
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  1/25๖4 
วันจันทรท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖4 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 

ผูมาประชุม 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายอุดม สรอยแสงพันธุ ประธานสภา อบต. พันชนะ อุดม สรอยแสงพันธุ  

2 นายปลอง กินขุนทด รองประธานสภา อบต. พันชนะ ปลอง กินขุนทด  

3 นายสมิง สําราญพันธ สมาชิกสภา อบต. พันชนะ สมิง สําราญพันธ  

4 นายธนากร แฉขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ ธนากร แฉขุนทด  

5 นายบุญญฤทธิ์ โชขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ บุญญฤทธิ์ โชขุนทด  

6 นางอรอนงค  ชวยณรงค สมาชิกสภา อบต. พันชนะ อรอนงค  ชวยณรงค  

7 นายพงศกร พาขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ พงศกร พาขุนทด  

8 นายมนตรี  เกวขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ มนตรี  เกวขุนทด  

9 นายสมพงษ ก่ิงคางพลู สมาชิกสภา อบต. พันชนะ สมพงษ ก่ิงคางพลู  

10 นายเริ่ม แกมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. พันชนะ เริ่ม แกมสูงเนิน  

11 นายนิพัทน  มายขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ นิพัทน  มายขุนทด  

12 นางกองแกว หาญณรงค สมาชิกสภา อบต. พันชนะ กองแกว หาญณรงค  

13 นางอภัสสร  ผองใส สมาชิกสภา อบต. พันชนะ อภัสสร  ผองใส  

14 นายสมหวัง ไชยพิบูรณ สมาชิกสภา อบต. พันชนะ สมหวัง ไชยพิบูรณ  

15 นายโชติชนิต  หม่ืนนาค สมาชิกสภา อบต. พันชนะ โชติชนิต  หม่ืนนาค  

16 นายพล  แสง-วน สมาชิกสภา อบต. พันชนะ พล  แสง-วน  

17 นางระเบียบ ลาดนอก สมาชิกสภา อบต. พันชนะ ระเบียบ ลาดนอก  

18 นางวงเดือน  พบขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ วงเดือน  พบขุนทด  

19 นายสมสวน ดุมขุนทด เลขานุการสภา อบต.พันชนะ สมสวน ดุมขุนทด  

     

 

ผูไมมาประชุม 

๑.  นายสมชาย  ศรีแสง     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ   หมูท่ี ๒   -ขาด- 
2.   นายตน  เสขุนทด    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ   หมูท่ี 7   -ขาด- 

3.   น.ส.วิไลวรรณโปยขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  หมูท่ี 10 -ขาด- 

 
 

-/ผู... 



ผูเขารวมประชุม 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายจเร  เสขุนทด นายก อบต.พันชนะ จเร  เสขุนทด  

2 นางแจมจันทร นุขุนทด      รองนายก อบต.พันชนะ แจมจันทร นุขุนทด       

3 นายตี๋เหียดขุนทด รองนายก อบต.พันชนะ ตี๋เหียดขุนทด  

4     

๕     

๖     

๗     

     

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผูมาประชุมวาครบองค
ประชุมหรือไม เม่ือครบองคประชุมแลวให เลขานุการสภา สงสัญญาณใหสมาชิกสภาเขาประชุม  สมาชิกสภาผูมา
ประชุมเขานั่งประจําท่ีท่ีจัดไวให และประธานสภาตรวจวาสมาชิกสภาเขาประชุมครบองคประชุมหรือไม เม่ือสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะเขาประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
เรื่องการจัดหาสถานท่ีกักกัน โรคกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหทุกหมูบานจัดหาสถานท่ีเชน

ศาลาวัดศาลาประชาคมหมูบานหรือใชกระทอมท่ีมีอยูภายในหมูบานเพ่ือกักตัวกลุมเสี่ยงหรือผูเขาขายติดเชื้อของแต

ละหมูบานไวดวย 

ท่ีประชุม รับทราบ   

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  ขอเชิญผูบริหารหรือสวนราชการท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบขอเชิญครับ 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
  1. การซอมแซมไฟฟาสาธารณะขณะนี้ทางองคการบริหารสวนตําบลพันชนะไดสํารวจและกําลัง

ออกซอมแซมตามท่ีหมูบานไดแจงมา 

 2. การขอใชงบประมาณเฉพาะกิจทางองคการบริหารสวนตําบลพันชนะไดเสนอของบ ประมาณป 

2565 จํานวน 3 โครงการของหมูบาน 3,4 และหมูท่ี 8 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

-/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะสมัยแรก สมัยท่ี 1  
ครั้งท่ี 1/2564 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  ตามท่ีเลขานุการสภาสงบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ      สมัย
สามัญสมัยแรกครั้งท่ี1 /๒๕๖4ใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบ แลวคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมใหทําสําเนารายงานการประชุมสงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะไดตรวจดูกอน
การประชุมไมนอยกวา  1 วันเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะรับรองรายงานการประชุมในการประชุม 
การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภา และเม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะมีมติรับรองรายงานการประชุมในการประชุมแลวใหประธานสภาลงชื่อในรายงานการประชุมไวเปนหลักฐานนั้น  
มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภา องคการบริหารสวนตําบลพันชนะสมัยสามัญสมัยท่ีแรก 
ครั้งท่ี1/๒๕๖4   หรือไม ครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําในรายงานการประชุม กอนลงมติ ใหการรับรอง
รายงานการประชุม ขอใหเลขานุการสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
  เรียนทานประธานสภา กระผมนายสมสวนดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 18ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม  18 ทาน ถือวาครบ
องคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา ใหการรับรอง รายงานการประชุมส ภาองคการ
บริหารสวนตําบลพันชนะสมัยสามัญ สมัยท่ีแรก ครั้งท่ี 1/2564 หรือไมครับ 

มติท่ีประชุม ใหการรับรอง 18 เสียง ไมใหการรับรอง–ไมมี –    งดออกเสียง  –ไมมี– 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)เพ่ิมเติมครั้งท่ี 
1/2564 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
ขอเชิญผูบริหาร หรือผูแทนแถลง ครับ 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลพันชนะไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561-2565) ไปแลว

เม่ือวันท่ี14มิถุนายน256 5 นั้นท้ังนี้เพ่ือในการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 

3 พ .ศ 2561 เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะจึงมี

ความจําเปนในการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 – 2565) โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ 

 

 

-/กระทรวง... 
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 

3 พ .ศ 2561 หมวด 4 ขอ 22 ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบและเพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะจึงไดเพ่ิมเติมโครงการและบรรจุใน

แผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2564รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดแจกทุกทานแลวนั้น 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย หรือมีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะหรือไมครับ ถาไมมี กอนลงมติ

ขอใหเลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 18 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม 18ทาน 

ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 
– 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2564หรือไมครับ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 18 เสียง ไมเห็นชอบ  –ไมมี –    งดออกเสียง  –ไมมี– 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ ขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (2566 – 2570) 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  ขอเชิญผูบริหารหรือผูแทนแถลง ครับ 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุดท่ีมท 0810.3 /ว.3467 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 

เรื่องแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (พ.ศ25566-2561 ) และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ. ศ. 

2561 ขอ 18 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินใหแลวเสร็จภายในเดือน

ตุลาคมของปงบประมาณถัดไปโดยองคการบริหารสวนตําบลพันชนะไดดําเนินตามแนวทางของหนังสือสั่งกา ร

ดังกลาวแลวดังนี้  

1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ินโดยไดแจงแนวทางการพัฒนา

ทองถ่ินรับทราบปญหาความตองการประเด็นการพัฒนาแนะแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามา

กําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2564 

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะไดประชุมจัดทํา

รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ. ศ. 2566 – 2570) เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2564  

3.คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะไดประชุมพิจารณารางแผนพัฒนา 

ทองถ่ิน(พ.ศ 2566 – 2570) เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2564 พรอมท้ังเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ. ศ. 2566 
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– 2570)ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะพิจารณาและเสนอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ

พิจารณาในวันนี้รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหกับทุกทานแลว นั้น 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย หรือมีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะหรือไมครับ ถาไมมี กอนลงมติ

ขอใหเลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 18 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม 18ทาน 

ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2566– 2570) หรือไมครับ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 18 เสียง ไมเห็นชอบ  –ไมมี –    งดออกเสียง  –ไมมี– 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564จํานวน 3
รายการ รวมเปนเงิน  59,400 บาท(หาหม่ืนเกาพันส่ีรอยบาทถวน) เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมของหนวยงาน
สํานักปลัด 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
ขอเชิญผูบริหารหรือผูแทนแถลง ครับ 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
  รายการท่ี 1เพ่ือเปนคาใชจายจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 24 ,000 BTU จํานวน 
1 เครื่องเปนเงิน 3 2,400 บาท โดยขอโอนลดจากรายการคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินรายละเอียดคํา
ชี้แจงตามบัญชีใบโอนท่ีสงใหสมาชิกแลวนั้น 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายเพ่ิมเติม กอนลงมติขอให
เลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
      วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 18 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม    
18 ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นควรอนุมัติรายการตามท่ีผูบริหาร
เสนอหรือไม 

มติท่ีประชุม อนุมัติ 18 เสียง ไมอนุมัติ  –ไมมี –    งดออกเสียง  –ไมมี– 
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นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
รายการท่ี 2  เพ่ือเปนคาใชจายจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (แบบติดผนัง ) ขนาด 

12,000 BTU จํานวน 1 เครื่องเปนเงิน 17,000 บาท (งานปองกัน) โดยขอโอนลดจากรายการคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสินรายละเอียดคําชี้แจงตามบัญชีใบโอนท่ีสงใหสมาชิกสภาแลวนั้น 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายเพ่ิมเติม กอนลงมติขอให
เลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
  วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 14 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม    18 
ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นควรอนุมัติรายการตามท่ีผูบริหาร
เสนอหรือไม 

มติท่ีประชุม อนุมัติ 18 เสียง ไมอนุมัติ  –ไมมี –    งดออกเสียง  –ไมมี– 
นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  

รายการท่ี 3  เพ่ือเปนคาใชจายจัดซ้ือเครื่องเลื่อยโซยนตจํานวน 1 เครื่องเปนเงิน 10 ,000 บาท
โดยขอขอโอนรถจากรายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการรายละเอียดคําชี้แจงตามบัญชีใบโอนท่ีสงใหสมาชิก
สภาแลวนั้น 
นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายเพ่ิมเติม กอนลงมติขอให
เลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
      วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 18 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม    
18 ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นควรอนุมัติรายการตามท่ีผูบริหาร
เสนอหรือไม 

มติท่ีประชุม อนุมัติ 18 เสียง ไมอนุมัติ  –ไมมี –    งดออกเสียง  –ไมมี– 

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564จํานวน 1
รายการ รวมเปนเงิน  64,800 บาท(หกหม่ืนส่ีพันแปดรอยบาทถวน) เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมของ
หนวยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
ขอเชิญผูบริหารหรือผูแทนแถลง ครับ 
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นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
เพ่ือเปนคาใชจายจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 24 ,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง

เปนเงิน 32,400 บาท โดยขอโอนลดจากรายการโครงการกีฬาตานยาเสพติด รายละเอียดคําชี้แจงตามบัญชีใบโอน
ท่ีสงใหสมาชิกแลวนั้น 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายเพ่ิมเติม กอนลงมติขอให
เลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
      วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 18 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม    
18 ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นควรอนุมัติรายการตามท่ีผูบริหาร
เสนอหรือไม 

มติท่ีประชุม อนุมัติ 18 เสียง ไมอนุมัติ  –ไมมี –    งดออกเสียง  –ไมมี– 

ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564จํานวน 1
รายการ รวมเปนเงิน  6,000 บาท(หกพันบาทถวน) เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมของหนวยงานกองคลัง 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
ขอเชิญผูบริหารหรือผูแทนแถลง ครับ 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
เพ่ือเปนคาใชจายจัดซ้ือเครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็นจํานวน 1 เครื่องเปนเงิน 6,000 บาท โดยขอโอน

ลดจากรายการประเภทเงินประจําตําแหนงของหนวยงานกองสาธารณสุข รายละเอียดคําชี้แจงตามบัญชีใบโอนท่ีสง
ใหสมาชิกแลวนั้น 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายเพ่ิมเติม กอนลงมติขอให
เลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
      วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 18 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม    
18 ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นควรอนุมัติรายการตามท่ีผูบริหาร
เสนอหรือไม 
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มติท่ีประชุม อนุมัติ 18 เสียง ไมอนุมัติ  –ไมมี –    งดออกเสียง  –ไมมี– 

ระเบียบวาระท่ี  8 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564จํานวน 5
รายการ รวมเปนเงิน  1,350,900 บาท(หนึ่งลานสามแสนหาหม่ืนเการอยบาทถวน) เพ่ือตั้งจายเปนรายการ
ใหมของหนวยงานกองชาง 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
ขอเชิญผูบริหารหรือผูแทนแถลง ครับ 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
รายการท่ี 1. เพ่ือจัดทําโครงการกอสราง ถนน คสล.  หมูท่ี 11 บานโนนสงาสามัคคี เปนเงิน

399,000 บาทโดยขอโอนลดจากรายการคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายละเอียดคําชี้แจงตามบัญชีใบโอน  
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ปร.5 ท่ีสงใหสมาชิกแลวนั้น 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายเพ่ิมเติม กอนลงมติขอให
เลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
      วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 18 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม    
18 ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นควรอนุมัติโครงการตามท่ีผูบริหาร
เสนอหรือไม 

มติท่ีประชุม อนุมัติ 18 เสียง ไมอนุมัติ  –ไมมี –    งดออกเสียง  –ไมมี– 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
รายการท่ี 2. เพ่ือจัดทําโครงการกอสราง ถนนยกระดับคันดินพรอมลงหินคลุก  หมูท่ี 5 บานมาบ

กระสัง เปนเงิน 362,900 บาท โดยขอโอนลดจากรายการคาอาหารเสริม (นม) ของหนวยงานกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมรายละเอียดคําชี้แจงตามบัญชีใบโอน ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ปร.5 ท่ีสงใหสมาชิกแลว
นั้น 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายเพ่ิมเติม กอนลงมติขอให
เลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
      วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 18 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม    
18 ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 
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นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นควรอนุมัติโครงการตามท่ีผูบริหาร
เสนอหรือไม 

มติท่ีประชุม อนุมัติ 18 เสียง ไมอนุมัติ  –ไมมี –    งดออกเสียง  –ไมมี– 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
รายการท่ี 3. เพ่ือจัดทําโครงการกอสราง ถนนยกระดับคันดินพรอมลงหินคลุก  จากไรนางราตรี 

สาครสูงเนิน บานมาบกระสัง (บานพันชนะ หมูท่ี 1)เปนเงิน 334,000 บาท  โดยขอโอนลดจากรายการเงินเดือน
ของหนวยงานกองคลังรายละเอียดคําชี้แจงตามบัญชีใบโอน ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ปร.5 ท่ีสงใหสมาชิกแลว
นั้น 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายเพ่ิมเติม กอนลงมติขอให
เลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
      วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 18 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม    
18 ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นควรอนุมัติโครงการตามท่ีผูบริหาร
เสนอหรือไม 

มติท่ีประชุม อนุมัติ 18 เสียง ไมอนุมัติ  –ไมมี –    งดออกเสียง  –ไมมี– 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
รายการท่ี 4.เพ่ือจัดทําโครงการกอสราง ถนนยกระดับคันดินพรอมลงหินคลุก  หมูท่ี 8 บานหนอง

มะคา เปนเงิน 195,000 บาท โดยขอโอนลดจากรายการเงินเดือนของหนวยงานกองคลังรายละเอียดคําชี้แจงตาม
บัญชีใบโอน ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ปร.5 ท่ีสงใหสมาชิกแลวนั้น 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายเพ่ิมเติม กอนลงมติขอให
เลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
      วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 18 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม    
18 ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 
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นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นควรอนุมัติโครงการตามท่ีผูบริหาร
เสนอหรือไม 

มติท่ีประชุม อนุมัติ 18 เสียง ไมอนุมัติ  –ไมมี –    งดออกเสียง  –ไมมี– 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
รายการท่ี 5. เพ่ือเปนคาใชจายจัดซ้ือเครื่องขยายเสียง  จํานวน 3 เครื่องๆละ 20,000 บาทรวม

เปนเงิน 60,000 บาท โดยขอโอนลดจากรายการเงินเดือน ของหนวยงานกองสาธารณสุข รายละเอียดคําชี้แจงตาม
บัญชีใบโอน ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ปร.5 ท่ีสงใหสมาชิกแลวนั้น 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายเพ่ิมเติม กอนลงมติขอให
เลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 
นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
      วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 18 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม    
18 ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นควรอนุมัติรายการตามท่ีผูบริหาร
เสนอหรือไม 

มติท่ีประชุม อนุมัติ 18 เสียง ไมอนุมัติ  –ไมมี –    งดออกเสียง  –ไมมี– 

ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติเพ่ือพิจารณา          

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เรื่องการซอมแซมรถดับเพลิงท่ีรับโอนจากกรุงเทพมหานคร ทางผูบริหารมีแนวทางอยางไร ครับ 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
  ถาซอมใหญใหใชงานไดดี ท้ังระบบไฮดรอลิก ระบบบันใดกระเชา ปมน้ํา ระบบเครื่องยนต ระบบ
ไฟฟาตางๆ คาดวานาจะใชงบประมาณเยอะมาก 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  กระผมคิดวาเราซอมพอใชการได เฉพาะสวนท่ีเราจําเปน โดยชางจักกฤษ ศรีสุข จะชวยตรวจสอบ
ใหวาควรซอมแซม สวนใดบาง 

นายปลอง  กินขุนทด  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  กระผมเห็นวาถาจะซอม ก็ควรซอมใหเบ็ดเสร็จ จะไดเกิดความสะดวกกับผูใชงาน และไมมีปญหา
ภายหลัง   
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นายมนตรี  เกวขุนทด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 4 
  กระผมอยากให องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ประสานชางท่ีมีความรูมาประเมิน ราคากอน 
และใหผูบริหาร พิจารณาวาจะซอมสวนใดบาง 

นายสมิง  สําราญพันธุสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 1 
  กระผมเห็นดวยกับ ทานมนตรี เกวขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 4 
ควรใหชางมาประเมินราคากอนแลวก็ซอมแซมตามความเหมาะสม และสถานะทางการเงิน ของ อบต. ดวย 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายเพ่ิมเติม กอนลงมติขอให
เลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
      วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 18 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม    
18 ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นควรอนุมัติรายการตามท่ีผูบริหาร
เสนอหรือไม 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบใหซอม -13 เสียง  

- ไมเห็นชอบใหซอม -  5 เสียง 
1. นายสมิง สําราญพันธุสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 1 
2. นายมนตรี  เกวขุนทด    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 4 
3. นายพงศกร พาขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 4 
4. นายสมหวัง ไชยพิบูรณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 9 
5. นายพล  แสง-วนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 10 

- งดออกเสียง    –ไมมี– 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องอ่ืนๆ          

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
  กรมทรัพยากรน้ํา มีงบประมาณท่ีจะขุดลอกหนองตามมตี ก็ฝากทางผูบริหารพิจารณาสงโครงการ
และการขุดลอกคลองหมูท่ี 1 เชื่อมลําเชียงไกรดวยครับ 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
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นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกครับ ถาไมมีผมขอปดการประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา 1 6.10 น. 
       
 
ลงชื่อ      ผูจดบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
          (นายสมสวน  ดุมขุนทด) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวถูกตอง 
ลงชื่อ    สมิง  สําราญพันธประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       (นายสมิง สําราญพันธ)  สภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 

ลงชื่อ    ปลอง กินขุนทด กรรมการฯ  
                (นายปลอง  กินขุนทด) 
 

ลงชื่อ  พงศกร  พาขุนทด กรรมการฯ 
              (นายพงศกร  พาขุนทด)    
 

ลงชื่อ    พล  แสงวน กรรมการฯ 
                  (นายพล แสง-วน)     
 

ลงชื่อ อภัสสร  ผองใสกรรมการ/เลขานุการ 
(นางอภัสสร ผองใส) 
 
 
 

 สภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะไดมีมติรับรอง 
ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี3ครั้งท่ี 1/25๖4 

      วันศุกรท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 
 

     ลงชื่อ    อุดม  สรอยแสงพันธุ 
      (นายอุดม สรอยแสงพันธุ) 
     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 

 


