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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.หนองเหล่า ได ้
เรียนเชิญประธานสภา อบต.หนองเหล่า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  สมาชิกพนมมือ  เสร็จแล้วเรียนเชิญประธานสภา 
อบต.หนองเหล่า นั่งประจ าที่ และเรียนเชิญประธานสภา อบต.หนองเหล่า กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 2/2563  และด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1  ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า ได้เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563  ระหว่างวันที่ 7-21 เมษายน 2563  มีก าหนด 15 วัน และได้มีการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่  7 
เมษายน 2563 นั้น  ในวันนี้เป็นการเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 
2/2563  เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองเหล่าพิจารณาและเรื่องอ่ืนๆ  ซึ่งจะได้ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563  ครั้งที่ 1/2563  เมื่อ 
วันที่  7 เดือนเมษายน  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 าบลหนองเหล่าสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจรายงานการประชุมจากคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจดู มีผู้ใดจะขอแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมครั้งนี้
หรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุม  ท่านใดรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   รับรอง 19 เสียง 
ประธานสภาฯ ท่านใดไม่รับรอง ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม  ไม่รับรอง  0  เสียง  
ประธานสภาฯ  งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาฯ ได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่ามีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  
โดยเสียงข้างมาก 19 เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 
 
  



-3- 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
     ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไม่มี    

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้ 
1. ส านักงานปลัด  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า 

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้ 
      ค่าครุภัณฑ ์ตั้งไว้  50,400  บาท  แยกเป็น 

       1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน  13,800  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 
การเกษตร  รายละเอียดดังนี้  

1.1 เครื่องพ่นยา จ านวน 1 ตัว รวมเป็นเงิน 13,800 บาท รายละเอียดดังนี้ 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพ้ืน ขนาด  

2.5 แรงม้า จ านวน 1 ตัวๆละ 13,800 บาท  เป็นเครื่องพ่นยาชนิดตั้งพ้ืน เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดเครื่องยนต์ที่ 
ก าหนดเป็นขนาดแรงม้าขั้นต่ า  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

เหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือใช้ในการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.หนองเหล่า ในการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อและงานอ่ืนๆทั่วไป ที่จ าเป็นต้องใช้  

ขอโอนงบประมาณมาจาก งบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย จ านวน 13,800 บาท  
   2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  36,600  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้  
      2.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ตั้งไว้  34,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

       - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม
นอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย 
              - มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

                 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จ านวน 1 หนวย  
                 - มี DVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย  
                 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จ านวน ไม
นอยกวา 1 ชอง  
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
           - มีแปนพิมพและเมาส  
         - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนวย  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

เหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือใช้ในการบริหารงานภายในส านักงาน อบต.หนองเหล่า ทดแทนเครื่องเดิมที่ช ารุด
เนื่องจากการใช้งาน ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ียังไม่มีเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

    2.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า(18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่องๆละ 2,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า(18 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
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- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

เหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือใช้ในการบริหารงานภายในส านักงาน อบต.หนองเหล่า เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่
เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ 

ขอโอนงบประมาณมาจาก งบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย จ านวน 36,600 บาท 
 

2. กองการศึกษาฯ  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้ 
     ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้  22,500  บาท  แยกเป็น 
                        1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว้  5,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายละเอียดดังนี้ 
                         1.1 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน  1  หลังๆ ละ  5,500.-  บาท  รวมเป็นเงิน  5,500  บาท มี
รายละเอียดดังนี้ 
                   - มีมือจับชนิดบิด, มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.)  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  17,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้  

      2.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ตั้งไว้  17,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

       - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม
นอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย 
              - มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

                 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จ านวน 1 หนวย  
                 - มี DVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย  
                 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จ านวน ไม
นอยกวา 1 ชอง  
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
           - มีแปนพิมพและเมาส  
         - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนวย  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

เหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือใช้ในการบริหารงานภายในส านักงาน อบต.หนองเหล่า ทดแทนเครื่องเดิมที่ช ารุด
เนื่องจากการใช้งาน ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

ขอโอนงบประมาณมาจาก  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
ปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  รายการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนภายในต าบล  
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แผนงานการศึกษา จ านวน 22,500 บาท  
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ข้อเสนอพิจารณา 
 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  ตามท่ีได้เสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  
ที่ประชุม   อนุมัติ 19 เสียง 
ประธานสภาฯ  ท่านใดไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ  จ านวน  0 เสียง  
ประธานสภาฯงดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาฯ ได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่ามีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยเสียงข้างมาก 19 เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง  
1 เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมว่ามีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีขอปิดประชุม   

ปิดประชุม  เวลา  11.00  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       
 


