
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๓  คร้ังที ่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๑๑   เดือน สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   

************************************ 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายพรชัย     ระหา ประธานสภา อบต. พรชัย  ระหา  
๒. นางสุภัทตรา  ศรีจันทร์บุญ รองประธานสภา.อบต. สุภัทตรา  ศรีจันทร์บุญ  
๓. นายดี          นางาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ นายดี  นางาม  
๔. นายธนวิชญ์  ปัตถาระกัง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ธนวิชญ์  ปัตถาระกัง  
๕. นายสุพจน์    ศรีวรรณะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ สุพจน์  ศรีวรรณะ  
๖. นายทบ       บวกไธสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ ทบ  บวกไธสง  
๗. นายชนวีร์    เทียมทนงค ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ชนวีร์    เทียมทนงค์  
๘. นางส าเนียง  เหลาก าพ้ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ส าเนียง  เหลาก าพ้ี  
๙. นายอภิชาติ  แพนไธสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ อภิชาติ  แพนไธสง  

๑๐. นายชาติชาย ประสาระเอ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ชาติชาย  ประสาระเอ  
๑๑. นายวิโรจน์    มีมานะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ วิโรจน์  มีมานะ  
๑๒. นายประหยัด  จงเทพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ประหยัด   จงเทพ  
๑๓. นายพัด       นาแข็ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ พัด  นาแข็ง  
๑๔. นายสาย      ศรีสมนาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ สาย   ศรีสมนาม  
๑๕. นายสัมพันธ์  หม่วยนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ สัมพันธ์   หม่วยนอก  
๑๖. นายหนู       ประการะสี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ หน ู ประการะสี  

 

ผู้ไม่เข้าประชุม   

        -ไม่มี- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ     

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายสิทธิศักดิ์     แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สิทธิศักดิ์   แก้วหาวงศ์  

๑ 

๒ 



๒. นายวิเชียร        เทพสากล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล วิเชียร   เทพสากล  
๓. นายถวิล          พลนงค์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ถวิล  พลนงค ์  
๔. นายสมัย         อินทอง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมัย  อินทอง  
๕. นายสุรพงษ์      ศิลาวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล สุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  
๖. นางพเยาว์        โกศรีงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พเยาว์  โกศรีงาม  
๗. สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์ หัวหน้าส านักปลัด สิทธิพงษ์  ไกรสีห์  
๘. นายจรัญ  หนูวงศ์ ผู้อ านวยการกองช่าง จรัญ  หนูวงศ ์  
๙. นางสาวเยาวนา  ศิริจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

รักษาการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
เยาวนา  ศิริจันทร์  

๑๐. นางสาวดวงดาว  ภักดีประพันธ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ รักษาการ
แทนผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

ดวงดาว ภักดีประพันธ์  

๑๑. นางสาวสุกัญญา  ยอดเพชร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สุกัญญา  ยอดเพชร  

๑๒. นางสาวสุภาพร   พูนไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สุภาพร  พูนไธสง  
 
 

เริ่มประชุม  เวลา   ๐๙.๓๐ น. 
 

บันทึกการประชุม 

                           เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  นายสุรพงษ์  
ศิลาวิเศษ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมเข้าที่ประชุม  โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมท าหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 

นายพรชัย  ระหา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  มาครบองค์ประชุมแล้ว   
ประธานสภา อบต.        ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ  

สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  
๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒) และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) จงึเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
ในวันที่  ๑๑  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  (ระยะเวลาของสมัย
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  วันที่ ๑ – ๑๕ 
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  มีก าหนด  ๑๕  วัน)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  เดือน 
สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

    ไม่มี    

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เมื่อวันที ่ 
๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองไผ่ล้อม  (ส่งส าเนาการประชุมไปพิจารณาก่อนแล้ว)  

 

๓ 
๓ 



นายพรชัย  ระหา    ตามที่ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ประธานสภา อบต.  ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๘   

พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ไปพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น  มีสมาชิก
ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในส่วนใดหรือไม่เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีข้อ
แก้ไข  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  โดยกระผมจะถาม
เป็น  ๒  ประเด็น 
 

     ประเด็นแรก รับรองรายงานการประชุม 
     ประเด็นทีส่อง  ไม่รับรองรายงานการประชุม 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  มติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  
เลขานุการสภา อบต.   พ.ศ.  ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔    

รับรอง  ๑๕  เสียง 
     ไมร่ับรับรอง     ไม่มี       
     งดออกเสียง       ๑  เสียง 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒๘  
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  
พ.ศ.  ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   

๑.  การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง) 

                     ๒.  การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๓.  การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตาม 
  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

๔.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

                      ๕.  การด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรค 
  โควิด ๑๙                                     

นายพรชัย   ระหา           ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  
ประธานสภา อบต.           ครั้งที่  ๑   ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

ข้อ ๑  ขอเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลรายงานผลจากมติที่ประชุม
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เชิญครับ 

นางพเยาว์  โกศรีงาม  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   รองประธานสภาองค์การ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  ดิฉันนางพเยาว์  โกศรีงาม  ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔  ๑. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๔ 



๒๕๖๖  (กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง) 
เท่าที่ทราบเรื่องนี้ยังไม่มีรายละเอียดมากนัก ในบางส่วนท่านปลัดได้ชี้แจงในที่
ประชุมแล้ว ความเคลื่อนไหวเพ่ิมเติมยังไม่มีอะไรในช่วงนี้ แต่เข้าใจว่าการ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนโดยตรงนี้ส าหรับอบต.จะเริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ ซึ่งเราจะต้องท าเรื่องของบประมาณในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า การ
ขอรับงบประมาณโดยตรงจากส านักงบประมาณของอบต.จะเป็นการกรอก
ข้อมูลงบประมาณที่ต้องการลงในเว็ปไซด์ที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ เมื่อ
เสร็จแล้วด าเนินการจัดส่งให้ส านักงบประมาณต่อไป โดยในขณะนี้ในการขอรับ
งบประมาณเราจะขอผ่านอ าเภอ จังหวัด กรมส่งเสริม และส านักงบประมาณ 
ซึ่งมีหลายขั้นตอน เหตุผลที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้อบต.เป็นหน่วยรับ
งบประมาณโดยตรงเพราะเป็นการกระจายอ านาจ เพ่ือกระจายงบประมาณให้
ท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว ส าหรับของอบจ.และเทศบาลได้เริ่มใช้วิธีการขอ
งบประมาณโดยตรงจากส านักงบประมาณแล้วในปีนี้เป็นปีแรกในส่วนของอบต.
ยังไม่มีหนังสือสั่งการมา  เท่าที่สอบถามข้อมูลการจัดท าค าของบประมาณจาก
ส านักงบประมาณนั้นค่อนข้างจะยาก ส่วนการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีทุกอย่างยังคงด าเนินการเหมือนเดิม แต่การจะของบประมาณจาก
ส านักงบประมาณจะเป็นการด าเนินโครงการที่เป็นโครงการใหญ่ๆงบประมาณ
หลักล้านขึ้นไป ที่เราจะต้องท าเรื่องขอรับงบประมาณจากส านักงบประมาณ
โดยตรงและต้องมีเอกสารประกอบครบถ้วน มีการประชาคม มีโครงการใน
แผนพัฒนา มีรายละเอียดโครงการ มีจุดพิกัด มีเอกสารการอนุญาตให้ใช้ที่จาก
เจ้าของที่เรียบร้อย รายละเอียดเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้ สรุปได้คือในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณก็ให้ด าเนินการเหมือนเดิม แต่ถ้าอบต.
จะด าเนินการโครงการใหญ่ๆ งบประมาณมากๆ ต้องท าเรื่องขอรับงบประมาณ
จากส านักงบประมาณโดยตรงค่ะ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   รองประธานสภาองค์การ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒.  การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ง บ ปร ะม าณ  พ . ศ .  ๒๕ ๖๕  มี ก า ร เ ปลี่ ย น แป ล ง อยู่ บ้ า ง เ นื่ อ ง จ า ก
กระทรวงมหาดไทยได้จ าแนกรูปแบบประมาณการรายรับรายจ่ายใหม่ แตกต่าง
จากปีที่ผ่านมา ในรายละเอียดส่วนอ่ืนก็ยังคงรูปแบบเดิม ซึ่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้เสนอให้สมาชิกสภา
ได้รับการพิจารณาตามเอกสารที่ส่งให้สภาแล้วครับ  ข้อ ๓.การเตรียมการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  นโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยและข้อเสนอของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งแนวทาง 
ให้อปท.ให้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ไม่ว่าในปีนั้นจะมีการเลือกตั้งหรือไม่ซึ่ง
คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องให้มีการเลือกตั้งอปท.ทุก

๕ 



รูปแบบให้ครบ แต่ก็มีสาเหตุให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปสาเหตุหลักๆ
เนื่องจากสถาณการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ท า
ให้คณะรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะมีมติให้มีการเลือกตั้งได้ แต่ยังไงการเลือกตั้งจะ
มีข้ึนอย่างแน่นอน แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงไหน ดังนั้นเราต้องเตรียมงบประมาณให้
เพียงพอ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เลือกตั้ง และให้เพ่ิมงบประมาณในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ด้วย และทางอบต.ของเราก็ได้เตรียมการด าเนินการไว้เรียบร้อยแล้ว
ครับ 

สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   รองประธานสภาองค์การ 
หัวหน้าส านักปลัด  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมสิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์  ต าแหน่ง หัวหน้าส านัก
ปลัด  ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องติดตามผลจากมตกิารประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  
๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  
ข้อ  ๔.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) หลังจากที่เราได้ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมในครั้งที่ผ่านมา ส านักปลัดก็ได้ท า
หนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือขอมติที่ประชุมในการด าเนินการ
สมัครเป็นสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯหรือไม่  โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่จะ
เข้าร่วมโครงการ ทางส านักปลัดได้ด าเนินการจัดท าเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ส่งไปยังจังหวัดและส่งต่อไปยังส านักพระราชวังตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วตอนนี้
อยู่ในระหว่างรอการตอบรับเข้าเป็นสมาชิกจากส านักพระราชวังครับ  ข้อ  ๕. 
การด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโค
วิด ๑๙ ผมขอชี้แจงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ในเขตต าบลหนองไผ่ล้อม ดังนี้ มีผู้ติดเชื้อจ านวน ๒๖  ราย  ผู้ติดเชื้อรอ
ยืนยัน  ๔  ราย ผู้ติดเชื้อเบื้องต้นยืนยันไม่พบเชื้อ จ านวน ๑ ราย รวมทั้งหมด 
๓๑ ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อนอกพ้ืนที่ จ านวน ๓๐ ราย ผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่  ๐  
ราย  ส่วนมากเป็นผู้ป่วยติดเชื้อที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงที่ประสงค์จะเดินทาง
มารักษาตัวที่ภูมิล าเนา ผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ไม่มี ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ
การจัดท าจุดกักตัวและจุดพักคอยซึ่งเราได้ด าเนินการจัดตั้งโดยใช้สถานที่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองไผ่ล้อม  ตอนนี้ศูนย์พักคอยของอบต.ของเราได้
เปิดรับผู้ติดเชื้อที่ต้องการกลับมารักษาตัวในพ้ืนที่ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ที่
ผ่านมาและมีจ านวนผู้ป่วยที่เข้ามารักษาตัวที่ศูนย์พักคอยตั้งแต่วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม จนถึงปัจจุบัน มีจ านวน ๒๑ ราย การด าเนินการของศูนย์ก็จะเป็นใน
ลักษณะการประสานเชื่อมต่อระหว่างผู้ป่วยกับโรงพยาบาลและสาธารณสุข ซึ่ง
ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ติดต่อประสานกับผู้ป่วยโดยตรงและเป็นผู้ประเมินว่า
ผู้ป่วยแต่ละคนอยู่ในระดับใดถ้าผู้ป่วยที่มีอาการหนักเชื้อลงปวดก็จะมีการเรียก
เข้าไปตรวจและรักษาต่อที่โรงพยาบาลและมีผู้ป่วยที่หายเป็นปกติได้กลับไปกัก
ตัวที่บ้านได้แล้วจ านวน ๒ ราย  ส าหรับสถานการณ์ตอนนี้คิดว่าจะมีผู้ป่วยติด
เชื้อเดินทางเข้ามาอีก แต่เราก็ยังภูมิใจว่าในพื้นที่ของเราไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ ขอให้
สมาชิกทุกท่านร่วมกันก ากับดูแลพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ของเราให้ผ่านพ้น
วิกฤตินี้ไปด้วยกันครับ      

๖ 



นางพเยาว์  โกศรีงาม  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   รองประธานสภาองค์การ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  ดิฉันนางพเยาว์  โกศรีงาม  ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ขออนุญาตเพิ่มเติมต่อจากท่านหัวหน้าส านักปลัด ส าหรับจุด
พักคอยตอนนี้อปท.ทุกแห่งที่ต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่
เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง ก็คือ (๑) พ้ืนที่รองรับส าหรับรองรับผู้ป่วยที่เดินทาง
มาจากพ้ืนที่สีแดงหรือพ้ืนที่เสี่ยงที่จะต้องกักตัว  ๑๔  วัน  (๒) จุดพักคอย
ส าหรับผู้ที่ตรวจแล้วมีผลติดเชื้อและรอผลการตรวจยืนยันจากโรงพยาบาลอีกที
เพ่ือรอเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม  (๓)  จุดส าหรับผู้ป่วยที่รักษาตัว
ที่โรงพยาบาลแล้วอาการดีขึ้นไม่มีอาการแทรกซ้อน เมื่อรักษาครบ ๑๐ วันแล้ว
อาการดีขึ้น ทางโรงพยาบาลก็จะส่งเข้ามารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลอีก  ๔  วัน สรุปก็คือ สถานที่ที่อบต.จะต้องด าเนินการจัดเตรียม
เพ่ือรองรับผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงมี ๓ จุด ดังนี้ 
(๑) ศูนย์กักตัวส าหรับผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่สีแดงหรือพ้ืนที่เสี่ยง 
(๒) ศูนย์พักคอยส าหรับผู้ติดเชื้อที่รอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม  
(๓) ศูนย์ส าหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วอาการดีขึ้น โรงพยาบาลส่ง

ตัวให้มารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอีก ๔ วัน และไป
รักษาตัวต่อที่บ้านอีก ๑๔ วัน จึงจะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ 

ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยได้มีหนังสือสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้
ทุกอปท.จัดท าศูนย์พักคอยอบต.ของเราได้ประชุมเพ่ือหารือเมื่อวันศุกร์และวัน
อังคารที่ผ่านมาและได้มีมติให้ใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองไผ่ล้อม
ทั้ง ๒ อาคารเป็นศูนย์พักคอย และมีการประชุมอีกครั้งเมื่อวันที่  ๒๗ กรกฎาคม 
ที่ผ่านมา เพ่ือตกลงและหารือเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์พักคอย และวันที่ 
๒๘ กรกฎาคม เป็นวันที่เราเปิดศูนย์พักคอยและรับผู้ป่วยติดเชื้อเข้ามา จน
มาถึงตอนนี้เราก็ด าเนินการมาได้ระยะหนึ่งแล้วทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางระดับ
หนึ่งแล้วก็ต้องด าเนินการต่อไป  เพราะไม่รู้ว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
จะหมดไปเมื่อไหร่ แต่เราก็ได้เตรียมงบประมาณไว้อย่างเพียงพอส าหรับการ
ด าเนินการของศูนย์พักคอยของอบต.เราค่ะ 

นายพรชัย   ระหา           ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  
ประธานสภา อบต.           ครั้งที่  ๑   ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
    มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามอะไรหรือไม่ครับ  เชิญครับ   

นายวิโรจน์  มีมานะ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ  
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๕  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนทุกส่วน           

ผมนายสุวิโรจน์  มีมานะ  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  ๕ ผมอยากทราบว่าในส่วนที่
ผู้ป่วยเดินทางเข้ามาที่ศูนย์พักคอยของเรา เราได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้ป่วยในเรื่องใดบ้าง สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมีมากน้อยเพียงใด
ครับ 

นางพเยาว์  โกศรีงาม  ในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ในส่วนของโครงการที่อบต.เราได้ด าเนินการก็จะมี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีนอน หมอน มุ้ง เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดพีพีอี  

ถุงมือ ถุงเท้า อุปกรณ์ป้องกันภัยส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่
ในศูนย์พักคอย โดยของใช้ส่วนตัวเราจะขอความร่วมมือจากผู้ป่วยให้น าเข้ามา

๗ 



เอง ทางศูนย์ฯได้จัดสถานที่ ขอบเขตรั้วกั้น อาหาร ผู้ดูแลและอ านวยความ
สะดวกที่อยู่ด้านนอก และเราได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากการบริจาคท าให้
สามารถพัฒนาศูนย์พักคอยของเราให้ดีขึ้น อุปกรณ์ของใช้ที่จ าเป็นเราก็
พยายามจัดหาให้ทัน บางอย่างเช่น อุปกรณ์วัดระดับออกซิเจนในเลือด ทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพก็ให้มาและได้รับการช่วยเหลือหลายอย่าง ทางเรา
เองก็พยายามจัดหามาให้เพียงพอ ในส่วนที่ขาดของใช้ส่วนตัวบางอย่างใช้
ร่วมกันไม่ได้ก็ไม่ได้จัดหาให้เราจึงขอความร่วมมือให้ผู้ป่วยหามาเองเป็นส่วน
ใหญ่ค่ะ 

นายพรชัย   ระหา           มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีถือว่า  
ประธานสภา อบต.           ที่ประชุมรับทราบนะครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     ๑.  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- 
   ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔) 
             ๒.  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                            งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  วาระท่ี  ๑  รับหลักการ 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๑  ญัตติพิจารณาให้ความเห็น 
ประธานสภา อบต.   ชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม (ครั้งที ่๒/๒๕๖๔) 

ขอเชิญท่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  เชิญครับ 

นางสาวสุภาพร  พูนไธสง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน คณะท่านผู้บริหาร

และหัวหน้าส่วนทุกส่วน  ดิฉัน นางสาวสุภาพร   พูนไธสง   นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๑.  ญัตติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
เพ่ิมเติม  (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  การเพ่ิมเติม  หมายถึง การเพ่ิมโครงการ/กิจกรรม ที่
ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ใน
ปีงบประมาณ  2565  อบต.หนองไผ่ล้อมมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว  ที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2561-2565 เพ่ิมเติม  ครั้งที่  2/2564  เพ่ือบรรจุโครงการ/กิจกรรมตามที่
ส่วนราชการได้เสนอเข้ามาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 
เพ่ิมเติม  ครั้งที่  2/2564  ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่เสนอเข้ามาบรรจุเพ่ิมเติม
ในแผนเป็นการโครงการที่ทางคณะผู้บริหารเห็นว่ามีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการและโครงการที่จะต้องด าเนินการตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและนโยบายของรัฐบาล  โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม  ครั้งที่  2/2564  มีทั้งหมด ๑๕  
โครงการ  แยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาและรายแผนงานได้  ดังนี้ 

๘ 

๙ 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   แผนงานเคหะและชุมชน    จ านวน  2 โครงการ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน  2 โครงการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์  จ านวน  1 โครงการ 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   จ านวน 7 โครงการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
   แผนงานการเกษตร  จ านวน  2 โครงการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   แผนงานบริหารทั่วไป  จ านวน  1 โครงการ 

 รายละเอียดของโครงการปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ท่านสมาชิกทุก
ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอเชิญให้ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณา
เพ่ือที่จะขอติให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายพรชัย   ระหา    มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดสงสัย  หรือมีข้อซักถาม
ประธานสภา อบต.  เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  (ครั้งที่ ๒/ 
              ๒๕๖๔)  ที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงหรือไม่ เชิญครับ 

นายสุพจน์  ศรีวรรณะ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ  
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนทุกส่วน           

ผมนายสุพจน์  ศรีวรรณะ  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  ๒  ผมขอสอบถามโครงการ
ที่บ้านขุมปูน  หมู่ที่  ๒  ที่เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบที่แล้วท าไมไม่
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  (ครั้งที่ ๒/           
๒๕๖๔) ฉบับนี้ครับ 

นางสาวสุภาพร  พูนไธสง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหาร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนต าบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน  คณะท่านผู้บริหาร 

และหัวหน้าส่วนทุกส่วน  ดิฉัน นางสาวสุภาพร  พูนไธสง  นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ขอชี้แจงในส่วนที่ท่านสุพจน์สอบถาม  โครงการที่บ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ 
ที่เคยเสนอโครงการในแผน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๑/           
๒๕๖๓)  เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ระบุงบประมาณในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้เลยค่ะ ส่วน
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๔) เป็นโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ค่ะ 

นายพรชัย   ระหา    มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดสงสัย  หรือมีข้อซักถาม
ประธานสภา อบต.  เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  (ครั้งที่ ๒/ 
              ๒๕๖๔)  อีกหรือไม่ถ้าไม่มี 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายพรชัย   ระหา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่านใดสงสัย  หรือมีข้อซักถาม 
ประธานสภา อบต.   กระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง

เสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ ๑.  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔)  โดยกระผมจะถาม
เป็น  ๒  ประเด็น 

๑๐ 



      ประเด็นแรก เห็นชอบ 
      ประเด็นที่สอง  ไม่เห็นชอบ 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ ๑.  ญัตติการพิจารณาให้ความ
เลขานุการสภา อบต.  เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  (ครั้งที่ ๒/ 

๒๕๖๔)   
เห็นชอบ  ๑๕  เสียง 

      ไมเ่ห็นชอบ    ไม่มี       
      งดออกเสียง       ๑  เสียง 

มตเิห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๒/ 
๒๕๖๔)  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง   

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ๒.  ญัตติการพิจารณาให้ความ
ประธานสภา อบต.   เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   

วาระท่ี ๑  รับหลักการ  ขอเชิญท่านนายกกล่าวค าแถลงงบประมาณประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสภาองค์การบริหาร 

   ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  เชิญครับ 
นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน และหัวหน้าส่วน  

ทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม  ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  บัดนี้  ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จึงขอแถลงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังต่อไปนี้ 
๑. สถานะการคลัง 

    ๑๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

    ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร  จ านวน        ๑๐,๑๑๕,๓๑๐.๘๔   บาท 
    ๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน      ๖,๔๔๖,๗๑๗.๗๑   บาท 
    ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม     ๔,๗๗๗,๓๓๓.๖๐   บาท 
    ๑.๑.๔  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

จ านวน ๗ โครงการ  รวม  ๒๙๔,๑๓๒.๑๔ บาท 
    ๑.๑.๕  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  

จ านวน  ๙  โครงการ  รวม  ๔๑๔,๒๐๐.๐๐  บาท 
    ๑.๒  เงินกู้คงค้าง  ๐.๐๐  บาท 

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
    (๒.๑) รายรับจริง  จ านวน  ๒๙,๒๑๕,๒๐๙.๔๔  บาท   ประกอบด้วย 

๑๑ 



    หมวดภาษีอากร            ๑๒,๒๐๒.๐๐   บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต           ๑๑๓,๕๗๕.๑๕   บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน           ๗๔,๓๙๒.๙๑   บาท          
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์             ๐.๐๐    บาท   
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          ๔๗,๙๐๐.๐๐    บาท          
    หมวดรายได้จากทุน        ๐.๐๐     บาท    
    หมวดภาษีจัดสรร              ๑๕,๑๘๐,๕๐๘.๓๘    บาท 
          หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   ๑๓,๗๘๖,๖๓๑.๐๐    บาท 
    (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  ๐.๐๐  บาท 
    (๓)  รายจ่ายจริง จ านวน  ๒๗,๕๗๔,๔๘๒.๓๐  บาท   ประกอบด้วย 
    งบกลาง       ๘,๓๐๕,๙๐๓.๐๐  บาท 
    งบบุคลากร           ๑๐,๑๒๒,๐๕๓.๐๐  บาท 
    งบด าเนนิการ      ๖,๓๘๓,๓๒๖.๓๐  บาท 
    งบลงทุน       ๑,๖๒๒,๒๐๐.๐๐  บาท 

งบเงินอุดหนุน       ๑,๑๔๑,๐๐๐.๐๐   บาท 
    งบรายจา่ยอื่น        ๐.๐๐   บาท 
    (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์๑๗,๔๑๕.๐๐บาท 
    (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน  ๒,๐๕๒,๖๘๙.๐๐  บาท 
    (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุกส ารองเงินสะสม  จ านวน  ๐.๐๐  บาท 
    (๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน  ๐.๐๐  บาท   

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตั้งงบประมาณแบบ      
สมดุล  เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมพิจารณา
เห็นชอบต่อไปส่วนรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ตามหนังสือที่ส่งให้
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมตรวจสอบ  และถ้ามีข้อ 
สงสัยในส่วนใดสามารถสอบถามได้ครับ 
 

นายสุพจน์  ศรีวรรณะ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ  
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนทุกส่วน           

ผมนายสุพจน์  ศรีวรรณะ  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  ๒ จากการแถลงดูจาก
ประมาณการรายรับหมวดค่าภาษีอากร ท าไมประมาณการรายรับลดลงจาก
ยอดของปีที่แล้ว  งบประมาณงบประมาณด้านบุคลากรท าไมเพ่ิมฃึ้น งบลงทุน
ท าไมลดลง งบประมาณในหมวดงบลงทุนควรมีการกระจายงบประมาณพัฒนา
ท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน ส าหรับในเรื่องเงินอุดหนุนกิจการประปา กระผมอยาก
ทราบว่ามีรายรับ-รายจ่ายเท่าไหร่  อยากให้ชี้แจงรายรับ-รายจ่ายของกิจการ
ประปาให้สมาชิกสภาทราบด้วยครับ 

นายพรชัย   ระหา    ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงตอบค าถามที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถาม ขอ
ประธานสภา อบต.  เชิญครับ 

นางสาวสุภาพร  พูนไธสง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหาร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนต าบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน  คณะท่านผู้บริหาร 
    และหัวหน้าส่วนทุกส่วน ดิฉันนางสาวสุภาพร  พูนไธสง  นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนปฏิบัติการ  ขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการประมาณการ
รายรับ รายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีอากร  ในปีที่แล้วมีการประมาณการ

๑๒ 



รายรับจากภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดินไว้ด้วยท าให้ยอด
ประมาณการรายรับในรายได้ประเภทนี้มียอดที่สูงกว่าปีนี้ ซึ่งในปีนี้ภาษีสอง
ประเภทนี้ได้ยกเลิกระเบียบไม่ให้เก็บแล้วโดยให้เก็บเป็นภาษีตัวใหม่คือภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งถ้าเราไม่มียอดลูกหนี้ค้างช าระของภาษีทั้ง ๒ ประเภท
นี้ก็ไม่ต้องตั้งรายได้รองรับอีก จึงท าให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรายได้ที่
จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากรเราจะตั้งรับรายได้จากภาษี ๒ ตัว คือ ภาษีป้าย 
และภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างจึงท าให้ประมาณการรายรับลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ค่ะ ส าหรับงบบุคลากรที่มีการประมาณการรายจ่าย
ไว้  โดยงบบุคลากรเป็นการตั้งจ่ายเพ่ือจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ให้แก่
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและสมาชิกสภา ซึ่งเงินเดือนและค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาจะดูจากรายได้ของอบต.แล้วน ามาค าณวนตั้งจ่ายซึ่ง
ไม่ได้เพ่ิมจากปีที่แล้ว แต่เงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น จะตั้ง
จ่ายโดยค านวณจากการเลื่อนขั้นประจ าปีด้วยท าให้เงินเดือนของพนักงาน
ลูกจ้างจะเพ่ิมขึ้นในทุกๆปี  เหตุนี้จึงเป็นผลท าให้งบบุคลากรจะมีการเพ่ิมขึ้น
จากปีที่แล้วค่ะ 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน และหัวหน้าส่วน  
    ทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองไผ่ล้อม ในส่วนของงบลงทุนที่ลดลง สืบเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมามียอดลดลง โดยสังเกตุได้จากที่เราได้ประมาณ
การรายรับที่ลดลงจากปีที่แล้วท าให้ต้องตัดลดงบประมาณในงบประมาณ
รายจ่ายในด้านต่างๆลงเพ่ือจะให้สอดคล้องกับประมาณการรายรับ และในส่วน
ของกิจการประปา สืบเนื่องจากประปาตัวนี้ใช้ทั้ง ๓ หมู่บ้าน และได้สร้างมา
เวลานานแล้วท าให้อุปกรณ์ โครงสร้างต่างๆ ช ารุดทรุดโทรม การที่เรารับมา
ด าเนินการต่อไม่ใช่ว่าจะมุ่งหวังผลก าไร เพราะรายจ่ายในแต่ละเดือนก็มีจ านวน
มาก เช่น ค่าไฟ ค่าสารส้ม คลอรีน เป็นต้น ก็ท าได้เพียงประคับประคองให้ยังใช้
การได้เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนในเขตต าบลของเรามีน้ าใช้ไม่เดือดร้อนครับ 

นายพรชัย   ระหา    ในเรื่องงบประมาณกิจการประปา อยากขอให้ทางกองคลังน ารายละเอียด 
ประธานสภา อบต.  รายรับ-รายจ่าย มาชี้แจงให้สภาทราบด้วยในการประชุมคราวต่อไป ขอเชิญ

ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลครับ  

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  นายกได้กล่าวค าแถลงงบประมาณประกอบ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   ท่านประธานสภาฯ   
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจะพิจารณาเป็น  ๓  วาระ  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สอง
ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นซึ่งท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้กล่าวหลักการและเหตุผลให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมได้รับทราบแล้ว  เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมพิจารณาครับ 

๑๓ 



นายพรชัย   ระหา    มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดสงสัย  หรือมีข้อซักถาม 
ประธานสภา อบต.  ประเด็นใดที่ท่านปลัดได้ชี้แจงหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายพรชัย   ระหา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่านใดสงสัย  หรือมีข้อซักถาม 
ประธานสภา อบต.   กระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ญัตติการพิจารณาให้ 

ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
วาระท่ี ๑  รับหลักการ  โดยกระผมจะถามเป็น  ๒ ประเด็น 

     ประเด็นแรก รับหลักการ 
     ประเด็นทีส่อง  ไม่รับหลักการ 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
 
 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ ๒. ญัตติพิจารณาให้ความ
เลขานุการสภา อบต.  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  วาระท่ี  ๑  รับหลักการ   
รับหลักการ ๑๕  เสียง 

     ไมร่ับหลักการ    ไม่มี       
     งดออกเสียง        ๑  เสียง 

มติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง   
 

มติที่ประชุม   รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง   

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  หลังจากท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้ปรึกษาและลงมติ 
เลขานุการสภา อบต.  รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง งบประมาณราย 

จ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   ส่วนที่เกี่ยวข้องหลังจากรับหลักการ       
แล้ว  คือการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เพ่ือพิจารณาค า
เสนอ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ซึ่งญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนด 
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔)  ก าหนดไว้ ข้อ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  ๒ ประเภท  
คือ  (๑) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวน      
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  (๒)  คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วย 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ข้อ ๑๐๔  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มีหน้าที่
กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น  
แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

    ข้อ ๑๐๕ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจ 

๑๔ 



เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นในกิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่นดังนี ้

(๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

ถ้ามีความจ าเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  แล้วเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา   

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

นายพรชัย   ระหา การเลือกคณะกรรมการแปรญัตตินั้น จะเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ 
ประธานสภา อบต.   ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนตามข้อ ๑๐๓  

ขอให้ที่ประชุมตกลงกันว่าจะมีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คนขอเชิญและเลือกมา
จากสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเชิญเสนอครับ 

นายสัมพันธ์  หม่วยนอก  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร 
สมาชิกสภา อบต หมูที่ ๙ ส่วนต าบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน   คณะผู้บริหาร   

และหัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสัมพันธ์  หม่วยนอก  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๙ ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ 
คนและเลือกมาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นครับ  
รับรอง  ๑. นายดี  นางาม         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 

๒. นายหนู  ประการะสี         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 

นายพรชัย   ระหา มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมองค ์
ประธานสภา อบต.   การบริหารส่วนต าบล การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนสามคน โดยผม 

จะถามเป็นสองประเด็น    
ประเด็นแรก เห็นชอบ 

   ประเด็นที่สอง ไม่เห็นชอบ 
  

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  มติที่ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมการเลือกคณะกรรมการ 
เลขานุการสภา อบต.  แปรญัตติจ านวนสามคนมติที่ประชุม  

เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
       ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
       งดออกเสียง ๑ เสียง 

มติเห็นชอบการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนสามคน ด้วยคะแนนเสียง 
๑๕ เสียง 
 

๑๕ 



 
 

นายพรชัย   ระหา จากระเบียบที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง   วิธีการเลือก 
ประธานสภา อบต.  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อ

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ใน
กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าสองคน  ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  ล าดับ
ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เชิญครับ 

นายสาย  ศรีสมนาม  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร 
สมาชิกสภา อบต หมูที่ ๘ ส่วนต าบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน   คณะผู้บริหาร   

และหัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสาย  ศรีสมนาม  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๘   
เสนอ  นายพัด  นาแข็ง   เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ผู้รับรอง  ๑. นายชาติชาย  ประสาระเอ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 
    ๒. นายชนวีร์  เทียมทนงค์      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ 

นายวิโรจน์  มีมานะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหาร 
สมาชิกสภา อบต หมูที่ ๕ ส่วนต าบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน   คณะผู้บริหาร   

และหัวหน้าส่วนทุกส่วน กระผมนายวิโรจน์ มีมานะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  หมู่ที่  ๕     
เสนอ  นายชนวีร์  เทียมทนงค์  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ผู้รับรอง  ๑. นายทบ  บวกไธสง         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ 
    ๒. นางส าเนียง  เหลาก าพ้ี      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ 

นายชาติชาย  ประสาระเอ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร 
สมาชิกสภา อบต หมูที่ ๕ ส่วนต าบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน   คณะผู้บริหาร   

และหัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมชาติชาย  ประสาระเอ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๕     
เสนอ  นางส าเนียง  เหลาก าพ้ี   เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ผู้รับรอง  ๑. นายประหยัด  จงเทพ      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ 
    ๒. นายสาย  ศรีสมนาม       สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ 

นายพรชัย   ระหา มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จะเสนอรายชื่อ 
ประธานสภา อบต.    คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติอีกหรือไม่  เชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 

นายพรชัย   ระหา สรุปสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้เลือกและแต่งตั้ง ๓ ท่าน   
ประธานสภา อบต.    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 

(๑) นายพัด  นาแข็ง          กรรมการแปรญัตติ 
(๒) นายชนวีร์  เทียมทนงค์         กรรมการแปรญัตติ 
(๓) นางส าเนียง  เหลาก าพ้ี         กรรมการแปรญัตติ 

คณะกรรมการแปรญัตติมีทั้งหมด  ๓  คน  การก าหนดยื่นเอกสารการแปรญัตติ  
ระหว่าง วันที่ ๑๒ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๐๐ น. ถึงวันที่  ๑๓  
สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๖.๐๐  น. ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๖ 

๑๗ 



วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  แต่งกายด้วย
ชุดสุภาพ ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องอ่ืน ๆ 

นายพรชัย   ระหา  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดมีข้อซักถามในเรื่องอ่ืนหรือไม่
ประธานสภา อบต.   ครับ   

ที่ประชุม   ไม่มี  
 

นายพรชัย  ระหา  สั่งปิดการประชุม    
ประธานสภา อบต.  
 
 

  ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๓๐  น.  
 
 

       ลงชื่อ    สุรพงษ์  ศิลาวิเศษ     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ) 
                                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม    

 

       ลงชื่อ    สุพจน์  ศรีวรรณะ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสุพจน์  ศรีวรรณะ) 

      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

       ลงชื่อ      วิโรจน์  มีมานะ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายวิโรจน์  มีมานะ) 

                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

        ลงชื่อ    หนู  ประการะสี   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายหนู  ประการะสี) 

                  เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

       ลงชื่อ        พรชัย  ระหา        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            (นายพรชัย  ระหา) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


