
  
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง   

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕62 
วันศุกรที่  13  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕64  เวลา 10.00 น.  

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

ผูเขาประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
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 แยมชม 

กาญจนา ปราณีชาติ 
อริยะ ไชยแสง 

 

ผูไมมาประชมุ 
ลําดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

    
 

 
 

ผูเขารวมการประชุม 
ลําดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย

เหต ุ
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
5 
6 
7 
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นายอวยพร  รุประมาณ 
นายประสิทธิ์  แปลกจิตร 
นางนาลี  อําภาพิรมย 
นายธวัชชัย  เดชสุภา 
วาที่รอยตรีนพสิทธิ์ 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 สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2564 เรียนนายกฯ รอง

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

2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 
2564 ประชมุเม่ือวันองัคารที่ 27 กรกฎาคม 2564  

นายนพดล อําภาพิรมย  ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ 
ประธานสภาฯ           สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.๒๕64 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม ๒๕64 วา

มีตรงไหนท่ีจะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม 
    มีทานสมาชิกสภาฯทานใดตองการที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภา
   ครั้งท่ีแลวหรือไม หากไมมีผมขอมติรับรองที่ประชุมดวยครับ 
มติที่ประชุม             ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
   ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2564 วัน 
   อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีมติเอกฉันท 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุม
   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 4 กระทูถาม 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาเสร็จแลว 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องดวน 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อพิจารณา 

7.1 การพิจารณารางขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระที่ 1 ชัน้ตอนรับหลักการ) 

นายนพดล อําภาพิรมย  ตามท่ีผูบริหารไดเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณ
ประธานสภาฯ  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใหสภาฯ ไดพิจารณานั้น ตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไชเพ่ิมเติมฉบับ
   ที่ 2 พ.ศ. 2554 ขอ 45 กําหนดใหที่ประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ โดย
   สามารถพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียวก็ได ยกเวนรางขอบัญญัติงบประมาณไมสามารถ
   พิจารณาเปนสามวาระรวดเดียวได วันนี้จึงเปนการเสนอญัตติพิจารณารางขอบัญญัติ 
   งบประมาณวาระทีห่นึ่งเทานั้น ผมจึงขอใหผูบริหารไดเสนอและเหตุผลของรางขอบัญญัติ
   งบประมาณรายจายตอสภาฯ เพ่ือพิจารณา เชิญทานนายกฯ ไดชี้แจง 
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นายอวยพร รุประมาณ  บัดนี้ถึงเวลาผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสงจะไดเสนอราง  
นายกฯ   ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
   2565 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้มีผูบริหาร
   สวนตําบลหนองแสงจึงขอแถลงใหทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดทราบถึง
   สถานการณคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.
   2565 ดังตอไปนี้ 
   1.สถานการณการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.  
   2564 องคกรปกครองทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 19,565,567.23 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จํานวน 36,043,563.94 บาท 
   1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,914,203.15 บาท 
   1.1.4 รายการท่ีไดกันเงนิไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ  
   รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการท่ีไดกันเงนิไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพนั จํานวน 12 โครงการ รวม  
   583,300.00 บาท 
   1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 
   2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2564  ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
   (1) รายรับจริง      จํานวน 25,576,831.93 บาท 
   หมวดภาษีอากร     จํานวน 92,883.77 บาท 
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  จํานวน 194,467.50 บาท 
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน    จํานวน 111,255.03 บาท 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน 0.00 บาท 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    จํานวน 1,636.49 บาท 
   หมวดรายไดจากทุน    จํานวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร    จํานวน 14,981,294.14 บาท 
   หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป    จํานวน 10,195,295.00 บาท 
   (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 20,565.00 บาท 
   (3) รายจายจริง จํานวน 19,909,901.27 บาท ประกอบดวย 
   งบกลาง  จํานวน 5,821,929.35 บาท 
   งบบุคลากร จํานวน 6,399,740.00 บาท 
   งบดําเนินงาน จํานวน 3,983,831.92 บาท 
   งบลงทุน จํานวน 3,272,540.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จํานวน 431,860.00 บาท 
   งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 
   (4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 20,565.00 
   บาท 
   (5) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,480,000.00 บาท 
   (6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 2,830,000.00 บาท 
   (7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 
   - คําแถลงงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 องคการบริหารสวน  
  ตําบลหนองแสง ประมาณการ ป 2565 
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- รายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร    100,028.00  
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 195,800.00 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน   120,000.00 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    1,500.00 
รวมรายไดจัดเก็บเอง    417,328.00 

- รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หมวดภาษีจัดสรร    15,393,000.00 
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 15,393,000.00 

- รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   10,000,000.00 
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 8,332,028.00 
รวม      25,816,328.00 

    คําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
   2565 
  รายจาย     ประมาณการ ป 2565 
  จายจากงบประมาณ 
  งบกลาง     7,069,343.00 
  งบบุคลากร    9,488,400.00 
  งบดําเนินงาน    5,877,185.00 
  งบลงทุน    2,692,600.00 
  งบเงินอุดหนุน    682,800.00 
  รวมจายจากงบประมาณ   25,810,328.00 
  รวม     25,810,328.00 

- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
ดาน     ยอดรวม 
ดานบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   10,069,845.00 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  307,650.00 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา    2,887,190.00 
แผนงานสาธารณสุข    193,000.00 
แผนงานเคหะและชุมชน   1,930,100.00 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  404,000.00 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 251,000.00 
ดานการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  2,628,200.00 
แผนงานการเกษตร    70,000.00 
ดานการดําเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง    7,069,343.00 
งบประมาณรายจายท้ังสิ้น   25,810,328.00 
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  ซึ่งรายละเอียดที่ผูบริหารไดตั้งประมาณการรายรับ – รายจาย โดยเปน
การตั้งงบประมาณแบบสมดุล คือ รายรับเทากันกับรายจาย ดังนั้น จึงเสนอสภาฯ 
เพ่ือใหสมาชิกไดพิจารณาวาเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะปจจุบันหรือไม 

นายนพดล อําภาพิรมย  มีทานสมาขิกสภาฯ ทานใดตองการอภิปรายหรือไม ถาไมมีผมขอมติจากที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมแหงนี้วาเห็นชอบกับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง

เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม 
มติที่ประชุม  มีมติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ  
นายอวยพร รุประมาณ  ผมตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานที่รับรางขอบัญญัติองคการบริหาร 
นายก อบต.ฯ สวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ทางผูบริหารฯได

เสนอ ขอบคุณครับ 
นายอริยะ ไชยแสง  เม่ือสภาฯ มีมติรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง เรื่อง  
เลขานุการสภาฯ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แลว เพ่ือใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย ถูกตองตามระเบียบ ในการพิจารณาวาระสอง สภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองแสงตองแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 -7 ทาน จึงขอมติท่ีประชุมวาจะ
แตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนก่ีทาน 

ที่ประชุม  มีมติ 11 เสียง และ งดออกเสียง 1 เสียง เห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติ จํานวน 5 ทาน 

นายนพดล อําภาพิรมย  ขอเชิญทานสมาชิกเสนอรายชื่อเปนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 ทาน โดย 
ประธานสภาฯ  มีผูรับรองจํานวน 2 ทานครับ 
นายสมนึก สทิธิปลื้ม  เรียนทานประธานสภาฯ ผม นายสมนึก สิทธิปลื้ม ขอเสนอ นายบุญเมือง  
สมาชิกสภาฯหมู 4 โพธิสาร ครับ 
นายนพดล อําภาพิรมย  ขอผูรับรองครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  นายสามารถ ผลศริิ สมาชิกสภาฯ หมู 1 และ นางสงา นึกธรรม สมาชิก 

สภาฯ หมู 2 ขอรับรอง 
นายบุญเมือง โพธิสาร  เรียนทานประธานสภาฯ ผม นายบุญเมือง โพธิสาร ขอเสนอ นายมงคล  
สมาชิกสภาฯหมู 3 อําภาพิรมย ครับ 
นายนพดล อําภาพิรมย  ขอผูรับรองครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  นายบุญสิน แยมชม สมาชิกสภาฯ หมู 5 และ นายสามารถ ผลศิริ สมาชิก 

สภาฯ หมู 1 ขอรับรอง 
นายสามารถ ผลศิริ  เรียนทานประธานสภาฯ ผม นายสามารถ ผลศิร ิขอเสนอ นายธวัชชัย โสตะการ 
สมาชิกสภาฯหมู 1 ครับ 
นายนภดล อําภาพิรมย  ขอผูรับรองครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  นายสมนึก สิทธิปลื้ม สมาชิกสภาฯ หมู 4 และ รอยตรีบุญถึง พันธมะลี สมาชิก 

สภาฯ หมู 3 ขอรับรอง 
นางสาวกาญจนา ปราณีชาติ เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉัน นางสาวกาญจนา ปราณีชาติ ขอเสนอ นายบุญสิน  
สมาชิกสภาฯ หมู 5 แยมชมคะ 
นายนพดล อําภาพิรมย  ขอผูรับรองครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  นายธวัชชัย โสตะการ สมาชิกสภาฯ หมู 1 และ นายวิลัย มะลิลา สมาชิก 

สภาฯ หมู 5 ขอรับรอง 
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นายมงคล อําภาพิรมย  เรียนทานประธานสภาฯ ผม นายมงคล อําภาพิรมย ขอเสนอ นายวิลัย มะลิลา 
สมาชิกสภาฯ หมู 2 ครับ 
นายนพดล อําภาพิรมย  ขอผูรับรองครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  นายบุญสิน แยมชม สมาชิกสภาฯ หมู 5 และ นายสมนึก สิทธิปลื้ม สมาชิก 
   สภาฯ หมู 4 ขอรับรอง 
นายนพดล อําภาพิรมย  บัดนีไ้ดคณะกรรมการแปรญัตติ ครบแลวจํานวน 5 คน ไดแก                          
ประธานสภาฯ  1. นายบุญเมือง โพธิสาร สมาชิกสภาฯ หมู 3  

2. นายวิลัย มะลิลา สมาชิกสภาฯ หมู 4 
3. นายบุญสิน แยมชม สมาชิกสภาฯ หมู 5 
4. นายมงคล อําภาพิรมย สมาชิกสภาฯ หมู 2 
5. นายธวัชชัย โสตะการ สมาชิกสภาฯ หมู 1 

ผมขอใหสมาชิกที่ตองการแปรญัตติ รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ตอคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งเวลาในการแปร
ญัตติไมนอยกวา 24 ชั่วโมง นับจากขอมติที่ประชุมรับหลักการ ดังนี้ 
- วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
- วันที่ 17 สงิหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
- วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง โดยขอใหคณะกรรมการแปรญัตติมา
ประจําที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงเพ่ือรับคําแปรญัตติทั้ง 3 วัน และประชุมสภา
ในวาระที่สองและสามในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม
กํานันเชื้อ – แมบุญนาค นึกรักษ  

ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ  
นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯและผูเขารวมประชุมทานใดเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  -ไมมีทานใดเสนอเรื่องอื่นๆอีก- 
นายนพดล อําภาพิรมย  ขอบคุณทานสมาชิกสภาฯและผูเขารวมประชุมทุกทานที่ใหความรวมมือในการ 
ประธานสภาฯ ประชุมและกลาวปดประชุมในครั้งนี้ 
ที่ประขุม  รับทราบ 
ปดประชุมเวลา 11.30 น. 

       (ลงชื่อ)......อริยะ  ไชยแสง        ....ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายอริยะ ไชยแสง) 
   เลขานุการสภาฯ 

(ลงชื่อ)..........นพดล อําภาพิรมย.........ผูตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายนพดล อําภาพิรมย) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 

/คณะกรรมการ.... 
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

1.ลงชื่อ..........ลํายอง เสาะดน.........ประธาน 
(นายลํายอง เสาะดน) 

ตําแหนง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 

2.ลงชื่อ...........สมนึก สิทธิปลืม้............กรรมการ 
(นายสมนึก สิทธิปลื้ม) 
สมาชิกสภาฯ หมู 4 

3.ลงชื่อ..........บุญสิน แยมชม.............กรรมการ 
(นายบุญสิน แยมชม) 
สมาชิกสภาฯ หมู 5 
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ภาพประกอบการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

 
 

 
 

ขอรับรองวาเปนภาพถายการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 1
ประจําป พ.ศ. 2564 เม่ือวันศุกรที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จริง 

 
 
 


