
 
 

                                                                                                                                            

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  คร้ังที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันที่  ๒๘  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   

 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
         ๑.............................................................................................................................. ...................................  
          ๒............................................................................................................................ ..................................... 
          ๓.................................................................................. ............................................................................... 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ  สมัย
ที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๕  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม (ส่งส าเนาการประชุมไปพิจารณาก่อนแล้ว)  

มติที่ประชุม..................................................................................................................... ........................... 
.......................................................................................................................................... ......................... 
........................................................................................................... ........................................................ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี         
                   พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๕  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                    ๑.  ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  และสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรก 
                         ของปี พ.ศ. ๒๕๖๕   

๒.  ญัตติพิจำรณำกำรโอนเงินงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนอุตสำหกรรมและ    
     กำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงขยำย  
     ถนน คสล. ข้ำง ร.ร. บ้ำนขุมปูน ไปล ำห้วยอีสำนเขียว บ้ำนขุมปูน หมู่ที่ ๒ งบประมำณ  
     ๑๖๖,๙๐๐ บำท 
๓.  ญัตติพิจำรณำกำรโอนเงินงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนอุตสำหกรรมและ    
     กำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน   
     คสล. ภำยในหมู่บ้ำน (หน้ำวัดเกำะแก้ว) บ้ำนหนองไผ่พัฒนำ หมู่ที่ ๙  งบประมำณ  
     ๗๔,๐๐๐ บำท 
๔.  ญัตติพิจำรณำกำรโอนเงินงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนอุตสำหกรรมและ    
     กำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน  
     คสล. ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ (สำยข้ำงวัดโนนจอมศรี) งบประมำณ  
     ๙๗,๕๐๐ บำท 
๕.  ญัตติพิจำรณำกำรโอนเงินงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนอุตสำหกรรมและ    
     กำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน  
     คสล. ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ (สำยบ้ำนนำยประหยัด  จงเทพ)     
    งบประมำณ  ๙๗,๕๐๐ บำท 
๖.  ญัตติพิจำรณำกำรโอนเงินงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนอุตสำหกรรมและ    
     กำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน  
     คสล. ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองกุงสว่ำง หมู่ที่ ๓ (สำยรอบหมู่บ้ำน) งบประมำณ   
     ๑๖๔,๐๐๐ บำท 



๗.  ญัตติพิจำรณำกำรโอนเงินงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนอุตสำหกรรมและ    
     กำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน  
     คสล. ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองกุงสว่ำง หมู่ที่ ๓ (ทำงเข้ำหมู่บ้ำนหน้ำร.ร.) งบประมำณ   
     ๑๑๘,๙๐๐ บำท 
๘.  ญัตติพิจำรณำกำรโอนเงินงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนอุตสำหกรรมและ    
     กำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนนหิน 
     คลุกสำยนำนำยเหลี่ยม  บรรยง ถึง นำนำงบุญมี  ประติเก  งบประมำณ  ๑๖๕,๐๐๐ บำท 
๙.  ญัตติพิจำรณำกำรโอนเงินงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนอุตสำหกรรมและ    
     กำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
     ลูกรังสำยรอบโรงเรียนบ้ำนขุมปูน หมู่ที่ ๒  งบประมำณ  ๕๗,๗๐๐ บำท 

                    ๑๐. ญัตติพิจำรณำกำรโอนเงินงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนอุตสำหกรรมและ    
     กำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรซ่อมแซมถนน 
     ลูกรังสำยบ้ำนขุมปูน หมู่ที่ ๒  ไปบ้ำนโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ งบประมำณ  ๖๑,๒๐๐ บำท 

                    ๑๑. ญัตติพิจำรณำกำรโอนเงินงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนอุตสำหกรรมและ    
     กำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรวำงท่อประปำ 
     จำกบ้ำนสวอง หมู่ที่ ๔ ไป บ้ำนสวองใหม่ หมู่ที่ ๘  (จำกบ้ำนนำยโอภำส สว่ำงชุม) 
     งบประมำณ  ๕๒,๖๐๐ บำท 

                    ๑๒. ญัตติพิจำรณำกำรโอนเงินงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนอุตสำหกรรมและ    
     กำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรวำงท่อประปำ 
     จำกบ้ำนสวอง หมู่ที่ ๔ ไป บ้ำนสวองใหม่ หมู่ที่ ๘  (จำกบ้ำนนำงน้อม ทองใบ) 
     งบประมำณ  ๔๙,๗๐๐ บำท 

                    ๑๓. ญัตติพิจำรณำกำรโอนเงินงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนอุตสำหกรรมและ    
     กำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรซ่อมแซมอำคำร  
     ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไผ่ล้อม  งบประมำณ  ๑๙๕,๘๐๐ บำท 
     (ญัตติพิจำรณำข้อที่ ๒-๑๓ รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงกำร งบประมำณรวม ๑,๓๐๐,๘๐๐ บำท 
      โดยโอนงบประมาณจากแผนงาน ดังต่อไปนี้ 
      (๑) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งบบุคลำกร เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครอง  
      สว่นท้องถิ่น (4) ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำฯ ตั้งไว้ ๑,๓๘๒,๔๐๐ บำท  งบประมำณที่ขอ 
      โอน จ ำนวน  ๘๙,๓๒๐ บำท  
      (๒) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบบุคลำกร เงินเดือนพนักงำน (กองคลัง)    
      ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ตั้งไว้ ๔๖๕,๖๐๐ บำท งบประมำณท่ีขอโอน จ ำนวน ๑๘๑,๕๖๐ บำท  
      (๓) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบบุคลำกร เงินเดือนพนักงำน (กองคลัง)  
      เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร  ตั้งไว้  ๑๓๘,๑๒๐ บำท งบประมำณท่ีขอโอน  
      ๑๓,๑๒๐  บำท 
      (๔) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภท 
      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร(๑)ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนประจ ำกองคลัง ตั้งไว้ ๑๔๔,๐๐๐ บำท 
      งบประมำณท่ีขอโอน ๔๓,๐๐๐  บำท 
      (๕) แผนงำนบริหำรงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน หมวด   
      ค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (๑) ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนประจ ำกองกำร 
      ศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ตั้งไว้ ๗๐๔,๐๐๐ บำท งบประมำณท่ีขอโอน ๑๘๐,๐๐๐ บำท 
      (๖) แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด ำเนินงำน  
      หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ตั้งไว้  ๒๓๒,๐๐๐ บำท    
      งบประมำณท่ีขอโอน ๙๐,๐๐๐ บำท 



      (๗) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ 
      ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทอำคำรต่ำงๆ โครงกำรก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์พร้อมหลังคำ 
      อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหนองไผ่ล้อม ตั้งไว้  ๒๗๒,๐๐๐ บำท งบประมำณท่ีขอโอน  
      ๒๗๒,๐๐๐ บำท 
      (๘) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ 
      ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.ทำงเข้ำ 
      ที่ท ำกำรอบต.หนองไผ่ล้อม ตั้งไว้  ๗๕,๐๐๐ บำท งบประมำณที่ขอโอน ๗๕,๐๐๐ บำท 
      (๙) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ 
      ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสร้ำงโรงจอดรถที่ท ำ 
      กำร อบต.หนองไผ่ล้อม ตั้งไว้  ๒๗๓,๐๐๐ บำท งบประมำณที่ขอโอน ๒๗๓,๐๐๐ บำท 
      (๑๐) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวด 
      ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล 
      ภำยในต ำบลหนองไผ่ล้อม ตั้งไว้  ๘๓,๘๐๐ บำท งบประมำณที่ขอโอน ๘๓,๘๐๐ บำท 

                     ๑๔. ญัตติพิจำรณำกำรโอนเงินงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป    
      งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรจัดซื้อเก้ำอ้ี จ ำนวน  ๒ ตัว 

 งบประมำณ  ๖,๐๐๐  บำท เพ่ือจัดซื้อ (๑) เก้ำอ้ีท ำงำนรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     
 จ ำนวน  ๑  ตวั  (๒) เก้ำอ้ีท ำงำนนักพัฒนำชุมชนปฏิบัติงำน  จ ำนวน  ๑  ตัว 

                     ๑๕. ญัตติพิจำรณำกำรโอนเงินงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป    
      งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
      รายการ   จัดซื้อเก้าอ้ี  จ านวน  ๒  ตัว  งบประมาณ  ๖,๐๐๐  บาท  
      เพ่ือจัดซื้อ (๑) เก้ำอ้ีท ำงำนเจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน  จ ำนวน  ๑  ตัว   
                  (๒) เก้ำอ้ีท ำงำนเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  จ ำนวน  ๑  ตัว 
      รายการ  จัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน  ๑  ตัว  งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 
      เพ่ือจัดซื้อ  โต๊ะท ำงำนนักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  จ ำนวน  ๑  ตัว 
      (ญัตติพิจำรณำข้อที่ ๑๔-๑๕  งบประมำณท้ังหมด  ๑๗,๐๐๐ บำท โดยโอนงบประมำณ 
      จำกแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบด ำเนินงำน หมวดค่ำวัสดุ ประเภท  
      วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บำท งบประมำณที่ขอโอน  ๑๗,๐๐๐  บำท) 

   ๑๖. ญัตติพิจำรณำระเบียบว่ำด้วยกำรให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมและกำรปรึกษำของสภำ 
            องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไผ่ล้อม อ ำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

       

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๑. กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กรณีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมำณโดยตรง) 

                        ๒.  กำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                        ๓.  กำรเตรียมกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติกำร 
                             เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
                        ๔.  โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
                             สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) 
                        ๕.  กำรด ำเนินกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 ๑.............................................................................................................................. .............................
 ๒............................................................................................................................ ............................... 
 ๓................................................................................................. .......................................................... 


