รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ ที่ 1 ประจำปี 2563
วันที่ 10 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
**********************************
ผู้เข้าประชุม
1. นางชาลิสา
2. นางประกายแก้ว
3. นายปรีชัย
4. นายชนะ
5. นายสำเนียง
6. นายไพฑูรย์
7. นายนิคม
8. นายฉลอง
9. นายบุญตา
10. นายธนชัย
11. นางวิลัยวัลย์
12. นางสาวมะลิวัลย์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายวันชัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางปราณี
๒.นายชิงชัย
3. นายสฤษดิ์
4. นายสมศักดิ์
5. นางวันดี
6. นายเกรียงศักดิ์
7. นายมนัส
8. นายมนี
9. นางกรรณิกา
10. นายอุทัย
11. นายสมาน
12. นายนิพนธ์
13. นายอรรถพล
14. นายกิตติภูมิ
15. นายศักดิ์สมัย
16. นายพงษ์ศักดิ์
17. นางวิลาวัลย์
18. นายรัชวัฒน์ชัย

ปลื้มจิตร
ทองมั่น
นามสิมมา
คงวิสุทธิ์
บัวจันทร์
บุญมานัด
ภามาเนตร
โสภาภาค
ราชทุม
ดีเลิศ
จำปาโพธิ์
นันตะวงศ์

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. ม.1
สมาชิกสภา อบต. ม. ๒
สมาชิกสภา อบต. ม.3
สมาชิกสภา อบต.ม.5
สมาชิกสภา อบต. ม. ๖
สมาชิกสภา อบต. ม. ๗
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘
สมาชิกสภา อบต. ม. 8
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐
เลขานุการสภาฯ

บุญแสง

สมาชิกสภา อบต.ม. 7

อินทร์โฉม
บุญมี
จันทร์เป็ง
ทองจันทร์
ขุมทรัพย์
เพ็งเรือง
ประยูรชาญ
แก้วดี
จิตรน้อม
คำผอง
ถนอมธีระสันติ
สุขหล่ำ
ราชานุวตั ร
ยิ้มเครือทอง
สาริพันธุ์
อินทร์ตรา
ศรีษะเกตุ
ชาญโพธิ์

นายก อบต. หนองแม่นา
รองนายก อบต.หนองแม่นา
รองนายก อบต.หนองแม่นา
เลขานุการ นายก อบต.
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
เจ้าหน้าที่ตรวจ
เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าฯ
สารวัตรกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
ผูช้ ่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทงุ่ แสลงหลวง ที่ สล.8 หนองแม่นา
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทงุ่ แสลงหลวง ที่ สล.8 หนองแม่นา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
นวก.พัสดุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแม่นา
นายช่างโยธา

19. นายเสน่ห์
20. นายสันติภาพ
21. น.ส.ปณิสา
22. นายยุทธนา
23. น.ส.น้ำทิพย์
24. น.ส.วิภาวี
25. น.ส.ลักษมน
26. น.ส.ธนกาญจน์
27. น.ส.ทราวิณีย์

สังข์เมือง
ล่ามเกสร
ทองแผ่น
หมื่นอนันต์
ไกรเมฆ
วงค์แก้ว
มานุช
ต๊ะน้อย
ศรีบญ
ุ ไทย

ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแม่นา
เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ปา่ ฯ
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทัว่ ไป

เปิดประชุม เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา
1.1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เรื่อง เรียกประชุม
สภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
เพื่อประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ในการพิจารณา (ร่าง)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี
2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ประธานสภา
- ตามทีไ่ ด้สง่ รายงานการประชุมสภาฯ ให้สมาชิกสภา มีท่านใดที่จะแก้ไข
รายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
มติที่ประชุม
- รับรองรายงานการประชุม เป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานรายรับ – รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ประจำปี 2563
ประธานสภาฯ
- ให้เจ้าหน้าทีง่ บประมาณเป็นผู้ชแี้ จงรายละเอียด
เจ้าหน้าที่งบประมาณ
- รายรับ – รายจ่าย ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563
รายรับ 15,585,471.57 บาท
รายจ่าย 21,004,211.49 บาท
คงเหลือ 5,418,739.92 บาท
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา
นายก อบต.

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรือ่ งการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
- ขอเชิญผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาได้กล่าวคำแถลง
(ร่าง) ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
จะได้เสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้ น ใน

ปลัด อบต.

โอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุก ท่านทราบถึงสถานการณ์ คลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดำเนิ น การในปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ ตั้ ง
งบ ป ระม าณ รายจ่ า ยป ระจำปี งบ ป ระมาณ พ .ศ. ๒ ๕ ๖ 4 จำน วน
27,525,000 บาท ส่วนรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่งบประมาณได้เป็นผู้ชี้แจง
- แจ้งการประมาณการรายรับรวมทั้งสิน้ 27,525,000 บาท
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
รวม
200,000 บาท
ภาษีท่ดี ินและสิง่ ปลูกสร้าง
จำนวน 140,000 บาท
ภาษีป้าย
จำนวน 60,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุราจำนวน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน
1,000 บาท
ค่าปรับผิดสัญญา
จำนวน 10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
จำนวน
3,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รวม
120,000 บาท
ดอกเบี้ย
จำนวน 120,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวม
2,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ
จำนวน
2,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจดั สรร
รวม 16,008,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนจำนวน 474,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ จำนวน11,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 1,594,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จำนวน
30,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต
จำนวน 2,800,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่
จำนวน
40,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
จำนวน
45,000 บาท
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติจำนวน 25,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวม 11,180,000 บาท
เงินอุดหนุนทัว่ ไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าทีแ่ ละภารกิจถ่ายโอน
จำนวน 11,180,000 บาท
- ประมาณการรายจ่ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทั่วไป
รวม
8,839,280 บาท
งบบุคลากร
รวม
5,966,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
1,880,100 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จำนวน
514,100 บาท
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกจำนวน 42,200 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน
42,200 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน
86,400 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 1,195,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
4,086,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จำนวน 2,990,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จำนวน
106,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
126,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
จำนวน
185,280 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
612,200 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จำนวน
66,600 บาท
งบดำเนินงาน
จำนวน 1,885,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
450,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จำนวน
380,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จำนวน
50,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
1,155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน 600,๐00 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกี าร จำนวน
80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
จำนวน
20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน
50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาจำนวน 9๐,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
จำนวน 300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
จำนวน
15,000 บาท
ค่าวัสดุ
รวม
280,000 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
60,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน
40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน 100,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
๓0,000 บาท
งบลงทุน
รวม
930,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
930,100 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน
จำนวน
5,000 บาท
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก
จำนวน
9,000 บาท
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมปูกระจก
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)
จำนวน 855,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน
9,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊
จำนวน
22,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 บาท
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ จำนวน 8,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น
รวม
18,000 บาท
รายจ่ายอื่น
รวม
18,000 บาท
รายจ่ายอื่น
ค่าใช้จา่ ยจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รบั บริการ จำนวน 18,๐๐๐บาท
งบเงินอุดหนุน
รวม
40,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จำนวน
40,000 บาท
งานบริหารงานคลัง
รวม 2,419,040 บาท
งบบุคลากร
รวม
1,680,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
1,680,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จำนวน 1,200,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
399,480 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จำนวน
39,360 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
684,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จำนวน
150,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จำนวน
50,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
236,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
101,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน
25,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาจำนวน
40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
จำนวน
70,000 บาท
ค่าวัสดุ
รวม
45,000 บาท

วัสดุสำนักงาน
จำนวน
๓0,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
15,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
203,000 บาท
ค่าไฟฟ้า
จำนวน
150,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์
จำนวน
45,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์
จำนวน
8,000 บาท
งบลงทุน
รวม
54,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
54,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน
44,000 บาท
เครื่องสำรองไฟ
จำนวน
5,000 บาท
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ
จำนวน
5,200 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 270,000 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
270,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
จำนวน
15,000 บาท
โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
จำนวน
15,000 บาท
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบตั กิ ารจิตอาสาภัยพิบัตปิ ระจำ อปท.
จำนวน
200,000 บาท
ค่าวัสดุ
รวม
40,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จำนวน
10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง
จำนวน
30,000 บาท
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษารวม
2,938,150 บาท
งบบุคลากร
รวม
1,138,130 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
1,138,130 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จำนวน
632,400 บาท
เงินวิทยฐานะ
จำนวน
84,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
421,730 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
1,120,020 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
652,020 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน
20,000 บาท
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จำนวน
60,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาบ้านเสลียงแห้ง 3
จำนวน
216,440 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาบ้านหนองแม่นา
จำนวน
355,580 บาท
ค่าวัสดุ
รวม
468,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)
จำนวน
468,๐๐0 บาท
งบเงินอุดหนุน
รวม
680,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
680,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวัน
จำนวน
680,000 บาท
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 452,000 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
367,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
367,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
20,๐๐๐ บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) จำนวน
20,๐๐๐ บาท
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน
54,000 บาท
โครงการพระราชดำริดา้ นสาธารณสุข จำนวน
200,000 บาท
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 35,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึน้ ทะเบียนสัตว์ฯ จำนวน 8,000
โครงการหนองแม่นาเมืองสะอาด Big Claning Day จำนวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ
รวม
10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
10,000 บาท
งบลงทุน
รวม
85,000 บาท
ค่าครุภณ
ั ฑ์
จำนวน
85,000 บาท
เครื่องพ่นหมอกควันละอองฝอย (ULV) จำนวน
85,000 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวม
60,000 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
60,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๓0,000
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผูไ้ ด้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
จำนวน 30,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม 1,974,880 บาท
งบบุคลากร
รวม 1,432,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม 1,432,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จำนวน 980,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน 386,880 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จำนวน
24,000 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
485,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จำนวน 100,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จำนวน
30,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา จำนวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ
รวม
225,000 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน 30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน 50,000 บาท
วัสดุกอ่ สร้าง
จำนวน 50,000 บาท
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
จำนวน 80,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน 15,000 บาท
งบลงทุน
รวม
57,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
27,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
จำนวน 22,000 บาท
เครื่องสำรองไฟ
จำนวน
5,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
30,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ ่ายให้แก่เอกชน นิติบคุ คลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ค่าออกแบบค่าควบคุมงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างจำนวน 30,000 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม
90,000 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
60,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการ อบต.เคลื่อนที่
จำนวน
15,000 บาท
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน
15,000 บาท
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
จำนวน
30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
รวม
๓0,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
๓0,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการประชารัฐร่วมใจ ร่วมพลังสังคมพลังชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน
๓0,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 30,000
งบดำเนินงาน
รวม
30,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ฯ
จำนวน
30,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม
15๐,000 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
150,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาหนองแม่นารวมใจต้านภัยยาเสพติด จำนวน 150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม
610,000 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
10๐,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
10๐,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการประเพณีวนั สงกรานต์
จำนวน
60,000 บาท
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
จำนวน
4๐,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
รวม
510,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
510,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานรัฐพิธี
จำนวน
35,๐๐๐ บาท
โครงการจัดงานส่งเสริม สืบสานประเพณีท้องถิ่น กาชาดมะขามหวานฯ
จำนวน 60,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการทำบุญรำลึกพันตรีกายสิทธิ์ มณีภาค จำนวน
๑๐,000 บาท
โครงการทำบุญรำลึกพันตรีทองแดง บุญญานุสนธิ์ จำนวน 3๐,000 บาท
โครงการประเพณีแข่งกระทะภูเขา
จำนวน 25,000 บาท
โครงการประเพณีแข่งเรือภูเขา
จำนวน 70,000 บาท
โครงการประเพณีทำบุญกลางบ้านม.1-10
จำนวน 25๐,000 บาท
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๕,๖
จำนวน
2๐,000 บาท
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2
จำนวน
1๐,000 บาท
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว รวม
๑00,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
รวม
100,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
๑00,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว "อบหมอกกอดหนาว ดูดาวที่เขาค้อ"
จำนวน ๑๐0,000 บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
รวม 3,107,000 บาท
งบลงทุน
รวม 3,107,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม 3,107,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
จำนวน 50,000 บาท
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ
จำนวน 240,000 บาท
โครงการก่อสร้างรัว้ อบต.หนองแม่นา
จำนวน 500,000 บาท
โครงการก่อสร้างป้าย อบต.หนองแม่นา
จำนวน 60,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางวี ม.1 จำนวน 240,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ทิพย์เสาวรส หมู่ที่ 2
จำนวน 213,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จำนวน 242,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยไร่ นายหลงมา สุนลี ม.4
จำนวน 213,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู หมู่ที่ 5 จำนวน 207,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จำนวน 213,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จำนวน 213,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่นางสุกัญญา ศุภสาร หมู่ที่ 8
จำนวน 213,000 บาท
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 9 จำนวน 229,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ต้นตอรัก
หมู่ที่ 10
จำนวน 274,000 บาท
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
รวม
40,000 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
40,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รัว้ วกินได้ จำนวน
20,000 บาท
ค่าวัสดุ
รวม
20,000 บาท
วัสดุการเกษตร
จำนวน
20,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
รวม
70,000 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
70,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจิตอาสาเราทำดีดว้ ยหัวใจ
รวม
20,000 บาท

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติประชุม
ประธานสภาฯ

นายธนชัย ดีเลิศ
สมาชิก อบต.ม.8
ผูร้ ับรอง
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
นายสำเนียง บัวจันทร์
สมาชิก อบต.ม.3
ผู้รับรอง

โครงการท้องถิน่ อาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ)
จำนวน
20,000 บาท
โครงการชุมชนตำบลหนองแม่นา
จำนวน
30,000 บาท
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
รวม 6,399,650 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จำนวน
90,000 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จำนวน
5,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จำนวน 4,243,200 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จำนวน 1,348,800 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จำนวน
24,000 บาท
สำรองจ่าย
จำนวน 400,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพื้นที่อบต.หนองแม่นา
จำนวน 100,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.)
จำนวน 163,450 บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ
จำนวน
25,200 บาท
- ตามทีเ่ จ้าหน้าทีง่ บประมาณได้ชแี้ จงรายละเอียดงบประมาณ มีท่าน
ใดจะสอบถาม (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
- ไม่มี
- ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการหรือไม่
- ลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- ต่อไปเป็นขัน้ ตอนการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 2 การประชุมฯ ขอให้
สมาชิกสภาเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ว่าจะให้มีกี่ทา่ น
- เสนอ จำนวน 5 ท่าน
1. นายชนะ คงวิสุทธิ์
2. นายบุญตา ราชทุม
- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
- ให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 5 ท่าน
- เสนอ นายนิคม ภามาเนตร
1. นายธนชัย ดีเลิศ
2. นายไพฑูรย์ บุญมานัด

นายชนะ คงวิสุทธิ์
สมาชิก อบต.ม.2
ผู้รับรอง
นายธนชัย ดีเลิศ
สมาชิก อบต.ม.8
ผู้รับรอง
นายไพฑูรย์ บุญมานัด
สมาชิก อบต.ม.5
ผู้รับรอง
นายฉลอง โสภาภาค
สมาชิก อบต.ม.8
ผู้รับรอง
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
ปลัด อบต.

- เสนอ นายธนชัย ดีเลิศ
1. นายฉลอง โสภาภาค
2. นายสำเนียง บัวจันทร์
- เสนอ นายชนะ คงวิสุทธิ์
1. นายฉลอง โสภาภาค
2. นางวิลัยวัลย์ จำปาโพธิ์
- เสนอ นายบุญตา ราชทุม
1. นายนิคม ภามาเนตร
2. นายสำเนียง บัวจันทร์
- เสนอ นายสำเนียง บัวจันทร์
1. นายชนะ คงวิสุทธิ์
2. นายธนชัย ดีเลิศ
- เมือ่ ทีป่ ระชุมได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครบจำนวน ๕ ท่านแล้ว จึง
ขอมติที่ประชุมเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 5 ท่าน
- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา
13.00น. ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00น. คณะกรรมการ
แปรญัตติจะประชุมแปรญัตติในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
เป็นต้นไป
- นัดประชุมพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม
2563 เวลา 09.00 น.
4.2 การขออนุมตั ิกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
- ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชแี้ จงรายละเอียด
- การขออนุมัตกิ ันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
เบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ให้สภา
ท้องถิน่ เป็นผู้พิจารณา เนือ่ งจากพื้นที่ตำบลหนองแม่นาได้ดำเนินการคืนพืน้ ที่
ให้กับป่าไม้การจะดำเนินการก่อสร้างต่างๆ ต้องขออนุญาตจากป่าไม้จึง
จำเป็นต้องขออนุมตั ิกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้
1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านเสลียง แห้ง 3
งบประมาณ 200,000 บาท

2. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมูท่ ี่ 5 บ้านทานตะวัน (จำนวน 2 จุด)
งบประมาณ 400,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 งบประมาณ
213,000 บาท ปริมาณงานขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว
90 เมตร หนา 0.15 เมตร พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 360 ตรม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 งบประมาณ
213,000 บาท ปริมาณงานขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 90
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตรม. พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 งบประมาณ
213,000 บาท ปริมาณงานขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 90
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตรม. พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 งบประมาณ
213,000 บาท ปริมาณงานขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 90
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตรม. พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 งบประมาณ
213,000 บาท ปริมาณงานขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 90
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตรม. พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 10 งบประมาณ
213,000 บาท ปริมาณงานขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 90
เมตร หนา 0.15 ตรม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตรม. พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 งบประมาณ
258,000 บาท ปริมาณขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 108
เมตร หนา 0.15 ตรม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 432 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย ตามมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา
10. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9
(หน้าหอประชุมหมูบ่ ้าน) งบประมาณ 236,000 บาท ปริมาณงานขนาด
ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.10 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตรม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
มาตราฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา
11. โครงการสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสลียงแห้ง3
งบประมาณ 75,000 บาท ปริมาณงานลานคอนกรีตกว้าง 6 เมตร ยาว
24 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 144 ตรม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ
ปลัด อบต.

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

12. โครงการสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแม่นา
งบประมาณ 198,000 บาท ปริมาณงานลานคอนกรีตกว้าง 13 เมตร
ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตรม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา
- ตามทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ด้ชแี้ จงรายละเอียดมีท่านใดจะสอบถามหรือไม่
- ไม่มี
- ขอมติที่ประชุมในการขออนุมตั ิกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ
ร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
4.3 การพิจารณาการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรือทีอยู่อาศัยภายใต้เขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ตาม มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
- ให้เจ้าหน้าที่ชแี้ จงรายละเอียด
- การพิจารณาการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรือทีอยู่อาศัยภายใต้เขตป่า
สงวนแห่งชาติ ตาม มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2563 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาได้รับหนังสือ
อำเภอเขาค้อที่ พช 1118/2727 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง
การรับคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายใต้เขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ตามลำดับกรณีมีประชาชนยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์
ฯลฯ เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย โดยมีรายละเอียดหลักฐานที่แนบมาพร้อม
ดังนี้ 1. แบบคำขออนุญาตทำประโยชน์ฯ
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. แผนที่ภมู ิศาสตร์แบบแปลน
5. แผนผังแสดงรายละเอียดในแปลงที่ยนื่ ขออนุญาต
6. โครงการฯ
คือ นายชวภณ บูรภัทรชานนท์ 183 ม.13 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ม.10 บ้านพักอาศัย
- ตามทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ด้ชแี้ จงรายละเอียด มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่
- ไม่มี
- ขอมติที่ประชุม
- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ
ปลัด อบต.

4.4 การพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชแี้ จงรายละเอียด
- เนื่องจากพื้นทีต่ ำบลหนองแม่นาเป็นเขตพืน้ ที่ป่าสงวนแห่งชาติการดำเนิน
โครงการก่อสร้างต้องขออนุญาตป่าไม้ จึงขอเสนอโครงการก่อสร้างเพื่อให้สภา
ให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อจะดำเนินการขอ
อนุญาตไปยังป่าไม้ ดังต่อไปนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 งบประมาณ
213,000 บาท ปริมาณงานขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 90
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตรม. พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 งบประมาณ
213,000 บาท ปริมาณงานขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 90
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตรม. พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 งบประมาณ
213,000 บาท ปริมาณงานขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 90
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตรม. พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 งบประมาณ
213,000 บาท ปริมาณงานขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 90
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตรม. พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 งบประมาณ
213,000 บาท ปริมาณงานขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 90
เมตร หนา 0.15 เมตรพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 360 ตรม. พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 งบประมาณ
213,000 บาท ปริมาณงานขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 90
เมตร หนา 0.15 ตรม. พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 360 ตรม. พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 งบประมาณ
258,000 บาทปริมาณขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 108
เมตร หนา 0.15 ตรม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 432 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย ตามมาตรฐานกองช่างอบต.หนองแม่นา
8. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9
(หน้าหอประชุมหมูบ่ ้าน) งบประมาณ 236,000 บาท ปริมาณงานขนาด
ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.10 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตรม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ
นายสมาน ถนอมธีระสันติ
ผู้ช่วยผุ้ใหญ่บ้าน ม.1
นายอุทัย คำผอง
ผูใ้ หญ่บ้าน ม. 2
นายศักดิ์สมัย สาริพนั ธุ์
ผูใ้ หญ่บ้าน ม. 9
นายมนี แก้วดี
สารวัตรกำนัน
นายปรีชัย นามสิมมา
สมาชิก อบต.ม.1
นายสำเนียง บัวจันทร์
สมาชิก อบต.ม.3
นายไพฑูรย์ บุญมานัด
สมาชิก อบต.ม.5
นายนิคม ภามาเนตร
สมาชิก อบต.ม.6
นายฉลอง โสภาภาค
สมาชิก อบต.ม.7
นายธนชัย ดีเลิศ
สมาชิก อบต.ม.8

มาตราฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา
9. โครงการสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสลียงแห้ง3
งบประมาณ 75,000 บาท ปริมาณงานลานคอนกรีตกว้าง 6 เมตร ยาว
24 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 144 ตรม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา
10. โครงการสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแม่นา
งบประมาณ 198,000 บาท ปริมาณงานลานคอนกรีตกว้าง 13 เมตร
ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตรม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา
- ตามทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ด้ชแี้ จงรายละเอียดมีท่านใดจะสอบถามหรือไม่
- ไม่มี
- เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมการพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่
อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่อง ข้อราชการของส่วนราชการต่างๆ
- ให้หัวหน้าส่วนราชการ ผูน้ ำท้องทีเ่ สนอเรื่องให้ที่ประชุมได้ทราบ
- เนื่องจากฝนตกหนักในช่วงนี้ทำให้น้ำในสระเอ่อล้นท่วมถนนทางเข้า
การเกษตรเส้นหลังอนามัยทำให้สัญจรไม่ได้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่
อบต. การสำรวจเพื่อดำเนินการซ่อมแซม
- ขอเชิญร่วมประเพณีทำบุญกลางบ้านสนสวย ในวันที่ 10 สิงหาคม
2563
- ขอบคุณเจ้าหน้าที่ อบต.ที่ไปดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมูบ่ ้านให้
- สอบถามไฟกระพริบทีต่ ดิ ตามหมู่บา้ นเพือ่ ความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
- เรื่องบ่อบาดาลถ้างบประมาณมาอยากให้เร่งดำเนินการให้หมู่ 1 ด้วยครับ
- ขอเชิญร่วมทำบุญทีว่ ัดมุกโต วันที่ 15 สิงหาคม 2563
- ขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ อบต.ได้ดูแลอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ
ก่อสร้างถนนทางเข้าทุ่งแสลงหลวง
- แจ้งไฟฟ้าสาธารณะในหมูบ่ ้านดับบ่อย
- ถนนในหมู่บ้านชำรุดเสียหาย
- หินคลุกจะเริ่มดำเนินการในช่วงไหน
- หินคลุกจะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร
- สอบถามโครงการขุดบ่อบาดาลจะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่
- ถนนในหมู่บ้านชำรุดเสียหายจะดำเนินการช่วยเหลือได้หรือไม่ จำนวน 2 จุด

ประธานสภา
นายก อบต.

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามให้คณะผูบ้ ริหาร
ชี้แจง
- ม.1 ให้เขียนคำร้องที่กองช่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจและ
ดำเนินการต่อไป
- ม.2 ประเพณีทำบุญกลางบ้านต้องขออภัยทีไ่ ม่ได้รว่ มงานเนื่องจากติด
ภารกิจเปิดโครงการปลูกป่าชุมชมบ้านหนองแม่นา หมูท่ ี่ 6
- ม.9 งบประมาณลานหน้าหมู่บา้ นจะดำเนินการก่อนถนน คสล.
- ไฟฟ้าส่องสว่างได้นำเรื่องเข้าแผนฯของ อบจ.พช แล้ว
- การขุดเจาะบ่อบาดาลได้ดำเนินการจัดทำหนังสือเรียบร้อยแล้วและจะนำไป
ส่งเองในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผลเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ต่อไปคะ
- ขอบคุณทุกฝ่ายที่ชว่ ยกันอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างถนนทางเข้าทุง่
แสลงหลวงฯ
- เรื่องหินคลุกงบประมาณเดียวกับโครงการก่อสร้างถนนทางเข้าทุง่ แสลงหลวง
จะเร่งดำเนินการค่ะ
- ในการประชุมครั้งนี้มีท่านใดจะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่
- เมื่อไม่มีขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกประชุม
(นางสาวมะลิวัลย์ นันตะวงศ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา

ลงชื่อ

ผู้ตรวจบันทึกประชุม

(นางชาลิสา ปลื้มจิตร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา

