
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 10 สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕63  เวลา  14.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายวีระวุฒิ  ทอดทิ้ง ประธานสภา อบต. วีระวุฒิ  ทอดท้ิง 
2. นายสุชล หลีหมีน สมาชิกสภา  อบต. สุชล หลีหมีน 
3. นายสกล  ทอดทิ้ง สมาชิกสภา  อบต. สกล  ทอดท้ิง 
4. นายมนูญ  ขุนแสง สมาชิกสภา อบต. มนูญ  ขุนแสง 
5. นายประจวบ  สู่สม สมาชิกสภา  อบต. ประจวบ  สู่สม 
6. นายจ าลอง  อน้ทุ่ย สมาชิกสภา อบต. จ าลอง  อ้นทุ่ย 
7. นายวรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง เลขานุการสภา  อบต. วรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง 
    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ล าดับที่                    ชื่อ   -     สกุล        ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ 

๑. นายโชติ  ด าอ่อน นายก อบต. โชติ  ด าอ่อน 
๒. นายอภินัน  เด็นหลี รองนายก อบต. อภินัน  เด็นหลี 
๓. นายวิท  สู่สม รองนายก อบต. วิท  สู่สม 
๔ นางสาวมติกา  ลาวัลย์ เลขานุการนายก อบต. มติกา  ลาวัลย์ 

 

เลขานุการสภาฯ ส ารวจองค์ประชุม แล้วเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม 
  เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 
 

ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 

เมื่อมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1  แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการต่าง ๆ 
         (๑) แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการที่ สต 0318/ว 831  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่(ตามรายละเอียดหนังสือ) 
         (2) แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการที่ สต 0318/ว 832 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง 
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม 2563 (ตามรายละเอียด
หนังสือ) 
รบัทราบ 8  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
        2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน  2562   
แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกันว่ามีมติ
รับรองหรือไม่          

 



 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายก อบต. 

                                         -๒- 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรอง 
รับรอง  6  เสียง          
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
         ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ขอเรียนเชิญนายก อบต. ชี้แจง
ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จึงขอ
แถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  ดังต่อไปนี้ 
         ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ประมาณการ
รายรับไว้จ านวนทั้งสิ้น  28,900,000.00 บาท โดยแยกเป็นประมาณการรายรับจากเงินรายได้
เป็นเงิน  14,503,000.00  บาท และประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 
14,397,000.00  บาท  โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองจะได้
ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่าย  ได้ก าหนดวงเงิน
รายจ่ายไว้จ านวน  28,900,000.00 บาท  คาดว่าจะสามารถไปจัดท าบริการสาธารณะด้านต่าง 
ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการจัดท า
งบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)  นอกจากนั้น ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
เงินสะสมเหลืออยู่ 1,083,537.58  บาท ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ และขอชี้แจง
รายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  ดังนี้ 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(1.)  งานบริหารทั่วไป       รวม  6,960,996  บาท 
         ๑. งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม   4,517,700 บาท  แยกเป็น 
              ๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  ตั้งไว้  1,534,500 บาท (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติ)     
              ๑.๒ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ตั้งไว้  2,983,200 บาท (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติ)     
         ๒. งบด าเนินการ   ตัง้ไว้รวม  2,243,416  บาท แยกเป็น 
              ๒.๑  ค่าตอบแทน   ตั้งไว้  378,800  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   1,026,616  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๓  ค่าวัสดุ   ตั้งไว้    455,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 

      ๒.๔  ค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว้  383,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)       
        ๓. งบลงทุน   ตั้งไว้รวม    199,880  บาท   แยกเป็น 
              ๓.๑  ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้  79,880  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๓.๒  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้  120,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)  
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 (2.)  งานบริหารงานคลัง       รวม   2,274,500  บาท 
         ๑. งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม   1,501,000  บาท   แยกเป็น 
              ๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้  1,501,000 บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         ๒.  งบด าเนินการ   ตั้งไว้รวม  770,000  บาท แยกเป็น 
              ๒.๑  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้  40,000 บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)   
              ๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  710,000  บาท   (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๓  ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  20,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)               
         ๓. งบลงทุน   ตั้งไว้รวม    3,500  บาท   แยกเป็น 
              ๓.๑  ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้  3,500  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
          

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(1.)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม  15,000  บาท 
         1. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  15,000  บาท แยกเป็น 
              1.1 หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้  15,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

(1.) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  รวม  1,868,700  บาท 
         ๑. งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม  795,700  บาท  แยกเป็น 
              ๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้  795,700 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)              
         ๒. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  990,000   บาท แยกเป็น 
              ๒.๑  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้  65,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  795,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)             
              ๒.๓  ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  85,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 

   ๒.๔  ค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  45,0๐๐  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         ๓. งบลงทุน  ตั้งไว้รวม   83,000  บาท  แยกเป็น              
              ๓.๑  ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้  3,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๓.๒  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  80,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)  
 

(2.) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม  4,051,810  บาท 
         ๑. งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม  1,416,000  บาท  แยกเป็น 
              ๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้  1,416,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
 

         2. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม   1,499,810  บาท 
              2.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  769810  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              2.2 หมวดค่าวัสดุ  ตั้งไว้  730,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         3.  งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม  1,136,000  บาท  แยกเป็น 
              ๔.๑  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้  1,136,000  บาท (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติ)             
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แผนงานสาธารณสุข 

(1.)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   รวม  1,360,000  บาท 
         ๑. งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม  655,000  บาท  แยกเป็น 
              ๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้  655,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         ๒.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  685,000  บาท  แยกเป็น 
              ๒.๑  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   185,000.00  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  410,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๓  ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  90,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         ๓.  งบลงทุน  ตั้งไว้รวม  20,000  บาท แยกเป็น 
              ๓.๑  ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้  20,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
(2.)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  รวม  110,000  บาท 

              1. งบด าเนินการ  ตั้งไว้  110,000  บาท  
              1.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  70,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              1.2  หมวดค่าวัสดุ  ตั้งไว้  40,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
(3.)  งานศูนย์บริการสาธารณสุข    รวม  80,000  บาท 
         1.  งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม  8๐,๐๐๐  บาท  แยกเป็น 
              1.๑  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  ตั้งไว้  8๐,๐๐๐  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 
(1)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   รวม  819,000  บาท 
         ๑.  งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม   597,000  บาท แยกเป็น 
              ๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้   597,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)                      

         ๒.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  222,000  บาท  แยกเป็น 
              ๒.๑  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   52,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   150,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๓  ค่าวัสดุ  ต้ังไว้  20,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)          
(2)  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  รวม   110,000  บาท 
         1.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  110,000  บาท  แยกเป็น 
              1.๑  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   110,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 

แผนงานเคหะและชุมชน 
(1)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม   1,507,000   บาท                  

         ๑.  งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม   934,000  บาท แยกเป็น 
              ๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้  934,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)                   

         ๒.  งบด าเนินการ  ตัง้ไว้รวม   558,000  บาท  แยกเป็น 
              ๒.๑  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   143,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   240,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๓  ค่าวัสดุ  ตั้งไว้   175,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)  
  



            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 - 
              ๓.  งบลงทุน  ตั้งไว้รวม   15,000  บาท  แยกเป็น  
              ๓.๑  ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้  15,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
(2)  งานไฟฟ้าถนน     รวม   4,413,200  บาท          
         1. งบลงทุน   ตั้งไว้รวม   4,413,200  บาท 
              1.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  4,413,200  บาท (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติ)   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(1.)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รวม  20,000  บาท 
         1. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  20,000  บาท 
              1.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  20,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)                                            

                แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
(1.)  งานกีฬาและนันทนาการ  รวม  220,000  บาท 
         1. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  220,000  บาท 
              1.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  180,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)                                       

              1.2  หมวดค่าวัสดุ  ตั้งไว้  40,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)          
(2.)  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น  รวม  80,000  บาท 
         1. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  80,000  บาท 
              1.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  80,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
(3.)  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  รวม  210,000  บาท 
         1. งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม  160,000  บาท 
              1.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  160,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         2. งบลงทุน  ตั้งไว้รวม  50,000  บาท 
              1.1  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้  50,000 บาท  (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติ) 

ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

(1.)  งานส่งเสริมการเกษตร  รวม  10,000  บาท 
         1. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  10,000  บาท 

              1.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  10,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)   
(2.)  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  รวม  10,000  บาท 
         1. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  10,000  บาท 

              1.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  10,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 

  - 6 –               
แผนงานการพาณิชย์ 

(1) งานกิจการประปา   รวม   1,083,000  บาท 
         1.  งบด าเนินการ   ต้ังไว้รวม  883,000  บาท 
              1.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  420,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              1.2  หมวดค่าวัสดุ  ตั้งไว้  83,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              1.3  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  380,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         2. งบลงทุน  ตั้งไว้รวม  200,000  บาท     
              2.1  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  200,000 บาท  (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติ) 

ด้านงบกลาง 
แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง  รวม  3,696,794  บาท 
หมวดงบกลาง    ตั้งไว้รวม 3,696,794  บาท 
         1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้  137,000 บาท  (รายละเอียดตาม 
ข้อบัญญัติ) 
         2. ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งไว้  4,764 บาท  (รายละเอียดตาม 
ข้อบัญญัติ) 
         3. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  2,500,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         4. ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ  ตั้งไว้  700,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         5. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตั้งไว้  50,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         6. ประเภทส ารองจ่าย  ตั้งไว้ 100,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)     
         7. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  ตั้งไว้  60,000 บาท                   
                  7.1 ประเภทโครงการด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่  ต้ังไว้  60,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)                 
          8. ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)   ตั้งไว้  
145,030 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
           การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
นั้น แบ่งออกเป็น ๓ วาระ คือ 
                   วาระท่ี ๑ วาระรับหลักการ 
                   วาระท่ี ๒ วาระแปรญัตติ 
                   วาระท่ี ๓ วาระลงมติ 
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ เมื่อได้รับค าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณจากฝ่ายบริหารและที่ประชุม
ไดพิ้จารณาด้วยความละเอียดรอบคอบแล้ว ก็ขอมติจากท่ีประชุมในวาระที่ ๑ คือวาระรับหลักการ 
รับหลักการ  6  เสียง 
 
 



 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
สกล  ทอดท้ิง 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ 
จ าลอง  อ้นทุ่ย 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มนูญ  ขุนแสง 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
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เมื่อท่านสมาชิกได้รับหลักการในวาระท่ี ๑ แล้ว ล าดับต่อไป ก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือก าหนดจ านวน
คนในคณะกรรมการแปรญัตติโดยมีจ านวน 3 คน และไม่เกิน 7 คน เพื่อพิจารณาค าแปรญัตติ
งบประมาณ 
เห็นชอบให้มีจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  3 คน 
ต่อไปก็ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอบุคคลเพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติโดยเลือกทีละคน คือเลือก
คนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกคนถัดไป จนครบจ านวนสามคน ตามท่ีสภาฯ มีมติก าหนดไว้ 
ขอเชิญสภาฯ เสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง 
เสนอนายมนูญ  ขุนแสง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ผู้รับรอง คือ นายสุชล  หลีหมีน และ     
นายจ าลอง  อ้นทุ่ย 
มีใครเสนอท่านใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบให้นายมนูญ  ขุนแสง เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง 
เห็นชอบ  6  เสียง 
ขอเชิญสภาฯ เสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง 
เสนอนายประจวบ  สู่สม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ผู้รับรอง คือ นายมนูญ  ขุนแสง และ     
นายสกล  ทอดทิ้ง 
มีใครเสนอท่านใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบให้นายประจวบ  สู่สม เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง 
เห็นชอบ  6  เสียง 
ขอเชิญสภาฯ เสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 
เสนอนายสุชล  หลีหมีน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ผู้รับรอง คือ นายประจวบ  สู่สม และ     
นายสกล  ทอดทิ้ง 
มีใครเสนอท่านใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบให้นายสุชล  หลีหมีน เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 
เห็นชอบ  6  เสียง 
ผลปรากฏว่าที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนี้     
          ๑. นายมนูญ  ขุนแสง      เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง เป็นกรรมการ 
 ๒. นายประจวบ  สู่สม เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สอง 
 ๓. นายสุชล  หลีหมีน เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 
 
 



 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ 
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เมื่อได้รับทราบผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสาม
ท่านเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 256๒ เวลา 
17.00 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
รับทราบ                                                    
เมื่อที่ประชุมได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้วก็ขอให้ที่ประชุมก าหนดว่าจะให้ระยะเวลา
คณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน เพ่ือที่จะได้น าเสนอค าแปรญัตติในที่ประชุมสภาในวาระที่ 2 ต่อไป 
พิจารณาแล้วก าหนดให้ระยะเวลาแก่สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอยื่นค าแปรญัตติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และก าหนดให้คณะกรรมการแปร
ญัตติรับค าแปรญัตติ ตั้งแตว่ันที่ 11  สิงหาคม  2563 เวลา 16.30  น. ถึงวันที่ 13 สิงหาคม  
2563  เวลา  09.00 น. และให้คณะกรรมการแปรญัตติแถลงค าแปรญัตติต่อสภาฯ ในวาระท่ี 2 
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 และนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 
2563 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
- ไม่มี 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีก็ขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑6.00  น. 
 
                                                       ลงชื่อ………………………………..ผู้บันทึกการประชุม 
                                                            ( นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง ) 
                                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 
                                                        ลงชื่อ………………………………..ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             ( นายวรีะวุฒิ   ทอดทิ้ง  ) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 2/๒๕63 

วันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕63  เวลา   ๑3.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายวีระวุฒิ  ทอดทิ้ง ประธานสภา อบต. วีระวุฒิ  ทอดทิ้ง 
๒. นางสุรางค์  สารบัญ สมาชิกสภา  อบต. สุรางค์  สารบัญ 
๓. นายจ าลอง  อ้นทุ่ย รองประธานสภา อบต. จ าลอง  อ้นทุ่ย 
๔. นายสุชล  หลีหมีน สมาชิกสภา  อบต. สุชล  หลีหมีน 
๕. นายมนูญ  ขุนแสง สมาชิกสภา อบต. มนูญ  ขุนแสง 
๖. นายประเสริฐ  เหมรา สมาชิกสภา อบต. ประเสริฐ  เหมรา 
๗. นายสกล  ทอดทิ้ง สมาชิกสภา  อบต. สกล  ทอดท้ิง 
8. นายประจวบ  สู่สม สมาชิกสภา อบต. ประจวบ  สู่สม 
9. นายวรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง เลขานุการสภา  อบต. วรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ล าดับที่                    ชื่อ   -     สกุล        ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ 

๑. นายโชติ  ด าอ่อน นายก อบต. โชติ  ด าอ่อน 
๒. นายวิท  สู่สม รองนายก  อบต. วิท  สู่สม 
๓. นางสาวมติกา  ลาวัลย์ เลขานุการนายก  อบต. มติกา  ลาวัลย์ 
    

เลขานุการสภาฯ ส ารวจองค์ประชุม แล้วเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม 
  เริ่มประชุมเวลา  ๑3.๓๐ น. 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2563 ในวันนี้ ท่านประธานแจ้งให้กระผม
ทราบว่าไม่สามารถเป็นประธานในที่ประชุมได้ เพราะไม่สบายเจ็บคอ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้เพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 17  รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่น
ในกิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภา
ท้องถิ่นมอบหมาย ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาท้องถิ่น โดยให้น าความข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ข้อ 26 วรรคสอง มีใจความว่า ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นไม่
ยอมปฏิบัติหน้าที ่ให้ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ส าหรับการประชุมนั้น และให้ด าเนินการเลือกประธานที่ประชุมชั่วคราวตาม
วรรคหนึ่งเพ่ือด าเนินการในการประชุมครั้งนั้นจนเสร็จสิ้น  
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(ประเสริฐ เหมรา) 
 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ 
มติทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

ประธานกรรมการฯ 
( มนูญ ขุนแสง ) 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
  
 
ที่ประชุม 
 
 

ส าหรับการประชุมสภาฯ ในวันนี้ ขอเชิญท่านประเสริฐ เหมรา รองประธานสภาฯ เป็น
ประธานในที่ประชุมครับ 
ท่านประธานสภาฯ สมาชิกที่ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารทุกท่าน เพ่ือไม่เป็นการ
เสียเวลา กระผมขอด าเนินการประชุมในวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
                       ไม่มี 
รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
         2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
10 สิงหาคม  2563 
ได้แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อม
กันว่ามีมติรับรองหรือไม่ 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรอง 
รับรอง  8  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
         ๓.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  ในวาระท่ี  ๒  คือวาระการแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติ 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค าแปรญัตติ 
ขอเสนอค าแปรญัตติดังนี้  จากการที่สภาฯ ให้เวลาสมาชิกสภาและคณะกรรมการแปร
ญัตติ เพื่อพิจารณาถึงการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น  ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติข้อบัญญัติฯ แต่อย่างใด 
และทางคณะกรรมการพิจารณาค าแปรญัตติได้ประชุมปรึกษาหารือด้วยความละเอียด
รอบคอบแล้ว  มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ต่อไป 
เห็นชอบ 8 เสียง 
ต่อไปเข้าสู่วาระท่ี  ๓  วาระการลงมติ 
เห็นชอบ 8 เสียง 
เมื่อทีป่ระชุมลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕64  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานจะได้เสนอ
ข้อบัญญัติต่อนายอ าเภอทุ่งหว้าเพ่ือพิจารณาอนุมัติและจะได้ประกาศใช้ต่อไป  
รับทราบ    
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอปิดประชุม           
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ปิดประชุมเวลา  ๑6.0๐  น. 
 
 

                                                      ลงชื่อ………………………………..ผู้บันทึกการประชุม 
                                                             ( นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง ) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

                                                       ลงชื่อ………………………………..ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             ( นายประเสริฐ  เหมรา ) 
                                                    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
                                          ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
   
 
 
 

 
 
 
 
 

 


