
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยทีส่าม  ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 9 สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕62  เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายวีระวุฒิ  ทอดทิ้ง ประธานสภา  วีระวุฒิ  ทอดท้ิง 
2. นายประจวบ  สู่สม อบต.สมาชิกสภา  อบต. ประจวบ  สู่สม 
3. นายสุชล หลีหมีน สมาชิกสภา  อบต. สุชล หลีหมีน 
4. นายสกล  ทอดทิ้ง สมาชิกสภา อบต. สกล  ทอดท้ิง 
5. นายมนูญ  ขุนแสง สมาชิกสภา  อบต. มนูญ  ขุนแสง 
6. นายจ าลอง  อน้ทุ่ย สมาชิกสภา อบต. จ าลอง  อ้นทุ่ย 
7. นายประเสริฐ  เหมรา รองประธานสภา อบต. ประเสริฐ  เหมรา 
8. นางสุรางค์  สารบัญ สมาชิกสภา  อบต. สุรางค์  สารบัญ 
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. 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  13.30  น. 
 

ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1  แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการต่าง ๆ 
         (๑) แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการที่ สต 0023.3/ว 3874  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม เรื่อง 
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตาม
รายละเอียดหนังสือ) 
         (2) แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการที่ สต 0318/ว 367 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง 
การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน (ตามรายละเอียดหนังสือ) 
         (3) แจ้งใหท้ราบหนังสือสั่งการที่ สต 0023.10/ว 630 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 
เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร (ตาม
รายละเอียดหนังสือ) 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายก อบต. 
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         (4) แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการที่ สต 0023.10/ว 627 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับ
อ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 (ตามรายละเอียดหนังสือ) 
         (5) แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการที่ สต 0023.10/ว694 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
เรื่อง การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (ตามรายละเอียดหนังสือ) 
         (6) แจ้งให้ทราบหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ มท 5311.32/กฟส.อ.ละงู-15699  
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายการก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า (ตาม
รายละเอียดหนังสือ) 
รับทราบ 8  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
        2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน  2562   
แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกันว่ามีมติ
รับรองหรือไม่    
เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรอง 
รับรอง  8  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
         ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ขอเรียนเชิญนายก อบต. 
ชี้แจงค าแถลงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕63  ดังต่อไปนี้ 
         ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ประมาณการ
รายรับไว้จ านวนทั้งสิ้น  28,500,000.00 บาท โดยแยกเป็นประมาณการรายรับจากเงินรายได้
เป็นเงิน  16,366,600.00  บาท และประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 
12,133,400.00  บาท  โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองจะได้
ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่าย  ได้ก าหนดวงเงิน
รายจ่ายไว้จ านวน  28,500,000.00 บาท  คาดว่าจะสามารถไปจัดท าบริการสาธารณะด้านต่าง 
ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการจัดท า
งบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)  นอกจากนั้น ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
เงินสะสมเหลืออยู่  637,431.06 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ และขอชี้แจง
รายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  ดังนี้ 
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ด้านบริหารงานทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
(1.)  งานบริหารทั่วไป       รวม  7,601,244  บาท 
         ๑. งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม   4,530,500  บาท  แยกเป็น 
              ๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  ตั้งไว้  1,534,500 บาท (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติ)     
              ๑.๒ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ตั้งไว้  2,996,000 บาท (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติ)     
         ๒. งบด าเนินการ   ตัง้ไว้รวม  2,811,944  บาท แยกเป็น 
              ๒.๑  ค่าตอบแทน   ตั้งไว้  180,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   1,753,944  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๓  ค่าวัสดุ   ตั้งไว้    505,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 

      ๒.๔  ค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว้  373,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)       
        ๓. งบลงทุน   ตั้งไว้รวม    258,800  บาท   แยกเป็น 
              ๓.๑  ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้  168,800  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๓.๒  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้  90,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)          

(2.)  งานบริหารงานคลัง       รวม   1,580,300  บาท 
         ๑. งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม   1,129,000  บาท   แยกเป็น 
              ๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้  1,129,000 บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         ๒.  งบด าเนินการ   ตั้งไว้รวม  405,000  บาท แยกเป็น 
              ๒.๑  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้  50,000 บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)   
              ๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  320,000  บาท   (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๓  ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  35,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)               
         ๓. งบลงทุน   ตั้งไว้รวม    46,300  บาท   แยกเป็น 
              ๓.๑  ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้  46,300  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
          

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(1.)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม  16,000  บาท 
         1. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  16,000  บาท แยกเป็น 
              1.1 หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้  16,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

(1.) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม  1,965,100  บาท 
         ๑. งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม  746,800  บาท  แยกเป็น 
              ๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้  746,800 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
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         ๒. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  925,000   บาท แยกเป็น 
              ๒.๑  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้  60,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  640,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)             
              ๒.๓  ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  205,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 

   ๒.๔  ค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  20,0๐๐  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         ๓. งบลงทุน  ตั้งไว้รวม   293,300  บาท  แยกเป็น              
              ๓.๑  ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้  93,300  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๓.๒  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  200,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)  
 

(2.) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม  3,701,290  บาท 
         ๑. งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม  1,326,000  บาท  แยกเป็น 
              ๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้  1,326,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
 

         2. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม   1,259,290  บาท 
              2.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  584,290  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              2.2 หมวดค่าวัสดุ  ตั้งไว้  675,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         3.  งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม  1,116,000  บาท  แยกเป็น 
              ๔.๑  ประเภทเงินอดุหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้  1,116,000  บาท (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติ)     

แผนงานสาธารณสุข 
(1.)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   รวม  1,044,000  บาท 
         ๑. งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม  484,000  บาท  แยกเป็น 
              ๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้  484,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         ๒.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  540,000  บาท  แยกเป็น 
              ๒.๑  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   20,000.00  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  430,000  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  90,000  บาท 

              1. งบด าเนินการ  ตั้งไว้  90,000  บาท  
              1.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  50,000 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) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 

(1)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   รวม  804,000  บาท 
         ๑.  งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม   572,000  บาท แยกเปน็ 
              ๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้   572,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)                      

         ๒.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  232,000  บาท  แยกเป็น 
              ๒.๑  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   52,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   160,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๓  ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  20,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)          
(2)  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  รวม   80,000  บาท 
         1.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  80,000  บาท  แยกเป็น 
              1.๑  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   80,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 

แผนงานเคหะและชุมชน 
(1)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม   1,464,500   บาท                  

         ๑.  งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม   942,000  บาท แยกเป็น 
              ๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้  942,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)                   

         ๒.  งบด าเนินการ  ต้ังไว้รวม   483,000  บาท  แยกเป็น 
              ๒.๑  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   138,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   190,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๓  ค่าวัสดุ  ตั้งไว้   155,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 

         ๓.  งบลงทุน  ตั้งไว้รวม   39,500  บาท  แยกเป็น  
              ๓.๑  ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้  39,500  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
(2)  งานไฟฟ้าถนน     รวม   4,159,600  บาท          
         1. งบลงทุน   ตั้งไว้รวม   4,009,600  บาท 
              1.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  4,009,600  บาท (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติ)   
         2.  งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม  150,๐๐๐  บาท  แยกเป็น 
              1.๑  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้  150,๐๐๐  บาท (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติ) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(1.)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รวม  45,000  บาท 
         1. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  45,000  บาท 
              1.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  45,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)                                            

                แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
(1.)  งานกีฬาและนันทนาการ  รวม  200,000  บาท 
         1. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  200,000  บาท 
              1.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  160,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)                                       
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              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  430,000  บาท 
         1. งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม  380,000  บาท 
              1.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  380,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         2. งบลงทุน  ตั้งไว้รวม  50,000  บาท 
              1.1  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้  50,000 บาท  (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติ) 

ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

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

แผนงานการพาณิชย์ 
(1) งานกิจการประปา   รวม   953,000  บาท 
         1.  งบด าเนินการ   ตั้งไว้รวม  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  70,000  บาท     
              2.1  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  70,000 บาท  (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติ) 

ด้านงบกลาง 
แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง  รวม  4,190,966  บาท 
หมวดงบกลาง    ตั้งไว้รวม  4,190,966  บาท 
         1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้  122,400 บาท  (รายละเอียดตาม 
ข้อบัญญัติ) 
         2. ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งไว้  4,900 บาท  (รายละเอียดตาม 
ข้อบัญญัติ) 
         3. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  2,800,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         4. ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ  ตั้งไว้  900,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         5. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตั้งไว้  40,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         6. ประเภทส ารองจ่าย  ตั้งไว้ 100,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)     



 
 

 
 
 
 
 

 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
มตทิี่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ 
สุรางค์ สารบัญ 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
สุชล หลีหมีน 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
ประจวบ สู่สม 
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         7. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  ตั้งไว้  60,000 บาท                   
                  7.1 ประเภทโครงการด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่                         
ตั้งไว้  60,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)                 
          8. ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)   ตั้งไว้  
163,666 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 นั้น    
แบ่งออกเป็น ๓ วาระ คือ 
                   วาระท่ี ๑ วาระรับหลักการ 
                   วาระท่ี ๒ วาระแปรญัตติ 
                   วาระท่ี ๓ วาระลงมติ 
เมื่อไดร้ับค าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณจากฝ่ายบริหารและได้รับค าชี้แจงเพ่ิมเติมจากเลขานุการ
สภาฯ ในฐานะท่ีเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณแล้ว ก็ขอมติจากท่ี
ประชุมในวาระที่ ๑ คือวาระรับหลักการ 
รับหลักการ  8  เสียง 
เมื่อท่านสมาชิกได้รับหลักการในวาระท่ี ๑ แล้ว ล าดับต่อไป ก็ขอมติทีป่ระชุมเพ่ือก าหนดจ านวนคน
ในคณะกรรมการแปรญัตติโดยมีจ านวน 3 คน และไม่เกิน 7 คน เพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติ
งบประมาณ 
เห็นชอบให้มีจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  3 คน 
ต่อไปก็ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอบุคคลเพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติโดยเลือกทีละคน คือเลือก
คนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกคนถัดไป จนครบจ านวนสามคน ตามท่ีสภาฯ มีมติก าหนดไว้ 
ขอเชิญสภาฯ เสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง 
เสนอนายมนูญ  ขุนแสง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ผู้รับรอง คือ นายประจวบ  สู่สม และ     
นายประเสริฐ  เหมรา 
มีใครเสนอท่านใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบให้นายมนูญ  ขุนแสง เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง 
เห็นชอบ  8  เสียง 
ขอเชิญสภาฯ เสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง 
เสนอนายประจวบ  สู่สม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ผู้รับรอง คือ นายมนูญ  ขุนแสง และ     
นางสุรางค์  สารบัญ 
มีใครเสนอท่านใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบให้นายประจวบ  สู่สม เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง 
เห็นชอบ  8  เสียง 
ขอเชิญสภาฯ เสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 
เสนอนายสุชล  หลีหมีน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ผู้รับรอง คือ นายมนูญ  ขุนแสง และ     
นายสกล  ทอดทิ้ง 
 
 



 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
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มีใครเสนอท่านใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบให้นายสุชล  หลีหมีน เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 
เห็นชอบ  8  เสียง 
ผลปรากฏว่าที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนี้     
          ๑. นายมนูญ  ขุนแสง      เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง เป็นกรรมการ 
 ๒. นายประจวบ  สู่สม เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สอง 
 ๓. นายสุชล  หลีหมีน เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 
เมื่อได้รับทราบผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสาม
ท่านเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 9 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. 2563  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ
รับค าแปรญัตติ ตั้งแตว่ันที่  10  สิงหาคม  2562 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม  2562 เวลา 16.30 น. 
และให้คณะกรรมการแปรญัตติแถลงค าแปรญัตติต่อสภาฯ ในวาระท่ี 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2562  
และนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.     
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
เห็นชอบ  8  เสียง   
             3.2 พิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการเร่งด่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลาน 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจ่ายเงินสะสมจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ขอเชิญนายกฯ เสนอและชี้แจงรายละเอียด 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมได้แจ้งไปยังกองคลังให้ตรวจสอบยอดเงิน
สะสมของ อบต.ขอนคลาน ณ ปัจจุบัน ปรากฏว่ายอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 
2562  ประมาณ 637,431.06 บาท ด้วยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้รับแจ้ง
จากชาวบ้านและผู้น าชุมชนให้ด าเนินการโครงการเร่งด่วนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการออก
ก าลังกายและเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีความแข็งแรงและสุขภาพอนามัยที่ดี  แต่มี
งบประมาณประจ าปีจ านวนจ ากัดและไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จึงได้สั่งการให้กองช่างประมาณราคา
การก่อสร้างโครงการ เพ่ือขออนุติจ่ายเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน โดย
อาศัยอ านาจตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2548) ต่อไป 
                    3.2.1 พิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการถมหินผุปรับภูมิทัศน์บริเวณ
สถานที่ออกก าลังกาย/ศูนย์สุขภาพในต าบลขอนคลาน  งบประมาณ  183,500 บาท 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ขอนคลานก าหนดและแจกจ่าย) ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง 



 
นายก อบต. 
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ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้พัฒนาชายหาดราไวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของต าบล
ขอนคลานมาสักระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรภาคประชาชนและบุคคลทั่วไป จากการประชุมประชาคม ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบลขอน
คลานเสนอให้มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกายและที่ผักผ่อนหย่อนใจหลังจาการท างานหนัก และเป็น
การให้บริการแก่ประชาชนในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง และผู้มาเยี่ยมเยือน มีความสะดวก สะอาด และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นและเพ่ือ
ส่งเสริมให้แก่พ่ีน้องชาวต าบลขอนคลานให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พลานามัยที่สมบูรณ์ 
สุขภาพจิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป  
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดแล้วก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการถมหินผุ
ปรับภูมิทศัน์บริเวณสถานที่ออกก าลังกาย/ศูนย์สุขภาพในต าบลขอนคลาน  งบประมาณ  
183,500 บาท  
อนุมัต ิ8  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
- ไม่มี 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีก็ขอปิดประชุม 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


