
                                                     

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 

 

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

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

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ  สมัย
ที่ ๔  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เม่ือวันที่ ๑๓  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม (ส่งส าเนาการประชุมไปพิจารณาก่อนแล้ว)  

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

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี         
                   พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๓  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓          
 

                     ๑. ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการ   
    เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
๓. การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 
    ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไข 
    เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. รายงานสถานะการเงินการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 

       

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

                    ๑.  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  และสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก 
                         ของปี พ.ศ. ๒๕๖๕   

๒.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและ    
     การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยาย  
     ถนน คสล. ข้าง ร.ร. บ้านขุมปูน ไปล าห้วยอีสานเขียว บ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ  
     ๑๖๖,๙๐๐ บาท 
๓.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและ    
     การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน   
     คสล. ภายในหมู่บ้าน (หน้าวัดเกาะแก้ว) บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙  งบประมาณ  
     ๗๔,๐๐๐ บาท 
๔.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและ    
     การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน  
     คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ (สายข้างวัดโนนจอมศรี) งบประมาณ  
     ๙๗,๕๐๐ บาท 
 



๕.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและ    
     การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน  
     คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนายประหยัด  จงเทพ)     
    งบประมาณ  ๙๗,๕๐๐ บาท 
๖.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและ    
     การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน  
     คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ (สายรอบหมู่บ้าน) งบประมาณ   
     ๑๖๔,๐๐๐ บาท 
๗.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและ    
     การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน  
     คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ (ทางเข้าหมู่บ้านหน้าร.ร.) งบประมาณ   
     ๑๑๘,๙๐๐ บาท 
๘.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและ    
     การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหิน 
     คลุกสายนานายเหลี่ยม  บรรยง ถึง นานางบุญมี  ประติเก  งบประมาณ  ๑๖๕,๐๐๐ บาท 
๙.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและ    
     การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน 
     ลูกรังสายรอบโรงเรียนบ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒  งบประมาณ  ๕๗,๗๐๐ บาท 

                    ๑๐. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและ    
     การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน 
     ลูกรังสายบ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒  ไปบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ งบประมาณ  ๖๑,๒๐๐ บาท 

                    ๑๑. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและ    
     การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการวางท่อประปา 
     จากบ้านสวอง หมู่ที่ ๔ ไป บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ ๘  (จากบ้านนายโอภาส สว่างชุม) 
     งบประมาณ  ๕๒,๖๐๐ บาท 

                    ๑๒. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและ    
     การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการวางท่อประปา 
     จากบ้านสวอง หมู่ที่ ๔ ไป บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ ๘  (จากบ้านนางน้อม ทองใบ) 
     งบประมาณ  ๔๙,๗๐๐ บาท 

                    ๑๓. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและ    
     การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมอาคาร  
     ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  งบประมาณ  ๑๙๕,๘๐๐ บาท 
     (ญัตติพิจารณาข้อที่ ๒-๑๓ รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ งบประมาณรวม ๑,๓๐๐,๘๐๐ บาท 
      โดยโอนงบประมาณจากแผนงาน ดังต่อไปนี้ 
      (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง  
      สว่นท้องถิ่น (4) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ ตั้งไว้ ๑,๓๘๒,๔๐๐ บาท  งบประมาณที่ขอ 
      โอน จ านวน  ๘๙,๓๒๐ บาท  
      (๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน (กองคลัง)    
      ผู้อ านวยการกองคลัง ตั้งไว้ ๔๖๕,๖๐๐ บาท งบประมาณท่ีขอโอน 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 หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(๑)ค่าจ้างเหมาพนักงานประจ ากองคลัง ต้ังไว้ ๑๔๔,๐๐๐ บาท 
      งบประมาณท่ีขอโอน ๔๓,๐๐๐  บาท 
      (๕) แผนงานบริหารงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวด   
      ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๑) ค่าจ้างเหมาพนักงานประจ ากองการ 
      ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ ๗๐๔,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีขอโอน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
      (๖) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน  
      หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  ๒๓๒,๐๐๐ บาท    
      งบประมาณท่ีขอโอน ๙๐,๐๐๐ บาท 
      (๗) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ 
      ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคา 
      อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองไผ่ล้อม ตั้งไว้  ๒๗๒,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีขอโอน  
      ๒๗๒,๐๐๐ บาท 
      (๘) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ 
      ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้า 
      ที่ท าการอบต.หนองไผ่ล้อม ตั้งไว้  ๗๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ขอโอน ๗๕,๐๐๐ บาท 
      (๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ 
      ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ท า 
      การ อบต.หนองไผ่ล้อม ตั้งไว้  ๒๗๓,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ขอโอน ๒๗๓,๐๐๐ บาท 
      (๑๐) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
      ภายในต าบลหนองไผ่ล้อม ตั้งไว้  ๘๓,๘๐๐ บาท งบประมาณที่ขอโอน ๘๓,๘๐๐ บาท 

                     ๑๔. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป    
      งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเก้าอ้ี จ านวน  ๒ ตัว 

 งบประมาณ  ๖,๐๐๐  บาท เพ่ือจัดซื้อ (๑) เก้าอ้ีท างานรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     
 จ านวน  ๑  ตวั  (๒) เก้าอ้ีท างานนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  จ านวน  ๑  ตัว 

                     ๑๕. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป    
      งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   
      รายการ   จัดซื้อเก้าอ้ี  จ านวน  ๒  ตัว  งบประมาณ  ๖,๐๐๐  บาท  
      เพ่ือจัดซื้อ (๑) เก้าอ้ีท างานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จ านวน  ๑  ตัว   
                  (๒) เก้าอ้ีท างานเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 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  งบประมาณท้ังหมด  ๑๗,๐๐๐ บาท โดยโอนงบประมาณ 
      จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท  
      วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท งบประมาณที่ขอโอน  ๑๗,๐๐๐  บาท) 

   ๑๖. ญัตติพิจารณาระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา 
            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

 

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


