
 
 

                                                          
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 1 

วันที่ 12  พฤษภาคม  2564 
เวลา  09.30  น. 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า 
********************* 

ผู้เข้าประชุม  :  สมาชิกสภาฯ  24  ท่าน 
ผู้เข้าร่วมประชุม :  ผู้บริหาร  พนักงานเจ้าหน้าที่  ส่วนราชการ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนผู้สนใจ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า เรื่องก าหนดประชุม 
       สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
    -  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า เรื่องเรียกประชุมสภา           
       สมัยสามัญท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  
   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา                                                                
                                         ( สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2564 ) 
ที่ประชุม  ....................................... 
                                              

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  • โอนลด 

1. งานบริหารงานทั่วไป   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   ประเภทเงินค่าตอบแทน
สมาชิ กสภาองค์ ก า รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น   งบประมาณคง เหลื อ  ณ  วั นที่   6   พฤษภาคม   2564                           
เป็นเงิน  1,645,075.17-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  30,000-.บาท 

รวมเงิน  30,000-.บาท 

2. งานบริหารงานทั่วไป   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย     ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติ ร าชการที่ ไม่ เข้ าลั กษณะรายจ่ ายหมวด อ่ืน  ๆ โครงการฝึกอบรมศึก ษาดู งานในโครงการต่าง ๆ                       
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  100,000-.บาท                               
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  100,000-.บาท  

รวมเงิน  100,000-.บาท 
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3. งานบริหารงานทั่วไป   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย     ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมความรู้ในการบริหาร องค์กร
และกิจการสภาฯ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  
เป็นเงิน  100,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  100,000-.บาท 

รวมเงิน  100,000-.บาท 

4. งานบริหารงานทั่วไป   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย     ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ   
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  100,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด             
เป็นเงิน  90,000-.บาท 

รวมเงิน  90,000-.บาท 

5. งานส่งเสริมการเกษตร   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย     ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ประเภทโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  งบประมาณคงเหลือ ณ 
วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  25,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  15,000-.บาท 

รวมเงิน  15,000-.บาท 

6. งานบริหารงานทั่วไป   งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โคร งการ อุดหนุน งานประ เพณีทุ่ ง ศ รี เ มื อ ง    งบประมาณคง เหลื อ  ณ  วั นที่   6   พฤษภาคม  2564                                 
เป็นเงิน  10,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  10,000-.บาท 

รวมเงิน  10,000-.บาท 

7.งานบริหารงานทั่วไป   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย     ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  186,924-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด             
เป็นเงิน  150,000-.บาท 

รวมเงนิ  150,000-.บาท 

8.งานบริหารงานทั่วไป   งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภท  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์  โครงการอุดหนุนสภากาชาดจังหวัดอุดรธานี   งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  
เป็นเงิน  10,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  10,000-.บาท 

รวมเงิน  10,000-.บาท 

9.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย  งบประมาณ
คงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  20,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด                 เป็นเงิน  
20,000-.บาท 

รวมเงิน  20,000-.บาท 
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10. งานป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย    งบด า เนินงาน  หมวด ค่ า ใช้ สอย ประเภท                        
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศการณ์
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  32,550-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด                
เป็นเงิน  32,550-.บาท 

รวมเงิน  32,550-.บาท 

11. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  20,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด                 
เป็นเงิน  20,000-.บาท 

รวมเงิน  20,000-.บาท 

12.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  10,000-.บาท   และมีความประสงค์                
ขอโอนลด  เป็นเงิน  10,000-.บาท 

รวมเงิน  10,000-.บาท 

13.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาป้องกัน
ภัย พิบั ติ ประจ าองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น   งบประมาณคง เหลื อ  ณ วั นที่   6   พฤษภาคม  2564                              
เป็นเงิน  11,210-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  11,210-.บาท 

รวมเงิน  11,210-.บาท 

14.งานบริหารงานคลัง   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  769,087.34-.บาท   และมีความประสงค์               
ขอโอนลด  เป็นเงิน  121,100-.บาท 

รวมเงิน  121,100-.บาท 

15.งานบริหารงานคลัง   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง  
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่   6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  363,170 -.บาท   และมีความประสงค์                                
ขอโอนลด      เป็นเงิน  93,470-.บาท 

รวมเงิน  93,470-.บาท 
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16. งานบริหารงานคลัง   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย     ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ   
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  25,500-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด         
เป็นเงิน  25,500-.บาท 

รวมเงิน  25,500-.บาท 

17.งานบริหารงานคลัง   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย     ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ประเภทโครงการส ารวจผู้มีหน้าที่ช าระภาษี   งบประมาณคงเหลือ 
ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  20,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  20,000-.บาท 

รวมเงิน  20,000-.บาท 

18. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงานจ้าง  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  1,063,788.26-.บาท               
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  47,600-.บาท 

รวมเงิน  47,600-.บาท 

19. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย     ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศ   งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  69,054-.บาท   และมีความประสงค์            
ขอโอนลด  เป็นเงิน  69,000-.บาท 

รวมเงิน  69,000-.บาท 

20. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   ประเภท  รายจ่ายให้
ได้มาซึ่งบริการ   งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  50,000-.บาท   และมีความประสงค์
ขอโอนลด  เป็นเงิน  50,000-.บาท 

รวมเงิน  50,000-.บาท 

21. งานกีฬาและนันทนาการ   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการแข่งขันกีฬาประจ าปี  หนองนาค าเกมส์ต้านภัยยาเสพติด  
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  37,740-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด         
เป็นเงิน  37,740-.บาท 

รวมเงิน  37,740-.บาท 

22. งานศาสนาวัฒธนธรรมท้องถิ่น   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการวันสงกรานต์  งบประมาณคงเหลือ                    
ณ  วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  100,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  100,000-.บาท 

รวมเงิน  100,000-.บาท 
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23.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการวันเด็กแห่งชาติ  งบประมาณคงเหลือ          
ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  40,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  40,000-.บาท 

รวมเงิน  40,000-.บาท 

24.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทค่าใช้จ่ายในการพัฒนา  ผดด.  งบประมาณคงเหลือ  
ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  75,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  75,000-.บาท 

รวมเงิน  75,000-.บาท 

25.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง 
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  300,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด       
เป็นเงิน  300,000-.บาท 

รวมเงิน  300,000-.บาท 

26.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  382,120-.บาท         
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  16,020-.บาท 

รวมเงิน   16,020-.บาท 

27.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงานจ้าง  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่   6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  1,403,560-.บาท               
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  47,710-.บาท 

รวมเงิน   47,710-.บาท 

28.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ   
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  21,544-.บาท    และมีความประสงค์ขอโอนลด      เป็น
เงิน  21,500-.บาท 

รวมเงิน   21,500-.บาท 

29.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย     ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่   6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  209,760-.บาท              
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  150,000-.บาท 

รวมเงิน   150,000-.บาท 

 

 



 
 

- 6 - 

 

30. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกาย  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  50,000-.บาท    และมีความประสงค์         
ขอโอนลด  เป็นเงิน  50,000-.บาท 

รวมเงิน   50,000-.บาท 

31. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขอ่ืน ๆ    งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัว  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  50,000-.บาท    และมีความประสงค์
ขอโอนลด  เป็นเงิน  50,000-.บาท 

รวมเงิน   50,000-.บาท 

32. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขอ่ืน ๆ    งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการก าจัดขยะมูลฝอย  งบประมาณ
คงเหลือ ณ วันที่   6  พฤษภาคม  2564  เป็น เงิน   20 ,000 -.บาท    และมีความประสงค์ ขอโอนลด                               
เป็นเงิน  20,000-.บาท 

รวมเงิน   20,000-.บาท 

33. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขอ่ืน ๆ    งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา               
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM.2.5  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  20,000-.บาท            
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  20,000-.บาท 

รวมเงิน   20,000-.บาท 

34. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขอ่ืน ๆ    งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  30,000-.บาท    และมีความประสงค์               
ขอโอนลด  เป็นเงิน  30,000-.บาท 

รวมเงิน   30,000-.บาท 

35. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขอ่ืน ๆ    งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการคัดแยกขยะต้นทาง งบประมาณ
คงเหลือ ณ วันที่   6  พฤษภาคม  2564  เป็น เงิน   76 ,800 -.บาท    และมีความประสงค์ขอโอนลด                      
เป็นเงิน  76,800-.บาท 

รวมเงิน   76,800-.บาท 

36. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขอ่ืน ๆ    งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ประเภทด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ งบประมาณ
คงเหลือ ณ วันที่   6  พฤษภาคม  2564  เป็น เงิน   30 ,000 -.บาท    และมีความประสงค์ขอโอนลด                     
เป็นเงิน  30,000-.บาท 

รวมเงิน   30,000-.บาท 
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37. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขอ่ืน ๆ    งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการคุ้มครองและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  20,000-.บาท    
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  20,000-.บาท 

รวมเงิน   20,000-.บาท 

38. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทค่าวัสดุเกษตร  
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  7,500-.บาท    และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  
7,500-.บาท 

รวมเงิน   7,500-.บาท 

39. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  166,650-.บาท         
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  12,700-.บาท 

รวมเงิน   12,700-.บาท 

40. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  180,163-.บาท         
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  1,400-.บาท 

รวมเงิน   1,400-.บาท 

41. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  10,000-.บาท   และมีความประสงค์          
ขอโอนลด  เป็นเงิน  10,000-.บาท 

รวมเงิน   10,000-.บาท 

 

42. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  10,000-.บาท   และมีความ
ประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  10,000-.บาท 

รวมเงิน   10,000-.บาท 

43. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน
ต าบล  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  20,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  
เป็นเงิน  20,000-.บาท 

รวมเงิน   20,000-.บาท 
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44. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการส่งเสริมอาชีพในเขต อบต.หนอง
นาค า  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  22,000-.บาท   และมีความประสงค์                  
ขอโอนลด  เป็นเงิน  22,000-.บาท 

รวมเงิน   22,000-.บาท 

45 . งานบริหารงานทั่ ว ไป เกี่ ยวกับสั งคมสง เคราะห์    งบด า เนินงาน  หมวด ค่ า ใช้ สอย                        
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ประเภทโครงการพัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาสฯ  
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  20,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด         
เป็นเงิน  20,000-.บาท 

รวมเงิน   20,000-.บาท 

46 . งานบริหารงานทั่ ว ไป เกี่ ยวกับสั งคมสง เคราะห์    งบด า เนินงาน  หมวด ค่ า ใช้ สอย                       
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการพัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาส
และครอบครัว  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  20,000-.บาท   และมีความประสงค์       
ขอโอนลด  เป็นเงิน  20,000-.บาท 

รวมเงิน   20,000-.บาท 

47. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มสตรี  
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  6,375-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด          
เป็นเงิน  6,000-.บาท 

รวมเงิน  6,000-.บาท 

49. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์   ประเภทโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  
2564  เป็นเงิน  25,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  25,000-.บาท 

รวมเงิน  25,000-.บาท 

50.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบด าเนินงาน   หมวดค่าตอบแทน     ประเภท  
ค่าเช่าบ้าน  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  72,000-.บาท   และมีความประสงค์        
ขอโอนลด  เป็นเงิน  28,200-.บาท 

รวมเงิน  28,200-.บาท 

รวมยอดโอนลดทั้งสิ้น  2,293,000.- บาท 
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• โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีความประสงค์ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 
500,000 บาท เพ่ือติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า คุณลักษณะเป็นไปตาม 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจ าปี พ.ศ. 2562 และเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ก าหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
มาด้วยพร้อมนี ้

     รวม 500,000 บาท 

   2.  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา 
โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสนามกลางแจ้ง มีความประสงค์ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 500,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสนามกลางแจ้ง จ านวน 5 ชุด ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองนาค าทั้ง 5 ศูนย์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ 

รวม 500,000 บาท 
 

   3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองนาค า หมู่ที่  1 สายสามแยก
บ้านแม่รจ-สามแยกอนามัยผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบ
ข้ างละ  0 .50  เมตร หรือ พ้ืนที่ ผิ ว คอนกรีต ไม่น้ อยกว่ า  405  ตาราง เมตรงบประมาณ 300 ,000 บาท             
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 ที่ 20) 

รวม  300,000 บาท 
  4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปภายในหมู่บ้านบ้านดอนภู่หมู่ที่  10  สายหน้าวัด                 

ดอนภู่-สี่แยกโรงฆ่าสัตว์ รางระบายน้ าส าเร็จรูป ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 200.00 เมตร พร้อมฝาปิด                               
งบประมาณ 495,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น(เพ่ิมเติมปี2564) พ.ศ. 2561-2565 ที่ 166) 

รวม  495,000 บาท 
  5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านโนนกอกหมู่ที่ 18สายฮ่องหิน 2         

ผิ ว จ ร าจรกว้ า ง  4 . 00  เ มตร  คว ามยาว  229 . 00  เ มตรหนา  0 . 15  เ มตร  ไหล่ ท า งลู ก รั ง เ กลี่ ย เ รี ยบ                                    
ข้ า งละ 0 .50 เมตร หรือ พ้ืนที่ ผิ วคอนกรีต ไม่น้ อยกว่ า  916 ตาราง เมตร งบประมาณ 498 ,000 บาท                                                          
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ที่ 305) 

รวม  498,000 บาท 

รวมยอดตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น  2,293,000.- บาท 
 
ที่ประชุม  ....................................... 
   

มติที่ประชุม  .......................................  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

 



 
 

 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า 
สมัยสามัญท่ี 2 ครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า 

---------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1 นายอนนท์    ค าละมูล  ประธานสภา อบต.หนองนาค า ลายมือชื่อ     อนนท์ ค าละมูล  
2 นายนพรัตน์     โพธิ์ผาง  รองประธานสภา อบต.  ลายมือชื่อ     -ลาป่วย- 
3 นายพันธุ์ศักดิ์  ริมโพธิ์เงิน เลขานุการสภา อบต.  ลายมือชื่อ     พันธุ์ศักดิ์ ริมโพธิ์เงิน       
4 นายพิเชษฐ์  ไชยเกล้า สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  ลายมือชื่อ      พิเชษฐ์  ไชยเกล้า  
5 นายสมใจ  เพชรชู  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  ลายมือชื่อ      สมใจ  เพชรชู        
6 นางสมคิด  สนสายสิงห์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3  ลายมือชื่อ      สมคิด  สนสายสิงห์  
7 นายไพรัตน์  โคตรชาลี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4  ลายมือชื่อ      ไพรัตน์  โคตรชาล ี
8 นายไสว  มาตะยา  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4  ลายมือชื่อ      ไสว  มาตะยา  
9 นายสมพงษ์  บุตรหา  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  ลายมือชื่อ      สมพงษ ์ บุตรหา  
10 นายบุญม ี แพงค ามี  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  ลายมือชื่อ      บุญม ี แพงค ามี  
11 นายกวน     หงษาลึก  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6  ลายมือชื่อ      กวน  หงษาลึก 
12 นางขานทอง  มุกดา  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6  ลายมือชื่อ      ขานทอง  มุกดา 
13 นายทรัพย์  ค าภาแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7  ลายมือชื่อ       ทรัพย์  ค าภาแก้ว 
14 นายสงกรานต์ อินทมุข  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7  ลายมือชื่อ       สงกรานต์  อินทมุข 
15 นายสมดี  แก้วกั้น  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9  ลายมือชื่อ       สมดี  แก้วกั้น  
16 นายบุญเทียม  บ ารุงเจริญ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9  ลายมือชื่อ       บุญเทียม  บ ารุงเจริญ 
17 นายเปี้ยน  นินระปัก สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10  ลายมือชื่อ       เปี้ยน  นินระปัก  
18 นายอ าพร  โคตะมี  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11  ลายมือชื่อ       อ าพร  โคตะมี  
19 นายสมรส  กงบุราณ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11  ลายมือชื่อ       สมรส  กงบุราณ 
20 นางทันไล  โพธิ์ผาง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12  ลายมือชื่อ       ทันไล  โพธิ์ผาง  
21 นายทรงศิลป์  สุวรรณกูล สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13  ลายมือชื่อ       ทรงศิลป์ สุวรรณกูล 
22. นายสุขสันต์  ฮาดวิเศษ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13  ลายมือชื่อ       สุขสันต์  ฮาดวิเศษ 
23. นายจ ารัส  เพ็ญศรี  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15  ลายมือชื่อ       จ ารัส  เพ็ญศร ี
24. นางธัญญากร    วงษาฟู  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15  ลายมือชื่อ       ธัญญากร  วงษาฟู 
25. นายวีรศักดิ์  พากุล  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 17  ลายมือชื่อ       วีรศักดิ์  พากุล 
26. นายค าสิงห์  พรวาป ี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 18  ลายมือชื่อ       ค าสิงห ์ พรวาปี 
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ผู้ไมม่าประชุม 
1.  ........................................ สมาชิก อบต.หมู่ที.่.........     
2.  …………………………………. สมาชิก อบต.หมู่ที.่.........      
3.  …………………………………. สมาชิก อบต.หมู่ที.่.........      
4…………………………………. สมาชิก อบต.หมู่ที.่.........      
5…………………………………. สมาชิก อบต.หมู่ที่……….      
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายสบาย  มุกดาม่วง นายก อบต.หนองนาค า  ลายมือชื่อ    (สบาย  มุดาม่วง) 
2.  นายพนม  บาลี  รองนายก อบต.   ลายมือชื่อ    พนม   บาลี 
3.  นายทองดี    ทิพวัจนา รองนายก อบต.   ลายมือชื่อ    ทองดี   ทิพวัจนา 
4.  นายสุวี    ทิพวัจนา เลขานายก อบต.   ลายมือชื่อ    สุวี  ทิพวัจนา  
5.  นายขจรศักดิ์  ประสงค์ใด ที่ปรึกษานายก อบต.  ลายมือชื่อ    ขจรศักดิ์ ประสงค์ใด 
6.  นายฉัตรปรินทร์  วัชร์ธนโฆสิต หัวหน้าส านักปลัด อบต.  ลายมือชื่อ    ฉัตรปรินทร์ 
7.  นายดิเรก  นาทา  ผอ.กองช่าง   ลายมือชื่อ    ดิเรก  นาทา 
8.  นางจันทา      หาญมนตรี ผอ.กองคลัง   ลายมือชื่อ    จันทา  หาญมนตรี 
9.  นางสาวสุวรรณา  พฤกโกษา หัวหน้าฝ่ายบัญชี   ลายมือชื่อ    สุวรรณา  พฤกโกษา   
10.  ดร.ตุลยฤทธิ์  วิเศษชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลายมือชื่อ    ตุลยฤทธิ์   วิเศษชัย 
11.  นายสุนา  พลอยพุฒ นักวิชาการจัดเก็บรายได้    ลายมือชื่อ    สุนา   พลอยพุฒ        
12.  นายวิชิต    สุพันธมาตร ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ลายมือชื่อ    วิชิต  สุพันธมาตร 
13. นางสาวสุกัญญา อัตถาพร  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  ลายมือชื่อ    สุกัญญา  อัตถาพร 
14. นางค าใบ  โนนทัน  คนงานทั่วไป   ลายมือชื่อ    ค าใบ    โนนทัน 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ครั้นเมื่อถึงเวลา…….. 
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         ครั้นเมื่อถึงเวลา 09.30  น. เลขานุการสภาฯ ได้ให้ สัญญาณ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล               
หนองนาค า เข้าห้องประชุม เพ่ือนับองค์ประชุมมีผู้มาประชุม 24 คน  เมื่อมาครบองค์ประชุมเชิญประธาน  เพ่ือจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า เชิญผู้เข้าประชุมบูชาพระรัตนตรัยพร้อมเพรียงกัน
และเคารพที่ประชุม 
เปิดประชุม 09.30 น.  

นายอานนท์   ค าละมูล  เรียนท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า  สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2564  มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองนาค า มาประชุมจ านวน  24  ท่าน  

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -   ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า  กรุณาอ่านประกาศ
นายอนนท์ ค าละมูล สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค าเรื่องเรียกประชุมที่แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
 

เลขานุการสภาฯ  -   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547           
นายพันธุ์ศักดิ ์ริมโพธิ์เงิน ข้อ 22  การเรียก 
ประชุมสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภา   ท้องถิ่นทราบล่วงหน้า 
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ  ส านักงานองค์กรปกครอง            ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ก่ อ น
ก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วน   ต าบลหนองนาค าได้
ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2564  สมัยที่ 2  เริ่มสมัย             ประชุม วันที่ 1 เดือน 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  ถึงวันที่  15  เดือน พฤษภาคม               พ.ศ.  2564  นั้ น   จึ ง เรี ยก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า  สมัยสามัญ            สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 
1  ในวันพุธที่  12  เดือน  พฤษภาคม  2564                 จึ ง ป ร ะกาศ ให้ ท ร าบ   โ ดยทั่ ว กั น  
ประกาศ  ณ  วันที่ 30  เดือนเมษายน พ.ศ. 2564           ลงนามโดย นายอนนท์    ค าละมูล  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  สมัยสามัญ สมัยที่  1 ประจ าปี 2563                      
   ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2564 
ประธานสภาฯ                  -  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
นายอนนท์ ค าละมูล ส่วนต าบลหนองนาค า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  15 เดือน กุมภาพันธ์               
   2564  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภา
    ได้ท ารายงานการประชุมแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ทราบแล้ว  
   ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค าท่านใด  จะแก้ไขเพ่ิมเติม 
   เปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอ านาจสภา  การแก้ไขเพ่ิมเติม        
   ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  หากมีข้อความใดที่ยังไม่
   สมบูรณ์หรือ จะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติที่ประชุม
   สภาฯ ให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่ประชุม  -   ไม่มี 
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ประธานสภาฯ  -   เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุม  ผมจึงอาศัยระเบียบ 
นายอนนท์ ค าละมูล กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ข้อ 74                
   ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า ว่าเห็นชอบรับรองรายงาน                 
   การประชุมหรือไม่  ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การ       
   บริหารส่วนต าบลหนองนาค าโปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  -   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ  จ านวน  24  ท่าน และที่ประชุมสภาองค์การ             
   บริหารส่วนต าบลหนองนาค า  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน            
   ต าบลหนองนาค า   สมัยสามัญที่  1  ครั้ ง  1 ประจ าปี  พ .ศ .  2564 เมื่ อวันที่   15                                
   เดือน กุมภาพันธ์  2564  
    รับรองรายงานการประชุม  จ านวน  23 เสียง 

ประธานสภาฯงดออกเสียง จ านวน  1 เสียง  
  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
                              พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค าได้เสนอหลักการและเหตุผล 
นายอนนท์ ค าละมูล ประกอบการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
นายก อบต. -   เรียนประธานสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค าที่เคารพทุกท่านครับ   
อบต.หนองนาค า การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
    อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวดที่ 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  
   การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยท าโอนเพ่ิมโอนลดให้ลักษณะปริมาณคุณภาพ
   เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นเมื่อได้รับ                 
   อนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด          
   เพ่ือทราบภายใน 15 วัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือ           
   ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า ได้ตรา         
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 21        
   กันยายน 2563 
 

หลักการและเหตุผล 
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า  
 

  หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมาหดไทย ว่ าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2561  หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการเพ่ิมโอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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  เหตุผล 
  ด้วยสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากด้วยการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส โคโรนา  2019  หรือโรคโควิท 19 (Coronavirus Diseae 2019  Covid - 19)  ประกอบกับข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า  ที่ประกาศใช้แล้ว  
มีรายการบางประเภท รายจ่ายบางรายการ ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ ส่งผลเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ  เพ่ือให้การ    
ใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีประสิทธิผล จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายในรายการที่ไม่จ าเป็นต้องจ่ายหรือ
จ่ายไม่หมด มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  โอนลด 

1. งานบริหารงานทั่วไป   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   ประเภทเงินค่าตอบแทน
สมาชิ กสภาองค์ ก า รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น   งบประมาณคง เหลื อ  ณ  วั นที่   6   พฤษภาคม   2564                           
เป็นเงิน  1,645,075.17-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  30,000-.บาท 

รวมเงิน  30,000-.บาท 

2. งานบริหารงานทั่วไป   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย     ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานในโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่ ว น ต า บ ล   ง บ ป ร ะม า ณ ค ง เ ห ลื อ  ณ  วั น ที่   6   พ ฤ ษ ภ า ค ม   2 5 6 4   เ ป็ น เ งิ น   1 0 0 , 0 0 0 -. บ า ท                               
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  100,000-.บาท 

รวมเงิน  100,000-.บาท 

3. งานบริหารงานทั่วไป   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย     ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมความรู้ในการบริหาร องค์กร
และกิจการสภาฯ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  
เป็นเงิน  100,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  100,000-.บาท 

รวมเงิน  100,000-.บาท 

4. งานบริหารงานทั่วไป   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย     ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ   
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  100,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด             
เป็นเงิน  90,000-.บาท 

รวมเงิน  90,000-.บาท 

5. งานส่งเสริมการเกษตร   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย     ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ประเภทโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  งบประมาณคงเหลือ ณ 
วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  25,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  15,000-.บาท 

รวมเงิน  15,000-.บาท 
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6. งานบริหารงานทั่วไป   งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โคร งการ อุดหนุน งานประ เพณีทุ่ ง ศ รี เ มื อ ง    งบประมาณคง เหลื อ  ณ  วั นที่   6   พฤษภาคม  2564                                 
เป็นเงิน  10,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  10,000-.บาท 

รวมเงิน  10,000-.บาท 

7. งานบริหารงานทั่วไป   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย     ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่   6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  186,924 -.บาท   และมีความประสงค์                   
ขอโอนลด    เป็นเงิน  150,000-.บาท 

รวมเงิน  150,000-.บาท 

8. งานบริหารงานทั่วไป   งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภท  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์  โครงการอุดหนุนสภากาชาดจังหวัดอุดรธานี   งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  
เป็นเงิน  10,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  10,000-.บาท 

รวมเงิน  10,000-.บาท 

9. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย  งบประมาณ
คงเหลือ ณ วันที่   6   พฤษภาคม  2564  เป็น เงิน   20,000 -.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด                          
เป็นเงิน  20,000-.บาท 

รวมเงิน  20,000-.บาท 

10. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง เทศการณ์
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  32,550-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด                
เป็นเงิน  32,550-.บาท 

รวมเงิน  32,550-.บาท 

11. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  20,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด                 
เป็นเงิน  20,000-.บาท 

รวมเงิน  20,000-.บาท 

12. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  10,000-.บาท   และมีความประสงค์      
ขอโอนลด  เป็นเงิน  10,000-.บาท 



 
 

รวมเงิน  10,000-.บาท 
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13. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาป้องกัน
ภัย พิบั ติ ประจ า องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น   งบประมาณคง เหลื อ  ณ วั นที่   6   พฤษภาคม  2564                              
เป็นเงิน  11,210-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  11,210-.บาท 

รวมเงิน  11,210-.บาท 

14. งานบริหารงานคลัง   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  769,087.34-.บาท   และมีความประสงค์          
ขอโอนลด  เป็นเงิน  121,100-.บาท 

รวมเงิน  121,100-.บาท 

15. งานบริหารงานคลัง   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือน                
พนักงานจ้าง  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  363,170-.บาท   และมีความประสงค์         
ขอโอนลด  เป็นเงิน  93,470-.บาท 

รวมเงิน  93,470-.บาท 

16. งานบริหารงานคลัง   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย     ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ   
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  25,500-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด           
เป็นเงิน  25,500-.บาท 

รวมเงิน  25,500-.บาท 

17. งานบริหารงานคลัง   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย     ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ประเภทโครงการส ารวจผู้มีหน้าที่ช าระภาษี   งบประมาณคงเหลือ 
ณ  วั น ที่   6   พ ฤ ษ ภ า ค ม   2 5 6 4   เ ป็ น เ งิ น   2 0 , 0 0 0 -. บ า ท    แ ล ะ มี ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ ข อ โ อ น ล ด                                    
เป็นเงิน  20,000-.บาท 

รวมเงิน  20,000-.บาท 

18. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงานจ้าง  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  1,063,788.26-.บาท               
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  47,600-.บาท 

รวมเงิน  47,600-.บาท 
 

19. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการใน
ประเทศ   งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  69,054-.บาท   และมีความประสงค์            
ขอโอนลด  เป็นเงิน  69,000-.บาท 



 
 

รวมเงิน  69,000-.บาท 
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20. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   ประเภท  รายจ่ายให้
ได้มาซึ่งบริการ   งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  50,000-.บาท   และมีความประสงค์
ขอโอนลด  เป็นเงิน  50,000-.บาท 

รวมเงิน  50,000-.บาท 

21. งานกีฬาและนันทนาการ   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการแข่งขันกีฬาประจ าปี  หนองนาค าเกมส์ต้านภัยยาเสพติด  
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  37,740-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด         
เป็นเงิน  37,740-.บาท 

รวมเงิน  37,740-.บาท 

22. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ ไม่ เข้ าลั กษณะรายจ่ ายหมวด อ่ืน  ๆ  ประเภทโครงการวันสงกรานต์   งบประมาณคงเหลือ                               
ณ  วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  100,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  100,000-.บาท 

รวมเงิน  100,000-.บาท 

23. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการวันเด็กแห่งชาติ  งบประมาณคงเหลือ          
ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  40,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  40,000-.บาท 

รวมเงิน  40,000-.บาท 

24. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทค่าใช้จ่ายในการพัฒนา  ผดด.  งบประมาณคงเหลือ ณ 
วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  75,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  75,000-.บาท 

รวมเงิน  75,000-.บาท 

25. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง 
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  300,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด       
เป็นเงิน  300,000-.บาท 

รวมเงิน  300,000-.บาท 

26. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)         
ป ร ะ เ ภ ท เ งิ น เ ดื อ น พ นั ก ง า น ส่ ว น ต า บ ล  ง บ ป ร ะ ม า ณ ค ง เ ห ลื อ  ณ  วั น ที่  6  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 4                                                
เป็นเงิน  382,120-.บาท และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  16,020-.บาท 

รวมเงิน   16,020-.บาท 
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27. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงานจ้าง  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่   6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  1,403,560-.บาท               
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  47,710-.บาท 

รวมเงิน   47,710-.บาท 

28.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ในประเทศ   
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่   6  พฤษภาคม  2564  เป็น เงิน   21 ,544 -.บาท  และมีความประสงค์                      
ขอโอนลด   เป็นเงิน  21,500-.บาท 

รวมเงิน   21,500-.บาท 

29.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   ประเภท                     
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  209,760-.บาท            
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  150,000-.บาท 

รวมเงิน   150,000-.บาท 

30.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกาย  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  50,000-.บาท    และมีความประสงค์        
ขอโอนลด  เป็นเงิน  50,000-.บาท 

รวมเงิน   50,000-.บาท 

31.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขอ่ืน ๆ    งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภท               
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่   6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  50,000-.บาท                     
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  50,000-.บาท 

รวมเงิน   50,000-.บาท 

32.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขอ่ืน ๆ  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการก าจัดขยะมูลฝอย        
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  20,000-.บาท  และมีความประสงค์ขอโอนลด          
เป็นเงิน  20,000-.บาท 

รวมเงิน   20,000-.บาท 

33.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขอ่ืน ๆ    งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา        
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM.2.5  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  20,000-.บาท            
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  20,000-.บาท 

รวมเงิน   20,000-.บาท 
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34. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขอ่ืน ๆ    งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  30,000-.บาท    และมีความประสงค์ขอโอน
ลด  เป็นเงิน  30,000-.บาท 

รวมเงิน   30,000-.บาท 

35. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขอ่ืน ๆ    งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการคัดแยกขยะต้นทาง งบประมาณ
คง เหลื อ  ณ วั นที่   6   พฤษภาคม   2564   เป็ น เ งิ น   76 , 800 -. บาท  และมี ความประสงค์ ขอ โอนลด                        
เป็นเงิน  76,800-.บาท 

รวมเงิน   76,800-.บาท 

36. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขอ่ืน ๆ    งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ งบประมาณ
คงเหลือ ณ วันที่   6  พฤษภาคม  2564  เป็น เงิน   30 ,000 -.บาท    และมีความประสงค์ขอโอนลด                      
เป็นเงิน  30,000-.บาท 

รวมเงิน   30,000-.บาท 

37. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขอ่ืน ๆ    งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการคุ้มครองและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  20,000-.บาท    
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  20,000-.บาท 

รวมเงิน   20,000-.บาท 

38. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทค่าวัสดุเกษตร  
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  7,500-.บาท    และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  
7,500-.บาท 

รวมเงิน   7,500-.บาท 

39. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  166,650-.บาท         
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  12,700-.บาท 

รวมเงิน   12,700-.บาท 

40. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  180,163-.บาท         
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  1,400-.บาท 



 
 

รวมเงิน   1,400-.บาท 
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41. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  10,000-.บาท   และมีความประสงค์           
ขอโอนลด  เป็นเงิน  10,000-.บาท 

รวมเงิน   10,000-.บาท 

42. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่   6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  10,000-.บาท                         
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  10,000-.บาท 

รวมเงิน   10,000-.บาท 

43. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน
ต าบล  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  20,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด  
เป็นเงิน  20,000-.บาท 

รวมเงิน   20,000-.บาท 

44. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการส่งเสริมอาชีพในเขต อบต.หนอง
นาค า  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  22,000-.บาท   และมีความประสงค์             
ขอโอนลด  เป็นเงิน  22,000-.บาท 

รวมเงิน   22,000-.บาท 

45. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการพัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาสฯ  
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  20,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด          
เป็นเงิน  20,000-.บาท 

รวมเงิน   20,000-.บาท 

46. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการพัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัว   งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  20,000-.บาท   และมีความประสงค์        
ขอโอนลด  เป็นเงิน  20,000-.บาท 

รวมเงิน   20,000-.บาท 
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47. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ประเภทโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มสตรี  
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  6,375-.บาท  และมีความประสงค์ขอโอนลด           
เป็นเงิน  6,000-.บาท 

รวมเงิน  6,000-.บาท 

48. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์           
หรื อการแพทย์    ประเภทโครงการจัดซื้ อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรื อการแพทย์   งบประมาณคงเหลือ                        
ณ  วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  25,000-.บาท   และมีความประสงค์ขอโอนลด    เป็นเงิน  25,000-.บาท 

รวมเงิน  25,000-.บาท 

49. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบด าเนินงาน   หมวดค่าตอบแทน   ประเภท   
ค่าเช่าบ้าน  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เป็นเงิน  72,000-.บาท   และมีความประสงค์                
ขอโอนลด  เป็นเงิน  28,200-.บาท 

รวมเงิน  28,200-.บาท 

รวมยอดโอนลดทั้งสิ้น  2,293,000.- บาท 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีความประสงค์ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 
500,000 บาท เพ่ือติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า คุณลักษณะเป็นไปตาม 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจ าปี พ.ศ. 2562 และเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ก าหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
มาด้วยพร้อมนี ้

     รวม 500,000 บาท 

   2.  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ครุ ภัณฑ์กีฬา 
โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสนามกลางแจ้ง มีความประสงค์ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 500,000 บาท        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสนามกลางแจ้ง จ านวน 5 ชุด ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองนาค าทั้ง 5 ศูนย์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ 

รวม 500,000 บาท 
 

   3.  โครงการก่อสร้ า งถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก ภาย ในหมู่บ้ านบ้ านหนองนาค า  หมู่ที่  1                 
สายสามแยกบ้านแม่รจ-สามแยกอนามัยผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร             
ไหล่ ท า งลู ก รั ง เ กลี่ ย เ รี ยบข้ า งละ  0 . 50  เ มตร  ห รื อ พ้ืนที่ ผิ ว คอนกรี ต ไม่ น้ อ ยกว่ า  405  ตาร า ง เมต ร                             
งบประมาณ 300,000 บาท     (แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 ที่ 20) 



 
 

รวม  300,000 บาท 
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  4.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปภายในหมู่บ้านบ้านดอนภู่หมู่ที่ 10สายหน้าวัดดอนภู่ -                
สี่แยกโรงฆ่าสัตว์  รางระบายน้ าส า เร็จรูป ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 200.00 เมตร พร้อมฝาปิด                               
งบประมาณ 495,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น(เพ่ิมเติมปี2564) พ.ศ. 2561-2565 ที่ 166) 

รวม  495,000 บาท 
  5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านโนนกอกหมู่ที่ 18 สายฮ่องหิน2         

ผิ ว จ ร าจรกว้ า ง  4 . 00  เ มตร  คว ามยาว  229 . 00  เ มตรหนา  0 . 15  เ มตร  ไหล่ ท า งลู ก รั ง เ กลี่ ย เ รี ยบ                                    
ข้ า งละ 0 .50 เมตร หรือ พ้ืนที่ ผิ วคอนกรีต ไม่น้ อยกว่ า  916 ตาราง เมตร งบประมาณ 498 ,000 บาท                                                          
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ที่ 305) 

รวม  498,000 บาท 

รวมยอดตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น  2,293,000.- บาท 
 

นายอนนท์  ค าละมูล) -   ครับมสีมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่หรือจะสอบถามแสดงความคิดเห็น 
ประธานสภา ฯ    หรือมขี้อเสนอแนะใดหรือไม่อย่างไร 
นายทรงศิลป์   สุวรรณกูล  -   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและผู้บริหาร ตามระเบียบข้อกฎหมาย ว่าด้วย               
ส อบต. หมู่ที่ 13  อ านาจและหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งเป็นผู้บริหารมีหน้าที่                   
   ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบัญญัติและข้อบังคับของทางราชการ  ส าหรับสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา  ร่างข้อบัญญัติองค์การ
   บริหารส่วนต าบล ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในกรณีเสนอ 
   1.  โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า
       เคยด าเนินการมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งเวลานานมาแล้ว แต่ปัจจุบันยังใช้ไม่ได้อย่างไรหรือไม่ 
       ขอความชัดเจนด้วย  กรณีการเสนอขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ได้ส ารวจสถานที่ติดตั้งที่
       ไหนบ้าง รวมก่ีจุด มีคุณลักษณะอย่างไร  การติดตั้งกล้องวงจรปิด   ยอมรับว่าเป็น 
       ประโยชน์ในการตรวจสอบกระท าความผิดในช่วงที่กล้องวงจรปิดรับได้  ดังนั้นขอให้ติดตั้ง
       ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 2.  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นมีพ้ืนที่เหมาะสมในการติดตั้งหรือยัง จะได้ประโยชน์      
                                  กับเด็กเล็กอย่างไรบ้าง  เพราะจะเข้าฤดูฝนแล้วโรงเรียนมีสถานที่ติดตั้งมกีารป้องกันฝน       
     และแดดมีพ้ืนที่เพียงพอการวางหรือติดตั้งไหม 
   3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองนาค า หมู่ที่ 1                 
      ซึ่งมีสภาพดีใช้ได้การแก้ปัญหามีน้ าท่วมเพราะเจ้าของนาไม่ใหร้ะบายน้ า หาวิธีอ่ืนใน ก า ร
               แก้ไขได้หรือไม่อย่างไร หลังการก่อสร้างถนนแล้วน้ าจะไหลไปอย่างไรผู้ปิดทางะบายน้ า           
                        ไม่ใช่เจ้าหน้าที่แต่สามารถปิดทางน้ าได้อย่างไร่ 

  4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปภายในหมู่บ้านบ้านดอนภู่หมู่ที่ 10 สายหน้าวัด
       ดอนภู่ - สี่แยกโรงฆ่าสัตว์ งบประมาณ 495,000 บาท   หมู่ที่ 10 ซึ่งหมู่ 10 ได้รับการ
       จัดสรรงบประมาณมากกว่าหมู่อื่น  กรณีการสร้างรางระบายน้ า คสล. มีพ้ืนที่รับน้ ามาก    

                        น้อยเพียงไร จะเกิดผลกระทบต่อประชากรผู้อยู่ท้ายน้ าหรือไม่ หากมีปัญหามีแนวทาง     



 
 

                        ป้องกันหรือแก้ไขอย่างไร 
   

- 14 - 
 

  5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านโนนกอก  หมู่ที่ 18                       
        สายฮ่องหิน เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใดแก่ประชาชน 

      ปัญหาของบ้านดอนหัน  ได้แก่ ไฟฟ้า ประปาภูมิภาค ยังไม่ครบถว้น  
   ขอเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาจัดสรรเงินเพ่ืออุดหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว  แต่ยัง          
   เดือดร้อนต้องการให้ปรับปรุงช่วยเหลือให้ดีขึ้น 

   สุดท้ายการบริหารจัดการขอให้ท างานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ โดย
   อาศัยหลักธรรมาภิบาล  

   

นายสมดี   แก้วกั้น  -   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านครับขอแสดงความคิดเห็นใน    
ส อบต. หมู่ที่ 9  ญัตติที่เสนอให้พิจารณาครั้งนี้ผมขอชื่นชมผู้บริหารในการด าเนินการตามแผนพัฒนา 

 ถนน ไฟฟ้า ประปา ตามความเดือดร้อนของประชาชนความต้องการแต่ละพ้ืนที่ซึ่ง
 ไม่เหมือนกัน 

  โครงการที่ 1  จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจร (CCTV)  เพ่ือป้องกันอาชญากรรม 
  โ ค ร ง ก า ร ที่ 2  จั ด ซื้ อ อุ ป ก ร ณ์ ส น า ม เ ด็ ก เ ล่ น เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ                          

 เสริมความสามารถกระตุ้นและพัฒนาเด็กเล็ก สู่อนาคตที่ดีของเด็ก 
  โครงการที่ 3  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาค าแก้ไขปัญหาใน

 การสัญจรสรไปมาได้สะดวก เพราะปัจจุบันเจ้าของที่ดินไม่ยอมให้น้ าไหลลงที่นาของ
 ตนเอง  เพราะเป็นอ านาจส่วนบุคคลที่เป็นเอกชน กรณีผู้บริหารเห็นความเดือดร้อน
 ของประชาชน ด าเนินการแก้ไขจึงถูกต้องเหมาะสมแล้ว 

  โครงการที่ 4  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 10  เป็นการระบาย              
 น้ าท่วมขังให้มีที่ระบายออก เป็นผลดีกับประชาชนไม่ให้ประชาชนได้รับความ
 เดือดร้อน 

  โครงการที่ 5  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18  สายฮ่องหิน เป็นการแก้ไข  
 ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 

  การเสนอญัตติของผู้บริหารทั้ง 5 โครงการ ล้วนเป็นประโยชน์ แก้ไขปัญหาความ
 เดือดร้อนของประชาชนโดยทั่วถึง  จึงขอให้การสนับสนุน 

 
นายสมใจ   เพชรชู  -   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านครับ  โครงการก่อสร้างถนน 
ส อบต.หมู่ที่ 1  คสล. หมู่ที่ 1 น้ าท่วมขังเพราะเจ้าของที่ปิดทางน้ า ผู้บริหารจึงหาวิธีการแก้ไขปัญหา

 ความเดือดร้อน การโอนงบประมาณครั้งนี้ยังน้อย  แต่ต้องขอขอบคุณผู้บริหารใน      
 การโอนงบประมาณในครั้งนี้เ พ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนสายนี้  (บ้านแม่รจ-           
 สามแยก รพ.สต.หนองนาค า) 

 

นายสบาย  มุกดาม่วง  -   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านครับ โครงการที่ตั้งจ่ายใหม ่
นายก อบต.  1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองนาค า หมู่ที่ 1 ท าใหม่ไม่ทุบท่อให้น้ าไหล

 ลงเพราะไม่ใช่การแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืนกรณีก่อสร้าง ถนน



 
 

 ครั้งนี้จะมีการยกระดับผิวถนนให้สูงเสมอถนนลาดยาง ให้น้ าสามารถไหลผ่านผิว
 ถนนลาดยางไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใด 
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  2.  โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  ด าเนินการตามมาตรฐานของ

 กระทรวงดิจิตอลก าหนด 
  3.  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น เป็นโครงการเพ่ือพัฒนาการด้านการสร้าง

 จิตวิทยาในการดึงดูดและเชิญชวนให้เด็กมีความสนใจในการมาเรียน สร้างความ
 ประทับใจพึงพอใจและสร้างความมั่นใจของผู้ปกครองที่ได้เห็นความพร้อมของ
 สถานศึกษา 

  4.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ที่ 10  เป็นการด าเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิด
 ปัญหาในอนาคต เพราะมีการขยายชุมชนหนาแน่น มีน้ าเสียเ พ่ิมขึ้นจึงต้อง
 ด าเนินการ 

  5.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกอก สายฮองหิน เพ่ือพัฒนาเส้นทางในการ
 สัญจรประชาชนทางการเกษตร   

นายเปี้ยน   นินระปัก  -   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านครับ  ตามที่ได้มีการสอบถามแสดง
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ผ่านมา ทั้ง 5 โครงการ ต่างก็มีเหตุมีผล มีคุณค่าและ
 ความหมายหลากหลายไป จึงขอแสดงความเห็นในภาพรวม ดังนี้ 

  โครงการที่ 1 กล้องวงจรปิด CCTV  เห็นชอบด้วย เพราะสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
 ประชาชนมีรายได้ลดลง แต่มีรายจ่ายเท่าเดิมหรือสูงขึ้น จึงอาจเป็นสาเหตุให้เกิด
 อาชญากรรมขึ้น การติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ จะได้ช่วยในการติดตามจับกุมผู้กระท า
 ความผิดไดง้่ายขึ้น รวมถึงจะเป็นการป้องปรามไม่ให้กระท าผิดด้วย 

  โครงการที่ 2  จัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น  ก็เป็นประโยชน์ส าหรับเด็กเล็ก           
 มีประโยชน์ตรงภารกิจ จึงเห็นด้วย 

  โครงการที่ 3  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  1 ซึ่งประชาชนได้รับความ
 เดือดร้อนจ าเป็นเรื่องเร่งด่วนต้องรีบด าเนินการแก้ไขให้ประชาชน จึงเห็นด้วย 

  โครงการที่ 4  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ที่ 10 บ้านดอนภู่  เป็นการมองการ
 ไกลในอนาคตเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ าป้องกันการเกิดปัญหาน้ าท่วม 
 น้ าขังได้ จึงเห็นด้วย 

  โครงการที่ 5  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 สายฮองหิน  เป็นโครงการที่
 เกิดประโยชน์กับประชาชนใน หมู่ที่ 10 -หมู่ที่ 18 และประชาชนผู้สัญจรในเขต
 ใกล้เคียง จึงเห็นด้วย 

นายอนนท์  ค าละมูล)  -  ครับมีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 
ประธานสภา ฯ     ถ้าหากไม่มีการอภิปรายนะครับระเบียบวาระที่ 3 กระผมขอมติเรื่องเสนอ       

    เ พ่ือ พิจารณาญัตติถ้ าท่ าน เห็นชอบ โอนงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี                      
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น  2,293,000.- บาท    
    โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม   -   มีมตเิห็นชอบอนุมัติ   จ านวน  22 เสียง 



 
 

         ประธานสภาฯงดออกเสียง  จ ำนวน  1 เสียง  

     (นายทรงศิลป์ สุวรรณกูล) งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
นายก อบต.   1.  เมื่อต้นปีที่ผ่านมา  มีเหตุลักขโมยรถมอเตอร์ไซด์ ที่บริ เวณลานจอดรถ                     
นายสบาย  มุกดาม่วง  อบต.หนองนาค า  เวลาราชการมีประชาชนมายื่นขอความช่วยเหลือน้ าอุปโภค 
    บริโภค  ยังไม่สามารถสืบสวนจับกุมผู้กระท าผิดได้  หากองค์การบริหารส่วนต าบล
    หนองนาค ามีกล้องวงจรปิดจะมีหลักฐานที่อาจน าไปสู่การจัดกุมตัวผู้กระท าผิดได้ 
    2.  สภาวะปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (COVID -19)  
    แพร่ระบาดใหม่รอบ 3 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค าได้จัดหาสเปร์ 
    แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย แจกให้ประชาชนเพ่ือใช้ป้องกันและได้รับบริจาค
    ข้าวสารจากประชาชนผู้มีใจบุญโดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค าจัดท า      
    เป็นชุด เพ่ือน าไปมอบให้ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
    หนองนาค า 
    3.  ผู้ประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (COVID -19)             
    ให้ลงทะเบียนกับผู้อ านวยการกองการสาธารณสุขได้นับตั้งแต่บัดนี้ 
    4.  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่เห็นความส าคัญความจ าเป็นในการโอน
    งบประมาณครั้งนี้  จะด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
นายทรงศิลป์  สุวรรณกูล  -   แจ้งให้ด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างข้างทาง บ้านดอนหัน ซอย   
ส อบต. หมู่ที่ 13   บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดอนหัน 
 
นายทรัพย์  ค าภาแก้ว  1.  กรณีความเดือดร้อนน้ าจากหมู่บ้านบ้านโก่ย จะด าเนินการอย่างไร ให้น้ าไหล   
ส อบต. หมู่ที่ 7   ลงห้วยสาธารณะ 
    2.  ไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่ได้รับการแก้ไขให้บ้านโก่ย 
    3.  การติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซล สายทางไปวัดนิโรธไม่สว่าง ช่วยไปตรวจสอบและแก้ไข
นายสุขสันต์   ฮาดวิเศษ  1.  ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง เลยซอยสุวรรณกูลไม่ติด ช่วยให้ไปแก้ไขซ่อมแซมด้วย 
ส อบต.หมู่ที่ 13   2.  ขอป้ายไปตดิตั้งซอยถนน คสล. ชื่อป้ายบุญลืออุทิศ 
 

นายไสว  มาตะยา  กรณีมีน้ าเสียท่วมขังอยู่บริเวณทางแยกบ้านหนองหว้าเพราะเจ้าของที่ดินไม่ยอมให้          
ส อบต. หมู่ที่ 4   น้ าไหลลงนา  จึงขอความอนุเคราะห์ให้ อบต.น าเครื่องจักรไปขุดหาทางน้ าให้ด้วย 
 

นายสมดี  แก้วกั้น  ที่ผ่านมาการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารจัดการมาด้วยดี ด าเนินการตาม           
ส อบต.หมู่ที่ 9   แผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาครบทุกหมู่บ้าน จึงขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ณ โอกาสนี้ 
 

ปลัด อบต.   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า ได้ประกาศ ลงวันที่ 4 มกราคม 2564  
    เกี่ยวกับการบริหารจัดการไว้ 6 เรื่อง 
    1.  เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน  
     2.  เรื่องมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
         ผลประโยชน์ ส่วนรวม 
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