
  
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง   

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕64 
วันพุธที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕64  เวลา 09.3๐ 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 
นายบุญสนิ  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 สิทธฺปลื้ม 
วิลัย มะลิลา 
บุญสิน แยมชม 
กาญจนา ปราณีชาติ 
อริยะ ไชยแสง 

 

ผูไมมาประชมุ 
ลําดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

- - - - 
 

 
 

ผูเขารวมการประชุม 
ลําดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
5 
6 
7 
8 

นายอวยพร  รุประมาณ 
นายประสิทธิ์  แปลกจิตร 
นางนาลี  อําภาพิรมย 
นายธวัชชัย  เดชสุภา 
นายเสฏฐพันธ โชติถิรพันธ 
นางสาวสมปอง  แปลงสาร 
นางสาวธัญลักษณ บุษบงค 
นางสาวณิชานันท ลี้วัฒนาถาวรกุล 

นายกฯ 
รองนายกฯ 
รองนายกฯ 
เลขานุการนายกฯ 
ผูอํานวยการกองชาง 
ผูอํานวยการกองคลัง 
นักวิเคราะหนโยบายฯ 
นิติกร 

อวยพร รุประมาณ 
ประสิทธิ์ แปลกจิตร 
นาลี อําภาพิรมย 
ธวัชชัย เดชสุภา 
เสฏฐพันธ โชติถิรพันธ 
สมปอง แปลงสาร 
ธัญลักษณ บุษบงค 
ณิชานันท ลี้วัฒนาถาวรกุล 

    

/เปดประชุม... 
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เปดประชุมเวลา  09.3๐  น. 
นายนพดล อําภาพิรมย เมื่อสมาชิกสภาฯ ผูบริหารมาประชุมครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปด 
ประธานสภาฯ             การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครัง้ท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2564  
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 -ไมมี- 
 ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
    2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 
   พ.ศ. 2564 เมื่อวันศุกรที่ 13 สิงหาคม 2564  
นายนพดล อําภาพิรมย  ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ           สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.๒๕64 ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 13 สิงหาคม ๒๕64 

วามีตรงไหนที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม 
    มีทานสมาชิกสภาฯทานใดตองการที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ 
   ประชุมสภาครั้งที่แลวหรือไม หากไมมีผมขอมติรับรองที่ประชุมดวยครับ 
มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนอง

แสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันศุกรท่ี 13 สิงหาคม 2564 มีมติรับรอง 11
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ  
 -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 4 กระทูถาม 
 -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาเสร็จแลว  
      -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องดวน  
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องที่เสนอใหม 
   7.๑ การพิจารณารางขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่องงบประมาณ 
   รายจายประปงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระท่ี 2 ขั้นตอนแปรญัตติ และวาระที่ 
   3 ขั้นตอนการลงมติ) 

นายนพดล อําภาพิรมย  เรียนเชิญทานปลัดฯครับ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอริยะ ไชยแสง  เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูบริหารฯ 
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ ทุกทานครับ สืบเนื่องจากการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง 
   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยในการประชุมสภาฯ สมัย
   สามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2564 เมื่อวันศุกรที่ 13 สิงหาคม 2564 
   ที่ประชุมสภาฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 คน ประกอบดวย 

1. นายมงคล อําภาพิรมย 
2. นายธวัชชัย โสตะการ 
3. นายบุญสิน แยมชม 
4. นายวิลัย มะลิลา 
5. นายบญุเมือง โพธิสาร 
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   และกําหนดเวลาแปรญัตติใหไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง  
    คณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมและลงมติให นายมงคล อําภาพิรมย เปน
   ประธานกรรมการแปรญัตติ ซึ่งทางที่ประชุมไดพิจารณากัน ตามระเบียบวาระ 
   รายการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจาย
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหแปรญัตติไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง ในระหวาง
   วันที ่

  - วันที่ 16 สิงกาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
- วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30  
- วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
   พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
    ขอ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง 
   ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามที่มีการแกไขเพ่ิมเติมพรอมทั้งรายงานและบันทึก
   ความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถิ่น รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไม
   มีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปร
   ญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการ
   แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงาน
   นั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแต
   กรณีตองพิจารณาเปนการดวน 
    ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพ่ือแถลง 
   ประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 
    ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติ วาระที่สอง ใหปรึกษาเรียงลําดับขอ
   เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุม
   สภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 
    ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติไดประชุม เมื่อวันที่ 19 
   สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดยื่นเสนอคํา
   แปรญัตติ และไมมีกรรมการแปรญัตติทานใดยื่นเสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการ
   แปรญัตติมีมติเห็นชอบใหคงรางเดิมไว โดยใหประธานคณะกรรมการแปรญัตติได
   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
   ตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชิญครับ 
นางมงคล อําภาพิรมย  ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ไดมีมติเห็นชอบในการ
ประธาน คกก. แปรญัตติ คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
   ตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุม
   สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
   และกําหนดระยะเวลายื่นเสนอคําแปรญัตติ จํานวน 3 วัน ระหวาง 

- วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
- วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.   
- วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
และกําหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 
09.30 น. ณ หองประชุมกํานันเชื้อ – แมบุญนาค นึกรักษ 
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    บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ ไดประชุมพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ
   องคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
   2565 เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดยื่นเสนอคําแปรญัตติ
   และไมมีกรรมการแปรญัตติทานใดยื่นเสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติได
   ประชุมรวมกัน มีมติเห็นชอบใหคงรางเดิมไว 

นายนพดล อําภาพิรมย  ถาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดแปรญัตติ ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบใหคงราง
ประธานสภาฯ  เดิมรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไมครับ 
มตทิี่ประชุม  เห็นชอบใหคงรางเดิมแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีมติจํานวน 11 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียงและที่ประชุมรับทราบ   

 วาระที่ 3 ขั้นลงมติ 
นายนพดล อําภาพิรมย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน.  
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
  ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติ ในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย เวนแต

ที่ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 
  ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปน

ขอบัญญัติหรือไม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีมติจํานวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง และที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใด มีขอสงสัยหรือเสนอแนะอีกหรือไม หากไมมี 
ประธานสภาฯ  ผมขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่รวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน มี 
   ความสุขทุกทาน อยาจบอยาจน และขอปดประชุม  
ปดประชุมเวลา  12.00  น. 
       
     (ลงชื่อ)...อริยะ ไชยแสง....ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายอริยะ ไชยแสง) 
เลขานุการสภาฯ 

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

            ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  
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      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

ตําแหนง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 

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

 
3.ลงชื่อ....บุญสิน แยมชม...กรรมการ 

(นายบุญสิน แยมชม) 
สมาชิกสภาฯ หมู 5 
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ภาพประกอบการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

 
 

 
 ขอรับรองวาเปนภาพถายการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัย

ที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จริง 
 



 
     


