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-ส ำเนำ- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2562 
ครั้งท่ี 2 

วันท่ี  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09.00  น. 
ณ   ท่ีท 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 - ลำกิจ 
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 นำยวิไลย์  ผ้ำน้ ำฝน รองนำยก อบต. วิไลย์  ผ้ำน้ ำฝน  
3 นำยสะออน  สุทธิสนธ์ รองนำยก อบต. สะออน  สุทธิสนธ์  
4 นำงรัศมี  รุ่งแสง เลขำนุกำรนำยก อบต. รัศมี  รุ่งแสง  
5 นำงไพรวรรณ  แซ่อึ้ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั ไพรวรรณ  แซ่อึ้ง  
6 นำยสีหโยธิน   แก่นดี ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง สีหโยธิน   แก่นดี  
7 นำงจิรฐำ   ปิยะวงษ์ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด จิรฐำ   ปิยะวงษ์  

8 นำงนัยนำ  พวงจันทร ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ นัยนำ  พวงจันทร ์  

9 นำงวรลักษณ์  กันหะบุตร ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสงัคม วรลักษณ์  กันหะบุตร  

10 
นำงลัดดำวัลย์ กฤษฎำกำร
ภิญโญ 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ลัดดำวัลย์ กฤษฎำกำรภิญโญ 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทรำบ 
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  - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรำยงำนกำรประชุม 
  - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
  3.1 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
                                  วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) 
ประธานสภาฯ - ตำมที่สภำ อบต.  มีมติรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2563  ในกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 3/2562  ครั้งที่ 1 วันที่  9  สิงหำคม  2562  
และได้ส่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ให้คณะกรรมกำร
แปรญัตติพิจำรณำ  ซึ่งคณะกรรมกำรแปรญัตติได้ประชุมพิจำรณำ  เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2562  
จึงขอให้ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติรำยงำนผลกำรพิจำณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   ต่อที่ประชุม ด้วยครับ  

ประธานกรรมการฯ - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ ผมส ำรำญ  วงศ์ฮำม  ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ  ตำมที่
ประธำนสภำฯ ได้ส่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ซึ่งในกำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติเมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 
2562  ตลอดระยะเวลำไม่มีผู้ยื่นแปรญัตติ และที่ประชุมได้มีมติให้คงร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ตำมที่ผู้บริหำรเสนอ ครับ 

ประธานสภาฯ - ตำมที่คณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 โดยละเอียดแล้ว และได้มีมติให้คงร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  ตำมที่ผู้บริหำรเสนอ มีสมำชิกท่ำนใดจะซักถำมหรืออภิปรำยเพิ่มเติม
หรือไม่  

นำยสุริยำ    รุ่งแสง - เรียนท่ำนประธำนสภำ ฯ ที่เคำรพ   ผมนำยสุริยำ  รุ่งแสง  ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผมเห็นด้วยกับมติของ
คณะกรรมกำรแปรญัตติ มีควำมเหมำะสมแล้ว ครับ   

ประธานสภาฯ - มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยหรือจะซักถำมอีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยหรือจะซักถำม ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมในกำรเห็นชอบตำมร่ำง

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมที่ผู้บริหำรเสนอ โดยกำรยก
มือข้ึนเหนือศีรษะ ครับ 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ         13  เสียง        
 -  ไม่เห็นชอบ       0  เสียง  

 - ไม่เข้ำประชุม     0  เสียง 
 - ลำประชุม         1  เสียง   

ประธานสภาฯ - ถือว่ำที่ประชุมสภำฯ  เห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
                               พ.ศ. 2563  ตำมที่ผู้บริหำรเสนอ  และขอนัดประชุมสภำฯ วำระที่ 3 ข้ันลงมติ ในวันที่  
                               15 สิงหำคม 2562  เวลำ  09.00  น. 
ท่ีประชุม  - รับทรำบ 
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ประธานสภา ฯ ๓.2)   ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สภำ 
                            องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ พิจำรณำอนุมัติ ดังนั้นก็ขอให้ทำงคณะผู้บริหำรได้ช้ีแจงให้กับ 
                            ทำงสมำชิกสภำฯ ได้รับทรำบ  ขอเรียนเชิญครับ 
นำยมงคล แซ่ซือ  - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ในญัตติกำรขอโอน  
                               (นำยก อบต.หนองค้ำ) งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้ขอโอนงบประมำณ 
                               ในหมวด ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ซึ่งเป็นอ ำนำจของสภำท้องถ่ินอนุมัติ โดยมีเรื่องขอโอนเพิ่ม       
                               ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ จ ำนวน 3 รำยกำร คือ  

กองช่าง ขอโอนเพิ่ม 3 โครงกำร ดังนี ้
(1)  รำยกำร โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เส้นทำงจำกบ้ำนหนองออ  

หมู่ที่ 3 - บ้ำนสะมัด ต ำบลวังหิน อ.วังหิน จ ำนวน 487,0๐๐.-บำท  
(2)   รำยกำร โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนเพื่อกำรเกษตร บ้ำน 
       หนองออ หมู่ที่ 3 จ ำนวน 116,7๐๐.-บำท 
(3) รำยกำร โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุกเพื่อกำรเกษตร       

บ้ำนโพธ์ิน้อย หมู่ที่ 5  จ ำนวน 394,7๐๐.-บำท 
         รวมขอโอนเพ่ิมตั้งจ่ายรายการใหม่ท้ังสิ้นจ านวน ๙๙๘,๔๐๐.-บาท              
(-เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) 

ก็จะได้มอบให้หน่วยงำนที่ขอโอนเป็นผู้ช้ีแจงรำยละเอียดต่อไปครับ ขอเชิญ ผอ.กองช่ำง 
ช้ีแจงครับ 

นำยสีหโยธิน แก่นดี        -  กองช่าง 
สืบเนื่องจำกถนนเส้นดังกล่ำว ช ำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไปมำไม่สะดวก บำงครั้ง    
เกิดอุบัติเหตุข้ึนกับประชำชนที่ใช้เส้นทำง แต่ปรำกฏว่ำไม่ได้ตั้งจ่ำยงบประมำณไว้ 
ดังนั้นเพื่อให้มีงบประมำณส ำหรับค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว จึงจ ำเป็นต้องโอนตั้งจ่ำยรำยกำร
ใหม่ จ ำนวน 3 รำยกำร และโอนลด 28 รำยกำร รำยละเอียดดังต่อไปนี้  

   โอนลด 
   ข้อบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน
ประเภท ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้อง ถ่ิน ตั้งจ่ำยไว้ 244,000.-บำท มียอดงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 
106,200 บำท    โอนลด 75 ,0๐๐. -บำท คงเหลืองบประมำณหลังโอน  
31,200 บำท  
2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน 
ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน ตั้งจ่ำยไว้  84,000.-บำท มียอดงบประมำณคงเหลอื เป็นเงิน 
66,500.-บำท โอนลด 66,500.-บำท คงเหลืองบประมำณหลังโอน  0.- บำท 
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3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  รำยกำรค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น ๆ  ตั้งจ่ำย
ไว้  40,000.-บำท มียอดงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 38,490.-บำท โอนลด 
25,000.-บำท คงเหลืองบประมำณหลังโอน  13,490.-บำท 
4. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  รำยกำรค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน 
ต่ำง ๆ ตั้งจ่ำยไว้  90,000.-บำท มียอดงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 32,800.-
บำท โอนลด 15,000.-บำท คงเหลืองบประมำณหลังโอน  17,800.-บำท 
5. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร  ตั้งจ่ำยไว้  40,000.-บำท  
มียอดงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 28,625.-บำท โอนลด 8,000.-บำท 
คงเหลืองบประมำณหลังโอน  20,625.-บำท 
6. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อื่นๆ  รำยกำรค่ำเดินทำงไปรำชกำร ตั้งจ่ำยไว้  50,000.-บำท มียอดงบประมำณ
คงเหลือ เป็นเงิน 42,396.-บำท โอนลด 15,000.-บำท คงเหลืองบประมำณ
หลังโอน  27,396.- บำท 
7. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  รำยกำรเครื่องถ่ำยเอกสำร ตั้งจ่ำยไว้  100,000.-
บำท มียอดงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 5,500.-บำท โอนลด 5,500.-บำท 
คงเหลืองบประมำณหลังโอน  0.- บำท 
8. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง งบด ำเนินงำน หมวด
ค่ำตอบแทน ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตั้งจ่ำยไว้  120,000.-บำท มียอดงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 120,000.-บำท 
โอนลด 100,000.-บำท คงเหลืองบประมำณหลังโอน  20,000.-บำท 
9. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อื่นๆ    ตั้งจ่ำยไว้  50,000.-บำท มียอดงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 50,000.-
บำท โอนลด 40,000.-บำท คงเหลืองบประมำณหลังโอน  10,000.-บำท 
10. แผนงานการศึกษา งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ   งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำตอบแทน ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     ตั้งจ่ำยไว้  82,000.-บำท มียอดงบประมำณ
คงเหลือเป็นเงิน 57,000.-บำท โอนลด 30,000.-บำท คงเหลืองบประมำณ 
หลังโอน 27,000.-บำท 
11. แผนงานการศึกษา งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน  
หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ตั้งจ่ำยไว้ 60,000.-บำท  
มียอดงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 39,910.-บำท โอนลด 20,000.-บำท 
คงเหลืองบประมำณหลังโอน  19,910.-บำท 
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12. แผนงานการศึกษา งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน  
หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ  ตั้งจ่ำยไว้  40,000.-บำท  มียอดงบประมำณคงเหลือ  
เป็นเงิน 28,388.-บำท  โอนลด 10,000.-บำท  คงเหลืองบประมำณหลังโอน 
18,388.-บำท 
13. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์  
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตั้งจ่ำยไว้  54,500.-บำท มียอด
งบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 54,500.-บำท โอนลด 30,000.-บำท คงเหลือ
งบประมำณหลังโอน  24,500.-บำท 
14. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์  
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  รำยกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  ตั้ งจ่ำยไว้ 45,000.-บำท มียอดงบประมำณ
คงเหลือ เป็นเงิน 45,000.-บำท โอนลด 20,000.-บำท คงเหลืองบประมำณ
หลังโอน  25,000.-บำท 
15. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์  
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ รำยกำรค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร ตั้งจ่ำยไว้  
20,000.-บำท มียอดงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 20,000.-บำท โอนลด 
10,000.-บำท คงเหลืองบประมำณหลังโอน  10,000.-บำท 
16. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์  
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  รำยกำรอุดหนุน
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนหนองสะลำม หมู่ที่  6  ตั้ งจ่ำยไว้  
10,000.-บำท มียอดงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 10,000.-บำท โอนลด 
10,000.-บำท คงเหลืองบประมำณหลังโอน  0.- บำท 
17. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์  
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
ที่ ไม่ เ ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสงเครำะห์
ผู้ด้อยโอกำสและผู้ป่วยยำกไร้  ตั้ งจ่ำยไว้  30,000.-บำท มียอดงบประมำณ
คงเหลือ เป็นเงิน 30,000.-บำท โอนลด 7,000.-บำท คงเหลืองบประมำณ 
หลังโอน  23,000.-บำท 
18. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อื่นๆ  รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมเลือกตั้ง ตั้งจ่ำยไว้  300,000.-บำท มียอด
งบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 300,000.-บำท โอนลด 300,000.-บำท  
คงเหลืองบประมำณหลังโอน  0 .- บำท 
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19. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อื่นๆ  รำยกำรโครงกำรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ พนักงำน อบต.หนองค้ำ ตั้งจ่ำยไว้  180,000.-บำท มียอด
งบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 19,690.-บำท โอนลด 19,000.-บำท คงเหลือ
งบประมำณหลังโอน 690 .- บำท 
20. แผนงานสาธารณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น    
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ  รำยกำรโครงกำรอบรมกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
3Rs  ส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะกำรทิ้ง กำรคัดแยกขยะ และกำรก ำจัดขยะอย่ำง
ถูกวิธี   ตั้งจ่ำยไว้  66,000.-บำท มียอดงบประมำณคงเหลือเป็นเงิน 56,190.-
บำท โอนลด 56,000.-บำท คงเหลืองบประมำณหลังโอน  190.- บำท 
21. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์  
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
ที่ไม่ เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ  รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสงเครำะห์
ผู้ด้อยโอกำสและผู้ป่วยยำกไร้  ตั้ งจ่ำยไว้  30,000.-บำท มียอดงบประมำณ
คงเหลือ เป็นเงิน 23,000.-บำท โอนลด 5,000.-บำท คงเหลืองบประมำณ 
หลังโอน  18,000.-บำท 
22. แผนงานเคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ รำยกำรโครงกำรส ำรวจและรังวัดที่ดิน
สำธำรณะ ตั้งจ่ำยไว้  100,000.-บำท มียอดงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 
66,700 .- บำท   โอนลด 14,700.-บำท คงเหลืองบประมำณหลังโอน
52,000.-บำท 
23. แผนงานเคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ  รำยกำรโครงกำรส ำรวจและรังวัดที่ดิน
สำธำรณะ ตั้งจ่ำยไว้  100,000.-บำท มียอดงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 
52,000.-บำท โอนลด 51,300.-บำท คงเหลืองบประมำณหลังโอน  700.-บำท 
24. แผนงานเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน  งบลงทุน  หมวดค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง  ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร   รำยกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนบก  หมู่ที่ 4 ต.หนองค้ำ – บ้ำนหนองยวน  หมู่ที่ 4 ต.วัง
หิน ตั้งจ่ำยไว้  447,000.-บำท มียอดงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 9,000.-
บำท โอนลด 9,000.-บำท คงเหลืองบประมำณหลังโอน  0.-บำท 
25. แผนงานเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน  งบลงทุน  หมวดค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง  ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร   รำยกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนโพธ์ิน้อย หมู่ที่ 5  ต.หนองค้ำ – บ้ำนหนองเตย  หมู่ที่ 2 
ต.พรหมสวัสดิ์ ตั้งจ่ำยไว้  447,000.-บำท มียอดงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 
22,200.-บำท โอนลด 22,000.-บำท คงเหลืองบประมำณหลังโอน  200.-บำท 
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26. แผนงานเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน  งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง  ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  รำยกำร
โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนเพื่อกำรเกษตรบ้ำนหนองค้ำหมู่ที่ 2  
(ข้ำงโรงเรียนบ้ำนหนองค้ำ) ตั้งจ่ำยไว้ 213,000.-บำท มียอดงบประมำณ 
คงเหลือ เป็นเงิน 5,000.-บำท โอนลด 5,000.-บำท คงเหลืองบประมำณ 
หลังโอน 0.-บำท 
27. แผนงานเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน  งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง  ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  รำยกำร
โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนเพื่อกำรเกษตรบ้ำนหนองออ หมู่ที่ 3 
ตัง้จ่ำยไว้  450,000.-บำท มียอดงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 9,400.-บำท  
โอนลด 9,400.-บำท คงเหลืองบประมำณหลังโอน  0.-บำท 
28. แผนงานเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน  งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง  ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  รำยกำร
โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนเพื่อกำรเกษตรบ้ำนหนองออค้ำ หมู่ที่ 2 
(จำกทำงหลวงชนบท ศก 3015 – หนองกะบูรณ์)  ตั้งจ่ำยไว้  460,000.-บำท 
มียอดงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 20,600.-บำท โอนลด 20,000.-บำท  
คงเหลืองบประมำณหลังโอน  600.-บำท 
 

                 รวมโอนลดทั้งสิ้น จ ำนวน 998,4๐๐.-บำท (เก้ำแสนเก้ำหมื่นแปดพันสี่รอ้ยบำทถ้วน) 
โอนเพ่ิมตั้งจ่ายรายการใหม ่
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปโภค 
1. รำยกำร โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เส้นทำงจำกบ้ำนหนองออ หมูท่ี่ 3 –         

บ้ำนสะมัด ต ำบลวังหิน อ.วังหิน จ ำนวน 487,0๐๐.-บำท  
2. รำยกำร โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนเพื่อกำรเกษตร บ้ำนหนองออ       

หมู่ที่ 3 จ ำนวน 116,7๐๐.-บำท 
3. รำยกำร โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุกเพื่อกำรเกษตร บำ้นโพธ์ิน้อย  

หมู่ที่ 5  จ ำนวน 394,7๐๐.-บำท 
 

                                        รวมโอนเพ่ิมท้ังสิ้น จ านวน ๙๙๘,๔๐๐.-บาท(-เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)  
 
 รำยละเอียดดังเอกสำรได้แจกใหท้่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทกุทำ่น 
ประธำนสภำฯ - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนตรวจดูรำยละเอียดของบัญชีโอนงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ โดย
กองช่ำง ที่แจกให้เป็นเวลำพอสมควรแล้ว มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยหรือไม่ มีไหมครับ 
ถ้ำไม่มีผมจะขอถำมมติเลยนะครับ 
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- ท่ำนใดพิจำรณำอนุมัตกิำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  

1. รำยกำร โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เส้นทำงจำกบ้ำนหนองออ หมูท่ี่ 3 
–  บ้ำนสะมัด ต ำบลวังหิน อ.วังหิน จ ำนวน 487,0๐๐.-บำท  

2. รำยกำร โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนเพื่อกำรเกษตร  
บ้ำนหนองออ   หมู่ที่ 3 จ ำนวน 116,7๐๐.-บำท 

3. รำยกำร โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุกเพื่อกำรเกษตร บำ้นโพธ์ิน้อย  
      หมู่ที่ 5  จ ำนวน 394,7๐๐.-บำท 
จ านวน ๙๙๘,๔๐๐.-บาท(-เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ อ ำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โปรดยกมือข้ึน
เหนือศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ     13  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ    0  เสียง  
   - งดออกเสียง   0  เสียง  

- ลำกิจ          1  เสียง 
  

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอื่น ๆ 
                               ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา   15.00  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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