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เปิดประชุม  เวลา  09.00 น.  

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา   1.1  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  เรื่อง  เรียกประชุม 
    สภา อบต.สมัยสามญั  สมัยที่  3  ครั้งที ่ 1  ประจ าปี  2564 

เพื่อประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแม่นา ในการพิจารณา (ร่าง) 
ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าป ี
      2564  เมื่อวันที่  24  มิถนุายน  2564 
ประธานสภา        -  ตามทีไ่ด้สง่รายงานการประชุมสภาฯ  ให้สมาชิกสภา มีท่านใดที่จะแกไ้ข

รายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไมม่ีขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
มติที่ประชมุ         -  รับรองรายงานการประชมุ เปน็เอกฉนัท ์
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
    3.1  รายงานรายรับ – รายจ่าย  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา   
    ประจ าปี  2564 
ประธานสภาฯ -  ใหเ้จ้าหน้าทีง่บประมาณเป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียด 
เจ้าหนา้ที่งบประมาณ -  รายรับ – รายจ่าย ณ เดอืนตุลาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2564 
  รายรับ    21,500,285.99  บาท 
  รายจา่ย   15,732,215.98  บาท 
  คงเหลือ      5,768,070.01  บาท 
ที่ประชมุ - รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
    4.1 เรือ่งการพิจารณา (ร่าง)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
    งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ในวาระที่  1 ขั้นรับหลักการ  
ประธานสภา   -  ขอเชญิผูบ้รหิารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแม่นาไดก้ล่าวค าแถลง 
      (ร่าง)  ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565 
นายก  อบต.   -  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา   

จะได้เสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นาอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ใน
โอกาสนี้  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  จึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  โดยได้ตั้ง
งบ ป ระม าณ รายจ่ ายป ระจ าปี งบ ป ระมาณ  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ 5   จ าน วน 
27,678,800 บาท ส่วนรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่งบประมาณได้เป็นผู้ชี้แจง 

ปลัด อบต. -  แจ้งการประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น   27,678,800 บาท 
 รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร    รวม       240,000  บาท 
 หมวดคา่ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนญุาต รวม      15,700  บาท 
 หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน   รวม    150,000  บาท 



 หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด    รวม        2,100  บาท 
 หมวดรายไดจ้ากทนุ    รวม        2,000  บาท

รวมรายได้จัดเก็บเอง    รวม    409,800  บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร    รวม   15,269,000  บาท 
 รายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 หมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป    รวม   12,000,000  บาท 
 -  รายละเอียดประมาณการรายจ่ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณพ.ศ.2565 มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้ 
แผนงานงบกลาง 
งบกลาง     รวม      6,985,960 บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม   จ านวน      100,000 บาท 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   จ านวน          6,000 บาท 

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ    จ านวน   4,245,540 บาท 
    เบี้ยยังชีพคนพิการ    จ านวน   1,315,540 บาท 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์    จ านวน        24,000 บาท 
    ส ารองจ่าย     จ านวน      800,000 บาท 

รายจ่ายตามข้อผกูพัน 
เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า   จ านวน        26,000 บาท 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ (กบท.) 

จ านวน      318,900 บาท 
                                      เงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพในระดบัท้องถิน่หรอืพ้ืนที่อบต.หนองแมน่า 

          จ านวน      150,000 บาท 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
งานบริหารทั่วไป   รวม       8,089,700  บาท 

    งบบุคลากร    รวม       6,100,000  บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  รวม       1,880,100  บาท 

เงินเดือนนายก/รองนายก  จ านวน       514,100  บาท 
    เงินคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายกจ านวน 42,200 บาท 

เงินคา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    จ านวน         42,200 บาท 
เงินคา่ตอบแทนเลขานกุารนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบล 

จ านวน          86,400 บาท 
เงินคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   

          จ านวน      1,195,200 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม         4,219,900 บาท 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน     2,990,000 บาท 

                                       เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน                 จ านวน        100,400 บาท 
                                       เงินประจ าต าแหนง่ จ านวน        126,000 บาท 



 ค่าจ้างลูกจา้งประจ า จ านวน        188,600 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน        740,500 บาท 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง  จ านวน           74,400 บาท 
    งบด าเนินงาน    จ านวน     1,857,000 บาท 
 ค่าตอบแทน รวม           465,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
      จ านวน        380,000 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  จ านวน     25,000 บาท 
เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร   จ านวน          50,000 บาท 
เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตรผู้บริหาร  จ านวน  10,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รวม        1,107,000 บาท 
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ   
ค่าโฆษณาและเผยแพร ่   จ านวน           10,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาบรกิาร   จ านวน         460,000 บาท 
ค่าเช่าทรัพย์สิน    จ านวน           42,000 บาท 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ จ านวน           10,000 บาท 
เข้าปกหนังสือ 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร จ านวน           80,000 บาท 

    รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
   ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล  จ านวน           10,000 บาท 

       ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จ านวน       20,000 บาท 
  ปกป้องสถาบันส าคัญของชาต ิ    

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน        50,000  บาท 
    ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาจ านวน  150,000   บาท 
    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   จ านวน      250,000   บาท 
    ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้ จ านวน          5,000   บาท 
    และพวงมาลัย 
    ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซม  จ านวน        20,000   บาท 
    ค่าวัสดุ     รวม         285,000   บาท 

วัสดุส านักงาน    จ านวน        70,000    บาท 
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ   จ านวน          5,000    บาท 

        วัสดงุานบ้านงานครวั   จ านวน        40,000   บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน        40,000   บาท 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน      100,000    บาท 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์   จ านวน        ๓0,000   บาท 
    งบลงทุน    รวม           65,700   บาท 
    ค่าครุภัณฑ ์    รวม           65,700   บาท 
    ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    โตะ๊รับแขก    จ านวน        25,000   บาท 



    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ   
เครื่องขยายเสียง   จ านวน        12,500   บาท 

    เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจติอล จ านวน  9,900   บาท 
    ไมโครโฟนไร้สายพร้อมเครื่องรับสญัญาณ จ านวน          7,500   บาท 
    ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว      
    ตู้กดน้ าร้อน น้ าเย็น   จ านวน        10,800   บาท 
        งบเงินอุดหนุน    รวม          40,000   บาท 
    เงินอุดหนุน    รวม        40,000   บาท 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
    โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการจ านวน       40,000   บาท 
    ช่วยเหลือของ อปท. อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ ์  
    เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนนุที่ท าการปกครอง  รวม         18,000   บาท 
    อ าเภอเขาค้อ ตามโครงการจัดตัง้ศูนย ์
    ปฏิบัติการรว่มในการช่วยเหลือประชาชน 
    ของ อปท.ระดบัอ าเภอเขาคอ้ ประจ าปงีบฯ 
    พ.ศ.2565 
    งบรายจ่ายอื่น    รวม           18,000   บาท 
    รายจา่ยอื่น     
    รายจ่ายอื่น    รวม           18,000   บาท 
    ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร  
    งานบริหารงานคลัง   รวม   2,842,300   บาท 
    งบบุคลากร    รวม      1,879,900   บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม      1,879,900   บาท
เงินเดือนพนักงาน   จ านวน   1,399,100   บาท 
เงินประจ าต าแหน่ง   จ านวน        42,000   บาท
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง  จ านวน      403,900   บาท 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจ้าง  จ านวน         34,900  บาท 
     งบด าเนินงาน    รวม          950,000  บาท 
   ค่าตอบแทน    รวม          240,000   บาท 
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
            จ านวน       200,000   บาท 
    เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร   

เงินชว่ยเหลอืการศกึษาบุตรข้าราชการ/จ านวน         40,000   บาท 
พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 
ค่าใช้สอย    รวม          425,000   บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน        101,000  บาท 
ค่าโฆษณาและเผยแพร ่   จ านวน          10,000  บาท 
ค่าจ้างเหมาบรกิาร   จ านวน        120,000  บาท 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ   จ านวน            5,000  บาท 



ค่าเบี้ยประกัน    จ านวน          10,000  บาท 
    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบจ่ายอื่นๆ 
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน           30,000  บาท 
    ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาจ านวน       50,000  บาท 
    ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซม  จ านวน         200,000  บาท 
    ค่าวัสดุ     รวม              65,000  บาท 
    วัสดุส านักงาน    จ านวน           50,000   บาท 

วัสดุคอมพิวเตอร ์   จ านวน           15,000   บาท 
ค่าสาธารณูปโภค   รวม            220,000  บาท 
ค่าไฟฟ้า    จ านวน         150,000   บาท

   ค่าบรกิารโทรศัพท ์   จ านวน           50,000   บาท 
ค่าบรกิารไปรษณีย์   จ านวน           20,000   บาท 
งบลงทุน    รวม          12,400   บาท 
ค่าครุภัณฑ ์    รวม              12,400   บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก  จ านวน             9,800   บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส ์   
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด า         จ านวน            2,600   บาท 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม  284,000 บาท 
งบด าเนินงาน    รวม            284,000  บาท 
ค่าใชส้อย    รวม            234,000  บาท 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนชว่งเทศกาลปใีหม่  

จ านวน            17,000  บาท 
โครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต ์ 

จ านวน            17,000  บาท 
โครงการฝกึอบรมชดุปฏิบตักิารจติอาสาภัยพิบัตปิระจ า อปท.  

      จ านวน          100,000  บาท 
โครงการฝกึอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
     จ านวน          100,000  บาท 

    ค่าวัสดุ     รวม               50,000  บาท 
    วัสดุเครื่องดบัเพลิง   จ านวน            20,000   บาท 
    วัสดุจราจร    จ านวน   30,000   บาท 
    แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษารวม           3,088,420  บาท 
    งบบุคลากร    รวม           1,244,000  บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม           1,244,000  บาท 
    เงินเดือนพนักงาน   จ านวน           674,200  บาท 



เงินวิทยฐานะ    จ านวน             84,000  บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง  จ านวน           485,800  บาท 

    งบด าเนินงาน    รวม        1,164,420  บาท 
    ค่าใช้สอย    รวม              696,420  บาท 
    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   โครงการแขง่ขนักีฬาศนูย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน              25,000  บาท 
โครงการจดังานวันเด็กแหง่ชาต ิ  จ านวน              70,000  บาท 

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษาบ้านเสลียงแห้ง  3 
         จ านวน            234,570  บาท 
     โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษาบ้านหนองแมน่า 
          จ านวน            366,850  บาท 

ค่าวัสดุ     รวม       468,000  บาท 
วัสดงุานบ้านงานครวั   จ านวน            468,๐๐0  บาท 
งบเงินอุดหนุน    รวม       680,000  บาท 
เงินอุดหนุน    รวม               680,000  บาท 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ    
โครงการอาหารกลางวนั   จ านวน     680,000  บาท 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   รวม     405,000  บาท 

      งบด าเนินงาน    รวม               405,000  บาท 
       ค่าใช้สอย    รวม               375,000  บาท 
       รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบรกิาร 
         ค่าโฆษณาและเผยแพร ่   จ านวน               10,๐๐๐  บาท 
    ค่าจ้างเหมาบรกิาร   จ านวน      20,000  บาท 
         รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) จ านวน              20,๐๐๐  บาท 
โครงการปอ้งกันและควบคมุโรคไขเ้ลือดออก จ านวน          55,000  บาท 
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ จ านวน            200,000  บาท 
โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้  จ านวน 45,000 
โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึน้ทะเบียนสตัวฯ์ จ านวน   5,000 
โครงการหนองแม่นาเมืองสะอาด Big Claning Day จ านวน  20,000  บาท 
ค่าวัสดุ     รวม      30,000  บาท 
วัสดวุิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์  จ านวน       30,000  บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

    งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์ รวม         60,000  บาท 
    งบด าเนินงาน     รวม         60,000  บาท 
    ค่าใช้สอย     รวม         60,000  บาท 
    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร ้ผู้ด้อยโอกาส จ านวน ๓0,000  



โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผูไ้ดร้ับผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ
      จ านวน  30,000  บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,122,400 บาท 

    งบบุคลากร     รวม 1,512,700 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 1,512,700 บาท 
      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน    998,900 บาท 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานส่วนท้องถิน่ จ านวน 15,900 
    เงินประจ าต าแหน่ง    จ านวน      42,000 บาท 
    คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง   จ านวน    430,000 บาท 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน      25,900 บาท 
    งบด าเนินงาน     รวม    570,000 บาท 
    ค่าตอบแทน     รวม    130,000 บาท 
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
          จ านวน    100,000 บาท 
    เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร       
      เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า  

จ านวน      30,000 บาท 
    ค่าใช้สอย     รวม    190,000 บาท 
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบรกิาร       
      ค่าโฆษณาและเผยแพร ่    จ านวน      10,000 บาท 
    ค่าจ้างเหมาบรกิาร    จ านวน    100,000 บาท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย 

อื่น ๆ       
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน       20,000 บาท 
    ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา จ านวน       30,000 บาท 

โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการบรหิารกิจการระบบประปาหมู่บา้น  
จ านวน       20,000 บาท 

    ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซม   จ านวน       10,000 บาท 
    ค่าวัสด ุ      รวม     250,000 บาท 
      วัสดุส านักงาน     จ านวน       30,000 บาท 
    วัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ    จ านวน     100,000 บาท 
    วัสดุกอ่สร้าง     จ านวน       50,000 บาท 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จ านวน       50,000 บาท 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์    จ านวน       20,000 บาท 
    งบลงทุน     รวม       39,700 บาท 
    ค่าครุภัณฑ ์     รวม       39,700 บาท 
    ครุภัณฑ์ส านักงาน       
      เก้าอี้ท างาน     จ านวน         7,500 บาท 



     
      โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก   จ านวน         9,000 บาท 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
      เครื่องตัดแต่งพุ่มไม ้    จ านวน       18,900 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแตง่พุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว  
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์       
      เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน       4,300 บาท 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 30,000 
งบด าเนินงาน     รวม           30,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รวม           30,000 บาท 

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม ฯ  จ านวน        30,000 บาท 

งานกีฬาและนันทนาการ   รวม         15๐,000 บาท 
งบด าเนินงาน     รวม         150,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รวม         150,000 บาท 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

    โครงการแขง่ขนักีฬาหนองแม่นารวมใจต้านภัยยาเสพตดิ จ านวน  150,000   
     งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   รวม        590,000  บาท 

งบด าเนินงาน     รวม          8๐,000  บาท 
ค่าใช้สอย     รวม          8๐,000  บาท 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการประเพณีวนัสงกรานต ์   จ านวน       60,000  บาท
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  จ านวน       2๐,000  บาท 
งบเงินอุดหนุน     รวม        510,000  บาท 
เงินอุดหนุน     รวม        510,000  บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
โครงการจดังานรฐัพิธ ี    จ านวน       35,๐๐๐  บาท 
โครงการจดังานส่งเสริม สืบสานประเพณีท้องถิ่น กาชาดมะขามหวานฯ   
                                             จ านวน      60,๐๐๐  บาท 
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน      
โครงการท าบญุร าลึกพนัตรกีายสิทธิ์ มณีภาค     จ านวน       ๑๐,000  บาท 

     โครงการท าบญุร าลึกพนัตรทีองแดง บุญญานุสนธิ์ จ านวน      3๐,000  บาท 
โครงการประเพณีแข่งกระทะภูเขา   จ านวน      25,000  บาท 

     โครงการประเพณีแข่งเรือภูเขา             จ านวน      80,000  บาท 
    โครงการประเพณีท าบญุกลางบ้านม.1-10  จ านวน    25๐,000  บาท 
     โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๖       จ านวน       2๐,000  บาท 
     งานวิชาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเทีย่ว รวม        ๑00,000  บาท 

งบเงินอุดหนุน          รวม        100,000  บาท 



เงินอุดหนุน          รวม        ๑00,000  บาท 
เงินอดุหนุนสว่นราชการ        
โครงการเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว "อบหมอกกอดหนาว ดูดาวที่เขาค้อ" 
              จ านวน     ๑๐0,000  บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

    งานก่อสร้าง     รวม 2,700,000  บาท 
    งบลงทุน     รวม 2,700,000  บาท 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม 2,700,000  บาท 
     โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 10จ านวน 250,000 บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 10 เข้าพืน้ที่ การเกษตร  จ านวน 2 จุด 
- จุดที ่1 บ้านนางสาหร่าย ขวัญมิ่ง และซอยไร ่
ปริมาณงานขนาดผวิจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร  
ยาว 55 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไม่มไีหล่ทาง    
- จุดที ่2 ซอยไรน่ายไพฑูรย ์มิดแสง ปรมิาณงาน 
ขนาดผิวจราจรคอนกรตีกวา้ง 4 เมตร ยาว 45 เมตร   
หนา 0.15  เมตร ไมม่ีไหลท่างพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา       
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จ านวน 250,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 4 จ านวน 2 จดุ 
- จุดที ่1 ซอยวัดพิมพามาตลุี ปริมาณงานขนาด 
ผิวจราจรคอนกรตี กว้าง 4 เมตร ยาว 41 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไม่มไีหล่ทาง 
- จุดที ่2 ซอยไรน่ายศิร ิอ่อนละมนุ ปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจรคอนกรตีกวา้ง 4 เมตร ยาว 59 เมตร   
หนา 0.15  เมตร  ไม่มไีหลท่าง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา       
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 5 จ านวน 250,000 บาท 
เพื่อจา่ยค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที ่5  
ซอยบ้านนางสมภาร สีทา ปริมาณงานขนาดผิวจราจร 
คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไม่มไีหล่ทางพร้อมป้ายโครงการ 1 ปา้ย ตามแบบมาตรฐาน 
กองช่าง อบต.หนองแม่นา       
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 6 จ านวน 250,000บาท 
เพ่ือจ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  หมูท่ี่ 6  
ซอยไรน่ายชายแดน พิมพ์เสนา ปริมาณงานขนาดผวิ 
จราจรคอนกรีต  กว้าง  4  เมตร  ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไม่มไีหล่ทางพร้อมปา้ยโครงการ 1 ป้าย   



ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา             
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่7 จ านวน 250,000 บาท 
เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก   
หมู่ที่ 7 จ านวน  3  จุด  คอื 
-จุดที่ 1  ซอยบ้านนางมาลี จากจร ปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจรคอนกรตี กวา้ง 4 เมตร ยาว 32 เมตร  
หนา 0.15  เมตร ไมม่ีไหลท่าง 
-จุดที่ 2 ซอยบา้นนายประพันธ์ สรรพการปรมิาณงาน 
ขนาดผิวจราจรคอนกรตี กวา้ง 4 เมตร ยาว 32  เมตร  
หนา 0.15  เมตร ไมม่ีไหลท่าง 
- จุดที ่3 ซอยหอถงัสูงประปาหมูบ่้าน ปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจรคอนกรตี  กว้าง 4 เมตร ยาว 36 เมตร  
หนา 0.15  เมตร ไมม่ีไหลท่าง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา       
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จ านวน 250,000 บาท 
เพือ่จ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที ่8 

     ซอยไรน่ายประมิต มีค า ปรมิาณงานขนาดผิวจราจร  
คอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไม่มไีหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน  
กองช่าง อบต.หนองแม่นา       
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จ านวน 250,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 จดุ 
- จุดที ่1 ซอยบ้านนายสอิง้ สาทกลาง ปรมิาณงาน 
ขนาดผิวจราจรคอนกรตี กวา้ง 4 เมตร ยาว 50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีไหลท่าง 
- จุดที ่2 ซอยบ้านนางกัลยา กองหล้า ปรมิาณงานขนาด 
ผิวจราจรคอนกรตีกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไม่มไีหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ปา้ย  
ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา       
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จ านวน  250,000 บาท 
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  
หมู่ที่ 1 จ านวน 2 จดุ       
- จุดที ่1 ซอยทางเข้าโรงสขีา้วปริมาณงานขนาดผวิ 
จราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร  
หนา 0.15  เมตร ไมม่ีไหลท่าง         
- จุดที ่2 ซอยทางแยกศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจรคอนกรตี  กว้าง 4 เมตร  ยาว 50 เมตร   
หนา 0.15 เมตร ไม่มไีหล่ทางพร้อมปา้ยโครงการ 1 ป้าย  
ตามแบบมาตรฐานกองช่างอบต.หนองแม่นา                    



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จ านวน 250,000 บาท 
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  
หมู่ที่ 2 ซอยไร่นายคอ้ม นิลสุวรรณ ์ปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจรคอนกรตี กวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15  เมตร ไมม่ีไหลท่าง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา       
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จ านวน 250,000 บาท 
เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  
หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนางสาวพรวิไลพรรณ ปานเพ็ง  
ปริมาณงานขนาดผวิจราจรคอนกรีต  กว้าง 4 เมตร   
ยาว 100 เมตร หนา 0.15  เมตร  ไมม่ีไหล่ทาง  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบมาตรฐาน   
กองช่าง อบต.หนองแม่นา       
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ท าการองค์การบริหาร จ านวน 200,000บาท 
ส่วนต าบลหนองแมน่า  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถที่ท าการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา ขนาด 
กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบแปลน 
มาตรฐานกองช่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา   

ประธานสภาฯ   -  ตามทีเ่จ้าหน้าทีง่บประมาณได้ชีแ้จงรายละเอียดงบประมาณ มีท่าน 
    ใดจะสอบถาม (ร่าง) ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
    2565 
ท่ีประชมุ   -  ไม่ม ี
ประธานสภาฯ   -  เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุมการพิจารณา (ร่าง) ข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ในวาระที ่ 1  ขั้นรบัหลักการ 
มติประชมุ   -  ลงมติเหน็ชอบเปน็เอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ   -  ตอ่ไปเปน็ขัน้ตอนการคดัเลือกคณะกรรมการแปรญตัติ (รา่ง)ข้อบญัญตั ิ
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยข้อบังคับการประชมุสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที ่2)  พ.ศ.2554  หมวด  2  การประชมุฯ   ขอให ้
สมาชิกสภาเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ว่าจะให้มีกี่ทา่น   

นายธนชัย  ดีเลศิ  -  เสนอ จ านวน  5  ทา่น 
สมาชิก อบต.ม.8   
ผูร้ับรอง   1. นายชนะ  คงวิสุทธิ ์ 

                         2. นายนิคม  ภามาเนตร  
ประธานสภาฯ   -  มีท่านใดจะเสนออีกหรอืไม่  ถ้าไม่มีขอมตทิี่ประชุม 
ประธานสภาฯ   -  ใหเ้สนอคณะกรรมการแปรญตัติจ านวน  5  ท่าน   
นายธนชัย  ดีเลศิ  -  เสนอ  นายวนัชยั  บุญแสง 
สมาชิก อบต.ม.8   



ผูร้ับรอง   1. นายชนะ  คงวิสุทธิ ์ 
                         2. นายนิคม  ภามาเนตร   

นายส าเนียง  บวัจันทร ์  -  เสนอ  นายนิคม  ภามาเนตร  
สมาชิก อบต.ม.3   
ผู้รับรอง   1. นายฉลอง  โสภาภาค  

                             2. นายไพฑูรย์  บุญมานดั 
นายชนะ  คงวิสุทธิ ์  -  เสนอ  นายธนชัย  ดีเลศิ     
สมาชิก อบต.ม.2   
ผู้รับรอง   1. นายส าเนียง  บัวจนัทร ์ 

    2. นายบุญตา  ราชทุม  
นายไพฑูรย์  บุญมานดั  -  เสนอ  นายส าเนียง  บัวจนัทร ์
สมาชิก อบต.ม.5   
ผู้รับรอง   1. นายชนะ  คงวิสุทธิ ์ 

              2. นายไพฑูรย์  บุญมานดั     
 นายนคิม  ภามาเนตร  -  เสนอ นายบญุตา  ราชทมุ    
 สมาชิก อบต.ม.6   
ผูร้ับรอง   1. นายฉลอง  โสภาภาค  

                         2. นายธนชัย  ดเีลิศ 
ประธานสภาฯ - เมือ่ทีป่ระชุมไดเ้สนอคณะกรรมการแปรญตัตฯิ ครบจ านวน ๕ ท่านแลว้ จงึ

ขอมติท่ีประชุมเหน็ชอบคณะกรรมการแปรญัตติท้ัง  5  ท่าน 
มติที่ประชมุ   -  มีมตเิหน็ชอบเป็นเอกฉันท์ 
เลขานกุารสภาฯ  -  ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัต ิในวนัที่  10  สงิหาคม  2564  เวลา  

13.00น. ถึงวันที ่ 12  สิงหาคม 2564  เวลา 10.00น. คณะกรรมการ 
แปรญัตติจะประชุมแปรญตัติในวนัที่  12  สงิหาคม  2564 เวลา 10.00 น.  
เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแม่นา 

ประธานสภาฯ   -  นัดประชุมพิจารณาวาระท่ี  2 และวาระที ่3  ในวันที่  13  สงิหาคม 
      2564  เวลา  09.00 น. 
ที่ประชมุ   -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ   4.2  ขออนุมัติกันเงนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    -  ใหเ้จ้าหน้าที่เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียด 
น.ส.มะลวิัลย์  นนัตะวงศ ์ -  ตามทีอ่งคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองแมน่า  ได้ขออนุมัตกิันเงินกรณไีม่ก่อ 
ปลัด  อบต.   หนี้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 10 โครงการ ซึ่งในปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2564 ยังไม่สามารถด าเนินการได ้ เนื่องจากปญัหาการขออนญุาตในการ 

ก่อสร้างตามระเบียบของป่าไม้ที่อยู่ในเขตอุทยานแหง่ชาติ  จงึตอ้งอาศัย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงนิ การเบกิจา่ยเงิน การฝากเงิน 
การเกบ็รกัษาเงนิและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไข (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59  ขอขยายเวลาเบกิจ่ายเงนิอีกหนึ่งปีต่อ 
สภาท้องถิน่  เพื่อจะด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดงัต่อไปนี ้
 



     งบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน  10  โครงการดังน้ี 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กหมู่ที่  10  บ้านร่มโพธิ-์ร่มไทร 
จ านวน  213,000  บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กหมู่ที่  2  บา้นสนสวย 
จ านวน  213,000  บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กหมู่ที่  3  บา้นมุกโต 
จ านวน  213,000  บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กหมู่ที่  4  บา้นหนองรางชา้ง 
จ านวน  213,000  บาท 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กหมู่ที่  6  บา้นหนองแมน่า 
จ านวน  258,000  บาท 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กหมู่ที่  7  บา้นมาตุล ี
จ านวน  213,000  บาท 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กหมู่ที่  8  บา้นสระแกว้ 
จ านวน  213,000  บาท 
8. โครงการก่อสร้างลานคอนกรตีเอนกประสงค์ (หนา้หอประชุมหมู่บ้าน) 
หมู่ที่  9  บ้านราชพฤกษ ์ จ านวน  257,000  บาท 
9. โครงการก่อสร้างลานคอนกรตีเสรมิเหล็กศนูย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านหนองแม ่
นา  หมู่ที ่ 5  บ้านทานตะวนั  จ านวน  216,000  บาท 
10. โครงการก่อสร้างลานคอนกรตีเสริมเหล็กศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นเสลียง 
แห้ง 3  หมู่ที่  1  บา้นเสลยีงแหง้ 3  จ านวน  80,000  บาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิ้น  2,089,000  บาท 

ประธานสภาฯ   -  ตามทีเ่จ้าหน้าทีไ่ด้ชีแ้จงรายละเอียกการขออนมุัตกิันเงิน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 มที่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไมม่ีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชมุ   -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
ประธานสภาฯ   4.3  ขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    -  ใหเ้จ้าหน้าที่เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียด 
น.ส.มะลวิัลย์  นนัตะวงศ ์ -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการด าเนนิโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งไม่สามารถ 
    ด าเนินการได้เนื่องจากปญัหาเรื่องการขออนุญาตกอ่สร้างในพื้นที่ป่าไม้จงึไมไ่ด ้
    รับอนญุาต  จึงตอ้งขออนญุาตกนัเงนิกรณไีมก่่อหนี้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

 2564 เพือ่ด าเนนิการในป ี2565  ดงัโครงการตอ่ไปนี้ 
1. โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ  จ านวน  50,000  บาท 
2. โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ  จ านวน  240,000  บาท 
3. โครงการก่อสร้างรัว้องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  จ านวน 
500,000  บาท 
4. โครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแมน่า   
จ านวน 60,000 บาท 
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบรางว ีหมู่ที่ 1 บ้านเสลียงแหง้ 3 
จ านวน 240,000 บาท 



6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอยไร่ทิพย์เสาวรส หมู่ที่ 1 บ้าน 
สนสวย  จ านวน  213,000  บาท 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที ่3 บา้นมุกโต  จ านวน 
242,000  บาท 
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  ซอยไรน่ายหลง สนุลี  หมู่ที ่4 
บ้านหนองรางช้าง  จ านวน 213,000 บาท 
9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. แบบรางยู หมูท่ี่ 5 บ้านทานตะวัน 
จ านวน  207,000  บาท 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6 บ้านหนองแมน่า 
จ านวน  213,000  บาท 
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  บ้านมาตุลี 
จ านวน  213,000  บาท 
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไรน่างสุกญัญา ศุภสาร  
หมู่ที่  8  บ้านสระแก้ว  จ านวน  213,000 บาท 
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9 บ้านราชพฤกษ ์
จ านวน  229,000 บาท 
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยไรต่้นตอรัก หมู่ที่ 10 
จ านวน  274,000 บาท 

ประธานสภาฯ   -  ตามทีเ่จ้าหน้าทีไ่ด้ชีแ้จงรายละเอียดขออนุมตัิกันเงนิประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 มีทา่นใดจะสอบถามหรือไมถ่้าไม่มีขอมต ิ

ที่ประชมุ   -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
ประธานสภาฯ   4.4  ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างในการขอใชพ้ื้นที่ในเขตป่าสงวน 

แห่งชาต ิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-  ใหเ้จ้าหน้าที่ชีแ้จงรายละเอียด 

น.ส.มะลิวัลย์ นันตะวงศ์  -  การขอเห็นชอบโครงการก่อสร้างในการขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
     ตามมาตรา 16  แห่งพระราชบัญญัตปิ่าสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.2507 และที่แก้ไข 

เพิม่เติม  ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใชป้ระโยชน์ในเขตป่าสงวน 
แห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2563  เพื่อขอ 
มติที่ประชุมสภาฯในการด าเนินการขออนุญาตการก่อสร้างตามระเบียบต่อไป 
มีรายละเอียดโครงการดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอยทางเขา้โรงสขี้าว หมู่ที่  1 
บ้านเสลียงแห้ง 3  
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ทางเข้าไรน่ายค้อม นิลสวุรรณ์ 
หมู่ที่ 2 บา้นสนสวย     
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กเข้าพ้ืนที่ท าการเกษตร ซอย 
ทางเขา้บ้านคุณพรวิไลพรรณ ปานเพ็ง   หมู่ที่ 3  บ้านมุกโต     
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กเข้าพ้ืนที่ท าการเกษตร ซอยวดั 
พิมพามาตุลี หมู่ที ่4  บา้นหนองรางช้าง   



  
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กเข้าพ้ืนที่ท าการเกษตร  ซอย 
ทางเขา้บ้านนางสมภาร สีทา  
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  ซอยทางเข้าไรน่ายชายแดน หมู ่
ที่ 6 บ้านหนองแม่นา    

    7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  หมูท่ี่ 7  บ้านมาตุล ี   
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กเข้าพ้ืนที่ท าการเกษตร ซอย 
นายประมติ มคี า หมู่ที ่8 บา้นสระแกว้     
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  หมูท่ี่ 9  บ้านราชพฤกษ ์  
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นทีท่ าการเกษตร หมู่ที่ 10  
บ้านรม่โพธิ ์– ร่มไทร     
11. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแมน่า   

ประธานสภาฯ   -  ตามทีเ่จ้าหน้าทีไ่ด้ชีแ้จงรายละเอียดการขอความเหน็ชอบโครงการกอ่สร้าง 
ในการขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565  
จ านวน  11  โครงการ  มีทา่นใดสงสัยหรือไมถ่้าไม่มีขอมตใินการเห็นชอบ 

มติที่ประชมุ   -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอื่นๆ 
 5.1  เรื่อง  ข้อราชการของส่วนราชการต่างๆ 
ประธานสภาฯ -  ให้สมาชิกสภาฯแต่ละหมูเ่สนอเรื่องให้ทีป่ระชุมได้ทราบ 
นายส าเนียง  บวัจันทร ์ -  สอบถามเรือ่งงบประมาณในการซ่อมแซมหรือตอ่เตมิถนน คสล.ที่ยังไม ่
สมาชิก อบต.ม.3 เชื่อมต่อกันของถนน คสล. แต่ละเส้นในหมูบ่้าน 
นายนิคม  ภามาเนตร -  ของบประมาณในการซ่อมแซมถนนในหมูบ่้านที่ช ารดุเสียหายภายในหมูบ่้าน 
สมาชิก อบต.ม.6 -  ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านดับหลายจดุแจง้ให้จนท.มาด าเนนิการดว้ย 
นายวนัชัย  บุญแสง -  ขอบคณุคณะผูบ้รหิารองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแมน่าที่ใหก้าร 
สมาชิก อบต.ม.7 สนับสนนุงบประมาณในการด าเนินโครงการเปน็อย่างด ี
ประธานสภา -  มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม ่ เมื่อไม่มีจึงให้นายก อบต.ชีแ้จง 
นายก อบต. - หมู่.3 เรื่องงบประมาณซ่อมแซมถนน คลส. นั้นอยู่ในงบประมาณประจ าป ี
  2563  ที ่อบต.หนองแมน่าไดข้อเห็นชอบจากสมาชิกทุกท่านในการกันเงิน 
 หากเรื่องผ่านก็จะได้ด าเนนิการต่อไป 
 -  แจ้งแต่ละหมู่บ้านให้ส ารวจเรื่องถนนจุดไหนที่ต้องซอ่มแซมและไฟฟ้า 
 สาธารณะจดุไหนทีด่ับใหม้าเขียนค าร้องที่กองช่าง  เพื่อด าเนินการแก้ไขตอ่ไป 
   ซึ่งตอนนี้มีภารกจิเรง่ดว่นคอืโรงพยาบาลสนามวดัราชพฤกษ์ในต าบลหนองแม ่
 นา  ท าให้เจา้หน้าที่ทุกคนตอ้งไปชว่ยจัดเตรียมสถานที่เพ่ือเตรียมความพร้อมใน 
 การรบัผู้ปว่ยจึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้รบัทราบ  หากเสร็จภารกิจเรง่ดว่นนี ้
 ก็จะได้ด าเนนิการในการดูแลซ่อมแซมถนนและไฟฟ้าในต าบลเช่นเดิม  
ประธานสภาฯ -  ในการประชุมครั้งนี้มีท่านใดจะสอบถามเรื่องใดอีกหรอืไม่  เมื่อไมม่ีจึงขอปดิ 
 ประชมุ 
 



ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 
 
 
   ลงชื่อ    ผู้จดบันทึกประชมุ 
    (นางสาวมะลิวัลย ์ นนัตะวงศ์) 
   เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแมน่า 
 
 
 

   ลงชื่อ    ผู้ตรวจบันทกึประชุม 
    (นางชาลิสา  ปลื้มจติร) 
   ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 


