
บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 / 2563  คร้ังที่  1 วันที่  14  สิงหาคม   2563 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ 

เม่ือสมาชิกฯมาพรอมกันแลวไดดําเนินการเปดประชุมเวลา  09.30 น. โดยมีนายลําพูน   จันทอง ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองผือ  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม  และมีนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย         
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ   ทําหนาที่เปนเลขานุการและประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังน้ี 
ระเบยีบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    
ประธานฯ วนัน้ีเปนการประชุมสมัยสามัญที ่3 / 2563  ครั้งท่ี  1 เปนการท่ีคณะผูบริหารตองรายงานผลการ 
ดําเนินงานในรอบปงบประมาณท่ีผานมาและการนําเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณปพ.ศ.2564 ซึ่งรายละเอียด 
เลขานุการสภาไดนําสงไปพรอมหนังสือเชิญตั้งแตวันที่ 4 สิงหาคม 2563 แลว     ซึ่งตอไปทางสภาฯจะไดพิจารณา 
รวมกันตามระเบียบวาระถัดไป 
ระเบยีบวาระที่  2  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (วันท่ี  10 เมษายน  2563) 
ประธานฯ ไดเชิญใหสมาชิกฯไดตรวจรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวตามเอกสารท่ีแจกใหลวงหนาแลว 
มติท่ีประชุม      มีมติรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว  อยางเปนเอกฉันท  
ระเบยีบวาระที่  3   เรื่องกระทูถาม     -ไมมี- 
ระเบยีบวาระที่  4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว   -ไมม-ี 
ระเบยีบวาระที่  5    เร่ืองนําเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

5.1 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัตงิานในรอบปงบประมาณพ.ศ. 2563 ของอบต.หนองผือ 
ประธานฯ        ไดเชิญผูบริหารอบต.หนองผือ ชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบ 
นายชวการนายกฯ การรายงานผลการปฏิบัติงานของผูบริหารอยางนอยปละ 2 ครั้ง คือชวงตนปงบประมาณ      
(ประมาณสมัยสามัญสมัยท่ี1) และชวงปลายปกอนทําขอบัญญัติงบประมาณของปตอไป(ประมาณสมัยสามัญสมัยที่3)  
ทานสามารถสอบถาม/กระทูถามไดซึ่งเปนส่ิงท่ีดี ท้ังนี้เพื่อประโยชนของประชาชน  และใหถูกตองตามระเบียบกฎหมาย   
ถาทานสงสัยอะไรใหสอบถามพนักงานเจาหนาท่ีได  ในสวนของผูบริหารดูในเชิงนโยบายเรื่องระเบียบกฎหมายเจาหนาท่ี 
ดูใหอาศัยอํานาจแหงพรบ.สภาตําบล       และองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 5)พ.ศ. 2546  
สวนที่ 2 นายกองคการบริหารสวนตําบลม.58/*5ใหนายกอบต.รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายตอสภาฯเปน 
ประจําทุกป  ซึ่งไดดําเนินการแลวสวนรายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหลวงหนามีดังนี้รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
พ.ศ.  2563  ขอมูล ณ  วันท่ี 31 กรกฎาคม  2563  
รายรับท้ังส้ินเปนเงิน                          43,684,695.50  บาท  แยกเปน 
หมวดภาษีอากรเปนเงิน                                83,009.58  บาท      
หมวดคาธรรมเนียมเปนเงิน                      203,345.80  บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสินเปนเงิน                   112,192.72  บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ดเปนเงิน                                       00.00  บาท                                                        
หมวดรายไดจากทุนเปนเงิน               00.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรรใหอปท.เปนเงิน                       17,053,614.33  บาท                   
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หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไปเปนเงิน                         26,018,974.07  บาท  
รายจายท้ังส้ินเปนเงิน                        37,453,343.77  บาท  แยกเปน 
แผนงานบริหารทั่วไป                           8,608,157.47  บาท   
แผนงานบริหารทั่วไปงานคลัง      1,883,129.95  บาท 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน              353,470.00  บาท 
แผนงานการศึกษา                                   2,314,693.00  บาท 
แผนงานการศึกษา(ระดับกอนเรียน/ประถมศึกษา)  3,020,100.00  บาท 
แผนงานสาธารณสุข                                           42,836.00  บาท 
แผนงานสรางความเขมแข็ง                                462,440.00  บาท 
แผนงานศาสนาฯ (งานกีฬา)                                42,672.00  บาท 
แผนงานศาสนาฯ (งานศาสนา)                                   00.00  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน(บริหารท่ัวไป)                1,141,641.00  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน(ไฟฟา,ถนน)                100,640.00  บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมฯ                                   3,648,665.83  บาท 
แผนงานการเกษตร                                         367,709.00  บาท 
แผนงานงบกลาง                                        13,399,505.00  บาท 
รายละเอียดปรากฏตามท่ีหัวหนาสวนการคลังไดช้ีแจงตามเอกสารท่ีแจกและนําเสนอในที่ประชุมเลมสีเขียว 
ประธานฯ สอบถามเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใชได 
ผอ.กองคลัง ตามเอกสารหนา 23 ชองขวาสุด กันเงินตามระเบียบฯ มียอดเงินสะสมท่ีนําไปใชจายได 
13,884,682.91 บาท 
นายใจเพชร ติดตามงบไฟฟาของหมูท่ี 6 ของงบพัฒนาหมูท่ี 6 ป 2563 300,000 บาท 
รองอัยเรศ ตอนนี้ไดประสานไฟฟาแลวเขาจะมาดําเนินการใหครับ 
ประธานฯ สอบถามมีสมาชิกทานใดสอบถามอะไรหรือไม   ปรากฏวาไมม ี 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองอยางเปนเอกฉันท 

5.2 เรื่อง การเสนอรางขอบญัญัตงิบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 (วาระที ่1)       
การรับหลักการ 
นายชวการ นายกฯ  ไดชี้แจงแถลงงบประมาณรายจาย ประจําป  พ.ศ. 2564 โดยต้ังประมาณการรายรับและรายจาย   
ไวเปนเงิน  58,100,000.00  บาท  รายระเอียดขอ ช้ีแจงใหท่ีประชุมทราบดวย  องคการบริหารสวนตําบลหนองผือ  
โดยคณะผูบริหารไดรวมกันพิจารณาจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.  2564  เปนเงิน  
58,100,000.00  บาท  โดยมีรายละเอียดรายจายดังน้ี   
                        งานบริหารทั่วไป. ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น    12,646,068  บาท  แยกเปน 
 1.  งบบุคลากร                                    ตั้ ง จ า ย    9,729,280  บ า ท   แ ย ก เ ป น                       
  1.1  หมวดเงนิเดือนฯ(ฝายการเมือง)      ตั้งจาย    2,571,120  บาท  
 
 

/1.2   หมวดเงิน... 
 
 



-3- 
 

1.2   หมวดเงนิเดือนฯ(ฝายประจํา)        ตั้งจาย    7,158,160   บาท      
 2.  งบดําเนินงาน                                        ตั้งจาย       2,551,688   บาท 
  2.1   หมวดคาตอบแทน                          ตั้งจาย            70,000   บาท 
  2.2  หมวดคาใชสอย                              ตั้งจาย        1,065,588   บาท  
  2.3  หมวดคาวัสดุ                                 ตั้งจาย          469,100   บาท             
                             2.4  หมวดรายจายคาสาธารณูปโภค             ตั้งจาย           897,000   บาท    
 3. งบลงทุน                                               ต้ังจาย           360,100  บาท        
  3.1 หมวดคาครุภัณฑ                                    ตั้งจาย           360,100  บาท       
  3.2 หมวดรายจายอ่ืน                                    ตั้งจาย              5,000  บาท        
             งานบริหารงานคลัง   ต้ังงบประมาณรายจายท้ังสิ้น    2,703,760  บาท  แยกเปน 
          1.  งบบุคลากร                                               ต้ังจาย   2,057,200  บาท  แยกเปน                   
  1.1  หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)                       ตั้งจาย   2,170,360  บาท    
 2.  งบดําเนินงาน                                                ต้ังจาย     358,600  บาท            
  2.1   หมวดคาตอบแทน                                  ตั้งจาย       40,000   บาท 
  2.2  หมวดคาใชสอย                                      ตั้งจาย      185,000  บาท  
  2.3  หมวดคาวัสดุ                                         ตั้งจาย      103,600  บาท              
            3. งบลงทุน                                                       ต้ังจาย       174,800  บาท        
  3.1 หมวดคาครุภัณฑ                                      ตั้งจาย       174,800  บาท  
    

              แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น    553,840  บาท  แยกเปน 
  1.  งบบุคลากร                                               ตั้งจาย   396,840  บาท  แยกเปน              
  1.1  หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)                      ต้ังจาย   396,840   บาท    
 1.  งบดําเนินงาน                                               ต้ังจาย     142,000  บาท 
  2.1   หมวดคาตอบแทน                                 ต้ังจาย       20,000  บาท 
  2.2  หมวดคาใชสอย                                     ตั้งจาย       50,000 บาท  
  2.3  หมวดคาวัสดุ                                        ตั้งจาย      72,000   บาท              
             2. งบลงทุน                                                      ตั้งจาย     15,000  บาท   
  3.1 หมวดคาครุภัณฑ                                      ต้ังจาย    15,000  บาท     
               แผนงานการศึกษา   ต้ังงบประมาณรายจายทั้งส้ิน    8,087,182  บาท  แยกเปน 
                  งานบริหารท่ัวไป ตั้งงบประมาณรายจายท้ังส้ิน    3,323,622  บาท  แยกเปน 
 1.  งบบุคลากร                                       ตั้ งจ าย   1,345,880  บาท  แยกเป น                  
  1.1  หมวดเงนิเดือน(ฝายประจํา)                     ตั้งจาย   1,345,880   บาท    
          2.  งบดําเนินงาน                                            ต้ังจาย    1,871,442   บาท 
  2.1   หมวดคาตอบแทน                              ตั้งจาย        20,000   บาท 
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  2.2  หมวดคาใชสอย                                  ตั้งจาย       812,020  บาท  
  2.3  หมวดคาวัสดุ                                      ต้ังจาย   1,039,422   บาท  
            3. งบลงทุน                                                    ตั้งจาย      106,300  บาท    
                  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษาตั้งงบประมาณรายจายท้ังส้ิน     4,763,560  บาท  แยกเปน 
 1.  งบบุคลากร                                                ต้ังจาย   2,896,560  บาท  แยกเปน    
 2.  งบดําเนินงาน                                              ตั้งจาย     135,000  บาท 
  2.1   หมวดคาตอบแทน                                 ต้ังจาย      40,000  บาท 
  2.2  หมวดคาใชสอย                                     ตั้งจาย      95,000  บาท 
  2.3  หมวดเงินอุดหนุน                                ตั้งจาย   1,732,000   บาท 
แผนงานสาธารณสุข   ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น       396,000  บาท  แยกเปน 
 1.  งบดําเนินงาน                                            ต้ังจาย        244,000  บาท 
  1.1  คาตอบแทน                                      ตั้งจาย        196,000   บาท 
  1.2  หมวดคาใชสอย                                   ตั้งจาย        76,000  บาท 
  1.3  หมวดเงินเดือนหนุน                               ต้ังจาย       200,000   บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน   ต้ังงบประมาณรายจายทัง้ส้ิน  1,730,320  บาท  แยกเปน 
 งานบริหารท่ัวไป                                              ตั้งจาย        1,730,320  บาท 
 1.  งบบุคลากร                                                ต้ังจาย   1,486,320  บาท  แยกเปน   
  1.1  หมวดเงนิเดือนฯ(ฝายประจํา)                     ตั้งจาย   1,486,320   บาท    
 2.  งบดําเนินงาน                                               ต้ังจาย     212,000  บาท 
  2.1   หมวดคาตอบแทน                                 ต้ังจาย      40,000   บาท 
  2.2  หมวดคาใชสอย                                     ตั้งจาย      65,000    บาท  
  2.3  หมวดคาวัสดุ                                         ตั้งจาย    107,000   บาท             
 3. งบลงทุน                                                       ต้ังจาย      32,000  บาท   
 งานไฟฟาฯ 1.  งบดําเนินการ                                 ตั้งจาย        217,600  บาท     
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนตั้งงบประมาณรายจายท้ังส้ิน     811,210  บาท  แยกเปน 
 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง  ตั้งจาย   811,210  บาท  แยกเปน   
 1.  งบบุคลากร                                      ตั้งจาย   533,520  บาท  แยกเปน   
  1.1  หมวดเงนิเดือนฯ(ฝายประจํา)           ต้ังจาย   533,520  บาท    
 2.  งบดําเนินงาน                                    ตั้งจาย       68,000  บาท 
  1.1  หมวดคาใชสอย                          ตั้งจาย       68,000  บาท 
  1.2  หมวดรายจายคาเงินอุดหนุน            ต้ังจาย   205,000   บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการต้ังงบประมาณรายจายท้ังสิ้น  370,000  บาท  แยกเปน 
 1.1 งานกีฬาและนันทนาการ                         ต้ังจาย      250,000  บาท 
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 1.2 งานศาสนา วัฒนธรรม                          ตั้งจาย        120,000  บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน                       รวม  5,056,500  บาท 
งบลงทุน                                  รวม  4,142,600  บาท 
คาท่ีดนิและส่ิงกอสราง                        รวม  4,142,600  บาท 
คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคําสะดงึ หมูที่ 1         จํานวน 168,000 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1)  
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 280.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนาโรงเรียนไปสวนยางหมูบาน หมูที ่1 จํานวน 168,000 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 280.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขางวัดโพนสักซอยเหนือ หมูที ่2     จํานวน 193,900 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 320.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขางวัดโพนสักซอยใต หมูที่ 2          จํานวน 54,200 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดบัท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 90.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงนํ้าเหือง หมูท่ี 2    จํานวน 79,100 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 132.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงน้ําดื่มชุมชน หมูท่ี 2   จํานวน 90,200 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1)                        
 
 
 
 
 

/(คําชี้แจงงบประมาณ)… 
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(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 150.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหวยพระใหญ หมูที ่3          จํานวน 171,700 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 285.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกหวยพระใหญ หมูที ่3         จํานวน 87,500 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 135.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหวยพระนอย หมูที่ 3                    จํานวน 90,200 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 150.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะมวงไข หมูที ่4                      จํานวน 179,500 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 300.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงนํ้า หมูท่ี 4                          จํานวน 219,600 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 360.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตนโพธ์ิ หมูที ่4            จํานวน 50,900 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 80.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312)                 
 
 
 
 
 

/โครงการ… 



-7- 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลาดพราว หมูที ่5            จํานวน 76,700 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 120.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
 

โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟลล สายส่ีแยกซอยกระดังงา หมูท่ี 5         จํานวน 256,200 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 2) 
(คําช้ีแจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟลล ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร พื้นท่ี 750.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานเมี่ยง-น้ําแคม หมูท่ี 5      จํานวน 116,800 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 2) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจายเปนคาขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 195.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 195.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน(00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมูที ่6                      จํานวน 80,800 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 130.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขางโกดงัเส่ียโละ หมูที่ 6         จํานวน 90,200 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 150.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาขาวเจา หมูที่ 6                 จํานวน 228,500 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 375.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหนือ หมูที่ 7                  จํานวน 90,200 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1)                
 
 
 
 
 

 /(คําช้ีแจงงบประมาณ)… 
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(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 150.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหวยลาด หมูที่ 7                  จํานวน 90,200 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 150.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากกไฮ หมูที่ 7                 จํานวน 129,400 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 220.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีสูบน้ําเม่ียง 1 หมูที่ 7             จํานวน 90,200 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 150.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต สายบานเหนือ หมูที ่8                              จํานวน 449,900 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 2) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร พื้นที่ 1,400.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลหนองผือกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ําวัก 1 หมูที่ 9                         จํานวน 81,000 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 135.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน(00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ําวัก 2 หมูที่ 9                         จํานวน 81,000 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 135.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312)              
 
 
 
 
 

 /โครงการ… 
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โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต สายคุมบานนอก หมูท่ี 9                            จํานวน 198,800 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 2) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร พื้นท่ี 580.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลหนองผือกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการตอเตมิถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจาน หมูท่ี 9                            จํานวน 90,100 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 2) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคาตอเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 152.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหวยหามแลง หมูที่ 10                 จํานวน 235,700 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 384.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสํานักสงฆสัจจะบารมีธรรม หมูที่ 10 จํานวน 119,700บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 48 ลาํดับที ่1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 200.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเลยกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการกอสรางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรโสภณ หมูท่ี 10        จํานวน 84,400 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 47 ลําดับท่ี 1) 
(คําช้ีแจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 เมตร จํานวน 62 ทอน ลึก
เฉลี่ย 1.00 เมตร พรอมบอพัก ขนาด 0.50x0.50 เมตร จํานวน 6 บอ ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ
กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน(00312) 
 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอสราง                               รวม  913,900  บาท 
คาซอมแซมที่ดินและส่ิงกอสรางฯลฯ                     จํานวน  700,000  บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคาซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง , บอบาดาล , สถานท่ีใหบริการขอมูลขาวสารใน
หมูบาน, หอกระจายขาวหมูบาน , คาปรับปรุง/ซอมแซมสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา จํานวน 7 สถานี,   ซอมแซมบานผู
ยากไร,ปรับปรุงบอขยะ,ซอมแซมไฟฟาสาธารณะท่ีชํารุดในเขตพื้นท่ีของ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 
โครงการซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตร สายหาดแดง หมูท่ี 1    จํานวน 49,400 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 51 ลําดับท่ี 1)                       
 
 
 
 

  /(คําชีแ้จงงบประมาณ)… 
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(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร พ้ืนท่ี 
3,200.00 ตารางเมตร ปรับแตงดินเดิมตลอดสาย ลงวัสดุคัดเลือกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร จํานวน 250.00 ลูกบาศก
เมตร พรอมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลหนองผือกําหนด ปรากฏในแผน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน(00312) 
โครงการซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตร สายคําสะดึง ไปนาผือ หมูที่ 1   จํานวน 37,000 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 51 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร พ้ืนท่ี 
2,000.00 ตารางเมตร ปรับแตงดินเดิมตลอดสาย ลงวัสดุคัดเลือกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร จํานวน 250.00 ลูกบาศก
เมตร พรอมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลหนองผือกําหนด ปรากฏในแผน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน(00312) 
โครงการซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตร สายขางโรงเรียน หมูที่ 1            จํานวน 27,500 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 51 ลําดับท่ี 1) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร พ้ืนท่ี 
800.00 ตารางเมตร ปรับแตงดินเดิมตลอดสาย ลงวัสดุคัดเลือกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร จํานวน 210.00 ลูกบาศก
เมตร พรอมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลหนองผือกําหนด ปรากฏในแผน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน(00312) 
โครงการปรับปรุงตอเติมทอสงน้ําเพื่อการเกษตร บานปากหวย หมูท่ี 6          จํานวน 100,000 บาท 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 47 ลําดับท่ี 2) 
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 75.00 
ทอน ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลหนองผือกําหนด ปรากฏในแผน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน(00312) 
แผนงานการเกษตร  ตัง้งบประมาณรายจายท้ังสิ้น     518,820  บาท  แยกเปน 
 งานสงเสริมการเกษตร 518,820  บาท   
 1.  งบบุคลากร                                              ตั้งจาย   402,720  บาท  แยกเปน   
  1.1  หมวดเงนิเดือนฯ(ฝายประจํา)                   ตั้งจาย   402,720   บาท    
 2.  งบดําเนินงาน                                            ตั้งจาย     93,600  บาท 
  2.1  หมวดคาใชสอย                                   ตั้งจาย    60,000  บาท 
  2.2  หมวดคาวัสดุ                                      ต้ังจาย    33,600  บาท 
 3.  งบลงทุน                      ต้ังจาย    22,500   บาท 
  3.1 คาครุภัณฑ     ตัง้จาย     22,500   บาท 
รายจายงบกลาง  ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น  24,173,462  บาท  แยกเปน 

1. หมวดงบกลาง                                         ตั้งไว 24,173,462  บาท 
2. หมวดบําเหน็จ/บํานาญ                              ตั้งไว    210,000  บาท   

 
 
 
 
 

/รายละเอียด...  
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รายละเอียดแยกยอยแตละหมวดแตละประเภทตามเอกสารท่ีแจกและนําเรียนในท่ีประชุม 
ประธานฯ ทานใดจะเพ่ิมเติมประเด็นใด/สงสัยอะไรหรือไม  
นางอรอุมา หนา 67 จัดซื้อถังขยะ จะเพียงพอหรือเปลาคะ 
ปลัดอบต. งานจัดเก็บแจงมาวามีผูแจงขอรับรายใหมประมาณ 100 ราย จัดให 250 ราย สวนถังแบบมีลอ 
จัดหาไวเผ่ือทดแทนจุดท่ีรถนําเขาไปเก็บไมไดและมีการชํารุด ประกอบกับหากจัดซื้อมาจํานวนมากเกินไปเก็บไว
นานสภาพจะเกาและงบประมาณมีอยางจํากัดตองบริหารตามความจําเปน+ความตองการ 
นางศิริญา สอบถามตองการถังขยะ 1 ใบตอนนี้เลยมหีรือไม เน่ืองจากมีการขยายบานใหม 
ปลัดอบต. ลองติดตอสอบถามแจงความประสงคไดท่ีงานจัดเก็บ เพราะตองมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมดวย 
ประธานฯ สอบถามเรื่องการตั้งงบรับ/จายเงินคาเบ้ียยังชีพฯท่ีมีการเบิกจายผานระบบฯแลวยังตองต้ังงบ
ไวท่ีอบต.ดวยหรือ และเห็นงานพช. บอกวาจายเขาระบบอาจจะไมมีการจายเปนเงินสดใชหรือไม 
ปลัดอบต. 1.ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3842 วันท่ี 30 มิย. 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการ 
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ใหต้ังงบการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสฯซึ่งเงินจะเขามาในรูปเงินอุดหนุนท่ัวไป  
                     2. การจายเขาระบบยังคงมี 2 แบบคือโอนเขาบช./รับเปนเงินสดโดยท่ีจนท.เบิกจายแลวนัดวัน
นําไปแจกซึ่งเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินคาเบ้ียยงัชีพฯ 
**การเบิกจาย**งานพช.ยังมีการวางฎีกาต้ังเบิกจายที่อบต. โดยมีข้ันตอนคือ ทุกวันท่ี 4-5 ปกครองจะสงบช.
ผูสูงอายุฯไปกรมบช.กลาง กรมบช.กลางทําเรื่องเบิกจายมาท่ีอบต. อบต.ทําเรื่องวางฏีกาเบิกจายตามจํานวนนั้นเงิน
เขาคลังอบต.ผานระบบ GMIF ของคลังอบต.แลวเงินผลักเขาบช.ผูสูงอายุเลย กรณีเงินสด กรมบัญชีกลาง โอนเขา
อบต. อบต.วางฏีกายืมเงินเบิกจายนําไปแจกตามวันที่นัด ภายในวันท่ี 10 ของเดือน(ปจจุบัน สว.โอนเขาระบบบช. 
1,251 คน รับเงินสด 244 คน/ผูพิการโอนเขาบช. 320 คน รับเงินสด 66 คน)**ขอมูลจํานวนคนท้ังหมดจะ
เปลี่ยนไปเรื่อยๆหากมีคนเสียชีวิต 
**กรณีจะเปล่ียนจากโอนเขาบช./เงินสด**จะสามารถดําเนินการไดท้ังจากโอนเขาบช./เงินสด จากเงินสด/โอน
เขาบช. ทําไดปละ 1 ครั้ง คือชวงเดือนกันยายน ซึ่ง อบต.ทําการตรวจสอบสถานะการมีชีวิต/อยูในพื้นท่ี 
ประธานฯ        ถามท่ีประชุมวามีสมาชิกทานใดสงสัยประเด็นใดหรือไมปรากฏวาไมมี  จึงขอใหท่ีประชุมลงมติ      
ในการรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 โดยมีผูเขารวมในการประชุมในครั้งนี้ จํานวน  
30 คน ออกเสียงได  จํานวน 17 เสียง 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2563  จํานวน 16  เสียง ,        
ไมเห็นชอบในหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2564 ไมมี, งดออกเสียง 1 เสียง ผูท่ีงด
ออกเสียงไดแกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ     
5.3  เรื่อง การแตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2563 
ประธานฯ    ขอใหสมาชิกฯเสนอแตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบฯกรรมการแตงต้ัง 3-7 คน 
ใหสมาชิกเสนอเช่ือผูสมควรไดรับการแตงต้ังเปนคณะการแปรญัตติโดยมีผูรับรอง  2 คน    
นางสุภาวดี เสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 คน                             
 
 
 
 
 

 /ประธานฯ    



-12- 
ประธานฯ    ขอมติที่ประชุม 
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 คนอยางเปนเอกฉันท 
ประธานฯ    ใหสมาชิกเสนอเช่ือผูสมควรไดรับการแตงต้ังเปนคณะการแปรญัตติทีละ1คนโดยมีผูรับรอง2คน                  
คนท่ี 1 
นายประชา     เสนอนายพันธ  ราชแกว เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 
 ผูรับรองคือ1.นางศิริญา  ทิราช  และ 2.นายใจเพ็ชร  วัดจันดี  
ประธานฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 เพ่ิมอีกหรือไม 
-ปรากฏวาไมม-ี 
คนท่ี 2  
นางศิริญา           เสนอนางจารุวรรณ  ฤทธิศักด์ิ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2   
ผูรับรองคือ  1.นางอรอุมา  สุวรรณสิงหและ2.นางสาวปยะภรณ  เทพวันด ี
คนท่ี 3  
นางอรอุมา เสนอนายดวน  เข็มพร เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
ผูรับรองคือ  1. 
ผูรับรองคือ  1นายไกรศักดิ์  จําเริญทรัพย  2.นางสุภาวดี  พิมพพง 
คนท่ี 4  
นางสุภาวดี           เสนอนางศิริญา  ทิราช   เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 4   
ผูรับรองคือ  1.นายเสริม  คําบุยาและ2.นายสุพรรณ  พาสูนย 
คนท่ี 5  
นางจารุวรรณ           เสนอนางอรอุมา  สุวรรณสิงห เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5   
ผูรับรองคือ  1.นายวงษเดือน  จํารูณศิรแิละ2.นายวิทยา  ใจดวน 
ประธานฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 เพ่ิมอีกหรือไม 
-ปรากฏวาไมมี- 
                สําหรับประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขาฯจะทําการคัดเลือกตอนประชุมคณะกรรมการ                           
มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติอยางเปนเอกฉันทใหบุคคลดังกลาวเปนคณะกรรมการ  นัดย่ืนแบบแปรญัตติ       
วันท่ี  15   สิงหาคม  2563 - วันที่  17   สิงหาคม  2563    ต้ังแตเวลา  08.30  น.  -  16.30  น. ประชุมคณะการ
แปรญัตติประชุมพิจารณา  วันที่  18   สิงหาคม  2563   ตั้งแตเวลา  09.00  น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองผือ 
มตท่ีิประชุม รับทราบ/ดําเนินการท่ีเก่ียวของตอไป  
ระเบยีบวาระที่ 6     เร่ืองอ่ืน ๆ     

                     6.1 หนังสือส่ังการ/ขอราชการ  
ปลัดอบต. ( 1.)เรื่องการจัดหาอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 1 ตําบลมีจํานวน 2 คน คณะกรรมการได
คัดเลือกและไดรายงานจังหวัดแลว(แบงตามโซนรพส.ต. ละ 1 คน)                             
 
 
 
 
 

/2.)แจงขอราชการ... 
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 (2.)แจงขอราชการประชุมผูบริหารอปท.ประจําเดือน1). เรื่องการเฝาระวังสถานการณน้ําทวม 
ตามท่ีมีขาวน้ําทวมท่ีต.น้ําสวย  2.) โควิด-19 ยังตองปฏิบัติการเหมือนเดิมการดตองไมตก แมสถานะการณืใน
ประเทศจะดีแตตางประเทศยังไมดี อาจมีระบาดหนักรอบใหม 3.)การทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม ใหหนวยงานที่เขา
ทําประโยชนในพื้นท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาต ใหยื่นคําขอฯพรอมแผนท่ี Google map ภายใน 19 ธ.ค.2563 เชน
สํานักสงฆ ม.10  
 (3.)แจงกําหนดการทานนายอําเภอทาลี่ ออกพื้นท่ีมอบนโยบายใหกับผูบริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงานเจาหนาท่ี อบต.หนองผือ วันท่ี 21 สิงหาคม 13.00 น. ขอเชิญชวนทุกทานตามวันเวลาดังกลาว ณ หอง
ประชุมสภาอบต.หนองผือ งานที่คางของอบต.หนองผือ มีเรื่อง 1.)การรองเรียนกรณีมีการบุกรุกที่ลํารางสาธารณะ 
บานเมี่ยงหมู ท่ี 9 กรณีพิพาทระหวางนางนาถนิดา/นางทองเหรียญ ตั้งแตป 2557 ขบวนการดําเนินการมาถึงแจง
ใหนางทองเหรียญรื้อถอนรั้วลวดหนามออก  2.)การรองเรียนมาตรการควบคุมปองกันโควิด – 19 กรณีตลาดนัด
ทานสจ.สําราญ สมบัติวงค ซึ่งอบต.ไดแจงเจาของตลาดและประสานใหสาธารณะสุขอําเภอทาลี่มาชวยให
คําแนะนําแลว เหลือแตดําเนินการออกขอบัญญัติวาดวยตลาด ซ่ึงจะเสนอผูบริหารและสภาในคราวประชุมสมัย
ตอไปเพราะตองใชระยะเวลาในการยกรางการจัดทําฯ 

  มติท่ีประชมุ รับทราบ/ใหสวนท่ีเก่ียวของถือปฏิบัติและดําเนินการท่ีเก่ียวของตอไป 
นางผาณติา แจงเพ่ิมเตมิกรณีการจายเบ้ียยังชีพเปนเงินสดซึ่งมีความเส่ียงในการสูญหาย/ทุจริตของจนท. 
แจงประชาสัมพันธการจัดงานแขงขันกีฬาตานยาเสพติด หนองผือคลัพ ท่ีรร.ชุมชนบานปากหวย ระหวางวันที่ 15-16  
ส.ค. 2563 เชิญทุกทานรวมกิจกรรม ตั้งแตเวลา 08.30 น.เปนตนไป 
  ประธาน         มีสมาชิกฯทานใดจะเสนออะไรอีกหรือไม  ปรากฏวาไมม ี ประธานนัดประชุมวันถัดไป  วันท่ี 21  
สิงหาคม  2563  เวลา  09.30 น.แตงกายชุดผาฝาย ปดประชุมเวลา  13.00 น.  
 
 
 
 

(ลง ช่ือ )ผู สุด าพร      ทอ พิม าย บัน ทึ กการประ ชุม            (ลงชื่ อ )ลํ า พู น    จันทอง ผู ต รวจสอบ                        
(นางสาวสุดาพร      ทอพิมาย )                                       ( นายลําพูน   จันทอง )             

  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ                  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


