
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเหล่ำ 
สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 2563 

ครั้งที่ 1/2563 
วันจันทร์ที่ 17 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลำ 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเหล่ำ 
---------------------------- 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายณรงค์   เชื้อสิงห์ 
นายจันทร์  สารบูรณ์ 
นางระวีวรรณ  มัดธนู 
นางสมพร  ภารการ 
นางล าไพ  บุญประภาร 
นายธงชัย  บุญประภาร 
นายสมจิตร   สารบูรณ์ 
นายกอง  ทองไทย 
นายวิเชียร  สมพงษ์ 
นางจันทา  แก้วโท 
นายเส็ง  ค าทอง 
นายวิวัฒ  บริสุทธิ ์
นายประวี  ชินทวัน 
นายหาญ  มุค า 
นางสาวอ่อน  ชินทวัน 
นายบุญใจ  บุญเสริม 
นายบดินทร์ภัทร์  ชูบุญ 
นายกิตติพงศ์  พันล า 
นายค าตา  ชินทวัน 
นายเขียน  ชินทวัน 
นางอนุลักษณ์  ชินทวัน  

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 

เลขานุการสภาฯ 
สมาชิก อบต. หมู่ 1 
สมาชิก อบต. หมู่ 2 
สมาชิก อบต. หมู่ 2 
สมาชิก อบต. หมู่ 3 
สมาชิก อบต. หมู่ 3 
สมาชิก อบต. หมู่ 4 
สมาชิก อบต. หมู่ 4 
สมาชิก อบต. หมู่ 6 
สมาชิก อบต. หมู่ 6 
สมาชิก อบต. หมู่ 7 
สมาชิก อบต. หมู่ 8 
สมาชิก อบต. หมู่ 8 
สมาชิก อบต. หมู่ 9 
สมาชิก อบต. หมู่ 9 
สมาชิก อบต. หมู่ 10 
สมาชิก อบต. หมู่ 10 
สมาชิก อบต. หมู่ 11 
สมาชิก อบต. หมู่ 11 

ณรงค์   เชื้อสิงห์ 
จันทร์  สารบูรณ์ 
ระวีวรรณ  มัดธนู 
สมพร  ภารการ 
ล าไพ  บุญประภาร 
ธงชัย  บุญประภาร 
สมจิตร   สารบูรณ์ 
กอง  ทองไทย 
วิเชียร  สมพงษ์ 
จันทา  แก้วโท 
เส็ง  ค าทอง 
วิวัฒ  บริสุทธิ ์
ประวี  ชินทวัน 
หาญ  มุค า 
อ่อน  ชินทวัน 
บุญใจ  บุญเสริม 
บดินทร์ภัทร์  ชูบุญ 
กิตติพงศ์  พันล า 
ค าตา  ชินทวัน 
เขียน  ชินทวัน 
อนุลักษณ์  ชินทวัน 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายบุญน า  ชินทวัน 
นายเย็น  เชื้อสิงห์ 
นายพิมนต์  ทองไทย 
นายปรีชา  สืบสิงห ์
นางสาวภัคภิญญา  
ชัยปรมาธิกุล 
นางสาววิไลพร  บุญชื่น 

นายก อบต.หนองเหล่า 
รองนายก อบต.หนองเหล่า 
รองนายก อบต.หนองเหล่า 

เลขานุการนายก อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

บุญน า  ชินทวัน 
เย็น  เชื้อสิงห์ 
พิมนต์  ทองไทย 
ปรีชา  สืบสิงห ์
 ภัคภิญญา  ชัยปรมากุล 
วิไลพร  บุญชื่น 

 
 

 

 
                                                     
  



 
                                                                                 -2- 
สมาชิกสภา อบต.หนองเหล่า ทั้งหมด 20 คน  
มาประชุม     จ านวน   20   คน    ลา  -  คน  ไม่มาประชุม  -  คน 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ปลัด อบต.หนองเหล่า ท าหน้าที่เป็นเลขานุการสภา อบต.หนองเหล่าได้เรียนเชิญ
ประธานสภา อบต.หนองเหล่า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  สมาชิกพนมมือ  เสร็จแล้วเรียนเชิญประธานสภา อบต.
หนองเหล่า นั่งประจ าที่ และเลขานุการสภา อบต.หนองเหล่า อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า 
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 และเรียนเชิญ
ประธานสภา อบต.หนองเหล่ากล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563  และด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าได้ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี 2563  
ไว้ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป มีก าหนด 15 วัน  ซึ่งในวันนี้เป็นวันเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเหล่าสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563   เป็นวันแรก  ซึ่งจะได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ
ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี 2563  ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 
ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 33  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่าง
น้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่น
รับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ข้อเสนอพิจำรณำ 
 เห็นควรพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอมาพร้อมนี้ 
ประธำนสภำฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขำนุกำรสภำฯ  ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกสภาฯ ทราบ 
ประธำนสภำฯ  ตามท่ีได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจรายงานการประชุมจากคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจดู มีผู้ใดจะขอแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมครั้งนี้
หรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุม  ท่านใดรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   รับรอง 19 เสียง 
ประธำนสภำฯ ท่านใดไม่รับรอง ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม  ไม่รับรอง  0  เสียง  
ประธานสภาฯ  งดออกเสียง  1  เสียง-ประธำนสภำฯ ได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเหล่ามีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยเสียงข้างมาก 19 เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวำระท่ี 3 กระทู้ถาม 
   ไม่มี 



 
-3- 

 
ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
  ไม่มี 
 
ระเบียบวำระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

   5.1  เรื่องกำรก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี 2563 / วันเริ่มต้นประชุมสมัย 
ประชุมสำมัญ ประจ ำปี 2563  ของแต่ละสมัย  / แต่ละสมัยในปี 2563  มีก ำหนดกี่วัน  และก ำหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยแรกของปี 2564  และมีก ำหนดกี่วัน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 (3) 
ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

     พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  มาตรา 53 วรรคแรก  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด 
  วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า
ปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีก่ีสมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

ข้อ 20 ก าหนดว่านอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6  แล้ว  การประชุมสภา 
ท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ   

(1)  การประชุมสามัญ 
(2)  การประชุมวิสามัญ  

ข้อ 21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม 
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่
ละปี  โดยให้น าความในข้อ 11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้
ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้  หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่
ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้   
ข้อเสนอพิจำรณำ 
 เห็นควรพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอมาพร้อมนี้ 
พิจำรณำก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี 2563 

ที่ประชุมได้พิจารณาดังนี้   
1. นายธงชัย  บุญประภาร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 เป็น 

2 สมัย  มีนายกิตติพงศ์  พันล า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10  และนางสมพร  ภารการ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1  เป็นผู้
รับรอง 
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ประธำนสภำฯ  ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีก็ขอให้ลงมติตามที่มี
สมาชิกฯได้เสนอมา  
ประธำนสภำฯ  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นด้วยที่จะให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563  เป็น 2 สมัย ขอให้ยกมือ  
สมาชิกฯ ที่เห็นด้วยให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 จ านวน 2 สมัย จ านวน 19 เสียง งดออกเสียง 
1 เสียง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดให้มีสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563  เป็น 2 สมัย ด้วยเสียงข้างมากจ านวน 19 
เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

พิจำรณำวันเริ่มต้นประชุมสมัยสำมัญ ประจ ำปี 2563 ของแต่ละสมัย  
ประธำนสภำฯ  เมื่อสภาฯ ได้เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 เป็น 2 สมัยแล้ว ก็เป็นอันว่าสภาฯ 
ต้องมาก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2563  สมัยที่ 2  เนื่องจากในสมัยแรกเราได้ก าหนดไว้แล้ว จึงขอให้
สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป ขอให้สมาชิกฯ ได้เสนอวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2563 สมัยที่ 2 ได้เลย 

1. นางสมพร  ภารการ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 เสนอให้ก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี  
2563 ของสมัยที่ 2 เป็นวันที่ 10 สิงหาคม 2563   โดยมีนายวิวัฒ  บริสุทธิ ์สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6  และ 
นางอนุลักษณ์  ชินทวัน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11  เป็นผู้รับรอง 
ประธำนสภำฯ  ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีก็ขอให้ลงมติตามที่มี
สมาชิกฯได้เสนอมา  

สมาชิกฯท่ีเห็นด้วยให้มีการก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563  สมัยที่ 2  ในวันที่ 10 
สิงหาคม 2563  จ านวน 19 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2563 ของสมัยที่ 2 เป็นวันที่ 10 สิงหาคม 
2563  โดยเสียงส่วนมาก 
 แต่ละสมัยในปี 2563  มีก ำหนดกี่วัน  

1. นายค าตา  ชินทวัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 เสนอให้ก าหนดจ านวนวันประชุมสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปี 2563  ของสมัยที่ 2 เป็น 15 วัน มีนายเส็ง  ค าทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6  และนายประวี  ชินทวัน สมาชิก
สภา อบต.หมู่ 7  เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีก็ขอให้ลงมติตามที่มี
สมาชิกฯได้เสนอมา  

สมาชิกฯท่ีเห็นด้วยให้มีการก าหนดจ านวนวันประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 จ านวน  15  
วัน มีจ านวน 19  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดจ านวนวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 เป็นจ านวน 15 วัน โดย
เสียงส่วนมาก 

พิจำรณำก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยแรกของปี 2564  และมีก ำหนดกี่วัน   
1. นางจันทา  แก้วโท  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 เสนอให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย

แรกของปี 2564  เป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีนายวิเชียร  สมพงษ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 และนางอนุลักษณ์  ชิ
นทวัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11  เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีก็ขอให้ลงมติตามที่มี
สมาชิกฯ ได้เสนอมา  

สมาชิกฯ ที่เห็นด้วยให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี 2564 เป็นวันที่ 15 
กุมภาพันธ์  2564  จ านวน 19 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี 2564  เป็นวันที่   
15 กุมภาพันธ์  2564  โดยเสยีงส่วนมาก 
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และมีก ำหนดกี่วัน   
1. นายเส็ง  ค าทอง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 เสนอให้ก าหนดจ านวนวันประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก 

ของปี 2564  เป็น 15 วัน โดยมีนางสาวอ่อน  ชินทวัน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 และนายบดินทร์ภัทร์  ชูบุญ  สมาชิก
สภา อบต.หมู่ 9  เป็นผู้รับรอง 
ประธำนสภำฯ  ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีก็ขอให้ลงมติตามที่มี
สมาชิกฯได้เสนอมา  

สมาชิกฯท่ีเห็นด้วยให้ก าหนดจ านวนวันประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2564 เป็น 15 วัน จ านวน 19 เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติก าหนดจ านวนวันประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี  2564  เป็น 15 วัน โดยเสียงส่วนมาก 
  5.2 รำยงำนผลกำรประเมินตนเองกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
หนองเหล่ำ พ.ศ.2562  
ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
  1. หนังสือส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/5082 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2562 ก าหนดขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง ส าหรับการติดตามประเมินผลการ
จัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โดยเมื่อด าเนินการ
แล้วเสร็จ ให้น าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภา อบต. เพ่ือให้ทราบผลการปฏิบัติงานของ อบต. 
ตามแบบรวบรวมข้อมูล ภายหลังการจัดส่งผลการประเมินตนเองให้ส านักงาน ก.ก.ถ. แล้ว 
ข้อเสนอพิจำรณำ 
 จึงรายงานสภา อบต.หนองเหล่า เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.3 ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ใน 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยละเอียดดังนี้ 

     1. กองคลัง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้ 
         ค่ำครภุัณฑ์  

       ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  จ านวน  5,500  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ส านักงาน  รายละเอียดดังนี้  
   1. โต๊ะท ำงำนเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จ านวน 1 ตัวๆละ 5,500  บาท รายละเอียดดังนี้ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า 106 x 66 x 75 เซนติเมตร มีลิ้นชักด้านขวา 3 
ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อก  จ านวน 1 ตัว  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
เหตุผลและควำมจ ำเป็น  เพ่ือใช้ในการบริหารงานภายในส านักงาน อบต.หนองเหล่า เนื่องจากมีบุคลากรเพ่ิมข้ึน ท าให้มี
โต๊ะท างานไม่เพียงพอในการใช้ปฏิบัติงาน    
ข้อเสนอพิจำรณำ 
 เห็นควรด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ขออนุมัติโอนงบประมำณมำจำกงบกลำง หมวดรำยจ่ำยงบกลำง ประเภทเงินส ำรองจ่ำย จ ำนวน 5,500 บำท  
ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
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และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
ข้อเสนอพิจำรณำ 
 นายก อบต.หนองเหล่า ได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพ่ือให้
สภา อบต.หนองเหล่าพิจารณา เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการภายในของ อบต.หนองเหล่า  จึงขอ
อนุมัติโอนงบประมาณมาเพ่ือการดังกล่าว 
ประธำนสภำฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอให้ท่านสมาชิกฯลงมติว่า
จะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีเสนอหรือไม่ 
ท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ  ตามที่ได้เสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  
ที่ประชุม   อนุมัติ 19 เสียง 
ประธำนสภำฯ  ท่านใดไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ  จ านวน  0 เสียง  
ประธานสภาฯงดออกเสียง  1  เสียง 
ประธำนสภำฯ ได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่ามีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยเสียงข้างมาก 19 เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง  
1 เสียง 
 
ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
     ไม่มี 
 
ประธำนสภำฯ  ถามที่ประชุมว่ามีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีขอปิดประชุม 
  
ปิดประชุม  เวลา  11.30  น. 
 
 

(ลงชื่อ)             ผู้บันทึกรายงานการประชุม      
                   ( นางระวีวรรณ  มัดธนู )         
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า                            

 
 
  (ลงชื่อ)         (ลงชื่อ)       
              ( นายเขียน  ชินทวัน )            ( นายค าตา  ชินทวัน )                                                          
    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม                                            
 
 
     (ลงชื่อ)                  (ลงชื่อ)         
               ( นางสมพร   ภารการ )            ( นายณรงค์  เชื้อสิงห์ )                   
          กรรมการตรวจรายงานการประชุม              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า 
              


