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-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ 
สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ประจ ำปี  2562 

วันท่ี  20  กันยำยน  2562   เวลำ  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ 

ผู้เข้ำประชุม 
ล ำดับท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำย

เหต ุ
1 นายสมภาร  หันแถลง ประธานสภา  อบต. สมภาร  หันแถลง  
2 นายโยธิน  นามฤทธ์ิ รองประธานสภา อบต. โยธิน  นามฤทธ์ิ  
3 นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง เลขานุการสภา อบต. อ าไพร  วงศ์เงินยวง  
4 นางอรทัย   รุ่งแสง สมาชิกหมู่ที่ 1 อรทัย   รุ่งแสง  
5 นายตุ๋ย  รุ่งแสง สมาชิกหมู่ที่ 1 ตุ๋ย  รุ่งแสง  
6 นายนาวา  โสรส   สมาชิกหมู่ที่ 2 นาวา  โสรส    
7 นายนครินทร์  แก้วลอย สมาชิกหมู่ที่ 2 นครินทร์  แก้วลอย  
8 นายสมพงษ์  เกษกร สมาชิกหมู่ที่ 3 สมพงษ์  เกษกร  
9 นายส าราญ  วงษ์ฮาม สมาชิกหมู่ที่ 3 ส าราญ  วงษ์ฮาม  

10 นายสมชิต  แซ่อึ้ง สมาชิกหมู่ที่ 4 สมชิต  แซ่อึ้ง  
11 นางปราณี  ค าโพธ์ิ สมาชิกหมู่ที่ 5 ปราณี  ค าโพธ์ิ  
12 นายสุริยา  รุ่งแสง สมาชิกหมู่ที่ 6 สุริยา  รุ่งแสง  
13 นายสุพรรณ  รุ่งแสง สมาชิกหมู่ที่ 6 สุพรรณ  รุ่งแสง  
14 นางเพ็ญ  ค าเนตร สมาชิกหมู่ที่ 7 เพ็ญ  ค าเนตร  
15 นายสังวาล    เกษี สมาชิกหมู่ที่ 7 สังวาล  เกษี  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมาย

เหต ุ
1 นายมงคล  แซ่ซือ นายก อบต. มงคล  แซ่ซือ  
2 นายวิไลย์   ผ้าน้ าฝน รองนายก  อบต. วิไลย์   ผ้าน้ าฝน  
3 นายสะออน  สุทธิสนธ์ รองนายก  อบต. สะออน  สุทธิสนธ์  
4 นายรัศมี  รุ่งแสง เลขานุการนายก อบต. รัศมี  รุ่งแสง  
5 นางจิรฐา  ปิยะวงษ์ หัวหน้าส านักปลัด จิรฐา  ปิยะวงษ์  
6 นายสีหโยธิน  แก่นดี ผู้อ านวยการกองช่าง สีหโยธิน  แก่นดี  
7 นางไพรวรรณ  แซ่อึ้ง ผู้อ านวยการกองคลงั ไพรวรรณ  แซ่อึ้ง  
8 นางนัยนา  พวงจันทร ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา นัยนา  พวงจันทร ์  
9 นางวรลักษณ์  กันหะบุตร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ วรลักษณ์  กันหะบุตร  

10 นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ นักวิเคราะห์ฯ ลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ  
 
เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมแล้วเลขานุการสภาฯได้ส่งสัญญาณให้สมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น 
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ระเบียบวำระที่  1   เรื่อง  ประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ 
นายสมภาร  หันแถลง -   สืบเนื่องจากผู้บริหารมีความประสงค์จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ประธานสภาฯ เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2562  ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองค้า  โดยอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  จึงยื่นค าร้องต่อ
นายอ าเภอพยุห์  ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 20  กันยายน 2562 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้น ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ   จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
  

ระเบียบวำระที่  2    เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมยัท่ี 3 ประจ ำปีท่ี  2562   
นายสมภาร  หันแถลง - เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านอ่านส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2562     
ประธานสภา ฯ  ประจ าปี 2562 ที่เลขาสภาฯ ได้แจกใหส้มาชิกสภาฯ ทุกทา่นแล้ว 

- เมื่อสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้อ่านส าเนารายงานการประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยใน
รายละเอียดหรือไม่ครับ         

ที่ประชุม  - ไม่มี - 
- ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อรบัรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562
ประจ าปี 2562  โดยการยกมือด้วยครับ 

มติท่ีประชุม                -  มีมตริับรอง 13  เสียง  
 
ระเบียบวำระที่  3        เรื่องเพ่ือพิจำรณำ 
นายสมภาร  หันแถลง 3.1 ญัตติท่ี 1 พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
ประธานสภาฯ           ครั้งท่ี 2/2562 

- ตามที่ผู้บริหารท้องถ่ินได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2562    เพื่อให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2562 เชิญนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองค้าและเจ้าหน้าที่ ช้ีแจงรายละเอียดด้วยครับ 

นายมงคล แซ่ซือ  -  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกฯทุกท่าน เหตุผลและความจ าเป็น 
  นายก อบต.   ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า มีความจ าเป็นในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง  

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ และสอดคล้องกับ
 ปญัหาความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อน าไปเป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร 

งบประมาณด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ    - การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562 
นักวิเคราะห์ฯ   ก็เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 และข้อ 22/1 
เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถ่ินได้โดยให้ด าเนินการข้ันตอน ซึ่งขณะนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประชาคมท้องถ่ินเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาในวันน้ี เพื่อประกาศใช้ต่อไป  
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 รายละเอียดโครงการที่ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
                            (พ.ศ.2561 - 2565)  รายละเอียดปรากฏตามเอสารที่แจกให้ทุกท่านค่ะ 
นายมงคล แซ่ซือ        -  ดังนั้น ในวันน้ีกระผมขอให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  นายก อบต.             (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562   ตามเอกสารที่ได้แจกให้ 
        ทุกท่าน ส าหรับร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
                            เพื่อให้เกิดประโยชน์ของประชาชนและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ได้ 
        มากที่สุด ประกอบด้วย 

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. บัญชีครุภัณฑ์      

นายสมภาร  หันแถลง - ขอเชิญสมาชิกทุกท่านพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประธานสภาฯ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562  ที่แจกให้ 
 ที่ประชุม - ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาและอภิปรายกันพอสมควร 
นายสมภาร  หันแถลง - ตามที่สมาชิกทุกท่านได้พิจารณา แผนงาน โครงการ ตามร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 –  
ประธานสภาฯ 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 ที่แจกให้แล้ว และไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
                             มีข้อสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม      ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมเพื่อเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

 (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 โดยการยกมือข้ึนเหนือศีรษะ ครับ 
มตท่ีิประชุม  - เห็นชอบ        13  เสียง   
                -ไม่เห็นชอบ       0  เสียง   
               -ไม่เข้าประชุม     0  เสียง   
นายสมภาร  หันแถลง - ถือว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  
ประธานสภาฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562  จะได้น าเสนอผู้บริหารท้องถ่ินเพื่ออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองค้า ต่อไป 

 
ประธำนสภำ ฯ ๓.2)   -  ญัตติกำรพิจำรณำอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2562   ครั้งท่ี 3   
นายสมภาร  หันแถลง - เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า พิจารณาอนุมัติ ดังนั้นก็ขอให้ทางคณะผู้บริหาร 
ประธานสภาฯ  หรือเจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจงให้กับทางสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบขอเรียนเชิญครับ 
นายมงคล แซ่ซือ  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(นายก อบต.หนองค้า)  ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ครั้งที่ 3  ซึ่งเป็นอ านาจของสภา

ท้องถ่ินอนุมัติ ซึ่งกระผมได้เสนอญัตติต่อท่านประธานสภาฯ โดยมีเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย   ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา  จ านวน 1 รายการ   ก็จะได้มอบให้หน่วยงาน
หัวหน้าส านักปลัดเป็นผู้สรุปและช้ีแจงรายละเอียดต่อไปครับ  

นางจิรฐา  ปิยะวงษ์      -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  
หัวหน้าส านักปลัด            ได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม  

   แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา   
   จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
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-  รายการ ยางปูสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง  ตั้งจ่ายไว้  38,400.-บาท  
เพื่อจัดซื้อยางปูสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ขนาดกว้าง 50 ซม. X 50 ซม. X 2.5 มม.   
ขนาด 48 ตารางเมตรๆ ละ 800.-บาท             
  

         ปรากฏข้อเท็จจริงว่า     การก าหนดรายละเอียดขนาดของยางปูสนามเด็กเล่นกลางแจ้งดังกล่าว     
ไม่สอดคล้องกับหน่วยการวัดที่เป็นจริง     จึงมีความจ าเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ  
จ านวน  ๑  รายการ    ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ค าช้ีแจงงบประมาณเดิม ค าช้ีแจงงบประมาณใหม ่
- ยางปูสนามเดก็เล่นกลางแจง้                      
จัดซื้อยางปสูนามเด็กเล่นกลางแจง้  
  ขนาดกว้าง 50 ซม. X 50 ซม. X 2.5 มม. 
  ขนาด 48 ตารางเมตรๆ ละ 800.-บาท 
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมม่ีราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์)  
(แผนพฒันาท้องถ่ิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 
เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ล าดับที่ 13       
หน้าที่ 50) 

- ยางปูสนามเดก็เล่นกลางแจง้                        
จัดซื้อยางปสูนามเด็กเล่นกลางแจง้  
  ขนาดกว้าง 50 ซม. X 50 ซม. X 2.5 ซม. 
  ขนาด 48 ตารางเมตรๆ ละ 800.-บาท 
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมม่ีราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์)  
(แผนพฒันาท้องถ่ิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 
เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ล าดับที่ 13       
หน้าที่ 50) 

 
    -  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายใน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง 
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน   จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองค้า   โปรดพิจารณาอนุมัติค่ะ  

นายสมภาร  หันแถลง - ขอเชิญสมาชิกทุกท่านพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562   ครั้งที่ 3   
ที่ประชุม - ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาและอภิปรายกันพอสมควร 
 - ตามที่สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 3  แล้ว  ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม  
ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562   ครั้งที่ 3  โดยการยกมือข้ึนเหนือศีรษะ ครับ 
มติท่ีประชุม  - อนุมัติ        13   เสียง   
 -ไม่อนุมัติ        0   เสียง 
 -ไม่เข้าประชุม   0   เสียง 
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ประธำนสภำ ฯ ๓.2)   - ญัตติกำรพิจำรณำกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 11 
                            - เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า พิจารณาอนุมัติ ดังนั้นก็ขอให้ทางคณะผู้บริหาร 

ได้ช้ีแจงให้กับทางสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ  ขอเรียนเชิญครับ 
นายมงคล แซ่ซือ  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติการขอโอน 
(นายก อบต.หนองค้า) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ขอโอนงบประมาณในหมวด  

ค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ซึง่เป็นอ านาจของสภาทอ้งถ่ินอนุมัติ  
ซึ่งกระผมได้เสนอญัตติต่อท่านประธานสภาฯ โดยมีเรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 11   ก็จะได้มอบให้หน่วยงานหัวหน้าส านักปลัดเป็นผู้สรุป 
ช้ีแจงรายละเอียดต่อไปครับ 

นางจิรฐา  ปิยะวงษ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติการขอโอนประมาณรายจ่าย  
หัวหน้าส านักปลัด       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ครั้งที่ 11  ประกอบด้วย 

1.  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  ได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 22,000.-บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)  
จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 7,900.-บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

2. กองการศึกษา ฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  ได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
    การศึกษา   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง จ านวน  2๑,000.-บาท  
(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  

3. กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  ได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร 
    ทั่วไปเกี่ยวกับ    สังคมสงเคราะห์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 
    ดังนี ้  
    (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง จ านวน  2๑,000.-บาท  

(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
4.  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  ได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป 
      เกี่ยวกับ   เคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ  
      ดังนี ้

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 22,000.-บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
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                            ซึ่งได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายตามคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561    
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  แต่เนื่องจากราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี 2562  ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้น เพื่อให้มีงบประมาณส าหรับ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๕ รายการ และโอนลด ๖ รายการ   ดังต่อไปนี ้

            โอนเพ่ิม 
1. กองคลัง  ด้านบรหิารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบรหิารงานคลัง       หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ ำนวน 22,๐๐๐.- บำท    เพือ่จ่ายเป็นเครือ่งคอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครือ่ง ตามคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี 2562  ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้าที่ 4 ล าดบัที่ 8 

2. กองคลัง  ด้านบรหิารงานทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป งานบรหิารงานคลัง   หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ ำนวน 8,9๐๐.-บำท    เพื่อจ่ายเป็นเครื่องพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา้/นาที) จ านวน 1 เครือ่ง ตามคุณลกัษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2562  ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้าที่ 17 ล าดบัที่ 45 

3. กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  จ ำนวน 22,๐๐๐.-บำท 
เพื่อจ่ายเป็นเครือ่งคอมพิวเตอรโ์น้ตบุก๊ ส าหรบังานประมวลผล จ านวน 1 เครือ่ง ตามคุณลักษณะครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562  ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้าที่ 6-7 ล าดับที่ 13 

4. กองสวัสดิกำรสังคม  ด้านบริการชุมชนและสงัคม แผนงานสงัคมสงเคราะห์ งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคม
สงเคราะห์ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    จ ำนวน 22,๐๐๐.-บำท 
เพื่อจ่ายเป็นเครือ่งคอมพิวเตอรโ์น้ตบุก๊ ส าหรบังานประมวลผล จ านวน 1 เครือ่ง ตามคุณลักษณะครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562  ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้าที่ 6-7 ล าดบัที่ 13 

5. กองช่ำง  ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    จ ำนวน 22,๐๐๐.-บำท 
เพื่อจ่ายเป็นเครือ่งคอมพิวเตอรส์ าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1     (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 1 เครือ่ง   ตามคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562  ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
หน้าที่ 4 ล าดบัที่ 8 

       รวมโอนเพ่ิมท้ังสิ้น จ ำนวน 96,9๐๐.-บาท (เก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 

โอนลด 
1. กองคลัง  ด้านบรหิารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบรหิารงานคลัง   หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ ำนวน 22,๐๐๐.-บำท    เพือ่จ่ายเป็นเครือ่งคอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครือ่ง ตามคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี 2561  ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  

2. กองคลัง  ด้านบรหิารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบรหิารงานคลัง     หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ ำนวน 7,9๐๐.- บำท    เพือ่จา่ยเป็นเครือ่งพิมพเ์ลเซอรห์รือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาที) จ านวน 1 เครื่อง ตามคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
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3. กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ด้านบริการชุมชนและสงัคม แผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกบัการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑค์อมพวิเตอร์  จ ำนวน 21,๐๐๐.-บำท 
เพื่อจ่ายเป็นเครือ่งคอมพิวเตอรโ์น้ตบุก๊ ส าหรบังานประมวลผล จ านวน 1 เครือ่ง ตามคุณลักษณะครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  

4. กองสวัสดิกำรสังคม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคม
สงเคราะห์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   จ ำนวน 21,๐๐๐.-บำท 
เพื่อจ่ายเป็นเครือ่งคอมพิวเตอรโ์น้ตบุก๊ ส าหรบังานประมวลผล จ านวน 1 เครือ่ง       ตามคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  

5. กองช่ำง ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    จ ำนวน 22,๐๐๐.-บำท 
เพื่อจ่ายเป็นเครือ่งคอมพิวเตอรส์ าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 
เครือ่ง ตามคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561   ณ  วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

6. กองช่ำง  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิง่กอ่สร้าง 
ประเภทค่ากอ่สร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการเงินชดเชยสญัญาแบบปรบัราคา (ค่า K) จ ำนวน 3,๐๐๐.-บำท 

รวมโอนลดท้ังสิ้น จ านวน 96,9๐๐.-บาท (เก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒  และ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ  ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  
โปรดพิจารณาอนุมัติค่ะ 

นายสมภาร  หันแถลง - ขอเชิญสมาชิกทุกท่านพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ                พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 11   
ที่ประชุม - ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาและอภิปรายกันพอสมควร 

- ตามที่สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 
ครั้งที่ 11  แล้ว  ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม  ดังนั้นผมขอมติที่ประชุม
เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 11  โดยการ
ยกมือข้ึนเหนือศีรษะ ครับ 

มติท่ีประชุม  - อนุมัติ        13   เสียง   
 -ไม่อนุมัติ        0   เสียง 
 -ไม่เข้าประชุม   0   เสียง 
                                 
ระเบียบวำระที่  4 เรื่องอ่ืนๆ 
นางจิรฐา  ปิยะวงษ์ 1. แจ้งเรื่องขอเชิญร่วมบรจิาค  เงิน สิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม
หัวหน้าส านักปลัด จากกรณีที่พื้นทีจ่ังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจาก “พายุโพดุล”  ท าใหห้ลายพื้นที่ในจงัหวัด 

อุบลราชธานีประสบปัญหาน้ าท่วมอย่างหนัก  ตามทีเ่ป็นข่าว  อ าเภอพยุห์จึงประชาสมัพันธ์เชิญชวน 
ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบรจิาค  โดยจะรวบรวมสิง่ของที่ได้รับบรจิาคน าส่ง ณ ที่ว่าการอ าเภอวาริน 
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันจันทร์ที่ 23  กันยายน  2562  ต่อไป  
2. การสัง่จองวัตถุมงคลของจงัหวัดศรสีะเกษ  ตอนนี้ในส่วนที่ยังไม่ได้น าส่งเงินขอให้น าสง่ภายใน 
วันที่ 30  กันยายน  2562  ณ  ห้องส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า เพื่อรวบรวม 
ส่งจังหวัดศรสีะเกษ  ต่อไป  
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นายสมภาร  หันแถลง - ตามที่หัวหน้าส านักปลัด  แจ้งเรือ่งบริจาค  เงิน สิง่ของ  ข้าวสารอาหารแหง้  ก็ขอเชิญทุกท่านร่วม 
ประธานสภาฯ บรจิาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นทีจ่ังหวัดอุบลราชธานี  ได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนถึงวันจันทรท์ี่ 

23  กันยายน  2562     และเรื่องการสั่งจองวัตถุมลคลของจงัหวัดศรสีะเกษ  ให้น าส่งเงินภายใน
วันที่ 30  กันยายน  2562  เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวบและน าสง่ต่อไป 
- มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ มีไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอปิดการประชุมนะครับ 

 
 ปิดประชุม  เวลา  14.00  น.  
 
 
  

(ลงช่ือ)   อ าไพร  วงศ์เงินยวง     ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง) 
   เลขานุการสภา  อบต. 

(ลงช่ือ)      ตุ๋ย  รุ่งแสง  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายตุ๋ย  รุ่งแสง) 

ส.อบต.หมู่ 1 
 

  (ลงช่ือ)     สมชิต  แซ่อึ้ง           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายสมชิต  แซ่อึ้ง) 

ส.อบต.หมู่ 4 
   

  (ลงช่ือ)      ปราณี  ค าโพธ์ิ เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นางปราณี  ค าโพธ์ิ) 

  ส.อบต.หมู่ 5 
 

  (ลงช่ือ)     สมภาร  หันแถลง       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสมภาร  หันแถลง) 
                                       ประธานสภา  อบต.หนองค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


