
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1/๒๕๖4  คร้ังที่  1   

วันพฤหัสบดีท่ี  29  กรกฎาคม  ๒๕๖4  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

…………………………………… 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับ 
ท่ี 

 
ชื่อ - สกุล 

 
ต าแหน่ง 

 
หมู่ที ่

 
ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ 

๑ นายสมเกียรติ     หมื่นแก้ว ประธานสภา อบต.  ๒ สมเกียรติ     หมื่นแก้ว  
๒ นายชัยนรินทร์    เจือจุน รองประธานสภา อบต.  ๔ ชัยนรินทร์    เจือจุน  
๓ นางนภาภรณ์     สิงห์รัมย์ สมาชิกสภา อบต. ๑ นภาภรณ์     สิงห์รัมย์  
๔ นายเตือน         กิ่งไม้กลาง สมาชิกสภา อบต. ๑ เตือน         กิ่งไม้กลาง  
๕ นายอุดมศักดิ์     มาซา สมาชิกสภา อบต. ๒ อุดมศักดิ์     มาซา  
6 นายส ามาลี       หาวัน สมาชิกสภา อบต. ๔ ส ามาลี       หาวัน  
7 นายประชัน       สมีแจ้ง สมาชิกสภา อบต. ๕ ประชัน       สมีแจ้ง  
8 นายสุรสิทธิ์       กสิวัฒนา สมาชิกสภา อบต. ๕ สุรสิทธิ์       กสิวัฒนา  
9 นายสมหวัง       ตากไธสง สมาชิกสภา อบต. ๖ สมหวัง       ตากไธสง  

10 นายสมบัติ        ราชบุญมี สมาชิกสภา อบต. 6 สมบัติ        ราชบุญมี  
11 นายจิรวิชญ์       ป้องชารี เลขานุการสภา อบต. - จิรวิชญ์       ป้องชารี  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
  

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

หมู่ที ่
 

หมายเหตุ 

- - - - - 
- - - - - 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายสมทรรศน์     หมื่นแก้ว นายก อบต.หัวหนอง สมทรรศน์     หมื่นแก้ว  
2 นายบุญเลิศ         หมื่นแก้ว รองนายก อบต.หัวหนอง บุญเลิศ         หมื่นแก้ว  
3 นางกนิษฐา          เจือจุน รองนายก อบต.หัวหนอง กนิษฐา          เจือจุน  
4 นายตุ๊                ปรึกษา เลขานุการนายก อบต.ฯ ตุ๊                 ปรึกษา  
5 นางรพีพรรณ    นวลวิทยาพงศ์ รองปลัด อบต.หัวหนอง รพีพรรณ      นวลวิทยาพงศ์  
6 นางสาวกานดา      เพียวงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง กานดา          เพียวงษ์  
7 นายธราธิป           สุริยหงษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ธราธิป          สุริยหงษ์  
8 นางสาวน  าฝน       จันทนป นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ น  าฝน           จันทนป  
9 นางสาวศิริรัตน์      ลุนจันทร์ จนท.ช่วยงานกองช่าง ฯ ศิริรัตน์          ลุนจันทร์  
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ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

10 นายธวัช             มาซา ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  3 ธวัช             มาซา  
11 นายนฤมิต          เหรียญเหง่า จนท.ประชาสัมพันธ์ นฤมิต          เหรียญเหง่า  
12 นายสัญญา          เทียงค า วิศวกรโยธา ฯ สัญญา          เทียงค า  
13 นางสาวชนิษา      หอมทอง จนท.ช่วยงานแผน ฯ ชนิษา           หอมทอง  
14 นางจารุวรรณ       อิ งชัยภูมิ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จารุวรรณ       อิ งชัยภูมิ  
15 นายธวัชชัย          สีทน ผช.จพง.ธุรการกองช่าง  ธวัชชัย          สีทน  
16 นางสุรีรัตน์          กองชนะ ผู้ช่วย จพง.ธุรการ สุรีรัตน์          กองชนะ  
17 นางจิรุนันตร์        เจริญอินทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จิรุนันตร์        เจริญอินทร์  

 
เร่ิมการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

นายจิรวิชญ์    ป้องชารี     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง (เลขานุการสภา อบต.หัวหนอง)  
ฝ่ายเลขานุ การได้ตรวจสอบว่าครบองค์ประชุม   ตามนั ยข้อ   25   ของระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)      
พ.ศ. ๒๕๕๔  ปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง    
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
ขอสวัสดีท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล , ท่าน ผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ท่ี  3 , ท่านปลัด ,ท่านรองปลัด , หัวหน้าส านักปลัด , ผู้อ านวยการกองคลัง , ผู้อ านวยการกองช่าง  และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  
1/๒๕๖4   ครั งท่ี  1  วันพฤหัสบดีท่ี  29  กรกฎาคม  ๒๕๖4  โดยมีรายละเอียดการประชุม  ดังนี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ๑.๑  หนังสืออ าเภอบ้านไผ่  ท่ี  ขก  0023.16/4177  ลงวันท่ี  12  กรกฎาคม  2564  
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2564   
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้ยื่นหนังสือขอเปิดประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี  1/2564  ตั งแต่วันท่ี  19  กรกฎาคม  2564  เป็นต้นไป  เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม  
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื นท่ี  นั น 
  นายอ าเภอบ้านไผ่  พิจารณาแล้ว  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  และข้อ  36 (3)  แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน    
จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2564  ตั งแต่วันท่ี  
19  กรกฎาคม  2564  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  15  วัน 
 

(ลงช่ือ)     ประจักษ์   ไชยกิจ 
         (นายประจักษ์   ไชยกิจ) 
             นายอ าเภอบ้านไผ่ 
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  1.2  ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ก าลังแพร่ระบาด      
อย่างหนักในทุกจังหวัดท่ัวประเทศไทย  ซึ่งรอบนี มีการแพร่ระบาดอย่างหนักส่งผลให้มีประชาชนติดเชื อไวรัส
และเสียชีวิตจ านวนมาก  ทั งนี ฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ีติดเชื อแล้วมีความประสงค์ท่ีจะกลับมา
ภูมิล าเนา  ให้แจ้งความประสงค์ไปยังก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผอ.รพ.สต.หัวหนอง/อสม.ประจ าหมู่บ้านนั น ๆ ครับ 
  และจากการประชุมระดับต าบล  เมื่อวันท่ี  22  กรกฎาคม  2564  ณ  องค์การบริหาร    
ส่วนต าบลหัวหนอง  ท่ีประชุมมีมติในการจัดตั งศูนย์กักกันกลุ่มเส่ียงท่ีเดินทางมาจากต่างจังหวัดท่ียังไม่ติดเชื อ  
ณ  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน  าหนองนาวัว  และจัดตั งศูนย์กักตัวกลุ่มผู้ติดเชื อแล้ว  ณ  อาคาร
เอนกประสงค์ อบต.หัวหนอง (โรงปุ๋ย)  ซึ่งขณะนี อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานท่ีครับ   
  
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งท่ีผ่านมา 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองสมัยสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕๖4  
ครั งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  14  พฤษภาคม  ๒๕๖4   
  เอกสารส าเนารายงานการประชุมฝ่ายเลขา ฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ไป
ศึกษาล่วงหน้าแล้ว  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมด้วยว่ามีรายละเอียดในหน้าใดท่ีต้องการแก้ไข
หรือไม่ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติ         
ท่ีประชุม 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุม ฯ ข้างต้น         
โปรดยกมือขึ น   
 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  -   รับรอง  จ านวน  10  เสียง ,  ไม่ให้การรับรอง  -   เสียง , งดออกเสียง           
-   เสียง , ไม่มา  -  คน 

 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั งท่ีแล้ว 
   -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1  ญั ตติพิ จารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ .ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม เติม/
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  5 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองครับ 

 

นายสมทรรศน์   หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เร่ือง  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่ 5 

 

*************************************** 
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เรียน  ท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน 
   

บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ประกอบญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  5 

หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. ๒๕61   
ข้อ  22  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั นตอน  ดังนี  
   (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น        
ท่ีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น        
ท่ีเพิ่มเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม  ให้สภาองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  45  แห่งพระราชบัญญั ติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล            
พ.ศ. 2537  ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
  ข้อ  22/1  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น           
ท่ีเปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั งประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองจะได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง  เป็นกรอบในการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  งบประมาณจากเงินสะสมและ
งบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  แต่ยังมีโครงการ/
กิจกรรมท่ียังไม่ครบถ้วนและครอบคลุมส าหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื นท่ี  จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง          
ฉบับท่ี  5  ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

เพื่อปฏิบัติตามข้อ  22  และข้อ  22/1  ของระเบียบ ฯ  ข้างต้น  จึงมีความจ าเป็นจะต้อง
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  5 
 

                              เหตุผล 
  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามขั นตอนของระเบียบ ฯ ข้างต้น  จึงเสนอญัตติพิจารณา   
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  5  เพื่อให้สมาชิกสภา
พิจารณาเห็นชอบต่อไป   
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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นายจิรวิชญ์       ป้องชารี      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ขออนุญาตน าเรียนหนังสือจังหวัดขอนแก่น  ด่วนท่ีสุด  ท่ี ขก 0023.3/ว 3287  ลงวันท่ี  1  กุมภาพันธ์  
2564  เรื่อง  แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดท าและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา  2019  
(COVID-19)  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ  5  วรรคสอง      
ยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
(พ.ศ. 2561 - 2565)  และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  ในเขตพื นท่ีจังหวัด
ขอนแก่น จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่ภาวะปกติ 
    ตามหนังสือข้างต้น  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  5  จึงได้มีการยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน  ทั งนี ได้ด าเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา ฯ  เมื่อวันท่ี  16  กรกฎาคม  2564  เพื่อจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  5  และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้ด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 
2565)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  5  แล้ว  เมื่อวันท่ี  22  กรกฎาคม  2564  ผู้บริหารท้องถิ่น        
จึงได้เสนอญัตติต่อท่านประธานสภา ฯ  และได้แจ้งหนังสือเชิญประชุมสภา ฯ ในวันนี   เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  5  ซึ่งในวันนี จะมี
การพิจารณาแยกเป็น 2 ส่วน  คือ  การเพิ่มเติมแผน ฯ  และการเปล่ียนแปลงแผน ฯ  ตามระเบียบ ฯ         
ข้อ  22  และข้อ  22/1  และทั งหมดท่ีได้น าเรียนคือข้อกฎหมายและเหตุผลข้อเท็จจริงท่ีต้องเสนอสภา ฯ 
ครับ 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ขอขอบคุณท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองครับ  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  5  ได้ด าเนินการตามขั นตอนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561  และตามนัยข้อ  22  วรรคแรก (2)  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงให้สภาท้องถิ่นพิจารณา  ดังนั น  จึงเป็นอ านาจของสภา ฯ ท่ีจะต้อง
พิจารณาร่างแผน ฯ ท่ีเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ขอให้ท่านสมาชิกสภา ฯ  พิจารณาโครงการ/กิจกรรมในร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  5  
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

โครงการที่เสนอเข้าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  5 

 

โครงการ/กิจกรรม  เพิ่มเติมแผน ฯ 
 

-  แบบ ผ. 02  (โครงการ/กิจกรรมที่ อปท.ด าเนินการเอง) 
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-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
บ้านหัวหนอง  หมู่ที่  1   

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม    
สายบ้านหัวหนอง  หมู่ ท่ี  1  จากสามแยกหน้าบ้านนางนงลักษณ์  หมื่นแก้ว  ถึงบ้านบ่อกระถิน  ต าบล      
โนนแดง  อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
 2. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกล่ียเรียบถนน  จากบ้านหัวหนอง  หมู่ท่ี  1       
ไปทางบ้านหนองทุ่ม 
 3. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกล่ียเรียบเส้นทางล าห้วยท่อน (ทางบ่อกระถิน)  
 

บ้านโนนง้ิว  หมู่ที่  2 
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม    

สายบ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี 2  จากบ้านนางสมภาร  แถวนาค า  ถึงหลักกิโล 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  สายหลังบ้านนางค าวัง  ปัจดี  

ถึงบ้านนายวิชิต  หอมทอง (เขตนาโน) 
   

บ้านหนองนาวัว  หมู่ที่  3 
1. โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านหนองนาวัว  หมู่ท่ี  3  สายหน้าบ้านทองค าการเกษตร 
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม    

สายบ้ านหนองนาวั ว   หมู่ ท่ี   3   จากสามแยกหน้ าโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบลหั วหนอง                     
ถึงถนนลาดยางทางหลวง  หมายเลข  229 (ถนนแจ้งสนิท) 

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม    
สายบ้านหนองนาวัว  หมู่ท่ี  3  จากส่ีแยกร้านรับซื อของเก่า  ถึงบ้านบ่อกระถิน  ต าบลโนนแดง  อ าเภอ     
โนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองนาวัว  หมู่ท่ี  3  เส้นทางบ้านนางกัลยา           
เตโพธิ์ 

5. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ   บ้านหนองนาวัว  หมู่ ท่ี  3       
สายจากปากทางเข้านานายประมวล  แถวโนนงิ ว  ไปทางห้วยบ่อกระถิน 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองนาวัว  หมู่ท่ี  3  สายจากปากทางเข้านานาย
ประมวล  แถวโนนงิ ว  ไปทางห้วยบ่อกระถิน 

 

บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ที่  5 
 1. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกล่ียเรียบ   บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ ท่ี  5         
สายวัดตาผ้าขาว (วัดศรีประยูรพรหม)  ไปวัดป่าบ้านเกิ ง (วัดปทุมธรรมาวราราม) 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ ท่ี  5  สายวัดตาผ้าขาว       
(วัดศรีประยูรพรหม)  ไปวัดป่าบ้านเกิ ง (วัดปทุมธรรมาวราราม) 

3. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกล่ียเรียบ   บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ ท่ี  5           
สายวัดป่าบ้านเกิ ง (วัดปทุมธรรมาวราราม)  ไปทางบ้านเป้า 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ท่ี  5  สายวัดป่าบ้านเกิ ง      
(วัดปทุมธรรมาวราราม)  ไปทางบ้านเป้า 

5. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกล่ียเรียบ  บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ท่ี  5  สายจาก
ซอย  4  ไปบ้านเกิ ง 
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6. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกล่ียเรียบ  บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ท่ี  5  สายจาก
หนองไผ่ล้อม  ไปถึงนานายสัมฤทธิ์  ชาวขุนทด 
 

บ้านโนนไผ่  หมู่ที่  6 
1. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกล่ียเรียบ  บ้านโนนไผ่  หมู่ ท่ี  6  เส้นบ้าน       

นายเดช  โสภาจิตร 
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  บ้านโนนไผ่  หมู่ท่ี  6  

สายจากแยกบ้านนายสหภาพ  เมืองสินธ์  ถึงบ้านนายสุชาติ  กัลยาบาล 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนไผ่  หมู่ท่ี  6  สายจากแยกบ้านนายสหภาพ  

เมืองสินธ์  ถึงบ้านนายสุชาติ  กัลยาบาล 
 

-  แผนงานการเกษตร 
 1. โครงการฝึกอบรมการป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  งบประมาณ  20,000.-บาท 
 2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  งบประมาณ  30,000.-บาท 

3. โครงการการฝึกอบรมการผลิตมะม่วงนอกฤดู  งบประมาณ  20,000.-บาท 
 

-  แบบ ผ. 02  (โครงการเงินอุดหนุน) 
-  แผนงานการศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า  
 1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนเงิน 20,000.-บาท  
 2. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ านวนเงิน 10,000.-บาท 
 3. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรม           จ านวนเงิน       10,000.-บาท  
โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนง้ิว        
 1. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรม  จ านวนเงิน   5,000.-บาท 
 2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนเงิน 10,000.-บาท 
 3. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ านวนเงิน   5,000.-บาท  
โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา     

1. โครงการส่ือสร้างสรรค์ มัคคุเทศก์น้อย   จ านวนเงิน 10,000.-บาท 
 2. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรม  จ านวนเงิน 10,000.-บาท 
 3. โครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้   จ านวนเงิน 30,000.-บาท 
 4. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ านวนเงิน 10,000.-บาท 
 5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
        จ านวนเงิน 30,000.-บาท 

เปลี่ยนแปลงแผน ฯ 
-  แบบ ผ. 02  (โครงการ/กิจกรรมที่ อปท.ด าเนินการเอง) 

-  แผนงานการศึกษา 
1. โครงการสงเคราะห์ครอบครัวเด็กก่อนวัยเรียน  งบประมาณ  96,000.-บาท  เปลี่ยนแปลง

งบประมาณเป็น  140,000.-บาท 
 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในบ้านโนนไผ่  หมู่ ท่ี  6  ซอยบ้านนายเดช     

โสภาจิตร  งบประมาณ  255,500.-บาท 
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1.1  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  3  เมตร  หนา  0.15  เมตร ระยะทาง  
148  เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  444  ตารางเมตร 

1.2  งานติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
เปลี่ยนแปลงเป็น       
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในบ้านโนนไผ่  หมู่ ท่ี  6  ซอยบ้านนายเดช     

โสภาจิตร  งบประมาณ  285,400.-บาท 
1.1  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  3  เมตร  หนา  0.15  เมตร ระยะทาง  

148  เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  444  ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับเกล่ียเรียบทั ง
สองข้าง ๆ ละ  0.20  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า  8.88  ลูกบาศก์เมตร   

1.2  งานติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
 

-  แผนงานบริหารท่ัวไป 
แบบ ผ.02 (โครงการ/กิจกรรมที่ อปท.ด าเนินการเอง) 
1. โครงการติดตั งระบบเสียงไร้สายในพื นท่ี  งบประมาณ 100,000.-บาท 
1.1  จัดตั งงบประมาณในการติดตั งระบบเสียงไร้สายในเขตพื นท่ีต าบลหัวหนอง  จ านวน  6  หมู่บ้าน 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
แบบ ผ.03  (บัญชีครุภัณฑ์) 
1. โครงการติดตั งระบบเสียงไร้สายในพื นท่ี  งบประมาณ 500,000.-บาท 
1.1  จัดตั งงบประมาณในการติดตั งระบบเสียงไร้สายในเขตพื นท่ีต าบลหัวหนอง  จ านวน  6  หมู่บ้าน 

 

-  แผนงานบริหารท่ัวไป 
 แบบ ผ.02/1 (โครงการเกินศักยภาพ) 

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  (ติดตั งกล้อง CCTV)  งบประมาณ 1,000,000.-บาท 
1.1  ด าเนินการติดตั งกล้อง  CCTV  บริเวณจุดล่อแหลมและทางเข้าออกท่ีเป็นจุดเส่ียงของหมู่บ้าน

ภายในต าบลหัวหนอง  จ านวน  15  จุด 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
แบบ ผ.03  (บัญชีครุภัณฑ์) 
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  (ติดตั งกล้อง CCTV)  งบประมาณ 1,000,000.-บาท 
1.1  ด าเนินการติดตั งกล้อง  CCTV  บริเวณจุดล่อแหลมและทางเข้าออกท่ีเป็นจุดเส่ียงของหมู่บ้าน

ภายในต าบลหัวหนอง  จ านวน  15  จุด 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.ฯ ท่านใดจะสอบถาม  เสนอแนะเพิ่มเติม  หรือไม่เชิญครับ  ถ้าไม่มี
กระผมจะขอมติท่ีประชุม 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 
2565)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  5  ตามนัยข้อ  22  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2561  โปรดยกมือขึ น
ครับ  
 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  -   เห็นชอบ  จ านวน  10  เสียง ,  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง , งดออกเสียง  -  
เสียง ,   ลา  -  คน 
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นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 
2565)  เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  5  ตามนัยข้อ  22/1  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2561    
โปรดยกมือขึ นครับ  
 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  -   เห็นชอบ  จ านวน  10  เสียง ,  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง , งดออกเสียง  -  
เสียง ,   ลา  -  คน 

 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามหรือหารือในเรื่องอื่น ๆ หรือไม่  เชิญครับ 
 

นายสมหวัง   ตากไธสง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  6   
  กระผมขอเสนอให้ลงหินคลุกถนนบ้านโนนไผ่  หมู่ ท่ี  6  ซอยบ้านนายเดช  โสภาจิตร       
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพราะสัญจรไปมาไม่ได้เลยในช่วงฤดูฝน 
 

นางนภาภรณ์   สิงห์รัมย์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  1   
  กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหัวหนอง  ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง         
ท่ีสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จ านวน  
268,275.-บาท  และขณะนี กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหัวหนอง  มียอดเงินในบัญ ชี  จ า นวน  
1,072,970.-บาท 
 

นายธวัช   มาซา    ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  3 
  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านผู้บริหารท้องถิ่น  และผู้เข้าร่วมประชุม
สภา อบต.หัวหนองทุกท่าน  กระผมมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  ดังนี    
  1.  การรับขึ นทะเบียนปลูกข้าวนาปีขณะนี ได้ด าเนินการเสร็จสิ นแล้ว  ซึ่งอยู่ระหว่างการ
รวบรวมเพื่อน าส่งส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านไผ่ 
  2.  ท่านนายอ าเภอบ้านไผ่แจ้งให้ผู้น าหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื นท่ีช่วยกัน
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) 
  3.  ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่ีได้ด าเนินการลงหินคลุกถนนสาย    
บ้านดู่ใหญ่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน 
  4.  ประชาชนบ้านหนองนาวัว  หมู่ ท่ี  3  ร้องเรียนว่าถนนสายทิศตะวันตกของหมู่บ้าน       
ถึงล าห้วยสัญจรไปมาด้วยความยากล าบาก  ขอให้ด าเนินการซ่อมแซมให้ด้วยครับ 
  5.  สะพานข้ามล าห้วยได้เกิดการช ารุดในช่วงพายุโพดุล  เมื่อปี  2562  ยังไม่ได้รับการ
ซ่อมแซม  กระผมขอให้ทาง อบต.หัวหนองอนุเคราะห์งบประมาณในการซ่อมแซมให้ด้วยครับ  เพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 
 

นายสมทรรศน์    หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  กระผมขอแจ้งโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  งบประมาณเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ  จ านวน  4  โครงการ  ดังนี  
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  1.  โครงการก่อสร้างถนนลาดลางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  
สายบ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ต าบลหัวหนอง  กว้าง  5  เมตร  ยาว  360  เมตร  หนา  0.40  เมตร  หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า  1,800  ตารางเมตร  งบประมาณ  492,000.-บาท 

2.  โครงการก่อสร้างถนนลาดลางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  
สายบ้านโนนไผ่  หมู่ท่ี  6  ต าบลหัวหนอง  กว้าง  5  เมตร  ยาว  360  เมตร  หนา  0.40  เมตร  หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า  1,800  ตารางเมตร  งบประมาณ  492,000.-บาท 

3.  โครงการก่อสร้างถนนลาดลางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  
สายบ้านหนองนาวัว  หมู่ท่ี  3  ต าบลหัวหนอง  กว้าง  5  เมตร  ยาว  360  เมตร  หนา  0.40  เมตร  หรือ
มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า  1,800  ตารางเมตร  งบประมาณ  492,000.-บาท 

4.  โครงการก่อสร้างถนนลาดลางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  
สายบ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ท่ี  5  ต าบลหัวหนอง  กว้าง  5  เมตร  ยาว  360  เมตร  หนา  0.40  เมตร  
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า  1,800  ตารางเมตร  งบประมาณ  492,000.-บาท 
 

นายอุดมศักด์ิ   มาซา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  2 
  กระผมมีเรื่องมีจะน าเรียนท่านผู้บริหาร อบต.หัวหนอง  จ านวน  2  เรื่อง  ดังนี  
  1.  ไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  เกิดปัญหาติด ๆ ดับ ๆ  ขอให้ด าเนินการแก้ไข    
ให้ด้วยครับ 
  2.  กระผมขอให้ท่านผู้บริหาร อบต.หัวหนอง  ประสานของบประมาณผ่านท่าน สจ.         
ทั ง  2  เขต  ของอ าเภอบ้านไผ่  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนมิตรภาพสายเก่าให้สุดสายด้วยครับ 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  กระผมขอเพิ่มเติมในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  เกิดปัญหาติด ๆ ดับ ๆ  
สาเหตุเกิดจากตัวควบคุมช ารุดต้องเปล่ียนใหม่  และถนนมิตรภาพสายเก่าถนนยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จสุดสาย
ตามท่ีท่านอุดมศักดิ์  มาซา  แจ้งต่อท่ีประชุมครับ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
    กระผมขอนัดประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1/2564  ครั งท่ี  2  ในวันจันทร์ท่ี              
2  สิงหาคม  2564  เวลา  09.30  น.  ณ  โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  เพื่อพิจารณา
ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
    

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดจะสอบถามหรือจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี
กระผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม  และขอปิดการประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นางสาวน  าฝน   จันทนป) 
               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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(ลงช่ือ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายจิรวิชญ์    ป้องชารี) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 
 คณะกรรมการสามัญ ฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หัวหนอง  สมัย วิสามัญ  สมัยท่ี           
1/๒๕๖4  ครั งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  29  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา  09.3๐  น. แล้ว  และรับรองว่า
ถูกต้องตามการด าเนินการประชุม ดังกล่าว 
 
 
 

(ลงช่ือ)           กรรมการสามัญตรวจรายงานฯ 
     (นายประชัน    สมีแจ้ง) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  ๕ 
 
 
 

(ลงช่ือ)                  เลขากรรมการสามัญตรวจรายงานฯ
  (นางนภาภรณ์    สิงห์รัมย์) 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  ๑ 
 
 
 

(ลงช่ือ)        ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานฯ
  (นายอุดมศักดิ์    มาซา) 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  2 
 
 สภา อบต.หัวหนอง  ได้รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หัวหนอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1/๒๕๖4  
ครั งท่ี  1  แล้ว  เมื่อวันท่ี  2  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

(ลงช่ือ)        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     (นายสมเกียรติ    หมื่นแก้ว) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 


