
1 
 

-ส ำเนำ- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2562 
ครั้งท่ี 1 

วันท่ี  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00  น. 
ณ   ห้องประชุมท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

------------------- 
รายชื่อผู้เขา้ประชุม 
ล ำดับที ่ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหต ุ

1 นำยสมภำร  หันแถลง ประธำนสภำ  อบต. สมภำร  หันแถลง  
2 นำยโยธิน  นำมฤทธ์ิ รองประธำนสภำ อบต. โยธิน  นำมฤทธ์ิ  
3 นำงอ ำไพร  วงศ์เงินยวง เลขำนุกำรสภำ อบต. อ ำไพร  วงศ์เงินยวง  
4 นำงอรทัย   รุ่งแสง สมำชิกหมู่ที่ 1 อรทัย   รุ่งแสง  
5 นำยตุ๋ย  รุ่งแสง สมำชิกหมู่ที่ 1 ตุ๋ย  รุ่งแสง  
6 นำยนำวำ  โสรส   สมำชิกหมู่ที่ 2 นำวำ  โสรส    
7 นำยนครินทร์  แก้วลอย สมำชิกหมู่ที่ 2 นครินทร์  แก้วลอย  
8 นำยสมพงษ์  เกษกร สมำชิกหมู่ที่ 3 สมพงษ์  เกษกร  
9 นำยส ำรำญ  วงษ์ฮำม สมำชิกหมู่ที่ 3 ส ำรำญ  วงษ์ฮำม  

10 นำยสมชิต  แซ่อึ้ง สมำชิกหมู่ที่ 4 สมชิต  แซ่อึ้ง  
11 นำงปรำณี  ค ำโพธ์ิ สมำชิกหมู่ที่ 5 ปรำณี  ค ำโพธ์ิ  
12 นำยสุริยำ  รุ่งแสง สมำชิกหมู่ที่ 6 สุริยำ  รุ่งแสง  
13 นำยสุพรรณ  รุ่งแสง สมำชิกหมู่ที่ 6 สุพรรณ  รุ่งแสง  
14 นำงเพ็ญ  ค ำเนตร สมำชิกหมู่ที่ 7 เพ็ญ  ค ำเนตร  
15 นำยสังวำล    เกษี สมำชิกหมู่ที่ 7 สังวำล  เกษี  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นำยมงคล  แซ่ซือ นำยก อบต.  มงคล  แซ่ซือ  
2 นำยสะออน  สุทธิสนธ์ รองนำยก อบต. สะออน  สุทธิสนธ์  
3 นำยรัศมี  รุ่งแสง เลขำนุกำรนำยก อบต. รัศมี  รุ่งแสง  
4 นำงไพรวรรณ  แซ่อึ้ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั ไพรวรรณ  แซ่อึ้ง  
5 นำยสีหโยธิน   แก่นดี ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง สีหโยธิน   แก่นดี  
6 นำงจิรฐำ  ปิยะวงษ์ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด จิรฐำ  ปิยะวงษ์  
7 นำงนัยนำ  พวงจันทร ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ นัยนำ  พวงจันทร ์  

8 นำงวรลักษณ์  กันหะบุตร ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรฯ วรลักษณ์  กันหะบุตร  

9 
นำงลัดดำวัลย์ กฤษฎำกำรภิญโญ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช ำนำญกำร 
ลัดดำวัลย์ กฤษฎำกำรภิญโญ 

 

เมื่อถึงก ำหนดเวลำ 09.00 น. เลขำนุกำรสภำฯ  นำงอ ำไพร  วงศ์เงินยวง  ได้ส่งสัญญำณใหส้มำชิกสภำฯเข้ำห้องประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น 
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ระเบียบวาระที่ 1    เรื่อง  ประธำนแจ้งทีป่ระชุมทรำบ 
ประธานสภา ฯ  - เมื่อได้เวลำกระผมขอเปิดประชุมและมเีรือ่งทีจ่ะแจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบ  ดังนี ้

1.1  ขอเชิญร่วมกจิกรรมเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเดจ็พระนำงเจ้ำสิรกิิติ์  
พระบรมรำชินีนำถพระบรมรำชชนนีพันปหีลวง  ประจ ำปีพทุธศักรำช 2562  ในวันจันทร์ที่ 
12  สิงหำคม 2562  ณ หอปะชุมอ ำเภอพยุห์  จังหวัดศรสีะเกษ 

1.2  ขอเชิญร่วมท ำบญุวันมหำสังฆทำนอ ำเภอพยหุ์ ในวันที่ 24 สิงหำคม 2562 ณ วัดบ้ำน 
หนองค้ำ  ต. หนองค้ำ 

1.3   ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพทุธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคล  แด่ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
และสมเดจ็พระนำงเจ้ำสริิกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ในวันที่ 28 
สิงหำคม  2562 ณ  วัดบ้ำนบก  ต.หนองค้ำ 

ที่ประชุม                    -  รับทรำบ 
2.1  รายงานผลการด าเนินงานและการรับ-จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ - เรียนเชิญผูอ้ ำนวยกำรกองคลงั   รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรรับ-จ่ำยเงินประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.2562  ต่อสภำ ฯ เชิญครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ    ดิฉันนำงไพรวรรณ  แซ่อึ้ง  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  ขอรำยงำน กำรรับ- 
จ่ำยเงิน ณ วันที่ 7  สิงหำคม  2562 ให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน ดูตำมเอกสำรที่แจกให้  สถำนะกำร
คลัง   ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำไดต้ั้งงบประมำณรำยจ่ำยไว้
จ ำนวน 27,000,000.- บำท  โดยเงินฝำกธนำคำร  จ ำนวน  26,982,911.47.-บำท  เงินสะสม  
จ ำนวน  12,619,793.12.-  บำท และเงินทุนส ำรองเงินสะสม  จ ำนวน  8,975,687.84.- บำท
(1) รำยรบัจริงทั้งสิ้น  24,099,895.80  บำท  ประกอบด้วย 

    หมวดภำษีอำกร      63,570.06   บำท 
    หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรบั และใบอนุญำต   300,109.50   บำท 
    หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน     78,542.03 บำท 
    หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์  -  บำท 
    หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด                  1,492.00 บำท 
    หมวดรำยได้จำกทุน     -  บำท 
    หมวดภำษีจัดสรร         12,586,356.21 บำท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        11,069,826.00 บำท 
   (2) เงินอุดหนุนทีร่ัฐบำลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์                         241,425.10    บำท 
   (3) รำยจ่ำยจรงิ  จ ำนวน  19,502,420.27  บำท 
    งบกลำง      5,696,345.00 บำท 
    งบบุคลำกร     7,808,930.00 บำท 
    งบด ำเนินกำร     2,193,335.96 บำท 
    งบลงทุน     1,725,415.33 บำท 
    งบรำยจ่ำยอื่น          30,000.00          บำท 
    งบเงินอุดหนุน     1,161,000.00          บำท 
    ในส่วนรำยละเอียดรำยจ่ำยให้ทกุท่ำนดูตำมเอกสำรที่แจกให้ ค่ะ 
 ท่ีประชุม  - ใช้เวลำพิจำรณำ  15  นำที 
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ประธานสภาฯ  - เมื่อผูอ้ ำนวยกำรกองคลงัได้รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินประจ ำป ีพ.ศ. 2562   ณ   
                                วันที่ 7 สิงหำคม 2562 แล้วมสีมำชิกท่ำนใดสงสัยหรือซักถำมหรือไม่ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - เรียนเชิญหัวหน้ำส ำนักงำนปลัด รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ครับ 
หัวหน้าส านักปลัด         - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ    ดิฉันนำงจิรฐำ  ปิยะวงษ์  หัวหน้ำส ำปลัด  ขอรำยงำน 
                                ผลกำรปฏิบัติงำน ไตรมำส  ๔ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒  ตำมเอกสำรที่แจก ดังนี้ค่ะ 

1. โครงกำรสนบัสนุนศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองค้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

2. โครงกำรฝกึอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรปรำบปรำมกำรทจุริต 
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองค้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

3. โครงกำรฝกึอบรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ      - เมื่อหัวหน้ำส ำนักงำนปลัดรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ไตรมำส 4 ประจ ำปีงบประมำณ 2562  
                                    แล้วมีสมำชิกท่ำนใดสงสัยหรือซักถำมหรือไม่ 
ท่ีประชุม      - ไม่มี 
ประธานสภาฯ      - เรียนเชิญผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ครับ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ    ดิฉันนำงนัยนำ  พวงจันทร์  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ   

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ  ได้จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 2 และ3 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562  ดังนี้คะ 

1. โครงกำรบูรณำกำรสร้ำงบทบำทและพื้นที่สรำ้งสรรค์ส ำหรับเด็กและเยำวชน  โดยจัดกิจกรรมพัฒนำ 
2. ทักษะในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ดนตรี ภำษำ กำรขับร้อง ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรฝึกระเบียบวินัย และ

กำรกล้ำแสดงออกในทำงที่ถูกต้องเหมำะสมกำรมีพื้นที่และกิจกรรมสร้ำงสรรค์ในเชิงคุณภำพอย่ำง
หลำกหลำย เป็นส่วนหนึ่งของกำรสนับสนุนบทบำทกำรแสดงออกของเด็กและเยำวชน อย่ำง
สร้ำงสรรค์ในกิจกรรมชุมชนและสังคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับควำมต้องกำรทั้งในด้ำนสุขภำพร่ำงกำย 
จิตใจ สติปัญญำ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน ควำมรับผิดชอบตำมวัย และเป็นกำรขจัดปัญหำกำรใช้
เวลำมั่วสุมที่ไม่เหมำะสม  โดยได้ด ำเนินกิจกรรมเมื่อวัน ศุกร์ที่ 11 เดือน  มกรำคม  พ.ศ.  2562 
ณ  วัดบ้ำนหนองค้ำ 

3. วันที่  5  มีนำคม  2562  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ น ำโดยท่ำนมงคล แซ่ซือ นำยก 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำน พนักงำนจ้ำง. สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ น ำโดย
ท่ำนสมภำร. หันแถลง. ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ ร่วมเป็นเจ้ำภำพในพิธี
บ ำเพ็ญกุศลศพ ถวำยแด่พระครูโกวิทพัฒโนดม (หลวงปู่เกลี้ยง เตชธมโม) 

                           4. โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพตดิต ำบลหนองค้ำ  ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันไปเมื่อวันที่ 
1 – 5 เมษำยน  2562  ณ  สนำมกีฬำโรงเรียนโนนเพ็กวิทยำคม   ต ำบลหนองค้ำ    อ ำเภอพยุห์  
จังหวัดศรสีะเกษ  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อปอ้งกันมิใหเ้ยำวชน ประชำชน หันไปเสพยำเสพติด  
ตลอดจนเป็นกำรพฒันำร่ำงกำย จิตใจที่ดีโดยเป้ำหมำย คือเด็ก   เยำวชนและประชำชนในหมู่บ้ำน 
ในเขตองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองค้ำ 

5. โครงกำรสง่นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ “เช่ือมควำมสัมพันธ์ระดับทอ้งถ่ิน ท้องที่ ส่วนรำชกำร 
และประชำชนทั่วไป อ ำเภอพยุห”์ครั้งที่  15 ประจ ำปี 2562โดย  อบต.พยุห์ เป็นเจ้ำภำพในกำร
ด ำเนินกำรแข่งขัน  ก ำหนดกำรแข่งขันในวันที่  8 และ 10 พฤษภำคม 2562 ณ  รร. บ้ำนหนอง
หว้ำทับทัย 

                         6. โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ ประจ ำปี 2562 
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                         7. โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมต ำบลหนองค้ำประจ ำปี  2562 
                         8. โครงกำรใส่ใจใฝ่เรียนรู้ 
                         9. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยและติดตำมเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันของโรงเรียนในเขต อบต.หนองค้ำ  

          ประจ ำภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2562โดยเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนอำหำกลำงวันให้กับ 
          โรงเรียนในเขต อบต.หนองค้ำ ครบทุกโรงเรียน  จ ำนวน 200 วัน 

                        10. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยค่ำอำหำรเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต อบต.หนองค้ำ  
                            ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 130 วัน 
                       11. รับสมัครเด็กนักเรียนของ ศพด.อบต.หนองค้ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  ซึ่งจะเปิดรับสมัคร 
                             ปีกำรศึกษำละ 2 ครั้ง คือก่อนเปิดภำคเรียน วันที่ 16 พฤษภำคม  และก่อนวันที่ 1 พฤศจิกำยน  
                             ของปีกำรศึกษำน้ัน   ปัจจุบันมีเด็กเล็ก จ ำนวน 30 คน 
                       12. ด ำเนินกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ตำมข้อบัญญัติ 
                       13. กิจกรรมจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  โดยในปี  2562  ศพด.อบต. 
                            หนองค้ำ  ได้รับพิจำรณำคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งจะเข้ำรับ 

โล่รำงวัลในวันที่  10 สิงหำคม  2562  ณ โรงแรมเพชรกำร์เดน  จ.ร้อยเอ็ด 
                     กิจกรรมท่ีเตรียมด าเนินการในเดือนสิงหาคม 2562 

1. โครงกำรอบรมกำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร วัยเรียน วัยใส  ห่วงใยสุขภำพ 
                           ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก บ้ำนพักเด็กและครอบครัว   
                       2. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ ศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ อบต.หนองค้ำ 
                       3. กิจกรรมงำนสงัฆทำนวัดบ้ำนหนองค้ำ  ซึ่งจะจัดพิธีในวันที่24 สิงหำคม 2562 โดยคณะผูบ้รหิำรและ 
                            พนักงำนร่วมบรจิำคปจัจัยและถวำยโรงทำน 
ประธานสภาฯ  - เมื่อผูอ้ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 2 และ3 ประจ ำปี  
                                งบประมำณ 2562 แล้วมีสมำชิกท่ำนใดสงสัยหรือซกัถำมหรือไม่ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ    - เรียนเชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง        - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ    กระผมนำยสีหโยธิน  แก่นดี  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562  (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561 – 
สิงหำคม 2562) ดังนี้ครับ 
1.  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนเสมอใจ หมู่ที่ 7 
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนบก  หมู่ที 4 ต. หนองค้ำ – บ้ำนหนองยวน 

ต.วังหิน 
3. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนโพธ์ิน้อย หมู่ที่ 5 ต.หนองค้ำ – บ้ำน 

หนองเตย ม.2 ต.พรหมสวัสดิ์ 
4. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก  ถนนเพื่อกำรเกษตรบ้ำนหนองค้ำ หมู่ที่ 2  

(ข้ำงโรงเรียนบ้ำนหนองค้ำ) 
5. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก  ถนนเพื่อกำรเกษตรบ้ำนหนองออ หมู่ที่ 3 
6. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก  ถนนเพื่อกำรเกษตรบ้ำนหนองค้ำ  หมู่ที่ 2  

(จำกทำงหลวงชนบท ศก 3015 – หนองกะบูรณ์) 
7. โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร  บ้ำนหนองสะลำม  หมู่ที่ 6 
8. โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร  หมู่ที่ 1 
9. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้ำนหนองค้ำ หมู่ที่ 1 
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ประธานสภาฯ  - เมื่อผูอ้ ำนวยกำรกองช่ำง  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562  (ระหว่ำงเดือน

ตุลำคม 2561 – สิงหำคม 2562) แล้วมีสมำชิกท่ำนใดสงสัยหรือซกัถำมหรือไม ่
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ    - เรียนเชิญผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ครับ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ    ดิฉันนำงวรลักษณ์  กันหะบุตร  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำร  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ไตรมำส 2-3 เดือน มกรำคม -มิถุนำยน 
2562  ดังนี้ค่ะ 
1. ออกส ำรวจผู้ประสบปัญหำสังคมร่วมกับส ำนักงำน พมจ.ศรีสะเกษ  จ ำนวน 9 รำย 
2. โครงกำรบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุต ำบลหนองค้ำ จัดโดยมหำวิทยำลัยกฎหมำย

และกำรปกครอง ม.รำชภัฎศรีสะเกษ 
3. โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำสตรีและครอบครัว “กิจกรรมควำมเข้มแข็งของบทบำทสตรี กำรยุติ

ควำมรุนแรงในครอบครัว” ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
4. จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลหนองค้ำ สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
5. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ“กิจกรรม สำนสัมพันธ์ผู้สูงวัย ใส่ใจ

สุขภำพ” 
6. โครงกำรนวัตกรรมกำรพัฒนำภูมิปัญญำและวัฒนธรรมสู่กำรสร้ำงรำยได้ของผู้สูงอำยุ  

โดยสนง.พมจ. ศรีสะเกษ ร่วมกับ อบต.หนองค้ำ 
7. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ คนพิกำร และสตรีต ำบล

หนองค้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2562   
8. โครงกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันโรคเอดส์   ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
9. โครงกำรป่องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ร่วมกับศูนย์พัฒนำครอบครัวใน

ชุมชน  (งบประมำณ จำก พมจ.ศรีสะเกษ) 
10.  เดือนมิถุนำยน  ส ำรวจผู้ประสบปัญหำทำงสังคม จ ำนวน 11 รำย 
11.  สอบผู้ถูกท ำร้ำนร่ำงกำยและประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
12. ร่วมโครงกำรพัฒนำอำชีและคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อยเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 

“พมจ.ศรีสะเกษ เฟสติวัล กำรแสดงภูมิปัญญำ สู่กำรพัฒนำตนเอง” (24 ก.ค. 62) 
13. ขับเคลื่อนงำนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลหนองค้ำ 
14. ขับเคลื่อนและให้ค ำแนะน ำชมรมผู้สูงอำยุต ำบลหนองค้ำ 

ประธานสภาฯ  - เมื่อผูอ้ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสงัคม  รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปงีบประมำณ 2562  
(ไตรมำส 2 - 3 ระหว่ำงเดือนมกรำคม – มิถุนำยน 2562) แล้วมีสมำชิกท่ำนใดสงสัยหรือซกัถำม
หรือไม ่

ท่ีประชุม - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 2/2562  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนำยน  

2562  ก็ขอเรียนเชิญสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน  ได้ตรวจสอบดูว่ำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
ตำมที่ท่ำนได้อภิปรำยไป มีตรงไหนที่ขำดตกบกพร่อง พิมพ์ผิดหรือจะขอแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอเรียน
เชิญครับ 
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ประธำนสภำฯ             - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนอ่ำนตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมที่แจกให้มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยหรือไม่  
   มีไหมครับ ถ้ำไม่มีผมจะขอถำมมติเลยนะครับ 
- ท่ำนใดเห็นสมควรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ สมัยวิสำมัญ   
สมัยที่ 2/2562  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนำยน  2562 โปรดยกมือข้ึนเหนือศีรษะด้วยครับ 

ที่ประชุม                   -  มีมต ิ      รับรอง         13       เสียง 
      ไม่รับรอง        -       เสียง 
                งดออกเสียง      1      เสียง     
ประธานสภา ฯ - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนอ่ำนตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมที่แจกให้มสีมำชิกท่ำนใดสงสัยหรือไม่ 

ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยที่ 2 / 2559 ด้วย
กำรยกมือข้ึนเหนือศีรษะด้วยครับ   

มตท่ีิประชุม - มีมติรับรอง  13  เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจำรณำ มีทั้งหมด  2  ญัตติ  ได้แก่ 

1. การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 
2. การพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 
ญัตติท่ี 1  การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 
  

ประธำนสภำฯ          - ตำมที่ผู้บริหำรท้องถ่ินได้เสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
          เพื่อให้สภำฯพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำ(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

                             เชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ ช้ีแจงรำยละเอียดด้วยครับ 
นำยมงคล แซ่ซือ - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ กระผมนำยมงคล แซ่ซือ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
นำยก อบต. หนองค้ำ ตำมหนังสือ ที่ มท.0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม  2562 เรื่องซักซ้อมแนว

ทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ครั้งที่ 2) 
พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชำชน กำร
เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถ่ินให้ อปท.ด ำเนินกำรข้ันตอน ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำได้
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ดังนี้ 
1.  คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองค้ำร่วมกับประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคม
ต ำบลหนองค้ำ  ประชุมก ำหนดประเด็นหลักกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำรวมทั้งสอดคล้องกับปัญหำ  ควำมต้องกำร
ของประชำคมและชุมชน  โดยให้น ำข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และข้อมูลใน
แผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม  
ครั้งที่1/2562 
2.  คณะกรรมสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ รวบรวมประเด็น
หลักกำรพัฒนำ ปัญหำควำมต้องกำร  และข้อมูลน ำมำจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 แล้วเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองค้ำ 
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3.  คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน    
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเสนอผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
หนองค้ำ 
4.  ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 และเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561 – 
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำเพื่อให้ควำมเห็นชอบ  
และขอให้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนได้ช้ีแจ้งในรำยละเอียดตำมร่ำงแผนพัฒนำที่ได้แจกให้ทุก
ท่ำนครับ 

นักวิเครำะห์ฯ                -     เนื่องจำกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองค้ำ  ได้ประกำศใช้แผนพฒันำท้องถ่ิน   
                                 (พ.ศ. 2561 – 2565)  ในวันที่ 14  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น  จงัหวัดศรสีะเกษได้สง่หนังสอื  
                                 ที่ กก 5103.5.16/ ว 3423  ลงวันที่ 15 กรกฎำคม  2562  เรือ่ง ขอรบักำรสนบัสนุนงบประมำณ 
                                 อุดหนุนกำรเปน็เจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำแหง่ชำติ  ครัง้ที่ 47”ศรสีะเกษเกมส์”  และกำรแข่งขันกีฬำ 
                                 คนพิกำรแห่งชำติ ครัง้ที่ 37 “นครล ำดวนเกมส์”  และไดร้ับแจง้จำกสมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรสว่น 
                                 ต ำบลหนองค้ำให้พจิำรณำโครงกำรก่อสร้ำงถนนเพือ่แก้ไขปัญหำกำรสัญจรภำยในหมู่บ้ำน ซึ่งโครงกำร   
                                 ดังกล่ำว    ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน   (พ.ศ. 2561 – 2565)  จงึได้จดัท ำร่ำงแผนพฒันำท้องถ่ิน 
                                เสนอผูบ้รหิำรท้องถ่ิน   เพือ่ใหส้ภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองค้ำ ให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพฒันำ 
                                ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิม่เตมิ  ครัง้ที่ 1/2562  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองค้ำ  
                                อ ำเภอพยหุ์  จงัหวัดศรสีะเกษ  รำยละเอียด   ตำมเอกสำรที่ได้แจกให้ทำ่นประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ  
                                ผู้ทรงเกียรต ิ  ทุกท่ำนค่ะ 
  -  ร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1 มีจ ำนวน 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ                   

ได้แก่ 
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  จ ำนวน 1 โครงกำร 
2. ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดี  จ ำนวน 1 โครงกำร 

ประธำนสภำฯ          - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนอ่ำนร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562  
                            ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำที่แจกให้เป็นเวลำพอสมควรแล้ว มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยหรือไม่  
                            มีไหมครับ ถ้ำไม่มีผมจะขอถำมมติเลยนะครับ 
                               - ท่ำนใดเห็นชอบสมควรร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562   
                                    ขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองค้ำ อ ำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โปรดยกมือข้ึนเหนือศีรษะ 
                                   ด้วยครับ 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ     14  เสียง  
 - ไม่เห็นชอบ    0  เสียง  
 - ไม่เข้ำประชุม  0  เสียง   
ประธำนสภำฯ              - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนได้เห็นชอบแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
                              ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ อ ำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เรียบร้อยแล้ว ก็ขอให้ท่ำนผู้บริหำร 
                              ท้องถ่ินพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
                          และรำยงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ญัตติท่ี 2  เรื่องกำรพจิำรณำร่ำงข้อบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 
   วาระที่ 1  (ขั้นรับหลักการ) 
ประธานสภา ฯ - เชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองค้ำ ได้อ่ำนค ำแถลงให้แก่สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลหนองค้ำได้รับทรำบ 
นายก อบต. ฯ  - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ ผมนำยมงคล  แซ่ซือ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ   
                                        บัดน้ีถึงเวลำที่คณะผูบ้รหิำรขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองค้ำ จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัต ิ 
                            งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองค้ำอีกครัง้หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี ้ 
                            คณะผู้บรหิำรองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองค้ำจึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบ 
                            ถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
                            ดังต่อไปนี้ 
      1. สถานะการคลัง 

   1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
        ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

มีสถำนะกำรเงิน ดังนี ้
     1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 27,086,444.70 บำท 
     1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 12,619,793.12 บำท 
     1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 8,975,687.84 บำท 
     1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผู้กพันและยงัไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 1 โครงกำร  

          รวม 30,061.38 บำท 
     1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท 
     1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท 

 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
   (1) รำยรับจริง จ ำนวน 22,757,642.49 บำท ประกอบด้วย 
    หมวดภำษีอำกร จ ำนวน 63,200.06 บำท 

   หมวดคำ่ธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต จ ำนวน 280,196.50 บำท 
   หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน จ ำนวน 78,542.03 บำท 
   หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย ์ จ ำนวน 0.00 บำท 
   หมวดรำยได้เบ็ดเตลด็ จ ำนวน 1,492.00 บำท 
   หมวดรำยได้จำกทุน จ ำนวน 0.00 บำท 
   หมวดภำษีจดัสรร จ ำนวน 12,193,005.90 บำท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 10,141,206.00 บำท 
  (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 222,071.40 บำท 

  (3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 18,462,929.41 บำท ประกอบด้วย 
   งบกลำง จ ำนวน 5,566,089.00 บำท 
   งบบคุลำกร จ ำนวน 7,808,930.00 บำท 
   งบด ำเนินงำน จ ำนวน 1,992,991.10 บำท 
   งบลงทุน จ ำนวน 1,219,525.33 บำท 
   งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 0.00 บำท 
   งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 1,875,393.98 บำท 
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  (4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวตัถุประสงค ์จ ำนวน 220,489.60 บำท 
  (5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 1,076,137.81 บำท 
  (6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท 
  (7) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท 

  (รำยละเอียดรำยจ่ำยตำมเอกสำรที่แจกให)้ 
 
             3. รายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประมำณกำรไว้ท้ังสิ้น  28,000,000  บำท   
                           แยกรำยละเอียดตำมแผนงำนไวด้ังน้ี    

ด้านบริหารท่ัวไป   
  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 8,584,200     บำท 
    แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 412,400    บำท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงำนกำรศึกษำ 3,457,940    บำท 
  แผนงำนสำธำรณสุข 179,000    บำท   
  แผนงำนสงัคมสงเครำะห ์ 1,009,220    บำท 
  แผนงำนเคหะและชุมชน 5,519,200    บำท  
  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชุมชน 105,000    บำท 
  แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร 230,000    บำท 
ด้านการเศรษฐกจิ   
  แผนงำนกำรเกษตร 365,640    บำท 
  แผนงำนกำรพำณิชย ์ 60,000    บำท 
ด้านการด าเนินงานอื่น   
  แผนงำนงบกลำง 8,077,400    บำท 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น    28,000,000 บาท 
      โดยมีรำยละเอียดตำมที่ได้แถลงไปแล้ว  จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำตำมร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  ที่แจกให้ 
ที่ประชุม                   -  รับทรำบจึงขอให้หัวหน้ำส ำนัก/ผู้อ ำนวยกำรกอง ช้ีแจงรำยละเอียด ครับ 
 
ประธานสภา ฯ - ขอให้หัวหน้ำส ำนัก/ผู้อ ำนวยกำรกอง ช้ีแจงรำยละเอียด และให้ทุกท่ำนพิจำรณำ ตำมเอกสำร ครับ 
 
หัวหน้าส านักงานปลัด  -  (1) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 6,606,520 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,912,220 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท 

   
เงินเดือนนำยก/รองนำยก จ ำนวน 514,080 บำท 

   
เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหนง่นำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

   
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

   
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบล 

จ ำนวน 86,400 บำท 

   
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 1,368,000 บำท 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,859,500 บาท 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 2,040,500 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนประจ ำป ีเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ ำปี  
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง นักบริหำรงำนทอ้งถ่ิน  
(ปลัด อบต.) 1 อัตรำ, นักบรหิำรงำนทั่วไป (หน.สนง. ปลัด อบต.)  
1 อัตรำ,  
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 1 อัตรำ, นักจัดกำรงำนทั่วไป 1 อัตรำ,  
นิติกร 1 อัตรำ, เจ้ำพนักงำนธุรกำร 1 อัตรำ,  และพนกังำน 
ส่วนต ำบลในต ำแหนง่อื่นๆ ทุกต ำแหน่งที่ก ำหนดข้ึน 
ระหว่ำงปีงบประมำณ 
 

      

   
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน จ ำนวน 148,000 บำท 

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 126,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 440,000 บำท 

      

  1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต ์1 ต ำแหน่ง  
    และพนกังำนจ้ำงตำมภำรกจิในต ำแหนง่อื่นๆ ทุกต ำแหนง่ที่ก ำหนด 
    ข้ึนระหว่ำงปีงบประมำณ 
2. พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง นักกำรภำรโรง 1 อัตรำ, คนงำนทั่วไป  
   1 อัตรำ, ยำม 1 อัตรำ, และพนักงำนจ้ำงทั่วไปในต ำแหนง่อื่นๆ  
   ทุกต ำแหน่งทีก่ ำหนดข้ึนระหว่ำงปีงบประมำณ 

      

   
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 105,000 บำท 

               

  
งบด าเนินงาน รวม 1,664,300 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 30,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 48,000 บำท 

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 40,000 บำท 

               

   
ค่าใช้สอย รวม 917,300 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 240,000 บำท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรบัรองและพิธีกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

               

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
ค่ำของขวัญ เงินรำงวัล จ ำนวน 2,300 บำท 

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 40,000 บำท 

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำรเลอืกตั้ง จ ำนวน 400,000 บำท 

    
ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำ จ ำนวน 5,000 บำท 
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โครงกำรปรับปรงุระบบอินเตอร์เน็ตและพัฒนำเว็ปไซด์ของ อบต. จ ำนวน 10,000 บำท 

    
โครงกำรฝกึอบรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของผูบ้รหิำร สมำชิกสภำ 
พนักงำน อบต.หนองค้ำ 

จ ำนวน 150,000 บำท 

    
โครงกำรฝกึอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรปรำบปรำมกำรทจุริต จ ำนวน 10,000 บำท 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

   
 

ค่าวัสดุ 
 

รวม 
 

299,000 
 
บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 90,000 บำท 

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 20,000 บำท 

   
วัสดุยำนพำหนะและขนสง่ จ ำนวน 10,000 บำท 

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 109,000 บำท 

   
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ ำนวน 70,000 บำท 

               

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 240,000 บำท 

   
ค่ำบริกำรโทรศัพท ์ จ ำนวน 5,000 บำท 

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย ์ จ ำนวน 5,000 บำท 

   
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 50,000 บำท 

  
งบลงทุน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรบัปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรบัปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 30,000 บำท 

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท 

  
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

   
รายจา่ยอ่ืน รวม 30,000 บาท 

   
รำยจ่ำยอื่น       

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรกส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรใหบ้ริกำรของ อบต.หนองค้ำ จ ำนวน 30,000 บำท 

 

ประธานสภา  ฯ - มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือสงสัยในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ในส่วนของแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไปหรือไม่ครับ 

ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา  ฯ  - ให้สมำชิกทุกท่ำนพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง ตำมที่แจกให้ 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง -  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง 

 
1.2   งานบริหารงานคลัง รวม 1,947,680 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,657,680 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,657,680 บาท 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,438,260 บำท 

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 159,600 บำท 

   
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 17,820 บำท 
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งบด าเนินงาน รวม 285,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 30,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 115,000 บำท 

               

   
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 40,000 บำท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรบัปรุงแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ ำนวน 30,000 บำท 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

  
 
งบลงทุน 

 
รวม 

 
5,000 

 
บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
ตู้เหล็กเก็บเอกสำรแบบกระจกเลื่อน  ขนำด 5  ฟุต  จ ำนวน 1 หลงั จ ำนวน 5,000 บำท 

 

ประธานสภาฯ - มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรอืสงสัยในร่ำงข้อบญัญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ  
                        พ.ศ. 2563  ของแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนคลังหรือไม่ครับ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา  ฯ  - ให้สมำชิกทุกท่ำนพิจำรณำร่ำงข้อบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย    ตำมที่แจกให ้ 
 
หัวหน้าส านักงานปลัด -   แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงบัอัคคีภัย   
 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 412,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 262,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 262,400 บาท 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 262,400 บำท 

               

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 50,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 5,000 บำท 
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

  
 
งบลงทุน 

 
รวม 

 
50,000 

 
บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรบัปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรบัปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 50,000 บำท 

    

ประธานสภา  ฯ - มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือสงสัยในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563  ในส่วนของแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
หรือไม่ครับ 

ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา  ฯ  - ให้สมำชิกทุกท่ำนพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ

แผนงำนบริหำรงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ งำนมัธยมศึกษำและงำนศึกษำไม่ก ำหนดระดับ ตำมที่แจกให้ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  - แผนงำนบริหำรงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งำนระดบัก่อนวัยเรยีน
และประถมศึกษำ งำนมัธยมศึกษำและงำนศึกษำไม่ก ำหนดระดับ 

3. แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,008,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 803,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 803,400 บาท 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 583,980 บำท 

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 159,600 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน และเงินปรบัปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 
1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  
   1 อัตรำ และพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจในต ำแหนง่อื่นๆ  
   ทุกต ำแหน่งทีก่ ำหนดข้ึนระหว่ำงปีงบประมำณ 

      

   
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 17,820 บำท 

               

  
งบด าเนินงาน รวม 205,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 20,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 20,000 บำท 
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ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

    
โครงกำรสนบัสนุนสภำเด็กและเยำวชนต ำบลหนองค้ำ จ ำนวน 15,000 บำท 

    
โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมต ำบล จ ำนวน 70,000 บำท 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,449,540 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 602,640 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 602,640 บาท 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 283,800 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนประจ ำป ีเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก ่
พนักงำนครสู่วนต ำบล ต ำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 1 อัตรำ  
และพนักงำนส่วนต ำบลในต ำแหน่งอื่นๆ ทุกต ำแหน่งที่ก ำหนดข้ึน 
ระหว่ำงปีงบประมำณ 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 270,840 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทน และเงินปรับปรงุค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 
1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็  
    (ส ำหรบัผูม้ีทักษะ) จ ำนวน 2 อัตรำ  จ ำนวน 225,600.-บำท 
2. เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนสมทบให้แก่ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
    ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็ (ส ำหรบัผูม้ีทักษะ) กรณีได้กำรเลื่อน 
    ค่ำตอบแทนตำมมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำงขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถ่ิน และได้รับค่ำตอบแทนรวมกบัเงินเพิ่ม 
    ค่ำครองชีพแล้ว สูงกว่ำงบประมำณที่ได้รบักำรจัดสรร 
    จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน จ ำนวน 45,240.-บำท 

      

   
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 48,000 บำท 

               

  
งบด าเนินงาน รวม 902,900 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 20,000 บำท 

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 10,000 บำท 

   
ค่าใช้สอย รวม 403,400 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 94,000 บำท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

    
โครงกำรสง่เสรมิกำรเรียนรู้เดก็ปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น จ ำนวน 30,000 บำท 

    
โครงกำรใส่ใจใฝเ่รียนรู้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 20,000 บำท 

    
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 239,400 บำท 
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  (1) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรบัเด็กเลก็ในศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ 
      สังกัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองค้ำ   
      จ ำนวน 1 ศูนย์ จ ำนวน 245 วัน  
       - ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก อบต.หนองค้ำ   จ ำนวน  154,500 บำท 
(2) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว)  
     (ค่ำสื่อกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรศึกษำ  
      และค่ำเครื่องเล่นพัฒนำกำรเดก็) ส ำหรบัเด็กเลก็ในศูนย์พัฒนำ 
      เด็กเลก็สงักัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองค้ำ  จ ำนวน 1 ศูนย์ 
      - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.หนองค้ำ  จ ำนวน 51,000 บำท 
(3) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเครือ่งแบบ 
     นักเรียน  ค่ำกิจกรรมพัฒนำผูเ้รียน ส ำหรบัเด็กเลก็ในศูนย์พัฒนำ 
     เด็กเล็ก สังกัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองค้ำ  จ ำนวน 1 ศูนย์ 
     - ศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ อบต.หนองค้ำ   จ ำนวน 33,900 บำท 
  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 469,500 บาท 

   
ค่ำอำหำรเสริม (นม) จ ำนวน 469,500 บำท 

      

  1. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนกัเรียนในโรงเรียน 
    สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (สพฐ)  
    เด็กเล็กถงึประถมศึกษำปทีี ่6 จ ำนวน 3 โรงเรียน จ ำนวน 260 วัน 
    - โรงเรียนบ้ำนหนองค้ำ                   จ ำนวน    116,900   บำท 
    -โรงเรียนบ้ำนหนองออ                   จ ำนวน    151,390   บำท 
    - โรงเรียนบ้ำนเสมอใจหนองละลำม   จ ำนวน    140,845   บำท 
2. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนำ 
    เด็กเล็ก จ ำนวน  1 ศูนย์ จ ำนวน 260 วัน  
   - ศูนย์พัฒนำเด็กเลก็อบต.หนองค้ำ     จ ำนวน      60,365   บำท  
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 944,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 944,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 944,000 บำท 

      

  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
    (สพฐ.) จ ำนวน 3 โรงเรียน  แยกเป็น 
1.โรงเรียนบ้ำนหนองค้ำ    จ ำนวนเงิน  254,000 บำท  แยกเป็น 
   +ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรบันักเรียนตัง้แต่เด็กเล็กถงึประถมศึกษำ 
      ปีที่ 6  จ ำนวน 200 วัน   เป็นเงิน 244,000 บำท 
   +โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมศำสตรพ์ระรำชำ  
                                      เป็นเงิน   10,000 บำท 
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 2.โรงเรียนบ้ำนหนองออ   จ ำนวนเงิน 336,000 บำท แยกเป็น 
    +ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับนักเรียนตั้งแต่เดก็เล็กถึงประถมศึกษำ 
      ปีที่ 6 จ ำนวน 200 วัน    เป็นเงิน 316,000 บำท 
    +โครงกำรสง่เสรมิกำรเรียนรู้ตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
                                      เป็นเงิน   20,000 บำท  
3.โรงเรียนบ้ำนเสมอใจหนองสะลำม  จ ำนวนเงิน  304,000 บำท 
   +ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรบันักเรียนตัง้แต่เด็กเล็กถงึประถมศึกษำ 
     ปีที ่6 จ ำนวน 200 วัน      เป็นเงิน 294,000 บำท 
   +โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรูบู้รณำกำรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ 
      พอเพียง                       เป็นเงิน  10,000 บำท 
4.โรงเรียนโนนเพก็วิทยำคม     จ ำนวนเงิน   50,000 บำท 
   +โครงกำรน้อมน ำศำสตรพ์ระรำชำสู่กำรพฒันำที่ยั่งยืน  
                                        เป็นเงิน  50,000 บำท  

  

  
 ประธานสภา  ฯ - มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรอืสงสัยในร่ำงข้อบญัญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 
2563  ในส่วนของแผนงำนแผนงำนบริหำรงำนกำรศึกษำ งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกบักำรศึกษำหรอืไม่ครับ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา  ฯ  - ให้สมำชิกทุกท่ำนพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ

แผนงำนสำธำรณสุข  ตำมที่แจกให้ 
 
หัวหน้าส านักงานปลัด  -  แผนงำนสำธำรณสุข   
 

4. แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 140,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    

เงินอุดหนุนส ำหรบักำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 
 

จ ำนวน 140,000 บำท 

 
งานโรงพยาบาล รวม 9,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 9,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 9,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

จ ำนวน 9,000 บำท 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



17 
 

งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
โครงกำรบ้ำนเรือนสะอำดหมูบ่้ำนสวยงำม จ ำนวน 20,000 บำท 

        

  

ประธานสภา  ฯ - มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือสงสัยในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
                     พ.ศ. 2563  ในส่วนของแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่นหรือไม่ครับ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา  ฯ  - ให้สมำชิกทุกท่ำนพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์และงำนสวัสดิกำรและสังคม
สงเครำะห์ ตำมที่แจกให้ 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  -แผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์และงำนสวัสดิกำร 
                                        และสังคมสงเครำะห์ 
 

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 877,220 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 772,220 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 772,220 บาท 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 556,500 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนประจ ำป ีเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ ำปี  
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดกิำรสังคม  
จ ำนวน 1 อัตรำ, ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน 1 อัตรำ และพนักงำน 
ส่วนต ำบลในต ำแหนง่อื่นๆ ทุกต ำแหน่งที่ก ำหนดข้ึนระหว่ำงปี 
งบประมำณ 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 152,300 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน และเงินปรบัปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 
1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน  
1 อัตรำ และพนักงำนส่วนจ้ำงตำมภำรกจิในต ำแหน่งอืน่ๆ ทุกต ำแหน่ง 
ที่ก ำหนดข้ึนระหว่ำงปีงบประมำณ 

      

   
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 21,420 บำท 

  
งบด าเนินงาน รวม 85,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 20,000 บำท 

   
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 45,000 บำท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
อุดหนุนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกษตรข้ำวอินทรีย์แบบผสมผสำน หมู่ที่ 5 จ ำนวน 10,000 บำท 

      
    เพื่ออุดหนุนกลุ่มวิสำหกจิชุมชนเกษตรข้ำวอินทรีย์แบบผสมผสำน  

หมู่ที ่5  จ ำนวน 10,000 บำท  
   

      

    
อุดหนุนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกษตรพอเพียง บ้ำนหนองค้ำ หมู่ที่ 2 จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพื่ออุดหนุนกลุม่วิสำหกิจชุมชนเกษตรพอเพียง บ้ำนหนองค้ำ  

หมู่ที ่2  จ ำนวน 10,000 บำท 
   

      

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 132,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 132,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 132,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
โครงกำรศึกษำดูงำนและเพิ่มทักษะด้ำนอำชีพผู้สงูอำยุและคนพิกำรต ำบล
หนองค้ำ 

จ ำนวน 40,000 บำท 

    
โครงกำรสง่เสรมิภำวะผู้น ำสตรีและส่งเสริมอำชีพสตรีต ำบลหนองค้ำ จ ำนวน 40,000 บำท 

      
  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม 

ส่งเสริมภำวะผู้น ำสตรีในชุมชนและพัฒนำสตรีในด้ำนกำรสง่เสริม 
อำชีพสตรีต ำบลหนองค้ำ 

      

    
โครงกำรสง่เสรมิและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ"กิจกรรมสำนสัมพันธ์ฺผูสู้ง
วัย ใส่ใจสุขภำพ" 

จ ำนวน 40,000 บำท 

    
โครงกำรสนบัสนุนกำรจัดกิจกรรมผู้สงูอำยุ คนพิกำร ต ำบลหนองค้ำ จ ำนวน 12,000 บำท 

 
  ประธานสภา  ฯ - มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือสงสัยในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ . 

2563  ในส่วนของแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์และงำนสวัสดิกำร
และสังคมสงเครำะห์หรือไม่ครับ 

ท่ีประชุม - ไม่มี 
 
ประธานสภา  ฯ  - ให้สมำชิกทุกท่ำนพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ

แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนและงำนไฟฟ้ำและถนน ตำมที่แจกให้ 
 
ผู้อ านวยการกองช่าง  -แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชนและงำนไฟฟ้ำและถนน 

  

6. แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,088,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 910,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 910,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 695,200 บำท 
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เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนประจ ำป ีเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก ่
พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง นักบรหิำรงำนช่ำง (ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง)  
1 อัตรำ, นำยช่ำงโยธำ 1 อัตรำ, เจ้ำพนักงำนพัสด ุ1 อัตรำ  
และพนักงำนส่วนต ำบลในต ำแหน่งอื่นๆ ทุกต ำแหน่งที่ก ำหนดข้ึน 
ระหว่ำงปีงบประมำณ 

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหนง่ให้แก่ข้ำรำชกำรและพนักงำน 

ส่วนต ำบล ที่มีสิทธิได้รบัเงินประจ ำต ำแหน่ง 
      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 172,800 บำท 

               

  
งบด าเนินงาน รวม 133,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 78,500 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 10,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 58,500 บำท 

               

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

               

   
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท 

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ จ ำนวน 5,000 บำท 

               

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรบัปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรบัปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 15,000 บำท 

               

   
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง       

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง จ ำนวน 30,000 บำท 

               

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 4,430,700 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ จ ำนวน 50,000 บำท 

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 20,000 บำท 
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งบลงทุน รวม 3,682,700 บาท 

   
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,682,700 บาท 

   
ค่ำก่อสร้ำงสิง่สำธำรณูปโภค       

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6 จำกสำมแยกป่ำช้ำ - นำ
นำยบุญหนำ ทรงงำม 

จ ำนวน 461,000 บำท 

      

  เพื่อก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี ่6  
จำกสำมแยกป่ำช้ำ - นำนำยบุญหนำ ทรงงำม 
ขนำด ผิวจรำจรกว้ำง 2.50 เมตร ยำว 295.00 เมตร  
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 737.50 ตำรำงเมตร  
และป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย      
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหนอหนองค้ำ)  
  

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนเสมอใจ  หมูท่ี่ 7  
เส้นหลงัโรงเรียนบ้ำนเสมอใจ -ทิศเหนือโรงเรียน 

จ ำนวน 297,000 บำท 

      

  เพื่อก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนเสมอใจ  หมูท่ี ่7  
เส้นหลงัโรงเรียนบ้ำนเสมอใจ -ทิศเหนือโรงเรียน 
ขนำด ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 159.00 เมตร  
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 477 ตำรำงเมตร  
และป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองค้ำ) 
  

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นหน้ำบ้ำนนำงสมปอง 
กินนะร ีถึงสำมแยกโรงปุ๋ย 

จ ำนวน 257,000 บำท 

      

  เพื่อก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่4  
เส้นหน้ำบ้ำนนำงสมปอง กินนะร ีถึงสำมแยกโรงปุ๋ย  
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร  
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 400 ตำรำงเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง และป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองค้ำ) 
  

  

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนหนองค้ำ หมูท่ี่ 1 - บ้ำน
อำลัย ต.สุขสวัสดิ ์

จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  เพื่อก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนหนองค้ำ หมู่ที ่1 - 
บ้ำนอำลัย ต.สุขสวัสดิ์ขนำด ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 116.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 464.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงลกูรังไหล่ทำงข้ำงละ0.10เมตรและป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองค้ำ) 
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนหนองค้ำ หมูท่ี่ 2 -แยกป่ำช้ำ จ ำนวน 399,000 บำท 

      

  เพื่อก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนหนองค้ำ หมู่ที ่2- 
แยกป่ำช้ำ                        
ขนำด ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 155.00 เมตร  
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 620.00 ตำรำง
เมตร และป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล
หนองค้ำ) 
 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้ำนโพธ์ิน้อย ม.5 - บ้ำน
หนองเตย ต.พรหมสวัสดิ ์

จ ำนวน 494,000 บำท 

      

  เพื่อก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้ำนโพธ์ิน้อย ม.5 -  
บ้ำนหนองเตย ต.พรหมสวัสดิ ์
ขนำด ผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 155.00 เมตร  
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 775 ตำรำงเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.20 เมตร และป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล
หนองค้ำ) 
 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงระบบน้ ำประปำขนำดเล็ก หมู่ที่ 7 จ ำนวน 255,000 บำท 

      
  เพื่อก่อสร้ำงระบบประปำบำดำลขนำดเล็ก 

(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล
หนองค้ำ) 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ หมู่ที่ 3 เส้นทิศตะวันตกบ้ำน จำกสี่แยก
บ้ำนนำงปรำณี รุ่งแสง ถึงสี่แยกบ้ำนสมัด ต.วังหิน 

จ ำนวน 337,600 บำท 

      

  เพื่อก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ หมูท่ี ่3 เส้นทิศตะวันตกบ้ำน  
จำกสี่แยกบ้ำนนำงปรำณี รุ่งแสง ถึงสี่แยกบ้ำนสมัด ต.วังหิน 
ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร ยำว 180.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
พร้อมฝำรำงระบำยน้ ำ และป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล
หนองค้ำ) 
 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำจุดบ้ำน นำงบัวพำ โพธิสำร จดุหน้ำวัดบ้ำน
หนองค้ำ หมูท่ี่ 2 

จ ำนวน 181,400 บำท 

      

  เพื่อก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำจุดบ้ำน นำงบัวพำ โพธิสำร  
จุดหน้ำวัดบ้ำนหนองค้ำ หมูท่ี ่2  
ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร ยำว 97.00 เมตร ลึก 0.30 เมตรพร้อมฝำรำงระบำยน้ ำ และป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองค้ำ) 
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โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำบ้ำนหนองค้ำ หมู่ที่ 1 จุดบ้ำนนำยอยู่ ท้องที่ 
- บ้ำนนำงใจ ผ้ำน้ ำฝน 

จ ำนวน 272,700 บำท 

      

  เพื่อก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร ยำว 145.00 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร พร้อมฝำรำงระบำยน้ ำ และป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองค้ำ) 
 

    

    
โครงกำรปรับปรงุถนนลงลูกรังและหินคลุกถนนเพื่อกำรเกษตรทำงเข้ำ
หนองสะนำ หมู่ที่ 2 

จ ำนวน 106,000 บำท 

      

  เพื่อปรับปรงุถนนลงลูกรังและหินคลุกถนนเพื่อกำรเกษตร 
ทำงเข้ำหนองสะนำ หมูท่ี ่2      
ขนำด ผิวจรำจรกว้ำง 2.50 เมตร ยำว 370.00 เมตร  
หรือปรมิำณหินคลกุไม่น้อยกว่ำ 92.50 ลูกบำศก์เมตร 
และป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล
หนองค้ำ) 
 

      

    
โครงกำรปรับปรงุถนนลงหินคลกุ เส้นหน้ำวัดบ้ำนโพธ์ิน้อย หมู่ที่ 5 จ ำนวน 152,000 บำท 

      

  เพื่อปรับปรงุถนนลงหินคลุก เส้นหน้ำวัดบ้ำนโพธ์ิน้อย หมู่ที ่5 
ช่วงที่ 1 ขนำด ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 735.00 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนำด ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 535.00 เมตร 
หรือรวมปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 190.50 ลูกบำศกเ์มตร  
และป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล
หนองค้ำ) 
 

      

    
เงินชดเชยสญัญำแบบปรับรำคำ (ค่ำ K) จ ำนวน 160,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำชดเชยสญัญำแบบปรับรำคำ (ค่ำ K)  
- เป็นไปตำมหนงัสือ กค(กวจ) 0405.2/ว110 ลง
วันที่ 5 มีนำคม 2561  
  เรื่องซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติในกำรก ำหนดเงือ่นไขและหลักเกณฑ ์
  สัญญำแบบปรบัรำคำได ้(ค่ำ K) ไว้ในสัญญำก่อสร้ำง  

      

   
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แกเ่อกชน นิติบุคคลหรอืบุคคลภำยนอก
เพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งกอ่สร้ำง 

      

    

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยใหเ้อกชน นิติบุคคล หรือบคุคลภำยนอก 
เพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งกอ่สร้ำง 
 
 

จ ำนวน 10,000 บำท 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



23 
 

รวม 678,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 678,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
อุดหนุนไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดศรสีะเกษ จ ำนวน 678,000 บำท 

  
  
  

+โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร บ้ำนหนองออ หมูท่ี่ 3 
ช่วงที่ 1 จำกนำนำยเสถียร อุรำ - นำนำงค ำเพียง มำกมำย 
ช่วงที่ 2 จำกเส้นทำง ร.ร.โนนเพ็กวิทยำคม - นำนำงบังไล รุง่แสง 
ช่วงที่ 3 จำก ร.ร.บ้ำนหนองออ - บ้ำนโพธ์ิเก่ำ ต.โนนเพ็ก 
   
ประธานสภา  ฯ - มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือสงสัยในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563  ในส่วนของแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนและงำน
ไฟฟ้ำและถนนหรือไม่ครับ 

ท่ีประชุม - ไม่มี 
 
ประธานสภา  ฯ  - ให้สมำชิกทุกท่ำนพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ของแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน ตำมที่
แจกให้ 

 
หัวหน้าส านักงานปลัด  -แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุ 
 

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 105,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
โครงกำรประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมต ำบล จ ำนวน 5,000 บำท 

    
โครงกำรฝกึอบรมด้ำนกฎหมำยแก่ประชำชนต ำบลหนองค้ำ จ ำนวน 15,000 บำท 

    
โครงกำรฝกึอบรมเยำวชนและประชำชนเพื่อเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด 

จ ำนวน 10,000 บำท 

               

  
งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       

    
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลพยุห ์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  +โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ ำเภอพยุห ์จังหวัดศรสีะเกษ    
จ ำนวน 30,000 บำท 
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เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดศรีสะเกษ จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  1.1 โครงกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำยำเสพติด  

      จ ำนวน 5,000 บำท 
  

      

    
ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอพยุห ์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  2.1 โครงกำรกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเดจ็พระบรม 
      ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชบรมนำถบพติร  
      ในวันที่ 13 ตุลำคม 2562              จ ำนวน 6,000 บำท 
2.2 โครงกำรกำรจัดงำนวันปิยมหำรำช ในวันที่ 23 ตุลำคม 2562  
      จ ำนวน 6,000 บำท 
2.3 โครงกำรกำรจัดงำนวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
      พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพล 
      อดุลยเดชมหำรำชบรมนำถบพิตร และวันพ่อแหง่ชำติ 
      ในวันที่ 5 ธันวำคม 2562  จ ำนวน 6,000 บำท 
 2.4 โครงกำรกำรจัดงำนวันเฉลมิพระชนมพรรษำ  
       สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ในวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
       จ ำนวน 6,000 บำท 
2.5 โครงกำรกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ 
      พระเจ้ำอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎำคม 2563   
      จ ำนวน 10,000 บำท 
2.6 โครงกำรกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ 
      สิริกิตต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปหีลวง  
      ในวันที่ 12 สิงหำคม 2563 จ ำนวน 6,000 บำท  
      

      

    

ประธานสภา  ฯ - มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือสงสัยในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  ในส่วนของแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งของชุมชนหรือไม่ครับ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา  ฯ  - ให้สมำชิกทุกท่ำนพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2563 ของแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำรและงำน
ศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน ตำมที่แจกให้ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ -แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำรและงำน 
                                    ศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

  

8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 160,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
โครงกำรสง่เสรมิและสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำทุกระดับ จ ำนวน 90,000 บำท 
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

   
วัสดุกีฬำ จ ำนวน 70,000 บำท 

               

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 70,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรบัรองและพิธีกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

               

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
โครงกำรสนบัสนุนกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ จ ำนวน 10,000 บำท 

               

    
โครงกำรสบืสำนประเพณีทอ้งถ่ิน จ ำนวน 50,000 บำท 

    

 
ประธานสภา  ฯ - มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือสงสัยในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
                     พ.ศ. 2563  ในส่วนของแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร 
                     และงำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน หรือไม่ครับ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา  ฯ  - ให้สมำชิกทุกท่ำนพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ

แผนงำนกำรเกษตร งำนส่งเสริมกำรเกษตรและงำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ ตำมที่แจกให้ 
 
หัวหน้าส านักงานปลัด    -แผนงำนกำรเกษตร งำนสง่เสรมิกำรเกษตรและงำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม ้

9. แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 340,640 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 305,640 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 305,640 บาท 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 305,640 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนประจ ำป ีเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ ำป ีให้แก ่
พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเกษตร 1 อัตรำ  
และพนักงำนส่วนต ำบลในต ำแหน่งอื่นๆ ทุกต ำแหน่งที่ก ำหนดข้ึน 
ระหว่ำงปีงบประมำณ 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 35,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 5,000 บำท 

   
 
ค่าใช้สอย 

รวม 20,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
โครงกำรรงัวัดกันแนวเขตที่สำธำรณะ จ ำนวน 20,000 บำท 
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10,000 บำท 

 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 25,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 25,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
โครงกำรคลองสวยน้ ำใส คนไทยมีควำมสุข จ ำนวน 10,000 บำท 

    
โครงกำรปลูกต้นไม้ในสถำนที่รำชกำร/สำธำรณะ จ ำนวน 5,000 บำท 

    

โครงกำรฝกึอบรมปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

จ ำนวน 10,000 บำท 

  

ประธานสภา  ฯ - มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือสงสัยในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563  ในส่วนของแผนงำนกำรเกษตร งำนส่งเสริมกำรเกษตรและงำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ หรือไม่
ครับ 

ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา  ฯ  - ให้สมำชิกทุกท่ำนพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ

แผนงำนกำรพำณิชย์  งำนกิจกำรประปำ ตำมที่แจกให้ 
 
ผู้อ านวยการกองช่าง  -แผนงำนกำรพำณิชย์  งำนกิจกำรประปำ 

10. แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานกิจการประปา รวม 60,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุอื่น จ ำนวน 10,000 บำท 

               

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 40,000 บำท 

               

  
งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรบัปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรบัปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 10,000 บำท 

    

ประธานสภา  ฯ - มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือสงสัยในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
                     พ.ศ. 2563  ในส่วนของแผนงำนกำรพำณิชย์  งำนกิจกำรประปำ หรือไม่ครับ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา  ฯ  - ให้สมำชิกทุกท่ำนพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ

แผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง ตำมที่แจกให้ 
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หัวหน้าส านักงานปลัด  -แผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง 
11. แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 8,077,400 บาท 

  
งบกลาง รวม 8,077,400 บาท 

   
งบกลาง รวม 8,077,400 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 80,000 บำท 

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 3,400 บำท 

   
เบี้ยยังชีพผู้สงูอำยุ จ ำนวน 5,040,000 บำท 

   
เบี้ยยังชีพคนพกิำร จ ำนวน 2,400,000 บำท 

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ ำนวน 54,000 บำท 

   
ส ำรองจ่ำย จ ำนวน 200,000 บำท 

               

   
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

    
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน จ ำนวน 140,000 บำท 

      

  1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลหนองค้ำ  
    จ ำนวน 60,000 บำท 
2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลหนองค้ำ  
    จ ำนวน 80,000 บำท 

      

   
เงินสมทบกองทุนบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) จ ำนวน 160,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 

(กบท.) อัตรำร้อยละ 1 ของเงินรำยได้ไม่รวมเงินกู้และเงินอดุหนุน 
ทุกประเภท 

      

ประธานสภา  ฯ -   มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือสงสัยในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
                       พ.ศ. 2563  ในส่วนของแผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง หรือไม่ครับ 
ท่ีประชุม -   ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ - ตำมที่สมำชิกทุกท่ำนได้พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
                   ทั้ง 11 แผงงำนเรียบร้อยแล้ว  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถ่ิน  
                   พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 3  ข้อ 47 ก ำหนดให้ที่ประชุมสภำท้องถ่ิน 

ปรึกษำในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติและลงมติว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หำกมีสมำชิก
สภำท้องถ่ินประสงค์จะอภิปรำย       ห้ำมไม่ให้ลงมติก่อนที่สมำชิสภำท้องถ่ินได้อภิปรำยในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ 

ส.อบต.หมู่ 7 - เรียนท่ำนประธำนสภำ ฯ ที่เคำรพผมนำยสังวำล  เกษี  ส.อบต.หมู่ที่ 7  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองค้ำได้จัดท ำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  ซึ่งตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยไว้ทั้งสิ้น  28,000,000 บำท นั้น เนื่องจำกมีระเบียบก ำหนดให้น ำเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์มำ
ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 จึงท ำให้ยอดประมำณกำรรำยรับและรำยจ่ำย
เพิ่มข้ึน เมื่อพิจำรณำจำกรำยรับ และเงินอุดหนุนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กระผมเห็นว่ำมีควำม
เหมำะสมแล้ว  และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะสำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนต ำบลหนองค้ำ
ได้เป็นอย่ำงดี 
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ประธานสภาฯ - มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยในร่ำงข้อบญัญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  อีก
หรือไม ่

ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ -  เมื่อที่ประชุมได้อภิปรำยในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
                      กันพอสมควรแล้ว และไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดอภิปรำยเพิ่มเติม  ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมในกำร 
                      รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  โดยกำร 
                      ยกมือข้ึนเหนือศีรษะ ครับ 
มติท่ีประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 

   - รับหลักกำร       14  เสียง   
               -ไม่รับหลกักำร      0  เสียง   
               - ไม่เข้ำประชุม      0  เสียง 
 
ประธานสภา ฯ -  ถือว่ำที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563         และเมื่อที่ประชุมรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563  แล้ว  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 ข้อ 103 ข้อ 104 ข้อ 105(3) ข้อ 107 ก ำหนดให้สภำ
ท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมกำรสภำท้องถ่ิน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน มีหน้ำที่กระท ำกิจกำร
หรือพิจำรณำสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจกำรของสภำท้องถ่ิน แล้วรำยงำนต่อสภำท้องถ่ิน    ดังนั้นขอให้
ที่ประชุมก ำหนดจ ำนวนคณะกรรมกำรฯ       แล้วเสนอรำยช่ือเพื่อคัดเลือกทีละคนจนครบจ ำนวนที่ก ำหนด 
ในกำรเสนอช่ือแต่ละครั้งเสนอได้อย่ำงไม่จ ำกัดและต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ำสองคน  

ประธานสภา ฯ -  ดังนั้นขอให้ที่ประชุมก ำหนดจ ำนวนคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  เชิญครับ 

สอบต.หมู่ 1 - กระผมนำยตุ๋ย  รุ่งแสง  ส.อบต.หมู่ที่ 1  ขอเสนอจ ำนวน 5 คน เพื่อเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
                    ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครับ 
ประธานสภา ฯ -  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ 
ท่ีประชุม -  ไม่มี 
ประธานสภา  ฯ - เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเพิ่มเติม       ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบก ำหนดจ ำนวนคณะกรรมกำร

แปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563    จ ำนวน 5 คน   โดยกำร
ยกมือข้ึนเหนือศีรษะ ครับ 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ 14 เสียง 
ประธานสภา ฯ -  เมื่อได้จ ำนวนคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติแล้ว  ต่อไปให้ที่ประชุมเสนอช่ือสมำชิกสภำท้องถ่ิน

เพื่อเป็นคระกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ เสนอได้ไม่จ ำกัดจ ำนวน แล้วท ำกำรคัดเลือกทีละคนจนครบ 
                   ทั้ง 5 คน เชิญครับ 
 คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ คนที่ 1 

1. นำยตุ๋ย    รุ่งแสง  ส.อบต.หมู่ที่ 1    เสนอ  นำยสังวำล  เกษี  ส.อบต.หมู่ที่ 7 
ผู้รับรอง -นำยสุริยำ  รุ่งแสง  ส.อบต.หมู่ที่ 6 
  -นำยนำวำ  โสรส   ส.อบต.หมู่ที่ 2 

ประธานสภา  ฯ - มีสมำชิกท่ำนใดเสนอสมำชิกสภำเพื่อเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ คนที่ 1 เพิ่มเติมหรือไม่   
ท่ีประชุม -  ไม่มี 
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ประธานสภา  ฯ - เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเพิ่มเติม  ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นำยสังวำล  เกษี  ส.อบต. 
                     หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
                     คนที่ 1  โดยกำรยกมือข้ึนเหนือศีรษะ ครับ 
มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ 14 เสียง 

  คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ คนที่ 2 
2. นำงอรทัย  รุ่งแสง  ส.อบต.หมูที่ 1    เสนอ  นำยตุ๋ย   รุ่งแสง  ส.อบต.หมู่ที่ 1 

ผู้รับรอง -นำยสมชิต  แซ่อึ้ง     ส.อบต.หมู่ที่ 4 
  -นำยสุพรรณ  รุ่งแสง  ส.อบต.หมู่ที่ 6 

ประธานสภา  ฯ - มีสมำชิกท่ำนใดเสนอสมำชิกสภำเพื่อเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ คนที่ 2 เพิ่มเติมหรือไม่   
ท่ีประชุม -  ไม่มี 
 
ประธานสภา  ฯ - เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเพิ่มเติม  ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นำยตุ๋ย  รุ่งแสง  ส.อบต.หมู่ที่ 1 

เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คนที่ 2  
โดยกำรยกมือข้ึนเหนือศีรษะ ครับ 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ 14 เสียง 
คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ คนที่ 3 

นำยส ำรำญ  วงศ์ฮำม  ส.อบต.หมู่ที่ 3    เสนอ  นำยสมชิต  แซ่อึ้ง     ส.อบต.หมู่ที่ 4 
ผู้รับรอง -นำยสมพงษ์  เกษกร  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
  -นำงปรำณี    ค ำโพธ์ิ  ส.อบต.หมู่ที่ 5 

ประธานสภา  ฯ - มีสมำชิกท่ำนใดเสนอสมำชิกสภำเพื่อเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ คนที่ 3 เพิ่มเติมหรือไม่   
ท่ีประชุม -  ไม่มี 
ประธานสภา  ฯ - เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเพิ่มเติม ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นำยสมชิต  แซ่อึ้ง ส.อบต.หมู่ที่ 4 
                      เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คนที่ 3   
                      โดยกำรยกมือข้ึนเหนือศีรษะ ครับ 
มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ 14 เสียง 

คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ คนที่ 4 
3. นำยสังวำล  เกษี  ส.อบต.หมู่ที่ 7  เสนอ  นำงปรำณี  ค ำโพธ์ิ  ส.อบต.หมู่ที่ 5 

ผู้รับรอง -นำยนครินทร์  แก้วลอย  ส.อบต.หมู่ที่ 5 
  -นำงอรทัย      รุ่งแสง    ส.อบต.หมู่ที่ 1 

ประธานสภา  ฯ - มีสมำชิกท่ำนใดเสนอสมำชิกสภำเพื่อเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ คนที่ 4 เพิ่มเติมหรือไม่   
ท่ีประชุม -  ไม่มี 
ประธานสภา  ฯ - เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเพิ่มเติม ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นำงปรำณี  ค ำโพธ์ิ   
                     ส.อบต.หมู่ที่ 5    เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
                     พ.ศ. 2563 คนที่ 4  โดยกำรยกมือข้ึนเหนือศีรษะ ครับ 
มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ 14 เสียง 

คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ คนที่ 5 
4. นำยนำวำ  โสรส    ส.อบต.หมู่ที่ 2  เสนอ  นำยส ำรำญ  วงศ์ฮำม  ส.อบต.หมู่ที่ 3    

ผู้รับรอง - นำยตุ๋ย  รุ่งแสง   ส.อบต.หมู่ที่ 1 
  - นำยสังวำล  เกษี   ส.อบต.หมู่ที่ 7 
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ประธานสภา  ฯ - มีสมำชิกท่ำนใดเสนอสมำชิกสภำเพื่อเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ คนที่ 5 เพิ่มเติมหรือไม่   
ท่ีประชุม -  ไม่มี 
ประธานสภา  ฯ - เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเพิ่มเติม ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้นำยส ำรำญ วงศ์ฮำม  
                     ส.อบต.หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
                     พ.ศ. 2563  คนที่ 5  โดยกำรยกมือข้ึนเหนือศีรษะ ครับ 
มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ 14 เสียง 
ประธานสภา ฯ  -   เมื่อได้คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
                   ครบทั้ง 5 คนแล้ว   ขอให้ท่ำนได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุจริต   เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่ อบต. 
                   และผลประโยชน์ของประชำชน และถ้ำหำกมีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะยื่นแปรญัตติสำมำรถยื่นค ำแปรญัตติ 

ต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ    ได้ในวันที่ 10 – 12  สิงหำคม  2562  ตั้งแต่เวลำ  08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ และก ำหนดให้คณะกรรมกำรแปรญัตติท ำกำรประชุม
คณะกรรมกำรแปรญัตติในวันที่  13  สิงหำคม  2562   ตั้งแต่เวลำ 09.00 น.   เสร็จแล้วเสนอรำยงำน
กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.2563 ต่อประธำนสภำท้องถ่ิน
ในวันที่  13   สิงหำคม 2562   และนัดประชุมสภำต่อในวันที่  14 สิงหำคม  2562 เวลำ 09.00 น.  
เพื่อพิจำรณำในวำระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ ต่อไป 

เลขานุการสภาฯ  - ขอนัดประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
                      พ.ศ. 2563 ทั้ง 5 คน หลังจำกเลิกประชุม เพื่อเลือกประธำนและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
                      ข้อบัญญัติฯ  
 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่อง  อื่น  ๆ 
ท่ีประชุม               -  ไม่มี 
ประธานสภา ฯ        -  ถ้ำไม่มีอะไรเพิ่มเติมกระผมขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30  น. 
 
  (ลงช่ือ)      อ ำไพร   วงศ์เงินยวง     ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
   (นำงอ ำไพร   วงศ์เงินยวง) 
                เลขำนุกำรสภำ อบต.หนองค้ำ 
                               (ลงช่ือ)           ตุ๋ย   รุ่งแสง          ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
        (นำยตุ๋ย   รุ่งแสง) 
                     ส.อบต.หมู่ 1 

                               (ลงช่ือ)           สมชิต   แซ่อึ้ง        กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
        (นำยสมชิต   แซ่อึ้ง) 
                     ส.อบต.หมู่ 4. 

                               (ลงช่ือ)           ปรำณี   ค ำโพธ์ิ       เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงปรำณี   ค ำโพธ์ิ) 
                     ส.อบต.หมู่ 5 

  (ลงช่ือ)       สมภำร   หันแถลง        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
     (นำยสมภำร   หันแถลง) 
             ประธำนสภำ อบต.หนองค้ำ 
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