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-สำเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 

 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจำปี ๒๕64 
ครั้งที่  2 

 วันจันทร์ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 

 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมานะ  บุญลาภ ประธานสภา อบต. มานะ  บุญลาภ  
2 นายชูชาติ  จี่พิมาย รองประธานสภา อบต. ชูชาติ  จี่พิมาย  
3 นางสนอง  น้อยจันอัด เลขานุการสภา อบต. สนอง  น้อยจันอัด  
4 ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 อนุรักษ์  คำดี  
5 นายถวิล  มะลิวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 ถวิล  มะลิวงศ ์  
6 นางวราภรณ์  เหมือนสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 วราภรณ์  เหมือนสันเทียะ  
7 นายเล็ก  ลังด่านจาก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 เล็ก  ลังด่านจาก  
8 นายมานะ  เพ็งศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 -  
9 นายสิน  วนสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 สิน  วนสันเทียะ  

10 นายสันติ์  วนสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 สันติ์  วนสันเทียะ  
11 นายประสิทธิ์  นันทชัยศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 -  
12 นางวิไลลักษณ์  นันทชัยศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 วิไลลักษณ์  นันทชัยศรี  
13 นายเวียงชัย  แซกพุทรา  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 เวียงชัย  แซกพุทรา  
14 นายอวบ  เสตะปุตะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 อวบ  เสตะปุตะ  
15 นายทวิน  หวังแอบกลาง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ทวิน  หวังแอบกลาง  
16 นายอำพล  พรสวัสดิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 อำพล  พรสวัสดิ์  
17 นางพนม  สุขมะลัง สมาชิก อบต. หมู่ ที่ 10 พนม  สุขมะลัง  
18 นางภูศรี  ครูทำนา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 ภูศรี  ครูทำนา  
19 นายนพ  แซสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 นพ  แซสันเทียะ  
20 นางปภาดา  อินทรเสนา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 ปภาดา  อินทรเสนา  
21 นายสุชาติ  บำรุงศิลป์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 สุชาติ  บำรุงศิลป์  
22 นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ  
23 นายองอาจ  อินทร์จำนงค์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 องอาจ  อินทร์จำนงค์  
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ผู้ขาดประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมานะ  เพ็งศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 - - 

ผู้ลาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประสิทธิ์  นันทชัยศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 - - 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
สมาชิกสภาทั้งสิ้น 23 คน 
ผู้มาประชุม  21 คน 
ผู้ขาดประชุม    1 คน  
ผู้ลาประชุม    1 คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม  10      คน 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 

 
    เมื่อถึงเวลา 09 .00 น . นางสาวสนอง น้อยจันอัด เลขานุการสภาฯ                                                                                                                                                                                            
   เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม  เพื่อนับองค์ประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว     

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เชิญท่านประธานสภาฯ เปิด
ประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ 1.1 นายกอบต.แจ้งรายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและ
ประธานสภาฯ  ค่าเป้าหมายข้ันต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   พ.ศ. 2564 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมหนังสือส่ง) 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ นายก อบต. หนองหอย ธีรชัย ถ่อนสันเทียะ  
2 นายธวัช ชมโคกสูง รองนายกอบต.หนองหอย ธวัช ชมโคกสูง  
3 นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง รองปลัด อบต.หนองหอย ชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง  
4 นายเฉลิม บึกขุนทด เลขานุการนายกอบต. เฉลิม บึกขุนทด  
5 นายธนบดินทร์ เสมสันเทียะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ธนบดินทร์ เสมสันเทียะ  
6 นางสาววราภร ขอพรกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วราภร ขอพรกลาง  
7 นางสาวสุภลักษณ์ แถมกลาง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ สุภลักษณ์ แถมกลาง  
8 นายชยพล พชรวิทยกุล ผู้อำนวยการกองช่าง ชยพล พชรวิทยกุล  
9 นางถวิลวงศ์ บุญลาภ คนงานทั่วไป ถวิลวงศ์ บุญลาภ  

10 นายมานพ  เบาขุนทด นายช่างโยธา มานพ  เบาขุนทด  
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   1.2 วันนี้นัดประชุมสภา อบต.หนองหอย เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี 1   
   (ข้ันรับหลักการ)  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยสามัญ
ประธานสภาฯ   สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่1เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคมพ.ศ. ๒๕64   

ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอยได้เสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยครั้งที่
แล้ว เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
 ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบว่า มีข้อความใดที่จะขอแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมหรือไม่ เพ่ือจะได้ให้ท่านเลขานุการสภาฯได้แก้ไขให้
ถูกต้องต่อไป เชิญเสนอได้เมื่อไม่มีท่านใดเสนอแล้ว ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม            มีมติ(รับรอง..17..เสียง  ไม่รับรอง..-..เสียง งดออกเสียง..4..เสียง) 
(งดออกเสียง 1. ประธานสภาฯ 2.นายอวบ เสตะปุตะ 3. นายเวียงชัย แซกพุทรา 
4. นายองอาจ อินทร์จำนง) 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระ+ที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายมานะ บุญลาภ 1. เรื่องการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี          
ประธานสภาฯ          งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ) 

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ยื่นเสนอญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 87 วรรคหนึ่ง และ
วรรคหกแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  เพ่ือสร้างความเข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ได้
ชี้แจงข้อระเบียบ ขอเชิญครับ 
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นางสนอง  น้อยจันอัด ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
เลขานุการสภาฯ   1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537  
   แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

มาตรา 46 (2) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

มาตรา 87 วรรคหนึ่ งกำหนดว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีและ 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  

และวรรคหกกำหนดว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น 
เมื่อพ้นเวลากำหนดดังกล่าวแล้ว ถ้าหากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาไม่
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเสนอและให้ดำเนินการตามวรรคสามต่อไป 

และวรรคแปดกำหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการมิได้ แต่อาจแปรได้ในทางลดหรือตัด
ทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่
กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำด้วยการใดๆ ที่มีผลให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีส่วนไม่ว่าทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทำ
มิได้ 

มาตรา 87/1 วรรคหนึ่งกำหนดว่าในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลไม่รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้นายอำเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการจำนวนเจ็ดคน  เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดย แก้ไข  
ปรับปรุง  หรือยืนยันสาระสำคัญที่บัญญั ติไว้ในข้อบัญญัตินั้น ทั้งนี้  ให้ยึดถือ
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและ
ประชาชนเป็นสำคัญ 

วรรคสองกำหนดว่า คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งให้ประกอบด้วย   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอจำนวน
สามคน  และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอจำนวนสามคน โดยให้ตั้งภายใน เจ็ดวันนับแต่
วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติไม่รับหลักการ และให้คณะกรรมการทั้งหก
คนร่วมกันปรึกษาเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและมิได้เป็น
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
ดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจำนวนหกคน 

และวรรคสามกำหนดว่า ในกรณีที่มาสามารถเสนอบุคคลที่ทำหน้าที่เป็น 
กรรมการ หรือประธานกรรมการได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการ
หรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายอำเภอตั้งบุคคลซึ่งมิได้
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการ
ทำหน้าที่กรรมการ หรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจำนวน 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.  
2547และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 43 กำหนดว่า ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้   
 1. หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
 2. เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ 45 วรรคสาม กำหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะ 

พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น 

ข้อ 47 กำหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้าม
ไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว   

เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้ 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ข้อ48 กำหนดว่าในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจำนวนที่
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนดโดยให้นำวิธีการเลือกในข้อ
12 แห่งระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลมแล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่นกรณีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบกรณีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้แจ้งนายอำเภอทราบทั้งนี้ให้ดำเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภา
ท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการให้ประธานสภาท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นท่ี
ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจาก
วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการให้ประธานสภาท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติของสภา
ท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวัน
ถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการ หาข้อยุติ ตามวรรคหนึ่ง ให้สภาท้องถิ่นนำเข้า
พิจารณาในวาระท่ีสอง และวรรคท่ีสามตามลำดับ 
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ข้อ49วรรคหนึ่งกำหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ 
หลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่น
ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วย 

และวรรคสามกำหนดว่า การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้าย 
ระเบียบนี้ 

ข้อ50 กำหนดว่าเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้อง เสนอ
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มี
หรือไม่มีการแก้ ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วยและให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลง 
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเก่ียวกับรายงานนั้น 

ข้อ59 กำหนดว่าการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได้ 
เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมีจำนวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติคำแปรญัตติให้ เสนอล่วงหน้า
เป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปร ญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่น
กำหนดตามข้อ45 วรรคสามและข้อ49 วรรคหนึ่ง 

ข้อ60 กำหนดว่าห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเว้นแต่จะได้รับคำ
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ แปรญัตติ 

ข้อ61 กำหนดว่า ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อ
ผูกพันอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่ งหรือไม่ให้  
ประธานสภา ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ62 กำหนดว่าเมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้วถ้าสมาชิกสภา ท้องถิ่น
เสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณหรือไม่หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่
ในที่ประชุม 

    ข้อ103 กำหนดว่าคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
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(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ข้อ104 กำหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือ
เพ่ือสอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

ข้อ105 กำหนดว่าภายใต้บังคับข้อ103และข้อ104สภาท้องถิ่นมี อำนาจ
เลื อก สมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือบุ คคลที่ ไม่ ได้ เป็ นสมาชิกสภาท้ องถิ่น เป็ น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่นดังนี้ 
 (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 ข้อ 106 กำหนดว่า กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 

    (1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
    (2) ตาย 
    (3) สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
    (4)เลือกคณะกรรมการท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 

(5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 
ข้อ 107 กำหนดว่าภายใต้บังคับข้อ103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภา

ท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคนส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน
และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ12มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก 
ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาฯท้องถิ่น 

ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกำหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนกำหนดเวลานัดประชุม 

ข้อ 116 กำหนดว่า หากคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ดำเนินการไม่แล้ว 
เสร็จภายในเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนด ให้ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภา
ท้องถิ่นโดยด่วน 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าอยู่ในสมัยประชุมให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือลงมติให้ขยายเวลาที่ได้กำหนดไว้หรือให้ดำเนินการตามท่ีสภา
ท้องถิ่นเห็นสมควรแต่ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีอำนาจ
ประชุมนอกสมัยประชุมได้ตามข้อ 111 วรรคหนึ่งให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจ
อนุญาตขยายเวลาที่กำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควรแล้วรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบ
ในการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยต่อไป 

นายมานะ บุญลาภ  ขอเชิญนายกอบต.หนองหอย เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาฯ          และแถลงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาฯ อบต.หนองหอย   
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นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ  ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
นายก อบต.หนองหอย  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยจะได้

เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังต่อไปนี้ 

   1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2564  
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จำนวน 52,336,204.26 บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จำนวน 30,694,637.37 บาท 

    1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 26,291,985.44 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  ไม่มี 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ไม่มี 

   1.2 เงินกู้คงค้าง ไม่มี 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 

   2.1รายรับจริง จำนวน 44,971,283.75 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร       15,624.00  บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  298,668.53  บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    303,383.36  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 486,203.00  บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    226,120.00  บาท 
    หมวดรายได้จากทุน         2,100.00  บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร          19,009,269.86 บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          24,629,915.00  บาท 
   2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  27,963.00 บาท 
   2.3 รายจ่ายจริง จำนวน  35,884,717.54  บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง     13,928,038.10  บาท 
    งบบุคลากร    11,678,361.79  บาท 
    งบดำเนินงาน      5,721,537.65 บาท 
    งบลงทุน       2,235,220.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน                 2,321,560.00 บาท          

งบรายจ่ายอื่น           0.00 บาท 
   2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน    
   27,963.00  บาท 

2.5 มี ร า ย จ่ า ย เ งิ น เ งิ น ส ะ ส ม เ พ่ื อ ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม อ ำ น า จ ห น้ า ที่                       
จำนวน  3,144,900.00  บาท 
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   2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสมไม่มี 
   2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  ไม่มี 

ป ระม าณ กา รราย รั บ ป ร ะจ ำปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ . 2 5 6 5   จ ำน วน  
47,500,000.00 บาท  ดังนี้ 

  รายได้จัดเก็บเอง    จำนวน  1,308,600.00  บาท 
  หมวดภาษีอากร         212,600.00  บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต       149,000.00  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        336,000.00  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     400,000.00  บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        201,000.00  บาท 
   รายได้จากทุน           10,000.00   บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน  
20,691,400.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร     20,691,400.00  บาท 
   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 25,500,000.00 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                       25,500,000.00  บาท 

ป ระม าณ การรายจ่ า ยป ระจ ำปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ . 2 5 6 5  จ ำน วน 
47,500,000.00บาท แยกตามงบได้ดังนี้ 

   งบกลาง   จำนวน           15,641,708.00  บาท 
   งบบุคลากร  จำนวน           15,928,260.00  บาท 

งบดำเนินงาน  จำนวน             8,528,132.00  บาท 
งบลงทุน  จำนวน             4,813,900.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน  จำนวน             2,588,000.00  บาท 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหอย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   หลักการ 
    เพ่ือให้มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   เหตุผล 

เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 บัญญัติให้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้
จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาตรา 46  
บัญญัติให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
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งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นยอดรวม  47,500,000.00  บาท  แยกรายละเอียด
ตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
แผนงานบริหารทั่วไป   12,438,365.00 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 986,750.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 7,859,097.00 
แผนงานสาธารณสุข 1,230,400.00 
แผนงานเคหะและชุมชน  20,000.00 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 722,000.00 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 180,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,982,530.00 
แผนงานการเกษตร 545,400.00 
แผนงานการพานิชย์ 893,750.00 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง  15,641,708.00 

งบประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น 47,500,000.00 

เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดปีงบประมาณพ .ศ. 2565 จึงขอเสนอ
ร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ .ศ. 2565 เพ่ือ
สมาชิกสภาฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไปในส่วนรายละเอียดต่างๆจะมอบให้                
นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง ตำแหน่ง รองปลัดอบต.หนองหอย รักษาราชการ
แทน ปลัด อบต.หนองหอย ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม
ต่อไป 

นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.หนองหอยทุกท่าน คณะผู้บริหาร 
รองปลัดอบต.หนองหอยและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณพ.ศ.2565ขอให้สมาชิกอบต.ทุกท่านดูตามเอกสารที่แจกให้แล้ว การ
จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะใช้
ฐานข้อมูลปี 2563 -2564 ประกอบการตั้งงบประมาณรายรับ ในส่วนของ 

รายงานรายละเอียดประมาณ การรายรับ งบบริหารงา นทั่ ว ไป 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น47,500,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   รายได้จัดเก็บเอง 
   หมวดภาษีอากร    รวม  212,600 บาท 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง   จำนวน 200,000 บาท 
    ภาษีบำรุงท้องที่    จำนวน 10,000บาท 
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    ภาษีป้าย    จำนวน     2,600 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 149,000 บาท 

    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน         500 บาท 
    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน         500 บาท  
    ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
         จำนวน     10,000 บาท 

ค่าปรับการผิดสัญญา   จำนวน   130,000 บาท 
    ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจำนวน 5,000 บาท 
    ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรบักิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

    จำนวน 2,000 บาท  
    ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน     1,000 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   รวม 336,000 บาท 
    ดอกเบี้ย     จำนวน 336,000 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์รวม        400,000 บาท 
    รายได้จากประปา   จำนวน 400,000 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    รวม 201,000 บาท 
    ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  จำนวน   32,500 บาท 
    ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร  จำนวน     1,000 บาท 
    เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน  จำนวน    17,500 บาท 
    รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ   จำนวน 150,000 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน    จำนวน   10,000 บาท 
    ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  จำนวน    10,000 บาท 
   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดภาษีจัดสรร   รวม      20,691,400 บาท 
    ภาษีรถยนต์    จำนวน       510,000 บาท 
    ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน   10,100,000 บาท 
    ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จำนวน    3,350,000 บาท 
    ภาษีธุรกิจเฉพาะ    จำนวน       180,000 บาท 
    ภาษีสรรพสามิต    จำนวน    6,000,000 บาท 
    ค่าภาคหลวงแร่    จำนวน         84,000 บาท 
    ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   จำนวน         67,400 บาท 
    ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

    จำนวน 400,000 บาท 
   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   รวม 25,500,000 บาท 

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ            จำนวน 25,500,000 บาท 
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ในส่วนรายละเอียดประมาณการายจ่ายจะมอบให้ นางสาววราภร              
ขอพรกลาง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไป 

นางสาววราภร ขอพรกลาง รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  

47,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง    รวม     15,641,708  บาท 

   งบกลาง      รวม 15,641,708  บาท 
   งบกลาง      รวม 15,641,708  บาท 

   งบกลาง      รวม 15,641,708  บาท 
    -เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จำนวน       162,588   บาท 
    -เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  จำนวน          8,000   บาท 
    -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จำนวน  10,700,000 บาท 
    -เบี้ยยังชีพคนพิการ   จำนวน    3,700,000 บาท 
    -เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จำนวน         72,000 บาท 
    -สำรองจ่าย    จำนวน       403,667 บาท 
   รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
    -เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  จำนวน       155,453 บาท 
    -เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

   จำนวน 440,000 บาท 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป   รวม 12,438,365 บาท  
   งานบริหารทั่วไป     รวม   8,955,170 บาท 

   งบบุคลากร     รวม   6,519,360 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    รวม   2,830,320 บาท 
   -เงินเดือนนายก/รองนายกอปท.   จำนวน       514,080 บาท 
   -เงินคา่ตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน         42,120 บาท 
   -เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  จำนวน         42,120 บาท 

-เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน  86,400 บาท 
-เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน   2,145,600  บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม    3,689,040 บาท 
   -เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน    2,539,080 บาท 
   -เงินเพ่ิมต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน       84,000 บาท 
   -เงินประจำตำแหน่ง    จำนวน      168,000 บาท 
   -ค่าจ้างลูกจ้างประจำ    จำนวน      481,320 บาท 
   -ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จำนวน      356,640 บาท 
   -เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง   จำนวน        60,000 บาท 
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   งบดำเนินงาน     รวม 2,303,410 บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม    667,410 บาท 

   -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         จำนวน   515,710 บาท 

   -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน       5,000 บาท 
   -ค่าเช่าบ้าน     จำนวน    108,000 บาท 
   -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ   
         จำนวน      38,700 บาท 
   ค่าใช้สอย     รวม 1,110,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   -ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จำนวน    300,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จำนวน     60,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 -ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง

มาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน      5,000 บาท 
   -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
         จำนวน     60,000 บาท  
   -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   จำนวน     25,000 บาท 
   -โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

         จำนวน   500,000 บาท 
   -โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ   จำนวน      20,000 บาท 

-โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ           
คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   
      จำนวน    100,000 บาท 

   -โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของ อบต.หนองหอย  
         จำนวน     20,000 บาท 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องงานสารบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติงานของ               
อบต.หนองหอย     จำนวน       20,000 บาท 

   ค่าวัสดุ      รวม     260,000 บาท 
   -วัสดุสำนักงาน     จำนวน       80,000 บาท 
   -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จำนวน         5,000 บาท 
   -วัสดุงานบ้านงานครัว    จำนวน       30,000 บาท 
   -วัสดุก่อสร้าง     จำนวน         5,000 บาท 
   -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จำนวน         5,000 บาท 
   -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จำนวน       80,000 บาท 
   -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จำนวน         5,000 บาท 
   -วัสดุคอมพิวเตอร์    จำนวน       50,000 บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค    รวม     266,000 บาท 
   -ค่าไฟฟ้า     จำนวน      210,000 บาท 
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   -ค่าบริการโทรศัพท์    จำนวน        6,000 บาท 
   -ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   จำนวน      50,000 บาท 

   งบลงทุน     รวม    132,400 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์     รวม    132,400 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน     

   -เก้าอ้ีทำงาน     จำนวน       10,500 บาท 
 -เครื่องปรับอากาศ    จำนวน       19,500 บาท 
 -โต๊ะพับเอนกประสงค์    จำนวน       11,000 บาท          

-พัดลมติดผนัง     จำนวน         3,200 บาท 
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     

   -เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์   จำนวน       50,000 บาท 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    

   -โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV จำนวน       15,400 บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  

   -ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์(สำหรับงานสำนักงาน)  
         จำนวน       17,000 บาท 

-ค่าสำรองไฟฟ้า      จำนวน         5,800 บาท 

   งานวางแผนสถิติและวิชาการ   รวม    593,550  บาท 
   งบบุคลากร     รวม     542,640 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม     542,640 บาท 
   -เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน      422,640 บาท 
   -ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จำนวน     108,000 บาท 
   -เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง   จำนวน       12,000 บาท 

   งบดำเนินงาน     รวม       50,910 บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม       23,110 บาท 

   -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         จำนวน       22,110  บาท 

   -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน         1,000 บาท 
   ค่าใช้สอย      จำนวน       27,800 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
         จำนวน       10,000 บาท  
   -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   จำนวน          7,800 บาท 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  
10,000 บาท 
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   งานบริหารงานคลัง    รวม 2,624,595 บาท 
   งบบุคลากร     รวม 1,977,540 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม 1,977,540 บาท 
   -เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน  1,486,800 บาท 
   -เงินประจำตำแหน่ง    จำนวน      42,000 บาท 
   -ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จำนวน    389,160 บาท 
   -เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง   จำนวน      59,580 บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม   600,155  บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม     90,155  บาท 

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น  
      จำนวน      32,155 บาท 

   -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน        5,000 บาท 
   -ค่าเช่าบ้าน     จำนวน      50,000 บาท 
   -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ   
         จำนวน        3,000 บาท 
   ค่าใช้สอย     รวม    385,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   -ค่าจ้างเหมาบริการ    จำนวน      50,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จำนวน     30,000 บาท 
   -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   จำนวน     30,000 บาท 
   -โครงการรณรงค์การจัดเก็บภาษี   จำนวน       5,000 บาท 
   -โครงการอบรมและจัดทำทะเบียนแผนที่ภาษีและทรัพย์สินจำนวน 120,000 บาท 
   -ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   จำนวน    150,000 บาท 
   ค่าวัสดุ      รวม      95,000 บาท 
   -วัสดุสำนักงาน     จำนวน      40,000 บาท 

-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จำนวน      10,000 บาท 
   -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จำนวน        5,000 บาท 
   -วัสดุคอมพิวเตอร์    จำนวน     40,000 บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค    รวม     30,000 บาท 
   -ค่าบริการไปรษณีย์    จำนวน      30,000 บาท 

   งบลงทุน     รวม     46,900 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์     รวม     46,900 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน     

   -เก้าอ้ี      จำนวน         8,400 บาท 
 -เก้าอ้ีทำงาน     จำนวน         3,500 บาท 
   -ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด    จำนวน       11,800 บาท        

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   
   -ค่าสำรองไฟฟ้า      จำนวน      23,200 บาท 
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   งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม     265,050 บาท 
   งบบุคลากร     รวม     203,280 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม     203,280 บาท 
   -เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน      203,280 บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม       35,470 บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม         9,470 บาท 

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น  
      จำนวน          8,470 บาท 

   -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน          1,000 บาท 
   ค่าใช้สอย     รวม      18,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  จำนวน        3,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จำนวน      10,000 บาท 
   -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   จำนวน        5,000 บาท 
   ค่าวัสดุ      รวม       8,000 บาท 
   -วัสดุสำนักงาน     จำนวน        3,000 บาท 
   -วัสดุคอมพิวเตอร์    จำนวน        5,000 บาท 
   งบลงทุน     รวม      26,300 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์     รวม      26,300 บาท 

ครุภัณฑ์สำนักงาน     
   -ก้าอ้ีทำงาน     จำนวน         3,500 บาท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   
   -ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์(สำหรับงานสำนักงาน)  

         จำนวน       17,000 บาท 
-ค่าสำรองไฟฟ้า      จำนวน         5,800 บาท 
  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวม        986,750 บาท 

   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในรวม         30,000 บาท 
   งบดำเนินการ     รวม          30,000 บาท 
   ค่าใช้สอย     รวม          30,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   -โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         จำนวน       30,000 บาท 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวม    956,750 บาท 
   งบบุคลากร     รวม    667,440 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม    667,440 บาท 
   -เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน     355,320 บาท 
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   -ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จำนวน   300,120   บาท 
   -เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง   จำนวน     12,000   บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม    289,310  บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม    168,310  บาท 

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น  
      จำนวน      107,310 บาท 

   -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน          1,000 บาท 
   -ค่าเช่าบ้าน     จำนวน       60,000 บาท 
   ค่าใช้สอย     รวม      56,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  จำนวน        11,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จำนวน        10,000 บาท 
   -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   จำนวน          5,000 บาท 

-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 
จำนวน       30,000 บาท 

   ค่าวัสดุ      รวม       65,000 บาท 
   -ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จำนวน         5,000 บาท 

-ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จำนวน       10,000 บาท 
   -ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย    จำนวน       10,000 บาท 
   -ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง    จำนวน       20,000 บาท 
   -ค่าวัสดุจราจร     จำนวน        20,000 บาท 

นายธนบดินทร์  เสมสันเทียะแผนงานการศึกษา    รวม  7,859,097  บาท 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม  1,337,700 บาท 

   งบบุคลากร     รวม  1,101,360 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม  1,101,360 บาท 
   -เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน     791,040 บาท 
   -เงินประจำตำแหน่ง    จำนวน      42,000 บาท 

-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จำนวน    232,320 บาท 
   -เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง   จำนวน       36,000 บาท 

   งบดำเนินงาน     รวม    218,640 บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม    128,640 บาท 

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น  
      จำนวน       42,640 บาท 

   -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน         1,000 บาท 
   -ค่าเช่าบ้าน     จำนวน      60,000 บาท 
   -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ   
         จำนวน       25,000 บาท 
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   ค่าใช้สอย     รวม      50,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   -ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ    จำนวน       20,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
   -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จำนวน        15,000 บาท 
   -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   จำนวน        15,000 บาท 
   ค่าวัสดุ      รวม        40,000 บาท 
   -วัสดุสำนักงาน     จำนวน        20,000 บาท 
   -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จำนวน           5,000 บาท 
   -วัสดุงานบ้านงานครัว    จำนวน          5,000 บาท 
   -วัสดุคอมพิวเตอร์    จำนวน        10,000 บาท 

งบลงทุน     รวม        17,700 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์     รวม        17,700 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน     

   -ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบ จำนวน         17,700 บาท 
  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม   6,501,397  บาท 
   งบบุคลากร     รวม   1,469,400  บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม   1,469,400  บาท 
   -เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน   1,048,920  บาท 
   -เงินวิทยฐานะ     จำนวน     126,000  บาท 

-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จำนวน     282,480  บาท 
   -เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง   จำนวน       12,000  บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม  2,433,697  บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม      55,475  บาท 

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น  
      จำนวน        55,475  บาท 
ค่าใช้สอย     รวม     985,625  บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  จำนวน      100,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
   -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จำนวน        15,000 บาท 
   -ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศพด.  จำนวน    8,000 บาท 
   -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   จำนวน        15,000 บาท 
   -โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   จำนวน         20,000 บาท 
   -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน       757,625 บาท 

1. ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต. หนองหอย  
จำนวน 488,775  บาท 
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2. ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.หนองหอย  
   จำนวน 19,000 บาท 

3. ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.หนองหอย  
    จำนวน 19,000  บาท 

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.หนองหอย 
   จำนวน 28,500 บาท 

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.หนองหอย 
   จำนวน 40,850 บาท 

6. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.หนองหอย 
   จำนวน 161,500  บาท 
   -โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้  จำนวน      30,000 บาท 

-โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการศูนพัฒนาเด็กเล็ก    จำนวน      20,000 บาท 
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   จำนวน       20,000 บาท 

   ค่าวัสดุ      รวม 1,382,597 บาท 
   -วัสดุสำนักงาน     จำนวน      20,000 บาท 
   -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จำนวน         5,000 บาท 
   -วัสดุงานบ้านงานครัว    จำนวน 1,332,597 บาท 

-วัสดุก่อสร้าง     จำนวน        5,000 บาท 
   -วัสดุคอมพิวเตอร์    จำนวน      20,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภค    รวม      10,000 บาท 
   -ค่าไฟฟ้า     จำนวน      10,000 บาท 
   งบลงทุน     รวม      30,300 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์      รวม          30,300 บาท 
   ครุภัณฑ์อ่ืน      

   -จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล          จำนวน      30,300 บาท 
   งบเงินอุดหนุน     รวม 2,568,000 บาท 
   เงินอุดหนุน     รวม 2,568,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

-โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริให้แก่โรงเรียนบ้านถนนหักจำนวน  
15,000 บาท 
-โครงการเกษตรสนับสนุนผลผลิตเพ่ืออาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านทำนบ
พัฒนา จำนวน 20,000 บาท 
-โครงการเกษตรสนับสนุนผลผลิตเพ่ืออาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองกก 
จำนวน 15,000 บาท 
-โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนบ้านหนองหอยจำนวน  
20,000 บาท 

   -โครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนบ้านบุเขว้าจำนวน 20,000บาท 
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-โครงการอาหารกลางวันสำหับเด็กนักเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)ในเขตตำบลหนองหอย จำนวน 2,478,000 บาท 

   งานระดับมัธยมศึกษา    รวม    20,000 บาท 
   งบเงินอุดหนุน     รวม    20,000 บาท 

   เงินอุดหนุน     รวม    20,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ    รวม    20,000 บาท 
   -โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จำนวน    20,000 บาท 

 
นางสาววราภร ขอพรกลางแผนงานสาธารณสุข    รวม    1,230,400  บาท 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม    1,230,400 บาท 

   งบบุคลากร     รวม   334,560 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม   334,560 บาท 
   -เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน    214,560 บาท 
   -ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จำนวน   108,000 บาท 
   -เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง   จำนวน     12,000 บาท 

   งบดำเนินงาน     รวม   895,840 บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม       9,940 บาท 

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น  
      จำนวน        8,940 บาท 

   -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน        1,000 บาท 
   ค่าใช้สอย     รวม   850,900 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   -ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ    จำนวน     45,000 บาท 

-โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  
      จำนวน     6,900 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
-โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิ ธาน
ศาสตราจารย์ ดร.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี จำนวน      6 9,000 บาท 

   -โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน        70,000 บาท 
-โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) อบต.หนองหอยจำนวน 600,000 บาท 
-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน   60,000 บาท 

   ค่าวัสดุ      รวม       35,000 บาท 
   -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จำนวน         5,000 บาท 
   -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จำนวน       20,000 บาท 
   -วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จำนวน       10,000 บาท 
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   แผนงานเคหะและชุมชน    รวม     20,000  บาท 
   งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  รวม     20,000  บาท 

   งบดำเนินงาน     รวม     20,000  บาท 
   ค่าใช้สอย     รวม     20,000  บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
   -โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน จำนวน     20,000 บาท 

  
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม        722,000 บาท 

   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม    722,000 บาท 
   งบบุคลากร     รวม    581,760 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม    581,760 บาท 
   -เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน     382,560 บาท 
   -ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จำนวน    199,200 บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม    140,240 บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม      25,240 บาท 

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น  
      จำนวน       24,240 บาท 

   -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน         1,000 บาท 
   ค่าใช้สอย     รวม    115,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   -ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ    จำนวน        5,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
   -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จำนวน      10,000 บาท 
   -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   จำนวน        5,000 บาท 
   -โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองหอยจำนวน 20,000 บาท 

-โครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ  จำนวน         25,000 บาท 
   -โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน         50,000 บาท 
 

นายธนบดินทร์  เสมสันทียะแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม      180,000 บาท 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯงานกีฬาและนันทนาการ   รวม      120,000 บาท 

   งบดำเนินงาน     รวม      120,000 บาท 
   ค่าใช้สอย     รวม      110,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 

-โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  จำนวน      100,000 บาท 
   -โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน       10,000 บาท 

ค่าวัสดุ      รวม       10,000 บาท 
   -วัสดุกีฬา     จำนวน        10,000 บาท 
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   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   รวม 60,000 บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม 60,000 บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม 60,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
   -โครงการบรรพชาสามเณร  ภาคฤดูร้อน  จำนวน   10,000 บาท 
   -โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ จำนวน    20,000 บาท 
   -โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา   จำนวน   30,000 บาท 

 
นางสาววราภร ขอพรกลางแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม     6,982,530 บาท 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธารวม  766,380 บาท 

   งบบุคลากร     รวม   635,880 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม   635,880 บาท 
   -เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน   409,320 บาท 
   -เงินประจำตำแหน่ง    จำนวน    42,000 บาท 
   -ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จำนวน   184,560 บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม  125,000 บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม   30,000 บาท 

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น  
      จำนวน     25,000 บาท 

   -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน       1,000 บาท 
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ  

       จำนวน      4,000  บาท 
ค่าใช้สอย     รวม    35,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   -ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ    จำนวน       5,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
   -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จำนวน     15,000 บาท 
   -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   จำนวน     15,000 บาท 
   ค่าวัสดุ      รวม     60,000 บาท 
   -วัสดุสำนักงาน     จำนวน     30,000 บาท 
   -วัสดุคอมพิวเตอร์    จำนวน     30,000 บาท 
   งบลงทุน     รวม      5,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์     รวม      5,500 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน     
   -ตู้กระจก 2 บานเลื่อน    จำนวน       5,500 บาท 
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งานก่อสร้าง     รวม 6,216,150 บาท 
   งบบุคลากร     รวม 1,132,020 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม 1,132,020 บาท 
   -เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน     673,980 บาท 
   -ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จำนวน    444,720  บาท 
   -เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง   จำนวน      13,320 บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม    529,330 บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม      54,330 บาท 

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น  
      จำนวน       48,530 บาท 

   -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน         1,000 บาท 
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ  

       จำนวน        4,800 บาท 
ค่าใช้สอย     รวม     345,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  จำนวน      120,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
   -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จำนวน       15,000 บาท 
   -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   จำนวน       10,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน   จำนวน     200,000 บาท 
   ค่าวัสดุ      รวม     130,000 บาท 
   -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จำนวน        50,000 บาท 
   -วัสดุก่อสร้าง     จำนวน         80,000 บาท 

   งบลงทุน     รวม   4,554,800 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม   4,554,800 บาท 
   ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ 

   - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลุกชั่งโค หมู่ที่ 7  
       จำนวน    309,700 บาท 

   - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปะคำ หมู่ที่ 10 
       จำนวน 21,200 บาท 
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 9 เชื่อมถนนสาย 
นม.ถ. 321-07 บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 –บ้านโค้งสำโรง หมู่ที่ 4 
          จำนวน 566,000 บาท 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 -โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาบ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3                          
           จำนวน  1,252,000 บาท 
-โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาบ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 15 
             จำนวน   587,000 บาท 
-โครงการวางท่อเมนต์ระบบประปาบ้านหนองกก หมู่ที่ 5 จำนวน   195,900 บาท 
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ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 -โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนกกระเรียนหมู่ที่ 11
จำนวน 500,000 บาท 
 -โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทำนบพัฒนาใต้หมู่ที่  12 
จำนวน 500,000 บาท 
 -โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. สำเร็จรูปชนิดใต้ผิวจราจร บ้านบุเขว้า หมู่ที่ 6
จำนวน 623,000 บาท 

   แผนงานการเกษตร    รวม     545,400 บาท 
   งานส่งเสริมการเกษตร    รวม     405,400 บาท 

งบบุคลากร     รวม     355,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม     355,320 บาท 
   -เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน     355,320 บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม      50,080 บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม      15,080 บาท 

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น  
      จำนวน       14,580 บาท 

   -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน            500 บาท 
ค่าใช้สอย     รวม      30,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
   -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จำนวน         5,000 บาท 
   -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   จำนวน         5,000 บาท 

-โครงการปลูก/รักษา/อนุรักษ์พืช/ในสวนสมุนไพรอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จำนวน         20,000 บาท 

   ค่าวัสดุ      รวม         5,000 บาท 
   -วัสดุการเกษตร     จำนวน          5,000 บาท 

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  รวม      140,000 บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม      140,000 บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม       140,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   -โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ   จำนวน          20,000 บาท 

-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จำนวน       100,000 บาท 
-โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      จำนวน         20,000 บาท 
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แผนงานการพานิชย์    รวม 893,750 บาท 
   งานกิจการประปา    รวม 893,750 บาท 

งบบุคลากร     รวม 407,700 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม 407,700 บาท 
   -ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จำนวน  361,200 บาท 
   -เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง   จำนวน    46,500 บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม  486,050 บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม    11,050 บาท 

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น  
      จำนวน    10,550 บาท 

   -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน         500 บาท 
ค่าใช้สอย     รวม   55,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จำนวน   45,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
   -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จำนวน     5,000 บาท 
   -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   จำนวน     5,000 บาท 
   ค่าวัสดุ      รวม   20,000 บาท 
   -วัสดุก่อสร้าง     จำนวน   20,000 บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค    รวม 400,000 บาท 
   -ค่าไฟฟ้า     จำนวน 400,000 บาท 

นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ  ตามท่ีผมและเจ้าหน้าที ่ได้แถลงงบประมาณประกอบการเสนอร่าง  
นายกอบต.หนองหอย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565ต่อสภาอบต.หนองหอย ผมจึงขอให้สภาพิจารณารับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าวข้างต้น
ต่อไป 

นายมานะ บุญลาภ  เนื่องจากใกล้เวลารับประทานอาหารกลางวัน ผมขอพักการประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ          รับประทานอาหารกลางวันและเริ่มประชุมต่อในเวลา 13.00 น. 
    ***พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.57 น. 

เริ่มประชุม(ต่อ) เวลา 13.00 น. 
นายมานะ บุญลาภ  ตามท่ีท่านนายกได้เสนอข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง  
ประธานสภาฯ          งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สมาชิกสภาฯอบต.หนองหอย 
   ท่านใดประสงค์จะอภิปรายพอสมควร ขอเรียนเชิญ 
นายสุชาติ บำรุงศิลป์  ผมดูเอกสารในหน้าที่ 25/25 สำหรับปี 2565 ผมไม่เห็นตั้งงบประมาณ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 อาหารเสริม(นม)ไว้ ขอคำชี้แจงด้วยครับ 
นายมานะ บุญลาภ  ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงด้วย 
ประธานสภาฯ          
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นายธนบดินทร์  เสมสันเทียะ ตามรูปแบบจำแนกงบประมาณแบบใหม่ กำหนดให้อาหารเสริม(นม) ตั้งไว้ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯในวัสดุงานบ้านงานครัวในหน้าที่ 132/220ถึงเด็กจะปิดภาคเรียนแต่ก็จัดสรร 

เป็น(นม)กล่องให้ตามที่รัฐจัดสรร คนละ 7.37 บาท แล้วอบต.มาดำเนินการ  ปีนี้ก็
จัดซื้อไปแล้ว  

นายมานะ บุญลาภ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ          
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  ตามท่ีท่านนายกแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                  
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1 พ.ศ. 2565เอกสารเล่มสีเหลืองสรุปประมาณการรายค่ารายละเอียดแบบ ปร.4  

ปร.5 โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาบ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3ผมดูแล้วก็ยัง
ไม่เข้าใจเพราะมีข้อ 1 แล้วก็ข้อ 3 ไม่เห็นมีข้อ 2 ไม่ทราบว่าถูกต้องแล้วหรือไม่
งบประมาณ 1,252,000บาทช่วยอธิบายให้ทราบด้วย  และต่อเนื่องโครงการวาง
ท่อเมนต์ระบบประปาบ้านหนองกก หมู่ที่  5 แต่ในแบบเป็นวางท่อเมนต์ระบบ
ประปาบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 9 ผมขอคำชี้แจงด้วย 

นายมานะ บุญลาภ  ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงด้วย  
ประธานสภาฯ          
นายมานพ เบาขุนทด  เป็นต้นทุนที่ยังไม่รวมภาษี ดอกเบี้ย 5% ภาษีอีก 7% เป็นของ    
นายช่างโยธา   กรมบัญชีกลางสำหรับงานอาคารที่ราคาต่ำที่สุด ให้ดูด้านขวามือสุดจะเป็นแฟกเตอร์ 

1.5 ต้องนำมาคูณ ปร. 4 ปร.5 โครงการนี้ผ่านตั้งแต่การเพ่ิมเติมแผนฯ เป็น
หลักเกณฑ์ราคากลางแต่ละงานจะมีตารางบอกแต่ละโครงการ แต่จะต่างกันไปแต่ละ
งาน เช่นงานฝาย งานถนน ฯลฯ ส่วนชื่อโครงการผิดของหมู่ที่ 5 จะนำไปแก้ไขใหม่ 

ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  ผมฟังช่างอธิบายก็ยังไม่เข้าใจ ผมถามว่ามีข้อ 1 กับข้อ 3 ข้อที่ 2 มีหรือไม่ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  
นายมานพ เบาขุนทด  ลำดับที่ผิดจะนำไปแก้ไขให้ใหม่ จะมีแค่ข้อ 1 กับ 2 ไม่มี 3 
นายช่างโยธา   
นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง ผมเห็นหมู่ที่ 15 ก็คงจะพิมพ์ผิดเหมือนกัน ขอให้ช่างไปปรับแก้ไขให้ถูกต้อง
รองปลัด อบต.หนองหอยทุกโครงการ    
นายมานะ บุญลาภ  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ          
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ  เมื่ อไม่มีท่ านใดอภิปราย ผมขอปิดการอภิปรายเพ่ือลงมติว่าจะรับ
ประธานสภาฯ          หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
   ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 47,500,000 บาท สมาชิกเห็นชอบกับ
   ร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่  
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ...20....เสียง   ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง  งดออกเสียง.....1.....เสียง 
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นายมานะ บุญลาภ 2. เรื่องการพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ          รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 จำนวน 3 - 7 คน (ตามข้อ 103 
   (1) ข้อ 104 ข้อ 105(3) ข้อ 106(4) และข้อ 107   
    ต่อไปนี้จะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่
น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอมติที่ประชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 
จำนวนกี่คน และขอผู้รับรอง 2 คน 

นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 3  คน 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 ผู้รับรอง1. นายทวิน หวังแอบกลาง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  
    2. นายสิน วนสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯจำนวนอื่นๆอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ       
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  ปีที่แล้วตั้ง 3 ท่าน ผมว่าน้อยเกินไป ผมขอเสนอ 7 ท่าน 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ผู้รับรอง1. นายเล็ก ลังด่านจาก  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  
    2. นายองอาจ อินทร์จำนงค์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯจำนวนอื่นๆอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ       
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนแล้ว ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใด 
ประธานสภาฯ         เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน  3 ท่าน ขอให้ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ.....11.....เสียง   ไม่เห็นชอบ....9.....เสียง  งดออกเสียง....1.....เสียง 
นายมานะ บุญลาภ  ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ประธานสภาฯ         จำนวน  7 ท่านขอให้ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ.....11.....เสียง   ไม่เห็นชอบ....9.....เสียง  งดออกเสียง....1.....เสียง 
นายมานะ บุญลาภ  ในเมื่อคะแนนเท่ากัน ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 7 ท่าน 
ประธานสภาฯ          
ที่ประชุม   รับทราบ  
นายมานะ บุญลาภ  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
ประธานสภาฯ   
นายเล็ก ลังด่านจาก  ผมขอเสนอนายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3  ผู้รับรอง1. นายสันติ์  วนสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  
     2. นางวราภรณ์ เหมือนสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ          
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอนายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะสมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ได ้
ประธานสภาฯ         เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 และขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควร 
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
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นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ ผมขอเสนอนายองอาจ อินทร์จำนงค์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13  ผู้รับรอง1. นายทวิน หวังแอบกลาง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  
     2. นางปภาดา อินทรเสนา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ          
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ นายองอาจ อินทร์จำนงคส์มาชิก อบต. หมู่ที่ 14 ได ้
ประธานสภาฯ         เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 และขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควร 
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
นายถวิล มะลิวงค์ ผมขอเสนอร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2  ผู้รับรอง1. นายอวบ เสตะปุตะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  
     2. นางพนม สุขมะลัง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ          
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 
ประธานสภาฯ         ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3และขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควร 
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 
นายสันติ์  วนสันเทียะ  ผมขอเสนอนายเล็ก ลังด่านจาก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  ผู้รับรอง1. นายสิน วนสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  
     2. นางภูศรี ครูทำนา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ          
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอนายเล็ก ลังด่านจาก สมาชิก อบต.หมู่ที่3 
ประธานสภาฯ         ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4และขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควร 
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  ผมขอเสนอนายสุชาติ บำรุงศิลป์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  ผู้รับรอง1. นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13  
     2. นายองอาจ อินทร์จำนงค์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ          
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอนายสุชาติ บำรุงศิลป์ สมาชิก อบต.หมู่ที่12 
ประธานสภาฯ         ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5และขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควร 
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6 
นายองอาจ อินทร์จำนงค์  ผมขอเสนอนางภูศรี ครูทำนา  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14  ผู้รับรอง1. ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  
     2. นายสันติ์  วนสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 
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นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6 อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ          
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอนางภูศรี ครูทำนา สมาชิก อบต.หมู่ที่10 
ประธานสภาฯ         ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6และขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควร 
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 7 
นางพนม สุขมะลัง  ดิฉันขอเสนอนางสนอง น้อยจันอัด เลขานุการสภาฯ  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10  ผู้รับรอง1. นางวราภรณ์  เหมือนสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  
     2. นายสุชาติ บำรุงศิลป์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 7 อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ          
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอนางสนอง น้อยจันอัด เลขานุการสภาฯ  
ประธานสภาฯ         ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 7และผมขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ แจ้ง

รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 ท่าน ให้ที่ประชุมได้รับทราบก่อนที่ผมจะขอมติ 
นางสนอง  น้อยจันอัด   ดิฉันขอแจ้งรายชื่ อคณะกรรมการแปรญั ตติร่างข้อบัญญั ติ
เลขานุการสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565จำนวน 7ท่าน    

ประกอบด้วย 
1.นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   คนที่ 1 

   2.นายองอาจ อินทร์จำนงค ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   คนที่ 2 
   3.ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   คนที่ 3 
   4.นายเล็ก ลังด่านจาก  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   คนที่ 4 

5.นายสุชาติ บำรุงศิลป์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   คนที่ 5 
6.นางภูศรี ครูทำนา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   คนที่ 6 
7.นางสนอง น้อยจันอัด  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   คนที่ 7  

นายมานะ บุญลาภ  ตามที่เลขานุการสภาฯได้แจ้งรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 ท่านให้ที่
ประธานสภาฯ         ประชุมได้รับทราบแล้ว  ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่   
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิม ผมขอมติที่ประชุมให้ผู้มีรายชื่อ 7 ท่านข้างต้นเป็น 
ประธานสภาฯ         คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2565 
ที่ประชุม   มติเห็นชอบ.....20.....เสียง   ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง  งดออกเสียง.....1....เสียง 
    
นายมานะ บุญลาภ 3. การพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ          รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (ตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49  
   วรรคหนึ่ง และวรรคสาม)  

ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ควรกำหนดวันใด 
ระยะเวลาเท่าใด และเสนอได้ที่ไหน 
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ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  ผมขอเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติฯ ในวันที่ 24 - 26 เดือนสิงหาคม  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.30 น.รวมระยะเวลา 27ชั่วโมง  

โดยใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เป็นสถานที่รับเสนอคำแปร
ญัตติฯ 

    ผู้รับรอง 1. นายสิน วนสันเทยีะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  
     2.นายเล็ก ลังด่านจาก  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ            
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมเป็นอย่างอ่ืน ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใด 
ประธานสภาฯ          เห็นชอบตามที่ร้อยตรีอนุรักษ์ คำดไีด้นำเสนอ 
ที่ประชุม  มติเห็นชอบ.....20.....เสียง   ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง  งดออกเสียง...1....เสียง 
นายมานะ บุญลาภ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.   
ประธานสภาฯ          2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554ข้อ 109 การนัดประชุม 

และเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ
ท้องถิ่นขอเชิญเลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

นางสนอง  น้อยจันอัด  ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 
เลขานุการสภาฯ  เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
ที่ประชุม  รับทราบ  
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอไปต่อระเบียบวาระท่ี 6  
ประธานสภาฯ          เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอให้ไป 
ประธานสภาฯ   สอบถามเรื่องอ่ืนๆในการประชุมครั้งต่อไปผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน

วันนี้ ผมขอปิดการประชุม 
   
เลิกประชุมเวลา....14.30....น. 
 
    (ลงชื่อ)       สนอง  น้อยจันอัด ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสนอง  น้อยจันอัด) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหอย  สมัยสามัญ สมัยที่  3ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 23เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เห็นว่า
ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานวันที่  28  สิงหาคม  2564 
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   (ลงชื่อ)         สิน  วนสันเทียะ คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายสิน  วนสันเทียะ) 
    สมาชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 5 
 
 
   (ลงชื่อ)        เล็ก  ลังด่านจาก คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายเล็ก  ลังด่านจาก) 
            สมาชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 3 
 
 
    (ลงชื่อ) ร้อยตรี    อนุรักษ์  คำดี คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
               (อนุรักษ์  คำดี) 
              สมาชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 1 

 
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          
หนองหอย  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  
31  สิงหาคม  2564  
 

  (ลงชื่อ)      มานะ  บุญลาภ     ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายมานะ  บุญลาภ) 
                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
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