
-ส ำเนำ- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย 

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/๒๕62 
 วันพุธท่ี  14  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นำยมำนะ  บุญลำภ ประธำนสภำ อบต. มำนะ  บุญลำภ  
2 นำยชูชำติ  จี่พิมำย รองประธำนสภำ อบต. ชูชำติ  จี่พิมำย  
3 นำงสนอง  น้อยจันอัด เลขำนุกำรสภำ อบต. สนอง  น้อยจันอัด  
4 ร้อยตรีอนรุักษ์  ค ำดี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 1 -  
5 นำยถวิล  มะลิวงศ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 ถวิล  มะลิวงศ์  
6 นำงวรำภรณ์  เหมือนสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 วรำภรณ์  เหมือนสันเทียะ  
7 นำยเล็ก  ลงัด่ำนจำก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 3 เล็ก  ลงัด่ำนจำก  
8 นำยมำนะ  เพ็งศร ี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 4 มำนะ  เพ็งศร ี  
9 นำยสิน  วนสันเทียะ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5 สิน  วนสันเทียะ   

10 นำยสันต์ิ  วนสันเทียะ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5 สันต์ิ  วนสันเทียะ   
11 นำยประสิทธ์ิ  นันทชัยศรี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 ประสิทธ์ิ  นันทชัยศรี  
12 นำงวิไลลักษณ์  นันทชัยศรี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 วิไลลักษณ์  นันทชัยศรี  
13 นำยเวียงชัย  แซกพุทรำ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 เวียงชัย  แซกพุทรำ   
14 นำยอวบ  เสตะปุตะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 อวบ  เสตะปุตะ  
15 นำยทวิน  หวังแอบกลำง  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 8 ทวิน  หวังแอบกลำง   
16 นำยพงษ์กฤษ  ฤทธ์ิสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 8 พงษ์กฤษ  ฤทธ์ิสันเทียะ  
17 นำยอ ำพล  พรสวัสดิ ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 9 อ ำพล  พรสวัสดิ ์  
18 นำงพนม  สุขมะลัง สมำชิก อบต. หมู่ ที่ 10 พนม  สุขมะลงั  
19 นำงภูศรี  ครูท ำนำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 10 ภูศรี  ครูท ำนำ  
20 นำยสำมำรถ  ท ำทอง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 11 สำมำรถ  ท ำทอง  
21 นำยนพ  แซสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 11 นพ  แซสันเทียะ  
22 นำงสำยพิณ  ที่ตั้ง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 12 สำยพิณ  ที่ตั้ง  
23 นำยสุชำติ  บ ำรุงศิลป ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 12 สุชำติ  บ ำรุงศิลป ์  
24 นำยประสิทธ์ิ  เจิมสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 13 ประสิทธ์ิ  เจิมสันเทียะ  
25 นำยองอำจ  อินทร์จ ำนงค์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 14 องอำจ  อินทร์จ ำนงค์  
26 นำงละเอียด  วีระแพทย ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 15 ละเอียด  วีระแพทย ์  
27 นำงศิริรัตน์  เทียนสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 15 -  
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ผู้ขาดประชุม 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นำงศิริรัตน์  เทียนสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 15 - - 
ผู้ลาประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 ร้อยตรีอนรุักษ์  ค ำดี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 1 - - 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
สมาชิกสภาท้ังสิ้น 27 คน 
ผู้มำประชุม  25 คน 
ผู้ขำดประชุม    1 คน  
ผู้ลำประชุม    1 คน  
ผู้เข้ำร่วมประชุม    8      คน 

 
     เมื่อถึงเวลำ 09.00 น. นำงสำวสนอง น้อยจันอัด เลขำนุกำรสภำฯ                                                                                                                                                                                            
    เชิญสมำชิกเข้ำห้องประชุม  เพื่อนับองค์ประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว     

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองหอย เชิญท่ำนประธำนสภำฯ 
เปิดประชุมสภำฯ ตำมระเบียบวำระต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ 1.วันนี้นัดประชุมสภำ อบต.หนองหอย เพื่อพิจำรณำญัตติร่ ำง ข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ .  2563  ในวำระที่  1               
   (ข้ันรับหลักกำร)  

2. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ส่งประกำศแก้ไขแผนพัฒนำ ท้องถ่ิน    
(พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  19 กรกฎำคม 2562 
ดังนี้ 

 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นำยธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ นำยก อบต.หนองหอย ธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ  
2 นำยวรรธฐณัฏฐ์  นิติศักดิ์ ปลัด อบต.หนองหอย วรรธฐณัฏฐ์  นิติศักดิ์  
3 นำยธวัช  ชมโคกสูง รองนำยก อบต.หนองหอย ธวัช  ชมโคกสูง  
4 นำยชิณณวรรธน์  ยอดทองหลำง รองปลัด อบต.หนองหอย ชิณณวรรธน์  ยอดทองหลำง  
5 นำยธนบดินทร์  เสมสันเทียะ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ธนบดินทร์  เสมสันเทียะ  
6 นำยชยพล  พรชวิทยกุล ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ชยพล  พรชวิทยกุล  
7 นำยอ ำนำจ  กองศร ี รองนำยก อบต.หนองหอย อ ำนำจ  กองศร ี  
8 นำงสำววรำภร  ขอพรกลำง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน วรำภร  ขอพรกลำง  
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1. แผนพัฒนำท้อง ถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ 
สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข หน้ำที่ 118 ล ำดับที่ 4 โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงกำรสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำ
น้องนำเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  ขอแก้ไขเป็น  เงินอุดหนุน
ส าหรับขับเคลื่อนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระ
ปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจำ้น้องนำเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัคร
รำชกุมำรี 
2. แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ หน้ำที่ 240  ล ำดับที่  
26 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องท ำน้ ำร้อน-น้ ำเย็น แบบต่อท่อ ขนำด 2 ก๊อก 
จ ำนวน 1 เครื่อง  ขอแก้ไขเป็น แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้ำง ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องท ำน้ ำร้อน-น้ ำ
เย็น แบบต่อท่อ ขนำด 2 ก๊อก จ ำนวน 1 เครื่อง 
3. ตำมที่สภำ อบต.หนองหอย ได้มีมติให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อครั้งประชุมสมัยสำมัญ    สมัยที่ 
3/2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2562 นำยก อบต. หนองหอย ได้อนุมัติและ
ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถ่ินดังกล่ำวแล้ว เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2562 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย สมัยสำมัญ 
ประธานสภาฯ    สมัยที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕62   
     ด้วยคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำร        
   ส่วนต ำบลหนองหอยได้ เสนอรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    หนองหอยครั้งที่แล้ว เพื่อให้ที่ประชุมสภำฯได้ตรวจสอบควำมถูกต้อง อีกครั้งหนึ่ง 

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบว่ำ มีข้อควำมใดที่จะขอแก้ไข   
เปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อจะได้ให้ท่ำนเลขำนุกำรสภำฯได้ แก้ไขให้
ถูกต้องต่อไป เชิญเสนอได้   

                           เมื่อไม่มีท่ำนใดเสนอแล้ว ขอมติที่ประชุม 
มติท่ีประชุม            (รับรอง....24.....เสยีง  ไม่รับรอง.....-.....เสียง งดออกเสียง.....1.....เสยีง) 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้ 
   ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายมานะ บุญลาภ 1. เรื่องการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า ปี         
ประธานสภาฯ              งบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) 

ด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ได้ยื่นเสนอญัตติร่ำง  
ข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตำมมำตรำ 87 วรรคหนึ่ง และ
วรรคหกแห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย 
กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563  
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเป็นแนวทำงเดียวกัน ขอเชิญเลขำนุกำรสภำ อบต. ได้ช้ีแจงข้อ
ระเบียบ ขอเชิญครับ 

นางสนอง  น้อยจันอัด   ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
เลขานุการสภาฯ           1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537  
     เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

มาตรา 46 (2) สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหนำ้ที่พิจำรณำและ
ให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี และร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เติม 

มาตรา 87 วรรคหน่ึงก าหนดว่า งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและ  
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้จัดท ำเป็นข้อบัญญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ตำมระเบียบและวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด  

และวรรคหกก าหนดว่าในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีหรือร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลต้องพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงข้อบัญญัตินั้น 
เมื่อพ้นเวลำก ำหนดดังกล่ำวแล้ว ถ้ำหำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำไม่
แล้วเสร็จ ให้ถือว่ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ควำมเห็นชอบตำมที่นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสนอและให้ด ำเนินกำรตำมวรรคสำมต่อไป 

และวรรคแปดก าหนดว่า  ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีหรือร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม สภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรำยกำรมิได้ แต่อำจแปรได้ในทำงลดหรือตัด
ทอนรำยจ่ำย ซึ่งมิได้เป็นรำยจ่ำยที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่
ก ำหนดให้จ่ำยตำมกฎหมำย และในกำรพิจำรณำของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
กำรเสนอ กำรแปรญัตติ หรือกำรกระท ำด้วยกำรใดๆ ที่มีผลให้สภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลมีส่วนไม่ว่ำทำงตรงหรือโดยอ้อมในกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำย     จะ
กระท ำมิได้ 
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มาตรา 87/1 วรรคหน่ึงก าหนดว่า ในกรณีที่สภำองค์กำรบริหำรส่วน 

ต ำบลไม่รับหลักกำร แห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมให้นำยอ ำเภอตั้งคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง
ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนเจ็ดคน  เพื่อพิจำรณำหำข้อยุติควำมขัดแย้งโดย แก้ไข  
ปรับปรุง  หรือยืนยันสำระส ำคัญที่บัญญัติไว้ในข้อบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ให้ยึดถือ
หลักเกณฑ์ตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถ่ินและ
ประชำชนเป็นส ำคัญ 

วรรคสองก าหนดว่า  คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วย   
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่งสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสนอจ ำนวน
สำมคน  และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่ง
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสนอจ ำนวนสำมคน โดยให้ตั้งภำยใน เจ็ดวันนับแต่
วันที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีมติไม่รับหลักกำร และให้คณะกรรมกำรทั้งหก
คนร่วมกันปรึกษำเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และมิได้เป็น
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคนหนึ่งท ำหน้ำที่ เป็นประธำนกรรมกำร
ดังกล่ำวภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมกำรครบจ ำนวนหกคน 

และวรรคสามก าหนดว่า ในกรณีที่มำสำมำรถเสนอบุคคลที่ท ำหน้ำที่เป็น 
กรรมกำร หรือประธำนกรรมกำรได้ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง หรือกรรมกำร
หรือประธำนกรรมกำรไม่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้นำยอ ำเภอตั้งบุคคลซึ่งมิได้
เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำร
ท ำหน้ำที่กรรมกำร หรือประธำนกรรมกำรดังกล่ำวให้ครบตำมจ ำนวน 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                
พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

     ข้อ 43 ก าหนดว่า ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปน้ี   
     1. หลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติ 

2. เหตุผลที่เสนอร่ำงข้อบัญญัติ 
ข้อ 45 วรรคสาม ก าหนดว่า ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยจะ  

พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวไม่ได้ และในกำรพิจำรณำวำระที่สอง ให้ก ำหนด
ระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภำท้องถ่ิน มีมติรับ
หลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ นั้น 

ข้อ 47 ก าหนดว่า ในกำรพิจำรณำญัตติร่ำงข้อบัญญัติวำระที่หนึ่ง ให้ที่ 
ประชุมสภำท้องถ่ินปรึกษำในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติและลงมติว่ำจะรับหลักกำร
แห่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หำกมีสมำชิกสภำท้องถ่ินประสงค์จะอภิปรำย ห้ำม
ไม่ให้ลงมติก่อนที่สมำชิกสภำท้องถ่ินได้อภิปรำยในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว   

เพื่อประโยชน์แก่กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่หนึ่ง สภำท้องถ่ินจะให้  
คณะกรรมกำรสภำท้องถ่ินพิจำรณำก่อนรับหลักกำรก็ได้ 
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ข้อ 48 ก าหนดว่า ในกรณีที่สภำท้องถ่ินมีมติไม่รับหลักกำรแห่งร่ำง  

ข้อบัญญัติงบประมำณให้ประธำนสภำท้องถ่ินน ำปรึกษำในที่ประชุมสภำท้องถ่ิน เพื่อ
เลือกสมำชิกสภำท้องถ่ินเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรหำข้อยุติตำมจ ำนวนที่
กฎหมำยว่ำด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นก ำหนด โดยให้น ำวิธีกำรเลือกในข้อ 
12 แห่งระเบียบนี้ มำใช้บังคับโดยอนุโลมแล้วแจ้งมติไม่รับหลักกำรแห่งร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณและรำยช่ือกรรมกำรหำข้อยุติฝ่ำยสภำท้องถ่ิน กรณีองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดหรือเทศบำล ให้แจ้งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบ  กรณีองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลให้แจ้งนำยอ ำเภอทรำบ ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรภำยในสำมวันนับแต่
วันที่สภำท้องถ่ินมีมติไม่รับหลกักำรให้ประธำนสภำท้องถ่ินท ำหนังสอืแจ้งมติของสภำ
ท้องถ่ินที่ไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณให้ผู้บริหำรท้องถ่ินทรำบในวัน
ถัดจำกวันที่สภำท้องถ่ินมีมติไม่รับหลักกำร 
  ให้ประธำนสภำท้องถ่ินท ำหนังสือแจ้งมติของสภำท้องถ่ินที่ไม่รับหลักกำร
แห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณให้ผูบ้ริหำรท้องถ่ินทรำบในวันถัดจำกวันที่สภำท้องถ่ิน
มีมติไม่รับหลักกำร 

ร่ำงข้อบญัญัตงิบประมำณรำยจ่ำยที่ผ่ำนกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำร  
หำข้อยุติ ตำมวรรคหนึง่ ให้สภำทอ้งถ่ินน ำเข้ำพจิำรณำในวำระทีส่อง และวรรคที่
สำมตำมล ำดับ 

ข้อ 49 วรรคหน่ึงก าหนดว่า ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถ่ินลงมติรับ 
หลักกำรแล้ว ถ้ำจะต้องส่งให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ให้ประธำนสภำ
ท้องถ่ินส่งร่ำงข้อบัญญัติน้ันไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียด และ
ที่ประชุมสภำท้องถ่ินจะต้องก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำร
แปรญัตติด้วย 

และวรรคสามก าหนดว่า กำรเสนอค ำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตำมแบบท้ำย 
ระเบียบนี้ 
  ข้อ 50 ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแล้ว จะต้อง 
เสนอร่ำงข้อบัญญัติน้ันตำมร่ำงเดิม และตำมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรำยงำน
และบันทึกควำมเห็นย่ืนต่อประธำนสภำท้องถ่ินรำยงำนนั้นอย่ำงน้อยจะต้องระบุว่ำ 
ได้มีหรือไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้ำง กำรแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมกำรแปรญัตติเกี่ยวด้วยกำรแปรญัตตินั้นเป็นประกำรใด  กำรสงวน
ควำมเห็นของกรรมกำรแปรญัตติตลอดจนกำรสงวนค ำแปรญัตติด้วย  และให้
ประธำนสภำท้องถ่ินส่งรำยงำนนั้นแก่สมำชิกสภำท้องถ่ินไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ช่ัวโมง
ก่อนวันประชุมพิจำรณำ เว้นแต่กรณีต้องพิจำรณำเป็นกำรด่วน 

ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติไปร่วมประชุมสภำทอ้งถ่ินด้วย เพื่อแถลง  
ประกอบรำยงำนหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่ำง ๆ เกี่ยวกับรำยงำนนั้น 

ข้อ 59 ก าหนดว่า กำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ จะกระท ำได้ 
เฉพำะกำรขอลดรำยจ่ำยหรือกำรขอลดจ ำนวนเงินที่ขออนุญำตจ่ำย  และต้องมี
จ ำนวนสมำชิกสภำท้องถ่ินรับรองเช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ 
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ค ำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้ำเป็นหนังสือต่อประธำนคณะกรรมกำรแปร  
ญัตติภำยในระยะเวลำที่สภำท้องถ่ินก ำหนดตำมข้อ 45 วรรคสำม และข้อ 49 วรรค
หนึ่ง                

ข้อ 60 ก าหนดว่าห้ำมไม่ให้แปรญัตติรำยจ่ำยข้ึนใหม่ หรือเพิ่มเติมรำยจ่ำย 
หรือเปลี่ยนแปลงควำมประสงค์ของจ ำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ำย  เว้นแต่จะได้รับค ำ
รับรองจำกผู้บริหำรท้องถ่ิน หรือค ำแปรญัตตินั้นผู้บริหำรท้องถ่ินเป็นผู้ แปรญัตติ 

ข้อ 61 ก าหนดว่า ห้ำมไม่ให้แปรญัตติในรำยกำรและจ ำนวนเงินซึ่งมีข้อ  
ผูกพันอย่ำงใด อย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 

       (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู ้
       (2) รำยจ่ำยซึ่งเป็นจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมกฎหมำย 

ถ้ำมีปัญหำว่ำ รำยจ่ำยรำยกำรใดมีข้อผูกพันตำมวรรคหนึ่งหรือไม่ให้  
ประธำนสภำท้องถ่ินเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขำด 

ข้อ 62 ก าหนดว่า เมื่อได้อภิปรำยไปพอสมควรแล้ว ถ้ำสมำชิกสภำ  
ท้องถ่ินเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรำย เพื่อให้ลงมติว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมกำรสภำท้องถ่ินพิจำรณำก่อนรับหลักกำร 
ต้องมีสมำชิกสภำท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของสมำชิกสภำท้องถ่ินที่อยู่
ในที่ประชุม 

     ข้อ 103 ก าหนดว่า คณะกรรมกำรสภำท้องถ่ินมี 2 ประเภท คือ 
  (1) คณะกรรมกำรสำมัญ ประกอบด้วย สมำชิกสภำท้องถ่ินมีจ ำนวนไม่น้อย 
กว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมกำรวิสำมัญ ประกอบด้วย สมำชิกสภำท้องถ่ินหรือบุคคลที่ 
ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำท้องถ่ินมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ข้อ 104 ก าหนดว่า คณะกรรมกำรสภำท้องถ่ิน มีหน้ำที่กระท ำกิจกำรหรือ 
เพื่อสอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจกำรของสภำท้องถ่ินแล้วรำยงำนต่อสภำท้องถ่ิน 

ข้อ 105 ก าหนดว่า ภำยใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภำท้องถ่ินมี  
อ ำนำจเลือก สมำชิกสภำท้องถ่ินหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำท้องถ่ินเป็น
คณะกรรมกำรสภำท้องถ่ินชุดต่ำงๆ ตำมควำมจ ำเป็นแก่กิจกำรในหน้ำที่ของสภำ
ท้องถ่ิน ดังนี ้

     (3) คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบญัญัติ 
     ข้อ 106 ก าหนดว่า กรรมกำรสภำท้องถ่ินพ้นจำกหน้ำที่เมือ่ 

(1) ลำออกโดยยื่นหนังสือลำออกต่อประธำนสภำท้องถ่ิน 
(2) ตำย 
(3) สมำชิกสภำพของสมำชิกสภำท้องถ่ินของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
(4) เลือกคณะกรรมกำรท้องถ่ินข้ึนใหมห่รืองำนที่ได้รบัมอบหมำย

เสร็จ สิ้นลง 
(5) สภำท้องถ่ินมมีติให้พ้นจำกหน้ำที ่
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ข้อ 107 ก าหนดว่า ภำยใต้บังคับข้อ103 วิธีเลือกคณะกรรมกำรสภำ  
ท้องถ่ิน ให้สมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ินเสนอช่ือสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำท้องถ่ินแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมำชิกสภำท้องถ่ินเป็นผู้
เสนอต้องมีสมำชิกสภำท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่ำสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหำรท้องถ่ิน
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

กำรเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ ำกัดจ ำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น           
อย่ำงอื่น และให้น ำวิธีกำรเลือกตำมข้อ 12 มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 109 กำรนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมกำรสภำท้องถ่ิน          
ครั้งแรก ให้เป็นหน้ำที่ของเลขำนุกำรสภำฯท้องถ่ิน 

ข้อ 115 คณะกรรมกำรสภำท้องถ่ินจะก ำหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้ง
ผู้บริหำรท้องถ่ิน ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำย่ีสิบสี่ช่ัวโมง
ก่อนก ำหนดเวลำนัดประชุม 

ข้อ 116 ก าหนดว่า หำกคณะกรรมกำรสภำท้องถ่ิน ด ำเนินกำรไม่แล้ว  
เสร็จภำยในเวลำที่สภำท้องถ่ินก ำหนด ให้ประธำนกรรมกำรรำยงำนต่อประธำนสภำ
ท้องถ่ินโดยด่วน 

ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำอยู่ในสมัยประชุม ให้ประธำนสภำท้องถ่ินเสนอต่อ 
ที่ประชุมสภำท้องถ่ิน เพื่อลงมติให้ขยำยเวลำที่ได้ก ำหนดไว้ หรือให้ด ำเนินกำรตำมที่
สภำท้องถ่ินเห็นสมควรแต่ถ้ำอยู่นอกสมัยประชุมและคณะกรรมกำรสภำท้องถ่ินมี
อ ำนำจประชุมนอกสมัยประชุมได้ตำมข้อ111 วรรคหนึ่งให้ประธำนสภำท้องถ่ินมี
อ ำนำจอนุญำตขยำยเวลำที่ก ำหนดไว้ได้ตำมที่เห็นสมควรแล้วรำยงำนให้สภำท้องถ่ิน
ทรำบ  ในกำรประชุมสภำท้องถ่ินสมัยต่อไป 

นายมานะ บุญลาภ     ขอเชิญนำยก อบต.หนองหอย เสนอร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วน  
ประธานสภาฯ          สต ำบลและแถลงร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำย 
    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ต่อสภำฯ อบต. หนองหอย   
นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ  ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย 
นายก อบต.หนองหอย   บัดน้ีถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอยจะได ้

เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองหอยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองหอย จึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำน ได้ทรำบถึงสถำนะกำร
คลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ดังต่อไปนี้ 

   1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
     ในปีงบประมำณพ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ.2562 องค์กร- 
    ปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถำนะกำรเงินดังนี้ 

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร  จ ำนวน 48,734,520.84  บำท 
1.1.2 เงินสะสม  จ ำนวน 13,832,027.61  บำท 

    1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 21,234,282.38  บำท 



-9- 
 

1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน  
0 โครงกำรรวม  0.00 บำท 
1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 10 โครงกำร 
รวม  554,490.00  บำท 

    1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท 
    2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม   
    พ.ศ. 2562 
   (1) รำยรบัจริง จ ำนวน 40}164}208.13  บำท ประกอบด้วย 
    หมวดภำษีอำกร      161,312.20  บำท 
    หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับและใบอนุญำต    285,635.91  บำท 
    หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน       281,253.90  บำท 
  หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์  387,061.00  บำท 
    หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด     115,899.00  บำท 
    หมวดรำยได้จำกทุน                 0.00  บำท 
     หมวดภำษีจัดสรร         16,357,117.12  บำท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         22,575,929.00  บำท 
   (2)เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์            29,900.00  บำท 
   (3)  รำยจ่ำยจริง จ ำนวน  28,111,459.30  บำท ประกอบด้วย 

งบกลำง            11,109,146.00 บำท 
    งบบุคลำกร             9,440,025.00  บำท 
    งบด ำเนินงำน             5,170,538.30 บำท 
    งบลงทุน                 595,750.00 บำท 
    งบรำยจ่ำยอื่น                   0.00 บำท 
    งบเงินอุดหนุน                1,796,000.00 บำท 
    (4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                       
    จ ำนวน   29,900.00  บำท 
   (5)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน   1,258,372.00  บำท 
   (6)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน  0.00 บำท 
    (7)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินกู้  จ ำนวน  0.00  บำท 
   ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน   
    47,720,000.00  บาท  ดังน้ี 

   รายได้จัดเก็บเอง           จ านวน  1,188,300.00 บาท 
   หมวดภำษีอำกร       189,100.00 บำท 

    หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับและใบอนุญำต             114,700.00 บำท  
    หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน      336,000.00 บำท  
    หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์   350,000.00 บำท  
    หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด               198,500.00 บำท  
    หมวดรำยได้จำกทุน     -          บำท 
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    รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน   
    20,936,700.00  บาท 
    หมวดภำษีจัดสรร           20,936,700.00 บำท  

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,595,000.00  
บาท 

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  25,595,000.00 บำท 
   ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 
    47,720,000.00  บาท  แยกตามงบได้ดังน้ี 
    งบกลำง   จ ำนวน   16,637,499.00 บำท 
    งบบุคลำกร  จ ำนวน   15,101,032.00 บำท 

งบด ำเนินงำน  จ ำนวน     8,667,269.00 บำท 
   งบลงทุน  จ ำนวน     4,514,200.00 บำท 

งบรำยจ่ำยอื่น  จ ำนวน                  0.00 บำท 
งบเงินอุดหนุน  จ ำนวน       2,800,00.00 บำท 
 

       บันทึกหลักการและเหตุผล 
                     ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย 

              เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หลักการ 

     เพื่อใหม้ีข้อบญัญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 
เหตุผล 

เนื่องจำกพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.  
2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มำตรำ 87 บัญญัติให้งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีและงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้
จัดท ำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ตำมระเบียบและวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด มำตรำ 46  
บัญญัติให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำม
เห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้นยอดรวม 47,720,000.00  บาท  แยก 
รายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานท่ัวไป  
แผนงำนบริหำรทั่วไป   13,704,940.00   
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 150,000.00   
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงำนกำรศึกษำ 7,526,467.00 
แผนงำนสำธำรณสุข 1,245,574.00   
แผนงำนเคหะและชุมชน  3,780,520.00   
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แผนงาน ยอดรวม 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 410,000.00   
แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร  

210,000.00 

แผนงำนสงัคมและสงเครำะห ์ 0 
ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 3,445,000.00 
แผนงำนกำรเกษตร 240,000.00   
แผนงำนกำรพำณิชย์ 370,000.00   
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
แผนงำนงบกลำง  16,637,499.00 

งบประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น 47,720,000.00 
 
เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของคณะผู้บริหำรที่ได้ วำงแผนไว้ตำม 

แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลอดปีงบประมำณพ .ศ. 2563  จึงขอเสนอ
ร่ำงข้อบัญญัติ  เรื่อง  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ .ศ. 2563 เพื่อ
สมำชิกสภำฯ พิจำรณำเห็นชอบต่อไป  ในส่วนรำยละเอียดต่ำงๆจะมอบให้            
นำยวรรธฐณัฏฐ์  นิติศักดิ์ ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ใน
ฐำนะเจ้ำหน้ำที่ งบประมำณ  เป็นผู้ช้ีแจงต่อที่ประชุมต่อไป 

นายวรรธฐณัฏฐ์  นิติศักด์ิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำอบต.หนองหอยทุกท่ำน ท่ำนคณะ 
ปลัด อบต.หนองหอย  ผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ในครั้งนี้ได้ด ำเนินกำรจัดท ำผ่ำนระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(ระบบ e-lass) ขอให้สมำชิกอบต.        
ทุกท่ำนดูตำมเอกสำรที่แจกให้แลว้ จะมีอยู่ 2 เล่ม ได้แก่ เล่มร่ำงข้อบัญญตัิฯ กับเล่ม
เอกสำรประกอบกำรประมำณกำรรำคำสิ่งก่อสร้ำง ในส่วนของรายงานรายละเอียด
ประมาณการรายรับงบบริหารงานท่ัวไป  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประมาณ
การรายรับรวมท้ังสิ้น47,720,000.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

   รายได้จัดเก็บเอง 
    หมวดภาษีอากร    รวม 189,100 บาท 

ภำษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง   จ ำนวน   56,500 บำท 
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน   จ ำนวน   30,000 บำท 

    ภำษีบ ำรุงท้องที ่    จ ำนวน 100,000 บำท  
    ภำษีป้ำย    จ ำนวน    2,600 บำท  

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 114,700 บาท 
    ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกบักำรควบคุมอำคำร จ ำนวน    1,500 บำท 
    ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบียนพำณิชย ์ จ ำนวน    1,000 บำท  
    ค่ำปรับกำรผิดสญัญำ   จ ำนวน 105,000 บำท 
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    ค่ำใบอนุญำตรบัท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมลูฝอย จ ำนวน 5,200 บำท 
    ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหนบักจิกำรที่เป็นอันตรำยตอ่สุขภำพ 

    จ ำนวน 1,000 บำท  
    ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ   จ ำนวน    1,000 บำท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   รวม 336,000 บาท 
    ดอกเบี้ย     จ ำนวน 336,000 บำท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์รวม350,000 บาท 
    รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย ์ จ ำนวน 350,000 บำท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   รวม 198,500 บาท 
    ค่ำขำยแบบแปลน   จ ำนวน   40,000 บำท 
    ค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำยเอกสำร  จ ำนวน     1,500 บำท  
    รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   จ ำนวน 157,500 บำท 
   รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดภาษีจัดสรร   รวม    20,936,700 บาท 
    ภำษีและค่ำธรรมเนียมรุยนต์และล้อเลื่อน จ ำนวน     500,000 บำท 
    ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 10,395,000 บำท 
    ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ จ ำนวน   3,360,000 บำท 
    ภำษีธุรกิจเฉพำะ    จ ำนวน     189,000 บำท 
    ภำษีสรรพสำมิต    จ ำนวน   6,000,000 บำท 
    ค่ำภำคหลวงแร ่    จ ำนวน       84,000 บำท 
    ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม   จ ำนวน       78,700 บำท 
    ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 

    จ ำนวน     330,000 บำท 
   รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   รวม 25,595,000 บำท 

เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอน 
เลือกท ำ จ ำนวน 25,595,000 บำท 

   รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  
   47,720,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ  
    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น  

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป    รวม 11,025,300 บาท 

   งบบุคลากร    รวม   8,743,600 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   รวม   3,089,520 บาท 
     -เงินเดือนนำยก/รองนำยก          จ ำนวน 514,080 บำท 
    -เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก  จ ำนวน   42,120 บำท 
    -เงินค่ำตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก         จ ำนวน   42,120 บำท 
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-เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีนำยกองค์กำรบริหำร                
ส่วนต ำบล จ ำนวน  86,400 บำท 
-เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน  
2,404,800บำท 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม   5,654,080 บาท 
    -เงินเดือนพนักงำน   จ ำนวน   3,835,000 บำท 
    -เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำน  จ ำนวน       84,000  บำท 
    -เงินประจ ำต ำแหน่ง   จ ำนวน     168,000  บำท 
    -ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ   จ ำนวน     437,400  บำท 
    -ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง   จ ำนวน   1,033,680 บำท 
    -เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน        96,000 บำท 

   งบด าเนินงาน     รวม  2,185,000 บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม    149,000 บาท 

-ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน จ ำนวน 5,000 บำท 

    -ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรจ ำนวน       5,000 บำท 
    -ค่ำเช่ำบ้ำน    จ ำนวน     114,000 บำท 
    -เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  จ ำนวน     25,000 บำท 
   ค่าใช้สอย     รวม 1,380,000 บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
    -รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  จ ำนวน   350,000 บำท 
    -รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน     55,000 บำท 
   รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    -ค่ำของรำงวัล หรือเงินรำงวัล ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และ

   พวงมำลำ ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน  จ ำนวน       5,000 บำท 
    -ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจกัร 
   จ ำนวน 200,000 บำท  
    -โครงกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน 

   จ ำนวน 300,000 บำท 
    -โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2563 
    จ ำนวน 50,000 บำท 

-โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน 
ของคณะผู้บริหำร สมำชิก อบต. พนักงำนส่วนต ำบลลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง  
จ ำนวน    300,000 บำท 

    -โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม บุคลำกรของ อบต.หนองหอย 
   จ ำนวน  20,000 บำท 

    -โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกัลป์ประชำธิปไตย และกำรมีส่วนร่วมของ
   ประชำชน   จ ำนวน  20,000 บำท 
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-โครงกำรอบรมเชิงปกิบัติกำร เรื่อง งำนสำรบรรณส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  จ ำนวน     20,000 บำท 

    -ค่ำบ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม  จ ำนวน     60,000 บำท 
   ค่าวัสดุ      รวม   385,000 บาท 
    -วัสดุส ำนักงำน    จ ำนวน     80,000 บำท 
    -วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ   จ ำนวน       5,000 บำท 
    -วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว   จ ำนวน     30,000 บำท 
    -วัสดุก่อสร้ำง    จ ำนวน       5,000 บำท 
    -วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  จ ำนวน    30,000 บำท 
    -วัสดุเช้ือเพลงิและหล่อลื่น   จ ำนวน   150,000 บำท 
    -วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่   จ ำนวน       5,000 บำท 
    -วัสดุคอมพิวเตอร ์   จ ำนวน     80,000 บำท 
   ค่าสาธารณูปโภค    รวม   271,000 บาท 
    -ค่ำไฟฟ้ำ    จ ำนวน   200,000 บำท 
    -ค่ำบริกำรโทรศัพท ์   จ ำนวน      6,000 บำท 
    -ค่ำบริกำรไปรษณีย์   จ ำนวน      5,000 บำท 
    -ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  จ ำนวน    60,000 บำท  

   งบลงทุน     รวม    96,700 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์     รวม    96,700 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    -ค่ำเก้ำอี้ท ำงำนแบบพนักพงิสงู หุ้มหนัง PU สีด ำจ ำนวน 10,500 บำท 
  -ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ แบบติดผนงั (ระบบ Inverter) ขนำด  

24,000 บีทียู จ ำนวน  36,400 บำท 
    -ค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำนระดบั 3-6 พร้อมเก้ำอี้ จ ำนวน    11,000 บำท 
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

-ค่ำจัดซื้อเครื่องมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำด 3,500 ANSL 
Lumens  จ ำนวน 33,700  บำท 

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
    -ค่ำจัดซื้อถังต้มน้ ำรอ้นไฟฟ้ำ  จ ำนวน     5,100 บำท 

   งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รวม   426,080  บาท 
   งบบุคลากร    รวม   376,080 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม   376,080 บาท 
    -เงินเดือนพนกังำน  จ ำนวน   376,080 บำท 

   งบด าเนินงาน    รวม    50,000 บาท 
    ค่าใช้สอย    รวม    50,000 บาท 
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   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

-โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน    
จ ำนวน  50,000 บำท 

    
    งานบริหารงานคลัง    รวม 2,253,560 บาท 

   งบบุคลากร     รวม 1,651,560 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 1,651,560 บาท 
    -เงินเดือนพนกังำน   จ ำนวน 1,440,600 บำท 
    -เงินประจ ำต ำแหนง่   จ ำนวน     42,000 บำท 
    -ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง   จ ำนวน    144,960 บำท 
    -เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน     24,000 บำท 

   งบด าเนินงาน     รวม   602,000 บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม   122,000 บาท 

-ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัตริำชกำรอันเป้ฯประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน จ ำนวน 60,000 บำท 

    -ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรจ ำนวน       5,000 บำท 
    -ค่ำเช่ำบ้ำน    จ ำนวน     52,000 บำท 
    -เงินช่วยเหลอืกำรศึกษำบุตร  จ ำนวน       5,000 บำท 
   ค่าใช้สอย     รวม    380000 บาท 
   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
    -รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึง่บริกำร  จ ำนวน    150,000 บำท 
   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    -ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน     50,000 บำท 
    -โครงกำรรณรงค์กำรจัดเกบ็ภำษี  จ ำนวน     10,000 บำท 
    -โครงกำรอบรมและจัดท ำทะเบียนแผนที่ภำษีแบละทรัพย์สิน  

   จ ำนวน    150,000 บำท 
    -ค่ำบ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม  จ ำนวน     20,000 บำท 
   ค่าวัสดุ      รวม     95,000 บาท 
    -วัสดุส ำนักงำน    จ ำนวน     40,000 บำท 
    -วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่   จ ำนวน     5,000 บำท 
    -วัสดุคอมพิวเตอร ์   จ ำนวน     50,000 บำท 
   ค่าสาธารณูปโภค    รวม       5,000 บาท 
    -ค่ำบริกำรไปรษณีย์   จ ำนวน       5,000 บำท 

 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม  150,000 บาท 
   งบด าเนินงาน     รวม  150,000 บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม    80,000 บาท 
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    -ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัตริำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    จ ำนวน     80,000 บำท 
   ค่าใช้สอย     รวม    30,000 บาท 
   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

-โครงกำรป้องกันและลดอุบัติ เหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำ คัญ            
จ ำนวน 30,000 บำท 

   ค่าวัสดุ      รวม    40,000 บาท 
    -วัสดุเครื่องดบัเพลิง   จ ำนวน    20,000 บำท 
    -วัสดุอื่น     จ ำนวน    20,000 บำท 
 
   แผนงานการศึกษา 

   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม 1,514,200 บาท 
   งบบุคลากร     รวม 1,012,200 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 1,012,200 บาท 
    -เงินเดือนพนกังำน   จ ำนวน  593,4000 บำท 
    -เงินประจ ำต ำแหนง่   จ ำนวน     42,000 บำท 
    -ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง   จ ำนวน   328,800 บำท 
    -เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน     48,000 บำท 

   งบด าเนินงาน     รวม   483,000 บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม     41,000 บาท 
    -ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรจ ำนวน       1,000 บำท 
    -เงินช่วยเหลอืกำรศึกษำบุตร  จ ำนวน     40,000 บำท 
   ค่าใช้สอย     รวม   330,000 บาท 
   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
    -ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ   จ ำนวน   150,000 บำท 
   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    -ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน   100,000 บำท 
    -ค่ำบ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม  จ ำนวน     80,000 บำท 
   ค่าวัสดุ      รวม   100,000 บาท 
    -วัสดุส ำนักงำน    จ ำนวน    50,000 บำท 
    -วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว   จ ำนวน    20,000 บำท 
    -วัสดุคอมพิวเตอร ์   จ ำนวน    30,000 บำท 
   ค่าสาธารณูปโภค    รวม   12,000 บาท 
    -ค่ำไฟฟ้ำ    จ ำนวน   12,000 บำท 

   งบลงทุน     รวม   19,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์     รวม   19,000 บาท 
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   ครุภัณฑ์ส านักงาน      
    -ค่ำเก้ำอี้ท ำงำนแบบพนักพงิสงู หุ้มหนัง PU สีด ำจ ำนวน 3,500 บำท 

 -ค่ำจัดซื้อตู้เหล้กเก็บเอกสำร ชนิด 2 บำนทึบ แบบบำนเปิด มือจับบิด 
จ ำนวน  12,000  บำท 

   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
    -ค่ำจัดซื้อโทรโข่ง ขนำด 9 นิ้ว  จ ำนวน   3,500 บำท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    -จัดซื้อเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ LED (ขำวด ำ)จ ำนวน   10,400 บำท 

    
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม 5,992,267 บาท 

   งบบุคลากร     รวม 1,252,572 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 1,252,572 บาท 
    -เงินเดือนพนกังำน   จ ำนวน    955,152 บำท 
    -เงินวิทยฐำนะ    จ ำนวน    126,000 บำท 
    -ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง   จ ำนวน    159,420 บำท 
    -เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน      12,000 บำท 

   งบด าเนินงาน     รวม 2,259,695 บาท 
   ค่าใช้สอย     รวม    981,000 บาท 
   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    -ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครผูู้ดูแลเดก็/ผู้ดูแลเด็กจ ำนวน     8,000 บำท 
     -โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ     จ ำนวน    70,000 บำท 
     -โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน    
    773,000 บำท 

1. ค่ำอำหำรกลำงวันของศูนย์พฒันำเด็กเลก็   490,000  บำท 
2. ค่ำหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก        20,000  บำท 
3. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของศูนย์พฒันำเด็กเลก็   20,000  บำท 
4. ค่ำเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 30,000 บำท 
5. ค่ำกิจกรรมพฒันำผู้เรียนของศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 43,000 

บำท 
6. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พฒันำเด็กเล็ก170,000บำท 

     -โครงกำรสร้ำงเสรมิประสบกำรณ์เรียนรู้ จ ำนวน    50,000 บำท 
 -โครงกำรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ 
คณะกรรมกำรศูนพฒันำเด็กเลก็    จ ำนวน    70,000 บำท 

   ค่าวัสดุ      รวม 1,278,695 บาท 
    -ค่ำอำหำรเสริม (นม)   จ ำนวน 1,278,695 บำ ท

   งบเงินอุดหนุน     รวม 2,480,000 บาท 
   เงินอุดหนุน     รวม 2,480,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
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-โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริให้แกโ่รงเรยีนบ้ำนถนนหัก   
จ ำนวน  20,000 บำท 

-โครงกำรเกษตรสนับสนุนผลผลิตเพื่ออำหำรกลำงวันให้แก่โรงเรียน          
บ้ำนท ำนบพัฒนำ จ ำนวน 20,000 บำท 

-โครงกำรเกษตรสนับสนุนผลผลิตเพื่ออำหำรกลำงวันให้แก่โรงเรียน          
บ้ำนหนองกก จ ำนวน 20,000 บำท 

-โครงกำรขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนบ้ำนตลุกช่ังโค 
จ ำนวน  20,000 บำท 

-โครงกำรขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนบ้ำนหนองหอย
จ ำนวน  20,000 บำท 

     -โครงกำรเศรษฐกจิพอเพียงให้แก่โรงเรียนบ้ำนบุเขว้ำจ ำนวน 20,000บำท 
 -โครงกำรอำหำรกลำงวันส ำหับเด็กนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนในสังกัด 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ันพื้นฐำน (สพฐ.)ในเขตต ำบลหนองหอย  จ ำนวน 
2,360,000 บำท 
 

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

   เงินอุดหนุน     รวม    20,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร   จ ำนวน     20,000 บำท 
    -โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จ ำนวน     20,000 บำท 

 
   แผนงานสาธารณสุข 
   งานบริหารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน รวม  1,245,574 บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม   945,574 บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม     72,000 บาท 

-ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัตริำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน(ค่ำป่วยกำรส ำหรบัอำสำสมัครนักบรบิำลทอ้งถ่ิน)จ ำนวน 72,000 บำท 

    ค่าใช้สอย     รวม   853,574 บาท 
   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 

-โครงกำรเงินอุดหนุนส ำหรบัส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 
ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำ
สำตรำจำรย์ ดร.  สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำช
กุมำร ี       จ ำนวน     5,694  บำท 
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   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 -โครงกำรเงินอุดหนุนส ำหรบัขับเคลื่อนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสำตรำจำรย์ ดร.  สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ 
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี   จ ำนวน     56,940  บำท 

    -โครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะในครัวเรือน จ ำนวน    30,000 บำท 
    -โครงกำรรณรงค์ป้องกันและก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย จ ำนวน  60,000 บำท 

  -โครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) อบต.หนองหอย                   
จ ำนวน  624,000 บำท 
 -โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน            
56,940 บำท 
  -โครงกำรอบรมเยำวชนสมัพันธ์ เพื่ออนรุักษืทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม จ ำนวน 20,000  บำท 

   ค่าวัสดุ      รวม    20,000 บาท 
     -วัสดเุช้ือเพลงิและหล่อลื่น   จ ำนวน    10,000 บำท 
    -วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์  จ ำนวน    10,000 บำท 

   งบเงินอุดหนุน     รวม  300,000 บาท 
   เงินอุดหนุน     รวม  300,000 บาท 
   เงินอุดหนุนเอกชน  

-อุ ดห นุ น โ ค ร ง ก ำ ร ตำม พร ะ ร ำ ชด ำ ริ ด้ ำ นส ำ ธ ำ ร ณสุ ข  จ ำ น ว น                
300,000 บำท 

 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม 2,861,520 บาท 
   งบบุคลากร     รวม 2,065,020 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 2,065,020 บาท 
    -เงินเดือนพนกังำน   จ ำนวน   997,140 บำท 
    -เงินประจ ำต ำแหนง่   จ ำนวน     42,000 บำท 
    -ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง   จ ำนวน   941,040 บำท 
    -เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน     84,840 บำท 

   งบด าเนินงาน     รวม   762,000 บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม     15,000 บาท 
    -ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรจ ำนวน      5,000 บำท 
    -เงินช่วยเหลอืกำรศึกษำบุตร  จ ำนวน    10,000 บำท 
   ค่าใช้สอย     รวม   325,000 บาท 
   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
    -รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึง่บริกำร  จ ำนวน   100,000 บำท 
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   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    -ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 
   จ ำนวน    25,000 บำท 
    -ค่ำบ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม  จ ำนวน   200,000 บำท 
   ค่าวัสดุ      รวม   420,000 บาท 
    -วัสดุส ำนักงำน    จ ำนวน     40,000 บำท 
    -วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ   จ ำนวน    100,000 บำท 
    -วัสดุก่อสร้ำง    จ ำนวน    150,000 บำท 

    -วัสดุคอมพิวเตอร ์   จ ำนวน      30,000 บำท 
    -วัสดุอื่น     จ ำนวน    100,000 บำท 
   ค่าสาธารณูปโภค    รวม       2,000 บาท 
    -ค่ำบริกำรไปรษณีย์   จ ำนวน       2,000 บำท 

   งบลงทุน     รวม     34,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์     รวม     34,500 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

- ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดง 
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)  จ ำนวน  22,000  บำท 

- ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ส ีขนิด Network แบบที่ 1             
( 18 หน้ำต่อนำที)  จ ำนวน  10,000 บำท 

- ค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800  VA  จ ำนวน 2,500  บำท  
   
    งานไฟฟ้าถนน     รวม 819,000 บาท 

   งบลงทุน     รวม 819,000 บาท 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม 819,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   

-โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนศรพีัฒนำ              
หมู่ที่ 15      จ ำนวน  383,000 บำท 

-โครงกำรขยำยทอ่เมนท์ประปำ บ้ำนห้วยน้อย หมูท่ี่ 9 – เขตต ำบลมะค่ำ  
อ ำเภอโนนไทย     จ ำนวน 172,000 บำท 

 -โครงกำรขยำยทอ่เมนท์ประปำ บ้ำนท ำนบพมันำใต้ หมู่ที่ 12 – บ้ำน      
นำงชุน วันพังเทียม    จ ำนวน 225,000 บำท 

-โครงกำรขุดลอกคลองใส้ไก่รบัน้ ำเข้ำสระประปำบ้ำนหนองกก หมู่ที่ 5 
จ ำนวน 39,000 บำท 

 
    งานสวนสาธารณะ    รวม 100,000 บาท 

   งบลงทุน     รวม 100,000 บาท 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม 100,000 บาท 
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   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
-โครงกำรก่อสร้ำงสนำมเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนำมศูนย์พัฒนำเด็กเลก็

บ้ำนบุเขว้ำ                   จ ำนวน  100,000 บำท 
 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม  410,000 บาท 
   งบด าเนินงาน     รวม  410,000 บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม  410,000 บาท 
   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    -โครงกำรจ้ำงเด็กนักเรียน นักศึกษำท ำงำนในช่วงปิดภำคเรยีน 

   จ ำนวน  40,000  บำท 
-โครงกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำกำรมเีพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควรกำร 

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ ำนวน   20,000  บำท 
    -โครงกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติด จ ำนวน    20,000 บำท 

 -โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อเพิ่มศักยภำพผู้สงูอำยุต ำบล         
หนองหอย  จ ำนวน  200,000 บำท 

    -โครงกำรพัฒนำทกัษะกำรประกอบอำชีพ จ ำนวน     30,000 บำท 
     -โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกจิพอเพียง จ ำนวน   100,000 บำท 
 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

   งานกีฬาและนันทนาการ    รวม   100,000 บาท 
   งบด าเนินงาน     รวม   100,000 บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม   100,000 บาท 
   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    -โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พฒันำเด็กเลก็ จ ำนวน     20,000 บำท 

 -โครงกำรฝึกอบรมซ้อมและส่งนกักีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำท้องถ่ิน 
สัมพันธ์    จ ำนวน  80,000 บำท 

    
    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   รวม   110,000 บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม   110,000 บาท 
   ค่าใช้สอย     รวม   110,000 บาท 
   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    -โครงกำรบรรพชำสำมเณร  ภำคฤดูร้อน จ ำนวน     20,000 บำท 
     -โครงกำรแข่งขันสวดมนต์หมู่ท ำนองสรภัญญะ  จ ำนวน 20,000 บำท 
    -โครงกำรแห่เทียนวันเข้ำพรรษำ   จ ำนวน     70,000 บำท 
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   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   รวม    3,445,000 บาท 
   งบลงทุน     รวม    3,445,000 บาท 

   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม    3,445,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

- โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนตลุกช่ังโค หมู่ที่ 7 ซอย  
บ้ำนนำยเวียงชัย  แซกพุทรำ – บ้ำนนำงสำวกรรณิกำ กันนิกำกลำง  จ ำ น ว น     
816,000  บำท 

- โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนหนองหอย หมู่ที่ 5 ซอย  
บ้ำนนำงสำวจ ำรูญ สำรโชติ – บ้ำนนำยสำย วนสันเทียะ จ ำนวน   253,000  บำท 

 - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนพระงำม หมู่ที่ 14 ซอย  
บ้ำนนำยองอำจ  อินทร์จ ำนง – นำงจันทร์  วนสันเทียะ จ ำนวน    528,000  บำท 

 - โครงกำรก่อสรำ้งถนนผิวจรำจรเคพซีลบ้ำนโค้งส ำโรง หมู่ที่ 4 ซอย  – เขต
บ้ำนหนองโพธ์ิ  ต ำบลชีวึก จ ำนวน    463,000  บำท 

- โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน  100,000  บำท 
- โครงกำรปรับปรุงโดยเสริมหินคลุกบ้ำนใหม่โนนทอง หมู่ที่ 13 สำยบ้ำน

นำยนิตย์  ศูนย์สันเทียะ – บ้ำนนำยฟ้ำสำง อินตรำ  จ ำนวน  929,000  บำท 
- โครงกำรปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้ำนห้วยปะค ำ  หมู่ที่  10 –             

สำมแยกบ้ำนหนองโพธ์ิ เช่ือมกุดจิก  จ ำนวน 306,000 บำท 
- ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่ จ่ ำย ให้ แก่ เอกชน นิ ติบุคคลหรื อ

บุคคลภำยนอกเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง  จ ำนวน 50,000  บำท 
 
   แผนงานการเกษตร 

   งานส่งเสริมการเกษตร    รวม    50,000 บาท 
   งบด าเนินงาน     รวม    50,000 บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม    50,000 บาท 
   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

-โครงกำรปลูก/รักษำ/อนุรักษ์พืช/ในสวนสมุนไพรอันเนื่องมำจำก 
พระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  จ ำนวน     
30,000 บำท 

- โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเกษตรอินทรีย์  จ ำนวน   20,000  บำท 
    

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้   รวม   190,000 บาท 
   งบด าเนินงาน     รวม   190,000 บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม   190,000 บาท 
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   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    -โครงกำรปลกูป่ำเฉลิมพระเกียรติฯ   จ ำนวน  20,000 บำท 

 -โ ค ร ง ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร ป ลู ก ห ญ้ ำ แ ฝ ก ต ำ ม แ น ว พ ร ะ ร ำ ช ด ำ ริ                 
จ ำนวน  20,000 บำท 

    -โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำรสิมเด็จพระเทพ
   รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี (อพ.สธ.)  จ ำนวน 150,000 บำท 

 
   แผนงานการพาณิชย์ 

   งานกิจการประปา    รวม   370,000 บาท 
   งบด าเนินงาน     รวม   370,000 บาท 

   ค่าสาธารณูปโภค    รวม   370,000 บาท 
    -ค่ำไฟฟ้ำ    จ ำนวน    370,000 บำท 
 
   แผนงานงบกลาง 

   งบกลาง      รวม 16,637,499 บาท 
   งบกลาง      รวม 16,637,499 บาท 

   งบกลาง      รวม 16,637,499 บาท 
    -เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จ ำนวน      143,600 บำท 
    -เบี้ยยังชีพผูสู้งอำยุ   จ ำนวน  11,988,000 บำท 
    -เบี้ยยังชีพคนพิกำร   จ ำนวน    3,648,000 บำท 
    -เบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส ์   จ ำนวน         72,000 บำท 
    -ส ำรองจ่ำย    จ ำนวน       404,649 บำท 
   รายจา่ยตามข้อผูกพัน 
    -เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน    จ ำนวน          10,000 บำท 
     -เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ   จ ำนวน        150,000 บำท 
    -เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 

   จ ำนวน  221,250 บำท 
นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ   ตำมที่ผมและท่ำนปลัด ได้แถลงงบประมำณประกอบกำรเสนอร่ำง  
นายกอบต.หนองหอย  ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2563 ต่อสภำอบต.หนองหอย ผมจึงขอให้สภำพิจำรณำรับหลักกำรแห่งร่ำง 
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังกล่ำวข้ำงต้น
ต่อไป 

นายมานะ บุญลาภ  ตำมที่ท่ำนนำยกได้เสนอข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เรื่อง  
ประธานสภาฯ          งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สมำชิกสภำฯอบต.หนองหอย 
   ท่ำนใดประสงค์จะอภิปรำยพอสมควร ขอเรียนเชิญ 
ท่ีประชุม    ไม่มี 
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นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่ำนใดอภิปรำย ผมขอปิดกำรอภิปรำยเพื่อลงมติ ว่ำจะรับ
ประธานสภาฯ          หลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำย 
    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  หรือไม่  
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ...24....เสียง   ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง  งดอกเสยีง.....1.....เสียง 
นายมานะ บุญลาภ    ผมขอพักกำรประชุมไว้ก่อนเพื่อให้ทุกท่ำนรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ประธานสภาฯ          และนัดประชุมต่อในเวลำ 13.00 น.  
    ***พักประชุมเวลำ 11.45 น. *** 

เริ่มประชุมต่อเวลา  13.00 น. 

นายมานะ บุญลาภ 2. เรื่องการพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ          รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 จ านวน 3 - 7 คน (ตามข้อ 103 
    (1) ข้อ 104 ข้อ 105(3) ข้อ 106(4) และข้อ 107   
     ต่อไปนี้จะเป็นกำรเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติงบประมำณรำยจ่ำย   

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย สมำชิกสภำท้องถ่ินจ ำนวนไม่  
น้อยกว่ำ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอมติที่ประชุมว่ำจะให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
จ ำนวนกี่คน และขอผู้รับรอง 2 คน 

นายพงษ์กฤษ ฤทธิ์สันเทียะ ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ จ ำนวน 7  คน 
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 8   ผู้รบัรอง 1. นำยเลก็  ลังด่ำนจำก  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 3  
      2. นำยเวียงชัย  แซกพุทรำ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมมีท่ำนใดจะเสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติฯจ ำนวนอื่นๆอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ         
ท่ีประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ  เมื่อไม่มที่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่นแล้ว ผมขอมติที่ประชุมว่ำท่ำนใด 
ประธานสภาฯ         เห็นชอบให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ จ ำนวน  7 ท่ำน ขอให้ยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ.....24......เสียง   ไมเ่ห็นชอบ.....-......เสยีง  งดออกเสียง.....1......เสยีง 
นายมานะ บุญลาภ  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรำยช่ือผูส้มควรเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 1 
ประธานสภาฯ         
นายประสิทธิ์  นันทชัยศรี ผมขอเสนอนำยสุชำติ  บ ำรุงศิลป์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 12  
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 6   ผู้รบัรอง 1. นำยสันต์ิ  วนสันเทียะ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5  
      2. นำงพนม  สุขมะลงั  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 10 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมจะเสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ           
ท่ีประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ  เมื่อไม่มที่ำนใดเสนอ นำยสุชำติ  บ ำรุงศิลป์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 12 ได ้
ประธานสภาฯ         เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 1 และขอเชิญที่ประชุมเสนอรำยช่ือผูส้มควร 
    เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 2 
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นายสันติ์  วนสันเทียะ   ผมขอเสนอนำยเลก็  ลังด่ำนจำก    สมำชิก อบต. หมู่ที่ 3  
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 5   ผู้รบัรอง 1. นำงวรำภรณ์  เหมอืนสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2  
      2. นำงภูศรี  ครูท ำนำ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 10 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมจะเสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ           
ท่ีประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ  เมื่อไม่มที่ำนใดเสนอ นำยเลก็  ลังด่ำนจำก  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 3 ได ้
ประธานสภาฯ         เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 2 และขอเชิญที่ประชุมเสนอรำยช่ือผูส้มควร 
    เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 3 
นายทวิน  หวังแอบกลาง  ผมขอเสนอนำยสันต์ิ  วนสันเทียะ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5  
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 8   ผู้รบัรอง 1. นำยสำมำรถ  ท ำทอง  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 11  
      2. นำยองอำจ อินทรจ์ ำนง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 14 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมจะเสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ           
ท่ีประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ  เมื่อไม่มที่ำนใดเสนอ นำยสันต์ิ  วนสันเทียะ  สมำชิก อบต. หมูท่ี่ 5 ได ้
ประธานสภาฯ         เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 3 และขอเชิญที่ประชุมเสนอรำยช่ือผูส้มควร 
    เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 4 
นางพนม  สุขมะลัง  ดิฉันขอเสนอนำยชูชำติ  จี่พิมำย  รองประธำนสภำฯ  
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 10   ผู้รบัรอง 1. นำยสิน  วนสันเทียะ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5  
      2. นำยประสทิธ์ิ  เจิมสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 13 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมจะเสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 4 อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ           
ท่ีประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ  เมื่อไม่มที่ำนใดเสนอ นำยชูชำติ  จี่พิมำย  รองประธำนสภำฯ ไดเ้ป็น 
ประธานสภาฯ         คณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 4 และขอเชิญที่ประชุมเสนอรำยช่ือผูส้มควร 
    เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 5 
นายสุชาติ  บ ารุงศิลป์  ผมขอเสนอนำยพงษ์กฤษ  ฤทธ์ิสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 8  
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 12   ผู้รบัรอง 1. นำยประสิทธ์ิ  นันทชัยศร ี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6  
      2. นำยเวียงชัย  แซกพุทรำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมจะเสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 5 อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ           
ท่ีประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ  เมื่อไม่มที่ำนใดเสนอ นำยพงษ์กฤษ  ฤทธ์ิสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 8   
ประธานสภาฯ         ไดเ้ป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 5 และขอเชิญที่ประชุมเสนอรำยช่ือผูส้มควร 
    เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 6 
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นายเล็ก  ลังด่านจาก  ผมขอเสนอนำงภูศรี  ครูท ำนำ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 10  
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 3   ผู้รบัรอง  1. นำยถวิล  มะลิวงค์  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2  
      2. นำยสุชำติ  บ ำรุงศิลป ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 12 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมจะเสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 6 อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ           
ท่ีประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ  เมื่อไม่มีท่ำนใดเสนอ นำงภูศรี  ครูท ำนำ สมำชิก อบต. หมู่ที่  10 
ประธานสภาฯ         ไดเ้ป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 6 และขอเชิญที่ประชุมเสนอรำยช่ือผูส้มควร 
    เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 7 
นางวิไลลักษณ์  นันทชัยศรี ดิฉันขอเสนอนำยประสิทธ์ิ  เจิมสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 13  
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 6   ผู้รบัรอง  1. นำงวรำภรณ์  เหมือนสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2  
      2. นำยอวบ  เสตะปุตะ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมจะเสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 7 อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ           
ท่ีประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ  เมื่อไม่มีท่ำนใดเสนอ นำยประสิทธ์ิ  เจิมสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 13 
ประธานสภาฯ         ไดเ้ป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 7  และผมขอให้ท่ำนเลขำนุกำรสภำฯแจง้ 

รำยช่ือคณะกรรมกำรแปรญัตติทัง้ 7 ท่ำนให้ที่ประชุมได้รบัทรำบก่อนทีผ่มจะขอมต ิ
นางสนอง  น้อยจันอัด           ดิฉันขอแจ้งรำยช่ือคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบญัญัติงบประมำณ
เลขานุการสภาฯ     รำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563  จ ำนวน  7 ท่ำน  ประกอบด้วย 

  1. นำยสุชำติ  บ ำรุงศิลป์   สมำชิก อบต.หมู่ที่  12  
เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ   คนที่ 1 
  2. นำยเล็ก ลังด่ำนจำก  สมำชิก อบต.หมู่ที่  3  
เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ   คนที่ 2 
  3. นำยสันต์ิ  วนสันเทียะ  สมำชิก อบต.หมู่ที่  5   
เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ   คนที่ 3 
  4. นำยชูชำติ  จี่พิมำย  สมำชิก อบต.หมู่ที่  13   
เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ   คนที่ 4 
  5. นำยพงษ์กฤษ ฤทธ์ิสันเทียะ  สมำชิก อบต.หมู่ที่  8  
เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ   คนที่ 5 
  6. นำงภูศรี ครูท ำนำ  สมำชิก อบต.หมู่ที่  10   
เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ   คนที่ 6 

      7. นำยประสิทธ์ิ เจิมสันเทียะ  สมำชิก อบต.หมู่ที่ 13  
    เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ   คนที่ 7 
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นายมานะ บุญลาภ  ตำมที่เลขำนุกำรสภำฯได้แจ้งรำยช่ือคณะกรรมกำรแปรญัตติทั้ง 7 ท่ำนให้ที่
ประธานสภาฯ          ประชุมได้รับทรำบแล้ว  ที่ประชุมมีท่ำนใดจะเสนอควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่   
ท่ีประชุม    ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่ำนใดเสนอเพิ่ม ผมขอมติที่ประชุมให้ผู้มีรำยช่ือ 7 ท่ำนข้ำงต้นเป็น 
ประธานสภาฯ          คณะกรรมกำรแปรญัตติ ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ   
    พ.ศ. 2563 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ.....24.....เสียง   ไม่เห็นชอบ.....-......เสียง  งดออกเสียง.....1.....เสียง 
 
นายมานะ บุญลาภ 3. การพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ          รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 (ตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49  
    วรรคหน่ึง และวรรคสาม)   

ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติ ควรก ำหนดวันใด  
ระยะเวลำเท่ำใด และเสนอได้ที่ไหน 

นายพงษ์กฤษ ฤทธิ์สันเทียะ ผมขอเสนอระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติฯ ในวันที่ 19 – 21 เดือนสิงหำคม  
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 8  พ.ศ. 2562 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. – 16.45 น. รวมระยะเวลำ 24 ช่ัวโมง            

45 นำที โดยใช้ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย เป็นสถำนที่รับ 
เสนอค ำแปรญัตติฯ 

    ผู้รบัรอง 1. นำยสิน  วนสันเทียะ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5  
      2. นำยองอำจ  อินทรจ์ ำนง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 14 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมมีท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ            
ท่ีประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ  เมื่อไม่มีท่ำนใดเสนอเพิ่มเติมเป็นอย่ำงอื่น ผมขอมติที่ประชุมว่ำท่ำนใด 
ประธานสภาฯ          เห็นชอบตำมที่นำยพงษ์กฤษ ฤทธ์ิสันเทียะได้น ำเสนอ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ.....24.....เสียง   ไม่เห็นชอบ......-......เสียง  งดออกเสียง...1....เสียง 
นายมานะ บุญลาภ  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถ่ิน พ.ศ.   
ประธานสภาฯ          2547  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 109 กำรนัดประชุม 

และเปิดประชุมคณะกรรมกำรสภำท้องถ่ินครั้งแรกใหเ้ป็นหน้ำที่ของเลขำนุกำรสภำฯ 
ท้องถ่ิน  ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ นัดประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ 

นางสนอง  น้อยจันอัด    ขอนัดประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ครั้งแรกวันที่ 14 สงิหำคม 2562 
เลขานุการสภาฯ  เวลำ 15.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย 
ท่ีประชุม  รับทรำบ 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอไปต่อระเบียบวำระที่ 6  
ประธานสภาฯ          เรื่องอื่นๆ 
 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืนๆ 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมเรื่องอื่นๆหรือไม่  
ประธานสภาฯ   
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นายพงษ์กฤษ  ฤทธิ์สันเทียะ  กำรประชุมครั้งที่แล้วฝ่ำยบริหำรยังไม่ได้ช้ีแจงค ำถำม ที่สมำชิกได้สอบถำม 
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 8  ขอให้ฝ่ำยบริหำรช่วยช้ีแจง 
นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ ครั้งที่แล้วผมต้องขออภัยด้วย เนื่องจำกผมติดภำรกิจส ำคัญจึงไม่ได้อยู่ช้ีแจง 
นายกอบต.หนองหอย   ผมขอตอบเรื่องอื่นๆ ของกำรประชุมครั้งที่แล้วดังนี้ 
 - โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้น หมู่ที่ 6 และหมู่ทื่ 12 ทำง อบต. ได้ช 

ประสำนงำนกับผู้รับจ้ำงแล้ว ไม่มีกำรทิ้งงำน รอเบิกงบประมำณโครงกำรอื่นก่อนจะ 
มำด ำเนินกำรต่อ 

- ถังประปำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท ำนบพัฒนำหมู่ที่ 12 เป็นของโรงเรียน 
บ้ำนท ำนบพัฒนำ อบต. ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ฝำกให้ท่ำนประสำนงำนกับ
โรงเรียน 

- บ้ำนพระงำมขอใช้น้ ำร่วมกับบ้ำนท ำนบพัฒนำใต้ ข้ึนอยู่กับบ้ำนท ำนบ 
พัฒนำใต้ว่ำจะให้ใช้ร่วมหรือไม่ ให้ไปหำรือกันเอง 

- โครงกำรปลูกป่ำข้ำงทำงบ้ำนท ำนบพัฒนำใต้ อบต.ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  
งบประมำณตกไป ต้องตั้งงบประมำณใหม่ 

 - เงินช่วยเหลือนักกีฬำอยู่ที่ไหนไม่ทรำบ แต่อยู่ที่ผมมอบให้นักกีฬำหมดแลว้ 
- โครงกำรปรับปรุงถนนบ้ำนใหม่โนนทอง ตอนนั้นยังหำผู้รับจ้ำงด ำเนินกำร 

ให้ไม่ได้ปัจจุบันด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 
  - โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังทำงไปทิ้งขยะ หมู่ที่ 1 ตอนนี้ด ำเนินกำรเสร็จ 
     แล้ว 

  - โครงกำรปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้ำนพระงำม ก ำลังด ำเนินงำน เมื่อ 
แล้วเสร็จจะมำด ำเนินกำรหมู่ที ่8 เนื่องจำกเป็นผู้รับจ้ำงคนเดียวกัน ฝำกท่ำนสมำชิก
และท่ำนผู้น ำช่วยดูมำตรฐำนของหินคลุกด้วย หำกผิดสังเกตให้รีบแจ้งมำที่ อบต.  

- อบต. ได้รับหนังสือจำกวัดบ้ำนหนองหอย แจ้งว่ำเจ้ำคณะจังหวัด
นครรำชสีมำ  จะออกมำตรวจเยี่ยมรำชกำรตำมโครงกำรตรวจกำรคณะสงฆ์ เยี่ยม
เยือนวัดและประชำชน คณะสงฆ์จังหวัดนครรำชสีมำ ในวันที่ 16 สิงหำคม 2562 
จะมีพระสงฆ์มำร่วมงำนประมำณ 500 รูป หำกท่ำนใดมีเวลำ ขอเชิญร่วมพิธีเปิด
เวลำ 08.00 น. ณ วัดบ้ำนหนองหอย 

นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ เมื่อสักครู่ท่ำนนำยกตอบว่ำเงินอยู่ไหน ผมทรำบว่ำยังมีสมำชิกบำงท่ำนยัง
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 13  ไม่ได้ให้เงินช่วยเหลือนักกีฬำ อยำกให้น ำเงินที่เหลือไปมอบให้นักกีฬำ 
นายพงษ์กฤษ  ฤทธิ์สันเทียะ โครงกำรปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก ผมทรำบว่ำหินคลุกมำจำกปำกช่อง  
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 8    ผมไปดูบำงบ้ำนก็มีแต่หิน บำงบ้ำนก็มีแต่ดิน ผมจะชวนสมำชิกไปดูเพรำะมันผิด 
    สังเกต  
นายมานะ  บุญลาภ เงินช่วยเหลือนักกีฬำ เลขำนุกำรสภำเป็นคนเก็บเงินแต่ได้เท่ำไหร่ ผมไม่ 
ประธานสภาฯ   ทรำบ มอบให้นักกีฬำที่ได้รับบำดเจ็บ 3,500 บำท เหลือ 1,000 อยู่กับ 
    เลขำนุกำรสภำ 
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นายชยพล  พชรวิทยกุล  ขอขอบคุณสมำชิกสภำทุกท่ำน ขณะนี้ อบต. ก ำลังด ำเนินโครงกำรตำม 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ข้อบัญญัติปี 2562  ได้แก่หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 14 ขอบคุณสมำชิกที่ช่วยแจ้ง 

เบำะแสมำที่ท่ำนนำยก ผมจะให้ลูกน้องออกไปด ำเนินให้ได้มำตรฐำนเหมำะสมกับ 
งบประมำณ ผมได้แจ้งผู้รับจ้ำงทรำบแล้วเกี่ยวกับวัสดุปนเปื้อน แจ้งระงับรอกำร
ตรวจสอบ ผมได้แจ้งผู้รับจ้ำงแล้วว่ำจะลงงำนวันไหนให้แจ้งผมก่อน เพรำะที่ผ่ำนมำ
ลงงำนโดยไม่แจ้งช่ำงคุมงำน 

นายธนบดินทร์  เสมสันเทียะ  ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบอยู่ 2 เรื่อง 
ผู้อ านวยการกองศึกษาฯ   1. โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท ำนบพัฒนำ  

ในวันที่ 16 สิงหำคม 2562 ณ อุทยำนประวัติศำสตร์ปรำสำทหินพิมำย  ตำม 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ซึ่งกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินจัดสรรให้คนละ 430 
บำท จัดสรรให้เด็กอำยุ 3 ขวบข้ึนไป ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก นอกจำกนี้ยังจัดสรรเงิน
ค่ำเครื่องแบบ คน 300 บำท ค่ำหนังสือเรียน คนละ 200 บำท ค่ำอุปกรณ์กำร
เรียน คนละ 200 บำท  

2. โครงกำรที่อ่ำนหนังสอืท้องถ่ินรักกำรอ่ำน ตำมหนังสือที่ มท 0816.5/ว  
2813 ลงวันที่ 10 กันยำยน 2561 เรื่อง เร่งรัดด ำเนินกำรที่อ่ำนหนังสือ ท้องถ่ิน
รักกำรอ่ำน กองกำรศึกษำจึงได้จัดท ำโครงกำรจัดต้ังที่อ่ำนหนังสือท้องถ่ินรักกำรอ่ำน
ในทุกหมู่บ้ำนของต ำบล ขอแจ้งให้ท่ำนผู้น ำส่งรำยช่ือคณะกรรมกำรโครงกำรที่อ่ำน
หนังสือท้องถ่ินรักกำรอ่ำน และขอเชิญตัวแทนผู้น ำแต่ละหมู่บ้ำน หลักเลิกประชุมให้
ไปรับช้ันวำงหนังสือพร้อมหนังสือได้ที่ห้องกองกำรศึกษำ 

นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ ขอเพิ่มเติมจำก ผอ.กองกำรศึกษำ เรื่องที่อ่ำนหนังสือท้องถ่ินรักกำรอ่ำน  
นายกอบต.หนองหอย    ขอให้ท่ำนช่วยดูสถำนที่ ที่จะน ำช้ันวำงหนังสือไปไว้ ขอให้เป็นจุดศูนย์รวมของ 
     ประชำชนในหมู่บ้ำนจริงๆ  

  เรื่องอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำหนังสือ ค่ำเครื่องแบบ ค่ำพัฒนำผู้เรียน ของฝำก 
กองกำรศึกษำให้รีบด ำเนินกำรด้วย 

นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ           
ท่ีประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ  เมื่อไม่มีท่ำนใดสอบถำม ผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำร่วมประชุมในวันน้ี  
ประธานสภาฯ         ผมขอปิดกำรประชุม 
   
ปิดประชุมเวลำ  15.15  น. 
 
        (ลงช่ือ)   สนอง  น้อยจันอัด ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงสนอง  น้อยจันอัด) 
   เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย 
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 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  ได้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองหอย  สมัยสำมัญ สมัยที่  3/2562 วันที่  14  เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562 เห็นว่ำถูกต้องจึง    
ลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนวันที่ 20  สิงหำคม  2562 
 
   (ลงช่ือ)      สิน  วนสันเทียะ คณะกรรมกำรตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
       (นำยสิน  วนสันเทียะ) 
    สมำชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 5 
 
   (ลงช่ือ)       เล็ก  ลังด่ำนจำก คณะกรรมกำรตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
       (นำยเล็ก  ลงัด่ำนจำก) 
            สมำชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 3 
 
    (ลงช่ือ) ร้อยตรี   อนุรักษ์  ค ำดี คณะกรรมกำรตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
               (อนุรักษ์  ค ำดี) 
              สมำชิก อบต.หนองหอย หมูท่ี่ 1 

 
 สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  ได้รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล          
หนองหอย  สมัยสำมัญ สมัยที่  3/2562  วันที่ 14 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  30 สิงหำคม 
2562 
 

  (ลงช่ือ)       มำนะ  บุญลำภ     ผู้รับรองบันทกึรำยงำนกำรประชุม 
       (นำยมำนะ  บุญลำภ) 
                            ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองหอย 



 


