
๑ 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๑  คร้ังที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

วนัจันทร์  ที ่๑๕   เดือนกุมภาพนัธ์  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 นายทบ   บวกไธสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ ทบ   บวกไธสง  
๖ นายสุพจน์   ศรีวรรณะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ สุพจน์   ศรีวรรณะ  
๗ นายชนวีร์    เทียมทนงค์ 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 นายวิโรจน์   มีมานะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ วิโรจน์   มีมานะ  
๑๑ นายชาติชาย   ประสาระเอ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ชาติชาย   ประสาระเอ  
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 นายหนู  ประการะสี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ หน ู ประการะสี  
๑๖ นายสัมพันธ์   หม่วยนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ สัมพันธ์   หม่วยนอก  

 

ผู้ไม่เข้าประชุม                  

        - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ     
ที่ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 



๒ 

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. นางพเยาว์  โกศรีงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พเยาว์  โกศรีงาม  
๗. นางละอองดาว  เอี่ยมศรี ผู้อ านวยการกองคลัง ละอองดาว  เอี่ยมศรี  
๘. สิบเอกสิทธิพงษ์   ไกรสีห์ หัวหน้าส านักปลัด สิทธิพงษ์  ไกรสีห์  
๙. นายจรัญ  หนูวงศ ์ ผู้อ านวยการกองช่าง จรัญ  หนูวงศ ์  

๑๐. นางสาวดวงดาว ภักดปีระพันธ ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการรักษาราชแทน
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

ดวงดาว ภักดีประพันธ์  

๑๑. นางสาวสุกัญญา  ยอดเพชร นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ สุกัญญา  ยอดเพชร  

๑๒ นางสาวสุภาพร  พูนไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สันติ  มลาวรรณ  
 
 

เริ่มประชุม  เวลา   ๐๙.๓๐ น. 

บันทึกการประชุม 

                           เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว             นาย
สุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมเข้าท่ีประชุม  โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   ท าหน้าที่
เป็นประธานในที่ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 

นายพรชัย  ระหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานสภา อบต.              ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ  

สมัยที่  ๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา  ๕๔   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒) และข้อ ๒๒  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑ ครั้งที่ ๑  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวันที่  ๑๕  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา 
๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ล้อม (ระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  
พ.ศ.  ๒๕๖๔  วันที่ ๑–๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔  มีก าหนด  ๑๕  วัน) 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 
 



๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เม่ือวันที่ ๑๓  
เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม (ส่งส าเนาการประชุมไปพิจารณาก่อนแล้ว)  

 

นายพรชัย  ระหา    ตามท่ีได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา อบต.  หนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓    

เมื่อวันที่  ๑๓  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพร้อมระเบียบวาระการ
ประชุมแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในส่วนใด
หรือไมเ่รียนเชิญครับ 

 

ทีป่ระชมุ   ไม่มี 
 

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

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการสภา อบต.  หนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน  

๒๕๖๓  มติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 
๑๓  เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

รับรอง  ๑๕  เสียง 
     ไมร่ับรับรอง     ไม่มี       
     งดออกเสียง       ๑  เสียง 

ที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๓  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง             

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๓  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  

  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๓  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
๓. การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. รายงานสถานะการเงินการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ 



๔ 

ประธานสภา อบต. ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 

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 ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๓  พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ ๑. ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มติที่ประชุมรับทราบครับ มติที่ประชุม
รับทราบครับ  ๒. การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น มติที่ประชุมรับทราบครับ  ๓. การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มติที่ประชุมรับทราบครับ  ๔. รายงานสถานะการเงินการ
คลังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  มติที่ประชุมรับทราบครับ  

นายพรชัย   ระหา    มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมนอกจากที่
ประธานสภา อบต.  ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงอีกหรือไม่ 

 ที่ประชุม   ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๑. ญัตติก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  และสมัยประชุม

สามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕   
๒.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ข้าง ร.ร. บ้านขุมปูน ไปล าห้วย
อีสานเขียว บ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๖๖,๙๐๐ บาท 
๓.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (หน้าวัดเกาะแก้ว) 
บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙  งบประมาณ ๗๔,๐๐๐ บาท 
๔.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจอมศรี หมู่
ที่ ๖ (สายข้างวัดโนนจอมศรี) งบประมาณ ๙๗,๕๐๐ บาท 
๕.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 
๖ (สายบ้านนายประหยัด  จงเทพ) งบประมาณ  ๙๗,๕๐๐ บาท 



๕ 

๖.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุงสว่าง 
หมู่ที่ ๓ (สายรอบหมู่บ้าน) งบประมาณ ๑๖๔,๐๐๐ บาท 
๗.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุงสว่าง 
หมู่ที่ ๓ (ทางเข้าหมู่บ้านหน้าร.ร.) งบประมาณ ๑๑๘,๙๐๐ บาท 
๘.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายเหลี่ยม  บรรยง ถึง นา
นางบุญมี  ประติเก  งบประมาณ  ๑๖๕,๐๐๐ บาท 
๙.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบโรงเรียนบ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒  
งบประมาณ  ๕๗,๗๐๐ บาท 
๑๐. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒  ไปบ้าน
โนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ งบประมาณ  ๖๑,๒๐๐ บาท 
๑๑. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการวางท่อประปาจากบ้านสวอง หมู่ที่ ๔ ไป บ้านสวอง
ใหม่ หมู่ที่ ๘  (จากบ้านนายโอภาส สว่างชุม) งบประมาณ  ๕๒,๖๐๐ บาท 
๑๒. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการวางท่อประปาจากบ้านสวอง หมู่ที่ ๔ ไป บ้านสวอง
ใหม่ หมู่ที่ ๘  (จากบ้านนางน้อม ทองใบ) งบประมาณ  ๔๙,๗๐๐ บาท 

                      ๑๓. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมอาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม  งบประมาณ  ๑๙๕,๘๐๐ บาท 
(ญัตติพิจารณาข้อที่ ๒-๑๓ รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ งบประมาณรวม 
๑,๓๐๐,๘๐๐ บาท 

        โดยโอนงบประมาณจากแผนงาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (4) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ ตั้งไว้ ๑,๓๘๒,๔๐๐ บาท  
งบประมาณท่ีขอโอน จ านวน  ๘๙,๓๒๐ บาท  

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน 
(กองคลัง) ผู้อ านวยการกองคลัง ตั้งไว้ ๔๖๕,๖๐๐ บาท งบประมาณที่ขอโอน 
จ านวน ๑๘๑,๕๖๐ บาท  



๖ 

(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน 
(กองคลัง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  ตั้งไว้  ๑๓๘,๑๒๐ บาท 
งบประมาณท่ีขอโอน ๑๓,๑๒๐  บาท 
(๔) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ(๑)ค่าจ้างเหมาพนักงานประจ ากองคลัง ตั้ง
ไว้ ๑๔๔,๐๐๐ บาท  งบประมาณที่ขอโอน ๔๓,๐๐๐  บาท 
(๕) แผนงานบริหารงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๑) ค่าจ้าง
เหมาพนักงานประจ ากองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ ๗๐๔,๐๐๐ บาท 
งบประมาณท่ีขอโอน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
(๖) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  
๒๓๒,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ขอโอน ๙๐,๐๐๐ บาท 
(๗) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์พร้อมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองไผ่ล้อม ตั้งไว้  
๒๗๒,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ขอโอน ๒๗๒,๐๐๐ บาท 
(๘) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าที่ท าการอบต.หนองไผ่ล้อม ตั้งไว้  ๗๕,๐๐๐ บาท 
งบประมาณท่ีขอโอน ๗๕,๐๐๐ บาท 
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างโรงจอดรถที่ท าการ อบต.หนองไผ่ล้อม ตั้งไว้  ๒๗๓,๐๐๐ บาท 
งบประมาณท่ีขอโอน ๒๗๓,๐๐๐ บาท 
 (๑๐) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในต าบลหนองไผ่ล้อม ตั้งไว้  ๘๓,๘๐๐ บาท 
งบประมาณท่ีขอโอน ๘๓,๘๐๐ บาท 
๑๔. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ
จัดซื้อเก้าอ้ี จ านวน  ๒ ตัว งบประมาณ  ๖,๐๐๐  บาท เพื่อจัดซื้อ (๑) เก้าอ้ี
ท างานรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  ๑  ตัว  (๒) เก้าอ้ีท างาน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  จ านวน  ๑  ตัว 
๑๕. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   

       รายการ   จัดซื้อเก้าอ้ี  จ านวน  ๒  ตัว  งบประมาณ  ๖,๐๐๐  บาท  
       เพ่ือจัดซื้อ (๑) เก้าอ้ีท างานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จ านวน  ๑  ตัว   
                  (๒) เก้าอ้ีท างานเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน  ๑  ตัว 
        รายการ  จัดซื้อโต๊ะท างาน  จ านวน  ๑  ตัว  งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 
        เพ่ือจัดซื้อ  โต๊ะท างานนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  จ านวน  ๑  ตัว 



๗ 

(ญัตติพิจารณาข้อที่ ๑๔-๑๕  งบประมาณทั้งหมด  ๑๗,๐๐๐ บาท โดยโอน
งบประมาณ จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้  ๒๐ ,๐๐๐  บาท 
งบประมาณท่ีขอโอน  ๑๗,๐๐๐ บาท) 

     ๑๖. ญัตติพิจารณาระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ 
ปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง  
จังหวัดขอนแก่น 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
ประธานสภา อบต.  ๑. ญัตติก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  และสมัยประชุม

สามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เชิญครับ  

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๑. ญัตติก าหนดสมัยประชุม
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี  

พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัย 
ประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะ
มีสมัยประชุมสามัญประจ าปีก่ีสมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัย
ในปีนั้นมีก าหนดกี่วันกับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๓ ก าหนดให้ในปีหนึ่งให้มี
สมัยประชุมสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ก าหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย เพราะฉะนั้นประธานสภาจะได้น าเสนอการ
ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม
จะก าหนดกี่สมัย 

นายพรชัย   ระหา    ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ประธานสภา อบต.  ว่าจะก าหนดกี่สมัย เชิญครับ 

นายสัมพันธ์  หม่วยนอก  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ บริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนทุกส่วน  

ผมนายสัมพันธ์ หม่วยนอก สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๙ ผมขอเสนอก าหนดสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีจ านวนสี่สมัยครับ 

นายพรชัย   ระหา    มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเห็นชอบ
ประธานสภา อบต.  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีจ านวนสี่สมัย โดยจะถามเป็น ๒ ประเด็น 
      

ประเด็นแรก เห็นชอบ 
     ประเด็นที่สอง   ไม่เห็นชอบ 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สรุปมติที่ประชุมครับ 



๘ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  มติที่ประชุมก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีจ านวนสี่สมัย 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
     งดออกเสียง ๑  เสียง 
    มติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีจ านวนสี่สมัย ด้วยคะแนนเสียง  

๑๕ เสียง 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  หลังจากที่เราได้ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปีตามที่ประธาน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอและสภามีมติเห็นชอบในการก าหนดประชุมสามัญประจ าปีแล้ว ทาง 

ฝ่ายเลขานุการได้ร่างห้วงระยะเวลาของสมัยประชุมตามระเบียบวาระการ 
ประชุมเพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาก าหนดห้วงระยะเวลาในการประชุมสมัย 
สามัญประจ าปีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งไปพร้อมหนังสือ ขอชี้แจงเหตุผล
ประกอบการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ตั้งแต่วันที่    ๑ – ๑๕    กุมภาพันธ์    พ.ศ.  ๒๕๖๔

 สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ตั้งแตว่ันที่   ๑๖ – ๓๐   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ตั้งแตว่ันที่     ๑ – ๑๕   สิงหาคม      พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ตั้งแตว่ันที่   ๑๖ – ๓๐   ตุลาคม       พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
สมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  สมัยแรกของปี  พ.ศ. ๒๕๖๕  ตั้งแต่วันที่  
๑–๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วัน (ก าหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยเราได้
ก าหนดให้แต่ละสมัยมีระยะเวลาห่างกันประมาณ ๓ เดือน เพ่ือให้แต่ละสมัยมี
ห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม จึงน าเรียนให้ท่านสมาชิกพิจารณาตามตัวร่างที่
ฝ่ายเลขานุการสภาได้เสนอครับ 

นายพรชัย  ระหา  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความเห็นหรือเสนอเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือไม่
ประธานสภา  อบต.  ครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายพรชัย  ระหา  ถ้าไม่มีผู้ใดจะเสนออีกผมจะขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบก าหนดสมัยประชุม
ประธานสภา  อบต.  สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของปี  

 พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
  ประเด็นแรก เห็นชอบ 
  ประเด็นที่สอง ไม่เห็นชอบ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๑ ก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  และสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ.  

๒๕๖๕  

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ตั้งแต่วันที่    ๑ – ๑๕    กุมภาพันธ์    พ.ศ.  ๒๕๖๔
 สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ตั้งแตว่ันที่   ๑๖ – ๓๐   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ตั้งแตว่ันที่     ๑ – ๑๕   สิงหาคม      พ.ศ.  ๒๕๖๔ 



๙ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ตั้งแตว่ันที่   ๑๖ – ๓๐   ตุลาคม       พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
สมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  สมัยแรกของปี  พ.ศ. ๒๕๖๕  ตั้งแต่วันที่  
๑–๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ มีก าหนด  ๑๕  วัน  (ก าหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕) 
  เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
  งดออกเสียง ๑ เสียง 
มติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๒-๑๕  ขอเชิญนายกองค์การ 
ประธานสภา อบต. บริหารส่วนต าบลชื้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เชิญ

ครับ 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  ผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
๒.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ข้าง ร.ร. บ้านขุมปูน ไปล าห้วย
อีสานเขียว บ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๖๖,๙๐๐ บาท 
๓.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (หน้าวัดเกาะแก้ว) 
บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙  งบประมาณ  ๗๔,๐๐๐ บาท 
๔.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจอมศรี หมู่
ที่ ๖ (สายข้างวัดโนนจอมศรี) งบประมาณ ๙๗,๕๐๐ บาท 
๕.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจอมศรี หมู่
ที่ ๖ (สายบ้านนายประหยัด  จงเทพ) งบประมาณ  ๙๗,๕๐๐ บาท 
๖.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่  ๓ (สายรอบหมู่บ้าน) 
งบประมาณ  ๑๖๔,๐๐๐ บาท 
๗.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ



๑๐ 

สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุงสว่าง 
หมู่ที่ ๓ (ทางเข้าหมู่บ้านหน้าร.ร.) งบประมาณ  ๑๑๘,๙๐๐ บาท 
๘.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายเหลี่ยม  บรรยง ถึง นา
นางบุญมี  ประติเก  งบประมาณ  ๑๖๕,๐๐๐ บาท 
๙.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบโรงเรียนบ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒  
งบประมาณ  ๕๗,๗๐๐ บาท 
๑๐. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒  ไปบ้าน
โนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ งบประมาณ  ๖๑,๒๐๐ บาท 
๑๑. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการวางท่อประปาจากบ้านสวอง หมู่ที่ ๔ ไป บ้านสวอง
ใหม่ หมู่ที่ ๘  (จากบ้านนายโอภาส สว่างชุม)  งบประมาณ  ๕๒,๖๐๐ บาท 
๑๒. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการวางท่อประปาจากบ้านสวอง หมู่ที่ ๔ ไป บ้านสวอง
ใหม่ หมู่ที่ ๘  (จากบ้านนางน้อม ทองใบ) งบประมาณ  ๔๙,๗๐๐ บาท 
๑๓. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมอาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม  งบประมาณ  ๑๙๕,๘๐๐ บาท 
(ญัตติพิจารณาข้อที่ ๒-๑๓ รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ งบประมาณรวม 
๑,๓๐๐,๘๐๐ บาท) โดยโอนงบประมาณจากแผนงาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (4) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ ตั้งไว้ ๑,๓๘๒,๔๐๐ บาท  
งบประมาณท่ีขอโอน จ านวน  ๘๙,๓๒๐ บาท  
(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน
พนักงาน (กองคลัง) ผู้อ านวยการกองคลัง ตั้งไว้ ๔๖๕,๖๐๐ บาท งบประมาณ
ที่ขอโอน จ านวน ๑๘๑,๕๖๐ บาท  
(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน 
(กองคลัง)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  ตั้งไว้  ๑๓๘,๑๒๐ บาท 
งบประมาณท่ีขอโอน ๑๓,๑๒๐  บาท 
(๔) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ(๑)ค่าจ้างเหมาพนักงานประจ า
กองคลัง ตั้งไว้ ๑๔๔,๐๐๐ บาท  งบประมาณท่ีขอโอน ๔๓,๐๐๐  บาท 



๑๑ 

(๕) แผนงานบริหารงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (๑) ค่าจ้าง
เหมาพนักงานประจ ากองการ ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ ๗๐๔,๐๐๐ 
บาท งบประมาณที่ขอโอน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
(๖) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  
๒๓๒,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีขอโอน ๙๐,๐๐๐ บาท 
(๗) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการก่อสร้าง
ลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองไผ่ล้อม 
ตั้งไว้  ๒๗๒,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ขอโอน ๒๗๒,๐๐๐ บาท 
(๘) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าที่ท าการ  
อบต.หนองไผ่ล้อม ตั้งไว้  ๗๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ขอโอน ๗๕,๐๐๐ บาท 
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ท าการ อบต.หนองไผ่ล้อม ตั้งไว้  ๒๗๓,๐๐๐ 
บาท งบประมาณที่ขอโอน ๒๗๓,๐๐๐ บาท 
(๑๐) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในต าบลหนองไผ่ล้อม ตั้งไว้  ๘๓,๘๐๐ บาท 
งบประมาณท่ีขอโอน ๘๓,๘๐๐ บาท 
๑๔. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการจัดซื้อเก้าอ้ี จ านวน  ๒ ตัว งบประมาณ  ๖,๐๐๐  บาท เพ่ือจัดซื้อ (๑) 
เก้าอ้ีท างานรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  ๑  ตัว  (๒) เก้าอ้ี
ท างานนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  จ านวน  ๑  ตัว 
๑๕. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   

        รายการ จัดซื้อเก้าอ้ี จ านวน  ๒  ตัว งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซื้อ  
                 (๑) เก้าอ้ีท างานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จ านวน  ๑  ตัว   
                   (๒) เก้าอ้ีท างานเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน  ๑  ตัว 
        รายการ  จัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน  ๑  ตัว  งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 
        เพ่ือจัดซื้อ  โต๊ะท างานนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  จ านวน  ๑  ตัว 

(ญัตติพิจารณาข้อที่ ๑๔-๑๕  งบประมาณทั้งหมด  ๑๗,๐๐๐ บาท โดยโอน
งบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ  ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้ งไว้   ๒๐ ,๐๐๐ บาท 
งบประมาณที่ขอโอน  ๑๗,๐๐๐ บาท) ทางผู้บริหารได้พิจารณาที่จะปรับ
แผนการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการบริหาร
งบประมาณในเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในส านักงาน 



๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพรชัย   ระหา  มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาอบต. 
ที่ประชุม   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕           เรื่องอ่ืน ๆ   

นายพรชัย   ระหา  ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  กรณีท่ีสมาชิกมีข้อสงสัย  ปัญหาความเดือด 
ประธานสภา อบต.  ของประชาชนในต าบลหนองไผ่ล้อม  หรือเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่

เชิญครับ 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมสิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์ หัวหน้าส านักปลัด 
ได้รับแจ้งจากส านักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองสองห้อง ได้ฝาก
ประชานสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าของที่ดินที่มัดจ าค่ารังวัดค้างบัญชีเกินห้าปีมารับ
เงินคืน ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้รายละเอียดจะให้เจ้าหน้าที่ถ่าย
เอกสารแจกจ่ายให้ท่านสมาชิกสภาเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินในพื้นที่



๑๓ 

ทราบและไปรับเงินคืนได้ที่ส านักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขาหนองสอง
ห้องได้ครับ 

นางสาวดวงดาว  ภักดีประพันธ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
นักวิชาการศึกษา  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน ดิฉันนางสาวดวงดาว  ภักดีประพันธ์ นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ขออนุญาตเรียนสมาชิกสภาทุกท่านให้ทราบเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมร าบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหม
นานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ก าหนดการจัดกิจกรรมร าบวงสรวงคือวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่
เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น การแต่งกาย 
ชาย : เสื้อเหลืองดอกคูณ กางเกงด า คาดเอวด้วยผ้าขาวม้าหรือผ้าลายดอก 
       คูน ใส่หน้ากากอนามัยสีเหลือง 
หญิง : เสื้อเหลืองดอกคูณ ผ้าซิ่นลายมัดหมี่สีเข้มหรือผ้าซิ่นลายแคนแก่นคูณ 
        คาดสไบด้วยผ้าขาวม้าหรือลายแคนแก่นคูณ เก็บผมให้เรียบร้อย ติด 
        ดอกคูณด้านซ้าย ใส่หน้ากากอนามัยสีเหลือง 
เพลงที่ใช้ร า ใช้ ๓ เพลงเหมือนเดิม คือ เพลงขอนแก่นวันนี้ เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว 
และเพลงดอกคูณเสียงแคน ท่าร าใช้ท่าร าเหมือนปีที่แล้ว ส าหรับวันซ้อมใหญ่
ที่อ าเภอหนองสองห้องก าหนดคือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ลานหน้า
ที่ว่าการอ าเภอหนองสองห้อง เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยใช้นางร าต าบลละ ๕๐ 
คน ส าหรับจุดร าบวงสรวงทางจังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะ ในส่วนของการ
ประสานงานในเบื้องต้นได้ประสานไปทางประธานกลุ่มแม่บ้านเพ่ือจัดนางร า
และได้ปรึกษาผู้บริหารในเรื่องการเดินทางไปและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการในเบื้องต้นแล้วค่ะ 

นางสุภัทตรา  ศรีจันทร์บุญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  ดิฉันนางสุภัทตรา ศรีจันทร์บุญ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๘ อยากฝากเรื่องถนนหนทางที่ใช้สัญจร
ในการเก็บขนผลผลิตทางการเกษตรซึ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทางการเกษตรหากว่าพ่ีน้องสมาชิกสภาเห็นว่ามีถนนสายใดช ารุดเสียหายใช้
การไม่ได้ก็ขอให้ท าหนังสือร้องเรียนเข้ามาเพ่ือทางผู้บริหารจะได้ให้ความ
ช่วยเหลือต่อไปค่ะ 

นายสุพจน์  ศรีวรรณะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสุพจน์  ศรีวรรณะ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๒  ผมอยากจะฝากเรื่องการเก็บขยะผม
เห็นถุงขยะที่ทางชาวบ้านน ามาไว้หน้าบ้านเพ่ือรอให้เจ้าหน้าที่มาเก็บและมี
สุนัขมาคุ้ยเข่ียท าให้เกิดปัญหาขยะเกลื่อนกลาดขอให้รีบแก้ไขด้วยครับ 

นายชนวีร์  เทียมทนงค์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 



๑๔ 

สมาชิกสภา อบต.  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 
หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายชนวีร์  เทียมทนงค์  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓ ขอฝากเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
ที่ช ารุดเสียหายใช้การไม่ได้ ท าให้การสัญจรไปมาไม่ปลอดภัยอาจเกิดอันตราย
ฝากให้ท่านช่วยแก้ไขเร่งด่วนด้วยครับ 

นายพรชัย   ระหา  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตอบข้อซักถามต่อสภาองค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.  ส่วนต าบล เชิญครับ 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เรื่องซ่อมแซมถนนตอนนี้เอกสารอยู่ที่กองช่างขอมอบ
ให้ผู้อ านวยการกองช่างได้ด าเนินการต่อไปส่วนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างคาดว่าต้น
เดือนหน้าก็จะได้มีการออกส ารวจและท าการซ่อมแซมแก้ไขเพ่ือให้สามารถใช้
การได้ต่อไปครับ 

นายพรชัย   ระหา  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอะไรอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต.    
 

ที่ประชุม   ไม่มี 

  
 

นายพรชัย  ระหา  สั่งปิดการประชุม    
ประธานสภา อบต. 
 
  ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๒๐  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 



๑๕ 

 

       ลงชื่อ        พรชัย  ระหา        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (นายพรชัย  ระหา) 
                                                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 


