
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่ 3 ประจ าปี ๒๕64 

วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม ๒๕64  เวลา ๐9.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 

........................................................ 
มาประชุม 

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  อินธิเเสน      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   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๘. นางสาวสุภารัตน์  ศิริบุตร  นิติกร 
๙. นางสาวนิตยา น าสุ่ย   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
๑๐. นางสาวกัญญาภัค  ร่าเริง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๑. นายเอกไชย วงศ์พรมศิลป์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
/เริ่มประชุม... 



-๒- 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐9.0๐ น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุม  นายเดชา สมสายผล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเรียน
เชิญ นายสมพิศ สมใจ ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต า บล
หนองแปน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ 3 ประจ าปี ประจ าปี 
2564  วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64  เวลา ๐9.0๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แปน  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

นายสมพิศ  สมใจ สวัสดีท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ท่านนายกฯ  รองนายกฯ เลขานุการนายกองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนต าบลหนองแปน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  วันนี้เป็นการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
2564  วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64  เวลา ๐9.0๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแปน   เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดประชุมตาม
วาระครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๑.๑  เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 3  
ประจ าปี 2564 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 

นายสมพิศ  สมใจ เชิญเลขาฯ ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายเดชา สมสายผล ตามท่ีประธานสภาฯ ไดแ้จ้งนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3  ประจ าปี 2564 
เลขานุการสภาฯ ในการประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 19 

สิงหาคม 2564 ก าหนดประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 (วันนี้) 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน เพ่ือ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่สาม 
(ข้ันลงมติ) จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
๒.๑  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน สมัย
สามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕64   

นายสมพิศ  สมใจ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปนสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  
ประธานสภาฯ ประจ าปี ๒๕64  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564  สมาชิกฯ ท่านใดหรือผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองแปน มีข้อความจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือไม่   ถ้าหากไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี 
 

/ระเบียบวาระท่ี4... 
 



-๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่   
4.๑  เรื่อง พิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ) 

นายสมพิศ  สมใจ ในวาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ)  ไม่มีการแปรญัตติและที่ประชุมลงมติให้ยืนตามร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามร่างฉบับเดิม  ในการประชุมครั้งนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระท่ี 3 (ข้ันลงมติ) ต่อไป  เชิญเลขาฯ ชี้แจงครับ 
นายเดชา สมสายผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  

เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 ก าหนดว่า  
- วรรคแรก การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  
- วรรคสองก าหนดว่าในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ หรือไม่  

นายสมพิศ  สมใจ ขอเชิญที่ประชุมลงมติตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ 2565          
ประธานสภาฯ  ขอเชิญลงมติครับ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565   ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียงไม่มี       
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสมพิศ  สมใจ สมาชิกท่านใด ผู้บริหารฯ หรือหัวหน้าส่วนราชการ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีขออนุญาตทุกท่านปิดการประชุม  
 
ปิดประชุมเวลา  ๑2.๐๐  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)... 
 



-๔- 
 

    (ลงชื่อ)      กรรมการ 
              (นายโพธิ์ทอง  แหวนนิล) 
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 4 
 
 
    (ลงชื่อ)      กรรมการ 
        (นายสดใส  เส็งนา) 
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 11 
 
รับรองรายงานการประชุม 
   
 
    (ลงชื่อ)      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  (นายสมพิศ  สมใจ) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  
 


