
 

สําเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
สมัยสามัญท่ี  3ครั้งท่ี  ๒/25๖4 

วันศุกรท่ี  27สิงหาคม 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 นายสมชาย  ศรีแสง สมาชิกสภา อบต. พันชนะ สมชาย  ศรีแสง  
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 นายตน  เสขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ ตน  เสขุนทด  
13 นางกองแกว หาญณรงค สมาชิกสภา อบต. พันชนะ กองแกว หาญณรงค  
14 นายสมหวัง ไชยพิบูรณ สมาชิกสภา อบต. พันชนะ สมหวัง ไชยพิบูรณ  
15 นางสาววิไลวรรณโปยขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ วิไลวรรณโปยขุนทด  
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 
1. นายธนากร  แฉขุนทด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี  ๒   -ลา- 
2. นางอภัสสร   ผองใส    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี  8   -ลา- 
3. นายโชติชนิตหม่ืนนาค  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี  9  -ลา- 
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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 นายวิทิต  โสภา รองปลัด อบต.พันชนะ วิทิต  โสภา  
5 นายอาวุธ  สงนอก หัวหนาสํานักปลัด อาวุธ  สงนอก  
6 นายยอด ปญญาพร ผูอํานวยการกองชาง ยอด ปญญาพร  
7 นางสุภาพร  มีทรัพย นักวิเคราะหฯ สุภาพร  มีทรัพย  
     

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผูมาประชุมวาครบ

องคประชุมหรือไม เม่ือครบองคประชุมแลวใหเลขานุการสภาสงสัญญาณใหสมาชิกสภาเขาประชุม  สมาชิกสภาผู
มาประชุมเขานั่งประจําท่ีท่ีจัดไวให และประธานสภาตรวจวา สมาชิกสภาเขาประชุมครบองคประชุมหรือไม เม่ือ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะเขาประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
เรื่องสมาชิกสภาขาดการประชุมสภา 3 ครั้งติดตอกัน รายนายสมชายศรีแสงสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 2 กระผมไดสงเรื่องใหนายอําเภอดานขุนทดสอบสวนและวินิจฉัยแลว

ตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน มาตรา 47 ตรี

วรรคสองดังนั้นขอแจงใหสมาชิกสภาทุกทานทราบถาไมจําเปนอยาขาดการประชุมโดยเฉพาะนายสมชายศรีแสง

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะหมูท่ี 2 ท่ีเคยรับปากไวจะไมขาดการประชุมหากสมาชิกทานใดมี

ความจําเปนก็ใหเขียนใบลาลวงหนาแจงมาท่ีประธานสภาหรือเลขาสภา 

ท่ีประชุม  รับทราบ  

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการ สภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
กระผมขอสอบถามนายสมชายศรีแสงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะหมูท่ี 2 เหตุ

ใดจึงขาดการประชุมบอยครั้งและเคยไดรับหนังสือประชุมสภาหรือไมเพราะผมไปสงท่ีบานแตไมพบตัว จึงฝาก

บานขางเคียงไวและนายสมชายก็เปลี่ยนเบอรโทรบอยไมสามารถติดตอไดไลนกลุมสมาชิก สภาอยูในกลุมแตไม

อานไลนการแจงทางไลนถือวาเปนการแจงทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส 
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นายสมชาย  ศรีแสง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
กระผมไมไดรับหนังสือประชุมสภาแตอยางใดถาหากสงหนังสือประชุมสภาถาผมไมอยูใหฝากไว

ท่ีบานผูใหญบานหมูท่ี 2 หรือบานนายส าหัส ศรีแสงหรือติดตอเบอรโทร 080  - 1697 -858 หรือ 063– 
7326- 017 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
กระผมวาเปนขออางของนายสมชาย  ศรีแสง ท่ีวาไมไดรับหนังสือสมาชิกทุกคนไดรับแลวคุณก็รู

วาปหนึ่งมีก่ีสมัยประชุมซ่ึงก็ไดกําหนดและแจงใหทราบโดยท่ัวกัน แลว หรือถาไมไดรับหนังสือทําไมไมอานไลน

หรือสอบถามเพ่ือนสมาชิกก็ไดการขาดประชุมสภาหรือไมอยูในหมูบานหรือการไมไดรับรูขาวสารของสมาชิกหมูท่ี 

2 นั้นสงผลกระทบโดยภาพรวมของสมาชิกสภาท้ังหมด เพราะผูนํา  และชาว บานหมูท่ี 2 เขาบนเรื่องการทํา

หนาท่ีของสมาชิก หมู 2 อยางมาก 

ท่ีประชุม  รับทราบ  

นายอุดม สรอยแสงพันธุประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  ขอเชิญ ผูบริหารสวนราชการ หรือทานใดมีเรื่องแจงใหทราบ ขอเชิญครับ 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ   
  1. เรื่องการชวยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดโรคระบาด ลัมปสกีน ซ่ึงไดประชุ มคณะกรรมการ

ชวยเหลือระดับตําบลโดยมีเกษตรกรท่ีเขาหลักเกณฑและไมเขาหลักเกณฑของกรมปศุสัตวแตคณะกรรมการก็ได

เห็นชอบชวยเหลือตามความเหมาะสมและหลักเกณฑไมเกินท่ีกําหนดโดยใชงบขององคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ  

2. โครงการเงินอุดหนุนจากกรมคนสงเสริมและงบท่ีเหลือจายปงบประมาณ 2564 ขณะนี้ได

ดําเนินการหาผูรับจางแลว 

3.สํานักทรัพยากรน้ําท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมามีโครงการดาดคอนกรีตคลองสงน้ําหมูท่ี 2 บาน

ดอน ไปบึงถนนหักใหญตําบลกุดพิมานงบประมาณ 15 ลานบาท 

ท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะสมัยสามัญ   
สมัยท่ี3ครั้งท่ี 1 /2564 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
ตามท่ีเลขานุการสภาสงบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล     พันชนะ

สมัยสามัญสมัยท่ี3ครั้งท่ี1  /๒๕๖4ใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบ แลวคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมใหทําสําเนารายงานการประชุมสงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะได
ตรวจดูกอนการประชุมไมนอยกวา 1 วันเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภา และเม่ือสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพันชนะมีมติรับรองรายงานการประชุมในการประชุมแลวใหประธานสภาลงชื่อในรายงานการ
ประชุมไวเปนหลักฐานนั้น 



 

มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภา องคการบริหารสวนตําบล
พันชนะสมัยสามัญสมัยท่ี3ครั้งท่ี1  /๒๕๖4   หรือไม ครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําในรายงานการ
ประชุมกอนลงมติใหการรับรองรายงานการประชุม ขอใหเลขานุการสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองค
ประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
เรียนทานประธานสภา กระผมนายสมสวนดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

พันชนะ วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 18ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม   18  ทาน ถือ
วาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา ใหการรับรองรายงานการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 /2564 หรือไมครับ 

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

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตตกิารพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปพ.ศ. 2564 
วาระท่ี 2  ข้ันแปรญัตติ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
ตามท่ีกระผมไดสงรายงาน  และบันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  รางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  ประจําป พ.ศ. 2565    ใหสมาชิกทุกทานแลวนั้นในวาระท่ี 2  ใหปรึกษาเรียงตามลําดับ
ขอเฉพาะท่ีมีการแปร  หรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้นเวนแตท่ีประชุมสภาจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน  
ถาท่ีประชุมเห็นดวยกับคําแปรญัตติ  หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว  ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอ
ญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

นายอุดม สรอยแสงพันธุประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
คณะกรรมการแปรญัตติได การแปรลดรายจายท้ังโครงการ แปรลดจํานวนเงิน แปรลดท่ีขอ

อนุญาตจายตามลําดับแผนงาน  ดังนี้ 
1. ดานบริหารท่ัวไป 
1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป   งบประมาณท่ีตั้งไว     10,195,390 บาท 
คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติท่ีประชุมเห็นควรใหคงรางเดิม 
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1.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งบประมาณท่ีตั้งไว424,100 บาท 
คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติท่ีประชุมเห็นควรใหคงรางเดิม 

2.  ดานบริการชุมชนและสังคม 
  2.1 แผนงานการศึกษา   งบประมาณท่ีตั้งไว        5,569,316 บาท 
คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติท่ีประชุมเห็นควรใหคงรางเดิม 
2.2แผนงานสาธารณสุข    งบประมาณท่ีตั้งไว  1,667,950 บาท 

    คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติท่ีประชุมดังนี้  
  2.2.1 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจาย

เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการแกไขปญหาในดาน   อาชญากรรม 



 

โรคเอดส การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การแกไขปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร  เดิมตั้งไว      2๐ ,๐๐๐ บาท  
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติแปรลดรายจายท้ังโครงการ 20,000บาท เนื่องจากเห็นวางบของ สปสช.ก็สามารถ
จัดอบรมใหความรูไดอยูแลว  

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกสภาทานใดเห็นดวยกับคําแปรญัตติของ คณะกรรมการแปรญัตติ หรือไมครับ 

หรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืน ถาไมมีกระผมก็ขอมติท่ีประชุม กอนลงมติ ขอใหเลขานุการสภานับองคประชุมวา
สมาชิกสภาอยูครบองคประชุมหรือไม เชิญครับ 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
เรียนทานประธานสภากระผมนายสมสวนดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหาร

สวนตําบลพันชนะ วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 18ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม   18 
ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นดวยกับคําแปรญัตติของ
คณะกรรมการแปรญัตติหรือไมครับ  

มติท่ีประชุม  ใหการ เห็นดวย 18 เสียง ไมเห็นดวย–ไมมี –      งดออกเสียง  –ไมมี –       

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
    2.2.2 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจาย

เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดลอม
หมูบานชุมชน  เดิมตั้งไว 4๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการแปรญัตติมีมติแปรลดรายจายท้ังโครงการ 40,000 บาท 
เนื่องจากไมมีรายละเอียดคําชี้แจง และเห็นวา มีการอบรม การประชาสัมพันธ ใหประชาชน ไดรับทราบวิธีการ
จัดการขยะ     ท้ังตนทาง ปลายทางเปนประจําอยูแลว จึงเห็นควรใชวิธีการสรางจิตสํานึก หรือวิธีอ่ืนนาจะ
เหมาะสมกับบริบทของประชาชนในพ้ืนท่ี 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกสภาทานใดเห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไมครับ  

หรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืน ถาไมมีเม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมกระผมก็ขอมติท่ีประชุมวาเห็นดวยกับคํา
แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไมครับ    

มติท่ีประชุม  ใหการ เห็นดวย 18 เสียง ไมเห็นดวย–ไมมี –      งดออกเสียง  –ไมมี –       
-/นาย... 
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นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

2.3แผนงานสังคมสงเคราะห   งบประมาณท่ีตั้งไว   1,400,870 บาท 
   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย  ประเภท
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เพ่ือเปนคาจางเหมาบริการรถรับสงเด็กอนุบาล และปฐมวัยประจําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ เพ่ือเปนการสงเคราะหสําหรับผูยากไร เด็กดอยโอกาสในเขตตําบลพันชนะ  
เดิมตั้งไว 30๐,๐๐๐ บาท บาท  คณะกรรมการแปรญัตติมีมติแปรลดจํานวนเงิน จํานวน 50,000 บาท 
คงเหลือ 250,000 บาทคณ เนื่องจากการจางรถรับ-สง เด็กอนุบาลไมคุมกับจํานวนนักเรียนท่ีโดยสารมา อีกท้ัง 
อปท.อ่ืนๆเขาก็ไมมีรถรับ-สง ผูปกครองก็สามารถสงเด็กไปเรียนไดข้ึนอยูกับการบริหารจัดการ  



 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกสภาทานใดเห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไมครับ  

หรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืน ถาไมมีเม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมกระผมก็ขอมติท่ีประชุมวาเห็นดวยกับคํา
แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไมครับ    

มติท่ีประชุม  ใหการ เห็นดวย 18 เสียง ไมเห็นดวย–ไมมี –      งดออกเสียง  –ไมมี –       

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
2.4แผนงานเคหะและชุมชน  งบประมาณท่ีตั้งไว  2,202,620บาท 

   คณะกรรมการแปรญัตติมีมติท่ีประชุมเห็นควรใหคงรางเดิม 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งบประมาณท่ีตั้งไว     210,000 บาท 
2.5.1  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย  

ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   โครงการกิจกรรม    ของ
ชมรมผูสูงอายุ  เดิมตั้งไว   9๐,๐๐๐ บาท  คณะกรรมการแปรญัตติมีมติแปรลดจํานวนเงิน จํานวน 40,000 
บาท คงเหลือ 50,000 บาท ถาเปนการซ้ือสิ่งของมอบใหผูสูงอายุก็ยิ่งไมมีความจําเปน 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกสภาทานใดเห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไมครับ  

หรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืน ถาไมมีเม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมกระผมก็ขอมติท่ีประชุมวาเห็นดวยกับคํา
แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไมครับ    

มติท่ีประชุม  ใหการ เห็นดวย 18 เสียง ไมเห็นดวย–ไมมี –      งดออกเสียง  –ไมมี –       

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
2.5.2  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย  

ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   โครงการกิจกรรมของ
ชมรมผูพิการ  เดิมตั้งไว         2๐,๐๐๐ บาท  คณะกรรมการแปรญัตติมีมติแปรลดรายจายท้ังโครงการ  

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกสภาทานใดเห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไมครับ  

หรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืน ถาไมมีเม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมกระผมก็ขอมติท่ีประชุมวาเห็นดวยกับคํา
แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไมครับ    
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มติท่ีประชุม  ใหการ เห็นดวย 18 เสียง ไมเห็นดวย–ไมมี –      งดออกเสียง  –ไมมี –       

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
2.5.3  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย  

ประเภทรายจายเก่ียวเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   โครงการกิจการ     
สภาเด็กและเยาวชน  ตั้งไว       3๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการแปรญัตติมีมติท่ีประชุมเห็นควรใหคงรางเดิม 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 



 

2.5.4  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย  
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  เดิมตั้งไว         2๐,๐๐๐ บาท  คณะกรรมการแปรญัตติมีมติแปรลดรายจายท้ัง
โครงการ  

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกสภาทานใดเห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไมครับ  

หรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืน ถาไมมีเม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมกระผมก็ขอมติท่ีประชุมวาเห็นดวยกับคํา
แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไมครับ    

มติท่ีประชุม  ใหการ เห็นดวย 18 เสียง ไมเห็นดวย–ไมมี –      งดออกเสียง  –ไมมี –       

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
2.5.5  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย  

ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   โครงการกลุมอาชีพใน
ตําบลพันชนะ  ตั้งไว       3๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการแปรญัตติมีมติท่ีประชุมเห็นควรใหคงรางเดิม 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
2.5.6  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย  

ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรีตําบลพันชนะ  ตั้งไว       2๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการแปรญัตติมีมติท่ีประชุมเห็นควรใหคงรางเดิม 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
2.2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     งบประมาณท่ีตั้งไว   

265,000 บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจาย

เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   โครงการสงเสริมการตระหนักรูถึง
ความสําคัญของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  ตั้งไว 3๐,๐๐๐ บาท โดยคณะกรรมการแปรญัตติมีมติท่ีประชุม
เห็นควรใหคงรางเดิม 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
2.3 ดานการเศรษฐกิจ 
2.3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งบประมาณท่ีตั้งไว 4,300,000 บาท 
คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติท่ีประชุมเห็นควรใหคงรางเดิม 
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2.3.2  แผนงานการเกษตร                  งบประมาณท่ีตั้งไว        45,000 บาท 
คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติท่ีประชุมเห็นควรใหคงรางเดิม 
2.4 ดานการดําเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง                 งบประมาณท่ีตั้งไว  13,219,000 บาท 
คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติท่ีประชุมเห็นควรใหคงรางเดิม 



 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

คณะกรรมการแปรญัตติไดมีมติ ใหนําเงินท่ีแปรลดทุกรายการ จํานวน190,000 บาท 
ไปเพ่ิมรายจาย 2แผนงาน ดังนี้  

   1.แผนงานอุสาหกรรม และการโยธา คาบํารุงรักษา และปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
เดิมตั้งไว 300,000 บาท แปรเพ่ิมเติม จํานวน 100,000 บาท รวมเปนเงิน 400,000 บาท  โดยผูบริหารได
ใหการรับรองแลว  ตามขอ  60  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  
2547  (แกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) 
   2.แผนงานงบกลาง เดิมตั้งไว 334,615 บาท แปรเพ่ิมเติม จํานวน 90,000 บาท 
รวมเปนเงิน 424,615 บาท 
   โดยผูบริหารไดใหการรับรองแลว  ตามขอ  60  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  2547  (แกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกสภาทานใดเห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไมครับ  

หรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืน ถาไมมีเม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมกระผมก็ขอมติท่ีประชุมวาเห็นดวยกับคํา
แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไมครับ    

มติท่ีประชุม  ใหการ เห็นดวย 18 เสียง ไมเห็นดวย–ไมมี –      งดออกเสียง  –ไมมี –       

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปพ.ศ. 2564   วาระ
ท่ี 3  ข้ันลงมติตราเปนขอบัญญัต ิ

นายอุดม สรอยแสงพันธุประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปพ.ศ. 2564  วาระท่ี 3  ไมมี

การอภิปราย  เวนแตท่ีประชุมสภาจะไดลงมติใหมีการอภิปราย มีสมาชิกสภาทานใดหรือมีความเห็นอยางไรครับ 
ถาไมมีกระผมก็ขอมติท่ีประชุม และกอนลงมติ ขอใหเลขานุการสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองค
ประชุมหรือไม เชิญครับ 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
เรียนทานประธานสภากระผมนายสมสวนดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหาร

สวนตําบลพันชนะ วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 18ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม   18 
ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม กระผมขอมติท่ีประชุม  จะใหมีการอภิปรายหรือไม

ครับ 
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มติท่ีประชุม  ไมใหมีการอภิปราย18   เสียง  ใหมีการอภิปราย   -ไมมี-งดออกเสียง –ไมมี- 

นายอุดม สรอยแสงพันธุประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 



 

มติท่ีประชุมไมใหมีการอภิปราย ในวาระท่ี  3  และ สมาชิกสภาอยูครบองคประชุม
กระผมขอมติท่ีประชุมดวย รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพ .ศ. 2564ใหตราเปนขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปพ.ศ. 2564   หรือไม 

มติท่ีประชุม ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 256418เสียง    ไมใหตรา
เปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพ.ศ. 256     -ไมมี-งดออกเสียง  -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ         

นายอุดม สรอยแสงพันธุประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
ตอนนี้สภาของเราก็ไดทําหนาท่ีเสร็จสมบูรณตามอํานาจหนาท่ีของสภา  และตามท่ีพ่ี

นองประชาชนท่ีไดเลือกเรามา  มีสมาชิกทานใดมีขอปรึกษาหรือมีความคิดเห็นอยางไร  ขอเชิญทานนายกครับ 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
ตองขอขอบคุณ  สมาชิกสภาทุกทานท่ีใหการอนุมัติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปพ .ศ. 2564  ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพ .ศ. 2564  ซ่ึงงบประมาณรายจาย
ประจําป  พ.ศ. 2564  ก็เพ่ือการแกปญหาและความตองการของพ่ีนองประชาชน   

นายอุดม สรอยแสงพันธุประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกทานใดมีขอปรึกษาหรือมีความคิดเห็นอยางไร เชิญครับ   

นายปลอง  กินขุนทด รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
   ขอใหผูบริหารไดสํารวจการเจาะน้ําบาดาล หมูท่ี 1 และหมูท่ี 5 เพ่ือรองรับการขาด
แคลนน้ําอุปโภค-บริโภค 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
   กระผมจะใหกองชางเรงสํารวจ ครับ 

นายพล  แสง-วน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะหมูท่ี 10 
   ขอใหองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ชวยสงเสริมสนับสนุน กลุมอาชีพการเลี้ยงสัตว 
เชน หมู , แพะ , ไก , กบ หรือสัตวเศษฐกิจอ่ืนๆท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี   

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
   รับทราบ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
   มีสมาชิกทานใด มีเรื่องอ่ืนๆอีกไหมครับ ถาไมมี ผมก็ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานท่ี
อยูทําหนาท่ีจนถึงเย็น ขอปดประชุมครับ  

เลิกประชุม  เวลา 1 6.๐0 น. 
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ลงชื่อ  ผูจดบันทึกการประชุม 
   (นายสมสวน  ดุมขุนทด) 



 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวถูกตอง 
 

ลงชื่อประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายสมิง สําราญพันธ)องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

ลงชื่อ กรรมการฯ 
(นายปลอง  กินขุนทด) 

ลงชื่อ กรรมการฯ 
(นายพงศกรพาขุนทด)      

ลงชื่อ กรรมการฯ 
(นายพล แสง-วน)     
 
ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ 
(นางอภัสสร ผองใส) 
 
 
           
 
 

สภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ไดมีมติรับรอง 
 ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/25๖3 

 วัน จันทรท่ี 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
  
      ลงชื่อ  
              (นายอุดม สรอยแสงพันธุ) 
 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 
 
 

 
 

 


