
  
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕64 
วันอังคารที่  29  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64  เวลา 09.00 น.  

ณ  หองประชุมกํานันเชื้อ-แมบุญนาค  นึกรักษ 
*************** 

ผูเขาประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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๔ 
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๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
12 
13 

นายนพดล  อําภาพริมย 
นายลํายอง  เสาะดน 
นายสามารถ  ผลศิริ 
นายธวัชชัย  โสตะการ 
นายมงคล  อําภาพิรมย 
นางสงา  นึกธรรม 
รอยตรีบุญถึง  พันธมะลี 
นายบุญเมือง โพธิสาร 
นายสมนึก  สิทธิปลื้ม 
นายวิลัย  มะลิลา 
นายบุญสิน  แยมชม 
น.ส.กาญจนา ปราณีชาติ 
นายอริยะ ไชยแสง 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๑ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๑ 
สมาชิกสภาฯ หมู   2 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๒ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๓ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๓ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  4 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๔ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  5 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๕ 
เลขานุการสภาฯ 

นพดล อําภาพิรมย 
ลํายอง เสาะดน 
สามารถ ผลศิร ิ

ธวัชชัย โสตะการ 
มงคล อําภาพิรมย 

สงา นึกธรรม 
บุญถึง พันธมะลี 
บุญเมือง โพธิสาร 
สมนึก สิทธิปลื้ม 

วิลัย มะลิลา 
บุญสิน แยมฃม 

กาญจนา ปราณีชาติ 
อริยะ ไชยแสง 

 

ผูไมมาประชมุ 
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ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

    
 

 
 

ผูเขารวมการประชุม 
ลําดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย
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นายอวยพร  รุประมาณ 
นายประสิทธิ์  แปลกจิตร 
นางนาลี  อําภาพิรมย 
นายธวัชชัย  เดชสุภา 
วาที่รอยตรนีพสิทธิ์ กังวาลตันติวงศ  
นายณรงคชัย พุทธสุวรรณ 
นางสุภาภรณ สุทธิประเสริฐ 
น.ส.ณิชานันท ลี้วัฒนาถาวรกุล 

นายกฯ 
รองนายกฯ 
รองนายกฯ 
เลขานุการนายกฯ 
ผูอํานวยการกองชาง 
นายชางโยธา 
นักจัดการงานทั่วไป 
นิติกรปฏิบัติการ 
 

อวยพร รุประมาณ 
ประสิทธิ์ แปลกจิตร 
นาลี อําภาพิรมย 
.ธวัชชัย เดชสภุา 

นพสิทธิ์ กังวาลตันติวงศ 
ณรงคชัย พุทธสุวรรณ 

สุภาภรณ สุทธิประเสริฐ 
ณิชานันท ลี้วัฒนาถาวรกุล 

 

    

/เปดประชุม... 
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เปดประชุมเวลา  09.30  น. 
นายนพดล อําภาพิรมย เมื่อสมาชิกสภาฯ ผูบริหารมาประชุมครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปด 
ประธานสภาฯ             การประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2564 เรียนนายกฯ รอง

นายกฯ เลขานุการนายกฯ  ปลดั อบต. เจาหนาที่และสมาชิกสภาฯทุกทาน 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 

2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 
 2564  ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

นายนพดล อําภาพิรมย  ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ              สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ.๒๕64 ประชุมเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม ๒๕64 วามี

ตรงไหนที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม ถาไมมีผมขอมติทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
    ประจําป พ.ศ.๒๕64 ประชุมเม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม ๒564 เห็นชอบ 11 เสียง งดออก
    เสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 4 กระทูถาม 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาเสร็จแลว 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องดวน 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   7.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 
   เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 
นายอริยะ ไชยแสง  สําหรับในสวนของรางแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565) 
เลขานุการสภาฯ  เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564 จํานวน 8 รายการ  
     อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา 
    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ.  
              2561 ขอ 22 หมวด 4 การแกไข การเพ่ิมเติมหรือการ เปลี่ยนแปลง 
                    แผนพัฒนาทองถ่ิน รายละเอียดครุภัณฑที่ไดดาํเนินการเพ่ิมเติมแผน จํานวน 8 
     รายการครั้งนี้ มีดังนี้ 
    1.โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 1 บานสวน สาย 
    สุวรรณศร 33 – บานเกาะสมอตรงกม.0+707 ถึง กม.0+957 งบประมาณ  
    432,900 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   -ไมมี- 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เพ่ิมเติม) 
    โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 1 บานสวน สายสุวรรณ 
    ศร 33 – บานเกาะสมอตรงกม.0+707 ถึง กม.0+957 ชนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว  
    200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจาจรไมนอยกวา 1,050 ตาราง 
    เมตร งบประมาณ 432,900 บาท 
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   เหตุผลการเพิ่มเติม 
   -เพ่ือใหประขาขนสามารถสัญจรไป - มาไดสะดวก 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
   โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 1 บานสวน สายสุวรรณ 
   ศร 33 – บานเกาะสมอตรงกม.0+707 ถึง กม.0+957 งบประมาณ 432,900 บาท 
   เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน และที่ประชุมรับทราบ 
    2.โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 2 บานหนองแคน  
    สายสุวรรณศร 33 บานไผ ถึงศาลากลางบานหมูที่ 2 งบประมาณ 424,000 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   -ไมมี- 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เพ่ิมเติม) 
    โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 2 บานหนองแคน สาย 
    สุวรรณศร 33 - บานไผ ถึงศาลากลางบานหมูที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว  
    250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,018 ตาราง 
    เมตร งบประมาณ 424,000 บาท      
    เหตุผลการเพิ่มเติม 
   -เพ่ือใหประขาขนสามารถสัญจรไป - มาไดสะดวก 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
   โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรตีหมูที่ 2 บานหนองแคน สาย 
   สุวรรณศร 33 บานไผ ถึงศาลากลางบานหมูที่ 2 งบประมาณ 424,000 บาท 
   เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
    3.โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 3 บานบุตราชแยก 
    จากสาย สุวรรณศร 33 – บานเกาะสมอไปท่ีดินนางวิลัยวรรณ พรหมวิหารตรงกม. 
    0+000ถึงกม.0+30 งบประมาณ 418,300 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   -ไมมี- 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เพ่ิมเติม) 
    โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 3 บานบุตราชแยก  
    จากสายสุวรรณศร 33 – บานเกาะสมอไปที่ดินนางวิลัยวรรณ พรหมวิหารตรงกม. 
    0+000ถึงกม.0+30 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว  250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05  
    เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร งบประมาณ 418,300  
    บาท 
    เหตุผลการเพิ่มเติม 
   -เพ่ือใหประขาขนสามารถสัญจรไป - มาไดสะดวก 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
    โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 3 บานบุตราชแยก  
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    จากสายสุวรรณศร 33 – บานเกาะสมอไปที่ดินนางวิลัยวรรณ พรหมวิหารตรงกม. 
    0+000ถึงกม.0+30 งบประมาณ 418,300 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 
    เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
    4.โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 4 บานเนินคอ สาย 
    สุวรรณศร 33 – บานเกาะสมอตรงกม.3+724ถึงกม.4+027 งบประมาณ   
    415,800 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   -ไมมี- 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เพ่ิมเติม) 
    โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 4 บานเนินคอ สาย  
    สุวรรณศร 33 – บานเกาะสมอตรงกม.3+724ถึงกม.4+027 ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
    ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,000  
    ตารางเมตร งบประมาณ 415,800 บาท     
    เหตุผลการเพิ่มเติม 
   -เพ่ือใหประขาขนสามารถสัญจรไป - มาไดสะดวก 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
    โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 4 บานเนินคอ สาย  
    สุวรรณศร 33 – บานเกาะสมอตรงกม.3+724ถึงกม.4+027 งบประมาณ   
    434,600 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1  เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
    5.โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรตีหมูท่ี 5 บานหนองแสง สาย 
    จากแยกสุวรรณศร 33 – บานไผ ขางวัดประสาทรังสฤษฎิ์ถึงสุดซอย งบประมาณ  
    437,000 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   -ไมมี- 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เพ่ิมเติม) 
    โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 5 บานหนองแสง สาย 
    จากแยกสุวรรณศร 33 – บานไผ ขางวัดประสาทรังสฤษฎิ์ถึงสุดซอย ขนาดกวาง 4.00 
    เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา  
    1,015 ตารางเมตร งบประมาณ 423,600 บาท 
    เหตุผลการเพิ่มเติม 
   -เพ่ือใหประขาขนสามารถสัญจรไป - มาไดสะดวก 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
    โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 5 บานหนองแสง สาย 
    จากแยกสุวรรณศร 33 – บานไผ ขางวัดประสาทรังสฤษฎิ์ถึงสุดซอย งบประมาณ  
    423,600 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1  เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
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    6.โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 6 บานไผ สาย 
    จากแยกสุวรรณศร 33 – บานไผ ไปถึงบานนายศิริวัชร ภูจนา งบประมาณ   
    385,800 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   -ไมมี- 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพ่ิมเติม) 
    โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 6 บานไผ สาย  
    จากแยกสุวรรณศร 33 – บานไผ ไปถึงบานนายศิริวัชร ภูจนา ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
    ยาว 232.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 928  
    ตารางเมตร งบประมาณ 385,800 บาท      
    เหตุผลการเพิ่มเติม 
   -เพ่ือใหประขาขนสามารถสัญจรไป - มาไดสะดวก 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
    โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 6 บานไผ สาย  
    จากแยกสุวรรณศร 33 – บานไผ ไปถึงบานนายศิริวัชร ภูจนา งบประมาณ   
    385,800 บาท เหน็ชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
    7.โครงการหลักสูตรการฝกอบรม อปพร. และ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน อปพร. 
    งบประมาณ 200,000 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) 
   -ไมมี- 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เพ่ิมเติม) 
    โครงการหลักสูตรการฝกอบรม อปพร. และ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน อปพร.  
    งบประมาณ 200,000 บาท 
    เหตุผลการเพิ่มเติม 
   -เพ่ือการฝกอบรม อปพร.และ ฝกอบรมทบทวน อปพร. 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
    โครงการหลักสูตรการฝกอบรม อปพร. และ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน อปพร.  
    งบประมาณ 200,000 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุม 
    รับทราบ 
    8.โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจิตสํานึกปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น งบประมาณ 
    30,000 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) 
   -ไมมี- 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เพ่ิมเติม) 
    โครงการเสรมิสรางคุณธรรมและจิตสํานึกปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น งบประมาณ  
    30,000 บาท     
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    เหตุผลการเพิ่มเติม 
   -เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจิตสํานึกปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในองคการบริหารสวน 
   ตําบลหนองแสง 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
    โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจิตสํานึกปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น งบประมาณ  
    30,000 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุม รับทราบ 
    9.โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น งบประมาณ 120,000 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) 
   -ไมมี- 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เพ่ิมเติม) 
    โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น งบประมาณ 120,000 บาท   
    เหตุผลการเพิ่มเติม 
   -เพ่ือใหบริการแกผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ดานอนามัยพ้ืนฐาน 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
    โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น งบประมาณ 120,000 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งด
    ออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุมรบัทราบ 
    10.โครงการปรับปรุงซอมแซมหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  
    งบประมาณ 42,700 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   -ไมมี- 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เพ่ิมเติม) 
    โครงการปรับปรุงซอมแซมหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ขนาดกวาง  
    7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร งบประมาณ 42,700 บาท    
    เหตุผลการเพิ่มเติม 
   -เพ่ือปรับปรุงซอมแซมหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
    โครงการปรับปรุงซอมแซมหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง งบประมาณ  
    42,700 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
    7.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติแกไข/เปล่ียนแปลงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
    หนองแสง เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นายอริยะ ไชยแสง  ดวยองคการบริห ารสวนตําบลหนองแสงมีความจําเปนตองทํ าการแก ไข         
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ เปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 เพ่ือใชประโยชนใน 
     การปฏิบัติราชการ จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ 
   งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  
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   3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 28 และขอ 32 แกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจง  
   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ ดังนี ้
   1.งานติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 3 งบประมาณจํานวน 30,000 บาท 
   คาํชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขอความเดิม) 
    กองชาง (ขอความเดิม) 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
    งบลงทุน 
    หมวดคาดินและสิ่งกอสราง 
    ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
    โครงการซอมแซมเครื่องขยายเสียงหมูที่ 3 งบประมาณจํานวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาดําเนินการโครงการซอมแซมเครื่องขยายเสียงหมูท่ี 3 
   -โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  
   2560  
   -ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ขององคการบริหารสวนตําบลหนอง 
   แสง ลําดับที่ 98 หนา 91 
   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 
  คาํชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขอความใหม) 
    กองชาง (ขอความใหม) 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
    งบลงทุน 
    หมวดคาดินและสิ่งกอสราง 
    ประเภทคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
   งานติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 3 งบประมาณจํานวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 3 
   -โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  
   2537 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
   -โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  
   2560  
   -ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ขององคการบริหารสวนตําบลหนอง 
   แสง ลําดับที่ 98 หนา 91 
   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 
   เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 
   -แกไขประเภทครุภัณฑ 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดตองการอภิปรายหรอืไมครับ หากไมมี ผมขอมติจากที่    
ประธานสภาฯ  ประชุมสภาฯแหงนี้เพ่ือพิจารณาแกไข/เปลี่ยนแปลงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
   หนองแสง เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครับ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบ และถี่ถวนดีแลว จึงมีมติให 
   แกไข/เปลี่ยนแปลงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง เรื่อง งบประมาณรายจาย 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 3 งบประมาณจํานวน  
   30,000 บาท มีมติเห็นชอบใหแกไข/เปลี่ยนแปลง จํานวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   และที่ประชุมรับทราบ 
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    2.งานติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 5 งบประมาณจํานวน 30,000 บาท 
   คาํชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขอความเดิม) 
    กองชาง (ขอความเดิม) 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
    งบลงทุน 
    หมวดคาดินและสิ่งกอสราง 
    ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
    โครงการซอมแซมหอกระจายเสียงตามสาย หมูที่ 5 งบประมาณจํานวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาดําเนินการโครงการซอมแซมหอกระจายเสียงตามสาย หมูที่ 5 
   -โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  
   2537 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
   -โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  
   2560  
   -ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ขององคการบริหารสวนตําบลหนอง 
   แสง ลําดับที่ 124 หนา 96 
   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 
   คาํชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขอความใหม) 
    กองชาง (ขอความใหม) 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
    งบลงทุน 
    หมวดคาดินและสิ่งกอสราง 
    ประเภทคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
   งานติดตั้งเสียงตามสาย หมูท่ี 5 งบประมาณจํานวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 5 
   -โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  
   2537 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
   -โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  
   2560  
   -ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ขององคการบริหารสวนตําบลหนอง 
   แสง ลําดับที่ 124 หนา 96 
   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 
   เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 
   -แกไขประเภทครุภัณฑ 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดตองการอภิปรายหรือไมครับ หากไมมี ผมขอมติจากที่    
ประธานสภาฯ  ประชุมสภาฯแหงนี้เพ่ือพิจารณาแกไข/เปลี่ยนแปลงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
   หนองแสง เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครับ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบ และถี่ถวนดีแลว จึงมีมติให 
   แกไข/เปลี่ยนแปลงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง เรื่อง งบประมาณรายจาย 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 5 งบประมาณจํานวน  
   30,000 บาท มีมติเห็นชอบใหแกไข/เปลี่ยนแปลง จํานวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   และที่ประชุมรับทราบ  
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    3.งานติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 6 งบประมาณจํานวน 160,000 บาท 
   คาํชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขอความเดิม) 
    กองชาง (ขอความเดิม) 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
    งบลงทุน 
    หมวดคาดินและสิ่งกอสราง 
    ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
    โครงการซอมแซมเสียงตามสายภายใน หมูที่ 6 งบประมาณจํานวน 160,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาดําเนินการโครงการซอมแซมเสียงตามสายภายใน หมูที่ 6 
   -โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  
   2537 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
   -โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  
   2560  
   -ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  
   ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 
   คาํชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขอความใหม) 
    กองชาง (ขอความใหม) 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
    งบลงทุน 
    หมวดคาดินและสิ่งกอสราง 
    ประเภทคาครุภณัฑไฟฟาและวิทยุ 
   งานติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 6 งบประมาณจํานวน 160,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 6 
   -โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  
   2537 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
   -โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  
   2560 
   -ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  
   ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 
   เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 
   -แกไขประเภทครุภณัฑ 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดตองการอภิปรายหรือไมครับ หากไมมี ผมขอมติจากที่    
ประธานสภาฯ  ประชุมสภาฯแหงนี้เพ่ือพิจารณาแกไข/เปลี่ยนแปลงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
   หนองแสง เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครับ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบ และถี่ถวนดีแลว จึงมีมติให 
   แกไข/เปลี่ยนแปลงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง เรื่อง งบประมาณรายจาย 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 6 งบประมาณจํานวน  
   160,000 บาท มีมติเหน็ชอบใหแกไข/เปลี่ยนแปลง จํานวน 11 เสียง งดออกเสียง 1  
   เสียง และที่ประชุมรับทราบ  
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   7.3 เรื่องพิจารณาการจัดตั้งศูนยพักคอย (Community Isolation) 
นายอวยพร รุประมาณ  จากการประชุมตามหนังสือที่วาอําเภอประจันตคาม ดวนที่สุด เรื่อง เพื่อคัดเลือก
นายก อบต.หนองแสง สถานท่ีระดับตําบลเพ่ือเตรียมความพรอมการดูแลรักษาผูปวยโควิด-19 ในโรงพยาบาล 
   สนามสําหรับคนในชุมชน (Community Isolation) เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดย
   ระบบ Microsoft team ซึ่งนายอําเภอประจันตคามไดใหตําบลในอําเภอประจันตคาม 
   จัดตั้งศูนยพักคอย (Community Isolation) ภายในตําบล ในการนี้จึงขอเชิญ  
   นายอัมรินทร  เรียนศรี กํานันตําบลหนองแสง ใหรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ  
นายอัมรินทร เรียนศร ี  เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาฯ 
กํานัน ต.หนองแสง และผูใหญบานทุกทานครับ ปจจุบันตําบลหนองแสงมีผูปวยโรคระบาดไวรัสโคโรนา-19 
   (COVID-19) จํานวน 24 คน ซึ่งเปนยอด ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และผมไดรับการ
   ประสานจากผูที่มีชื่อในทะเบียนบานตําบลหนองแสงและไดไปทํางานที่จังหวัด  
   สมุทรปราการติดโควิด-19 ตองการกลับมารักษาอาการที่อําเภอประจันตคาม เนื่องจาก 
   เตียงตามโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามภายในพ้ืนที่ที่ตนทํางานเต็ม จึงตองการกลับมา
   รักษาอาการที่โรงพยาบาลภายในพ้ืนที่ภูมิลําเนา ซึ่งการจัดตั้งศูนยพักพิงประจําตําบลนั้น 
   เปนการจัดต้ังสถานที่เพ่ือใหผูปวยโควิด-19 ภายในตําบลหนองแสงไดมาอาศัยอยูเพ่ือรอ
   เตียงและเขาไดรับการรักษาในโรงพยาบาลตอไปครับ  
    ปญหาที่เกิดข้ึน คือ ชาวบานในตําบลหนองแสงยังไมมีความรูความเขาใจ จึงอยาก
   ใหผูใหญบานในฐานะผูนําสังคมและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงแตละ
   หมูทําความเขาใจกับประชาชนในแตละหมูใหเขาใจกับสถานการณในปจจุบันครับ 
    ผมไดปรึกษากับทานนายกและปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงแลว  
   รวมทั้งผูใหญบานทุกหมู เห็นควรวาใหศูนยเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงเปน
   ศนูยพักคอย (Community Isolation) ประจําตําบลหนองแสงครบั  
นายสมพงษ ขยันคิด  เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาฯ 
ผูใหญบานหมูที่ 5 และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมคดิเห็นกับทานกํานันวา เราควรจัดตั้งศูนยพักคอย  
   (Community Isolation) ที่ศูนยเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ครับ  
    เรื่อง ศูนยพักคอย (Community Isolation) ผมจะทําความรูความเขาใจกับ 
   ประชาชนในพ้ืนที่ และขอใหสมาชิกสภาฯหมูที่ 5 ทําความรูความเขาใจกับประชาชนตอไป
   ครับ 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพ่ิมไมครับ หากไมม ีผมขอมมติจากที่ประชุม
ประธานสภาฯ  สภาฯแหงนี้ เพ่ือจัดตั้งศูนยเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงเปนศูนยพักคอย  
   (Community Isolation) ประจําตําบลหนองแสงครบั 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบ และถี่ถวนดีแลว จึงมีมติให 
   จัดตั้งศูนยเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงเปนศูนยพักคอย   
   (Community Isolation) ประจําตําบลหนองแสง มีมติเห็นชอบจํานวน 11 เสียง งดออก
   เสียง 1  เสียง และที่ประชุมรับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ 
   -ไมมี-    
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใด มีขอสงสัยหรือเสนอแนะอีกหรือไม หากไมมีผม  ขอขอบคุณ
ประธานสภาฯ  ผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่รวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน มีความสุข ความเจริญรุงเรือง 
   ร่ํารวยทุกทาน อยาจบอยาจน และขอปดประชุม ปดประชุมเวลา  12.00  น. 
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(ลงชื่อ)............อริยะ ไชยแสง...............ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายอริยะ ไชยแสง) 

ตําแหนง ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ 

    (ลงชื่อ).....นพดล อําภาพิรมย.....ผูตรวจรายงานการประชุม 
          (นายนพดล  อําภาพริมย)   
                                                          ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
1.ลงชื่อ......ลํายอง เสาะดน........ประธาน 

(นายลํายอง เสาะดน) 
ตําแหนง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

 
2.ลงชื่อ.......สมนึก สิทธิปลื้ม.........กรรมการ  3.ลงชื่อ...........บุญสิน แยมชม.........กรรมการ  
             (นายสมนึก สิทธิปลื้ม)            (นายบุญสิน แยมชม) 
          ตําแหนง สมาชิกสภาฯ หมู 4                         ตําแหนง สมาชิกสภาฯ หมู 5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-12- 
ภาพประกอบการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

 
 

 
ขอรับรองวาเปนภาพถายการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 

ประจําป พ.ศ. 2564 เม่ือวันอังคารท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จริง 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 


