
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (คร้ังท่ี ๒)
วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง

ผู้มาประชุม
๑. นายแสวง เปียมบริบูรณ์ ประธานสภา อบต.

๒. นายราคิน เลิศนิรันดร รองประธานสภา

๓. นายวิชิต อกอุ่น เลขานุการสภา อบต.

๔. นายสำราญ สุรเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

๕ นายเสน่ห์ ใจดี สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑

๖. นายฉัตรขัย เจริญสันต์ สมาซิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

๗. นายฉลอง มุ่งพังกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓

๘. นายวรินทร์ มิตรวงษา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๔

๙ นางซลดา เฉลิมทอง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๕

๑๐. นายประเสริฐ แช่มทะเทียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

©๑ นายสามารถ กังวานโอฬารกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

๑๒. นายเฉลิม สิทธิโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

๑๓. นายสด พังขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

๑๔. นางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘

๑๕. นายดวง ศรีสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

๑๖ นายชูชาติ มงคลพร สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๐

๑๗ นายวิสิทธี้ หวังซอกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

๑๘ นายวสันต์ จาบจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

ผู้ไม่ได้มาประชุม
๑. นางสาววนาลี ทองคำมี สมาซิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุทิน บางประสิทธึ๋ นายก อบต.

๒. นายสมศ,กด ตํ่ากระโทก รองนายก อบต.

๓. นางสาวสุ,นันท์ ก้อนมณี รองนายก อบต.

(ร1. นายขัยฤทธึ๋ กรรพิกากลาง เลขานุการนายก อบต.

๕. นายสราวุทร สายบุตร หัวหน้าสำนักปลัด

๖. นายเอกพงศ์ เนขุนทด ผอ.กองคลัง



เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐

ระเบียบวาระท่ี ๑
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาๆ

ระเบียบวาระท่ี ๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓

ระเบียบวาระท่ี ๓.®

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายสด พังขุนทด 

ประธานแปรญัตติฯ

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

-๒-

เร่ือง ท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม
๑. ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังฃีพ 

ในวันที่ ๘ ของทุกเดือน น้ัน เนื่องจากวันที่ ๘ กันยายน ๒๕:๖๒ ตรงกับ

วันหยุดราชการ จึงเลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพมาเปีนวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

๒. ขอถอนระเบียบวาระที่ ๔.๕ เร่ือง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง 

อาคารเรียนและอาคารประกอบขององค์กร

เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (คร้ังท่ี ๑) ประชุมเม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว

เร่ือง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ)

ขอเฃิญประธานแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานผลการแปรญัตติฯ

เรียนประธานสภา สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง นายก 

รองนายก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง กระผมนายสด 

พังขุนทด ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ได้ประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

หนองนํ้าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) ประชุมเมื่อวันที่ 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระที่ ๑ ข ั้นร ับหลักการ) และได้ค ัดเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมท ั้งกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญ ัตต ิไว ้ระหว ่างว ันท ี่ 

๑๙ -  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น. น้ัน แต่ไม่มีผูใดเสนอคำ 

แปรญัตติ ประกอบกับคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวโดยละเอียดแล้วเห็นว่าแต่ละโครงการ 

เป็นประโยชน์ต่อ อบต. และต่อประซาขน และไม่มีการแก่ไขร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงมีมติเห็นขอบ ให้คงร่างเดิม 

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงเสนอทุกประการ

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(วาระที่ ๒ ข้ันแปรญัตติ) ไม่มีการแปรญัตติ จึงไม่ต้องลงมติ



-๓-

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ 

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.®

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายสุทิน บางประสิทธี้ 

นายก อบต.

เร่ือง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๓ (วาระท่ี ๓ ข้ันตราเป็นข้อบัญญัติ)

การพ ิจารณาร ่างข ้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๔๖๓ (วาระท่ี ๓ ข้ันตราเป็นข้อบัญญัติ)
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง 
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

เร่ืองท่ีเสนอใหม่
เร่ือง การพิจารณาการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒
ขอเชิญนายก อบต. เสนอญัตติ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๔๖๒ หลักการและเหตุผล_ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้า 

แดง ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๔๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 

๒๔๖๒ และได้มีมติเห็นขอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๔๖๒ เพ่ือ 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่า 

กว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัด 

ท้าย งบประมาณจำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน

การดำเนินงานจัดซื้อรถบรรทุกขยะดังกล่าว ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ และ 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

๒๔๖๐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งอาจดำเนินการแล้วเสร็จไม่ทันใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผ่นดินของ 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๖๑ 

ข้อ ๔๙ วรรคแรก ความว่า “ในกรณ ีท ี่ม ีรายจ่ายหมวดค่าครุภ ัณฑ ์ท ี่ด ินและ 

สิ่งก่อสร้าง ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 

ระยะเวลาหนึ่งปี”

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ 

ราชการ ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๒ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ล้อ ๖ ดัน ปริมาตร 

กระบอกสูบไม่ตรกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๗๐ 

กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณจำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

จึงเสนอต่อท ี่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนั้าแดงเพ ื่อ 

พิจารณาต่อไป



มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

การพิจารณาการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ 
เห็นชอบ ๑๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๔ เสียง

เร่ือง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๒
ขอเชิญนายก อบต. เสนอญัตติ

นายสุทิน บางประสิทธิ๋ 

นายก อบต.

นายวิชิต อกอุ่น 

ปลัด อบต.

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๔๖๒ หลักการและเหตุผล ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 

ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๒ ไปแล้ว 

มีรายการครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในบีจจุบันแต่ไม่ได้ต ั้งไว้ในข้อบัญญัติ และ 

ครุภัณฑ์บางรายการมีราคาที่สูงกว่าที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเปีนต้อง 

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ จากรายการที่เหลือ 

จ่ายและรายการที่ไม่จำเปีนต้องใช้จ่ายและรายการที่ตั้งงบประมาณผิดประเภท 

และโดยโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๘ รายการ

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ 

ราชการ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๑ (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๔๔๓) 

ข้อ ๒๗ ความว่า “ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 

ใหม่ ให้เป็นอำนาจอบุมีตของสภาท้องถิ่น” ดังน้ัน จึงมีความจำเป็นเสนอขอความ 

เห็นขอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงในการโอนงบประมาณ 

ร าย จ ่าย ป ร ะจำป ีงบ ป ร ะม าณ  พ.ศ. ๒๔๖๒ ร าย ล ะ เอ ีย ด ป ร าก ฏ ต าม  

เอกสารแนบท้ายนี้ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนั้า 

แดงเพ่ือพิจารณาต่อไป

รายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒

๑. โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ มูลติ 

พิงซ่ัน ชนิดเลเซอร์ หรือ แอลอีดี ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๙,๐๐๐ 

บาท โดยโอนลด แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวด 
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะอื่นๆ 

โครงการอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ฯลฯ ด้านบริหารงานคลัง 

ต้ังไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท จึงโอนลด ๙,๐๐๐ บาท ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๒



นายวิชิต อกอุ่น

ปลัด อบต.

๒. โอนไปตั้งเปีนรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ มูลติ 

พิงจั่น ชนิดเลเซอร์ หรือ แอลอีดี สี จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 

โดยโอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้ 

สอย ประเภทรายจ่ายเก ี่ยวเน ื่องก ับการปฏ ิบ ัต ิราชการท ี่ไม ่เช ้าล ักษณะอื่นๆ 

โครงการอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ๆลฯ ด้านบริหารงานคลัง ต้ัง 

ไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท จึงโอนลด ๑๕,๐๐๐ บาท ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๒

๓. โอนไปตั้งเปีนรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

แบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๒,๔๐๐ บาท 

โดยโอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้ 

สอย ประเภทรายจ่ายเก ี่ยวเน ื่องก ับการปฏ ิบ ัต ิราชการท ี่ไม ่เช ้าล ักษณะอื่นๆ 

โครงการอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ฯลฯ ด้านบริหารงานคลัง 

ต้ังไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท จึงโอนลด ๓๒,๔๐๐ บาท ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๒

๔. โอนไปตั้งเปีนรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 

จำนวน ๑ ตู้ งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท โดยโอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งาน 

บริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 

ปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะอื่นๆ โครงการอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ ฯลฯ ด้านบริหารงานคลัง ต้ังไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท จึงโอนลด ๖,๐๐๐ บาท 

ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๒

๔. โอนไปตั้งเปีนรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ มูลติพิงจั่น แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (อิงค์ แทงค์ 

พร้ินเตอร์) จำนวน ๑ เคร่ือง งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท โดยโอนลด แผนงานการ 

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ 

นันทนาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 

ปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะอื่นๆ กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา วันสำคัญทาง 

ศาสนาสำหรับเด็กและเยาวชน ต้ังไว้ ๓๔๐,๐๐๐ บาท จึงโอนลด ๘,๐๐๐ บาท 

ข้อบัญญัติฯ หน้า๔๔

๖. โอนไปตั้งเปีนรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้ 

เหล็กทึบ ๒ บานเปีด จำนวน ๒ ตู้ งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท โดยโอนลด 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะอื่นๆ กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา 

วันสำคัญทางศาสนาสำหรับเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ ๓๔๐,๐๐๐ บาท จึงโอนลด 

๑๑,๐๐๐ บาท ข้อบัญญัติฯ หน้า๔๔

-๔-



นายวิชิต อกอุ่น

ปลัด อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาๆ

มติที่ประชุม

๗. โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลฟ้ เพื่อจัดซื้อเครื่อง 

ดนตรี จำนวน ๑ ชุด ประกอบไปด้วยกลอง บลองโก้ ๑ คู่ เทาบูลิน ๑ อัน ฉ่ิง ๑ 

คู่ ฉาบ ๑ คู่ จำนวน ๑๐,๐๐0 บาท ตู้ โดยโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน 

บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น เพื่อจัดซื้อเครื่อง 

ดนตรี จำนวน ๑ ชุด ประกอบไปด้วยกลอง บลองโก้ ๑ คู่ เทาบูลิน ๑ อัน

ฉ่ิง ๑ คู่ ฉาบ ๑ คู่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ข้อบัญญัติฯ หน้า ๖๐

๘. โอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมซน งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับเคหะและชุมซน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้างงบ 

ลงทุน จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ซนิดเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน ๑ เครื่อง 

งบประมาณตั้งไว้จำนวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท จึงโอนเพิ่มจำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท หลัง 

โอนงบประมาณคงเหลือ ๔๕,๐๐๐ บาท ข้อบัญญัต ิฯ หน้า ๔ ๒ โดยโอนลด 

แผนงานเคหะและชุมซน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมซน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ค่าจ้างสำรวจ 

และออกแบบ สิ่งสาธารณูปการ งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

จึงโอนลดจำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๖๔,๐๐๐ บาท 

ข้อบัญญัติฯ หน้า ๔๔

มีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่

การลงมติจะลงมติจากรายการสำตับท้ายก่อนแล้วย้อนไปรายการลำดับแรก

การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายการลำดับที่ ๘. โอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมซน งานบริหาร 

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมซน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภ ัณฑ์ 

ก่อสร้างงบลงทุน จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ซนิดเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน ๑ 

เครื่อง งบประมาณตั้งไว้จำนวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท จึงโอนเพิ่มจำนวน ๓๖,๐๐๐ 

บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๔๕,๐๐๐ บาท ข้อบัญญัติฯ หน้า ๔๒ โดยโอน 

ลด แผนงานเคหะและชุมซน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมซน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ค่าจ้างสำรวจ 

และออกแบบ สิ่งสาธารณูปการ งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึง 

โอนลดจำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๖๔,๐๐๐ บาท ข้อ 

บัญญัติฯ หน้า ๔๔

-๖-

เห็นซอบ ๑๓ เสียง

ไม่เห็นซอบ - เสียง

งดออกเสียง ๓ เสียง



นายแสวง เปียมบริบูรณ์

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

-๗-

การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒dาว๒
รายการลำดับที่ ๗. โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน 

บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลปี 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องดนตรี จำนวน ๑ ชุด ประกอบไปด้วยกลอง บลองโก้ ๑ คู่ เทาบู 

ลิน ๑ อัน ฉ่ิง ๑ คู่ ฉาบ ๑ คู่ จำนวน ๑๐,๐๐0 บาท ตู้ โดยโอนลด แผนงาน 

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 

อ่ืน เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี จำนวน ๑ ชุด ประกอบไปด้วยกลอง บลองโก้ ๑ คู่

เทาบูลิน ๑ อัน ฉ่ิง ๑ คู่ ฉาบ ๑ คู่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ข้อบัญญัติฯ หน้า ๖๐

เห็นชอบ ๑๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๓ เสียง

การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายการลำดับที่ ๖. โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหาร 

ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กทึบ ๒ บานเปิด จำนวน ๒ ตู้ งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท โดยโอน 

ลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบดำเน ินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะอื่นๆ กิจกรรมส่งเสริม 

พุทธศาสนา วันสำคัญทางศาสนาสำหรับเด็กและเยาวชน ต้ังไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

จึงโอนลด ๑๑,๐๐๐ บาท ข้อบัญญัติฯ หน้า๕๕

เห็นชอบ ๑๓ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง

การพิจารผาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายการลำดับท่ี ๕. โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหาร 

ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ มูลติฟ้งชั่น แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งลังหมึกพิมพ์ (อิงค์ แทงค์ 

พริ้นเตอร์) จำนวน ๑ เคร่ือง งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท โดยโอนลด แผนงานการ 

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ 

นันทนาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะอื่นๆ กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา วันสำคัญทาง 

ศาสนาสำหรับเด็กและเยาวชน ต้ังไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท จึงโอนลด ๘,๐๐๐ บาท 

ข้อบัญญัติฯ หน้า๕๕

เห็นชอบ ๑๓ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๓ เสียง



นายแสวง เปียมบริบูรณ์

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒
รายการลำด ับท ี่ ๔. โอนไปตั้งเป ีนรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งาน 

บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ลำนักงาน จัดซื้อตู้ 

กระจกบานเลื่อน จำนวน ๑ ตู้ งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท โดยโอนลด แผนงาน 

บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะอื่นๆ โครงการอบรมด้านกฎหมาย 

ระเบียบ หนังสือสั่งการ ฯลฯ ด้านบริหารงานคลัง ต้ังไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท จึงโอนลด 

๖,๐๐๐ บาท ข้อบัณณัติฯ หน้า ๑๒

เห็นชอบ ๑๓ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง

การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒
รายการลำด ับท ี่ ๓. โอนไปตั้งเป ีนรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งาน 

บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อ 

เคร ื่องปร ับอากาศแบบแชวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บ ีท ีย ู จำนวน ๑ เครื่อง 

งบประมาณ ๓๒,๔๐๐ บาท โดยโอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน 

คลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน ื่องกับการปฏิบ ัต ิ 

ราชการที่ไม่เช้าลักษณะอื่นๆ โครงการอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 

ฯลฯ ด้านบริหารงานคลัง ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท จึงโอนลด ๓๒,๔๐๐ บาท ข้อ 

บัญณู้ติฯ หน้า ๑๒

เห็นขอบ ๑๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๓ เสียง

การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒
รายการลำด ับท ี่ ๒. โอนไปตั้งเป ีนรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งาน 

บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อ 

เคร ื่องพ ิมพ ์ ม ูลต ิฟ ้งช ั่น ชน ิด เลเซอร ์ หรือ แอลอ ีด ี สี จำนวน ๑ เครื่อง 

งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท โดยโอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน 

คลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน ื่องกับการปฏิบ ัต ิ 

ราชการที่ไม่เช้าลักษณะอื่นๆ โครงการอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 

ฯลฯ ด้านบริหารงานคลัง ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท จึงโอนลด ๑๔,๐๐๐ บาท ข้อ 

บัญญัติฯ หน้า ๑๒

เห็นชอบ ๑๓ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๓ เสียง



นายแสวง เปียมบริบูรณ์

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายสุทิน บางประลิทธี้ 

นายก อบต.

นาบ่วิชิต อกอุ่น 

ปลัด อบต.

การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒
รายการลำด ับท ี่ ๑. โอนไปตั้งเป ีนรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งาน 

บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อ 

เครื่องพิมพ์ มูลติฟ้งซั่น ชนิดเลเซอร์ หรือ แอลอีดี ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง 

งบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท โดยโอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ 

ไม่เช้าลักษณะอื่นๆ โครงการอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ฯลฯ 

ด้านบริหารงานคลัง ต้ังไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท จึงโอนลด ๙,๐๐๐ บาท ข้อบัญญัติฯ 

หนา ๑๒

เห็นชอบ ๑๓ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๓ เสียง

เร่ือง การพิจารณาการแกไชเปลี่ยนแปลงคำซ้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒
ขอเชิญนายก อบต. เสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 

หลักการและเหตุผล ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้ประกาศใช้ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๔๖๒ เนื่องจากพัสดุแจ้งว่า ไม่สามารถ 

จัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการ ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(มอก.) ได้น้ัน

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ 

ปฏ ิบ ัต ิราชการ และเป ีนไปตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยว ิธ ีการ 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๑ (แกไชเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 

๓ พ.ศ. ๒๔๔๓) ข้อ ๒๙ ความว่า “ การแกไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณ 

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เปีนอำนาจอนุมัติของสภาห้องถิ่น” 

ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงในการ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๔๖๒ รายละเอียด 

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ จึงนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง 

นํ้าแดงพิจารณาต่อไป

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๔๖๒
๑. ข้อความเดิม แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 

จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า ขนาด ๗๔ X ๑๘๐ X ๗๔ ซม. จำนวน ๑๔ ตัว จำนวน 

๓๑,๔๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยมีคุณลักษณะ 

ดังนี้ ๑. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)



-๑(ว-

นายวิชิต อกอุ่น

ปลัด อบต.

นายชูชาติ มงคลพร 

สมาชิกสภาฯ 

นายสราวุทร สายบุตร 

หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อความที่แก้!ขเปลี่ยนแปลง จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า ขนาด ๗๕: X ๑๘๐ X ๗๕ 

ซม. จำนวน ๑๕ ตัว เพ่ือไข้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (โดยตัดคำว่ามี 

คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

๒. ข้อความเติม แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย 

พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อกรวยจราจร 

จำนวน ๕๐ อัน จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อใข้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงิน 

รายได้ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ข้อความที่แก้!ขเปลี่ยนแปลง จัดซื้อกรวยจราจร จำนวน ๕๐ อัน เพื่อใช้ 

ใน ก ารป ฏ ิบ ัต ิงาน  ต ั้ง จ ่า ย จ าก เง ิน ร าย ไ ด ้ ม ีค ุณ สม บ ัต ิต าม ม าต รฐาน  

ผล ิตภ ัณฑ ์อ ุตสาหกรรม (มอก.) (โดยต ัดคำว ่าม ีค ุณ สมบ ัต ิตามมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

๓. ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 

และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ 

สำนักงาน จำนวน ๗ ตัว จำนวนเงิน ๑๗,๕๐๐ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่าย 

จากเงินรายได้ ม ีค ุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ข้อ 

บัญญ้ติฯ หน้า ๔๑

ข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จัดซ ื้อเก ้าอ ี้สำน ักงาน จำนวน ๗ ตัว 

จำนวนเงิน ๑๗,๕๐๐ เพื่อใช้!นการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (โดยตัดคำว่า 

มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

๔. ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 

และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ 

สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อใช้!นการ 

ป ฏ ิบ ัต ิง าน  ต ั้ง จ ่า ย จ า ก เง ิน ร า ย ไ ด ้ ม ีค ุณ ส ม บ ัต ิต า ม ม าต ร ฐ าน  

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ข้อบัญญัติฯ หน้า ๔๑

ข้อความที่แก้!ชเปลี่ยนแปลง จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว 

จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อใช้!นการปฏิบัติงาน (โดยตัดคำว่ามีคุณสมบัติตาม 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

อยากทราบว่าทำไมต้องตัด มอก. ออก ถ้ามันดีอยู่แล้วจะตัดออกทำไม

รายการลำดับที่ ๑ และ๒ เป้นของสำนักปลัด ส่วนรายการที่ ๓ และ ๔ เป้นของ 

กองช่าง สาเหตุที่ต ัด มอก. ออกเพราะว่าเจ้าหน้าท ี่พ ัสดุแจ้งว่าไม่สามารถหา 

ครุภัณฑ์ที่มี มอก.ได้ ไม่มีร้านไหนที่ชายครุภัณฑ์เหล่านี้ที่มี มอก. หากหาซื้อไม่ได้ 

งบประมาณก็จะตกไป จึงเสนอต่อสภาเพื่อให้ตัด มอก.ออกไป



~ (9 )(9 )~

นายเอกพงศ์ เนฃุนฑด 

ผอ.กองคลัง

นายวสันต์ จาบจันทึก 

สมาซิกสภาฯ

นายวิซิต อกอุ่น 

ปลัด อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

โต๊ะขาว ไม่มี มอก. จำเป็นต้องตัด มอก. ออก ที่เราตั้งไว้เพื่ออยากได้ของดี แต่ร้าน 

ที่ขายไม่มีโต๊ะที่มี มอก. สิ่งของเหล่านี้เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่คงทนถาวร โดยหลักแล้ว 

มอก.จะใช้เฉพาะครุภัณฑ์ที่มั่นคง ถาวร

หากตัดคำว่า มอก. ออกไป ยังสงสัยว่าราคายังคงเดิมหรือไม่ ล้าตัดราคาลงด้วย 

กคงดี

ตามระเบ ียบ เราจะใส่ มอก. หรือไม่ใส่ก็ได้ เจ ้าหน ้าท ี่อยากได้ครุภ ัณฑ ์ท ี่ม ี 

มาตรฐานจึงใส่ มอก. แต่เวลาจะซื้อร้านค้าไม่มี ในการจัดซื้อจะมีฝ่ายจัดซื้อเป็นคน 

เลือก และมีกรรมการตรวจรับ ดูว่าราคาเหมาะสมหรือไม่ ไม่ได้หมายความว่าต้อง 

ซื้อตามราคาที่ตั้งไว้ ล้าราคาถูกเราก็ซื้อถูก

การลงมติจะลงมติจากรายการลำดับท้ายก่อนแล้วย้อนไปรายการลำดับแรก 

การพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซื้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายการลำดับที่ ๔. ข้อความเติม แผนงานเคหะและชุมซน งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

จัดซื้อเก้าอี้ลำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว จำนวนเงิน ๕,๐๐0 บาท เพ่ือใซิในการ 

ปฏิบีตงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ มีคุณสมนัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(มอก.) ข้อบัญณัติฯ หน้า ๔๑

ข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว จำนวน 

เงิน ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในการปฎินัติงาน (โดยตัดคำว่ามีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

เห็นชอบ ๑๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๓ เสียง

การพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายการลำดับที่ ๓. ข้อความเติม แผนงานเคหะและชุมซน งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๗ ตัว จำนวนเงิน ๑๗,๕๐๐ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ข้อ 

บัญญ้ติฯ หน้า ๔๑

ข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จ ัดซ ื้อเก ้าอ ี้สำน ักงาน จำนวน ๗ ตัว 

จำนวนเงิน ๑๗,๕๐๐ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (โดยตัดคำว่า 

มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

เห็นชอบ ๑๓ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง

งดออกเสียง ๒ เสียง



-๑๒-

นายแสวง เปียมบริบูรณ์

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔.๔
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ 

นายสุทิน บางประสิทธึ๋ 

นายก อบต.

การพิจารณาการแกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒
รายการลำดับที่ ๒. ข้อความเดิม แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร 

ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อ 

กรวยจราจร จำนวน ๕๐ อัน จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อใ'ซ้ในการปฏิบัติงาน ต้ัง 

จ่ายจากเงินรายได้ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ข้อความที่แกไขเปลี่ยนแปลง จัดซื้อกรวยจราจร จำนวน ๕๐ อัน เพื่อใช้ 

ใน ก ารป ฏ ิบ ัต ิงาน  ต ั้ง จ ่า ย จ าก เง ิน ร าย ไ ด ้ ม ีค ุณ สม บ ัต ิต าม ม าต รฐาน  

ผล ิตภ ัณฑ ์อ ุตสาหกรรม (มอก.) (โดยต ัดคำว ่าม ีค ุณ สมบ ัต ิตามมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

เห็นขอบ ๑๓ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๓ เสียง

การพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายการลำดับที่ ๑. ข้อความเติม แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร 

ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 

จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า ขนาด ๗๕ X ๑๘๐ X ๗๕ ซม. จำนวน ๑๕ ตัว จำนวน 

๓๑,๕๐๐ บาท เพื่อใข้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยมีคุณลักษณะ 

ดังนี้ ๑. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จัดซื้อโต๊ะโฟเมกัา ขนาด ๗๕ X ๑๘๐ X ๗๕ 

ซม. จำนวน ๑๕ ตัว เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (โดยตัดคำว่ามี 

คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

เห็นขอบ ๑๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๓ เสียง

เร่ือง การพิจารณาการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๒ 

ขอเขิญนายก อบต. เสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ 

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒) ความว่า“ในกรณีที่ปีใดองค์กร 

ปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นม ียอดเง ินท ุนสำรองเง ินสะสมเก ินร ้อยละส ิบห ้าของ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 

๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

ทั้งนี้ตามระเบียบตังกล่าวข้างด้น ข้อ ๘๙ (๑) ความว่า องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 

ตังต่อไปน้ี



-๑๓-

นายสุทิน บางประสิทธี้ 

นายก อบต.

นายวิชิต อกอุ่น 

ปลัด อบต.

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการขุมขนและลังคม หรือกิจการที่เป็นการ 

เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความ 

เดือดร้อนของประซาซน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงมีสถานการณ์คลังดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ตั้ง 

งบประมาณไว้ ๗๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. เง ินท ุนสำรองเง ินสะสมประจำป ีงบประมาณ  ๒๕๖๒ จำนวน 

๑๖,๒๒๑,๑๙๖.๗๘ บาท

๓. ร้อยละสิบห้าของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๒
(๗๙,๕๐๐,๐๐๐ X ๑๕%) เป็นเงินจำนวน ๑๑,๙๒๕,๐๐๐ บาท 

๔. ทุนสำรองเงินสะสมส่วนที่เกิน ที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้โดยได้รับการ 

อน ุม ัต ิจากสภาท ้องถ ิ่นภายใต ้เง ื่อนไขข ้อ ๘๗ (๒) (๑๖,๒๒๑,๑๙๖.๗๘ -  

๑๑,๙๒๕,๐๐๐) เปนเงินจำนวน ๔,๒๙๖,๑๙๖.๗๘ บาท

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเกิดประโยซนํต่อการปฏิบัติ 

ราชการ และเป็นการแก้!ฃป้ญหาบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน ข้าพเจ้า 

จึงขอเสนอญัตติการจ่ายเงินทุนสำรองสะสมประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ 

เป็นเงินจำนวน ๒,๐๙๒,๖๑๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

จึงนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงพิจารณาต่อไป

รายการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หมวดงบลงทุน 

(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ข้อ ๑ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท้ติกคอนกรีต สายวชิรา -  เขาวง ช่วง 

หนองขมิ้น -สนามซนไก่มหาลาภ งบประมาณ ๒๓๗,๘๗๐ บาท โครงการเสริมผิว 

ทางลาดยางแอสฟ้ลทํติกคอนกรีต สายวชิรา -  เขาวง ช่วงหนองขมิ้น -สนามซนไก่ 

มหาลาภ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองนํ้าแดง ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลทํติกคอนกรีต กว้าง 

๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตาราง 

เมตร พร้อมป้ายประขาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ 

อบต.หนองน้ําแดงกำหนด ณ ถนนสายวชิรา-เขาวง หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง1นาแดง

ข้อ ๒ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสพิลท์ติกคอนกรีต สายวชิรา -  เขาวง ช่วง 

หน้าวัดถํ้าเขาวง งบประมาณ ๔๗๗,๑๕๐ บาท โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอส 
ฟ้ลท้ดิกคอนกรีต สายวชิรา -  เขาวง ช่วงหน้าวัดถํ้าเขาวง ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์ 

ดิกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ 

น ้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป ้ายประชาส ัมพ ันธ ์และป ้ายโครงการ 

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองน้ําแดงกำหนด ณ ถนนสายวชิรา-เขา 

วง หมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล



นายวิชิต อกอุ่น

ปลัด อบต.

นายสด พังขุนทด 

สมาชิกสภาฯ

นายสุทิน บางประลิฑธิ้ 

นายก อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

ข้อ ๓ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายกม.๙ธนะรัขติ-ผ่าน 

ศึก(ช่วงโรงเรียนบ้านเขาวง) งบประมาณ ๔๙๙,๘๐๐ บาท โครงการเสริมผิวทาง 

ลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายกม.๙ ธนะรัซต์ -  ผ่านศึก (ช่วงโรงเรียนบ้านเขา 

วง) ผิวจราจรขนิดแอสฟ้ลท้ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๐

เมตร หร ือม ีพ ื้นท ี่ดำเน ินการไม ่น ้อยกว ่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมป ้าย 

ประซาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.'หนอง'นา 

แดงกำหนด ณ ถนนสาย กม.๙ธนะรัขต์'บ้าน'โปงกะลัง - ผ่านศึก หมู่ที่๓ บ้านเขาวง

ข้อ ๔ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายหลักแยก(วชิรา -  

เขาวง) -  เขาจันทร์ (ช่วงวนารีรีสอร์ต) งบประมาณ ๔๙๖,๖๔๐ บาท โครงการ 

เสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายหลักแยก(วขิรา -  เขาวง) -  เขา 

จันทร์ (ช่วงวนารีรีสอร์ต) ผิวจราจรซนิดแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร 

ระยะทาง ๓๑๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๙๐ ตารางเมตร 

พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. 

หนองนํ้าแดงกำหนด ณ สายหลักแยก(วชิรา -  เขาวง) -  เขาจันทร์ หมู่ที่ ๙ บ้าน 

ธารมงคล

ข้อ ๔ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท้ติกคอนกรีต สายสามแยก -  ไร่แสง 

จันทร์ งบประมาณ ๓๔๑,๑๔๐ บาท โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท้ติก 

คอนกรีต สายสามแยก -  ไร่แสงจันทร์ ผิวจราจรขนิดแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต กว้าง 

๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๔ 

ตารางเมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูป 

รายการที่ อบต.หนองบํ้าแดงกำหนด ณ สายสามแยก-ไร ่แสงจ ันทร ์ ห ม ู่ท ี่๙ 

บ้านธารมงคล

ข้อ ๖ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์(สำนักงาน )ถังโฟเบอร์กลาสเพื่อ'ไข้กักเก็บนํ้า 

แก้ป้ญหาภัยแล้ง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการจัดซื้อ ลังนํ้า แบบไฟ 

เบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร/๑ ใบ พร้อมขาตั้งโครงสร้างเหล็กซุบภัลวา 

ไนท์ความสูงฐาน ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ใบ ตัวลังตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ 

๒๔๖๑ รายละเอียดตามลักษณะที่ อบต.หนองน้ําแดงกำหนด

สงส ัยว ่าล ังน ํ้าจำนวน๒ ใบ จะแก้ป้ญหาภัยแล้งได้หรือ และไม่ทราบว่าถังพร้อม 

ขาตั้งสูง ๑.๒๐ เมตร จะเอาไปต้ังไว้ท่ีไหน

ลังพร้อมโครงขาต้ัง จะตั้งไว้บนภูเขา บ่อบาดาลไหนอยู่ริมภูเขาตั้งลังแซมเปญไม่ได้ 

เราจะเอาไปตั้งไว้ เช่นริมเขาบ้านน้าโภซ

การลงมติจะลงมติจากรายการลำดับท้ายก่อนแล้วย้อนไปรายการลำดับแรก 
การพิจารณาการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๔๖๒
รายการลำดับที่ ๖ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์(สำนักงาน )ลังไ'ฟเบอร์กลาสเพ่ือ'ใช้กัก 

เก็บนํ้าแก้ป้ญหาภัยแล้ง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการจัดซื้อ ลังนํ้า 

แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร/๑ ใบ พร้อมขาตั้งโครงสร้างเหล็ก 

ขุบกัลวาไนท้ความสูงฐาน ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ใบ ตัวลังตามแบบมาตรฐาน 

ครุภัณฑ์ ๒๔๖๑ รายละเอียดตามลักษณะที่ อบต.หนองน้ําแดงกำหนด
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มติท่ีประชุม

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาๆ

มติท่ีประชุม

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาา

มติท่ีประชุม

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาๆ

มติท่ีประชุม

เห็นชอบ ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง

การพิจารณาการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๒
รายการลำดับที่ ๕ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายสาม 

แยก -  ไร่แสงจันทร์ งบประมาณ ๓๕๑,๑๕๐ บาท โครงการเสริมผิวทางลาดยาง 

แอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายสามแยก -  ไร่แสง'จันทร์ ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์ติก 

คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย 

กว่า ๑,๓๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์และป๋ายโครงการ รายละเอียด 

ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.หนองน้ําแดงกำหนด ณ สายสามแยก -  ไร่แสงจันทร์ 

หมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล

เห็นชอบ ๑๓ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

การพิจารณาการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๒
รายการลำดับที่ ๔ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายหลัก 

แยก(วชิ'รา -  เขาวง) -  เขาจันทร์ (ช่วงวนารีรีสอร์ต) งบประมาณ ๔๙๖,๖๔๐ บาท 

โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายหลักแยก(วขิรา -  เขาวง) 

-  เขาจันทร์ (ช่วงวนารีรีสอร์ต) ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ 

เมตร ระยะทาง ๓๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๙๐ ตาราง 

เมตร พร้อมป้ายประขาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ 

อบต.หนองน้ําแดงกำหนด ณ สายหลักแยก(วซิรา -  เขาวง) -  เขาจันทร์ หมู่ที่ ๙ 

บ้านธารมงคล

เห็นชอบ ๑๓ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

การพิจารณาการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๒
รายการลำดับที่ ๓ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายกม.๙ 

ธนะรัซต์-ผ่านศึก(ช่วงโรงเรียนบ้านเขาวง) งบประมาณ ๔๙๙,๘๐๐ บาท โครงการ 

เสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายกม.๙ ธนะรัซต์ -  ผ่านศึก (ช่วง 

โรงเรียนบ้านเขาวง) ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร

ระยะทาง ๓๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร 

พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี อบต. 

หนองน้ําแดงกำหนด พ ถนนสาย กม.๙ธนะรัซต์บ้านโปงกะลัง - ผ่านศึก หมู่ที่๓ 

บ้านเขาวง

เห็นขอบ ๑๓ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง
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นายแสวง เปียมบริบูรณ์

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๕

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

ปีดประชุม

การพิจารณาการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๒
รายการลำดับที่ ๒ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายวซิรา

-  เขาวง ช่วงหน้าวัดถํ้าเขาวง งบประมาณ ๔๗๗,๑๕๐ บาท โครงการเสริมผิวทาง 

ลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายวซิรา -  เขาวง ช่วงหน้าวัดถํ้าเขาวง ผิวจราจร 

ชนิดแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ 

ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมบีายประขาสัมพันธ์และปีาย 

โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองน้ําแดงกำหนด ณ ถนนสาย 

วชิรา-เขาวง หมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล

เห็นชอบ ๑๓ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

การพิจารณาการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๒
รายการลำดับที่ ๑ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายวซิรา

-  เขาวง ช่วงหนองขมิ้น -สนามซนไก่มหาลาภ งบประมาณ ๒๓๗,๘๗๐ บาท 

โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายวซิรา -  เขาวง ช่วงหนอง 

ขม้ิน -สนามซนไก่มหาลาภ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองนํ้าแดง ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์ 

ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ 

น ้อยกว ่า ๘๗๐ ตารางเมตร พร ้อมป ้ายประซาส ัมพ ันธ ์และป ้ายโครงการ 

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองน้ําแดงกำหนด ณ ถนนสายวซิรา-เขา 

วง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองนํ้าแดง

เห็นชอบ ๑๓ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๓ เสียง

เร่ืองอ่ืนๆ

ใครมีอะไรจะเสนอ 

ถ้าไม่มีฃอปีดการประชุม



แบบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

[ ] สมัยสามัญ สมัยที่...................  .ประจำปี พ.ศ..

ประชุมเมื่อวันที่......... เดือน............................พ.ศ

คร้ังท่ี

[ ] สมัยวิสามัญ สมัยที่.......................... ประจำปี พ.ศ.................... ครั้งที่..............

ประชุมเมื่อวันที่.......... เดือน........................... พ.ศ............

คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ชุดตรวจรายงานการประชุมสภา 

ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาในครั้งนี้แล้วในวันที่.......................................................................

ลงขื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเสน่ห์ ใจดี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงขื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสด พังชุนทด)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล '

ลงซอ /  พ ุ^ ^ ' ([ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายฉัตรชัย เจริญสันตํ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประชุมสภาครั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 

ในการประชุม

[ ] สมัยสามัญ สมัยที.่.................  ประจำปี พ.ศ..........................  ครังท่ี..

ประชุมเมื่อวันที.่.........เดือน........................... พ.ศ............

[ ] สมัยวิสามัญ สมัยที่.........................  ประจำปี พ.ศ....................ครังท่ี.

ประชุมเมื่อวันที.่.........เดือน........................... พ.ศ............

ลงขื่อ ..
(นายแสวง เปียมบริ'บูรถ})

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง


