
 

สําเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี  1/25๖4 

วันศุกรท่ี  ๑3  สิงหาคม 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 นายบุญญฤทธิ์ โชขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ บุญญฤทธิ์ โชขุนทด  
5 นางอรอนงค ชวยณรงค สมาชิกสภา อบต. พันชนะ อรอนงค ชวยณรงค  
6 นายพงศกร พาขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ พงศกร พาขุนทด  
7 นายมนตรี  เกวขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ มนตรี  เกวขุนทด  
8 นายสมพงษ ก่ิงคางพลู สมาชิกสภา อบต. พันชนะ สมพงษ ก่ิงคางพลู  
9 นายเริ่ม แกมสูงเนิน สมาชิกสภาอบต. พันชนะ เริ่ม แกมสูงเนิน  
10 นายตน  เสขุนทด สมาชิกสภาอบต. พันชนะ ตน  เสขุนทด  
11 นายนิพัทน มายขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ นิพัทน มายขุนทด  
12 นางอภัสสร ผองใส สมาชิกสภา อบต. พันชนะ อภัสสร ผองใส  
13 นางกองแกว  หาญณรงค สมาชิกสภา อบต. พันชนะ กองแกว  หาญณรงค  
14 นายสมหวัง ไชยพิบูรณ สมาชิกสภา อบต. พันชนะ สมหวัง ไชยพิบูรณ  
15 น.ส.วิไลวรรณโปยขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ วิไลวรรณโปยขุนทด  
16 นายพล แสง - วน สมาชิกสภา อบต. พันชนะ พล แสง-วน  
17 นางวงเดือน  พบขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ วงเดือน  พบขุนทด  
18 นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภา อบต .พันชนะ  สมสวน ดุมขุนทด  

 

ผูไมมาประชุม 

 

๑. นายธนากร แฉขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ   หมูท่ี 2    -ขาด- 

2.  นายสมชาย  ศรีแสง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะหมูท่ี2    -ขาด- 
3. นายโชติชนิต หม่ืนนาค สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะหมูท่ี9    -ลา- 

     4. นางวงเดือน  พบขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะหมูท่ี11   -ลา- 
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ผูเขารวมประชุม 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายจเร  เสขุนทด นายก อบต.พันชนะ จเร  เสขุนทด  
2 นายตี๋เหียดขุนทด รองนายก อบต.พันชนะ ตี๋เหียดขุนทด  
3 นางแจมจันทร  นุขุนทด รองนายก อบต.พันชนะ แจมจันทร  นุขุนทด  
4 นายสมยศ  ชาญนอก กํานัน ต.พันชนะ สมยศ  ชาญนอก  
5     
6     
7     
8     
9     
     
     
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผูมาประชุมวาครบ

องคประชุมหรือไม เม่ือครบองคประชุมแลวใหเลขานุการสภาสงสัญญาณใหสมาชิกสภาเขาประชุม  สมาชิกสภาผู
มาประชุมเขานั่งประจําท่ีท่ีจัดไวให และประธานสภาตรวจวา สมาชิกสภาเขาประชุมครบองคประชุมหรือไม เม่ือ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะเขาประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมครับ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
1.1 สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลพันชนะไดจัดตั้งศูนยพักคอยวง (ci ) ณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลพันชนะรองรับได 20 เตียงและขอใหประชาสัมพันธเก่ียวกับมาตรการท่ีขอกําหนดออกตามความในมาตรา 

9 แหงพระราชกําหนดการบริหารงานและการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินพ. ศ. 2548 โดยเครงครัด 

 1.2 ขอขอบคุณพ่ีนองชาวบานหนองพลวงท่ีรวมกันปลูกตนไมและหญาแฝกณบริเวณรอบ

ขอบสระน้ําบานหนองพลวงเม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 ท่ีผานมา 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
   ขอเชิญผูบริหาร หัวหนาสวนงานท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ ครับ 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
 1.1 เรื่องการชวยเหลือเกษตรกรท่ีประสบปญหาการแพรระบาดของโรค ลัมปสกินใน

เขตพ้ืนท่ีตําบลพันชนะเขาหลักเกณฑท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 3 รายโดยใชงบประมาณของทองถ่ินเปนเงิน 

50,000 บาท  

1.2 เรื่องการใชเงินสะสมสํารองจายในกรณีท่ีมีสาธารณภัยและเปนความเดือดรอน

ของประชาชนถนนขาดไมสามารถสัญจรไดความจําเปนเรงดวนใชอํานาจของผูบริหารดําเนินการดังนี้ 

- ปรับปรุงซอมแซมถนนพรอมยกระดับคันดินหมูท่ี 4  บานมาบกราด ถนน สายบึง

น้ําเค็มเปนเงิน 90,000 บาท  

- วางทอระบายน้ํา คสล. หมูท่ี 4  บานมาบกราด ถนน สายบึงน้ําเค็มเปนเงิน 

140,000 บาท  

1.3  เรื่องการใชงบประมาณเหลือจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจป 2564 จํานวน 

2,589,000 บาททําโครงการกอสรางถนนลาดยางแคปซีล  จากหมูท่ี 3 บานหนองพลวง ไปหมูท่ี 11บานโนน

สงาสามัคคี 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ผูจัดการการไฟฟาสาขาดานขุนทด 

1. ขอความรวมมือทุกหมูบานหากมีการพัฒนาหมูบานใหชวยกันตัดแตงก่ิงไมตนไมท่ี

อยูติดสายไฟฟาไดโดยใหประสานไปทางไฟฟาดานขุนทดจะออกมาดับไฟให  

2.กรณีสายไฟฟาหรือเสาไฟฟาท่ีตั้งอยูในลักษณะไมปลอดภัยหรืออาจกอใหเกิด

อันตรายขอใหถายรูปและแจงไปยังไฟฟาดานขุนทดเพ่ือท่ีจะออกมาแกไขให  

3. กรณีท่ีตองการประหยัดไฟฟาท่ีตอจากเสาไฟเสาสุดทายหากเกิน 140 เมตรการ

ไฟฟาจะคิดคาใชจายตอเสาประมาณ 8000 บาทตอระยะ 40 เมตร 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะสมัยสามัญ   
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 /2564 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
ตามท่ีเลขานุการสภาสงบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะสมัย

สามัญสมัยท่ี๒ครั้งท่ี  1/๒๕๖4ใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมใหทําสําเนารายงานการประชุมสงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
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ตําบลพันชนะไดตรวจดูกอนการประชุมไมนอยกวา  1 วันเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะรับรอง
รายงานการประชุมในการประชุมการแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภา และ
เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะมีมติรับรองรายงานการประชุมในการประชุมแลวใหประธานสภาลงชื่อ
ในรายงานการประชุมไวเปนหลักฐานนั้น 

มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภา องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ
สมัยสามัญสมัยท่ี๒ครั้งท่ี  1/๒๕๖4หรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําในรายงานการประชุม กอน
ลงมติ ใหการรับรองรายงานการประชุม ขอใหเลขา นุการสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม 
หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
เรียนทานประธานสภากระผมนายสมสวนดุมขุนทดเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะวันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 17ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม 17  ทาน ถือวา
ครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา ใหการรับรองรายงานการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 /2563 หรือไมครับ 

มติท่ีประชุม  ใหการรับรอง 16 เสียง ไมใหการรับรอง–ไมมี –งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถามเรื่องการซอมแซมรถดับเพลิงท่ีไดรับโอนจากกรุงเทพมหานครจํานวน 1 
คัน 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
   ขอเชิญผูบริหารแถลง ครับ 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะไดทําหนังสือหารือกรมการขนสงทางบกเม่ือเดือนกรกฎาคม 

2564 ถึงการจดทะเบียนเปนกรรมสิทธิ์ขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะเนื่องจากสํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมาไมสามารถจดทะเบียนรับโอนใหไดตองปรับปรุงซอมแซมระบบอุปกรณและตรวจ สภาพรถกอน
ขณะนี้อยูระหวางรอคําตอบจากอธิบดีกรมการขนสงทางบกครับ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติขออนุมัติใชเงินสะสมสํารองจายเพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณี
มีสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงินการ
ฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับท่ี 
4)พ.ศ. 2561 ขอ 89  (3)จํานวน 7 โครงการรวมงบประมาณท้ังส้ิน  
1,488,000   บาท(รายละเอียดโครงการตามแบบปร . 4 ป. 5 แนบระเบียบวาระ
การประชุม) 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
   ขอเชิญผูบริหาร หรือผูแทนแถลง ครับ 
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นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
เรียนประธานสภาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ทุกทาน ดวยองคการบริหาร

สวนตําบลพันชนะไดรับการรองทุกขจากผูนําชุมชนมีถนนภายในหมูบานถนน  และเชื่อมระหวางหมูบานการ
สัญจรไมไดเนื่องจากฝนตกทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนอยางมากเพ่ือเปนการแกไขความเดือดรอน
เรงดวนจึงจําเปนตองใชงบประมาณจากเงินสะสมสํารองจายดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณ
ภัยฝนตกทําใหถนนไดรับความเสียหายโดยไดกันเงินไวตามระเบียบหนังสือสั่งการตามท่ีกําหนดไวแลวเหตุท่ีใชเงิน
สะสมสํารองจายเนื่องจากไมมีงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพ .ศ. 2564 ท่ีจะ
โอนตั้งจายเปนรายการใหมหรือตั้งจายเพ่ิมในงบกลางประเภทเงินสํารองจายและเงินสะสมก็ไมสามารถนํามาใช
จายไดเนื่องจากตองการเงินไวตามระเบียบท่ีกําหนดไวจึงจําเปนตองใชเงินสะสมสํารองจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ซ่ึงปจจุบันเงินสํารองจายท่ีสามารถจายได 2 ,872,380 บาทขออนุมัติจายครั้งนี้เปนเงิน 
1,488,000 บาทรวม 7 โครงการดังนี้ 
   1.โครงการกอสรางรางระบายน้ําบล็อกคอนเวิรส หมูท่ี 5 เปนเงิน 200,000 บาท  
(รายละเอียดใบประมาณการ ปร4 ปร5 ตามเอกสารท่ีสงใหสมาชิกทุกทาน แลวนั้น) 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย หรือมีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะหรือไมครับ ถาไมมี กอนลงมติ

ขอใหเลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 17 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม 17

ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา อนุมัติโครงการกอสรางรางระบายน้ํา
บล็อกคอนเวิรส หมูท่ี 5 เปนเงิน 200,000 บาท ตามท่ีผูบริหารเสนอ หรือไมครับ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไมเห็นชอบ  –ไมมี –    งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  

2.โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมูท่ี 3 บานหนองพลวง  เปนเงิน 200,000 บาท  
(รายละเอียดใบประมาณการ ปร4 ปร5 ตามเอกสารท่ีสงใหสมาชิกทุกทาน แลวนั้น) 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย หรือมีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะหรือไมครับ ถาไมมี กอนลงมติ

ขอใหเลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 17 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม 17

ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 
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นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา อนุมัติโครงการกอสรางฝายน้ําลน หมู
ท่ี 3 บานหนองพลวง เปนเงิน 200,000 บาท ตามท่ีผูบริหารเสนอ หรือไมครับ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไมเห็นชอบ  –ไมมี –    งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  

3.โครงการซอมถนนหินคลุกภายในตําบล หมูท่ี 3 บานหนองพลวง  เปนเงิน 
108,000 บาท (รายละเอียดใบประมาณการ ปร4 ปร5 ตามเอกสารท่ีสงใหสมาชิกทุกทาน แลวนั้น) 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย หรือมีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะหรือไมครับ ถาไมมี กอนลงมติ

ขอใหเลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 17 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม 17

ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา อนุมัติโครงการซอมถนนหินคลุก
ภายในตําบล หมูท่ี 3 บานหนองพลวง  เปนเงิน 108,000 บาท ตามท่ีผูบริหารเสนอ หรือไมครับ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไมเห็นชอบ  –ไมมี –    งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  

4.โครงการซอมแซมลงดินถม หมูท่ี 7 บานโปงกระสัง  เปนเงิน 307,000 บาท 
(รายละเอียดใบประมาณการ ปร4 ปร5 ตามเอกสารท่ีสงใหสมาชิกทุกทาน แลวนั้น) 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย หรือมีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะหรือไมครับ ถาไมมี กอนลงมติ

ขอใหเลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 17 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม 17

ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา อนุมัติโครงการซอมแซมลงดินถม หมู
ท่ี 7 บานโปงกระสัง  เปนเงิน 307,000 บาท  ตามท่ีผูบริหารเสนอ หรือไมครับ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไมเห็นชอบ  –ไมมี –    งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
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นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  

5.โครงการวางทอระบายน้ํา คสล หมูท่ี 9 บานวะระเวียง  เปนเงิน 118,000 บาท 
(รายละเอียดใบประมาณการ ปร4 ปร5 ตามเอกสารท่ีสงใหสมาชิกทุกทาน แลวนั้น) 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย หรือมีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะหรือไมครับ ถาไมมี กอนลงมติ

ขอใหเลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 17 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม 17

ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา อนุมัติโครงการวางทอระบายน้ํา คสล 
หมูท่ี 9 บานวะระเวียง  เปนเงิน 118,000 บาท  ตามท่ีผูบริหารเสนอ หรือไมครับ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไมเห็นชอบ  –ไมมี –    งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  

6.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน หมูท่ี 1 บานพันชนะ  เปนเงิน 495,000 บาท 
(รายละเอียดใบประมาณการ ปร4 ปร5 ตามเอกสารท่ีสงใหสมาชิกทุกทาน แลวนั้น) 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย หรือมีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะหรือไมครับ ถาไมมี กอนลงมติ

ขอใหเลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 17 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม 17

ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา อนุมัติโครงการปรับปรุงซอมแซมถนน 
หมูท่ี 1 บานพันชนะ  เปนเงิน 495,000 บาท  ตามท่ีผูบริหารเสนอ หรือไมครับ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไมเห็นชอบ  –ไมมี –    งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  

7.โครงการวางทอหมูท่ี 3 บานหนองพลวง เปนเงิน 60,000 บาท  
(รายละเอียดใบประมาณการ ปร4 ปร5 ตามเอกสารท่ีสงใหสมาชิกทุกทาน แลวนั้น) 
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นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย หรือมีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะหรือไมครับ ถาไมมี กอนลงมติ

ขอใหเลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 17 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม 17

ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา อนุมัติโครงการวางทอ หมูท่ี 3 บาน
หนองพลวง  เปนเงิน 60,000 บาท   ตามท่ีผูบริหารเสนอ หรือไมครับ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไมเห็นชอบ  –ไมมี –    งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  ผูบริหารเสนอขออนุมัติใชเงินสะสมสํารองจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 7 
โครงการ โดยสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะอนุมัติใหทุกโครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,488,000 บาท 
คงเหลือเงินสะสมสํารองจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 1,384,380 บาท 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
  ยอดเงินสะสมสํารองจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 1,384,380 บาท จะตองกันไว
จายชวยเหลือเกษตรกรโรคลัมปสกิน ประมาณ 50,000 บาท 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วาระท่ี  1  ข้ันรับหลักการ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  

เอกสารรางขอบัญญัติและเอกสารประกอบคําชี้แจงขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ.2565 ไดสงใหสมาชิกทุกทานแลวกอนถึงวาระการประชุม  

ขอเชิญผูบริหารแถลงคําชี้แจงประกอบตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2565ครับ 
นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะทุกทาน บัดนี้คณะ
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.256 5 
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ขอชี้แจงใหทราบถึงสถานการณคลังตลอดจนหลักการ และ
แนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังตอไปนี้  
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1.สถานการณคลัง 
1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
สถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 19,442,801.47บาท 
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 29,484,550.87บาท 
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน8,317,874.46บาท 
1.1.4  รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย 
จํานวน -0- โครงการ รวม -0.๐๐- บาท 
1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน              

8โครงการ รวม 31,156.90บาท 
1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 

2.การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 
2.1 รายรับจริง จํานวน ๓2,427,271.81บาท ประกอบดวย 
หมวดภาษีอากร    จํานวน     30,688.90 บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน  70,655.00 บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน   จํานวน  107,663.28 บาท 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน            ๐.๐๐ บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    จํานวน 41,910.00 บาท 
หมวดรายไดจากทุน    จํานวน 0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    จํานวน 17,817,554.94บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จํานวน 18,007,017.00บาท 
2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน24,444.๐๐บาท 

                                          2.3 รายจายจริง จํานวน 30,156,147.34บาท ประกอบดวย 
งบกลาง     จํานวน  11,416,171.70บาท 
งบบุคลากร     จํานวน 11,018,796.00  บาท
งบดําเนินงาน    จํานวน  4,364,561.64บาท 
งบลงทุน     จํานวน  1,428,218.00 บาท 
งบรายจายอ่ืน    จํานวน  ๐0.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน     จํานวน  1,925,400.๐๐ บาท 
2.4 รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  
     จํานวน        24,444.00 บาท 
2.5 รายจายท่ีจายจากเงินสะสม   จํานวน 1,857,418.๐๐ บาท 
2.6รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 4,303,9๐๐.๐๐ บาท 
2.7 รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน            ๐๐.๐๐ บาท 
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รายจาย 
ประเภท / หมวด รายจายจริง 

ป ๒๕๖3 
ประมาณการ 

ป ๒๕๖4 
ประมาณการ 

ป ๒๕๖5 
จายจากงบประมาณ 
งบกลาง 11,416,171.70 13,309,754.00 13,128,400.00 
งบบุคลากร 11,018,796.00 12,447,474.00 13,436,330.00 
งบดําเนินงาน 4,364,561.64 6,663,772.00 6,580,670.00 
งบลงทุน 1,428,218.00 4,459,000.00 4,282,600.00 
งบเงินอุดหนุน 1,928,400.00 2,620,000.00 2,572,000.00 
รวมจายจากเงินงบประมาณ 30,156147.34 39,500,000.00 40,000,000.00 
 

รายรับ  
รายไดจัดเก็บเอง รายรับจริง 

ป ๒๕๖3 
ประมาณการ 

ป ๒๕๖4 
ประมาณการ 

ป ๒๕๖5 
หมวดภาษีอากร 30,688,.90 52,700.00 25,500.00 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต 

70,655.00 52,400.00 38,900.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 107,663.28 127,500.00 127,500.00 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 41,910.00 20,250.00 63,000.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 250,917.18 252,850.00 254,9000.00 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 17,817,554.94 19,037,000.00 19,538,000.00 
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

17,817,554.94 19,037,000.00 19,538,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 18,007,017.00 20,210,150.00 20,207,100.00 
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

18,007,017.00 20,210,150.00 20,207,100.00 

รวม 36,075,489.12 39,500,000.00 40,000,000.00 
             
นายจเร เสขุนทด  นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  

รายละเอียดคําชี้แจงตามรางฯ ท่ีสงใหสมาชิกพรอมแบบโครงการ ในประมาณการและเอกสาร
ประกอบอ่ืน ๆ  

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
  สมาชิกสภาทุกทาน ผูบริหารก็ไดแถลง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.256 5 นี้ ครบทุก
แผนงาน วาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงราง 
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ขอบัญญัตินี้หรือไมหากมีสมาชิกทานใดประสงคอภิปรายก็เชิญครับ โดยใหอภิปรายตามลําดับตามท่ีผูบริหารได
แถลงไว 

นายปลอง กินขุนทด รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
  เรียนทานประธานสภากระผมนายปลองกินขุนทด รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
พันชนะขอเสนอใหสภาฯ ลงมติรับหลักการ วาระท่ีหนึ่ง แลวสงรางขอบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการแปรญัตติได
พิจารณาตอไป 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  ตามท่ีนายปลอง  กินขุนทด รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะเสนอ  มีสมาชิก
ทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับถาไมมีผมขอผูรับรอง  ๒ คน  ครับ 
ผูรับรอง 1. นายสมิง  สําราญพันธ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  หมูท่ี ๑ 
 ใหการรับรอง 
 2. นายพล  แสงวน        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  หมูท่ี ๑๐ 
 ใหการรับรอง 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกทานใด จะเสนออยางอ่ืนอีกหรือไมครับ ถาไมมีกระผมก็ขอมติท่ีประชุม กอนลงมติ 

ขอใหเลขานุการสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมหรือไม เชิญครับ 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
เรียนทานประธานสภากระผมนายสมสวนดุมขุนทดเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะวันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 17ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม 17  ทาน ถือวา
ครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา  เห็นชอบตามท่ีนายปลองกินขุนทด 

รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะเสนอหรือไมครับ 

มติท่ีประชุมเห็นชอบรับหลักการ16 เสียง ไมใหการรับรอง–ไมมี – งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  ตอนนี้เวลา 12.30 นาฬิกาแลว ผมขอพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารเท่ียง และขอนัด
ประชุมชวงบายในเวลา 13.20 นาฬิกา ขอพักการประชุมครับ 

เริ่มประชุมชวงบาย  เวลา 13.20 น. 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุมเวลา 13.20 นาฬิกา เลขานุการสภาตรวจสอบรายชื่อสมาชิก

สภาผูมาประชุมวาครบองคประชุมหรือไม เม่ือครบองคประชุมแลวใหเลขานุการสภาสงสัญญาณใหเขาประชุม   
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สมาชิกสภาผูมาประชุมเขานั่งประจําท่ีท่ีจัดไวให และประธานสภาตรวจวาสมาชิกสภาเขาประชุมครบองคประชุม
หรือไม เม่ือสมาชิกสภาเขาประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมในชวงบาย ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
เม่ือรับหลักการแลว จะสงรางขอบัญญัติงบประมาณใหคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือพิจารณา 

และเลือกสมาชิกสภาฯเปนคณะกรรมก ารสามัญ หรือวิสามัญ   เพ่ือ เปนกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติตอไป 
ซ่ึงตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ
103,105 จะตองมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 

นายสมิง  สําราญพันธสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  หมูท่ี ๑ 
เรียนทานประธานสภา กระผมนายสมิงสําราญพันธสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะหมูท่ี๑ขอเสนอใหมีคณะกรรมการสามัญเพ่ือเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 5 คน ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
   ขอผูรับรอง 2 คนครับ  

ผูรับรอง   1. นายเริ่ม  แกมสูงเนินสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี ๖  
   ใหการรับรอง 

2. นายสมพงษ  ก่ิงคางพลู  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 6 
ใหการรับรอง 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกทานใด จะเสนออยางอ่ืนอีกหรือไมครับ ถาไมมีกระผมก็ขอมติท่ีประชุม กอนลงมติ 

ขอใหเลขานุการสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมหรือไม เชิญครับ 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
เรียนทานประธานสภากระผมนายสมสวนดุมขุนทดเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะวันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 17ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม   17  ทาน ถือวา
ครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา  เห็นชอบตามท่ีนายสมิงสําราญพันธ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะหมูท่ี๑  เสนอหรือไมครับ 

มติท่ีประชุมเห็นชอบรับหลักการ16 เสียง ไมใหการรับรอง–ไมมี – งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
ตอไปขอใหทานสมาชิกสภาฯ ได เสนอรายชื่อสมาชิกสภาเพ่ือเปน คณะกรรมการแปร

ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 คนท่ี 1โดยใหเสนอชื่อจากผูเปนสมาชิกสภาฯ และ
มีผูรับรอง 2 คนถาสมาชิกเสนอแตในกรณีท่ีมีผูบริหารเสนอไมตองมีผูรับรองโดยใหเสนอทีละชื่อ  
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นายมนตรี  เกวขุนทด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 4 
   เรียนทานประธานสภากระผมนายมนตรีเกวขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพันชนะหมูท่ี  4ขอเสนอ นายพงศกร  พาขุนทดสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะหมูท่ี4 เปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายป พ.ศ.2565คนท่ี 1 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
   ขอผูรับรอง 2 คนครับ  
ผูรับรอง   1. นายเริ่ม แกมสูงเนิน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 6  

ใหการรับรอง 
2. นายพล แสงวน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 10  

ใหการรับรอง 
นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

มีสมาชิกทานใด จะเสนออยางอ่ืนอีกหรือไมครับ ถาไมมีกระผมก็ขอมติท่ีประชุม กอนลงมติ 
ขอใหเลขานุการสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมหรือไม เชิญครับ 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
เรียนทานประธานสภากระผมนายสมสวนดุมขุนทดเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะวันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 17ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม   17  ทาน ถือวา
ครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา  เห็นชอบตามท่ีนายมนตรี  เกวขุนทด

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะหมูท่ี4  เสนอหรือไมครับ 

มติท่ีประชุม  ใหการเห็นชอบ15 เสียง    
ไมเห็นชอบ -ไมมี-   
งดออกเสียง 2 เสียง (นายพงศกร  พาขุนทด ,ประธานสภา) 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
ตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ไดเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเพ่ือเปน คณะกรรมการแปร

ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 คนท่ี 2 

นายสมหวัง  ไชยพิบูลย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 9 
   เรียนทานประธานสภา กระผมขอเสนอ นายสมิง สําราญพันธ สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 1 เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายป พ.ศ.256 5
คนท่ี 2  
นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ             

ขอผูรับรอง 2 คนครับ 
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ผูรับรอง   1. นายสมพงษ ก่ิงคางพลู สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 6  
ใหการรับรอง 

2. นางอรอนงค  ชวยณรงค สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 3 
ใหการรับรอง 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกทานใด จะเสนออยางอ่ืนอีกหรือไมครับ ถาไมมีกระผมก็ขอมติท่ีประชุม กอนลงมติ 

ขอใหเลขานุการสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมหรือไม เชิญครับ 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
เรียนทานประธานสภากระผมนายสมสวนดุมขุนทดเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะวันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 17ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม   17  ทาน ถือวา
ครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นชอบตามท่ีนายสมหวัง  ไชยพิบูลย

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะหมูท่ี9  เสนอหรือไมครับ 

มติท่ีประชุม  ใหการเห็นชอบ15 เสียง    
ไมเห็นชอบ -ไมมี-   
งดออกเสียง 2 เสียง (นายสมิง  สําราญพันธุ ,ประธานสภา) 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
ตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ไดเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเพ่ือเปน คณะกรรมการแปร

ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 คนท่ี 3 

นางระเบียบ  ลาดนอก   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 11 
   เรียนทานประธานสภา ดิฉันขอเสนอนายสมพงษ  ก่ิงคางพลู สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี ๖เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายป พ.ศ.256 5
คนท่ี 3 
นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ             

ขอผูรับรอง 2 คนครับ 
ผูรับรอง   1. นางกองแกว  หาญณรงคสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 8 

ใหการรับรอง 
2. นายนิพัทนมายขุนทดสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 7  

ใหการรับรอง 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 



 

มีสมาชิกทานใด จะเสนออยางอ่ืนอีกหรือไมครับ ถาไมมีกระผมก็ขอมติท่ีประชุม กอนลงมติ 
ขอใหเลขานุการสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมหรือไม เชิญครับ 
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นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
เรียนทานประธานสภากระผมนายสมสวนดุมขุนทดเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะวันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 17ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม   17  ทาน ถือวา
ครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นชอบตามท่ีนางระเบียบ  ลาดนอก

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะหมูท่ี11  เสนอหรือไมครับ 

มติท่ีประชุม  ใหการเห็นชอบ15 เสียง    
ไมเห็นชอบ -ไมมี-   
งดออกเสียง 2 เสียง (นายสมพงษ  ก่ิงคางพลู ,ประธานสภา) 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
ตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ไดเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเพ่ือเปน คณะกรรมการแปร

ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 คนท่ี 4 

นายนิพัทธ มายขุนทด   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 7 
   เรียนทานประธานสภา กระผมขอเสนอ นางสาววิไลวรรณโปยขุนทด สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 10เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายป 
พ.ศ.2565คนท่ี 4 
นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ             

ขอผูรับรอง 2 คนครับ 
ผูรับรอง   1. นางอภัสสร  ผองใส สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 8 

ใหการรับรอง 
2. นายสมิง  สําราญพันธ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี ๑ให

การรับรอง 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกทานใด จะเสนออยางอ่ืนอีกหรือไมครับ ถาไมมีกระผมก็ขอมติท่ีประชุม กอนลงมติ 

ขอใหเลขานุการสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมหรือไม เชิญครับ 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
เรียนทานประธานสภากระผมนายสมสวนดุมขุนทดเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะวันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 17ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม   17  ทาน ถือวา
ครบองคประชุม ครับ 
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นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นชอบตามท่ีนายสมหวัง  ไชยพิบูลย

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะหมูท่ี9  เสนอหรือไมครับ 

มติท่ีประชุม  ใหการเห็นชอบ15 เสียง    
ไมเห็นชอบ -ไมมี-   
งดออกเสียง 2 เสียง (นางสาววิไลวรรณโปยขุนทด ,ประธานสภา) 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
ตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ไดเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเพ่ือเปน คณะกรรมการแปร

ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 คนท่ี 5 

นางสาววิไลวรรณโปยขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 10 
  เรียนทานประธานสภาดิฉันขอเสนอนายพล  แสง-วนสมาชิก สภาองคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ  หมูท่ี 10 เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายป พ.ศ.2565คนท่ี 5 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ             
ขอผูรับรอง 2 คนครับ 

ผูรับรอง 1. นายบุญฤทธิ์  โชขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี ๓ ให
การรับรอง 

2. นายตน  เสขุนทด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 7   ให
การรับรอง 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกทานใด จะเสนออยางอ่ืนอีกหรือไมครับ ถาไมมีกระผมก็ขอมติท่ีประชุม กอนลงมติ 

ขอใหเลขานุการสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมหรือไม เชิญครับ 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
เรียนทานประธานสภากระผมนายสมสวนดุมขุนทดเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะวันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 17ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม   17  ทาน ถือวา
ครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา  เห็นชอบตามท่ีนางสาววิไลวรรณโปย

ขุนทดสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะหมูท่ี10  เสนอหรือไมครับ 

มติท่ีประชุม  ใหการเห็นชอบ15 เสียง    
ไมเห็นชอบ -ไมมี-   
งดออกเสียง 2 เสียง (นายพล  แสง-วน ,ประธานสภา) 
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นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ             
เม่ือได คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ครบจํานวนตามท่ีสภาเสนอ แลว ตอไปขอใหท่ีประชุม สภาไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  
ระยะเวลาแปรญัตติ สถานท่ีแปรญัตติ ตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

นายปลอง กินขุนทด รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ     
  เรียนทานประธานสภากระผม ขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตอคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 

1 กําหนดระยะเวลาใหสมาชิกสภาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ 

-วันเสารท่ี 14 สิงหาคม 2564  ตั้งแตเวลา 08.00 - 17.00 น . 

-วันอาทิตยท่ี 15 สิงหาคม 2564  ตั้งแตเวลา 08.00 - 17.00 น .  

-วันจันทรท่ี 16 สิงหาคม 2564  ตั้งแตเวลา 08.00 - 17.00 น . 

วันอังคารท่ี 17 สิงหาคม 2556  ตั้งแตเวลา 08.00 - 17.00 น . 

สถานท่ีเสนอคําแปร  ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  

2 กําหนดระยะเวลาใหคณะกรรมการแปรญัตติไมไปดําเนินการพิจารณาคําแปลโดยละเอียดใน

วันท่ีในวันพุธท่ี 18 สิงหาคม 2564 มีกําหนดระยะเวลา 1 วันตั้งแตเวลา 09.00 - 18.00 นสถานท่ีกรรมการ

แปรญัตติพิจารณา  ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ             
ตามท่ีนายปลอง  กินขุนทด  รองประธานสภาเสนอ มีสมาชิกทานใด เห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม  

ถาไมมี ขอผูรับรองจํานวน 2 คนครับ 
1. นายพล แสงวน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 10  

ใหการรับรอง 
2. นายสมหวัง ไชยพิบูรณ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 9 

ใหการรับรอง 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกทานใด จะเสนออยางอ่ืนอีกหรือไมครับ ถาไมมีกระผมก็ขอมติท่ีประชุม กอนลงมติ 

ขอใหเลขานุการสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมหรือไม เชิญครับ 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
เรียนทานประธานสภากระผมนายสมสวนดุมขุนทดเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะวันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 17ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม   17  ทาน ถือวา
ครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 



 

เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นชอบตามท่ี นายปลอง  กินขุนทด
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  เสนอหรือไมครับ 

-/มติ... 
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มติท่ีประชุม  ใหการเห็นชอบ15 เสียง    
ไมเห็นชอบ -ไมมี-   
งดออกเสียง 2 เสียง (รองประธานสภา ,ประธานสภา) 

นายสมสวน ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
เรียนทานประธานสภา กระผมนายสมสวนดุมขุนทดเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

พันชนะตามท่ีสภาเลือกคระกรรมการแปรฯ จํานวน  5 คน  และขณะนี้คณะกรรมการแปรฯก็อยูในหองประชุม
ครบกระผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๖ 5ตาม
ระเบียบขอบังคับฯ ขอ 109 ถาเปนการประชุมครั้งแรกของการประชุมคณะกรรมการใหเลขานุการสภาฯ นัด
ประชุมนั้น กระผมขอนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ ครั้งแรกเปนวันนี้ วันท่ี 
13 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  เพ่ือเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป๒๕๖5และเลือกเลขานุการ 

คณะกรรมการแปรฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
ใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะทําหนังสือแจงผูท่ีขาดประชุมติดตอ กันเกิน 

3 ครั้งเพ่ือใหชี้แจงเหตุผลตอประธานสภาดวย 

นายพงศกร  พาขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 4 
  ขอสอบถามผูบริหาร 2 เรื่องดังนี้ครับ  

1. การสอบเขตบึงสาธารณะน้ําเค็ม หมูท่ี 4 บานมาบกราด ข้ันตอนไปถึงไหนแลว  

2. การปรับเกรดโครงการของ อบจ.หลังฝนถนนดีจะดําเนินการเม่ือไหร ครับ 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
  เรื่อง สอบเขตบึงน้ําเค็มไดแจงสํานักงานท่ีดินสาขาดานขุนทดแลวแตยังไมไดรับการตอบกลับวา
จะดําเนินการเม่ือใด  และการ ปรับเกรดถนนของอบจ . ไดยกเลิกโครงการแลวเนื่องจากสถานการณ covid
จําเปนตองใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ดําเนินการเองครับ 

นายพล  แสง-วน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 10 
เรียนนายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะดวยกระผมไดรับแจงจากชาวบานหมูท่ี 10 บาน

พลกรังนอย  ไดรับผลกระทบจากกลิ่นข้ีหมูของฟารมท่ีตั้งอยูหมูท่ี 8 บานหนองมะคา ขอใหตรวจสอบดวย ครับ 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  



 

วันจันทรท่ี 16 สิงหาคม  2564 นี้กระผม พรอมดวยเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะกํานันตําบลพันชนะ  จะออกไปตรวจสอบ ขอให ทาน สมาชิกสภา ผูใหญบาน   และผูนําหมู ท่ี 10 บานพล
กรังนอย รวมตรวจสอบดวยกัน เวลา 10.00น. 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
   มีสมาชิกทานใด มีเรื่องอ่ืนๆอีกไหมครับ ถาไมมี ผมก็ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานท่ี
อยูทําหนาท่ีจนถึงเย็น ขอปดประชุมครับ  

เลิกประชุม  เวลา 1 6.๐0 น. 
 

ลงชื่อ  สมสวน  ดุมขุนทด ผูจดบันทึกการประชุมสภา 
(นายสมสวน  ดุมขุนทด) องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวถูกตอง 

 
ลงชื่อสมิง สําราญพันธประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายสมิง สําราญพันธ)สภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 

ลงชื่อ ปลอง  กินขุนทดกรรมการฯ 
(นายปลอง  กินขุนทด) 
 

ลงชื่อ  พงศกร  พาขุนทดกรรมการฯ 
(นายพงศกร  พาขุนทด)    
 

ลงชื่อ พล แสง-วนกรรมการฯ 
(นายพล แสง-วน)   
 

ลงชื่อ อภัสสร ผองใสกรรมการ/เลขานุการ 
(นางอภัสสร ผองใส)    
 

 
สภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ไดมีมติรับรอง 

 ในการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  3 ครั้งท่ี  ๒/25๖4 
  วัน ศุกรท่ี 20สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 

 

    
ลงชื่ออุดม สรอยแสงพันธุ 

    (นายอุดม สรอยแสงพันธุ) 



 

 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 
 
 


