
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1/๒๕๖4  คร้ังที่  2   

วันจันทรท่ี์  2  สิงหาคม  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 
 

หมู่ท่ี 
 

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 นางสาวกานดา      เพียวงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง กานดา          เพียวงษ์  
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 นายธวัช             มาซา ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  3 ธวัช             มาซา  
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ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

10 นายกิตติศักดิ์       เล่ห์กล นักวิชาการศึกษา ฯ กิตติศักดิ์       เล่ห์กล  
11 นางธนพร           พูลทวี เจ้าพนักงานธุรการ ธนพร           พูลทวี  
12 นางจารุวรรณ       อิ งชัยภูมิ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จารุวรรณ       อิ งชัยภูมิ  
13 นายนฤมิต          เหรียญเหง่า จนท.ประชาสัมพันธ์ นฤมิต           เหรียญเหง่า  
14 นายสัญญา          เทียงค า วิศวกรโยธา ฯ สัญญา           เทียงค า  
15 นายธวัชชัย          สีทน ผช.จพง.ธุรการกองช่าง  ธวัชชัย          สีทน  
16 นางสุรีรัตน์          กองชนะ ผช.จพง.ธุรการ สุรีรัตน์          กองชนะ  
17 นางสาวศิริรัตน์      ลุนจันทร์ จนท.ช่วยงานกองช่าง ฯ ศิริรัตน์          ลุนจันทร์  
18 นางสาวสุภาวดี      สะเดา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สุภาวดี          สะเดา  

 
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 , ท่าน ผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ท่ี  3 , ท่านปลัด ,ท่านรองปลัด , หัวหน้าส านักปลัด , ผู้อ านวยการกองคลัง , ผู้อ านวยการกองช่าง  และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  
1/๒๕๖4  ครั งท่ี  2  วันจันทร์ท่ี  2  สิงหาคม  ๒๕๖4  โดยมีรายละเอียดการประชุม  ดังนี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ๑.๑  หนังสืออ าเภอบ้านไผ่  ท่ี  ขก  0023.3/ว 19135  ลงวันท่ี  29  กรกฎาคม  2564  
เรื่อง  การเตรียมการจัดซื อ จัดจ้าง ฯ  เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256 5            
อ าเภอบ้านไผ่  ได้แจ้งโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  งบประมาณเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ  จ านวน  4  โครงการ  ดังนี  
  1.  โครงการก่อสร้างถนนลาดลางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  
สายบ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ต าบลหัวหนอง  กว้าง  5  เมตร  ยาว  360  เมตร  หนา  0.40  เมตร  หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า  1,800  ตารางเมตร  งบประมาณ  492,000.-บาท 

2.  โครงการก่อสร้างถนนลาดลางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  
สายบ้านโนนไผ่  หมู่ท่ี  6  ต าบลหัวหนอง  กว้าง  5  เมตร  ยาว  360  เมตร  หนา  0.40  เมตร  หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า  1,800  ตารางเมตร  งบประมาณ  492,000.-บาท 
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3.  โครงการก่อสร้างถนนลาดลางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  
สายบ้านหนองนาวัว  หมู่ท่ี  3  ต าบลหัวหนอง  กว้าง  5  เมตร  ยาว  360  เมตร  หนา  0.40  เมตร  หรือ
มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า  1,800  ตารางเมตร  งบประมาณ  492,000.-บาท 

4.  โครงการก่อสร้างถนนลาดลางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  
สายบ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ท่ี  5  ต าบลหัวหนอง  กว้าง  5  เมตร  ยาว  360  เมตร  หนา  0.40  เมตร  
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า  1,800  ตารางเมตร  งบประมาณ  492,000.-บาท 
      1.2  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(ศคบ.)  มีมติเห็นชอบประกาศยกระดับพื นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  หรือพื นท่ีสีแดงเข้มอีก  16  จังหวัด  
จากเดิมท่ีเคยประกาศไปแล้ว  13  จังหวัด  รวมเป็น  29  จังหวัด  ดังนี  
  พื นท่ีสีแดงเข้มเดิม  ประกอบด้วย  กรุงเทพมหานคร  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  นครปฐม  นนทบุรี  
นราธิวาส  ปทุมธานี  ปัตตานี  พระนครศรีอยุธยา  ยะลา  สงขลา  สมุทรปราการ  และสมุทรสงคราม 
  พื น ท่ี สีแดงเข้มเพิ่ มเติม  ประกอบด้วย  กาญจนบุรี  ตาก  นครปฐม  นครราชสีมา  
ประจวบคีรีขันธ์  ปราจีนบุรี  เพชรบุรี  เพชรบูรณ์  ระยอง  ราชบุรี  ลพบุรี  สิงห์บุรี  สมุทรสงคราม  สระบุรี  
สุพรรณบุรี  และอ่างทอง  
  
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งท่ีผ่านมา 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/๒๕๖4  
ครั งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  29  กรกฎาคม  ๒๕๖4   
  เอกสารส าเนารายงานการประชุมฝ่ายเลขา ฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ไป
ศึกษาล่วงหน้าแล้ว  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมด้วยว่ามีรายละเอียดในหน้าใดท่ีต้องการแก้ไข
หรือไม่ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติ         
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 
 

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

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองครับ 
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นายสมทรรศน์    หม่ืนแก้ว    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เร่ือง  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

     

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

บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ประกอบญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4     
 

หลักการ 
ด้วย  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้รับแจ้งจากประชาชนบ้านโนนงิ ว      

หมู่ท่ี  2  ตามหนังสือท่ีพิเศษ/2564  ลงวันท่ี  19  กรกฎาคม  2564  ว่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 3)  
เกิดการช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อมีพื นท่ีผิวขรุขระ  มีน  าขังตลอดเวลา  ท าให้ประชาชนท่ีสัญจรผ่านไปมาได้รับ
ความเดือดร้อน  และยังเป็นเส้นทางท่ีพระสงฆ์บิณฑบาต  และมีความประสงค์ท่ีของบประมาณปรับปรุงถนน
บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2 (ซอย 3)  งบประมาณ  157,4๐๐.-บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 
- 2565)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  4  แบบ ผ. 02  หน้าท่ี  12  ล าดับท่ี  6  นั น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕63  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

รายการโอนงบประมาณ  
4.1  โอนลด 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/              

งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/
โครงการจัดท าแผนชุมชน  จ านวน  10,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  10,000.-บาท  ขออนุมัติโอน   
ครั งนี   2,400.-บาท  งบประมาณหลังโอน  7,600.-บาท 

-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ/งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ/โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  จ านวน  30 ,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  
30,000.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   30,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  0.00.-บาท 
  -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ/งบด าเนินงาน/
ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/โครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  จ านวน  75 ,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  75,000.-บาท  ขออนุมัติโอน   
ครั งนี   75,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  0.00.-บาท 
  -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น /              
งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์  จ านวน  50,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  
50,000.-บาท  ขออนุมัติโอน   ครั งนี   50,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  0.00.-บาท 
 

รวม  4  รายการ  จ านวน  157,400.-บาท 
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  4.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อระบายน  า
ภายในบ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ซอย  3 

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อระบายน  า
ภายในบ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ซอย  3  (รายละเอียดตามประมาณการกองช่าง) 

-  เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  2558 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  4  

แบบ ผ. 02  หน้าท่ี  12  ล าดับท่ี  6 
รวม  1  รายการ  จ านวน  157,400.-บาท 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองได้ด าเนินการตรวจสอบงบประมาณตามข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  แล้ว   จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการ         
โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี งบประมาณ   พ .ศ . 2564   ตามนั ยข้อ   27  แห่ งระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕63  เพื่อปฏิบัติตาม
ข้อ  27  ของระเบียบ ฯ  ข้างต้น 

                              เหตุผล 
  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามขั นตอนของระเบียบ ฯ ข้างต้น  จึงเสนอญัตติพิจารณา   
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวหนอง  พิจารณาอนุมัติ   
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
   

นายจิรวิชญ์       ป้องชารี      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ขออนุญาตน าเรียนระเบียบ  ข้อกฎหมายต่าง ๆ  ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ดังนี  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 าน าจแล้วให้ประกาศ         
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ   ภายในสิบห้าวัน  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะสอบถาม  หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ 
 

นายสมหวัง   ตากไธสง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  6 
  การจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนควรจัดสรรให้ครบ
ทุกหมู่บ้าน  เพราะทุกหมู่บ้านก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกัน  ซึ่งในวันนี เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้เฉพาะบ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ซึ่งกระผมถือว่าหมู่บ้านอื่น ๆ ไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่มีความเท่าเทียม 
 



-6- 
 

กัน  และในการเสนอญัตติต่อท่ีประชุมท าไมต้องให้กองช่างเป็นต้นเรื่องในการเสนอ  และมีการเสนอหนังสือ
ตามล าดับขั นตอนหรือไม่ครับ   
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ถนนเส้นนี เดิมได้มีการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ในการประชุม
สภา ฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  4/2563  ครั งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  3  พฤศจิกายน  2563  ท่ีผ่านมาในการแก้ไข
ปัญหา  โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก ฯ  งบประมาณ  60,300.-บาท  แต่ไม่มีผู้รับจ้าง      
ในการด าเนินการ  โครงการ ฯ จึงตกไป  จึงได้จัดท าแผนเพิ่มเติม ฯ  โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ  โดยใช้งบประมาณ  157,400.-บาท  ประกอบกับมีประชาชนท่ีใช้ถนน
เส้นนี ในการสัญจรผ่านไปมาได้มีการร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนผ่านโซเชียลทั งเฟสบุคและไลน์   กระผม   
จึงได้จัดส่งหนังสือแจ้งมายัง อบต.หัวหนอง  เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ครับ 
 

นายสมทรรศน์   หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  กระผมขอน าเรียนให้ทราบว่าโครงการนี ได้มีการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564  ในการประชุมสภา ฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  4/2563  ครั งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  3  พฤศจิกายน  
2563  แต่งบประมาณได้ตกไปเนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างจึงได้ประสานท่านผู้น าหมู่บ้านและกองช่างให้ประมาณ
การโครงการใหม่เป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อระบายน  า  โดยใช้งบประมาณ  157,400.-
บาท  กระผมในนามผู้บริหารท้องถิ่นได้มองเห็นถึงความเสมอภาคและประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  และ
การแก้ไขปัญหาในบางเรื่องกระผมได้คิดโครงการเองโดยไม่ผ่านท่านผู้น าชุมชน  การแก้ไขปัญหาให้พิจารณา
ตามความเดือดร้อนเร่งด่วนของแต่ละหมู่บ้านตามข้อจ ากัดด้านงบประมาณครับ 
 

นางสาวน้ าฝน   จันทนป     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  ในการจัดท าญัตติเพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ท่านผู้บริหาร ฯ และ
ท่านปลัด ฯ  ได้มอบหมายให้แต่ละส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานนั น ๆ เป็นต้นเรื่องในการจัดท าญัตติ  เช่น  งานท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานได้มอบหมายให้กองช่าง  และงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา/ศาสนาวัฒนธรรม/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ  มอบหมายให้งานบริหารการศึกษา  เป็นต้น  และในส่วนของหนังสือแจ้งปัญหา      
ความเดือดร้อนของบ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ตามหนังสือท่ีพิเศษ/2564  ลงวันท่ี  19  กรกฎาคม  2564  
ส านักปลัด/งานธุรการ  ได้ด าเนินการลงรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ  และเกษียนหนังสือผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั นค่ะ   
 

นายสมหวัง   ตากไธสง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  6 
  บ้านโนนไผ่  หมู่ท่ี  6  และบ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ท่ี  5  ได้แจ้งความประสงค์ขอขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ได้แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะมาตั งแต่เดือนมีนาคม  2564  ซึ่งบ้านโนนไผ่  หมู่ท่ี  6  มีค่าใช้จ่ายจ านวน  21,050.75 บาท  
และบ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ท่ี  5  มีค่าใช้จ่ายจ านวน  5,505.88 บาท  ขณะนี ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้เลย  แต่บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  เพิ่งเสนอเรื่องเข้ามาเมื่อวันท่ี  19  กรกฎาคม  2564  กลับได้รับ
การแก้ไขปัญหาให้ก่อน  ขอให้ท่านนายก ฯ ได้พิจารณาด้วย     
 

นายสมทรรศน์   หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ตามท่ีบ้านโนนไผ่  หมู่ท่ี  6  และบ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ท่ี  5  ได้แจ้งความประสงค์ขอ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ได้แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะมาแล้วในวัน ท่ี  2  มีนาคม  2564  ซึ่งบ้านโนนไผ่  หมู่ ท่ี   6  มี ค่าใช้จ่ายจ านวน  
21,050.75 บาท  และบ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ท่ี  5  มีค่าใช้จ่ายจ านวน  5,505.88 บาท  ได้หารือ 



-7- 
 

เบื องต้นกับกองช่างให้โอนงบประมาณ  แต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวงบประมาณยังไม่เข้าจึงได้ชะลอเรื่อง
ดังกล่าวไว้ครับ  และขณะนี งบประมาณได้เข้ามาบ้างแล้วกระผมขอมอบหมายให้กองช่าง ท าเรื่องโอน
งบประมาณต่อไปครับ 
  

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  
4.1  โอนลด 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/              

งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/
โครงการจัดท าแผนชุมชน  จ านวน  10 ,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  10,000.-บาท  ขออนุมัติโอน   
ครั งนี   2,400.-บาท  งบประมาณหลังโอน  7,600.-บาท 

-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ/งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ/โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  จ านวน  30 ,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  
30,000.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   30,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  0.00.-บาท 
  -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ/งบด าเนินงาน/
ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/โครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  จ านวน  75 ,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  75,000.-บาท  ขออนุมัติโอน   
ครั งนี   75,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  0.00.-บาท 
  -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น /              
งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/ 
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์  จ านวน  50,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  
50,000.-บาท  ขออนุมัติโอน   ครั งนี   50,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  0.00.-บาท 

รวม  4  รายการ  จ านวน  157,400.-บาท 
 

  4.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อระบายน  า
ภายในบ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ซอย  3 

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อระบายน  า
ภายในบ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ซอย  3  (รายละเอียดตามประมาณการกองช่าง) 

-  เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  2558 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  4  

แบบ ผ. 02  หน้าท่ี  12  ล าดับท่ี  6 
รวม  1  รายการ  จ านวน  157,400.-บาท 
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ที่ประชุม      มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  5  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  4   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
ไม่มา  1  คน 

 

๔.2  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564       
(งานบริหารการศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง) 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองครับ 

 

นายสมทรรศน์    หม่ืนแก้ว    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เร่ือง  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

     

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

เรียน  ท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน   
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ประกอบญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  
 

หลักการ 
เนื่องด้วยปัจจุบัน  (ส านักปลัด)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง        

มีหน้าท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านการบริหารเอกสาร  การพิมพ์เอกสาร  การจัดการด้านพัสดุ        
การจัดการด้านการเงิน  การจัดการด้านงบประมาณ  และการประสานงานด้านต่าง ๆ  ซึ่งจ าเป็นท่ีจะต้องมี
ครุภัณฑ์ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  แต่ในขณะนี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลหัวหนองมีบุคากรในการปฏิบัติหน้าท่ี  จ านวน  4  คน  แต่มีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  
ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งอาจจะท าให้การท างานเป็นไปอย่างล่าช้าไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุดท่ี  มท  ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่องซักซ้อม   
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (๓)       
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ข้อ  ๓.๔  ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       
ท่ีต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ในโครงการพัฒนา       
ท่ีด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประชาชนได้ใช้/รับประ โยชน์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างนั น  และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั นครุภัณฑ์การศึกษา  และ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน  จึงไม่ต้องน าไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
  ดังนั น  ส านักปลัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  มีความจ าเป็น              
ท่ีจะต้องจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  รายละเอียดดังนี  
        1.  ค่าจัดซื อโต๊ะอาหารเด็ก  ขนาด   6  คน/ชุด ขนาดกว้าง 60x ยาว120x สูง 55 
เซนติเมตร  พร้อมเก้าอี ยาว  จ านวน  2  ตัว  จ านวน  6 ชุด ๆ ละ  5,000.-บาท  จ านวนเงิน  30,000.-
บาท  (สามหมืน่บาทถ้วน)  ตามราคาท้องตลาด 
        2.  ค่าจัดซื อโต๊ะนักเรียนเด็ก (โต๊ะญี่ปุ่น) ขนาด 40 X 60 เซนติเมตร  จ านวน  50  ตัว ๆ
ละ  200.-บาท   เป็นจ านวนเงิน  10,000.-บาท  ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ตามราคาท้องตลาด 



-9- 
 

        3.  เครื่องเล่นเด็ก  จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 3,200.-บาท  เป็นจ านวนเงิน  32,000.-บาท                    
(สามหมื่นสองพันบาท)  ราคาตามท้องตลาด 
        4.  โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี   ขนาดกว้าง 60  x ยาว 120 xสูง 55  เซนติเมตร  จ านวน       
4  ชุด ๆ ละ  4 ,000.-บาท  เป็นจ านวนเงิน  16 ,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ตามราคา
ท้องตลาด 
       5.  ตู้บานเล่ือนกระจก  ขนาด  4  ฟุต  จ านวน  4  ตัว ๆ ละ 5,000.-บาท  เป็นจ านวนเงิน  
20,000.-บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  ราคาตามท้องตลาด 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    108,000.-บาท    (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้ตั งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ดังนี  
  รายการโอนงบประมาณ 

4.1  โอนลด 
-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น /               

งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ตั งไว้จ านวน  100,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  100,000.-
บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   30,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  70,000.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา/ค่าจัดซื อโต๊ะอาหารเด็ก  ขนาด  6  คน/ชุด  ขนาดกว้าง  60 x ยาว  120 x        
สูง  55  เซนติเมตร  พร้อมเก้าอี ยาว  2  ตัว  จ านวน  6  ชุด ๆ ละ  5,000.-บาท  จ านวนเงิน  30,000.-
บาท     

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะอาหารเด็ก  ขนาด  6  คน/ชุด  ขนาดกว้าง  60 x ยาว  120 x        
สูง  55  เซนติเมตร  พร้อมเก้าอี ยาว  2  ตัว  จ านวน  6  ชุด ๆ ละ  5,000.-บาท  จ านวนเงิน  30,000.-
บาท 
  -  ราคาตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด 
  -  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562    

รวม  1  รายการ  จ านวน  30,000.-บาท 
4.2  โอนลด 
-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น /               

งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ตั งไว้จ านวน  100,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  70,000.-บาท  
ขออนุมัติโอนครั งนี   10,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  60,000.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา/ค่าจัดซื อโต๊ะนักเรียนเด็ก (โต๊ะญี่ปุ่น)  ขนาดกว้าง  40 x ยาว  60  เซนติเมตร  
จ านวน  50  ตัว ๆ ละ  200.-บาท  จ านวนเงิน  10,000.-บาท     

-  เพื่ อ จ่ายเป็น ค่าจัดซื อโต๊ะนักเรียนเด็ก (โต๊ะญี่ ปุ่น )  ขนาดกว้าง  40 x ยาว  60  
เซนติเมตร  จ านวน  50  ตัว ๆ ละ  200.-บาท  จ านวนเงิน  10,000.-บาท 
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  -  ราคาตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด 
  -  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562    

รวม  1  รายการ  จ านวน  10,000.-บาท 
4.3  โอนลด 
-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น /               

งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ตั งไว้จ านวน  100,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  60,000.-บาท  
ขออนุมัติโอนครั งนี   32,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  28,000.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา/ค่าจัดซื อเครื่องเล่นเด็ก  จ านวน  10  ตัว ๆ ละ  3,200.-บาท  จ านวนเงิน  
32,000.-บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องเล่นเด็ก  จ านวน  10  ตัว ๆ ละ  3,200.-บาท  จ านวนเงิน  
32,000.-บาท    
  -  ราคาตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด 
  -  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562    

รวม  1  รายการ  จ านวน  32,000.-บาท 
4.4  โอนลด 
-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น /               

งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ตั งไว้จ านวน  100,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  28,000.-บาท  
ขออนุมัติโอนครั งนี   16,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  12,000.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน/ค่าจัดซื อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี   ขนาดกว้าง  60 x ยาว  120 x สูง  55 
เซนติเมตร  จ านวน  4  ชุด ๆ ละ  4,000.-บาท  จ านวนเงิน  16,000.-บาท     

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี   ขนาดกว้าง  60 x ยาว  120 x สูง  55 
เซนติเมตร  จ านวน  4  ชุด ๆ ละ  4,000.-บาท  จ านวนเงิน  16,000.-บาท         
  -  ราคาตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด 
  -  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562    

รวม  1  รายการ  จ านวน  16,000.-บาท 
4.5  โอนลด 
-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น /               

งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ตั งไว้จ านวน  100,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  12,000.-บาท  
ขออนุมัติโอนครั งนี   12,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  0.00 บาท 
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 -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น /               
งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/
โครงการจัดกิจกรรมร าเสียงแคนดอกคูณมหานครขอนแก่น  เนื่องในเทศกาลงานไหมนานาชาติ  ประเพณี       
ผูกเส่ียวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  ตั งไว้จ านวน  25,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  12,932.-บาท  
ขออนุมัติโอนครั งนี   8,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  4,932.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน/ค่าจัดซื อตู้บานเล่ือนกระจก  ขนาด  4  ฟุต  จ านวน  4  ตู้ ๆ ละ  5,000.-บาท  
จ านวนเงิน  20,000.-บาท     

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้บานเล่ือนกระจก  ขนาด  4  ฟุต  จ านวน  4  ตู้ ๆ ละ  5,000.-
บาท  จ านวนเงิน  20,000.-บาท             
  -  ราคาตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด 
  -  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562 
 

รวม  1  รายการ  จ านวน  20,000.-บาท 
 

รวมทั้งสิ้น  จ านวน  5  รายการ  เป็นเงิน  108,000.-บาท 
 

การโอนครั งนี   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั งจ่ายรายการใหม่  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
   

นายจิรวิชญ์   ป้องชารี      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ขออนุญาตน าเรียนระเบียบ  ข้อกฎหมายต่าง ๆ  ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ดังนี  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 
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นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะสอบถาม  หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ 
 

นายกิตติศักด์ิ   เล่ห์กล     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
  ญัตติท่ีกระผมได้แจ้งโอนงบประมาณในครั งนี   สืบเนื่องมาจากการประเมินคุณภาพ        
ด้านการศึกษาเมื่อวันท่ี  15  กรกฎาคม  2564  ท่ีผ่านมา  จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการได้เสนอว่า
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองเรายังด้อย  เช่น  โต๊ะอาหารไม่เพียงพอ  
ต่อเด็กเล็กจ้องสลับกันกินข้าว  การจัดเก็บเอกสาร/รายงานนักเรียนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  และของเล่น
เสริมพัฒนาการเด็กช ารุดซึ่งได้มีการจัดซื อตั งแต่เริ่มจัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งจะมีการประเมินจาก
คณะกรรมการอีก  3  ชุด  ได้แก่  ส านักงานรับรองมาตรฐานแห่งชาติ  คณะกรรมการประเมินจากจังหวัด
ขอนแก่น  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวหนอง  
  

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 
4.1  โอนลด 
-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น /               

งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/ 
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ตั งไว้จ านวน  100,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  

100,000.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   30,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  70,000.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา/ค่าจัดซื อโต๊ะอาหารเด็ก  ขนาด  6  คน/ชุด  ขนาดกว้าง  60 x ยาว  120 x        
สูง  55  เซนติเมตร  พร้อมเก้าอี ยาว  2  ตัว  จ านวน  6  ชุด ๆ ละ  5,000.-บาท  จ านวนเงิน  30,000.-
บาท     

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะอาหารเด็ก  ขนาด  6  คน/ชุด  ขนาดกว้าง  60 x ยาว  120 x        
สูง  55  เซนติเมตร  พร้อมเก้าอี ยาว  2  ตัว  จ านวน  6  ชุด ๆ ละ  5,000.-บาท  จ านวนเงิน  30,000.-
บาท 
  -  ราคาตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด 
  -  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562    

รวม  1  รายการ  จ านวน  30,000.-บาท 
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4.2  โอนลด 
-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ/งานศาสนาวัฒนธ รรมท้องถิ่น /               

งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ตั งไว้จ านวน  100,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  70,000.-บาท  
ขออนุมัติโอนครั งนี   10,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  60,000.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา/ค่าจัดซื อโต๊ะนักเรียนเด็ก (โต๊ะญี่ปุ่น)  ขนาดกว้าง  40 x ยาว  60  เซนติเมตร  
จ านวน  50  ตัว ๆ ละ  200.-บาท  จ านวนเงิน  10,000.-บาท     

-  เพื่ อ จ่ายเป็น ค่าจัดซื อโต๊ะนักเรียนเด็ก (โต๊ะญี่ ปุ่น )  ขนาดกว้าง  40 x ยาว  60  
เซนติเมตร  จ านวน  50  ตัว ๆ ละ  200.-บาท  จ านวนเงิน  10,000.-บาท     
  -  ราคาตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด 
  -  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562    

รวม  1  รายการ  จ านวน  10,000.-บาท 
4.3  โอนลด 
-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น /               

งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ตั งไว้จ านวน  100,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  60,000.-บาท  
ขออนุมัติโอนครั งนี   32,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  28,000.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา/ค่าจัดซื อเครื่องเล่นเด็ก  จ านวน  10  ตัว ๆ ละ  3,200.-บาท  จ านวนเงิน  
32,000.-บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องเล่นเด็ก  จ านวน  10  ตัว ๆ ละ  3,200.-บาท  จ านวนเงิน  
32,000.-บาท    
  -  ราคาตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด 
  -  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562    

รวม  1  รายการ  จ านวน  32,000.-บาท 
4.4  โอนลด 
-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น /               

งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ตั งไว้จ านวน  100,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  28,000.-บาท  
ขออนุมัติโอนครั งนี   16,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  12,000.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน/ค่าจัดซื อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี   ขนาดกว้าง  60 x ยาว  120 x สูง  55 
เซนติเมตร  จ านวน  4  ชุด ๆ ละ  4,000.-บาท  จ านวนเงิน  16,000.-บาท 
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-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี   ขนาดกว้าง  60 x ยาว  120 x สูง  55 
เซนติเมตร  จ านวน  4  ชุด ๆ ละ  4,000.-บาท  จ านวนเงิน  16,000.-บาท         
  -  ราคาตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด 
  -  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562    

รวม  1  รายการ  จ านวน  16,000.-บาท 
4.5  โอนลด 
-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น /               

งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ตั งไว้จ านวน  100,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  12,000.-บาท  
ขออนุมัติโอนครั งนี   12,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  0.00 บาท 

 -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น /               
งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/
โครงการจัดกิจกรรมร าเสียงแคนดอกคูณมหานครขอนแก่น  เนื่องในเทศกาลงานไหมนานาชาติ  ประเพณี       
ผูกเส่ียวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  ตั งไว้จ านวน  25,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  12,932.-บาท  
ขออนุมัติโอนครั งนี   8,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  4,932.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน/ค่าจัดซื อตู้บานเล่ือนกระจก  ขนาด  4  ฟุต  จ านวน  4  ตู้ ๆ ละ  5,000.-บาท  
จ านวนเงิน  20,000.-บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้บานเล่ือนกระจก  ขนาด  4  ฟุต  จ านวน  4  ตู้ ๆ ละ  5,000.-
บาท  จ านวนเงิน  20,000.-บาท             
  -  ราคาตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด 
  -  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562 
 

รวม  1  รายการ  จ านวน  20,000.-บาท 
 

รวมทั้งสิ้น  จ านวน  5  รายการ  เป็นเงิน  108,000.-บาท 
 

ที่ประชุม      มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  7  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  2   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
ไม่มา  1  คน 

 

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

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองครับ 

 

นายสมทรรศน์    หม่ืนแก้ว    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เร่ือง  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

     

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

บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ประกอบญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  
 

หลักการ 
เนื่องด้วยปัจจุบัน  (ส านักปลัด)  งานธุรการ  มีหน้าท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านการ

บริหารเอกสาร  การพิมพ์เอกสาร  การจัดการด้านพัสดุ  การจัดการด้านการเงิน  การจัดการด้านงบประมาณ  
และการประสานงานด้านต่าง ๆ  ซึ่งจ าเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  แต่ในขณะนี งานธุรการมีบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ี
งานธุรการ  จ านวน  2  คน  แต่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานเพียง  1  เครื่อง  ไม่เพียงพอ
ในการปฏิบั ติงาน   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุดท่ี  มท  ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวัน ท่ี               
๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (๓)  แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ข้อ  ๓.๔  
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ท่ีอยู่ในโครงการพัฒนาท่ีด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประชาชนได้ใช้/          
รับประโยชน์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างนั น  และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั น
ครุภัณฑ์การศึกษา  และ ครุภัณฑ์ส านักงาน  จึงไม่ต้องน าไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) 
  ดังนั น  ส านักปลัด  งานธุรการ  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์  
จ านวน  1  เครื่อง  และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึก  จ านวน  1  เครื่อง  เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการงานธุรการ  รายละเอียดดังนี  
    ๑. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า๑๙  นิ้ว)  
จ านวน  1  เคร่ือง  ราคา  ๑๗,๐๐๐.-บาท   

คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  มีหน่วยประมวลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า ๔  แกนหลัก (๔ Core) โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๑ GHz หรือดีกว่า  จ านวน  ๑  หน่วย 
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory  รวมในระดับ 

(Level)  เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๔  MB 
-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด  DDR๔  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  ๔ GB   
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑  TB  หรือ  

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๒๕๐  GB  จ านวน  ๑  หน่วย 
-  มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน  ๑  หน่วย 
-  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network interface)  แบบ  ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T  

หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง 
-  มีช่องเช่ือมต่อ (interface)  แบบ USB ๒.๐  หรือ  ดีกว่า  ไม่น้อยกว่า  ๓  ช่อง 
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๙  นิ ว  จ านวน  ๑  หน่วย 

  ๒.  เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  ((link Tank Printer)  จ านวน  ๑  
เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ  ๔,๓๐๐.-  บาท 
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คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์  (link Tank Printer)  จากโรงงาน

ผู้ผลิต 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐  dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด  A ๔  ไม่น้อยกว่า  ๑๙  หน้าต่อ

นาที   (ppm)  หรือ  ๘.๘  ภาพต่อนาที 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด  A๔  ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน้าต่อนาที 

(ppm)  หรือ  ๕  ภาพต่อนาที (ipm) 
-  มีช่องเช่ือมต่อ (interface)  แบบ  USB  ๒.๐  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง 
รายการโอนงบประมาณ  
โอนลด 
-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน/

งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  
90,838.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  61,383.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   21,300.-บาท  งบประมาณ
หลังโอน  40,063.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

1.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า  19  นิ ว) 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า  19  
นิ ว)  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ  17,000.-บาท  จ านวน  17,000.-บาท   

คุณลักษณะพื นฐาน   
  -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  6  แกนหลัก (6 Core)  โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า  3.1  GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  จ านวน  1  หน่วย 
  -  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ  Cache  Memory  รวมในระดับ  
(Level)  เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า  4  MB 
  -  คุณลักษณะอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
  -  ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  -  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี  
  1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559 
  2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6046  ลงวันท่ี  19  ตุลาคม  2561 
  3)  บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT เทคโนโลยี ฯ 
  4)  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562    

รวม  1  รายการ  จ านวน  17,000.-บาท 
2.  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 
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คุณลักษณะพื นฐาน   
  -  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์  จากโรงงานผู้ผลิต 
  -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200X1,200 dpi 
  -  คุณลักษณะอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
  -  ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  -  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี  
  1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559 
  2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6046  ลงวันท่ี  19  ตุลาคม  2561 
  3)  บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT เทคโนโลยี ฯ 
  4)  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  21,300.-บาท 

 

การโอนครั งนี   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด           
ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั งจ่ายรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

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  
โอนลด 
-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน/

งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  
90,838.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  61,383.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   21,300.-บาท  งบประมาณ
หลังโอน  40,063.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

1.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า  19  นิ ว) 
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-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า  19  
นิ ว)  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ  17,000.-บาท  จ านวน  17,000.-บาท   

คุณลักษณะพื นฐาน   
  -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  6  แกนหลัก (6 Core)  โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า  3.1  GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  จ านวน  1  หน่วย 
  -  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ  Cache  Memory  รวมในระดับ  
(Level)  เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า  4  MB 
  -  คุณลักษณะอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
  -  ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  -  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี  
  1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559 
  2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6046  ลงวันท่ี  19  ตุลาคม  2561 
  3)  บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT เทคโนโลยี ฯ 
  4)  ครุภัณฑ์ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562    

รวม  1  รายการ  จ านวน  17,000.-บาท 
2.  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)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559 
  2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6046  ลงวันท่ี  19  ตุลาคม  2561 
  3)  บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT เทคโนโลยี ฯ 
  4)  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  21,300.-บาท 

 

ที่ประชุม      มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  7  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  2   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
ไม่มา  1  คน 
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ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามหรือหารือในเรื่องอื่น ๆ หรือไม่  เชิญครับ 
 

นายสมหวัง   ตากไธสง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  6   
  กระผมขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองกระท าให้เหมือนค าพูดท่ีท่าน      
ได้ให้ไว้ต่อท่ีประชุม ฯ  ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนควร
จัดสรรให้ครบทุกหมู่บ้านอย่างท่ัวถึงกัน   
 

นายสมหวัง   ตากไธสง    สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  6   
  ในการจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ในการท างานเพื่อบริการประชาชน  สามารถด าเนินการจัดซื อโดยใช้
งบประมาณของ อบต.หัวหนองให้เพียงพอต่อการใช้งานครับ 
 

นายธวัช   มาซา    ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  3 
  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านผู้บริหารท้องถิ่น  และผู้เข้าร่วมประชุม
สภา อบต.หัวหนองทุกท่าน  จากการประชุมครั งท่ีแล้วกระผมได้สอบถามเรื่องการซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดด้าน   
ทิศตะวันตกของบ้านหนองนาวัว  หมู่ท่ี  3  และคอสะพานขาดและช ารุดในช่วงพายุโพดุล 
 

นายสมทรรศน์   หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
   กระผมได้ส่ังการให้กองช่างไปด าเนินการส ารวจและอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 

นายสัญญา   เทียงค า    วิศวกรโยธาช านาญการ 
  กระผมขอได้ประสานท่านผู้น าหมู่บ้าน  บ้านหนองนาวัว หมู่ท่ี  3  ส่งเอกสารต้นเรื่องมายัง 
อบต.หัวหนอง  ทั งนี ได้จัดส่งเอกสารมาเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งกระผมจะด าเนินการส ารวจและประมาณการราคา    
ในการซ่อมแซมเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไปครับ                                            
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  กระผมขอสอบถามท่านผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  3  ว่าในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี ยงโค/กระบือ
จากโรคลัมปีสกินทางส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านไผ่มีมาตรการในการช่วยเหลือแบบไหนครับ 
 
นายธวัช   มาซา    ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  3 
  ทางฝ่ายปกครองได้รับแจ้งจากท่านนายอ าเภอบ้านไผ่ว่าให้ฝ่ายปกครองจัดเก็บและรวบรวม
เอกสารของผู้ได้รับความเดือดร้อน  ซึ่งต้องประกอบด้วย  รูปสัตว์ที่ตาย  และรูปการฝัง  โดยให้น าหลักฐานส่ง
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านไผ่  ซึ่งการชดใช้ค่าเสียหายทางส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านไผ่จะแจ้งให้       
ได้รับทราบอีกครั งหนึ่งครับ 
  การร้องเรียนในเรื่องถนนหนทางช ารุด  ท่านนายอ าเภอบ้านไผ่ได้ขอความร่วมมือว่าอย่าสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี  เช่น  การน าต้นข้าว  ต้นกล้วย  ไปปลูกกลางถนน  ท่านนายอ าเภออยากให้ทางฝ่าย
ปกครองและฝ่ายท้องถิ่นท างานร่วมกันด้วยความสามัคคีครับ   
 

นายสมหวัง   ตากไธสง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  6   
  การแก้ไขปัญหาท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถกระท าได้โดยใช้งบกลางในการแก้ไข
ปัญหา  กระผมขอให้ท่านปลัด อบต.หัวหนอง  ส าเนาระเบียบ  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้กับสมาชิกสภา อบต.  
หัวหนองทุกท่านด้วยครับ 
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นายจิรวิชญ์   ป้องชารี    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  การใช้งบกลางต้องมีความรัดกุมมากขึ น  โดยต้องมีต้นเรื่องจากหมู่บ้านมาก่อนครับ  สภาพ
การช ารุดต้องเกิดจากสาธารณภัย  เช่น  น  าท่วม  ท าให้ถนนขาด  แต่ถ้าเส่ือมสภาพตามระยะเวลาไม่สามารถ
ใช้งบกลางได้โดยให้ใช้งบประมาณปกติในการซ่อมแซม 
    

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

(ลงช่ือ)       น  าฝน   จันทนป  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นางสาวน  าฝน   จันทนป) 
               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 
 

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

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

(ลงช่ือ)     นภาภรณ์    สิงห์รัมย์      เลขากรรมการสามัญตรวจรายงานฯ
  (นางนภาภรณ์    สิงห์รัมย์) 

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

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

(ลงช่ือ)    สมเกียรติ    หมื่นแก้ว  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     (นายสมเกียรติ    หมื่นแก้ว) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


