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-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2563 
วันที่  ๑๕ มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา   09.00  น. 

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ 
1 นายสมภาร  หันแถลง ประธานสภา  อบต. สมภาร  หันแถลง  
2 นายโยธิน  นามฤทธิ์ รองประธานสภา อบต. โยธิน  นามฤทธิ์  
3 นางอำไพร  วงศ์เงินยวง เลขานุการสภา อบต. อำไพร  วงศ์เงินยวง  
4 นายตุ๋ย  รุ่งแสง สมาชิกหมู่ท่ี 1 ตุ๋ย  รุ่งแสง  
5 นางอรทัย   รุ่งแสง สมาชิกหมู่ท่ี 1 อรทัย   รุ่งแสง  
6 นายนาวา  โสรส   สมาชิกหมู่ท่ี 2 นาวา  โสรส    
7 นายนครินทร์  แก้วลอย สมาชิกหมู่ท่ี 2 นครินทร์  แก้วลอย  
8 นายสมพงษ์  เกษกร สมาชิกหมู่ท่ี 3 สมพงษ์  เกษกร  
9 นายสำราญ  วงษ์ฮาม สมาชิกหมู่ท่ี 3 สำราญ  วงษ์ฮาม  

10 นายสมชิต  แซ่อ้ึง สมาชิกหมู่ท่ี 4 สมชิต  แซ่อ้ึง  
11 นางปราณี  คำโพธิ์ สมาชิกหมู่ท่ี 5 ปราณี  คำโพธิ์  
12 นายสุพรรณ  รุ่งแสง สมาชิกหมู่ท่ี 6 สุพรรณ  รุ่งแสง  
13 นายสุริยา  รุ่งแสง สมาชิกหมู่ท่ี 6 สุริยา  รุ่งแสง  
14 นางเพ็ญ  คำเนตร สมาชิกหมู่ท่ี 7 เพ็ญ  คำเนตร  
15 นายสังวาล    เกษี สมาชิกหมู่ท่ี 7 สังวาล  เกษี  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายมงคล  แซ่ซือ นายก อบต. มงคล  แซ่ซือ  
2 นายวิไลย์  ผ้าน้ำฝนนาย รองนายก  อบต. วิไลย์  ผ้าน้ำฝน  
3 สะออน  สุทธิสนธ์ รองนายก อบต. สะออน  สุทธิสนธ์  
4 นายรัศมี  รุ่งแสง เลขานุการนายก อบต. รัศมี  รุ่งแสง  
5 นายสีหโยธิน  แก่นดี ผู้อำนวยการกองช่าง สีหโยธิน  แก่นดี  
6 นางไพรวรรณ  แซ่อ้ึง ผู้อำนวยการกองคลัง ไพรวรรณ  แซ่อ้ึง  
7 นางจิรฐา  ปิยะวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด จิรฐา  ปิยะวงษ์  
8 นางวรลักษณ์  กันหะบุตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ วรลักษณ์  กันหะบุตร  
9 นางนัยนา  พวงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ นัยนา  พวงจันทร์  

10 นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลัดดาวัลย์ กฤษฎาการ
ภิญโญ 
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เมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุมแล้วเลขานุการสภาฯได้ส่งสัญญาณให้สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสมภาร  หันแถลง - เมื่อได้เวลากระผมขอเปิดประชุมและมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้  

1.  รายงานงบดำเนินงานรายไตรมาส 
ประธานสภา ฯ - เชิญผู้อำนวยการกองคลัง รายงานผลการดำเนินการรับ-จ่ายเงิน รายไตรมาส 

- รายงานการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –มิถุนายน 2563 ขอให้ทุกท่านดูตามเอกสาร 
ที่แจกให้  เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงเดือน 
มิถุนายน  พ.ศ.2563  นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า มีรายรับทั้งสิ้น  
19,492,150.98.-บาท รายจ่ายทั้งสิ้น15,626,126.84.-บาท รายละเอียดดังนี้ 

 ด้านรายรับ 
 1.รายได้จัดเก็บเอง   
   -หมวดภาษีอากร                -      บาท 
   -หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต                  38,770.80  บาท 
   -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                     65,074.73  บาท 
   -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            20.00  บาท 
 2.รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  9,953,308.45 บาท   
 3. เงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน         9,434,977.00  บาท 
  

 รวมรายรับทั้งสิ้น    19,492,150.98.-  บาท 
ด้านรายจ่าย 

- รายจ่ายรวม         15,626,126.84.-บาท 
   ในส่วนรายละเอียดรายจ่ายให้ทุกท่านดูตามเอกสารที่แจกให้ ค่ะ  
ที่ประชุม - ใช้เวลาพิจารณา  15  นาทีและรับทราบตามรายละเอียดที่ผอ.กองคลังรายงาน

     
ประธานสภาฯ  - เมื่อผู้อำนวยการกองคลังได้รายงานผลการดำเนินการรับ-จ่ายเงิน  แล้วมีสมาชิก

ท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
 

     
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
นายสมภาร  หันแถลง -รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก   พ.ศ. 2563 
ประธานสภา ฯ -แจ้งให้เลขานุการสภาฯอ่านรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้วเพ่ือที่ประชุมรับฟัง

และพิจารณาสำเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก/256๓ ที่ได้
แจกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น  
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 -เมื่อสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาสำเนารายงานการประชุมแล้ว  มีท่านใด 

 มีข้อสงสัยหรือซักถามหรือไม ่     
ที่ประชุม -ไม่มี- 
 -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือซักถาม  ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยแรก/256๓ ด้วยการยกมือขึ้น
เหนือศีรษะ ครับ 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมตริบัรอง  14  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายสมภาร  หันแถลง  - ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า สมัยที่๒ ประจำปี  
ประธานสภาฯ          พ.ศ.2563  ในครั้งนี้ มีเรื่องพิจารณา 

๓.๑  พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                             
เชิญจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง 

นางลัดดาวัลย์ กฤษฎการภิญโญ   -   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
นักวิเคราะห์ฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2559และ(ฉบับที่3)

พ.ศ.2561  หมวด  1  ข้อ 7  (1)  ข้อ8  ประกอบด้วย 
  (1)ผู้บริหารท้องถิ่น     ประธาน 
  (2)รองนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นทุกคน  กรรมการ 

(3)สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 
(4)ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 
(5)ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน     กรรมการ 
(6)ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน   กรรมการ 
(7)ปลัดองค์กรปกครองท้องถิ่น   กรรมการและเลขานุการ 
(8)หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการตาม(3) (4) (5) และ (6)  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจ
ได้ รั บ ก ารคั ด เลื อ ก อี กก็ ได้   และมี ห น้ าที่ ต าม   ข้ อ   1 0   แห่ ง ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2559และ(ฉบับที่3)พ.ศ.2561  เมื่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งแล้วจะนำส่งคำสั่งเพ่ือทราบต่อไป 
ลำดับต่อไปให้สมาชิกได้เสนอชื่อ  พร้อมผู้รับรองสองท่าน 
 
 
 
 



 -4- 

 
ที่ประชุม ได้เสนอชื่อและมีผู้รับรองตามรายละเอียดดังนี้ 

นายตุ๋ย  รุ่งแสง  เสนอ นาย สังวาล  เกษ ี   ผู้รับรอง  1. นายสุพรรณ  รุ่งแสง  
                             2. นางเพ็ญ  คำเนตร 
 

 
นายสังวาล  เกษี  เสนอ นางปราณี  คำโพธิ์  ผู้รับรอง 1. นายนาวา  โสรส 

                2. นายสำราญ  วงษ์ฮาม 
 
 

 
นายนาวา  โสรส  เสนอ นายสมชิต  แซ่อ้ึง  ผู้รับรอง  1. นายสมพงษ์  เกษกร 

  2. นางอรทัย  รุ่งแสง 
  
 

 
นายสมภาร  หันแถลง  - สรุปคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกมีสามท่านดังนี้

 1.  นายสังวาล  เกษี  ส.อบต  หมู่ที ่ 7 
  2   นางปราณี  คำโพธิ์  ส.อบต.  หมู่ที ่ 5 
  3.  นายสมชิต  แซ่อ้ึง  ส.อบต.  หมู่ที ่ 4 

เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งจะแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบต่อไป 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายสมภาร  หันแถลง 3.2พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนพัฒนา 
นางลัดดาวัลย์ กฤษฎาการภิญโญ -   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
นักวิเคราะห์ฯปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2559และ(ฉบับที่3)พ.ศ.2561  

หมวด  6  ข้อ 28  (1)  ข้อ29  ดังนี้ 
   หมวด  6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ข้อ  28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา 

ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 

 

มติที่ประชุม - มติเป็นเอกฉันท์  14  เสียง 

มตทิี่ประชุม - มติเป็นเอกฉันท์  14  เสียง 

มติที่ประชุม - มติเป็นเอกฉันท์  14  เสียง 
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานกรรมการ และ 
กรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ 
ได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
ข้อ  ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ 
ดังนี้ 
(๑) กำหนดแนวทาง วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
   ซึ่งกระบวนการในการคัดเลือกก็จะเป็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการพัฒนาแผนคือให้ 

สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรพร้อมผู้รับรองสองท่าน  จนครบตามจำนวนคือสาม 
ท่าน 

นายสมภาร  หันแถลง เชิญสมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่สมควรคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการฯ 
สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อพร้อมผู้รับรองดังนี้ 
  นางอรทัย  รุ่งแสง เสนอ นายตุ๋ย  รุ่งแสง     ผู้รับรอง  1. นายนัครินทร์  แก้วลอย 
             2. นายสังวาล  เกษี 

  
 

   
  นายตุ๋ย  รุ่งแสง   เสนอ  นายสำราญ วงษ์ฮาม  ผู้รับรอง  1. นายสุริยา  รุ่งแสง 

                                                                                                       2. นางเพ็ญ  คำเนตร 
 
  

  นายสังวาล  เกษี  เสนอ  นายโยธิน  นามฤทธิ์  ผู้รับรอง  1. นายสมพงษ์  เกษกร 
                 2. นายนาวา  โสรส 

 
 

 
 

มติที่ประชุม - มติเป็นเอกฉันท์  14  เสียง 

มติที่ประชุม - มติเป็นเอกฉันท ์ 14  เสียง 

มติที่ประชุม - มติเป็นเอกฉันท์  14  เสียง 
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นายสมภาร  หันแถลง  สรุปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   คัดเลือกมีสามท่านดังนี้  
   1.นายตุ๋ย  รุ่งแสง   ส.อบต.  หมู่ที่ 1 

2.นายสำราญ  วงษ์ฮาม  ส.อบต.  หมู่ที่ 3 
3.นายโยธิน  นามฤทธิ์    ส.อบต   หมู่ที่ 4        

 เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งจะแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายสมภาร  หันแถลง    3.3 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

     เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563   
ประธานสภาฯ -  ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม  ครั้งที่  5 พ.ศ. 2563  เพ่ือให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5  
พ.ศ. 2563   เชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 

 
นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ  - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันนางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ 
นักวิเคราะห์ฯ. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่5  พ.ศ.2563  ด้วยองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองค้า         ได้มีการทบทวนและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนซึ่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว   ได้ผ่านกระบวนการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่2)  พ.ศ.2559   และ (ฉบับที่3)  พ.ศ. 2561  
เสนอต่ อสภาองค์ การบริห ารส่ วนตำบล พิจารณ าตามมาตรา 46   แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบ   รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  5  พ.ศ.  2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า   
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่าน ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ   ผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่านคะ่    ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จำนวน 28 โครงการ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพ 
                         ชีวิตที่ดี  จำนวน 13 โครงการ 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

                    จำนวน 2 โครงการ 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                     จำนวน 6  โครงการ 
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ประธานสภาฯ  - แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม  
   เปลี่ยนแปลง  ฉบับดังกล่าว 
 
ที่ประชุม  - พิจารณาและอภิปรายเป็นเวลาพอสมควร และไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม 

 
นายสมภาร  หันแถลง    -  ขอเชิญสมาชิกทุกท่านพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง ครั้งที5่ พ.ศ.2563  ตามรายละเอียดที่แจกให้ครับ 
 ที่ประชุม - ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาและอภิปรายกันพอสมควร 

- ตามที่สมาชิกทุกท่านได้พิจารณา  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่5 พ.ศ. 2563  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะซักถาม
หรือไม่   และไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามเพ่ิมเติม  ดังนั้นผมขอ
มติที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม   
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่5 พ.ศ.2563 โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ครับ 
 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ        14  เสียง   
               -ไม่เห็นชอบ       0  เสียง               
    
นายสมภาร  หันแถลง - ถือว่าที่ประชุมสภาฯมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5  พ.ศ. 2563  จะได้นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ืออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที5่  พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ต่อไป 

 
 -  ขณะนี้เวลา 12.00 น.  ขอพักรับประทานอาหารกลางวัน จะเริ่มการประชุมอีก

เวลา 13.00 น เชิญทุกท่าน 
เมื่อถึงเวลา  13.00 น. เลขานุการสภาฯได้ส่งสัญญาณให้สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  
นายสมภาร  หันแถลง    3.3 การพิจาณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2563 
ประธานสภาฯ       (1) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
     หมวดค่าครุภัณฑ์ 

- ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้ตั้งประมาณการรายรับ และรายจ่ายไว้
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า พิจารณาอนุมัติ ดังนั้นก็ขอให้ทาง
คณะผู้บริหารได้ชี้แจงให้กับทางสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ  ขอเรียนเชิญครับ 

นายมงคล แซ่ซือ  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติการขออนุมัติ 
นายก อบต.หนองค้า  โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 หมวดค่าครุภัณฑ์

             ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นางจิรฐา  ปิยะวงษ ์        - เรียนท่านประธานสภาฯ    ดิฉันนางจิรฐา  ปิยะวงษ์  หัวหน้าสำนักปลัด   
 หัวหน้าสำนักปลัด ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓      

         ครั้งที่ 7/๒๕๖๓ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้  รายละเอียด ดังนี้   
 
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการจ่ายใหม่) 

กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน ๑ เครื่อง     จำนวน  ๔,๓๐๐.-บาท   
รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน ๔,๓๐๐.-บาท  (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 
 

 
 

โอนลด 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จำนวน  ๔,๓๐๐.-บาท   
รวมโอนลด  เป็นเงิน ๔,๓๐๐.-บาท  (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 

 รายละเอียดดังเอกสารได้แจกให้ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 
นายสมภาร  หันแถลง     - เมื่อสมาชิกทุกท่านตรวจดูรายละเอียดของบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
ประธานสภาฯ               งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า โดยสำนักปลัด 

  ที่แจกให้เป็นเวลาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่ มีไหมครับ ถ้าไม่ 
  มีผมจะขอถามมติเลยนะครับ 
- ท่านใดพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
หมวดครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  อำเภอพยุห์  
จังหวัดศรีสะเกษ โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ     14  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ    0  เสียง  
   - งดออกเสียง   0  เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสมภาร  หันแถลง -  ระเบยีบวาระอ่ืน ๆ  มีท่านใดเสนออะไรหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ   
นายวิไลย์  ผ้าน้ำฝน -  กระผมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจับปลาช่วงฤดูวางไข่  บริเวณลำห้วยแฮดใน 
รองนายก อบต.    เขตตำบลหนองค้า เพ่ือให้ปลาได้วางไข่และขยายพันธ์ต่อไปครับ 
นายสมภาร  หันแถลง - มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายมงคล  แซ่ซือ -  สำหรับเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน  ให้สมาชิกทุกหมู่บ้านได้สำรวจจุดชำรุด
นายก อบต.  และแจ้งมาที่ อบต.  เพ่ือช่างจะไดด้ำเนินการสำรวจจุดชำรุดและดำเนินการซ่อมแซม 
   ต่อไป 
นายสมภาร  หันแถลง    -  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือซักถาม   
ประธานสภาฯ ผมขอปิดประชุม   
ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายสมภาร  หันแถลง     -  ผมขอปิดประชุม ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

ปิดประชุม  เวลา  14.00  น.  
 
  

(ลงชื่อ)   อำไพร  วงศ์เงินยวง    ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นางอำไพร  วงศ์เงินยวง) 
   เลขานุการสภา  อบต. 

(ลงชื่อ)      ตุ๋ย  รุ่งแสง        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายตุ๋ย  รุ่งแสง) 

ส.อบต.หมู่ 1 
  (ลงชื่อ)     สมชิต  แซ่อ้ึง        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายสมชิต  แซ่อ้ึง) 

ส.อบต.หมู่ 4   

  (ลงชื่อ)      ปราณี  คำโพธิ์       เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นางปราณ ี คำโพธิ์) 

  ส.อบต.หมู่ 5 

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


