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สมาชิกสภา อบต.หนองเหล่า ทั้งหมด 20 คน  
มาประชุม     จ านวน   19   คน    ลา  1  คน  ไม่มาประชุม  -  คน 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ปลัด อบต.หนองเหล่า ท าหน้าที่เป็นเลขานุการสภา อบต.หนองเหล่า ได้เรียนเชิญ
ประธานสภา อบต.หนองเหล่า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  สมาชิกพนมมือ  เสร็จแล้วเรียนเชิญประธานสภา อบต.
หนองเหล่า นั่งประจ าที่ และเลขานุการสภา อบต.หนองเหล่า อ่านประกาศอ าเภอเขื่องใน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 และเรียนเชิญประธานสภา อบต.
หนองเหล่า กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 
1/2563  และด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า ได้ขออนุมัติเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563  ไว้ ระหว่างวันที่ 8 – 22 กันยายน 2563  มีก าหนด 15 วัน เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
เหล่าได้เสนอญัตติเข้ามา และเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งจะได้ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี 2563  ครั้งที่ 2/2563  เมื่อ 
วันที่  19 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554  ข้อ 33  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ 
เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการ
ประชุมนั้น  การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ข้อเสนอพิจารณา 
 เห็นควรพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอมาพร้อมนี้ 
ประธำนสภำฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกสภาฯ ทราบ 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าสมัยสามัญ สมัยที่สอง 
ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่  19 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563  ซึ่งได้ผ่านการตรวจรายงานการประชุมจาก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจดู มีผู้ใดจะขอแก้ไขถ้อยค าในรายงานการ
ประชุมครั้งนี้หรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุม  ท่านใดรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   รับรอง 18 เสียง 
ประธานสภาฯ ท่านใดไม่รับรอง ขอให้ยกมือครับ 
มติที่ประชุม  ไม่รับรอง  0  เสียง  
ประธานสภาฯ  งดออกเสียง  1  เสียง 
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ประธานสภาฯ ได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่ามีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  
โดยเสียงข้างมาก 18 เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
     ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไม่มี    

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้ 
ส านักงานปลัด  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้ 
                    1.ประเภทอาคารต่างๆ จ านวน  500,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถใน 
บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.หนองเหล่าก าหนด  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า หน้าที่ 8  
ล าดับที่ 2 

เหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือใช้เป็นอาคารส าหรับจอดรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอ่ืนๆทั่วไป ที่จ าเป็นต้องใช้  

ขอโอนงบประมาณมาจาก   
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
               - โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าหรือนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเหล่า จ านวน 390,000 บาท  
     - โครงการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ อบต.หนองเหล่า จ านวน 20,000 บาท 
 2. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย  จ านวน  90,000 บาท 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ข้อเสนอพิจารณา 
 นายก อบต.หนองเหล่า ได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพ่ือให้
สภา อบต.หนองเหล่าพิจารณา เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการภายในของ อบต.หนองเหล่า  จึงขอ
อนุมัติโอนงบประมาณมาเพ่ือการดังกล่าว 
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ประธำนสภำฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอให้ท่านสมาชิกฯลงมติว่า
จะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีเสนอหรือไม่ 
ท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ  ตามท่ีได้เสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  
ที่ประชุม   อนุมัติ 18 เสียง 
ประธานสภาฯ  ท่านใดไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ  จ านวน  0 เสียง  
ประธานสภาฯงดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาฯ ได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่ามีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยเสียงข้างมาก 18 เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมว่ามีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีขอปิดประชุม   

ปิดประชุม  เวลา  10.45  น. 
 
 

(ลงชื่อ)    ระวีวรรณ  มัดธนู     ผู้บันทึกรายงานการประชุม      
                   ( นางระวีวรรณ  มัดธนู )         
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า                            
   
       

(ลงชื่อ)   เขียน  ชินทวัน      (ลงชื่อ)    ค าตา  ชินทวัน   
              ( นายเขียน  ชินทวัน )            ( นายค าตา  ชินทวัน )                                                          
    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม          
  
 

(ลงชื่อ)   สมพร   ภารการ         (ลงชื่อ)   ณรงค์  เชื้อสิงห์      
               ( นางสมพร   ภารการ )            ( นายณรงค์  เชื้อสิงห์ )                   
          กรรมการตรวจรายงานการประชุม              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า    
 


