
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่ 1 ประจ าปี ๒๕64 
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม ๒๕64  เวลา ๐9.0๐ น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 
........................................................ 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายสมพิศ  สมใจ   ประธานสภา อบต. หนองแปน 
2. นายมนัส  ไชยสีดา   รองประธานสภา อบต. หนองแปน 
3. นายเดชา  สมสายผล   เลขานุการสภา อบต.หนองแปน 
4. นายสุขสันต์  อ้วนป้อง  สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 1 
5. นายประครอง  แดงโชติ  สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 2 
6. นายขวัญชัย  อินธิแสน      สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 2 
7. นายโพธิ์ทอง  แหวนนิล  สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 4 
8. นายไพบูลย์  ศิริ   สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 5 
9. นายถาวร  จันทร์อ่อน  สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 5 
10. นางจันดา  ขันธ์พัฒน์   สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 6 
11. นายหนูลับ  จันค าภา   สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 7 
12. นายธนกร  ประจงจิตร์  สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 7 
13. นายประมวล  ภู่ยิ้ม   สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 8 
14. นายบัวพา  บุราโส   สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 8 
15. นายสมพร  พัฒนา   สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 9 
16. นายเหรียญชัย  โยธินา  สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 9  
17. นายวินัย  ป่ารันทม   สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 11 
18. นายสดใส  เส็งนา   สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 11 

   

ผู้ขาดประชุม 
  ไม่มี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประดิษฐ์  ดีกุดเรือ  นายก อบต. หนองแปน 
๒. นายนิพนธ์  ตะติยรัตน์  รองนายก อบต. หนองแปน 
๓. ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์  สุวรรณทัต  เลขานุการนายก อบต. หนองแปน 
๔. นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์  ปลัดอบต. หนองแปน 
๕. นางวัชราภรณ์  ค าควร  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖. นางกฤษณา  กลิ่นล าดวน  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๗. นางสาวรัศมี  แสนสุด   หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๘. นางสาวสุภารัตน์  ศิริบุตร  นิติกร 
๙. นางสาวนิตยา น าสุ่ย   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
๑๐. นางสาวกัญญาภัค  ร่าเริง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐9.0๐ น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุมนายเดชา สมสายผล เลขานุการสภาองค์การบริห ารส่วนต าบลหนองแปน 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว       จึง
เรียนเชิญ นายสมพิศ สมใจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    ในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ประจ าปี ประจ าปี 2564  ในวันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64  เวลา ๐9.0๐ น.  ณ  ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

นายสมพิศ  สมใจ สวัสดีท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ท่านนายกฯ  รองนายกฯ และเลขานุการนายกองค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบลหนองแปน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  วันนี้เป็น

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2564  ในวันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64  เวลา ๐9.0๐ น.  ณ  ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุม กระผมขอ
เปิดประชุมตามวาระครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๑.๑  เรื่อง ประกาศประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน เรื่องเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 

นายสมพิศ  สมใจ เชิญเลขาฯ ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายเดชา สมสายผล ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร 
เลขานุการสภาฯ ส่วนต าบลหนองแปน สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  ประกาศก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
ลงวันที่ 1  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่  10 
สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีก าหนด ๑๕ วัน นั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ 
วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบข้อ ๒๐ (๑) และข้อ ๒๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔   จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ในระหว่างวันที่ 10–๒4  สิงหาคม ๒๕๖๔  มี
ก าหนด ๑๕ วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่    29  เดือน กรกฎาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
๒.๑  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี ๒๕64  เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 
 
 

/นายสมพิศ...   
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นายสมพิศ  สมใจ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
ประธานสภาฯ ประจ าปี ๒๕64  เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองแปน ท่านใดหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน มีข้อความจะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือไม่   ถ้าหากไม่มีกระผมขอเชิญที่ประชุมลงมติเพ่ือรับรองครับ 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่   
๓.๑ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

นายสมพิศ  สมใจ เชิญเลขาฯ ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายเดชา สมสายผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
 เลขานุการสภาฯ เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคแรก ก าหนดให้ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่

ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ และวรรคสาม ก าหนดไว้ว่าญัตติข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนด
ระยอเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติ  ดังนั้นการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายป ระจ าปี
งบประมาณ 256๕ จะพิจารณา ๓ วาระ วันนี้จะเป็นการพิจารณาวาระที่หนึ่ง จะเป็นการ
ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
หรือไม่  

นายสมพิศ  สมใจ ขอเชิญนายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรง  
นายก อบต.หนองแปน เกียรติผม นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน บัดนี้ถึงเวลาที่

ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปนจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แปนอีกครั้ง ขอชี้แจงให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปนได้ทราบถึงสถานะการ
คลัง แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ 2565  ดังต่อไปนี้ 

 สถานะการคลัง 
  1.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป        
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
  1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 53,595,325.77 บาท 
  1.2 เงินสะสม จ านวน 38,907,750.08 บาท 
  1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 19,787,068.16 บาท 
  1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน - โครงการ 

รวม - บาท 
  1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน - โครงการ รวม - บาท 
 2 เงินกู้คงค้าง จ านวน – บาท 
 

/การบริหาร... 
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การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1. รายรับจริง จ านวน 50,083,991.66 บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร จ านวน 91,058.06 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 158,357.05 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 372,150.80 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน - บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 387,607.39 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน จ านวน - บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 19,883,283.36 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 29,191,535.- บาท 
 2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 58,705.- บาท 
 3. รายจ่ายจริง จ านวน 42,543,945.19 บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง จ านวน 13,261,891.- บาท 
  งบบุคลากร จ านวน 11,716,212.- บาท 
  งบด าเนินงาน จ านวน 8,932,907.45 บาท 
  งบลงทุนจ านวน 4,243,990.- บาท 
  งบเงินอุดหนุน จ านวน 4,388,944.74 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น จ านวน - บาท 
  4. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 58,705.- 

บาท 
  5. มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 7,185,000.- บาท 
  6. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน - บาท 
  7. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน - บาท      

หลักการ 
งบประมาณราจ่ายท้ังสิ้น    ยอดรวม 50,000,000 บาท  
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ก. ด้านบริหารทั่วไป 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม 12,692,120 บาท 
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม 700,800 บาท 

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 3. แผนงานการศึกษา   ยอดรวม 11,414,560 บาท 

4. แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม 509,000 บาท 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม 1,473,320 บาท 
6. แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม 1,979,500 บาท 
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 10,000 บาท 
8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 65,000 บาท 
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ค. ด้านเศรษฐกิจ 
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 4,816,000 บาท 

    10. แผนงานการเกษตร   ยอดรวม      -  บาท 
11. แผนงานการพาณิชย์   ยอดรวม      - บาท 

ง. การด าเนินงานอ่ืนๆ  
แผนงานงบกลาง    ยอดรวม 16,339,700 บาท 

เหตุผล 
เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางเอาไว้ตามแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ในปีงบประมาณ 2565 จึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแปนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายสมพิศ  สมใจ มีสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีขอเชิญนายกฯ ชี้แจ้งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 ต่อครับ 
นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
นายก อบต.หนองแปน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ท่านได้นั้นงบประมาณในรายจ่ายประจ าก็จะไม่แตกต่าง

จากเดิม เพราะว่าในงบลงทุนและรายจ่ายประจ าจะเป็นการหยิบงบในปีงบประมาณ 2564 
มาใช้เพราะมีนโยบายว่าอยากท างบลงทุนให้มากที่สุด ต้องการให้สมาชิกฯเล็งเห็น
ความส าคัญในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ให้พ่ีน้องประชาชนได้เห็น
กิจกรรมที่เราได้ด าเนินการนั้นอย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นถนน ไฟฟ้า ซึ่งงบประมาณที่ได้ใช้จ่าย
ในงบลงทุน ในปีงบประมาณ2563 นั้นอยู่ที่ 4,243,990.- บาท ปีงบประมาณ 2564 
5,009,000 บาท และในปีงบประมาณ 2565 งบลงทุนเพ่ิมขึ้นเป็น 5,118,800 บาท 
ในงบลงทุนนั้นไม่ได้ลดลงเลยยังต้องการที่จะพัฒนาต าบลของเรา จึงขอสอบถามกับทาง 
สภาฯ ว่าจะให้ชี้แจงทุกรายการตามร่างข้อบัญญัติฯ หรือจะให้ชี้แจงเฉพาะงบลงทุนครับ 

นายสมพิศ  สมใจ สมาชิกฯอ่ืน มีความคิดเห็นเช่นไร เชิญครับ  
ประธานสภาฯ  
นายไพบูลย์ ศิริ กราบเรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกทุกภาคส่วน ผมมีความคิดเห็นว่างบที่เป็นรายจ่าย 
สมาชิกฯ หมู่ที่ 5  ประจ าทางสมาชิกฯคงมีความเข้าใจแล้วคงไม่มีประเด็นที่จะสอบถาม อยากให้ท่านนายกฯ

ชี้แจงในส่วนที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานครับ 
นายสมพิศ  สมใจ สมาชิกฯอ่ืน มีความคิดเห็นเช่นไร เชิญครับ ถ้าไม่มีเชิญนายกฯ ชี้แจงต่อครับ 
ประธานสภาฯ 
นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขอชี้แจงในส่วนงานไฟฟ้าและ 
นายก อบต.หนองแปน ประปา เป็นเงินอุดหนุนที่อุดหนุให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสว่างแดนดิน มี 4 

โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 เส้นไปนานาย อนงค์ 

พิมพิลา  จ านวน 200,000 บาท  
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 เส้นทางไปหนองแสง จ านวน 

200,000 บาท 
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3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้านนาสีนวล หมู่ 11 เส้นไปหนองแสง จ านวน 
200,000 บาท 

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 7 เส้นโนน
เดื่อ- ดงบาก จ านวน 250,000 บาท 

แผนงานด้านอุตสาหกรรมและการโยธา 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 50,000 บาท 
งบลงทุน รวม 4,566,000 บาท ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,566,000 บาท 
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านค าเจริญ หมู่ที่ 3 เส้นห้วยผาลาด 1 

จ านวน 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านค า
เจริญ หมู่ที่ 3    เส้นห้วยผาลาด 1  ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว  91.00 เมตร    
หนา 0.15   ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
364.00 ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ที่ ท ๑-๐๑ พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  (เพ่ิมเติม) 
ฉบับที่ 2  หน้า  18 ล าดับที่ 39) 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดงสง่า  หมู่ที่ 4 ซอยหลังองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแปน 429,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดงสง่า  หมู่ที่ 4 ซอยหลังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน          
ผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร ยาว  156.50 เมตร    หนา 0.15  ไหล่ทางลูกรงัข้างละ  
0.50  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  782.50 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง ที่ ท ๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1  หน้า 15  ล าดับที่ 26) 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านนาสีนวลน้อย  หมู่ที่ 9   เส้นข้างวัด
บูรพาราม –สุดเขตวัด 498,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนาสีนวลน้อย  หมู่ที่ 9  เส้นข้างวัดบูรพาราม  - สุดเขตวัด ผิวจราจกว้าง  4.00 
เมตร     ยาว  227.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  908.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง ที่ ท ๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565  (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2  หน้า 12  ล าดับที่ 21) 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านนาสีนวลใน  หมู่ที่ 5  เส้นหน้าบ้านนาย
อ านาจ  สว่างสุข   -  นานายหงส์  สุริโย 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวลใน หมู่ที่ 5   เส้นหน้าบ้านนายอ านาจ สว่างสุข  -  นา
นายหงส์  สุริโย  ผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว  68.50 เมตร    หนา 0.15  
เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  274. 00 
ตารางเมตร   ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ที่ ท ๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 
2  หน้า 9  ล าดับที่ 13) 
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5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวลนอก หมู่ที่ 6 เส้นไปวัดป่าศรี
กมโลวาส 300,000 บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงพัฒนา หมู่ 7 เส้นหน้าบ้านนาย
ประสิทธิ์ พันมุง – วัดป่าโนนชาด  329,000 บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 11 เส้นข้างตลาดนัด
คลองถม-หน้าบ้านนายเสน่ห์ ณ บางช้าง 296,000 บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแปนน้อย หมู่ 10 เส้นหมู่ 10 – 
ค าเจริญ 300,000 บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายบุญจันทร์ คุณสมบัติ ไปวัดป่า
บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 450,000 บาท 

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด บ้านทรายทอง หมู่ที่ 8   เส้นหน้าบ้านนาย
บุญเฮียง  ถาวุฒิ 412,000 บาท 

11.  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนอง
แปน บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 104,000 บาท 

12.  โครงการลงหินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ า หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแปน 
บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1  102,000 บาท 

13. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 เส้นข้างบ้านนางล าดวน 
เหมือนนาดอน –ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 325,000 บาท  

14. โครงการใส่ท่อเปิดทางน้ าลงหนองฮูน้อย บ้านหนองแปนหมู่ 1  171,000 บาท 
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 เส้นข้างโรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 200,000 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2  เส้นข้างโรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา  
โดยซ่อมแซมในส่วนที่ช ารุดเสียหาย  ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,800.00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย  ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน  1 ป้าย  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2561-2565  เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 หน้า 6 ล าดับที่ 3) 

นายสมพิศ  สมใจ สมาชิกฯท่านต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติฯงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕        
ที่ประชุม  มีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์ ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียงไม่มี 
 
นายสมพิศ  สมใจ ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ประธานสภาฯ วาระท่ี 2 จะต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ก่อนเชิญ นายเดชา 

สมสายผล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจง 
นายเดชา สมสายผล การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
เลขานุการสภาฯ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๑๐๓ (๑) 

คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองขึ้นมาจ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7  คน  ขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอด้วยว่าจะก าหนดให้มีคณะกรรมการ
จ านวนกี่ และขอสมาชิกสภาฯรับรองสองท่านซึ่งเดิมเคยมีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 5 
ท่าน ขอเชิญท่านประธานครับ 

/นายสมพิศ… 



-๘- 
 

นายสมพิศ  สมใจ ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสดใส เส็งนา เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม นายสดใส เส็งนา  
สมาชิกฯ หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 11 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปร

ญัตติจ านวน 5 ท่าน ผู้รับรอง 2 คน คือ  
1. นายธนากร ประจงจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 7  
2. นายประครอง แดงโชติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 2  

นายสมพิศ  สมใจ มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ จ านวน 5 คน 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียงไม่มี 
   
นายสมพิศ  สมใจ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกฯ เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ คนที่ ๑   
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายเหรียญชัย  โยธินา ขอเสนอนายสมพร พัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 9 
สมาชิกฯ หมู่ที่ 9 ผู้รับรอง 2 คน คือ 

1. นายสดใส  เส็งนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 11 
2. นายไพบูลย์  ศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 5  

นายสมพิศ  สมใจ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี จะถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นายสมพร พัฒนา  
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 9 เป็นกรรรมการคนที่ ๑   
นายสมพิศ  สมใจ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกฯ เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ คนที่ 2  
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายไพบูลย์ ศิริ ขอเสนอนายเหรียญชัย  โยธินา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 9 
สมาชิกฯ หมู่ที่ 5 ผู้รับรอง 2 คน คือ 
 1. นายประครอง  แดงโชติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 2 
 2. นายขวัญชัย  อินธิแสน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 2 
นายสมพิศ  สมใจ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี จะถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นายเหรียญชัย  โยธินา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองแปน หมู่ที่ 9  เป็นกรรรมการคนที่ 2   
นายสมพิศ  สมใจ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกฯ เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ คนที่ 3   
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นางจันดา  ขันธ์พัฒน์ ขอเสนอนายขวัญชัย  อินธิเเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 2 
สมาชิกฯ หมู่ที่ 6 ผู้รับรอง 2 คน คือ 

1. นายถาวร  จันทร์อ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 5 
2. นายสมพร  พัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 9 

นายสมพิศ  สมใจ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี จะถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นายขวัญชัย  อินธิเเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองแปน หมู่ที่ 2  เป็นกรรรมการคนที่ 3 
นายสมพิศ  สมใจ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกฯ เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ คนที่ ๔  
ประธานสภาฯ เชิญครับ 

/นายธนากร… 



-๙- 
 

นายธนากร ประจงจิตร์ ขอเสนอนายโพธิ์ทอง  แหวนนิล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 4   
สมาชิกฯ หมู่ที่ 7 ผู้รับรอง 2 คือ 

1. นายประมวล  ภู่ยิ้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 8 
2. นายบัวพา  บุราโส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 8 

นายสมพิศ  สมใจ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะถือว่าที่ประชุมมีมติให้นายโพธิ์ทอง  แหวนนิล 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 4 เป็นกรรรมการคนที่ ๔ 
นายสมพิศ  สมใจ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกฯ เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ คนที่ ๕   
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายประครอง แดงโชติ ขอเสนอนายธนากร  ประจงจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 7 
สมาชิกฯ หมู่ที่ 2  ผู้รับรอง 2 คน คือ 

1. นายประมวล  ภู่ยิ้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 8 
2. นายไพบูลย์  ศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 5  

นายสมพิศ  สมใจ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี จะถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นายธนากร  ประจงจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองแปน หมู่ที่ 7 เป็นกรรรมการคนที่ ๕  
นายสมพิศ  สมใจ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ประธานสภาฯ มีจ านวน 5 คน ดังนี้ 
 ๑. นายสมพร  พัฒนา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 9 

๒. นายเหรียญชัย  โยธินา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 9  
 ๓. นายขวัญชัย  อินธิเเสน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 2 
 ๔. นายโพธิ์ทอง  แหวนนิล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 4 
 ๕. นายธนกร  ประจงจิตร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 7 

และขอให้นายเดชา สมสายผล เลขานุการสภาฯ ด าเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ เพื่อคัดเลือกประธาน และเลขานุการฯ ต่อไป   
 

นายสมพิศ  สมใจ ล าดับถัดไปให้สมาชิกสภาฯ ก าหนดวันยื่นเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายไพบูลย์ ศิริ ขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
สมาชิกฯ หมู่ที่ 1  งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  3 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา  

08.00-16.00 ถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา  08.00-16.00 น. วันละ ๘ 
ชั่วโมง รวมระยะเวลา 24 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  
และ คณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 
๒๕๖๔  
- มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าเห็นชอบตามที่ นายไพบูลย์ 
ศิริ เสนอให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติจ านวน 3 วันตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 
๒๕๖๔ เวลา  08.00-16.00 ถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา  08.00-16.00 น.  ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  และคณะกรรมการแปรญัตติฯประชุม
เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๖๔  

/นายสมพิศ... 
  



-๑๐- 
 

นายสมพิศ  สมใจ เมื่อคณะกรรมการฯพิจารณาเรียบร้อยแล้วขอให้รายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  
ประธานสภาฯ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปนทราบเพ่ือประชุมสภาฯ ในวาระท่ี 2 ขั้น

แปรญัตติ  ดังนั้น ขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งท่ี 2  ในวันที่ 19 สิงหาคม 
2564  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ขอให้ทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายสมพิศ  สมใจ สมาชิกท่านใด ผู้บริหารฯ หรือหัวหน้าส่วนราชการ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีขออนุญาตทุกท่านปิดการประชุม  
 
ปิดประชุมเวลา  ๑6.๐๐  น. 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
        (นางสาวสภารัตน์  ศิริบุตร) 
                     นิติกรช านาญการ 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
        (นายเดชา  สมสายผล)  
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
    (ลงชื่อ)      ประธาน 
       (นายหนูลับ  จันค าภา) 
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 7 
 
    (ลงชื่อ)      กรรมการ 
              (นายโพธิ์ทอง  แหวนนิล) 
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 4 
 
    (ลงชื่อ)      กรรมการ 
        (นายสดใส  เส็งนา) 
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 11 
 
รับรองรายงานการประชุม 
   
    (ลงชื่อ)      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  (นายสมพิศ  สมใจ) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  
 


