
-ส ำเนำ- 
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 

สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม  ๒๕๖3 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 

……………………………..  
ผู้เข้ำประชุม  16  คน  เข้ำประชุม  16  คน  ไม่มำประชุม     -     คน       
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 

นายอริญชัย  นรสาร 
นายอ านวย  อบเชย 
นายประภาส  แสนสุข 
นายบุญโฮม  พรหมทา 
นายถนอม  วงศ์วิลา 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย 
นายวิไล  สายไธสง 
นางร าเพย  รุ่งแสง 
นางสมหวัง  คลาดกระโทก   
นายบุญชู  ติละบาล 
นายสมาน  เกษสร 
นายเสถียร  พันโน 
นายพินิจ  เข็มทอง 
นายทองสุข  บุญทะวงษ์ 
นายศิววัชร  พัฒพินิจ 
นายสาคร  ศรีภูมาตย์ 
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๖ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๗ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๘ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๙ 
เลขานุการสภา อบต. 

อริญชัย  นรสาร 
อ านวย  อบเชย 
ประภาส  แสนสุข   
บุญโฮม  พรหมทา 
ถนอม  วงศ์วิลา 
สมลักษณ์  ยางน้อย 
วิไล  สายไธสง 
ร าเพย  รุ่งแสง 
สมหวัง คลาดกระโทก 
บุญชู  ติละบาล 
สมาน  เกษสร 
เสถียร  พันโน 
พินิจ  เข็มทอง 
ทองสุข  บุญทะวงษ์ 
ศิววัชร  พัฒพินิจ 
สาคร  ศรีภูมาตย์ 
 

 
ผู้เข้ำร่วมประชุม  ๑7  คน  ไม่มำ 1 คน 
                                     
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 
10. 
11. 
12. 
13. 

นายจรูณ  สาลีวัน 
นายบุญเสาร์  ค าผาย 
นายทองพัน  เนื่องแนวน้อย 
นายพงษ์สา  หารไชย 
น.ส.ชลดา  สายสมุทร 
นางส าราญ  โพลังกา 
นางวิไลวรรณ นาครินทร์ 
นางสมบัติ  วรรณทวี 
นางพูนทรัพย์ นาคาแก้ว 
นายทัศนันท์  จันทะนาม 
นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
นางสายฝน  วรรณวงษ์ 
นายอรุณ  บึงไกร 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองปลัด อบต. 
หน.ส านักงานปลัดฯ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
รักษการ ผอ.กองคลัง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นายช่างโยธา 
 

จรณู  สาลีวัน 
บุญเสาร์  ค าผาย 
ทองพัน เนื่องแนวน้อย 
พงษ์สา   หารไชย 
ไปราชการ 
ส าราญ  โพลังกา 
วิไลวรรณ  นาครินทร์ 
สมบัติ  วรรณทวี 
พูนทรัพย์ นาคาแก้ว 
ทัศนันท์  จันทะนาม 
ต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
สายฝน  วรรณวงษ์ 
อรุณ  บึงไกร 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
14. 
15. 
16. 
17. 

น.ส.สุรีกิตต์  จิตต านาน 
นางสว่าง  สีนิกรณ ์
นายทรงศักดิ์ เนื่องแนวน้อย 
นางสาวเยาวลักษณ์  สันโสภา 
 

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 

สุรีกิตต์  จิตต านาน 
สว่าง  สีนิกรณ์ 
ทรงศักดิ์  เนื่องแนวน้อย 
เยาวลักษณ์   สันโสภา 
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เริ่มประชุมเวลำ  09.30 น. 
 
นายสาคร   ศรีภูมาตย์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงที่เคารพ สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบต. อบต.หนองบัวดง และผูเขารวม ประชุม ผูทรงเกียรติทุกทาน ขณะนี้มีสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงมาประชุมครบองคประชุม กระผมขอ เรียนเชิญทาน 
ประธานสภาฯ ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกลาว เปดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1 ประจ าป พ.ศ.2563 
ขอเรียนเชิญครับ  

 
นายอริญชัย นรสาร  เรียนทานสมาชิกสภา อบต.หนองบัวดง  ผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาฯ   ทุกท่านถึงเวลาประชุมแลว กระผมขอเปดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  
                               สมยัสามัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่ 1 / 2563 วันที่  10 สิงหาคม  2563  เวลา 09.30 น.  
                               ณ หองประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง   
 
ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ  
 
นายอริญชัย นรสาร  1.1 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ “งานเปิดเกาะเสียว วิ่งพาเที่ยวศิลาลาด”   
ประธานสภาฯ  ด้วยอ าเภอศิลาลาดจะได้มีการจัดงาน “เปิดเกาะเสียว วิ่งพาเที่ยวศิลาลาด” ในวันที่ 3  

ตุลาคม  2563  เวลา  05.00 – 22.00 น.  ณ  บริเวณเกาะเสียว  อ าเภอศิลาลาด   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอ าเภอศิลาลาด   
จังหวัดศรีสะเกษ  รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการออกก าลังกาย   
โดยมีกิจกรรมหลายประเภท  ได้แก่  การวิ่งมาราธอน  การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์   
การประกวดหางเครื่อง  การแข่งเรือยาว  การประกวดเทพีเกาะเสียวและงานพาแลง   
โดยจัดงานตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น.  จึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร   
พนักงานทุกท่าน และสมาชิกทุกท่านได้สมัครเข้าร่วมงานและขอความ 
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสมัครเข้าร่วมงาน  สมัครที่ส านักงานปลัด อบต.ได้เลยนะครับ 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายอริญชัย นรสาร  1.2 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ   ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563  ณ   
ประธานสภาฯ  ที่ท าการอ าเภอศิลาลาด  ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ เพราะทางอ าเภอยังไม่แจ้ง 

มาครับผม 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายอริญชัย นรสาร  1.3 เรื่องก าหนดการถวายเทียนพรรษา   ประจ าป  พ.ศ. 2563 
ประธานสภาฯ  เริ่มวันที่  28  สิงหาคม  2563  เวลา 10.00 น.  เป็นตน้ไป 
   สายที่  1  ประกอบด้วย กองการศึกษาฯ  และกองคลัง 
       เริ่มจากวัดบ้านหนองพอก   วัดบ้านทัพส่วย  วัดป่าศรีบัวทอง  

   และวัดบ้านหนองบัวดง 
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นายอริญชัย นรสาร  สายที่  2  ประกอบด้วย ส านักปลัด กองช่างและกองสวัสดิการสังคม 
ประธานสภาฯ  เริ่มจากวัดบ้านหลักด่าน   ที่พักสงฆ์บ้านตู้   วัดบ้านดงเค็ง  และวัดบ้านหนองจอก 
   สมาชิกแต่ละหมู่บ้านให้แบ่งกันไปตามสายของบ้านตัวเองนะครับ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดงสมัยวิสำมัญ 
ครั้งที่  1  / 2563  วันที่  17  มิถุนำยน  2563 

 
นายอริญชัย   นรสาร คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  
ประธานสภา ฯ  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1 / 2563  วันที่  17  มิถุนายน  2563   แล้ว  ปรากฏว่าไมมีการ

เพ่ิมเติมและแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้
ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ผมขอให้สมาชิกสภาอบต.รับรองรายงานการประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงสมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1 / 2563  วันที่ 17  มิถุนายน 
2563  ครับ  สมาชิกท่านใดเห็นว่าสมควรรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวดงสมัยวิสามัญ  ครั้งที่  1 /2563   โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม รับรอง …16.. เสียง   ไม่รับรอง..........-.......เสียง    งดออกเสียง ....-..... เสียง  
 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
 
 ๓.๑ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  

(วำระท่ี ๑) ขั้นรับหลักกำร 
 
นายอริญชัย   นรสาร -ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารน าเสนอครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายจรูณ   สาลีวัน ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  
นายก  อบต. บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าป ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น 
ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  จึงขอแถลงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการ
ด าเนินงานในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ดังต่อไปนี้ 
๑. สถำนกำรณ์คลัง  ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้
ประมาณการรายรับไว้จ านวน   ๓๕,5๑๑,300   บาท    แยกเป็นเงินรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีอากรต่างๆและรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ในป งบประมาณ ๒๕๖4 จ านวน   
๑4,774,188  บาท และเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ 
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นายจรูณ   สาลีวัน ถ่ายโอน  จ านวน 19,989,877  บาท  รวม ๓๕,5๑๑,300   บาท  โดยในส่วนของรายได้ 
นายก อบต.  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น  และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้  จ านวน  
๓๕,5๑๑,300  บาท   ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดท าบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ  ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ซึ่งการจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงเป็น
การจัดท างบประมาณแบบสมดุล  (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)  ในป งบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖3  
ณ วันที่  31 กรกฎาคม   2563 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง มีสถานะการเงิน  
ดังนี้  

         ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น              22,431,380.84  บาท 
    ๑.๑.๒  เงินสะสม                                                       7,550,960.06  บาท 
    ๑.๑.๓  ทุนส ารองเงินสะสม                                                 6,233,987.87  บาท 

๑.๑.๔  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน   0   โครงการ  
โครงการรวม       0  บาท 
๑.๑.๕  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน     0     โครงการ 
โครงการรวม      0 บาท 

    ๑.๑.๖  เงินกู้คงค้าง     0     บาท 
   ๒.  กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒563 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2563 
      (๑)  รายรับจริงทั้งสิ้น   25,791,600.23       บาท                          ประกอบด้วย 
          หมวดภาษีอากร      14,020.00 บาท 
          หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต  25,645.30    บาท 
           หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     61,697.83 บาท 
           หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               543,585.00     บาท 
           หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                 8,26๐.๐๐     บาท 
           หมวดรายได้จากทุน               0.00    บาท 
           หมวดภาษีจัดสรร         10,952,739.47   บาท 
           หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         ๑4,185,652.63   บาท 
   (๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์             17,388.00 บาท 
    (๓)  รายจ่ายจริง                     21,816,152.90  บาท 
          งบกลาง                       6,843,857.00 บาท 
          งบบุคลากร                      8,971,703.00   บาท 
          งบด าเนินงาน             3,875,912.90  บาท 
          งบลงทุน                995,500.00  บาท 
          งบรายจ่ายอื่น                          ๐.๐๐ บาท 
           งบเงินอุดหนุน              ๑,129,180.00 บาท 
   (๔)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 17,388.00 บาท 
   (๕)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม       3,731,000.00 บาท 
    (6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม          0.00 บาท 
   (7)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้            0.00  บาท 
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นายจรูณ  สาลีวัน ในป งบประมาณท่ีผ่านมา  แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงจะมีจ านวน 
นายก อบต.  จ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือบริการให้แก่ประชาชนตาม 

อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตามแต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงก็สามารถด าเนิน  
กิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ  ดังนี้ 
กำรบริหำรงบประมำณ  ในปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนำยน  ๒๕๖3 

     (๑)  รายรับจริงทั้งสิ้น          ๒๓,๘๔๑,๗๐๕.๒๐  บาท                   ประกอบด้วย 
           หมวดภาษีอากร            ๙๕,๘๑๓.๐๕   บาท 
           หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต                  ๒๓,๑๖๕.๖๕  บาท 
           หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            ๓๖,๐๕๔.๓๙  บาท 
           หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                ๔๕๔,๙๘๕.๐๐  บาท 
           หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                     ๑๑,๓๖๐.๐๐   บาท 
           หมวดรายได้จากทุน                        -      บาท 
           หมวดภาษีจัดสรร              ๑๐,๗๗๘,๓๒๔.๐๗   บาท 
           หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป              ๑๒,๔๔๒,๐๐๓.๐๔   บาท 
   (๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         ๓๐,๕๐๐.๐๐   บาท 
    (๓)  รายจ่ายจริง                                   ๑๘,๓๖๔,๕๕๕.๙๓   บาท 
           งบกลาง                   ๖,๐๒๘.๖๓๐.๓๗  บาท 
          งบบุคลากร                                     ๗,๗๔๘,๒๘๓.๐๐  บาท 
          งบด าเนินการ                                     ๒,๔๕๑,๕๕๒.๕๖  บาท 
          งบลงทุน                     ๘๐๑,๕๐๐.๐๐  บาท 
          งบรายจ่ายอื่น                     ๓๐๕,๕๙๐.๐๐  บาท 
           งบเงินอุดหนุน                  ๑,๐๒๙,๐๐๐.๐๐  บาท 
   (๔)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์       ๓๐,๕๐๐ บาท 
   (๕)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน               -      บาท 

จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  ให้ท่าน
ประธานและท่านสมาชิกได้พิจารณา 

                                 รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
                        ประจ าป งบประมาณ  พ.ศ. 2564 

                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
                           อ.ศิลาลาด  จ.ศรีสะเกษ 

        
                             ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น    35,511,300       บำท                  แยกเป็น 

                           รำยได้จัดเก็บเอง 

 
                         หมวดภำษีอำกร   รวม 27,000 บำท 

  
                      ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 12,000 บาท 

                          ประมาณการไว้ต่ ากว่าป งบประมาณท่ีผ่าน                 
                      มาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้น้อยลง 
 
 

  

  
จ านวน 15,000 บาท 
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นายจรูณ   สาลีวัน       ภาษปี้ายประมาณการไว้สูงกว่า
นายก อบต.               ป งบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจาก    
                             คาดว่าจะได้รับรายได้เพ่ิมข้ึน 

 
                               หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต        รวม    24,900  บำท 

  
                            ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์                 จ านวน       200 บาท 

    
                            ประมาณการไว้สูงกว่าป งบประมาณ    
                            ที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ 
                            รายได้เพ่ิมขึ้น 

  

  
                            ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจร   
                            ทางบก 

จ านวน 2,000 บาท 

    
                            ประมาณการไว้ต่ ากว่าป งบประมาณ 
                            ที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ 
                            รายได้น้อยลง 

  

  
                            ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่ง 
                            ปฏิกูลหรือมูลฝอย 

จ านวน 8,000 บาท 

    
                            ประมาณการไว้สูงกว่าป งบประมาณ 
                            ที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ 
                            รายได้เพ่ิมขึ้น 

  

  
                            ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ 
                            กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

จ านวน 11,200 บาท 

    
                            ประมาณการไว้สูงกว่าป งบประมาณ 
                            ที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ 
                            รายได้เพ่ิมขึ้น 

  

  
                            ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ 
                            ทางสาธารณะ 

จ านวน 3,500 บาท 

    
                            ประมาณการไว้ต่ ากว่าป งบประมาณ   
                            ที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ 
                            รายได้น้อยลง 

  

 
                               หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน รวม 63,205 บำท 

  
                            ดอกเบี้ย  จ านวน 63,205 บาท 

    
                            ประมาณการไว้สูงกว่าป งบประมาณ 
                            ที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ 
                            รายได้เพ่ิมขึ้น 

  

 
                               หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและ 
                               กำรพำณิชย์ 

รวม 612,130 บำท 

  

                            รายได้จากสาธารณูปโภคและการ  
                            พาณิชย์ 
 
 
 

จ านวน 612,130 บาท 
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นายจรูณ  สาลีวัน       ประมาณการไว้สูงกว่าป งบประมาณ 
นายก อบต.              ที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ 
                            รายได้เพ่ิมขึ้น 

  

 
                               หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด รวม 20,000 บำท 

  
                            รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 20,000 บาท 

    
                            ประมาณการไว้สูงกว่าป งบประมาณ 
                            ที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ 
                            รายได้เพ่ิมขึ้น 

  

                                            รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
                               หมวดภำษีจัดสรร รวม 14,774,188 บำท 

  
                            ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 220,000 บาท 

    
                            ประมาณการไว้สูงกว่าป งบประมาณ  
                            ที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ 
                            รายได้เพ่ิมขึ้น 

  

  
                            ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนด 
                            แผนฯ 

จ านวน 8,413,631 บาท 

    
                            ประมาณการไว้สูงกว่าป งบประมาณ  
                            ที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ 
                            รายได้เพ่ิมขึ้น 

  

  
                            ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรร 
                            รายได้ฯ 

จ านวน 1,772,765 บาท 

    
                            ประมาณการไว้สูงกว่าป งบประมาณ  
                            ที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ 
                            รายได้เพ่ิมขึ้น 

  

  
                            ภาษีธรุกิจเฉพาะ จ านวน 32,683 บาท 

    
                            ประมาณการไว้สูงกว่าป งบประมาณ 
                            ที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ 
                            รายได้เพ่ิมขึ้น 

  

  
                            ภาษีสรรพสามิต จ านวน 4,061,229 บาท 

    
                            ประมาณการไว้สูงกว่าป งบประมาณ                         
                            ที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ 
                            รายได้เพ่ิมขึ้น 

  

  
                            ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 28,485 บาท 

    
                            ประมาณการไว้สูงกว่าป งบประมาณ 
                            ที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ 
                            รายได้เพ่ิมขึ้น 

  

  
                            ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 47,816 บาท 
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นายจรูณ   สาลีวัน       ประมาณการไว้สูงกว่าป งบประมาณ 
นายก อบต.               ที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ 
                             รายได้เพ่ิมขึ้น 

  
                             ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ 
                             นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

จ านวน 197,579 บาท 

    
                             ประมาณการไว้สูงกว่าป งบประมาณ 
                             ที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ 
                             รายได้เพ่ิมขึ้น 

  

                                   รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
                                หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 19,989,877 บำท 

  
                              เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ 
                              ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ 
                              ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
                              ประมาณการไว้สูงกว่า                
                              ป งบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจาก 
                              คาดว่าจะได้รับรายได้เพ่ิมข้ึน 

จ านวน 19,989,877 บาท 

      

          
                                            รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
                                                                  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
                                                                  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 
                                                                  อ ำเภอ ศิลำลำด   จังหวัดศรีสะเกษ 
                                                     ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,511,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   
                                    หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  
                                    งบกลาง                         9,096,214.00   บาท 
                                    งบบุคลากร                    13,457,235.00  บาท 
                                    งบด าเนินงาน                   8,416,151.00  บาท 
                                    งบลงทุน                        2,986,700.00   บาท 
                                    งบรายจ่ายอ่ืน                              0.00   บาท 
                                    งบเงินอุดหนุน                 1,555,000.00    บาท 

     
นายอริญชัย   นรสาร มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
ประธานสภา อบต.  
 
นางส าราญ   โพลังกา ขอให้ท่านสมาชิก  ดูรายรับ  รายจ่าย  ในงบประมาณประจ าป   ๒๕๖4  ซ่ึงต้ังไว้ 
หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. เท่ากัน  เป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุล  
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นายอริญชัย  นรสาร ขอให้ท่านสมาชิกดูงบวัฒนธรรม  ค่าจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ลอยกระทง  แข่งเรือ  ของ   
ประธานสภา อบต .อบต.หนองบัวดง  อุดหนุนอ าเภอในการจัดงานประเพณี  และให้ดูในแผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา  การก่อสร้างถนนต่างๆ  ในแต่ละหมู่บ้าน   
 

ที่ประชุม  ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ  ๒๕๖4  อย่างละเอียด 
 
นายอริญชัย   นรสาร      มีท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ 
ประธานสภา อบต.  
 
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปรายซักถาม 
 
นายอริญชัย   นรสาร จึงขอมติที่ประชุมเพ่ือรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป  
ประธานสภา อบต. งบประมาณ  ๒๕๖4  วาระแรก 
    
ที่ประชุม  มีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

๒๕๖4  วำระแรก  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
   3.2 พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตต ิ
 
นายอริญชัย    นรสาร      ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ 
ประธานสภา อบต. 
   
นายสาคร  ศรีภูมาตย์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  

-ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ
ในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
-ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  คณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ 105 (3) ถือเป็นคณะกรรมการ
สามัญตามข้อ 103 (1) จึงประกอบด้วย สมาชิกท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
เจ็ดคน 
-ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อ ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
-ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมชุดคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกเป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
- ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเม่ือใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
ก าหนดเวลาประชุม 
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นายอริญชัย นรสาร ตามท่ีเลขานุการสภาฯ   ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายแล้วนั้น บัดนี้จะเป็นการคัดเลือก
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ 2563 ซ่ึง 

ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนขอมติที่ประชุม
ด้วยครับว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คนครับ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวดงได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ที่สภา  อบต.หนองบัวดง  ได้ตั้งไว้ 
ประกอบด้วย   
1. นายสาคร  ศรีภูมาตย์  ประธานกรรมการ   
2. นายบุญโฮม  พรหมทา   กรรมการ 
3. นางร าเพย  รุ่งแสง    กรรมการ 
4. นายพินิจ  เข็มทอง    กรรมการ 
5. นายศิววัชร  พัฒพินิจ   เลขานุการคณะกรรมการ     
เนื่องจาก นายสาคร   ศรีภูมาตย์ได้ถูกเลือกเป็นเลขานุการสภา อบต. ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่เป็นประธานกรรมการแปรญัตติได้   จึงขอให้ที่ประชุมได้เลือกประธานกรรมการ
แปรญัติใหม่จากกรรมการแปรญัตติที่มีอยู่แล้ว   ขอเชิญครับ 

 
นางร าเพย  รุ่งแสง ขอเสนอนายบุญโฮม  พรหมาทา 
 
นายอริญชัย  นรสาร ขอรับรองด้วยครับ 2 ท่าน 
ประธานสภา ฯ   
 
นายวิไล  สายไธสง ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 
นายศิววัชร  พัฒนพินิจ ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 
 
นายอริญชัย   นรสาร ก่อนที่สมาชิกสภาฯจะอภิปรายขอเชิญเลขานุการสภาอบต.ฯชี้แจงเกี่ยวกับ 
ประธานสภา อบต. ระเบียบกฎหมาย ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ  
   
นายสาคร  ศรีภูมาตย์      กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกทุกท่าน กระผมนายสาคร   
เลขานุการสภา ฯ           ศรีภูมาตย์   เลขานุการสภา อบต.  ขอน าเรียนชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข้อ ๔๕ วรรคสาม “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวมไม่ได้ 

และในการพิจารณาในวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น   

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์อภิปราย ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การ 
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นายสาคร  ศรีภูมาตย์ พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภา ฯ  พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลง
มติเป็นอย่างอ่ืน  

ข้อ ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม 
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  

 ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
หรือไม่   

ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

 
นายอริญชัย   นรสาร ครับขอแต่งตั้ง  นายบุญโฮม  พรหมทา   ส.อบต.หมู่ที่ 1  เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา ฯ  คนใหม่ครับ  คณะกรรมการแปรญัตติจะท าหน้าที่แปรญัตติ  และเมื่อที่ประชุมมีมติรับ 

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ ๒๕๖4  แล้วต่อไปจะส่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ ๒๕๖4  ให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
เพ่ือพิจารณาแปรญัตติและถามที่ประชุมว่าควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติกี่วันทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง 
 

ที่ประชุม มีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่  10 สิงหาคม ๒๕๖3 นับตั้งแต่สภามีมติ
รับหลักการ ถึงวันที่  ๑2  สิงหาคม  ๒๕๖3   

 
นายอริญชัย นรสาร ผู้ใดประสงค์จะยื่นขอแปรญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป  
ประธานสภา อบต. งบประมาณ  ๒๕๖4 ให้เสนอค าแปรญัตติเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   

คือ  นายบุญโฮม   พรหมทา  ตั้งแต่วันนี้  ถึง วันที่ ๑2  สิงหาคม ๒๕๖3  และให้
คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑2  สิงหาคม  ๒๕๖3 เสร็จแล้วให้รายงาน
พร้อมความเห็นให้ประธานสภา อบต. เพ่ือจะได้ส่งให้สมาชิก อบต.ประชุมพิจารณาในวาระ
สองต่อไป  โดยมีมติรับรอง  (.....16...เสียง...) งดออกเสียง (....-.....เสียง..) เป็นอันว่าสภา 
อบต.หนองบัวดง ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป 
งบประมาณ 2564 (รับหลักการ เวลา ๑๑.๔๕ น.) 
 

มติที่ประชุม                 มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ 
  

๓.3 กำรพิจำรณำโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖3 
 

นายอริญชัย   นรสาร ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
ประธานสภา อบต. 
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นายจรูณ  สาลีวัน       เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงทุกท่านบัดนี้คณะผู้บริหารองค์การ
นายก อบต.  บริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้เห็นชอบร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ไปแล้วนั้นและนายอ าเภอ
ศิลาลาดได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวแล้วและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวดงได้ประกาศใช้โดยมีผลตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  เป็นต้นมาแต่เนื่องจาก
รายจ่ายบางรายการไม่ได้ตั้งไว้หรือตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย 
ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาและให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวม  คณะผู้บริหารจึงขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป งบประมาณ  ๒๕๖3  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗  ซึ่งกล่าวไว้ว่า  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ซึ่งขอโอนมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่   จ านวน  7  รายการ  ดังนี้ 
1. ส ำนักงำนปลัด  อบต.   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบรายจ่ายอื่น  หมวดรายจ่ายอื่น  ประเภท
รายจ่าย  รายการค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ  ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อเป็น
ผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริการตามโครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาใช้บริการของเจ้าหน้าที่   ซ่ึงต้ังไว้จ านวน  30,000 บาท  และเม่ือโอนแล้ว 
จะคงเหลือ  5,260  บาท 
เพื่อโอนเพิ่ม  จ่ำยรำยกำรใหม่   
1.  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน
เหล็กพร้อมกระจก 4 ฟุต   หน้าโต๊ะท าด้วยเหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.  พ่นสีด้วย
ระบบอิเลคโครสแตติด   ทนต่อการขูดขีดและสารเคมีได้ดี  ตู้ลิ้นชักใส่เอกสารมี 3 ลิ้นชัก 
สามารถล็อคอัตโนมัติพร้อมกันทั้ง 3 ลิ้นชัก โครงตู้ท าด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. 
ตัวโต๊ะมีลิ้นชักกลาง ท าด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ด้านหน้าโต๊ะมีแผ่นปิดหน้า 
ท าด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.  ก่อนพ่นสีจะต้องผ่านการล้างคราบไขมันด้วยเคมี 
Bio cleaner เคลือบผิวเหล็กด้วยเคมี Dry Inplace Organic Coating  เคมีที่ใช้ไม่มีโลหะ
หนักและสารก่อมะเร็ง น าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 180-200 องศาเซลเซียส นาน 10 นาท ี
พ่นสีปิดผิวเหล็กด้วยสีฝุ่นเมทัลลิคและอบสีที่อุณหภูมิ 200-220 องศาเซลเซียส  
นาน 10 นาที     จ านวน  5,900  บาท 
2. งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินการ  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ประเภทค่าตอบแทน  รายการค่าเช่าบ้านเพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
และผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน   จ านวน  5,000 บาท   
3. แผนงานงบกลาง  หมวดงบกลาง  รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   
จ านวน 13,840  บาท 
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นายจรูณ  สาลีวัน  2. กองช่ำง  
นายก อบต.    แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบด าเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย  

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง  ถนนหินคลุก ถนนคอนกรีต อาคารสถานที่ที่อยู่
ในความดูแลของ อบต. ซ่ึงต้ังไว้จ านวน 150,000 บาท และเม่ือโอนแล้วจะคงเหลือ 0 บาท  
และ หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือจ่ายเป็น รายการที่ 2  ค่า
ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  
50,000 บาท   และเมื่อโอนแล้วจะคงเหลือ 38,200 บาท  
เพื่อโอนเพิ่ม  จ่ำยรำยกำรใหม่   
1.  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  แผนงานเคหะและชุมชน   งบด าเนินงาน  
หมวดค่าวัสดุ  ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้ 50,000 บาท   
ขอโอนเพ่ิม 50,000 บาท  

   2. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการค่า 
จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก 4 ฟุต หน้าโต๊ะท าด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6มม.  
พ่นสีด้วยระบบอิเลคโครสแตติด ทนต่อการขูดขีดและสารเคมีได้ดี ตู้ลิ้นชักใส่เอกสารมี  3
ลิ้นชัก  สามารถล็อคอัตโนมัติพร้อมกันทั้ง 3 ลิ้นชัก โครงตู้ท าด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 
0.6 มม.ตัวโต๊ะมีลิ้นชักกลาง ท าด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ด้านหน้าโต๊ะมีแผ่น
ปิดหน้า ท าด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.  ก่อนพ่นสีจะต้องผ่านการล้างคราบไขมัน
ด้วยเคมี Bio cleaner เคลือบผิวเหล็กด้วยเคมี Dry Inplace Organic Coating  เคมีที่ใช้ไม่
มีโลหะหนักและสารก่อมะเร็ง น าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 180-200 องศาเซลเซียส  
นาน 10 นาที  พ่นสีปิดผิวเหล็กด้วยสีฝุ่นเมทัลลิคและอบสีที่อุณหภูมิ 200-220 องศา
เซลเซียส  นาน 10 นาที  จ านวน  11,800  บาท 
3. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  แผนงานเคหะและชุมชน  งบด าเนินงาน  
หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้จ านวน  87,104 บาท   
ขอโอนเพ่ิม  50,000 บาท   
4. งานกิจการประปา แผนงานพาณิชย์ งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง 
ต้ังไว้จ านวน  100,000 บาท  ขอโอนเพ่ิม  50,000 บาท   
3. กองสวัสดิกำรสังคม 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายการ รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน   ตั้งไว้จ านวน 20,000 บาท  และเม่ือโอนแล้ว 
จะคงเหลือ  14,100  บาท 
เพื่อโอนเพิ่ม  จ่ำยรำยกำรใหม่   
1.  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน  หมวดค่าวัสดุ   ประเภทค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน  รายการค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก 4 ฟุต หน้าโต๊ะท าด้วยเหล็กแผ่น
หนาไม่น้อยกว่า 0.6มม.  พ่นสีด้วยระบบอิเลคโครสแตติด ทนต่อการขูดขีดและสารเคมีได้ดี 
ตู้ลิ้นชักใส่เอกสารมี  3ลิ้นชัก  สามารถล็อคอัตโนมัติพร้อมกันทั้ง 3 ลิ้นชัก โครงตู้ท าด้วย
เหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.ตัวโต๊ะมีลิ้นชักกลาง ท าด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 
0.5 มม. ด้านหน้าโต๊ะมีแผ่นปิดหน้า ท าด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.   
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นายจรูณ    สาลีวัน ก่อนพ่นสีจะต้องผ่านการล้างคราบไขมันด้วยเคมี Bio cleaner เคลือบผิวเหล็กด้วยเคมี 
นายก อบต. Dry Inplace Organic Coating  เคมีที่ใช้ไม่มีโลหะหนักและสารก่อมะเร็ง น าไปอบแห้งที่

อุณหภูมิ 180-200 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที  พ่นสีปิดผิวเหล็กด้วยสีฝุ่นเมทัลลิ 
และอบสีที่อุณหภูมิ 200-220 องศาเซลเซียส  นาน 10 นาท ี จ านวน  5,900  บาท 
 จึงขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ  ๒๕๖3  ให้ที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
           ในการโอนครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2543 หมวด 4 ว่าด้วยการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 26, ๒๗ 
 

นายอริญชัย  นรสาร ขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ  ๒๕   
ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ 2563 
  จ านวน 7 รายการ โปรดยกมือ ครับ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ....16......เสียง    ไม่เห็นชอบ.......-.....เสียง     งดออกเสียง.....-....เสียง 

มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณ  ๒๕๖3  ตำมที่ผู้บริหำรเสนอ 
 

ประธานสภา  อบต. สั่งพักประชุมเวลา  ๑๒.๑๕ น.  และนัดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
- พักการประชุม  - 
-  

ประธานสภา อบต. เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายอริญชัย  นรสาร มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานสภา อบต. 
 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย เรียนท่านประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผมนายสมลักษณ์  ยางน้อย 
ส.อบต. หมู่ที่ 2  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2  ขอติดตามงานครั้งที่  5  เรื่องผมเสนอมาเมื่อไหร่จะได้รับการ 

ซ่อมแซมถนนทั้ง 4 จุดที่เสนอในการประชุมแต่ละครั้ง 
 
นายเสถียร  พันโน เรียนท่านประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผมนายเสถียร  พันโน 
ส.อบต. หมู่ที่ 6  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6  ขอติดตามเรื่องงบฉุกเฉิน  เส้นหนองเม็ก  ฝั่งตะวันตก   

เดินทางสัญจรล าบากมากครับ  อยากทราบว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 
 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย เรียนท่านประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผมนายสมลักษณ์  ยางน้อย 
ส.อบต. หมู่ที่ 2  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2  ผมอยากปรึกษาหารือกับทาง อบต. เรื่องการท าลูกระนาด  

ตรงสี่แยกคุ้มกอกหวาน บ้านโนนสมบูรณ์ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มิทราบว่าถ้าเราท าลูกระนาด
ขึ้นเองจะสามารถท าได้หรือไม่ครับ  และท าแล้วมีความผิดอะไรหรือไม่ครับ 
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นายจรูณ   สาลีวัน - เนื่องจากงบกลางของ อบต.เราเหลือน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย  แต่ผมก็ได้ติดตามเรื่องที่ 
นายก อบต.  ทุกท่านเสนอมา  จะด าเนินการให้ตามล าดับนะครับ 
   - เรื่องถนนหนองเม็ก  กระผมได้ประสานกับกรมชลประทานแล้ว  จะติดตามให้อีกครั้ง  

ส่วนงบของ อบจ. เรื่องซ่อมแซมถนนเส้นบ้านหนองบัวดง ถึง บ้านด่าน  ผมได้ด าเนินการ
ซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้ว  (ตอบนายเสถียร พันโน) 
- เรื่องการท าลูกระนาด  ท าแล้วผิดไหม  ถ้าเราท าแล้วหากเกิดอุบัติเหตุ  แล้วมีคนมา

ร้องเรียนถือว่าเรามีความผิดครับ   ยกตัวอย่างอ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด ใกล้ๆเรานี้
เอง เขาท าลูกระนาดเหมือนที่ท่านเสนอแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น  มีคนร้องเรียนท าให้ อบต.แห่ง
หนึ่งที่อยู่ในอ าเภอสุวรรณภูมิเป็นฝ่ายผิด  ท าให้เกิดคนที่สัญจรไปมา ไม่ทราบว่าถนนมีลูก
ระนาดเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต   (ตอบนายสมลักษณ์   ยางน้อย) 
- วันเสาร์ที่ผ่านมา กระผมได้เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการ เรื่องที่ดิน และได้มอบเอกสาร

ให้กับกรรมาธิการสภา เพื่อให้ด าเนินการเรื่องที่ดินในเขตต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด 
 
นายบุญเสาร์  ค าผาย เนื่องจากรับ 2 โครงการมาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน  แก้ไขปัญหาเรื่องน้ าอุปโภค  บริโภค   
รองนายก อบต.  ที่เคยแจ้งให้ทุกท่านทราบ 4 จุด เสนอไปยัง ส.ส. แต่กฎหมายห้ามไม่ให้ ส.ส. รับโครงการ   

เลยต้องเสนอโครงการให้แก่กรรมาธิการและกรรมาธิการจะส่งเรื่องต่อ ส.ส. อีกที 
- เรื่องท่ีดิน ป่าสงวน  ในชุมชน ต าบลหนองบัวดง  ต่อคณะกรรมาธิการ เรียบร้อยแล้วเพ่ือให้
การแก้ไขปัญหาที่ดินที่ท ากิน  เรื่องเอกสารสิทธิ์  ไม่มีที่ดินท ากิน  และขอมติที่ประชุม แก้ไข
ปัญหาที่ดินที่ท ากินใน 9 หมู่บ้าน  จ านวน 6,868 ไร่ 
1. ที่ท ากินในเขตป่าสงวน  ให้เจ้าหน้าที่ออกมาตรวจแนวเขตให้ชัดเจน 
2. ให้ท าถนนกั้นแนวเขตที่ดิน  ตลอดแนว 
3. ให้เจ้าหน้าที่ นัดแนะ อาสาสมัคร ออกตรวจอาทิตย์ละ 1 ครั้ง 
4. ให้แก้ไขปัญหาที่ดินที่ท ากินในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวดง ก่อนป  2520 เสนอให้
หน่วยงานของรัฐออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดให้ 
5. ปัญหาที่อยู่อาศัย  ไม่มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง  ขอให้ออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองให้ 
6. ปัญหาที่ดินที่ท ากิน แก้ไขปัญหา  โดยเจ้าหน้าที่ที่ดินให้ก าหนดพ้ืนที่แนวกั้นเขตป่าสงวน
เป็นระยะที่ชัดเจน 
ขอฝากว่าผมไดข้อมูลมาคือ 
หมู่ที่ 1 จ านวน  1,500 ไร่ 
หมู่ที่ 2 จ านวน 700 ไร่ 

   หมู่ที่ 3  จ านวน 300 ไร่ 
หมู่ที่ 4 จ านวน 800 ไร่ 

   หมู่ที่ 5 จ านวน 500 ไร่ 
   หมู่ที่ 6 จ านวน 1,500 ไร่ 
   หมู่ที่ 7 จ านวน 400 ไร่ 
   หมู่ที่ 8 จ านวน 250 ไร่ 
   หมู่ที่ 9 จ านวน 150 ไร่ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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นายอริญชัย  นรสาร อีกเรื่องครับท่านรองปลัด ชลดา   สายสมุทรฝากมา เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ร่วม 
ประธานสภาฯ  กิจกรรม  Big  Cleaning  Day ประจ าเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563  

ตามหนังสือที่ อ้างถึง  อ าเภอศิลาลาดแจ้ง เรื่องการจัดท ากิจกรรม  Big Cleaning Day 
ประจ าป  พ.ศ.2563  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน  “จังหวัดสะอาด” ฯ  และโครงการวัด  ประชา  รัฐ  สร้างสุข :  พัฒนาวัดด้วย
แนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนรวม  รวมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นเมืองน่าอยู่  
สะอาด  สวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อย  จังหวัดศรีสะเกษก าหนดจัดกิจกรรมรอบเดือน  
สิงหาคม  2563  ในวันอังคารที่  11  สิงหาคม  2563  นั้น     

ดังนั้น  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ประจ าป   พ.ศ.2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวดงจึงขอความร่วมมือท่านเข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาดพ้ืนที่ในหมู่บ้านท่าน 
ในวันอังคำรที่  11 เดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2563  เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณ
รอบบ้ำนหนองบัวทอง หมู่ที่  1 โดยในวัน เวลาดังกล่าวขอให้ท่านเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ใน
การท าความสะอาดมาด้วย หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย ขอความ
ร่วมมือทุกท่านด้วยนะครับ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายจรูณ   สาลีวัน เรื่องป่าทาง อบต.ไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากนออกเหนือจากอ านาจหน้าที่ของ อบต. 
นายก อบต. หากทาง อบต. ด าเนินการถือว่ามีความผิด  หากมีประชาชนมาร้องเรียน   เงินค่าด าเนินการ

เข้าจะโอนให้แก่กรมที่ดิน  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง   
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
นางวิไลวรรณ  นาครินทร์      ค่ะกองสวัสดิการสังคมขอแจ้งเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีในพ้ืนที่ต าบล 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ ฯ  หนองบัวดง  ประจ าป งบประมาณ 2563 นี้ ซึ่งจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่  18 – 20  

     สิงหาคม  2563 นี้ 
 
นางวิไลวรรณ  นาครินทร์      ขอแจ้งก าหนดการคือ  ฝึกอบรมวันที่  18  สิงหาคม  2563 ณ  องค์การบริหารส่วน 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ ฯ  ต าบลหนองบัวดง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มสตรีต าบลหนองบัวดง  และเดินทางไปศึกษา 

     ดูงานที่จังหวัดหนองคาย ในระหว่าง 19 - 20 สิงหาคม  2563 เดินทางกลับในวันที่   
     20 สิงหาคม  2563 

 
ที่ประชุม       รับทราบ 
 
นายจรูณ   สาลีวัน     ขอย้ าเรื่องการสมัครวิ่ง  ในวันที่  3  ตุลาคม  2563  ผมอยากให้ทุกท่านให้ความร่วมมือ
นายก อบต.       ช่วยกันสมัครวิ่งหรือช่วยกันซื้อเสื้อ ส่วนผมได้ช่วยซื้อเสื้อของนักเรียน  นักศึกษาแล้ว  

    ตัวละ 100 บาท  จ านวน  100 ตัว   ส่วนของเราจะเป็นตัวละ 300 บาท  
    เป็นเสื้อคอโปโลครับ  
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ที่ประชุม       รับทราบ 
 
ประธานสภา  อบต. นัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ  ๒๕๖4  ใน

วันที่  13  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวดง   

 
นายอริญชัย  นรสาร -หากไม่มี ส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ 
ประธานสภา อบตฯ ขอปิดประชุมครับ 
 
-ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 

 

          (ลงชื่อ)    สาคร   ศรภีูมาตย์      เลขานุการสภาอบต. 
          (นายสาคร   ศรีภูมาตย์) 

      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
  

(ลงชื่อ)    เสถียร  พันโน        ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
             (นายเสถียร  พันโน) 
                                        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      

(ลงชื่อ)       ประภาส  แสนสขุ        ผู้ตรวจสอบฯ     (ลงชื่อ)   สมลักษณ์    ยางน้อย      ผู้ตรวจสอบฯ 
           (นายประภาส  แสนสุข)                               (นายสมลักษณ์    ยางน้อย) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม                      เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม   
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 1
ประจ าป พ.ศ. ๒๕๖3  เมื่อวันที่   10  สิงหาคม  2563 
 
 

                                        (ลงชื่อ)     อริญชัย  นรสาร   
                                                   (นายอริญชัย  นรสาร) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
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นายอริญชัย  นรสาร -หากไม่มี ส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ 
ประธานสภา อบตฯ ขอปิดประชุมครับ 
 
-ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 

 

          (ลงชื่อ)                                 เลขานุการสภาอบต. 
          (นายสาคร   ศรีภูมาตย์) 

      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
  

(ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
             (นายเสถียร  พันโน) 
                                        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      

(ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจสอบฯ     (ลงชื่อ)                                   ผู้ตรวจสอบฯ 
           (นายประภาส  แสนสุข)                               (นายสมลักษณ์    ยางน้อย) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม                      เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าป พ.ศ. ๒๕๖3  เมื่อวันที่   10  สิงหาคม  2563 
 
 

                                        (ลงชื่อ)  
                                                   (นายอริญชัย  นรสาร) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ส ำเนำ- 
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  13   สิงหำคม  ๒๕๖3 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 

…………………………….. 
   ผู้เข้ำประชุม 
ผู้เข้ำประชุม  16  คน  เข้ำประชุม  16  คน  ไม่มำประชุม     -     คน       
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 

นายอริญชัย  นรสาร 
นายอ านวย  อบเชย 
นายประภาส  แสนสุข 
นายบุญโฮม  พรหมทา 
นายถนอม  วงศ์วิลา 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย 
นายวิไล  สายไธสง 
นางร าเพย  รุ่งแสง 
นางสมหวัง  คลาดกระโทก   
นายบุญชู  ติละบาล 
นายสมาน  เกษสร 
นายเสถียร  พันโน 
นายพินิจ  เข็มทอง 
นายทองสุข  บุญทะวงษ์ 
นายศิววัชร  พัฒพินิจ 
นายสาคร  ศรีภูมาตย์ 
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๖ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๗ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๘ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๙ 
เลขานุการสภา อบต. 

อริญชัย  นรสาร 
อ านวย  อบเชย 
ประภาส  แสนสุข   
บุญโฮม  พรหมทา 
ถนอม  วงศ์วิลา 
สมลักษณ์  ยางน้อย 
วิไล  สายไธสง 
ร าเพย  รุ่งแสง 
สมหวัง คลาดกระโทก 
บุญชู  ติละบาล 
สมาน  เกษสร 
เสถียร  พันโน 
พินิจ  เข็มทอง 
ทองสุข  บุญทะวงษ์ 
ศิววัชร  พัฒพินิจ 
สาคร  ศรีภูมาตย์ 
 

 
ผู้เข้ำร่วมประชุม  ๑6  คน  ไม่มำ -  คน 
                                     
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 
10. 
11. 
12. 
13. 

นายจรูณ  สาลีวัน 
นายบุญเสาร์  ค าผาย 
นายทองพัน  เนื่องแนวน้อย 
นายพงษ์สา  หารไชย 
น.ส.ชลดา  สายสมุทร 
นางส าราญ  โพลังกา 
นางวิไลวรรณ นาครินทร์ 
นางสมบัติ  วรรณทวี 
นางพูนทรัพย์ นาคาแก้ว 
นายทัศนันท์  จันทะนาม 
นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
นางสายฝน  วรรณวงษ์ 
นายอรุณ  บึงไกร 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองปลัด อบต. 
หน.ส านักงานปลัดฯ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
รักษการ ผอ.กองคลัง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นายช่างโยธา 
 

จรณู  สาลีวัน 
บุญเสาร์  ค าผาย 
ทองพัน เนื่องแนวน้อย 
พงษ์สา   หารไชย 
ชลดา   สายสมุทร 
ส าราญ  โพลังกา 
วิไลวรรณ  นาครินทร์ 
สมบัติ  วรรณทวี 
พูนทรัพย์ นาคาแก้ว 
ทัศนันท์  จันทะนาม 
ต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
สายฝน  วรรณวงษ์ 
อรุณ  บึงไกร 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
14. 
15. 
16. 
 

น.ส.สุรีกิตต์  จิตต านาน 
นางสว่าง  สีนิกรณ ์
นายทรงศักดิ์ เนื่องแนวน้อย 

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
 

สุรีกิตต์  จิตต านาน 
สว่าง  สีนิกรณ์ 
ทรงศักดิ์  เนื่องแนวน้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
   -๓- 
 

เริ่มประชุมเวลา  09. 30  น. 
 
นายอริญชัย นรสาร ประธานสภา อบต. หนองบัวดง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประธานสภา อบต. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตรัยและน าสมาชิก  อบต.สวดมนต์ไหว้พระ 
 
ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 
นายอริญชัย    นรสาร      ส าหรับวันนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
ประธานสภาอบต.          ๑. เมื่อวันที่ ๑0 สิงหาคม ๒๕63 องค์การบริหารส่วนต าหนองบัวดงได้ร่วมกิจกรรมวันก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอ าเภอศิลาลาด ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ 
2. เมื่อวันที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕63 องค์การบริหารส่วนต าหนองบัวดงได้ร่วมกิจกรรม Big   
Cleaning  Day ประจ าเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563  ณ  บ้านหนองบัวทอง  หมู่ที่  1 
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ 
3. เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕63 ร่วมกับส่วนราชการต่างๆในอ าเภอศิลาลาด ถวายพระพร 
ชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ.หอประชุมอ าเภอศิลาลาด ขอขอบคุณทุก 
ท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ 

 
ที่ประชุม                    รับทรำบ  
 
 

ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑ / 2563  เมื่อ วันที่ 10 สิงหำคม  ๒๕63 

 
นายอริญชัย   นรสร        ใหท้่านสมาชิกสภา  อบต.  ตรวจดูส าเนารายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้วว่า 
ประธานสภา  อบต.  สมควรที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมตรงไหนบ้าง 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ 
                               ครัง้ ๑ / 2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕63 จ านวน ๑6 เสียง 
                               งดออกเสียง (.......-......เสียง) 

                    มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องค้ำงพิจำรณำ 
                               ๓.๑ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ ๒๕64  
                              ในวำระท่ี ๒ (ขั้นแปรญัตติ) 
 
นายอริญชัย   นรสาร      ตามท่ี สภา อบต.หนองบัวดง ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๖๓ วาระแรก ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้ส่งร่าง 
                               ข้อบัญญัติงบประมาณให้แก่คณะกรรมการแปรญัตติไปแล้วและก าหนดให้ผู้ที่มีความประสงค์ 
                               จะขอแปรญัตติยื่นขอแปรญัตติภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖3  ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการแปร 
                               ญัตติได้ท าการแปรญัตติและส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณคืนให้สภาอบต.แล้วและผมได้ส่งร่าง 
                               ข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิก อบต. ทุกท่านแล้ว  
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นายอริญชัย   นรสาร ซึ่งจากหนังสือส่งคืนจะเห็นว่าไม่มีผู้ใดประสงค์จะแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต. ประจ าป งบประมาณ  ๒๕๖4   แต่อย่างใด  ดังนั้นจึงจะให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ชี้แจงต่อสภา  อบต.หนองบัวดง  เรียนเชิญ 
 

นายบุญโฮม  พรหมทา  ตามที่ สภา  อบต.หนองบัวดง ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ
๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือแปรญัตตินั้น  บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้เปิด
โอกาสให้ทางผู้บริหาร  สมาชิก  อบต.  ยื่นค าขอแปรญัตติตั้งแต่วันที่  10 - ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖3  แล้วและไม่มีผู้ใดยื่นค าขอแปรญัตติแต่อย่างใดและคณะกรรมการแปรญัตติได้
พิจารณาแปรญัตติแล้วและมีมติให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ 
๒๕๖4  ไว้ตามร่างเดิมและได้ส่งร่างข้อบัญญัติให้ประธานสภา  อบต.หนองบัวดงเพ่ือประชุม
ในวาระท่ีสามต่อไป 

 
นายอริญชัย  นรสาร       เมือ่คณะกรรมการแปรญัตติได้แปรญัตติและมีมติให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา  อบต. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๖4 ไว้ตามร่างเดิม เพื่อความเข้าใจและซักถามในประเด็นที่ยังมี 

ความสงสัยอยู่ผมจะให้สมาชิก  อบต.  ได้อภิปรายซักถามอีกครั้งเชิญครับ 
 

นายสมลักษณ์  ยางน้อย ไปดูข้อ 2  ว่าถูกต้องหรือไม่  ต้องแก้ไขหรือไม่ 
ส. อบต. หมู่ที่ 2 
 
นายอริญชัย  นรสาร       ข้อ 2 แก้ไขโครงการ  เนื่องจากอยู่ในระหว่างด าเนินการในงบประมาณ 2563  
ประธานสภา อบต. จึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการเส้นบ้านนายสุเทพ  แป้มเอ่ียม   ถึงหนองบัวดง  
                               บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 
 
นายสาคร  ศรีภูมาตย์  ข้อ 10 เปลี่ยนจากบ้านนายวิสิทธิ์ สารเสวก เป็นบ้านประคอง ทวีสาร ถึง บ้านนายสนิท   
ส. อบต. หมู่ที่ 7           สมศรีว่าถูกต้องหรือไม่  ต้องแก้ไขหรือไม่ 
 
นายอริญชัย  นรสาร       แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ  
ประธานสภา อบต. 
 
นายอ านวย  อบเชย ข้อ 12 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิมเป็นบ้านหนองบัวทอง  แก้ไขเป็นบ้าน 
รองประธานสภา อบต.    ดงเค็ง ม. 9 ว่าถูกต้องหรือไม่  ต้องแก้ไขหรือไม่ 
 
นายอริญชัย  นรสาร       แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ  
ประธานสภา อบต. 
 
ที่ประชุม  มีกำรอภิปรำยซักถำมกันอย่ำงกว้ำงขวำงจนเป็นที่พอใจ 
 
นายอริญชัย  นรสาร      จึงขอมติที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป  



ประธานสภา อบต.       งบประมาณ ๒๕๖4   ในวาระที่สอง 
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ที่ประชุม                    มีมติเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖4  
วำระท่ีสองด้วยคะแนนเสียง  ๑๖  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 
 

ประธำนสภำ  อบต. ก่อนจะพิจำรณำในระเบียบวำระต่อไปของพักกำรประชุม 
- พักกำรประชุมเวลำ  ๑๒.๑๐  น. 
-   เวลำ  ๑๓.๐๐  น.  ประธำนสภำ  อบต.  เปิดประชุมสภำต่อ 
 

 

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายอริญชัย นรสาร มีสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องอ่ืนใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือไม่ครับหาก 
ประธานสภาอบต. ไม่มีส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เสียสละมาประชุมกันในวันนี้ และ

ขอนัดประชุมในครั้งต่อไปเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป 
งบประมาณ ๒๕64  ในวาระท่ี ๓ ขัน้ลงมติ ในวันที่ ๑4  สิงหาคม  ๒๕63  เวลา  
๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ผมจะไม่ท าเป็น
หนังสือแจ้งนะครับ ขอขอบคุณ   ขอปิดประชุมครับ 

 
- ไม่มี  - 
-  

ประธำนสภำ  อบต. ก่อนจะพิจำรณำในระเบียบวำระต่อไปของพักกำรประชุม 
- พักกำรประชุมเวลำ  ๑๒.๑๐  น. 
-   เวลำ  ๑๓.๐๐  น.  ประธำนสภำ  อบต.  เปิดประชุมสภำต่อ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    
นายอริญชัย  นรสาร      ท่านสมาชิกได้พิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณมาแล้วสองวาระต่อไปเป็นวาระที่สาม 
ประธานสภา อบต.        ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ ๒๕๖4 
    วาระท่ีสามนี้ จะไม่มีการอภิปรายซักถามแต่อย่างใด และได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือ 

เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ  ๒๕๖4 วาระท่ีสาม 
  

ที่ประชุม                   มีมติเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖4 ด้วย 
                    มติเห็นชอบ  ๑๖  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 
 
นายอริญชัย  นรสาร       เมือ่สมาชิกอบต.เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ ๒๕๖4แล้ว 
ประธานสภา อบต. ต่อไปจะได้ส่งให้นายอ าเภอศิลาลาดพิจารณาอนุมัติเพ่ือที่จะได้ประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวำระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นายอริญชัย นรสาร        มีสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องอ่ืนใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา หรอืไม่ครับหาก 
ประธานสภาอบต.          ไม่มีส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เสียสละมาประชุมกันในวันนี้ และขอนับ 
                                ประชุมในครั้งต่อไปเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ 

           พ.ศ. 2564  ในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ในวันที่ ๑4 สิงหาคม  ๒๕63  เวลา  ๐๙.3๐ น.  
           ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  
           ผมจะไม่ท าเป็นหนังสือแจ้งนะครับ ขอขอบคุณ   ขอปิดประชุมครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐   น. 
 

          (ลงชื่อ)    สาคร   ศรภีูมาตย์      เลขานุการสภาอบต. 
          (นายสาคร   ศรีภูมาตย์) 

      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
  

(ลงชื่อ)    เสถียร  พันโน        ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
             (นายเสถียร  พันโน) 
                                        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      

(ลงชื่อ)       ประภาส  แสนสขุ        ผู้ตรวจสอบฯ     (ลงชื่อ)   สมลักษณ์    ยางน้อย      ผู้ตรวจสอบฯ 
           (นายประภาส  แสนสุข)                               (นายสมลักษณ์    ยางน้อย) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม                      เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม   
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2
ประจ าป พ.ศ. ๒๕๖3  เมื่อวันที่   13  สิงหาคม  2563 
 
 

                                        (ลงชื่อ)     อริญชัย  นรสาร   
                                                   (นายอริญชัย  นรสาร) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
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นายอริญชัย  นรสาร -หากไม่มี ส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ 
ประธานสภา อบตฯ ขอปิดประชุมครับ 
 
-ปิดประชุมเวลา  14.00  น. 

 

          (ลงชื่อ)                                 เลขานุการสภาอบต. 
          (นายสาคร   ศรีภูมาตย์) 

      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
  

(ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
             (นายเสถียร  พันโน) 
                                        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      

(ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจสอบฯ     (ลงชื่อ)                                   ผู้ตรวจสอบฯ 
           (นายประภาส  แสนสุข)                               (นายสมลักษณ์    ยางน้อย) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม                      เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2 
ประจ าป พ.ศ. ๒๕๖3  เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2563 
 
 

                                        (ลงชื่อ)  
                                                   (นายอริญชัย  นรสาร) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-ส ำเนำ- 

บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี  ๓  ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่  ๑4  สิงหำคม  ๒๕๖3 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 
…………………………….. 

   ผู้เข้ำประชุม 
ผู้เข้ำประชุม  16  คน  เข้ำประชุม  16  คน  ไม่มำประชุม     -     คน     
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 

นายอริญชัย  นรสาร 
นายอ านวย  อบเชย 
นายประภาส  แสนสุข 
นายบุญโฮม  พรหมทา 
นายถนอม  วงศ์วิลา 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย 
นายวิไล  สายไธสง 
นางร าเพย  รุ่งแสง 
นางสมหวัง  คลาดกระโทก   
นายบุญชู  ติละบาล 
นายสมาน  เกษสร 
นายเสถียร  พันโน 
นายพินิจ  เข็มทอง 
นายทองสุข  บุญทะวงษ์ 
นายศิววัชร  พัฒพินิจ 
นายสาคร  ศรีภูมาตย์ 
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๖ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๗ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๘ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๙ 
เลขานุการสภา อบต. 

อริญชัย  นรสาร 
อ านวย  อบเชย 
ประภาส  แสนสุข   
บุญโฮม  พรหมทา 
ถนอม  วงศ์วิลา 
สมลักษณ์  ยางน้อย 
วิไล  สายไธสง 
ร าเพย  รุ่งแสง 
สมหวัง คลาดกระโทก 
บุญชู  ติละบาล 
สมาน  เกษสร 
เสถียร  พันโน 
พินิจ  เข็มทอง 
ทองสุข  บุญทะวงษ์ 
ศิววัชร  พัฒพินิจ 
สาคร  ศรีภูมาตย์ 
 

 
ผู้เข้ำร่วมประชุม  ๑6  คน  ไม่มำ -  คน 
                                     
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 
10. 
11. 
12. 
13. 

นายจรูณ  สาลีวัน 
นายบุญเสาร์  ค าผาย 
นายทองพัน  เนื่องแนวน้อย 
นายพงษ์สา  หารไชย 
น.ส.ชลดา  สายสมุทร 
นางส าราญ  โพลังกา 
นางวิไลวรรณ นาครินทร์ 
นางสมบัติ  วรรณทวี 
นางพูนทรัพย์ นาคาแก้ว 
นายทัศนันท์  จันทะนาม 
นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
นางสายฝน  วรรณวงษ์ 
นายอรุณ  บึงไกร 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองปลัด อบต. 
หน.ส านักงานปลัดฯ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
รักษการ ผอ.กองคลัง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นายช่างโยธา 
 

จรณู  สาลีวัน 
บุญเสาร์  ค าผาย 
ทองพัน เนื่องแนวน้อย 
พงษ์สา   หารไชย 
ชลดา   สายสมุทร 
ส าราญ  โพลังกา 
วิไลวรรณ  นาครินทร์ 
สมบัติ  วรรณทวี 
พูนทรัพย์ นาคาแก้ว 
ทัศนันท์  จันทะนาม 
ต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
สายฝน  วรรณวงษ์ 
อรุณ  บึงไกร 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
14. 
15. 
16. 
 

น.ส.สุรีกิตต์  จิตต านาน 
นางสว่าง  สีนิกรณ ์
นายทรงศักดิ์ เนื่องแนวน้อย 

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
 

สุรีกิตต์  จิตต านาน 
สว่าง  สีนิกรณ์ 
ทรงศักดิ์  เนื่องแนวน้อย 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

นายอริญชัย นรสาร ประธานสภา อบต. หนองบัวดง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  มีรายละเอียดดังนี้ 
ประธานสภา อบต. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตรัยและน าสมาชิก  อบต. สวดมนต์ไหว้พระ 
 
ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 

-ไม่มี-  
 

ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๓ ครั้ง ๒  เมื่อ วันที่ ๑3 สิงหำคม  ๒๕๖3 
 

มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญ  สมัยท่ี ๓ ครั้ง ๒ เมื่อวันที่ ๑3 สิงหำคม 
๒๕๖3 

                                        มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓  เรื่องค้ำงพิจำรณำ 
 
 ๓.๑ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ  

๒๕๖4 ในวำระท่ี ๓ (ขั้นลงมติ) 
 

นายอริญชัย   นรสาร                -     ตามมติที่ประชุมสภาอบต.หนองบัวดงได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภา อบต.  รายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในวาระท่ี ๑ และวาระท่ี ๒ ไปแล้วนั้น  
 - ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าป งบประมาณ 

พ.ศ ๒๕๖4 ในวาระท่ี ๓ (ขั้นลงมติ) 
- ส าหรับในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าป งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4  ในวาระท่ี ๓ นั้น จะไม่มีการอภิปราย  ให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงหรือไม่ ผมขอมติที่ประชุมด้วยว่า
จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงเรื่องงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 - สมาชิกท่านใดเห็นว่าสมควรเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในวาระท่ี ๓ โปรดยกมือครับ (เห็นชอบให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในวาระท่ี ๓  
(...๑๖.....เสียง)  (งดออกเสียง...-..เสียง)) 

 -  สมาชิกท่านใดเห็นว่าไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในวาระท่ี ๓ โปรดยกมือครับ(....-....เสียง) 

 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตรำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง เรื่อง

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
                                        เป็นเอกฉันท์ (...๑๖.....เสียง)(งดออกเสียง...-..เสียง) 
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นายอริญชัย   นรสาร              ให้ด าเนินการน าเสนอนายอ าเภอศิลาลาดเพื่อพิจารณาอนุมัติและตราเป็นข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ          ต่อไป 
 

ระเบียบวำระท่ี ๔                 เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายอริญชัย นรสาร                มีสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องอ่ืนใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือไม่ครับ 
ประธานสภาอบต.                   
 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย          ขอถามท่านนายก อบต.ครับ ว่าเราท าถนนเป็นลูกระนาดไม่ได้  แต่เราท าเป็นกระจก 
ส. อบต. หมู่ที่ 2                   มองทางได้หรือไม่ครับ  ตรงบริเวณสี่แยกคุ้มกอกหวาน  บ้านโนนสมบูรณ์ 
 
นายเสถียร  พันโน                 เรียนท่านนายก อบต. ผมนายเสถียร  พันโน ส.อบต.หมู่ที่  6  ขอถามเรื่องถนนหิน 
ส. อบต.  หมู่ที่ 6                  คลุกท่ีกระผมเคยเสนอไปแล้ว เนื่องจากพ่ีน้องได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไป 
                                       มา อยากให้ท่านเอาหินคลุก  หรือไม่ก็ท าถนนคสล.ก็ได้ครับ  ฝากท่านนายก อบต.ด้วย 
                                       นะครับ  เป็นปัญหามาหลายป แล้ว 
 
นายอริญชัย   นรสาร             มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกไหมครับ  เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.                 
 
ที่ประชุม                           ไม่มี 
 
นายอริญชัย  นรสาร             เชิญทานนายก อบต. ได้ตอบข้อซักถามครับ  เชิญครับ 
ประธานสภา อบต. 
 
นายจรูณ  สาลีวัน                - ผมดูแล้วนะครับ  เรื่องกระจกมองทางและไฟกระพริบที่สี่แยกคุ้มกอกหวาน   
นายก อบต.                       บ้านโนนสมบูรณ์  กระผมจะด าเนินการให้โดยด่วนครับ 
                                     - ในส่วนเรื่องถนน  ผมได้มอบหมายให้กกองช่างออกไปส ารวจบางส่วนแล้วนะครับ   
                                     แต่ยังไม่เสร็จ  ไปดูความช ารุดเสียหาย  หมู่ที่ 4  นี้ก็เดือดร้อนมากครับ  
                                     ทุกหมู่บ้านละครับ  ผมก็ได้กองช่างส ารวจอยู่ครับ  ตามท่ีคุณเสถียร  พูดมาก็ถูกครับ   
                                     มันต้องเน่งด าเนินการครับ  ว่ามันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่  จะได้เร่งด าเนินการโอน 
                                     งบประมาณให้โดยด่วน  
                                     - ทางฝ่ายบริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ  ก็เร่งแก้ไขปัญหา  ความเดือดร้อนของพ่ีน้อง 
                                     ประชาชน หากล่าช้าก็ขออภัยด้วยนะครับ 
 
ที่ประชุม                          รับทราบ 
 
นางวิไลวรรณ  นาครินทร์       คะทางกองสวัสดิการสังคมขอแจ้งก าหนดการไปศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีต าบล 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม          หนองบัวดง   มีพนักงานและคณะผู้บริหารร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานด้วย 
                                     จ านวน  5  ท่าน  ดังนี้ 
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นางวิไลวรรณ  นาครินทร์       1. นายจรูณ  สาลวีัน   นายก อบต.หนองบัวดง 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม          2. นายพงษ์สา  หารไชย  เลขานุการนายก อบต. 
                                      3. นางสาวชลดา  สายสมทุร           รองปลัด อบต. 
                                      4. นางส าราญ  โพลังกา  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
                                      5. นางวิไลวรรณ  นาครินทร์  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
                                      และกลุ่มสตรีต าบลหนองบัวดง  จ านวน  45  ท่าน  รวมทั้งสิ้น  50 ท่าน 
                                      ในวันที่  18  สิงหาคม  2563 อบรม ณ  อบต.หนองบัวดง  และตอนเย็นเดินทางไป                       
                                                                            ศึกษาดูงานที่ จังหวัดหนองคาย 
                                     ในวันที่ 19 สิงหาคม  2563 ดูงานที่ บ้านสีกายเหนือ  ต าบลสีกาย  อ าเภอเมือง  
                                                                         จังหวัดหนองคาย   
                                     ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดูงานที่ เทศบาลเมืองหนองคาย    และเดินทางกลับ 
 
ที่ประชุม                           รับทราบ 
 
นางส าราญ  โพลังกา             ค่ะส านักงานปลัด ของฝากเรื่องการสั่งจองเสื้อวิ่งในกิจกรรม “เปิดเกาะเสียว  วิ่งพา 
หัวหน้าส านักงานปลัด อบต     เที่ยวศิลาลาด”    และค่าสมัครคนละ  300 บาท  ได้ทั้งเสื้อและเหรียญ ด้วยนะค่ะ   
                                      หากท่านใดยังไม่ได้สมัครและสั่งไซร์เสื้อ รบกวนสั่งได้ที่น้องแซม  ส านักงานปลัด อบต.  
                                      ได้เลยนะค่ะ 
 
ที่ประชุม                           รับทราบ  / ไม่มีเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 
 
นายอริญชัย    นรสาร           ส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เสียสละมาประชุมกันในวันนี้ขอขอบคุณ    
ประธานสภาอบต.                ขอปิดประชุมครับ 
  
เลิกประชุมเวลำ  ๑2.3๐   น. 

          (ลงชื่อ)    สาคร   ศรภีูมาตย์      เลขานุการสภาอบต. 
          (นายสาคร   ศรีภูมาตย์) 

      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
  

(ลงชื่อ)    เสถียร  พันโน        ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
             (นายเสถียร  พันโน) 
                                        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      

 
(ลงชื่อ)       ประภาส  แสนสขุ        ผู้ตรวจสอบฯ     (ลงชื่อ)   สมลักษณ์    ยางน้อย      ผู้ตรวจสอบฯ 
           (นายประภาส  แสนสุข)                               (นายสมลักษณ์    ยางน้อย) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม                      เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม   
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  3
ประจ าป พ.ศ. ๒๕๖3  เมื่อวันที่   14  สิงหาคม  2563 
 

                                        (ลงชื่อ)     อริญชัย  นรสาร   
                                                   (นายอริญชัย  นรสาร) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
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นางวิไลวรรณ  นาครินทร์       1. นายจรูณ  สาลวีัน   นายก อบต.หนองบัวดง 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม          2. นายพงษ์สา  หารไชย  เลขานุการนายก อบต. 
                                      3. นางสาวชลดา  สายสมทุร           รองปลัด อบต. 
                                      4. นางส าราญ  โพลังกา  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
                                      5. นางวิไลวรรณ  นาครินทร์  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
                                      และกลุ่มสตรีต าบลหนองบัวดง  จ านวน  45  ท่าน  รวมทั้งสิ้น  50 ท่าน 
                                      ในวันที่  18  สิงหาคม  2563 อบรม ณ  อบต.หนองบัวดง  และตอนเย็นเดินทางไป                       
                                                                            ศึกษาดูงานที่ จังหวัดหนองคาย 
                                     ในวันที่ 19 สิงหาคม  2563 ดูงานที่ บ้านสีกายเหนือ  ต าบลสีกาย  อ าเภอเมือง  
                                                                         จังหวัดหนองคาย   
                                     ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดูงานที่ เทศบาลเมืองหนองคาย    และเดินทางกลับ 
 
ที่ประชุม                           รับทราบ 
 
นางส าราญ  โพลังกา             ค่ะส านักงานปลัด ของฝากเรื่องการสั่งจองเสื้อวิ่งในกิจกรรม “เปิดเกาะเสียว  วิ่งพา 
หัวหน้าส านักงานปลัด อบต     เที่ยวศิลาลาด”    และค่าสมัครคนละ  300 บาท  ได้ทั้งเสื้อและเหรียญ ด้วยนะค่ะ   
                                      หากท่านใดยังไมไ่ด้สมัครและสั่งไซร์เสื้อ รบกวนสั่งได้ที่น้องแซม  ส านักงานปลัด อบต.  
                                      ได้เลยนะค่ะ 
 
ที่ประชุม                           รับทราบ  / ไม่มีเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 
 
นายอริญชัย    นรสาร           ส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เสียสละมาประชุมกันในวันนี้ขอขอบคุณ    
ประธานสภาอบต.                ขอปิดประชุมครับ 
  
เลิกประชุมเวลำ  ๑2.3๐   น. 

          (ลงชื่อ)                                 เลขานุการสภาอบต. 
          (นายสาคร   ศรีภูมาตย์) 

      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
  

(ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
             (นายเสถียร  พันโน) 
                                        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      

(ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจสอบฯ     (ลงชื่อ)                                   ผู้ตรวจสอบฯ 
           (นายประภาส  แสนสุข)                               (นายสมลักษณ์    ยางน้อย) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม                      เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  3 
ประจ าป พ.ศ. ๒๕๖3  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563 
 

                                        (ลงชื่อ)  
                                                   (นายอรญิชัย  นรสาร) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 



 
 

 
 

                                                
ที่ ศก ๙๐๘๐๑/                                                               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
                                                                                  ๘๔ หมู่ที่ ๖ อ าเภอศิลาลาด  ศก ๓๓๑๖๐                                                                                          

                                                                   ๒๓  สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง    ขออนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   

เรียน    นายอ าเภอศิลาลาด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   จ านวน  ๑ ชุด 
           ๒. ส าเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓   จ านวน  ๑ ชุด    

          ๓.โครงการประเภทงานก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างฯ                     จ านวน  ๑ ชุด 
  ๔.ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ ฯ     จ านวน  ๑ ชุด  
 
 

                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
หมวด ๓ ข้อ ๒๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น และการพิจารณาอนุมัติร่าง
งบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น   

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง จึงขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป 
งบประมาณ ๒๕๖๒ มาเพ่ือให้ท่านนายอ าเภอศิลาลาดได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                                          
                     ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                    (นายอริญชัย  นรสาร) 
                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

 
 
 

 
งานกิจการสภาฯ 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร.๐๔๕-๘๒๖๐๒๓ 
 
 “ด ารงธรรมน าไทยใสสะอาด” 

 


