
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2/๒๕๖4  คร้ังที่  1   

วันศุกร์ท่ี  17  กันยายน  ๒๕๖4  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

…………………………………… 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

หมู่ที ่
 

ลายมือชื่อ 
หมายเหตุ 

๑ นายสมเกียรติ     หมื่นแก้ว ประธานสภา อบต.  ๒ สมเกียรติ     หมื่นแก้ว  
๒ นายชัยนรินทร์    เจือจุน รองประธานสภา อบต.  ๔ ชัยนรินทร์    เจือจุน  
๓ นางนภาภรณ์     สิงห์รัมย์ สมาชิกสภา อบต. ๑ นภาภรณ์     สิงห์รัมย์  
๔ นายเตือน         กิ่งไม้กลาง สมาชิกสภา อบต. ๑ เตือน         กิ่งไม้กลาง  
๕ นายอุดมศักดิ์     มาซา สมาชิกสภา อบต. ๒ อุดมศักดิ์     มาซา  
6 นายส ามาลี       หาวัน สมาชิกสภา อบต. ๔ ส ามาลี       หาวัน  
7 นายประชัน       สมีแจ้ง สมาชิกสภา อบต. ๕ ประชัน       สมีแจ้ง  
8 นายสมหวัง       ตากไธสง สมาชิกสภา อบต. ๖ สมหวัง       ตากไธสง  
9 นายสมบัติ        ราชบุญมี สมาชิกสภา อบต. 6 สมบัติ        ราชบุญมี  

10 นายจิรวิชญ์       ป้องชารี เลขานุการสภา อบต. - จิรวิชญ์       ป้องชารี  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

หมู่ที ่
 

หมายเหตุ 

1 นายสุรสิทธิ์       กสิวัฒนา สมาชิกสภา อบต. ๕ ไม่มา 
- - - - - 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายสมทรรศน์     หมื่นแก้ว นายก อบต.หัวหนอง สมทรรศน์     หมื่นแก้ว  
2 นายบุญเลิศ         หมื่นแก้ว รองนายก อบต.หัวหนอง บุญเลิศ         หมื่นแก้ว  
3 นางกนิษฐา          เจือจุน รองนายก อบต.หัวหนอง กนิษฐา          เจือจุน  
4 นายตุ๊                ปรึกษา เลขานุการนายก อบต.ฯ ตุ๊                 ปรึกษา  
5 นางรพีพรรณ    นวลวิทยาพงศ์ รองปลัด อบต.หัวหนอง รพีพรรณ      นวลวิทยาพงศ์  
6 นายธราธิป           สุริยหงษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ธราธิป          สุริยหงษ์  
7 นางสาวน  าฝน       จันทนป นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ น  าฝน           จันทนป  
8 นางสาวชนิษา       หอมทอง จนท.ช่วยงานแผน ฯ ชนิษา           หอมทอง  
9 นางธนพร            พูลทวี เจ้าพนักงานธุรการ ฯ ธนพร            พูลทวี  

10 นายเฉลิมเกียรติ     บุญลือ นักวิชาการสาธารณสุข ฯ เฉลิมเกียรติ     บุญลือ  
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ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

10 นายเฉลิมเกียรติ     บุญลือ นักวิชาการสาธารณสุข ฯ เฉลิมเกียรติ     บุญลือ  
11 นายกิตติศักดิ์         เล่ห์กล นักวิชาการศึกษา ฯ กิตติศักดิ์        เล่ห์กล  
12 นางชญานุศภัฒน์    สีดาค า นักทรัพยากรบุคคล ฯ ชญานุศภัฒน์   สีดาค า  
13 นายพินิจ             สันตชิต นักวิชาการเกษตร ฯ พินิจ             สันตชิต  
14 นางจารุวรรณ       อิ งชัยภูมิ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จารุวรรณ       อิ งชัยภูมิ  
15 นายธวัชชัย          สีทน ผช.จพง.ธุรการกองช่าง นายธวัชชัย     สีทน  
16 นางสุรีรัตน์          กองชนะ ผช.จพง.ธุรการ สุรีรัตน์          กองชนะ  
17 นางสาวเพชรประกาย   บุษดี เจ้าหน้าท่ีช่วยงานบุคคล เพชรประกาย  บุษดี  
18 นางสาวชลธิฌา     แก้วเมือง เจ้าหน้าท่ีช่วยงานศึกษา ชลธิฌา          แก้วเมือง  
19 นางสาวศิริรัตน์      ลุนจันทร์ จนท.ช่วยงานกองช่าง ฯ ศิริรัตน์          ลุนจันทร์  
20 นางสาววิภาวณี     จ าปาแขม จนท.ช่วยงานเกษตร วิภาวณี         จ าปาแขม  

 
เร่ิมการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

นายจิรวิชญ์    ป้องชารี     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง (เลขานุการสภา อบต.หัวหนอง)  
ฝ่ายเลขานุ การได้ตรวจสอบว่าครบองค์ประชุม   ตามนั ยข้อ   25   ของระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)      
พ.ศ. ๒๕๕๔  ปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง    
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
ขอสวัสดีท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล , ท่านปลัด ,       

ท่านรองปลัด, ท่านผู้อ านวยการกองช่าง  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวหนอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2/๒๕๖4   ครั งท่ี  1  วันศุกร์ท่ี  17  กันยายน  ๒๕๖4  
โดยมีรายละเอียดการประชุม  ดังนี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ๑.๑  ตามหนังสืออ าเภอบ้านไผ่  ท่ี  ขก  0023.16/4981  ลงวันท่ี  1  กันยายน  2564  
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี  2564   
  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้ยื่นหนังสือขอเปิดประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี  2  ประจ าปี  2564  ตั งแต่วัน ท่ี  16  กันยายน  2564  เป็นต้นไป  เพื่อพิจารณาอนุมั ติ            
โอนงบประมาณและอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน       
ในพื นท่ี  นั น 
  นายอ าเภอบ้านไผ่  พิจารณาแล้ว  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  และข้อ  36 (3)        
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม          
ถึงปัจจุบัน  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี  2564  
ตั งแต่วันท่ี  16  กันยายน  2564  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  15  วัน 
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(ลงช่ือ)     ประจักษ์   ไชยกิจ 
         (นายประจักษ์   ไชยกิจ) 
             นายอ าเภอบ้านไผ่ 
 

1.2  ตามหนังสืออ าเภอบ้านไผ่  ท่ี  ขก  0023.16/5073  ลงวันท่ี  7  กันยายน  2564     
เรื่อง  อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ส่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  แล้ว  เพื่อให้นายอ าเภอพิจารณาอนุมัติ  ความละเอียดตามหนังสือท่ีอ้างถึง  นั น 

นายอ าเภอบ้านไผ่  ได้พิจารณาแล้ว  อาศัยอ านาจตามมาตรา  87  แห่งพระราชบัญญัติ  
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  อนุมัติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  แล้ว  
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย  จึงให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  แจ้งให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ประกาศใช้ต่อไป  และเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้จัดส่งประกาศ ฯ พร้อม
ส าเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ ให้อ าเภอไผ่  จ านวน  2  เล่ม  เพื่อรายงานให้จังหวัดทราบ          
  
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งท่ีผ่านมา 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองสมัยสามัญ สมัยท่ี 3/๒๕๖4  
ครั งท่ี  3  เมื่อวันท่ี  27  สิงหาคม  ๒๕๖4   
  เอกสารส าเนารายงานการประชุมฝ่ายเลขา ฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ไป
ศึกษาล่วงหน้าแล้ว  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมด้วยว่ามีรายละเอียดในหน้าใดท่ีต้องการแก้ไข
หรือไม่ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหรือไม่  ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติ         
ท่ีประชุม 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุม ฯ ข้างต้น         
โปรดยกมือขึ น   
 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  -   รับรอง  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่ให้การรับรอง  -   เสียง , งดออกเสียง           
-   เสียง , ไม่มา  1  คน 

 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั งท่ีแล้ว 
   -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564     
(ส านักปลัด/งานนโยบายและแผน) 
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นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองชี แจงระเบียบ  กฎหมาย  ให้ท่ีประชุม

ได้รับทราบครับ 
 

นายจิรวิชญ์       ป้องชารี      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ขออนุญาตน าเรียนระเบียบ  ข้อกฎหมายต่าง ๆ  ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ดังนี  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 
  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  ข้อ  32  ภายใต้บังคับข้อ  38  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หรือการแก้ไขเปล่ียนแปลง
ค าชี แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศ         
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ   ภายในสิบห้าวัน  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองครับ 

 

นายสมทรรศน์   หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เร่ือง  พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔     

*************************************** 
 

เรียน  ท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน   
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ประกอบญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔     
 

หลักการ 
  เนื่องด้วย  ส านักปลัด  งานนโยบายและแผน  มีหน้าท่ีปฏิบัติง านเกี่ยวกับการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณ  งานตรวจสอบภายใน  และงานกิจการสภา  เป็นต้น  ประกอบกับ 
ส านักปลัด  งานนโยบายและแผน  มีเอกสารจ านวนมาก  และมีครุภัณฑ์ส านักงาน  ประเภทตู้เก็บเอกสาร     
ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บเอกสารตามปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ น  
        ดังนั น  ส านักปลัด  งานนโยบายและแผน  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 
ประเภทตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน  40  ช่อง  จ านวน  2  หลัง  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด  ๔  ข้อ  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  
ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ       
สภาท้องถิ่น 
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   รายการโอนงบประมาณ  ดังนี้ 
1.  โอนลด 

 -  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/     
งบด าเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ/โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  (กิจกรรม 
“โตไปไม่โกง”)  จ านวน  15,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  15,000.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   
11,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  4,000.-บาท 
  2.  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 
          -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน/โครงการจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน  40  ช่อง  จ านวน  2  หลัง  ขออนุมัติโอนครั งนี   
จ านวน  11,000.-บาท   
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน  40  ช่อง  จ านวน  2  หลัง ๆ ละ  
5,500.-บาท  จ านวน  11,000.-บาท  ตามคุณลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
  -  จัดซื อในราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
  -  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562   
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองได้ด าเนินการตรวจสอบงบประมาณตามข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  แล้ว  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการ          
โอนงบประมาณ รายจ่าย  ประจ าปี งบประมาณ   พ .ศ . ๒๕๖๔   ตามนั ยข้อ   ๒๗  แห่ งระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อปฏิบัติตาม  
ข้อ  ๒๗  ของ    ระเบียบ ฯ  ข้างต้น 
 

                              เหตุผล 
  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามขั นตอนของระเบียบ ฯ ข้างต้น  จึงเสนอญัตติพิจารณา   
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวหนอง  พิจารณาอนุมัติ   
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะสอบถาม  หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ  ถ้าไม่มี
กระผมจะขอมติท่ีประชุม 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดท่ี  อนุมัติ  ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  
   รายการโอนงบประมาณ  ดังนี้ 

1.  โอนลด 
 -  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/     

งบด าเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ/โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  (กิจกรรม 
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“โตไปไม่โกง”)  จ านวน  15,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  15,000.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   
11,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  4,000.-บาท 
  2.  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 
          -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน/โครงการจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน  40  ช่อง  จ านวน  2  หลัง  ขออนุมัติโอนครั งนี   
จ านวน  11,000.-บาท   
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน  40  ช่อง  จ านวน  2  หลัง ๆ ละ  
5,500.-บาท  จ านวน  11,000.-บาท  ตามคุณลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
  -  จัดซื อในราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
  -  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562   
 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
  ไม่มา  1  คน 
 

4.2  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564     
(ส านักปลัด/งานสาธารณสุข) 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองชี แจงระเบียบ  กฎหมาย  ให้ท่ีประชุม

ได้รับทราบครับ 
 

นายจิรวิชญ์       ป้องชารี      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ขออนุญาตน าเรียนระเบียบ  ข้อกฎหมายต่าง ๆ  ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ดังนี  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 
  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  ข้อ  32  ภายใต้บังคับข้อ  38  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หรือการแก้ไขเปล่ียนแปลง
ค าชี แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ ประกาศ         
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ   ภายในสิบห้าวัน  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองครับ 

 

นายสมทรรศน์   หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เร่ือง  พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔     

*************************************** 
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เรียน  ท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน   
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ประกอบญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔     
 

หลักการ 
 เนื่องด้วยปัจจุบันส านักปลัด  งานสาธารณสุข  มีหน้าท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและ

ป้องกันโรค  การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล  เช่น  การส่งเสริมสุขภาพ  การเฝ้าระวังโรค  การบริหาร
จัดการมูลฝอยและส่ิงแวดล้อม  อนามัยส่ิงแวดล้อม  การรายงานรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ  การจัดบริการ
สุขภาพ  งานใบอนุญาตตาม พรบ.การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  เป็นต้น  ประกอบกับ
งานสาธารณสุข  ส านักปลัด  มีครุภัณฑ์ส านักงาน  ประเภทตู้เก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บปริมาณงาน 
ท่ีเพิ่มมากขึ น   
        ดังนั น  ส านักปลัด  งานสาธารณสุข  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 
ประเภทตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน  40  ช่อง  จ านวน  1  หลัง  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด  ๔  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท า
ให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้ เป็นอ านาจอนุมัติของ          
สภาท้องถิ่น 

   รายการโอนงบประมาณ  ดังนี้ 
1.  โอนลด 
-  แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั งไว้  จ านวน  15,๐๐๐.- บาท    
งบประมาณก่อนโอน  10,670.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   จ านวน  5,5๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือ    
หลังโอน  5,3.-บาท 
  2.  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่)  
 -  แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/       
ครุภัณฑ์ส านักงาน/โครงการจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน  40  ช่อง  จ านวน  1  หลัง  ขออนุมัติโอน   
ครั งนี   จ านวน  5,500.-บาท   
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน  40  ช่อง  จ านวน  1  หลัง ๆ ละ  
5,500.-บาท  จ านวน  5,500.-บาท  ตามคุณลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
  -  จัดซื อในราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
  -  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562  
  

  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองได้ด าเนินการตรวจสอบงบประมาณตามข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  แล้ว  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการ          
โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี งบประมาณ   พ .ศ . ๒๕๖๔   ตามนั ยข้อ   ๒๗  แห่ งระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อปฏิบัติตาม  
ข้อ  ๒๗  ของ    ระเบียบ ฯ  ข้างต้น 
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                              เหตุผล 
  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามขั นตอนของระเบียบ ฯ ข้างต้น  จึงเสนอญัตติพิจารณา   
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวหนอง  พิจารณาอนุมัติ   
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะสอบถาม  หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ  ถ้าไม่มี
กระผมจะขอมติท่ีประชุม 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดท่ี  อนุมัติ  ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  
   รายการโอนงบประมาณ  ดังนี้ 

1.  โอนลด 
-  แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั งไว้  จ านวน  15,๐๐๐.- บาท    
งบประมาณก่อนโอน  10,670.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   จ านวน  5,5๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือ    
หลังโอน  5,3.-บาท 
  2.  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่)  
 -  แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/       
ครุภัณฑ์ส านักงาน/โครงการจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน  40  ช่อง  จ านวน  1  หลัง   ขออนุมัติโอน   
ครั งนี   จ านวน  5,500.-บาท   
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน  40  ช่อง  จ านวน  1  หลัง ๆ ละ  
5,500.-บาท  จ านวน  5,500.-บาท  ตามคุณลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
  -  จัดซื อในราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
  -  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562   
 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
  ไม่มา  1  คน 
 

4.3  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564     
(ส านักปลัด/งานธุรการ) 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองชี แจงระเบียบ  กฎหมาย  ให้ท่ีประชุม

ได้รับทราบครับ 
 

นายจิรวิชญ์       ป้องชารี      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ขออนุญาตน าเรียนระเบียบ  ข้อกฎหมายต่าง ๆ  ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ดังนี  
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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 
  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  ข้อ  32  ภายใต้บังคับข้อ  38  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หรือการแก้ไขเปล่ียนแปลง
ค าชี แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศ         
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบ  ภายในสิบห้าวัน  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองครับ 

 

นายสมทรรศน์   หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เร่ือง  พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔     

*************************************** 
 

เรียน  ท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน   
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ประกอบญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔     
 

หลักการ 
 เนื่องด้วยส านักปลัด  งานธุรการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  มีความประสงค์ท่ีจะ

ด าเนินการจัดซื อครุภัณฑ์ส านักงาน  (เก้าอี ส านักงาน  จ านวน  ๒  ตัว)  ซึ่งช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  และจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์)  จ านวน  1  เครื่อง  ซึ่งช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้
งานราชการได้  นั น 
        ดังนั น  ส านักปลัด  งานธุรการ  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน คือ         
เก้าอี ส านักงาน  จ านวน  ๒  ตัว  และ  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์)  จ านวน  ๑  เครื่อง   เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด  ๔  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท า
ให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้ เป็นอ านาจอนุมัติของ           
สภาท้องถิ่น 

   รายการโอนงบประมาณ  ดังนี้ 
1.  โอนลด 

  -  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/     
งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/
โครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง  และผู้น าชุมชนต าบลหัวหนอง  ตั งไว้จ านวน  10,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  10,000.-
บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   5,400.-บาท  งบประมาณหลังโอน  4,600.-บาท 
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  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 
-  แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน/เก้าอี ส านักงาน   
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเก้าอี ส านักงาน  จ านวน  2  ตัว ๆ ละ  2,700.-บาท  จ านวน  

5,400.-บาท  
รวม  1  รายการ  จ านวน  5,400.-บาท 

2.  โอนลด 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/     

งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/
โครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง  และผู้น าชุมชนต าบลหัวหนอง  ตั งไว้จ านวน  10,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  4,600.-
บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   4,300.-บาท  งบประมาณหลังโอน  300.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์   

-  เพื่ อ จ่ายเป็น ค่าจัดซื อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์   จ านวน              
1  เครื่อง ๆ ละ  4,300.-บาท  จ านวน  4,300.-บาท   

คุณลักษณะพื นฐาน   
  -  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์  จากโรงงานผู้ผลิต 
  -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200X1,200 dpi 
  -  คุณลักษณะอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
  -  ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  -  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี  
  1)  บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT เทคโนโลยี ฯ 
  2)  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562    

รวม  1  รายการ  จ านวน  4,300.-บาท 
รวมทั้งสิ้น  จ านวน  2  รายการ  เป็นเงิน  9,700.-บาท 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองได้ด าเนินการตรวจสอบงบประมาณตามข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  แล้ว  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการ          
โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี งบประมาณ   พ .ศ . ๒๕๖๔   ตามนั ยข้อ   ๒๗  แห่ งระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อปฏิบัติตาม  
ข้อ  ๒๗  ของ    ระเบียบ ฯ  ข้างต้น 
 

                              เหตุผล 
  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามขั นตอนของระเบียบ ฯ ข้างต้น  จึงเสนอญัตติพิจารณา   
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวหนอง  พิจารณาอนุมัติ   
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะสอบถาม  หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ  ถ้าไม่มี
กระผมจะขอมติท่ีประชุม 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดท่ี  อนุมัติ  ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  
   รายการโอนงบประมาณ  ดังนี้ 

1.  โอนลด 
  -  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/     
งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/
โครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง  และผู้น าชุมชนต าบลหัวหนอง  ตั งไว้จ านวน  10,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  10,000.-
บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   5,400.-บาท  งบประมาณหลังโอน  4,600.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน/เก้าอี ส านักงาน   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเก้าอี ส านักงาน  จ านวน  2  ตัว ๆ ละ  2,700.-บาท  จ านวน  
5,400.-บาท  

รวม  1  รายการ  จ านวน  5,400.-บาท 
2.  โอนลด 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/     

งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/
โครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง  และผู้น าชุมชนต าบลหัวหนอง  ตั งไว้จ านวน  10,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  4,600.-
บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   4,300.-บาท  งบประมาณหลังโอน  300.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์   

-  เพื่ อ จ่ายเป็น ค่าจัดซื อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์   จ านวน              
1  เครื่อง ๆ ละ  4,300.-บาท  จ านวน  4,300.-บาท   

คุณลักษณะพื นฐาน   
  -  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์  จากโรงงานผู้ผลิต 
  -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200X1,200 dpi 
  -  คุณลักษณะอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
  -  ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  -  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี  
  1)  บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT เทคโนโลยี ฯ 
  2)  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562 
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รวม  1  รายการ  จ านวน  4,300.-บาท 
รวมทั้งสิ้น  จ านวน  2  รายการ  เป็นเงิน  9,700.-บาท 

 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
  ไม่มา  1  คน 
 

4.4  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564      
(กองช่าง) 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองชี แจงระเบียบ  กฎหมาย  ให้ท่ีประชุม

ได้รับทราบครับ 
 

นายจิรวิชญ์       ป้องชารี      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ขออนุญาตน าเรียนระเบียบ  ข้อกฎหมายต่าง ๆ  ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ดังนี  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 
  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  ข้อ  32  ภายใต้บังคับข้อ  38  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หรือการแก้ไขเปล่ียนแปลง
ค าชี แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศ         
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ  ภายในสิบห้าวัน  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองครับ 

 

นายสมทรรศน์   หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เร่ือง  พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔     

*************************************** 
 

เรียน  ท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน   
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ประกอบญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔     
 

หลักการ 
 เนื่องด้วย  เครื่องปรับอากาศท่ีใช้งานในกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง        

เกิดการช ารุดเสียหาย  ซึ่งได้ด าเนินการซ่อมแซมไปแล้วแต่ก็ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  นั น 
        ดังนั น  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดหาครุภัณฑ์
ส านักงาน  คือ  เครื่องปรับอากาศ  จ านวน  1  เครื่อง  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ 
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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕63  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

รายการโอนงบประมาณ  
1.  โอนลด 
-  แผนงานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา/งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงานบริหารการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  ตั งไว้จ านวน  
300,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  101,242.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   32,400.-บาท  งบประมาณ
หลังโอน  68,842.-บาท 
  2.  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 
 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา/
งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน/โครงการจัดซื อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  (ราคารวมค่าติดตั ง)  
ขนาด  24,000  บีทียู  จ านวน  1  เครื่อง  ขออนุมัติโอนครั งนี   จ านวน  32,400.-บาท   
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  (ราคารวมค่าติดตั ง)  ขนาด  24,000  
บีทียู  จ านวน  1  เครื่อง  ตามคุณลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ   
  -  จัดซื อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ 
  -  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562   

รวม  1  รายการ  จ านวน  32,400.-บาท 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองได้ด าเนินการตรวจสอบงบประมาณตามข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  แล้ว  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการ          
โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี งบประมาณ   พ .ศ . ๒๕๖๔   ตามนั ยข้อ   ๒๗  แห่ งระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อปฏิบัติตาม  
ข้อ  ๒๗  ของ    ระเบียบ ฯ  ข้างต้น 
 

                              เหตุผล 
  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามขั นตอนของระเบียบ ฯ ข้างต้น  จึงเสนอญัตติพิจารณา   
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวหนอง  พิจารณาอนุมัติ   
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะสอบถาม  หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ  ถ้าไม่มี
กระผมจะขอมติท่ีประชุม 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดท่ี  อนุมัติ  ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  
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   รายการโอนงบประมาณ  ดังนี้ 
1.  โอนลด 
-  แผนงานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา/งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงานบริหารการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  ตั งไว้จ านวน  
300,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  101,242.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   32,400.-บาท  งบประมาณ
หลังโอน  68,842.-บาท 
  2.  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 
 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา/
งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน/โครงการจัดซื อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  (ราคารวมค่าติดตั ง)  
ขนาด  24,000  บีทียู  จ านวน  1  เครื่อง  ขออนุมัติโอนครั งนี   จ านวน  32,400.-บาท   
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  (ราคารวมค่าติดตั ง)  ขนาด  24,000  
บีทียู  จ านวน  1  เครื่อง  ตามคุณลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ   
  -  จัดซื อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ 
  -  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562   
 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
  ไม่มา  1  คน 
 

4.5  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564     
(ส านักปลัด/งานธุรการ) 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองชี แจงระเบียบ  กฎหมาย  ให้ท่ีประชุม

ได้รับทราบครับ 
 

นายจิรวิชญ์       ป้องชารี      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ขออนุญาตน าเรียนระเบียบ  ข้อกฎหมายต่าง ๆ  ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ดังนี  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 
  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  ข้อ  32  ภายใต้บังคับข้อ  38  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หรือการแก้ไขเปล่ียนแปลง
ค าชี แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศ         
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ   ภายในสิบห้าวัน  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองครับ 
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นายสมทรรศน์   หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เร่ือง  พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔     

*************************************** 
 

เรียน  ท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน   
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ประกอบญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔     
 

หลักการ 
 เนื่องด้วยครุภัณฑ์ส านักงาน  (โต๊ะกลม)  และครุภัณฑ์สนาม  (เต็นท์)  องค์การบริหาร      

ส่วนต าบลหัวหนอง  ช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเนื่องจากใช้งานมานานหลายปีแล้ว  นั น 
        ดังนั น  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดหาครุภัณฑ์
ส านักงาน  (โต๊ะกลม)  จ านวน  25  โต๊ะ  และครุภัณฑ์สนาม  (เต็นท์)   จ านวน  2  หลัง  เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด  ๔  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท า
ให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้ เป็นอ านาจอนุมัติของ          
สภาท้องถิ่น 

   รายการโอนงบประมาณ  ดังนี้ 
1.  โอนลด 
 -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์      
ตั งไว้จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  150,000.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   91,250.-
บาท  งบประมาณหลังโอน  58,750.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน/โครงการจัดซื อโต๊ะกลม  ตามคุณลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ   

-  เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื อ โต๊ะกลม  จ านวน  25  ตัว ๆ ละ  3,650.-บาท  จ านวน  
91,250.-บาท 
  -  จัดซื อในราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
  -  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562   

รวม  1  รายการ  จ านวน  91,250.-บาท 
2.  โอนลด 

  -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              
งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์      
ตั งไว้จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  58,750.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   55,000.-
บาท  งบประมาณหลังโอน  3,750.-บาท 
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  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 
-  แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์สนาม/

โครงการจัดซื อเต็นท์  ตามคุณลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ     
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเต็นท์  จ านวน  2  หลัง ๆ ละ  27,500.-บาท  จ านวน  55,000.-

บาท 
  -  จัดซื อในราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
  -  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562   

  

รวม  1  รายการ  จ านวน  55,000.-บาท 
รวมทั้งสิ้น  จ านวน  2  รายการ  เป็นเงิน  146,250.-บาท 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองได้ด าเนินการตรวจสอบงบประมาณตามข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  แล้ว  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการ          
โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี งบประมาณ   พ .ศ . ๒๕๖๔   ตามนั ยข้อ   ๒๗  แห่ งระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อปฏิบัติตาม  
ข้อ  ๒๗  ของ    ระเบียบ ฯ  ข้างต้น 
 

                              เหตุผล 
  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามขั นตอนของระเบียบ ฯ ข้างต้น  จึงเสนอญัตติพิจารณา   
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวหนอง  พิจารณาอนุมัติ   
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะสอบถาม  หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ 
   

นายชัยนรินทร์   เจือจุน    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ขอเรียนถามท่านนายก อบต.หัวหนองครับว่าโต๊ะกลมมีลักษณะแบบไหน 
  

นายสมทรรศน์   หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  โต๊ะกลมมีลักษณะเหมือนโต๊ะจีนตัวโต๊ะเป็นพลาสติกส่วนขาโต๊ะผลิตจากเหล็กครับ 
 

นายอุดมศักด์ิ   มาซา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  2 
  อบต.หัวหนองมีการจัดซื อเก้าอี พลาสติกด้วยหรือไม่ครับ 
 

นายสมทรรศน์   หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ขอน าเรียนให้ท่ีประชุมได้รับทราบว่าเนื่องด้วยโต๊ะกลม  เก้าอี   และเต็นท์  ของเดิมได้เกิดการ
ช ารุดมาสามารถใช้งานได้  จึงได้มีการน าเรียนเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาซึ่งเก้าอี พลาสติกเป็นวัสดุ
ส านักงานเป็นอ านาจของผู้บริหารพิจารณาโอนงบประมาณ  ส่วนโต๊ะกลมเป็นครุภัณฑ์ส านักงานและเต็นท์เป็น
ครุภัณฑ์สนาม  เป็นอ านาจของสภา ฯ ในการพิจารณาโอนงบประมาณครับ 
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นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะสอบถาม  หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ  ถ้าไม่มี
กระผมจะขอมติท่ีประชุม 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดท่ี  อนุมัติ  ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  
   รายการโอนงบประมาณ  ดังนี้ 

1.  โอนลด 
 -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์     
ตั งไว้จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  150,000.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   91,250.-
บาท  งบประมาณหลังโอน  58,750.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน/โครงการจัดซื อโต๊ะกลม  ตามคุณลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

-  เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื อ โต๊ะกลม  จ านวน  25  ตัว ๆ ละ  3,650.-บาท  จ านวน  
91,250.-บาท 
  -  จัดซื อในราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
  -  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562   

รวม  1  รายการ  จ านวน  91,250.-บาท 
2.  โอนลด 

  -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              
งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์      
ตั งไว้จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  58,750.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   55,000.-
บาท  งบประมาณหลังโอน  3,750.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์สนาม/
โครงการจัดซื อเต็นท์  ตามคุณลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ     

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเต็นท์  จ านวน  2  หลัง ๆ ละ  27,500.-บาท  จ านวน  55,000.-
บาท 
  -  จัดซื อในราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
  -  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562   

  

รวม  1  รายการ  จ านวน  55,000.-บาท 
รวมทั้งสิ้น  จ านวน  2  รายการ  เป็นเงิน  146,250.-บาท 
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ที่ประชุม     มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
  ไม่มา  1  คน 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามหรือหารือในเรื่องอื่น ๆ หรือไม่  เชิญครับ 
 

นายสมทรรศน์    หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหั วหนอง  ได้อนุมั ติโอนงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพื่อตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก           
บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ถนนมิตรภาพสายเก่า  สถานท่ีด าเนินการ  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ต าบลหัวหนอง  
อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  395,900.-บาท  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
หัวหนอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3/2564  ครั งท่ี  3  เมื่อวันท่ี  27  สิงหาคม  2564  ทั งนี ถนนสายดังกล่าว  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น)  ได้มาด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้ส่ังการให้กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  
ด าเนินการส ารวจ  ออกแบบและจัดท าประมาณการราคาโครงการงานโครงสร้างพื นฐาน  พร้อมทั งตรวจสอบ
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  รวมทั งฉบับแก้ไข  เพิ่มเติม  เปล่ียนแปลง  เพื่อขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  
ในการประชุมสภา ฯ  ครั งต่อไปครับ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง   
  อบจ.ขอนแก่น  ได้มาด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  
ถนนมิตรภาพสายเก่า  ระยะทาง  161  เมตร  เลยเขตต าบลหัวหนองไปประมาณ  40  เมตร  และจะมี
งบประมาณของ อบต.โนนแดงมาสมทบ  ซึ่งจะเหลือช่วงท่ียังไม่ได้ด าเนินการอีกประมาณ  100  เมตร       
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จะใช้งบประมาณของ อบต.โนนแดง  มาด าเนินการให้เสร็จสิ นครับ  
  

นายสมหวัง   ตากไธสง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  6   
  โครงการด้านโครงสร้างพื นท่ีฐานท่ีได้อนุมัติโอนงบประมาณในการประชุมสภาคราวท่ีแล้ว  
ของให้ทาง อบต.หัวหนองเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ นปีงบประมาณ  และขอให้พิจารณาตั งงบประมาณ
ด้านสาธารณสุขในการจัดซื อถังขยะให้เพียงพอกับความต้องการของครัวเรือนด้วย 
 

นายจิรวิชญ์   ป้องชารี     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านไผ่แจ้งว่ามีการลักลอบใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าโดยประชาชนจ้างช่าง
ต่อไฟเอง  โดยถ้าการไฟฟ้าตรวจเจอทางการไฟฟ้าขอสงวนสิทธิ์ในการรื อถอนโดยไม่มีการบอกกล่าว  และ      
ไม่รับผิดชอบในการจ่ายค่าเสียหาย  ทั งนี ถ้าท่านสมาชิกสภา ฯ  และท่านผู้น าชุมชนมีความประสงค์ท่ีจะติดตั ง
ไฟฟ้าให้เสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผน ฯ/ตั งงบประมาณในข้อบัญญั ติเพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อมา
ด าเนินการติดตั งให้ต่อไปครับ 
 

นายอุดมศักด์ิ   มาซา     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  2 
  ถนนรอบอ่างเก็บน  าชลประทานหนองนาวัว  ช่วงบ้านอาจารย์นิพนธ์ ฯ  เป็นหลุมเป็นบ่อ    
รถสัญจรไปมาไม่ได้  กระผมขอให้ท่านนายก ฯ พิจารณาแก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ 
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นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
    กระผมขอนัดประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2/2564  ครั งท่ี  2  ในวันอังคารท่ี              
21  กันยายน  2564  เวลา  09.30  น.  ณ  โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  เพื่อพิจารณา
ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ครับ 
    

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดจะสอบถามหรือจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี
กระผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม  และขอปิดการประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นางสาวน  าฝน   จันทนป) 
               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 
 

(ลงช่ือ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายจิรวิชญ์    ป้องชารี) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 
 คณะกรรมการสามัญ ฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หัวหนอง  สมัย วิสามัญ  สมัยท่ี           
2/๒๕๖4  ครั งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  17  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา  09.3๐  น. แล้ว  และรับรองว่า
ถูกต้องตามการด าเนินการประชุม ดังกล่าว 
 
 
 

(ลงช่ือ)           กรรมการสามัญตรวจรายงานฯ 
     (นายประชัน    สมีแจ้ง) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  ๕ 
 
 
 

(ลงช่ือ)                  เลขากรรมการสามัญตรวจรายงานฯ
  (นางนภาภรณ์    สิงห์รัมย์) 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  ๑ 
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(ลงช่ือ)        ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานฯ
  (นายอุดมศักดิ์    มาซา) 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  2 
 
 สภา อบต.หัวหนอง  ได้รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หัวหนอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2/๒๕๖4  
ครั งท่ี  1  แล้ว  เมื่อวันท่ี  21  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

(ลงช่ือ)        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     (นายสมเกียรติ    หมื่นแก้ว) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


