
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๓  คร้ังที ่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๑๓   เดือน สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 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    เทียมทนงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ชนวีร์    เทียมทนงค์  
๘. นายอภิชาติ  แพนไธสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ อภิชาติ  แพนไธสง  
๙. นายชาติชาย ประสาระเอ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ชาติชาย  ประสาระเอ  

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

 

ผู้ไม่เข้าประชุม   

 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นางส าเนียง  เหลาก าพ้ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ส าเนียง  เหลาก าพ้ี ลากิจ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

๑ 



 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ     
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายสิทธิศักดิ์     แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สิทธิศักดิ์   แก้วหาวงศ์  
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. นางละอองดาว  เอี่ยมศรี ผู้อ านวยการกองคลัง ละอองดาว  เอี่ยมศรี  
๗. สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์ หัวหน้าส านักปลัด สิทธิพงษ์  ไกรสีห์  
๘. นายจักรกฤษ     เศษก าปัง นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาราชการ

แทนผู้อ านวยการกองช่าง 
จักรกฤษ  เศษก าปัง  

๙. นางสาวดวงดาว  ภักดีประพันธ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ รักษาราชการ
แทน  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

ดวงดาว ภักดีประพันธ์  

๑๐. นางสาวสุกัญญา  ยอดเพชร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สุกัญญา  ยอดเพชร  

๑๑ 
. 

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. ๒๕๖๒  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง  การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒) 
และข้อ ๒๒  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  จึงเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้ง
ที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ในวันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา 
๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ล้อม  (ระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  

  
 

๒ 



 

 

วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  มีก าหนด ๑๕ วัน) ประกาศ ณ วันที่   
๘  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ 
๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองไผ่ล้อม (ส่งส าเนาการประชุมไปพิจารณาก่อนแล้ว  

 

นายพรชัย  ระหา    ตามที่ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ประธานสภา อบต.  ไผ่ล้อม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่   

๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ไปพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น มีสมาชิก
ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในส่วนใดหรือไม่เรียนเชิญครับ 

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

ผมนายสุพจน์  ศรีวรรณะ  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  ๒  จากการตรวจสอบ
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้าที่ ๑๑  ข้อความของนางส าเนียง เหลาก าพ้ี  บรรทัดที่  ๔  ครับ 

นายพรชัย  ระหา    มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความใดอีกหรือไม่ครับ   
ประธานสภา อบต.   
 

ทีป่ระชมุ   ไม่มี 
 

นายพรชัย  ระหา    ถ้าไม่มีข้อแก้ไข  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว   
ประธานสภา อบต.                 โดยกระผมจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
     ประเด็นแรก รับรองรายงานการประชุม 
     ประเด็นทีส่อง  ไม่รับรองรายงานการประชุม 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  มติรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑ ครั้งที่  ๑ ประจ าปี 
เลขานุการสภา อบต.   พ.ศ.  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒    

รับรอง  ๑๒  เสียง 
     ไมร่ับรับรอง     ไม่มี       
     งดออกเสียง       ๓  เสียง 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ล้อม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๔  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๒  เสียง 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.  
๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๓ 



   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่   ๑ ครั้งที่  ๑  
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เมื่อวันที ่ ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   
๑. ญตัติพจิารณาให้ความเหน็ชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผล่้อม  อ าเภอหนองสองห้อง จงัหวัดขอนแก่น   
๒.  ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ งบประมาณ  ๓๔๙,๐๐๐  บาท  ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ดังนี้  
๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประหยดั จงเทพ  
บ้านโนนจอมศรี  หมู่ท่ี  ๖  งบประมาณ  ๒๒๙,๐๐๐  บาท 

          ๒.๒ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านโนนจอมศรีหมู่ท่ี ๖ งบประมาณ   
                   ๑๒๐,๐๐๐  บาท  

                                      ๓.  ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน งาน       
                                      บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน         
                                      และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกุง 
                                      สว่าง หมู่ที่  ๓  เช่ือมบ้านกุดหว้า  งบประมาณ  ๒๑๐,๐๐๐  บาท  ไปเพิ่ม  
                                      รายจ่ายแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง ประเภทส ารองจ่าย 

๔. ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๔  งบประมาณ  ๘๔๗,๐๐๐  
บาท                   

นายพรชัย   ระหา           ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  
ประธานสภา อบต.           ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๑. ญตัติพจิารณาให้ความเหน็ชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผล่้อม  อ าเภอหนองสองห้อง จงัหวัดขอนแก่น   
๒.  ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ งบประมาณ  ๓๔๙,๐๐๐  บาท  ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ดังนี้  
๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประหยดั จงเทพ  
บ้านโนนจอมศรี  หมู่ท่ี  ๖  งบประมาณ  ๒๒๙,๐๐๐  บาท 

          ๒.๒ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านโนนจอมศรีหมู่ท่ี ๖ งบประมาณ   
                   ๑๒๐,๐๐๐  บาท  

                                      ๓.  ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน งาน       
                                      บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน         
                                      และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกุง 
                                      สว่าง หมู่ที่  ๓  เช่ือมบ้านกุดหว้า  งบประมาณ  ๒๑๐,๐๐๐  บาท  ไปเพิ่ม  
                                      รายจ่ายแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง ประเภทส ารองจ่าย 

๔ 



 
๔. ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๔  งบประมาณ  ๘๔๗,๐๐๐  
บาท  ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนรายงานผลจากมติที่ประชุมต่อสภา     
องค์การบริหารส่วนต าบล  เชิญครับ 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสุรพงษ์   ศิลาวิเศษ  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามผลจากมตกิารประชุมสมัย 
วิสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  อ าเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบครับ ข้อ ๒. ญัตติ
พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ งบประมาณ  ๓๔๙,๐๐๐  บาท  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ดังนี้  ๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนาย
ประหยัด จงเทพ  บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่  ๖  งบประมาณ  ๒๒๙,๐๐๐  
บาท  ๒.๒ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านโนนจอมศรีหมู่ที่ ๖ 
งบประมาณ  ๑๒๐ ,๐๐๐  บาท  มติที่ประชุมอนุมัติครับ ข้อ ๓. ญัตติ
พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกุง 

                                      สว่าง หมู่ที่  ๓  เช่ือมบ้านกุดหว้า  งบประมาณ  ๒๑๐,๐๐๐  บาท  ไปเพิ่ม  
รายจ่ายแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง ประเภทส ารองจ่าย มติที่ประชุมไม่
อนุมัติครับ  ข้อ ๔. ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๔  งบประมาณ  
๘๔๗,๐๐๐  บาท  มติท่ีประชุมอนุมัติครับ 

นายพรชัย   ระหา           มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามที่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลรายงาน
ประธานสภา อบต.  ผลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอเชิญครับ 

ทีป่ระชมุ   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  ๑.  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระท่ี  ๑  รับหลักการ 

๒.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายจ่าย    
    ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน รายการซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ      
    พระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  จ านวน  ๑ ซุ้ม ๆ  
    ละ ๙๙,๐๐๐ บาท 

๕ 



 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๑  ญัตติพิจารณาให้ความเห็น 
ประธานสภา อบต.   เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

วาระท่ี ๑  รับหลักการ  ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหาร
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. ๒๕๖๓  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  บัดนี้  ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จึงขอแถลงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ  วันที่  9  สิงหาคม พ.ศ. 2562 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

    1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น           10,539,644.40    บาท 
    1.1.2  เงินสะสม      2,417,118.98   บาท 
    1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม     4,433,922.42   บาท 
    1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

จ านวน .........5..... โครงการ       รวม .......97,000.00.... บาท 
    1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  

จ านวน......0.....โครงการ    รวม.....0.....บาท 
    1.1.6  เงินกู้คงค้าง..........0.00...........บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 
    (1) รายรับจริง………26,693,664.30.-.....บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร            85,533.90   บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต             59,574.10   บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน           45,521.30   บาท          
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์            -   บาท   
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          56,000.00   บาท          
    หมวดรายได้จากทุน        -   บาท    
    หมวดภาษีจัดสรร                 13,614,007.00   บาท 
          หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      12,833,028.00   บาท 
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   2,166,340.00   บาท 
    (3)  รายจ่ายจริง จ านวน        24,027,433.97  บาท    ประกอบด้วย 
    งบกลาง        7,538,979.00   บาท 
    งบบุคลากร       8,095,220.00   บาท 

๖ 



     
งบด าเนนิการ     6,153,262.85    บาท 

    งบลงทุน       1,212,972.12    บาท 
    งบรายจา่ยอื่น     -          บาท 
    งบเงินอุดหนุน      1,027,000.00   บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนนุที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  2,166,340 บาท 
    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน   0.00   บาท 
    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทนุส ารองเงินสะสม  จ านวน 0.00  บาท 
    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00  บาท 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั้งงบประมาณแบบ      
สมดุล  เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมพิจารณาเห็น 
ชอบต่อไป  ส่วนรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ตามหนังสือที่ส่งให้
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมตรวจสอบและถ้ามีข้อ 
สงสัยในส่วนใดสามารถสอบถามได้ครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นายกได้กล่าวค าแถลงงบประมาณประกอบ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   ท่านประธานสภาฯ   
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจะพิจารณาเป็น  ๓  วาระ  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สอง
ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นซึ่งท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้กล่าวหลักการและเหตุผลให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมได้รับทราบแล้ว  เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมพิจารณาครับ 

นายพรชัย   ระหา    มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดสงสัย  หรือมีข้อซักถาม 
ประธานสภา อบต.  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เชิญครับ 

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

ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยว่าเป็นเงินที่เก็บจากหมู่บ้านหรือว่าเป็นเงินรายได้
จากตรงไหนครับ 

นายพรชัย   ระหา    ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา อบต.  ต าบล  เชิญครับ 

นางละอองดาว  เอี่ยมศรี    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ   
ผู้อ านวยการกองคลัง   บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนทุกส่วน 

ดิฉันนางละอองดาว  เอี่ยมศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง ส าหรับรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยเป็นเงินรายได้ท่ีอบต.จัดเก็บเองค่ะ 
 
 
 

๗ 



        

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ตามที่ท่านวิโรจน์  มีมานะได้สอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
เลขานุการสภา อบต.  เป็นการประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่แยกเป็นหมวดแต่ 

ละหมวดประเภทภาษีอากรแยกตามแหล่งที่มาของงบประมาณซึ่งมีหลักๆ ๓ 
แหล่ง  คือ ๑. รายได้ที่อบต.จัดเก็บเอง  ๒. รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ และ       
๓. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ ซึ่งค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยเป็นการ
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครับ 

นายพรชัย   ระหา    มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดสงสัย  หรือมีข้อซักถาม 
ประธานสภา อบต.  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เชิญครับ 

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

กับการให้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูลของเราได้ตั้งรับเป็นรายรับในหมวดประเภทใด
ครับ 

นายพรชัย   ระหา    ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา อบต.  ต าบล  เชิญครับ 

นางละอองดาว  เอี่ยมศรี    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ   
ผู้อ านวยการกองคลัง   บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนทุกส่วน 

ดิฉันนางละอองดาว  เอ่ียมศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง ส าหรับรถดูดสิ่งปฏิกูลได้ตั้ง
รับไว้ในหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รายการค่าใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะ 

นายพรชัย   ระหา    มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดสงสัย  หรือมีข้อซักถาม 
ประธานสภา อบต. เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

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

ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๓  วาระท่ี ๑  รับหลักการ  โดยกระผมจะถามเป็น  ๒ ประเด็น 

     ประเด็นแรก รับหลักการ 
     ประเด็นทีส่อง  ไม่รับหลักการ 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ ๑. มติพิจารณาให้ความ
เลขานุการสภา อบต.  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระท่ี  ๑  รับหลักการ   
รับหลักการ ๑๔  เสียง 

     ไมร่ับหลักการ    ไม่มี       
     งดออกเสียง        ๑  เสียง 
 

๘ 



 
มติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๔  เสียง   
 

มติที่ประชุม   รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๔  เสียง   

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

จ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   ส่วนที่เกี่ยวข้องหลังจากรับหลักการ       
แล้ว  คือการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เพ่ือพิจารณาค า
เสนอ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นพ.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 สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ 
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
     ข้อ ๑๐๔  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณา 
สอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น  แล้วรายงานต่อสภา 
ท้องถิ่น 

            ข้อ ๑๐๕ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจ 
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ ไม่ได้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นในกิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่นดังนี้ 

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

พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา   

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่ วนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 

๙ 



   
 

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. นายดี  นางาม       สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๑ 
    ๒. นายธนวิชญ์  ปัตถาระกัง     สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๑ 

นายทบ  บวกไธสง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร 
สมาชิกสภา อบต หมูที่ ๒ ส่วนต าบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน   คณะผู้บริหาร   

และหัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายทบ  บวกไธสง  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๒     
เสนอ  นายสัมพันธ์  หม่วยนอก  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ผู้รับรอง  ๑. นางสุภัทตรา  ศรีจันทร์บุ     สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๘ 
    ๒. นายหนู  ประการะสี          สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๙ 

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

และหัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสัมพันธ์  หม่วยนอก  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๙     
เสนอ  นายดี  นางาม   เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ผู้รับรอง  ๑. นายประหยัด  จงเทพ     สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๖ 
    ๒. นายพัด  นาแข็ง       สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๗ 

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) นายสัมพันธ์  หม่วยนอก    กรรมการแปรญัตติ 
(๓) นายดี  นางาม         กรรมการแปรญัตติ 

คณะกรรมการแปรญัตติมีทั้งหมด  ๓  คน การก าหนดยื่นเอกสารการแปรญัตติ  
ในวันที่ ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงวันที่  ๑๔  สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๖.๐๐ น. ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

๑๐ 



 
วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป แต่งกายด้วย
ชุดสีกาก ี

นายพรชัย   ระหา   ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๒.  ญัตติพิจารณาโอนเงิน 
ประธานสภา อบต.     งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท   

   ครุภัณฑ์อ่ืน รายการซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี จ านวน ๑ ซุ้ม ๆ ละ ๙๙,๐๐๐ บาท ขอเชิญท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงรายละเอียดต่อสภา  เชิญครับ 

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

  ทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๒. ญัตติพิจารณา
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน รายการซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จ านวน ๑ ซุ้ม ๆ ละ ๙๙,๐๐๐ บาท 
สืบเนื่องจากมีหนังสือสั่งการให้ด าเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางคณะผู้บริหารจึงมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยครับ 

นายพรชัย   ระหา    มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดสงสัย  หรือมีข้อซักถามใน 
ประธานสภา อบต. ประเด็นใดหรือไม่  เชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

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

งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์อ่ืน  รายการซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชินี จ านวน ๑  ซุ้ม ๆ ละ ๙๙,๐๐๐ บาท  โดยกระผมจะถามเป็น  
๒  ประเด็น 

      ประเด็นแรก   อนุมัติ 
      ประเด็นที่ ๒    ไม่อนุมัติ 
            ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ ๒.  ญัตติการโอนเงินงบ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    ประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท 

ครุภัณฑ์อ่ืน  รายการซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี จ านวน  ๑  ซุ้ม ๆ ละ ๙๙,๐๐๐ บาท 
  มติที่ประชุม อนุมัต ิ ๑๔  เสียง 

      ไมเ่ห็นอนุมัต ิ    ไม่มี      
      งดออกเสียง      ไม่มี      ๑  เสียง 

๑๑ 



 
มติอนุมัติการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่รายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน  รายการซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จ านวน ๑ ซุ้ม ๆ ละ ๙๙,๐๐๐ 
บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๔  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องอ่ืน ๆ 

นายพรชัย   ระหา  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดมีข้อซักถามในเรื่องอ่ืนหรือไม่
ประธานสภา อบต.   ครับ   

ที่ประชุม   ไม่มี  
 

นายพรชัย  ระหา  สั่งปิดการประชุม    
ประธานสภา อบต.   
 
 
 
 

  ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  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 

 
 
 

 
 

๑๒ 


