
๑ 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๓  คร้ังที ่ ๒  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

วนัเสาร์   ที ่๑๕   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   

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

ผู้เข้าประชุม 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายพรชัย  ระหา ประธานสภา อบต. พรชัย  ระหา  
๒ นางสุภัทตรา  ศรีจันทร์บุญ รองประธานสภา อบต. สุภัทตรา  ศรีจันทร์บุญ   
๓ นายดี  นางาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ นายดี  นางาม  
๔ นายธนวิชญ์   ปัตถาระกัง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ธนวิชญ์   ปัตถาระกัง      
๕ 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 

๑. นายสิทธิศักดิ์    แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สิทธิศักดิ์   แก้วหาวงศ์  



๒ 

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

รักษาการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
เยาวนา  ศิริจันทร์  

๑๐. นางสาวดวงดาว  ภักดีประพันธ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ รักษาการ
แทนผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

ดวงดาว  ภักดีประพันธ์  

๑๑. นางสาวสุกัญญา  ยอดเพชร นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ สุกัญญา  ยอดเพชร  

๑๒. นางสาวสุภาพร พูนไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สุภาพร  พูนไธสง  
 
 

เริ่มประชุม  เวลา   ๐๙.๓๐ น. 
 

บันทึกการประชุม 

                           เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว             นาย
สุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมเข้าที่ประชุม  โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม      ท า
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 

นายพรชัย  ระหา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   มาครบองค์ประชุมแล้ว   
ประธานสภา อบต.              ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัย 

          สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกาศสภาองค์การบริหาร 
          ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง  การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองไผ่ล้อมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที ่๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒) และข้อ ๒๒  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  
จงึเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัย
ที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวันที่ ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๓๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม  (ระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔  วันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   มีก าหนด  ๑๕  วัน) 

                  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายพรชัย  ระหา    ไม่มี  
ประธานสภา อบต.   
 



๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เม่ือวันที่  ๑๑  
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม  (ส่งส าเนาการประชุมไปพิจารณาก่อนแล้ว)  

 

นายพรชัย  ระหา    ตามท่ีได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา อบต.  หนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔    

เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ไปพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว
นั้น  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในส่วนใดหรือไม่       เรียน
เชิญครับ 

 

ทีป่ระชมุ   ไม่มี 
 

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

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  มติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี 
เลขานุการสภา อบต.   พ.ศ.  ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

รับรอง  ๑๕  เสียง 
     ไมร่ับรับรอง     ไม่มี       
     งดออกเสียง       ๑  เสียง 

ที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง 
              

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
๑.  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔) 

             ๒.  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  วาระท่ี ๑  รับหลักการ            

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ 
ประธานสภา อบต. ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เชิญ

ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสุรพงษ์   ศิลาวิเศษ  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การ 



๔ 

บริหารส่วนต าบล  ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัย
สามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔  ข้อที่  ๑. ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔) มติที่ประชุม  
เห็นชอบ  ๑๕  เสียง   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
๔.  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   วาระท่ี  ๑   รับหลักการ   มติที่ประชุม       
รับหลักการ  ๑๕  เสียง  ไม่รับหลักการ  ไม่ม ี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๑.  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  วาระท่ี  ๒  แปรญัตติ (ไม่มีผู้ใดเสนอค าแปร
ญัตติ)  
๒.  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระท่ี  ๓  ให้ความเห็นชอบตราเป็น
ข้อบัญญัติ  

นายพรชัย   ระหา  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ขอเชิญปลัดองค์การบริหาร  
ประธานสภา อบต.              ส่วนต าบล  ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  วาระท่ี  ๒ แปรญัตติ  สืบเนื่องมาจากการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  
ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ที่ประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลมีมติรับหลักการแล้วนั้น  ขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่วาระท่ี  ๒    
ขั้นแปรญัตติ  หลังจากท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมได้
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ   จ านวน  ๓  คน  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

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

เพ่ือรอรับค าขอการแปรญัตติจากสมาชิกสภาองค์การบริหารหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม ในวันที่ ๑๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงวันที่  
๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ญัตติรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิน่มีมตริับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ  แปรลดได้แต่แปรเพ่ิม
ไม่ได้  เว้นแต่ผู้บริหารขอแปรหรือรับรองค าแปร ต่อจากนั้นคณะกรรมการ
แปรญัตติประชุมและส่งค าขอแปรญัตติยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  เมื่อ
หมดเวลารับค าขอแปรญัตติแล้วคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ประชุมพิจารณา
และเสนอรายงานการประชุมต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส่งรายงานแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือ



๕ 

พิจารณา  ส าหรับการแปรญัตติจะแปรไม่ได้เฉพาะหมวดเงินเดือน  ค่าจ้าง  
สวัสดิการ แต่ส่วนอ่ืนแปรญัตติได้  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่านใดสงสัยไหมครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายพรชัย   ระหา    ในการแปรญัตติไมม่ีผู้เสนอขอแปรญัตติครับ  ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น.  
ประธานสภา อบต.              ขอพักการประชุม และเริ่มประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น.  

ที่ประชุม พักรับประทานอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เมื่อถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ได้เรียกเข้าห้องประชุม 

นายพรชัย   ระหา    เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้มาครบองค์ประชุม 
ประธานสภา อบต.              แล้ว  ขอเข้าสู่วาระท่ี  ๓  ให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติต าบล  

กระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยกระผมจะถามเป็น  
๒ ประเด็น 
 
 

     ประเด็นแรก เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติต าบล 
     ประเด็นทีส่อง  ไมเ่ห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติต าบล 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  มตพิิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล   เรื่อง  งบประมาณ 
เลขานุการสภา อบต.  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระท่ี  ๓  ให้ความเห็นชอบตรา 

เป็นข้อบัญญัติต าบล   
เห็นชอบ  ๑๕  เสียง 

     ไมเ่ห็นชอบ    ไม่มี       
     งดออกเสียง       ๑  เสียง 

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

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

ระเบียบวาระท่ี  ๕           เรื่องอ่ืน ๆ   

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

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายพรชัย  ระหา  สั่งปิดการประชุม    
ประธานสภา อบต. 
 
  ปิดประชุมเวลา   ๑๕.๐๐  น.   
 
 

       ลงชื่อ    สุรพงษ์  ศิลาวิเศษ     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ) 



๖ 

                                                           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 
 
 
 
 
 
 


