
บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 / 2564  ครั้งที่  1 วันที่  13  สิงหาคม   2564 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 เม่ือสมาชิกฯมาพร้อมกันแล้วได้ด าเนินการเปิดประชุมเวลา  09.30 น. โดยมีนายล าพูน   จันทอง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  และมีนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย          
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ   ท าหน้าที่เป็นเลขานุการและประธานได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
ประธานฯ วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 3 / 2564  ครั้งที่  1 เป็นการที่คณะผู้บริหารต้องรายงานผลการ 
ด าเนินงานในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมาและการน าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณปีพ.ศ.2565 ซึ่งรายละเอียด 
เลขานกุารสภาได้น าส่งไปพร้อมหนังสือเชิญตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 แล้ว     ซึ่งต่อไปทางสภาฯจะได้พิจารณา 
ร่วมกันตามระเบียบวาระถัดไป 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (วันที่  12 พฤษภาคม  2564) 
ประธานฯ ได้เชิญให้สมาชิกฯได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วตามเอกสารที่แจกให้ล่วงหน้าแล้ว 
มติที่ประชุม      มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  อย่างเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องกระทู้ถาม     -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว   -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องน าเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

5.1 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ของอบต.หนองผือ 
ประธานฯ        ได้เชิญผู้บริหารอบต.หนองผือ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นายอัยเรศ รักษาการนายกฯ การรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือช่วงต้นปีงบประมาณ      
(ประมาณสมัยสามัญสมัยที1่) และช่วงปลายปีก่อนท าข้อบัญญัติงบประมาณของปีต่อไป(ประมาณสมัยสามัญสมัยที่3)  
ท่านสามารถสอบถาม/กระทู้ถามได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  และให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย   
ถ้าท่านสงสัยอะไรให้สอบถามพนักงานเจ้าหน้าที่ได้  ในส่วนของผู้บริหารดูในเชิงนโยบายเรื่องระเบียบกฎหมาย 
เจ้าหน้าที่ดูให้อาศัยอ านาจแห่งพรบ.สภาต าบล       และองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546 ส่วนที่ 2 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลม.58/*5ให้นายกอบต.รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อ 
สภาฯเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งได้ด าเนินการแล้วส่วนรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ล่วงหน้ามีดังนี้รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณพ.ศ.  2564  ข้อมูล ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม  2564  
รายรับท้ังสิ้นเป็นเงิน                          42,464,747.15  บาท  แยกเป็น 
หมวดภาษีอากรเป็นเงิน                            152,500.18  บาท      
หมวดค่าธรรมเนียมเป็นเงิน                      258,000.00  บาท        
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หมวดรายได้จากทรัพย์สินเป็นเงิน                  88,668.08  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดเป็นเงิน                               3,285.00  บาท                                                        
หมวดรายได้จากทุนเป็นเงิน                     00.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรรให้อปท.เป็นเงิน                    17,934,586.25  บาท                       
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงิน                      24,097,653.64  บาท  
รายจ่ายท้ังสิ้นเป็นเงิน                                  33,048,816.50  บาท  แยกเป็น 
แผนงานบริหารทั่วไป                           7,961,522.70  บาท   
แผนงานบริหารทั่วไปงานคลัง      2,033,473.00  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน              359,360.00  บาท 
แผนงานการศึกษา                                   2,106,894.80  บาท 
แผนงานการศึกษา(ระดับก่อนเรียน/ประถมศึกษา)  3,635,140.00  บาท 
แผนงานสาธารณสุข                                      240,977.00  บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง                               694,100.00  บาท 
แผนงานศาสนาฯ (งานกีฬา)                                      0.00  บาท 
แผนงานศาสนาฯ (งานศาสนา)                             69,360.00  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน(บริหารทั่วไป)                1,255,445.00  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน(ไฟฟ้า,ถนน)                  49,950.00  บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมฯ                                   515,800.00  บาท 
แผนงานการเกษตร                                       369,745.00  บาท 
แผนงานงบกลาง                                     13,757,049.00  บาท 
รายละเอียดปรากฏตามท่ีหัวหน้าส่วนการคลังได้ชี้แจงตามเอกสารที่แจกและน าเสนอในที่ประชุมเล่มสีเขียว 
ประธานฯ สอบถามมีสมาชิกท่านใดสอบถามอะไรหรือไม่   ปรากฏว่าไม่มี  
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองอย่างเป็นเอกฉันท ์

5.2 เรื่อง การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 (วาระท่ี 1)       
การรับหลกัการ 
นายอัยเรศ รักษาการนายกฯ  ได้ชี้แจงแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ. 2565 โดยตั้งประมาณการรายรับ 
และรายจ่าย  ไว้เป็นเงิน  57,500,000.00  บาท  รายระเอียดขอ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย  องค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองผือ โดยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2565   
เป็นเงิน 57,500,000.00  บาท  โดยมีรายละเอียดรายจ่ายดังนี้                          
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รายจ่ายงบกลาง  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  25,651,368.00  บาท  แยกเป็น 
1. หมวดงบกลาง                                         ตั้งไว้      25,651,368.00   บาท 

 งานบริหารทั่วไป. ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น    11,639,500  บาท  แยกเป็น 
 1.  งบบุคลากร                                    ตั้ ง จ่ า ย    8,865,4 0 0  บ า ท   แ ย ก เป็ น                       
  1.1  หมวดเงินเดือนฯ(ฝ่ายการเมือง)      ตั้งจ่าย    2,571,120  บาท  
1.2   หมวดเงินเดือนฯ(ฝ่ายประจ า)        ตั้งจ่าย    6,294,280   บาท      
 2.  งบด าเนินงาน                                        ตั้งจ่าย       2,631,100   บาท 
  2.1   หมวดค่าตอบแทน                          ตั้งจ่าย          150,000   บาท 
  2.2  หมวดค่าใช้สอย                              ตั้งจ่าย        1,115,000   บาท  
  2.3  หมวดค่าวัสดุ                                 ตั้งจ่าย          469,100   บาท             
                             2.4  หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค             ตั้งจ่าย           897,000   บาท    
 3. งบลงทุน                                               ตั้งจ่าย           138,000  บาท        
  3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์                              ตั้งจ่าย           138,000  บาท       
  3.2 หมวดรายจ่ายอื่น                              ตั้งจ่าย              5,000  บาท        
             งานบริหารงานคลัง   ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    2,761,360  บาท  แยกเป็น 
          1.  งบบุคลากร                                          ตั้งจ่าย   2,217,760  บาท  แยกเป็น                         
  1.1  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)                  ตั้งจ่าย    2,217,760  บาท    
 2.  งบด าเนินงาน                                         ตั้งจ่าย     468,600  บาท            
  2.1   หมวดค่าตอบแทน                           ต้ังจ่าย       40,000   บาท 
  2.2  หมวดค่าใช้สอย                               ตั้งจ่าย      325,000  บาท  
  2.3  หมวดค่าวัสดุ                                  ตั้งจ่าย      103,600  บาท              
            3. งบลงทุน                                               ตั้งจ่าย        75,000  บาท        
  3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์                               ตั้งจ่าย       75,000  บาท  
    

              แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    570,900  บาท  แยกเป็น 
  1.  งบบุคลากร                                         ตั้งจ่าย   422 ,400  บาท  แยกเป็น                         
  1.1  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)                    ตั้งจ่าย     422,400   บาท    
 1.  งบด าเนินงาน                                           ตั้งจ่าย     148,500  บาท 
  2.1   หมวดค่าตอบแทน                             ต้ังจ่าย       30,000  บาท 
  2.2  หมวดค่าใช้สอย                                 ตั้งจ่าย       60,000 บาท   
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  2.3  หมวดค่าวัสดุ                                        ต้ังจ่าย      58,500   บาท                  
               แผนงานการศึกษา   ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    3,206,172  บาท  แยกเป็น 
                  งานบริหารทั่วไป ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    3,206,172  บาท  แยกเป็น 
 1.  งบบุคลากร                                       ตั้งจ่าย   1,418 ,360  บาท  แยกเป็น                         
  1.1  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)                  ตั้งจ่าย     1,418,360   บาท    
          2.  งบด าเนินงาน                                         ตั้งจ่าย    1,783,512   บาท 
  2.1   หมวดค่าตอบแทน                           ตั้งจ่าย        20,000   บาท  
  2.2  หมวดค่าใช้สอย                               ตั้งจ่าย       766,020  บาท  
  2.3  หมวดค่าวัสดุ                                  ตั้งจ่าย       997,262   บาท  
            3. งบลงทุน                                                ตั้งจ่าย           4,300  บาท    
                  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น     4,928,480  บาท  แยกเป็น 
 1.  งบบุคลากร                                            ตั้งจ่าย       3,037,880  บาท  แยกเป็น    
 2.  งบด าเนินงาน                                          ตั้งจ่าย         135,000  บาท 
  2.1   หมวดค่าตอบแทน                            ตั้งจ่าย           40,000  บาท 
  2.2  หมวดค่าใช้สอย                                ตั้งจ่าย           95,000  บาท 
  2.3  หมวดเงินอุดหนุน                              ตั้งจ่าย       1,755,600   บาท 
แผนงานสาธารณสุข   ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น       440,000  บาท  แยกเป็น 
 1.  งบด าเนินงาน                                            ตั้งจ่าย        240,000  บาท 
  1.1  ค่าตอบแทน                                      ต้ังจ่าย        120,000   บาท 
  1.2  หมวดค่าใช้สอย                                   ตั้งจ่าย        120,000  บาท 
  1.3  หมวดเงินเดือนหนุน                               ตั้งจ่าย       200,000   บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน   ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  1,730,320  บาท  แยกเป็น 
งานไฟฟ้าและประปา                                                                 ตั้งจ่าย      75,000    บาท 
  1.  งบด าเนินการ                                              ตั้งจ่าย      75,000   บาท     
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                         964,560  บาท  แยกเป็น 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง              ตั้งจ่าย   964,560  บาท  แยกเป็น   
 1.  งบบุคลากร                                                  ต้ังจ่าย   589,560  บาท  แยกเป็น   
  1.1  หมวดเงินเดือนฯ(ฝ่ายประจ า)                       ตั้งจ่าย   589,560  บาท    
 2.  งบด าเนินงาน                                               ตั้งจ่าย    130,000  บาท 
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  2.1  หมวดค่าใช้สอย                          ตั้งจ่าย       130,000  บาท 
  2.2  หมวดรายจ่ายค่าเงินอุดหนุน            ตั้งจ่าย       245,000   บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น        370,000  บาท  แยกเป็น 
 1.1 งานกีฬาและนันทนาการ                       ตั้งจ่าย      250,000  บาท  
 1.2 งานศาสนา วัฒนธรรม                          ต้ังจ่าย      120,000  บาท   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาตั้งงบประมาณ 1,722,840  บาท  แยกเป็น 
 1.  งบบุคลากร                                       ตั้งจ่าย   1,547,840  บาท  แยกเป็น   
 1.1  หมวดเงินเดือนฯ(ฝ่ายประจ า)                  ตั้งจ่าย  1,547,840   บาท    
 2.  งบด าเนินงาน                                     ตั้งจ่าย    175,000  บาท 
 2.1   หมวดค่าตอบแทน                             ตั้งจ่าย     110,000  บาท 
 2.2  หมวดค่าใช้สอย                                 ตั้งจ่าย       65,000  บาท 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รายจ่ายทั้งสิ้น           4,608,900  บาท 
งบลงทุน                    ตั้งจ่าย   4,608,900  บาท 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง           ตั้งจ่าย   4,608,900  บาท             
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพธิดา  บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
จ านวน 88,700 บาทค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที ่140.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า     ล าดับที่    ) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจาน  บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
จ านวน167,600 บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 280.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
ก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า     ล าดับที่    ) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านใหม่ริมคลองน้ าวัก 1            บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จ านวน 143,700บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง  

            /ถนน... 
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ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 240.00 ตารางเมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า     ล าดับที่    ) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก่งโตน ถึง หมู่ที่ 6    บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ต าบลหนองผือ อ าเภอ
ท่าลี่ จังหวัดเลย จ านวน 400,000 บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 635.00 ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า     ล าดับที่    ) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโกดังเสี่ยโล๊ะ        บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 ต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จ านวน 126,500 บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 210.00 ตารางเมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า    ล าดับที่   ) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช าบอน บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 8 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
จ านวน 84,000 บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 140.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
ก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า     ล าดับที่    ) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนหอ บ้านเพชรโสภณหมู่ท่ี 10 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย จ านวน 160,500 บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 272.00 ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า     ล าดับที่    ) 

            /โครงสร้าง... 

 



-7- 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข้าวเจ้า บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย จ านวน 126,500 บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 375.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า    ล าดับที่   ) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรโสภณ 2  บ้านบ้านเพชรโสภณ หมู่ที่ 10 ต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จ านวน 239,500 บาท (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 400.00 ตารางเมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า    ล าดับที่    ) 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูใหญ่ บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย จ านวน 120,000 บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 200.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
(00312) (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า     ล าดับที่    ) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร้านค้าแม่หอม  บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย จ านวน 210,400 บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 351.00 ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า     ล าดับที่    )  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตาด บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 8 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
จ านวน 120,000 บาท ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  

4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 200.00 ตารางเมตร                             

            /ตามแบบ.. 
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 ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า     ล าดับที่    ) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเบียก บ้านหาดพระ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย จ านวน 100,000 บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 168.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเลยปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 

(แผนพัฒนาท้องถิน่ห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า     ล าดับที่     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพระใหญ่  บ้านหาดพระ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย จ านวน 100,400 บาท (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 165.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า     ล าดับที่    ) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหาดหลวง บ้านหาดพระ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย จ านวน 100,000 บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 168.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
(00312) (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า     ล าดับที่    )  

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ตลาดสดบ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 ต าบลหนองผือ อ าเภอ
ท่าลี่ จังหวัดเลย จ านวน 146,900 บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดภายในกว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็ก พร้อม
วางท่อ ? 0.60 เมตร จ านวน 10.00 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด 

            /ปรากฏ.. 
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ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) (แผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า     ล าดับที่    ) 

โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมี่ยง-น้ าแคม     บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่า
ลี่ จังหวัดเลย จ านวน 400,000 บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 642.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 642.00 ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า     ล าดับที่    ) 

โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลล์ สายกลางหมู่บ้านปากคาน   หมู่ที่ 2 บ้านปากคาน ต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จ านวน 399,800 บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ถนนลาดยาง        แอสฟัลล์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 1,175.00 ตาราง
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า     ล าดับที่    )  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                                
ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯลฯ                     ตั้งไว ้ 700,000  บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , บ่อบาดาล , สถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ในหมู่บ้าน, หอกระจายข่าวหมู่บ้าน , ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า จ านวน 7 สถานี,   ซ่อมแซม
บ้านผู้ยากไร้,ปรับปรุงบ่อขยะ,ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ช ารุดในเขตพ้ืนที่ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย 3 ซ้ง หมู่ที่ 8 บ้านเมี่ยง ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย จ านวน 196,000 บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 3,300.00 เมตรพ้ืนที่ 11,550.00 ตารางเมตร เกรดปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย 
ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย 0.20 จ านวน 1,233 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ
ก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า    ล าดับที่    )  
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โครงการ ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร สายทางเข้าฝายห้วยป่าเปียกสถานที่ด าเนินงาน  บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 8  ต าบล
หนองผือ อ าเภอ ท่าลี่ จังหวัดเลย จ านวน 68,000 บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน
เพ่ือการเกษตร ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00  เมตร ยาว  1,500  เมตร พื้นที่ 4,500.00  ตารางเมตร เกรดปรับแต่งดิน
เดิมตลอดสายลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย  0.20  เมตร จ านวน  393.00  ลูกบาศ์กเมตร พร้อมเกรดปรับ
เกลี่ยเรียบตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า    ล าดับที่    ) 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายซ าเชียงโบ หมู่ที่ 4 บ้านขอนแก่น ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย จ านวน 17,400 บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร พ้ืนที่ 2,400.00 ตารางเมตร เกรดปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย ลงวัสดุ
คัดเลือกบางจุด จ านวน 10.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองผือก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า   ล าดับที่  ) 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาแก่งหินลาด หมู่ที่ 4 บ้านขอนแก่น ต าบลหนองผือ อ าเภอ
ท่าลี่ จังหวัดเลย จ านวน 17,400 บาท  ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร พื้นที่ 2,400.00 ตารางเมตร เกรดปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย ลงวัสดุคัดเลือก
บางจุด จ านวน 10.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ
ก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า    ล าดับที่    )  

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาวังช้าง หมู่ที่ 4 บ้านขอนแก่น ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ 
จงัหวัดเลย จ านวน 17,400 บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร พ้ืนที่ 2,400.00 ตารางเมตร เกรดปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย ลงวัสดุ
คัดเลือกบางจุด จ านวน 10.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ผือก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า    ล าดับที่    )                                               

           /โครงการ.. 

 



-11- 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายโสกฟาน หมู่ที่ 4 บ้านขอนแก่นต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย จ านวน 17,400 บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 800.00 เมตร พ้ืนที่ 2,400.00 ตารางเมตร เกรดปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย ลงวัสดุคัดเลือกบางจุด จ านวน 
10.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหนองผือก าหนด/ปรากฏ... 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า    ล าดับที่    ) 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหลังโรงเรียน หมู่ที่ 1 บ้านหนองผือ ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย จ านวน 234,600 บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือ
การเกษตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 860.00 เมตร พ้ืนที่ 3,440.00 ตารางเมตร เกรดปรับแต่งดินเดิมตลอด 

สาย ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จ านวน 450.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า    ล าดับที่    )  

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหาดแดง บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย จ านวน 164,200 บาท  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือ
การเกษตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร พ้ืนที่ 2,400.00 ตารางเมตร เกรดปรับแต่งดินเดิม 

ตลอดสาย ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จ านวน 315.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า     ล าดับที่    ) 

แผนงานการเกษตร  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น     560,920  บาท  แยกเป็น 
 งานส่งเสริมการเกษตร 560,920  บาท   
 1.  งบบุคลากร                                              ตั้งจ่าย   442,320  บาท  แยกเป็น   
  1.1  หมวดเงินเดือนฯ(ฝ่ายประจ า)                   ตั้งจ่าย   442,320   บาท    
 2.  งบด าเนินงาน                                            ต้ังจ่าย    113,600  บาท    
 

/2.1... 
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  2.1  หมวดค่าใช้สอย                                  ตั้งจ่าย     80,000  บาท 
  2.2  หมวดค่าวัสดุ                                      ต้ังจ่าย    33,600  บาท 
 3.  งบลงทุน                      ตั้งจ่าย    5,000   บาท 
  3.1 ค่าครุภัณฑ์     ตั้งจ่าย     5,000   บาท  
รายละเอียดแยกย่อยแต่ละหมวดแต่ละประเภทตามเอกสารที่แจกและน าเรียนในที่ประชุม  
ประธานฯ สอบถามเรื่องการตั้งงบรับ/จ่าย หน้าค าแถลงงบประมาณ ในส่วนที่ 1 สถานการณ์คลัง ข้อ 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 46,748,912.16 บาท ตัวเลขใช่และถูกต้องหรือไม่ 
ผอ.กองคลัง ในระบบบัญชีมี15 ล้าน 
รองปลัดอบต. ตามทีได้ตรวจสอบ.ผู้จัดท าชี้แจงตามประกาศกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น *ปีนี้เงิน
สะสมจะรวมค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินต่างๆ ถ้าแยกยอดออกมาจะตรงกับยอดเงินสะสมที่มีอยู่จริง 
ซึ่งตามหลักการบัญชีค่าเสื่อมพวกนี้ถือเป็นเงินสะสม*ทั้งนี้ตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป อบต.หนองผือบันทึก
ในระบบวันที่ 9 สิงหาคม 2564 
ประธานฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมประเด็นใด/สงสัยอะไรหรือไม่ 
ปรากฏว่าไม่มี 
ปลัดอบต. การตั้งจัดท าร่างข้อบัญญัติฯ ได้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 วันที่ 30  
มิย. 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ของอปท. ทั้งเรื่องการจัดท า/ 
แนวทางการตั้งงบด้านรายได้/แนวทางการตั้งงบด้านรายจ่าย                    
ประธานฯ        ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดสงสัยประเด็นใดหรือไม่  
ปรากฏว่าไม่มี  จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ      
ในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ จ านวน  
25 คน ออกเสียงได้  จ านวน 17 เสียง 
มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565  จ านวน 16  เสียง ,        
ไม่เห็นชอบในหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565 ไม่มี, งดออกเสียง 1 เสียง ผู้ที่งด
ออกเสียงได้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ     
 5.3  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2565 
ประธานฯ    ขอให้สมาชิกฯเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบฯกรรมการแต่งตั้ง 3-7 คน 
ให้สมาชิกเสนอเชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะการแปรญัตติโดยมีผู้รับรอง  2 คน    
นางสุภาวดี เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน                               
 

  /ประธานฯ...    
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ประธานฯ    ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คนอย่างเป็นเอกฉันท์ 
ประธานฯ    ให้สมาชิกเสนอเชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะการแปรญัตติทีละ1คนโดยมีผู้รับรอง2คน                                                                                                                                                                                                                          
คนที่ 1 
นายประชา     เสนอนายพันธ์  ราชแก้ว เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 ผู้รับรองคือ1. นางอรอุมา  สุวรรณสิงห์ และ 2.นายวรพจน์  จันทาสังข์  
ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 เพิ่มอีกหรือไม่ -ปรากฏว่าไม่มี- 
คนที่ 2  
นายวรพจน์            เสนอนายประชา  ตาสี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2   
ผู้รับรองคือ  1นางศิริญา  ทิราช  และ2.นายไกรศักดิ์  จ าเริญทรัพย์   
ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 เพ่ิมอีกหรือไม ่-ปรากฏว่าไม่มี- 
คนที่ 3  
นายเสริม   เสนอนายใจเพ็ชร  วัดจันดี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
ผู้รับรองคือ  1.นายวิทยา  ใจด่วน และ 2. นายสุพรรณ  พาสูนย์ 
ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 เพ่ิมอีกหรือไม ่-ปรากฏว่าไม่มี- 
คนที่ 4  
นายสุพรรณ            เสนอนายเสริม  ค าบุยา   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4   
ผู้รับรองคือ  1นายไกรศักดิ์  จ าเริญทรัพย์ และ2.นางสาวปิยะภรณ์  เทพวันดี 
ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 เพ่ิมอีกหรือไม ่-ปรากฏว่าไม่มี- 
คนที่ 5  
นางอรอุมา             เสนอนายวิทยา  ใจด่วน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5   
ผู้รับรองคือ  1นายไกรศักดิ์  จ าเริญทรัพย์  .และ2.นางศิริญา  ทิราช   
ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 เพ่ิมอีกหรือไม ่-ปรากฏว่าไม่มี- 
                ส าหรับประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขาฯจะท าการคัดเลือกตอนประชุมคณะกรรมการ                            
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้บุคคลดังกล่าวเป็นคณะกรรมการ  นัดยื่นแบบแปรญัตติ       
วันที่  14   สิงหาคม  2564 - วันที่  16   สิงหาคม  2564    ต้ังแต่เวลา  08.30  น.  -  16.30  น. ประชุมคณะ
การแปรญัตติประชุมพิจารณา  วันที่  17   สิงหาคม  2564   ตั้งแต่เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
มติที่ประชุม รับทราบ/ด าเนินการที่เก่ียวข้องต่อไป                                       

 / ระเบียบวาระที่ 6 ...   
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ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอ่ืน ๆ     
                     6.1 หนังสือสั่งการ/ข้อราชการ  
นายอัยเรศฯ       แจ้งเรื่องการด าเนินการจัดหารถกระเช้าไฟฟ้าตอนนี้ผมได้เร่งให้รีบจัดส่งปลายเดือนสิงหาคมนี้ 

ปลัดอบต. การด าเนินการเกีย่วกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ที่ก าลังด าเนินการตอนนี้มี 

1. การจัดตั้ง Local Quarantine ต าบลหนองผือ คือที่แก่งเครือฮาว มีจ านวน 7 ห้องพัก จัดเป็นสถานที่กัก
ตัวผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่ 29 จ.ควบคุมสูงสุดเข้มงวด (13 จ.เก่ากทม./นครปฐม/นนทบุรี/ปทุมธานี/
สมุทรปราการ/สมุทรสาคร/ฉะเชิงเทรา/ชลบุรี/อยุธยา+16 จ.ใหม่ กาญจนบุรี/ตาก/นครนายก/นครราชสีมา/
ประจวบคีรีขัน/ปราจีนบุรี/เพชรบูรณ์/ระยอง/ราชบุรี/ลพบุรี/สิงบุรี/สมุทรสงคราม/สระบุรี/สุพรรณบุรี/อ่างทอง) 
ข้อมูล ณ 3 สค.2564 โดยอบต.เป็นผู้จ่ายค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท เดือน สค.-กย. 2564 พร้อมทั้งต้องจัดหา
อาหาร 3 มื้อ จ านวน 14 วันให้ส าหรับผู้ที่ถูกส่งให้มากักตัวฯตามค าสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  พร้อมทั้ง
จัดหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับไว้ใช้ในการควบคุมโรคดังกล่าวตามอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้อบต.ได้ออกค าสั่งให้ จพง.ไป
ปฏิบัติราชการนอกส านักงานทุกวัน โดยผู้ถูกกักตัวจะได้รับค าแนะน าจากจพง.สาธารณสุขมีการตรวจวัดอุณหภูมิ
ทุกวันโดยอสม.       

2. การสนับสนุนจัดตั้ง Community Isolation คัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในชุมชน เป็นระบบการบริหาร
ด้านการแพทย์(สาธารณสุข)กับผู้ติดเชื้อฯ เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่เร็ว ตรวจสอบจัดส่งตัวโดยรพ. มีการ
ประเมิน(เหลือง/เขียว/แดง) มีระบบดูแล/ติดตาม/ประเมินอาการ/ส่งต่อ(หากพบอาการที่รุนแรง) อปท.สนับสนุน
ให้อ าเภอแห่งละ 84,000 บาท มี2 แห่ง 50 เตียง (1.ใต้ฐานองค์พระใหญ่ 40 เตียง 2.รีสอร์ทคุณต๋อง บ้านปาก
ห้วยหมู่ 7 10 เตียง)บริหารจัดการโดยอ าเภอและสาธารณสุข   

นางจารุวรรณ ฝากท่านผู้บริหารช่วยบอกทางปกครองอ าเภอมีคนลาวมาพักทางขึ้นเวียงจันทร์รีสอร์ท ข้างทาง
ไปนากะเซ็งรีสอร์ทร้าง แล้วเขาออกมาหากินปักเบ็ดตามแม่น้ าเหือง กลัวถ้าเขาติดเชื้อมาจะอันตราย เพราะ
ชาวบ้านใช้สูบน้ าเหืองข้ึนมาใช้ 

นายอัยเรศ จะด าเนินการประสานบอกให้     

                                                                                                                /นางผาณิตา... 
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นางผาณิตา มติครม.มาตรการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 เด็กระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัด มีสิทธิ์ได้รับเงินคนละ 2,000 บาท ให้น าเอกสารผู้ปกครองส่งครู (ส าเนาบัตรปชช./
ส าเนาบช.ธนาคาร/ส าเนาบัตรประจ าตัวเด็กนร.)                                                          

ประธาน         มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่  ปรากฏว่าไม่มี  ประธานนัดประชุมวันถัดไป  วันที่ 20  
สิงหาคม  2564  เวลา  09.30 น.แต่งกายชุดผ้าฝ้ายโทนสีฟ้า ปิดประชุมเวลา  12.30 น.  
 
 
 
 

                                                            (ลงชื่อ) สุดาพร      ทอพิมาย    ผู้บันทึกการประชุม                                                                                                                                                                                                         
                                                                  (นางสาวสุดาพร      ทอพิมาย)                                                                                                                                          
                                                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ                   
 
 
                                                           (ลงชื่อ)  ล าพูน     จันทอง       ผู้ตรวจสอบ                                                                                       
                                                                        (นายล าพูน     จันทอง)   

                                                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  

 

 

 

 

 

 



บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 / 2564  ครั้งที่  2 วันที่   20   สิงหาคม   2564 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

เมื่อสมาชิกฯมาพร้อมกันแล้วได้ด าเนินการเปิดประชุมเวลา  09.30 น.โดยมีนายล าพูน   จันทอง ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ  ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  และมีนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย        ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ   ท าหน้าที่เป็นเลขานุการและประธานได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ     แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังนี้     
1.1วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญท่ี 3/2564 ครั้งที่ 2 เป็นการที่สมาชิกฯท าหน้าพิจารณาการจัดท าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ.  2565 วันนี้เป็นวันที่ 2 เป็นการอภิปรายแปรญัตติและพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
มติที่ประชุม   รับทราบ                                                                                                  
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ( วันที่  13  สิงหาคม  2564  )   
เลขาฯ                    ได้เชญิให้สมาชิกฯตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน ฯ             ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติรับรองการประชุมครั้งที่แล้วอย่างเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องกระทู้ถาม     
 - ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว   
 -ไม่มี-                 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องน าเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
              5.1 เรื่องการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 (วาระที่ 2)การ
แปรญัตติ                                                                                                         
ประธานฯ               มีสมาชิกท่านใดจะซักถามประเด็นรายละเอียดอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
      -ปรากฏว่าไม่มี- 
ประธานฯ     สอบถามประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี       
พ.ศ. 2565 ว่ามีสมาชิกฯท่านใดยื่นขอแปรญัตติหรือไม่ 
นายเสริม ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ตามที่ได้รับแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ า ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งที่ประชุมได้นัดยื่นค าแปรญัตติฯวันที 14-16 สิงหาคม 2564     
เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาฯนัดคณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณา วันที 17  สิงหาคม 
2564    เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปนั้น  บัดนี้พบว่าไม่มีสมาชิกฯท่านใดยื่นเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแล้วเห็นควรให้ยังคงไว้  
 

 /ตามร่าง... 
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ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามร่างเดิม และได้ท าหนังสือส่งรายงานการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ให้กับประธานสภาฯ ผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ  ตามหนังสือ ที่พิเศษ /2564 
เรื่องขอส่งรายงานการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณพ.ศ.2565  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 3 ข้อ50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องส่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่แก้ไขใหม่ให้ประธานสภาเพ่ือส่งให้แก่สมาชิกฯไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง    
ประธานฯ ให้กองคลังอธิบายเพ่ิมเติมเรื่องค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 

ผอ.กองคลัง ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินรวบรวมบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่เข้าสู่ระบบบัญชีภาครัฐ โดยส ารวจ
จากประเภทที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ทุกรายการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา ระบบe-LAAS มีเงินสะสม 1 
ตค.2563 19,065,642.12 บาท  ปรับปรุงยกยอดบัญชีงบ 2564รายจ่ายค้างจ่าย 1,086,283.02 บันทึกทรัพย์สิน
เข้างบการเงินป ี2564 27,920,151.11 บาท 

ประธานฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกฯท่านใดสงสัยประเด็นใดหรือไม่ 
 -ปรากฏว่าไม่มี- 

ประธานฯ ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองการผ่าน วาระท่ี 2 การแปรญัตติ    
โดยมีผู้เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ จ านวน 30  คน ออกเสียงได้  จ านวน 17 คน 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองการผ่านวาระที่ 2 ให้ยังคงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ตามร่างเดิมเอาไว้ด้วยคะแนนเสียง16เสียง งวดออกเสียง 1 เสียง ได้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
                               5.2 เรื่องการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565   (วาระท่ี 3 )   
การพิจารณาให้ความเห็นชอบ                                            
ประธาน ฯ             ตามที่ผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565  และทางสภา
ได้พิจารณามาแล้ว  2  วาระนั้น  ตอนนี้จะเป็นการพิจารณาวาระที่  3  ซึ่งจะไม่มีการอภิปรายใดๆ   ได้กล่าวถาม
กับสมาชิก ฯว่ามีท่านใด    สงสัยหรือเพ่ิมเติมอะไรหรือไม่ 
 -ปรากฏว่าไม่มี- 
มติที่ประชุม    เห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565  จ านวน 16  คน ,        
   ไม่เห็นชอบในหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565 ไม่มี 
   งดออกเสียง      1 คน ผู้ที่งดออกเสียงได้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ                 
ปลัดอบต ตามระเบียบฯเมื่อสภาฯมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ให้ประธานสภา 
อบต. เสนอต่อนายอ าเภอ  พิจารณา  ภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่สภา อบต.  มีมติเห็นชอบ     
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 แล้วนายอ าเภอจะพิจารณาอนุมัติภายใน  15  วัน  ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ด่วนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เพ่ือให้การ
จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามกกหมายมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด  โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความผาสุก ความสงบและความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ให้อปท.ถือปฏิบัติ และให้ส่งอ าเภอจ านวน 2 ชุด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 
15 วัน หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติแล้ว 
นายอัยเรศ รักษาราชการแทนนายกฯ                   กล่าวขอบคุณสมาชิกฯที่มีมติ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565 ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  สิ่งที่ต้องท า/ด าเนินการมีมาก แต่งบประมาณเรามี
ไม่มาก(ปัจจุบันค่อนข้างคงที่) ต้องได้เลือกที่ส าคัญและจ าเป็นเพ่ือการพัฒนาที่มองเห็นเป็นรูปธรรม   การพิจาณา
เรื่องต่างๆผมขอขอบคุณทางสภาอบต.หนองผือเราที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แบ่งจัดสรรปันส่วนกันตามเหตุ
ตามผล อยู่ด้วยกันอย่างรักใคร่สามัคคีกันครับ และผมจะเร่งด าเนินการรวบรวมเอกสารน าเสนอขออนุมัติต่อ
นายอ าเภอท่าลี่ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติด าเนินการต่อไป 

5.3 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 
ประธานฯ เชิญผู้บริหารฯชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
นายอัยเรศฯ(รักษาการฯ) อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 
แก้ไข             เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ส่วนที่ 2 มาตรา59 (1) นายกอบต.มีอ านาจหน้าที่   หน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 ข้อ 17 (4) วรรคสองผู้บริหารเสนอความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาต่อสภาฯให้ความเห็นชอบ แล้วผู้บริหารจะได้ประกาศใช้แผนพัฒนาต่อไป  บัดนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ โดยคณะกรรมการสนับสนุน/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของอบต.และคณะผู้บริหาร
ได้    ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา 5 ปีเสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่จัดส่งให้ท่านสมาชิกฯ   แล้ว หากท่านใด
จะมีข้อประเด็นเพ่ิมเติมให้    แจ้งในที่ประชุม รายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานวิเคราะห์ นโยบายและ
แผน ชี้แจงให้ทราบต่อไป                                
จนท.วิเคราะห์ฯ แผนพัฒนา 5 ปี  พ.ศ. 2566 –พ.ศ.2570 ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม ซึ่งได้ด าเนินการประชุม
ประชาคมระดับต าบล และได้รวบรวมสภาพปัญหา/กิจกรรม/งาน/โครงการ จัดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์อ าเภอ ส่วนราชการ และนโยบาย
ผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และท่ีส าคัญใช้เป็น  
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เครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ตาม วิสัยทัศน์ประเทศไทย“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง 
และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น
ปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโต
ของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
6 ยุทธศาตร์ คือ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง                                
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ภายใต้วิสัยทัศน์อบต.หนองผือดังนี้ 
  “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่  เน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
สร้างเศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ ด ารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล  ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 
7  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐ านและ
เทคโนโลยี-สารสนเทศ 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน   
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการกีฬา 
 5.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษาศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้อกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์  
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ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้า การลงทุนเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ส่วนรายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารและที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้น าเสนอ
ตามเอกสารที่แจกให้จ านวน 153 หน้า/ตามที่ได้ขอปรับเปลี่ยนในที่ประชุม 
ประธานฯ แผนพัฒนา 5 ปี(2566-2570) เป็นเรื่องอนาคตพอสมควร โครงการอยู่ในแผนตอนนี้อาจมีการขยับ
ปรับเปลี่ยนได้ ให้จนท.อธิบายการปรับปรุงแผนพัฒนา อยากให้สมาชิกสบายใจถ้าบางโครงการตกหล่นไม่มีในแผนฯซึ่ง
กระทบต่อการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเชิญท่านสมาชิกตรวจสอบโครงการ/เสนอต่อที่ประชุม 
จนท.วิเคราะห์ฯ การปรับปรุงแผนพัฒนาท าทุกๆปี ช่วงมีนาคม-เมษายน หรือไม่เกินมิถุนายน ซึ่งทุกห้วงเวลา
ดังกล่าวจะมีหนังสือซักซ้อมสั่งการในการปฏิบัติ โครงการเมื่อก่อนท ารวมแบบกว้างๆ หน่วยตรวจสอบให้ระบุพิกัด/จุด
ที่ชัดเจน/ขนาด/ราคา ให้ประเมินไว้ใกล้เคียงมากท่ีสุด 
นางอรอุมา หน้า 71 ตัดโครงการออกเพ่ิมโครงการใหม่(ตามเอกสารที่ส่งให้)เนื่องจากด าเนินการปี 2564 
นายด่วน  หน้า 70 สายนาจานจากหมู่ 8 เป็นหมู่ 9 
นายพันธ์ แผน 5 ปี ไม่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูซาง 
ประธานฯ สอบถามเรื่องเจาะบ่อบาดาลที่รองปลัดประสานไปงบหน่วยงานไหน ลงที่วัด เฉพาะบ่อกับ
ซัมเมอร์ส ให้เพ่ิมในแผนเกินศักยภาพเรื่องระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 เพราะอยากให้ย้ายหอ
ประปาหมู่บ้านของกรมทรัพย์ที่สร้างไว้ที่รร.บ้านหนองผือ 
รองปลัดฯ เป็นงบประมาณของอ าเภอ มี หมู่ 1 หมู่ 10 
ประธานฯ เชิญปลัดฯชี้แจงข้อระเบียบเกี่ยวกับแผนพัฒนา 
ปลัดอบต. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
กระทรวงฯมีการปรับปรุงแนวทางการจัดท าแผนฯของท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด       ด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(2560-2564) แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด       โดยก าหนดให้แผนฯท้องถิ่นมีระยะเวลา 5 ปี และต้องให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป   ซึ่งได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนฯ 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 จึงได้เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น อาศัยอ านาจตาม พรบ.
สภาต าบลและอบต. พ.ศ. 2537 [ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546]                             
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หมวดที่ 1 ส่วนที่ 1 มาตรา 64 สภาอบต.มีหน้าที่ (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาอบต.ประกอบกับระเบียบว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานฯ มีท่านใดจะร่วมแสดงความคิดเห็น/ซักถามอะไรหรือไม่ 
-ปรากฏว่าไม่มี -    จึงขอมติที่ประชุมในการ พิจารณาการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  พ.ศ. 2566 –
พ.ศ.2570                                                                                               
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  พ.ศ. 2566 –พ.ศ.2570  อย่างเป็นเอก
ฉันท ์/ด าเนินการที่เก่ียวข้องต่อไป 

5.4 เรื่องการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 
ประธานฯ เชิญเจ้าหน้าที่ 
ผอ.กองคลัง ตามท่ีได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
กองคลัง 
รายการจัดซื้อชั้นราวแขวนแผ่นระวางที่ดิน ขนาดกว้าง0.80 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 1.55 เมตร จ านวน 2 ราว 
(เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)งานบริหารงาน 
คลัง (00113)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีหน้า 71) 
ชอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 
รายการจัดจ้างชั้นราวแขวนแผ่นระวางที่ดิน ขนาดกว้าง1.50 เมตร สูง 2.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร จ านวน 2 ราว 
(เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)งานบริหารงาน 
คลัง (00113)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีหน้า 71)เนื่องจากมีความผิดพลาดเรื่องขนาด 
กองช่าง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหามแล้ง หมู่ที่ 10                 จ านวน 235,700 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 48 ล าดับที่ 1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 384.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
ชอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหามแล้ง หมู่ที่ 4                 จ านวน 235,700 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 48 ล าดับที่ 1)                         
 

        /(ค าชี้แจง... 
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(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 384.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) เนื่องจากมีความผิดพลาดในการลงชื่อ
หมู่บ้านในการจัดพิมพ์เอกสารปร.และถนนสายดังกล่าวอยู่พ้ืนที่หมู่ที่ 4 
ประธานฯ : เชิญปลัดอบต.ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ 
ปลัดอบต.ฯ : อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน – 
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  [แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543] ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่
ท า ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานฯ มีท่านใดจะซักถามอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ –ปรากฏว่าไม่มี- จึงไดข้อมติที่ประชุม                                                                                 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในการด าเนินการตามที่    
น าเสนอท้ังสิ้น จ านวน  2 รายการ  
ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอ่ืน ๆ     
 6.1 หนังสือสั่งการ/ข้อราชการ                                                              
ประธานฯ ขอเชิญท่านผู้บริหาร/ท่านปลัดฯแจ้งข้อราชการ                                                                           
นายอิสรภาพ 1. แจ้งงบอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564 ได้สนามกีฬา รร.ชุมชนบ้านปากห้วยงบ 499,200 บาท 

2.แจ้งงบอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2565 

( 1)พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวภูซาง กว้าง4*8 เมตรพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 32 ตรม.ก่อสร้างถนนค
สล. 4*200  

เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800 ตรม งบ 963,100 บาท 

  (2)ปรับปรุงสถานีสูบน้ าบ้านเมี่ยง 2 งบ 766,600  บาท 

  (3) ถนนคสล.หมู่ 10 ขนาด 4*2,000 เมตร หนา0.15 เมตร ไหล่ทาง0.50เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,000 ตรม. 

 3. แจ้งเรื่องLQ หนองผือ กรณียายทอง บ้านอยู่หนองผือ กักตัวครบ 6 วันขอออกก่อนเนื่องจาก 

 

/ลูกชาย.. 
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ลูกแกผูกคอตาย ก าลังประสานทางส่วนที่เกี่ยวข้อง ใครที่กลับมาบ้านแล้วกักตัวอยากให้อบต.จัดถุงยังชีพไปให้แจ้ง
มาท่ีผมได้ 

ปลัดอบต. แจ้งข้อราชการตามที่อ าเภอออกหน่วยเคลื่อนที่วันที่ 19 สิงหาคมท่ีผ่านมา 

1. ให้อบต.จัดท าโครงการสนับสนุนอบจ.ให้มาเกรดเกลี่ท าถนนลูกรังให้ โดยให้อบต.จัดหาวัสดุ/ 

จ่ายค่าน้ ามัน /อ่ืนๆ เส้นซ าทองน้อยหมู่ที่ 4 

2. ให้ติดตามเรื่องของบซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงไฟฟ้าหมู่ที่ 4 บ้านขอนแก่น 

3. ลองพิจารณาหาบ่อขยะเพ่ิมเติมโซนทางบ้านปากห้วยปากคานที่สาธารณประโยชน์ทางไปน้ าแคม 

4. ให้ติดตามเรื่องของบซ่อมแซมถนนสายแกว่วขวาง หมู่ที่ 9 

นายด่วน ติดตามสอบถามงานเก่าท่อสายนาเปาะ น้ าท่วมถนนท่อแตก 
ผอ.กองช่าง รองอัยเรศจะหาคนไปท าเอง 

มติที่ประชุม      รับทราบ                                                                                                  

ประธานฯ        มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่  ปรากฏว่าไม่มี    
  ปิดประชุมเวลา  12.30 น.  
 
(ลงชื่อ)          สุดาพร  ทอพิมาย        ผู้บันทึกการประชุม           (ลงชื่อ)          ล าพูน  จันทอง        ผู้ตรวจสอบ 
             ( นางสาวสุดาพร   ทอพิมาย )                                                  ( นายล าพูน   จันทอง )                        
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  
 
 
 
 
 
 
 
 


