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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560 

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 

 
ผู้เข้าประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายกิตติ  จิลศรี ประธานสภาฯ นายกิตติ  จิลศรี  
2 นายทองใบ  อินจันทร์ รองประธานสภาฯ นายทองใบ  อินจันทร์  
3 นายทุม  ปานพุ่ม สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 1 นายทุม  ปานพุ่ม  
4 นายขวัญ  อินโพ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 2 นายขวัญ  อินโพ  
5 นายทองชุบ  ปิ่นจุไร สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 3 นายทองชุบ  ปิ่นจุไร  
6 นายไสว  โนร ี สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 3 นายไสว  โนร ี  
7 นายอร  ค าบุญ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 4 นายอร  ค าบุญ  
8 นายประศาสน์   ปิ่นวงษ์ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 5 -  
9 นายหน่อย  เงินอาจ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 5 นายหน่อย  เงินอาจ  

10 นายสมัย  มาดวง สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 6 นายสมัย  มาดวง  
11 นายบูชา  ขวัญตา สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 7 นายบูชา  ขวัญตา  
12 นายปัญญา  ช่างทอง สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 7 นายปัญญา  ช่างทอง  
13 นายสมชาย  นัยวุฒ ิ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 8 -  
14 นางอัญชุลี  บัวบุญ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 8 นางอัญชุลี  บัวบุญ  
15 นายสง่า  ใจเอ้ือ เลขานุการสภาฯ นายสง่า  ใจเอ้ือ  
 
 

ผู้ร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ นายก อบต.หนองคล้า นายรังสรรค์  ศิริพันธ์  
2 นายกุหลาบ  ตุ้ยโชติ รองนายก อบต.หนองคล้า นายกุหลาบ  ตุ้ยโชติ  
3 นายธัญญาวัฒน์  ศรกองแดง รองนายก อบต.หนองคล้า นายธัญญาวัฒน์  ศรกองแดง  
4 นายสมนึก  มีสกุล เลขานุการนายก อบต. นายสมนึก  มีสกุล  
5 นายเที่ยง  สมโภชน ์ รองปลัด อบต. นายเที่ยง  สมโภชน ์  
5 นางสาวเบญจวรรณ  แวววงศ์ หัวหน้าส านักปลัด นางสาวเบญจวรรณ  แวววงศ์  
6 นายเฉลิม  ขอนดอก ผอ.กองช่าง นายเฉลิม  ขอนดอก  
7 นางสาวธินวัฒน์  สายสด ผอ.กองคลัง นางสาวธินวัฒน์  สายสด  
8 นางสาวอรสา  มุทธิกา นักวิเคราะห์ฯ นางสาวอรสา  มุทธิกา  
9 นางสมลักษณ์  รอดภัย นักจัดการงานทั่วไป นางสมลักษณ์  รอดภัย  
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เข้าประชุม              13      คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม           -       คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม         9      คน 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อถึงเวลา 09.00 น. นายกิตติ  จิลศรี ต าแหน่ง ประธานสภาฯ ด าเนินการประชุมสภา อบต. 
หนองคล้า  
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายกิตติ  จิลศรี 1.1 ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิก อบต.หนองคล้า และพนักงานทุกท่านที่เข้าร่วม  
ประธานฯ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายกิตติ  จิลศรี รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3    
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 

 ขอให้สมาชิก อบต. ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว ตามส าเนา 
 เอกสารที่แจกให้ มีสมาชิก อบต.หนองคล้า ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 หากไม่มีข้อแก้ไข ขอมติในการประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลหนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 เมื่อวันศุกร์  
 ที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยการยกมือ 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยการยกมือ 
 รับรองรายงานการประชุม         จ านวน 12  เสียง 
 ไม่รับรองรายงานการประชุม       จ านวน   -    เสียง 
 งดออกเสียง                        จ านวน   1   เสียง   
  

ระเบียบวาระที่ 3        เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 
  

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกิตติ  จิลศรี วาระที่ 2 แปรญัตต ิ
ประธานสภาฯ              4.1 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 

นายสมัย มาดวง           ค าแถลงคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน                 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

คก.แปรญัตติ               เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
 งบประมาณ 2561 ได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
 นั้น ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ได้มีมติรับหลักการแห่ง 
 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561  
 เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. นั้น เมื่อได้ 
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 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 ปรากฏ 
 ว่าไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นค าแปรญัตติ และเห็นควรคงร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามร่างเดิม เสนอสภาองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลหนองคล้า พิจารณาในวาระต่อไป 

นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นควรคงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานฯ งบประมาณ 2561 ตามร่างเดิม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เห็นควรคงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

 งบประมาณ 2561 ตามร่างเดิม โดยการยกมือ 
 เห็นชอบ                            จ านวน 12  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ                         จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง   
  

นายกิตติ  จิลศรี    
ประธานฯ       

วาระที่ 3 ลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
4.2 อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561  

 ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
 2561 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยการ 
 ยกมือ 
 เห็นชอบ                            จ านวน 12  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ                         จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง   

 
นายกิตติ  จิลศรี 4.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  

ประธานฯ ครั้งที่ 3/2560 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ครั้งที่ 3/2560 

นายกฯ แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป งบ งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดิน 
 และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ/รายการ  
 โครงการก่อสร้างเสาธง อบต.หนองคล้า งบประมาณอนุมัติ 53,700 บาท  
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
 ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธง อบต.หนองคล้า  ปริมาณงานเสาธงชาติ 
 สูง 12.00  เมตร  พร้อมฐานขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร 
 หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.25 ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ 2/2560) 
 เป็นจ านวนเงิน  53,700  บาท (ส านักปลัด)  
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 68) 
 ข้อความใหม่ 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธง อบต.หนองคล้า  ปริมาณงานเสาธงชาติ สูงประมาณ 
 9.00  เมตร  พร้อมฐาน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร (ตามแบบท่ี อบต. 
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 ก าหนด) เป็นจ านวนเงิน  23,000  บาท (ส านักปลัด)  (ปรากฏในแผนพัฒนา 
 สามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 68) 

นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานฯ ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 3/2560 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2560 

 ครั้งที่ 3/2560 โดยการยกมือ 
 เห็นชอบ                            จ านวน 12  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ                         จ านวน   -   เสียง 

งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง   
 

นายกิตติ  จิลศรี            4.4 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ประธานฯ                พ.ศ.2560 

นายรังสรรค์  ศิริพันธ์            4.4.1 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
นายกฯ                  พ.ศ.2560 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ – เครื่องรับวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ  

 5 วัตต์ จ านวน 5 เครื่องๆ ละ 12,000.- บาท รวมเป็นเงิน 60,000.-บาท 
 (ส านักปลัด) 

นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิก 
ประธานฯ จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2560 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ – เครื่องรับวิทยุ ระบบ 

 VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จ านวน 5 เครื่องๆ ละ 12,000.- บาท รวมเป็นเงิน 
 60,000.-บาท (ส านักปลัด) 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    
 พ.ศ.2560 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ – เครื่องรับวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 
 5 วัตต์ จ านวน 5 เครื่องๆ ละ 12,000.- บาท รวมเป็นเงิน 60,000.-บาท 
 (ส านักปลัด) โดยการยกมือ 
 เห็นชอบ                            จ านวน 12  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ                         จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง   
  

นายรังสรรค์  ศิริพันธ์              4.4.2 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
นายกฯ พ.ศ.2560 โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 2 ชุดๆ ละ 45,000.- บาท 

 รวมเป็นเงิน 90,000.-บาท (ส านักปลัด) 
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิก 

ประธานฯ จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2560 โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 2 ชุดๆ ละ  
 45,000.- บาท รวมเป็น เงิน 90,000.-บาท (ส านักปลัด)  

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    
 พ.ศ.2560 โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 2 ชุดๆ ละ 45,000.- บาท รวมเป็น  
 เงิน 90,000.-บาท (ส านักปลัด) 
 (ส านักปลัด) โดยการยกมือ 
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 เห็นชอบ                            จ านวน 12  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ                         จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง   
  

นายรังสรรค์  ศิริพันธ์                4.4.3 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
นายกฯ พ.ศ.2560 โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 5 ชุดๆ ละ 35,100 บาท รวมเป็น 

 เงิน  175,500 บาท (ส านักปลัด) 
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิก  

ประธานฯ จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2560 โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 5 ชุดๆ ละ 
 35,100 บาท รวมเป็นเงิน  175,500 บาท (ส านักปลัด) 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    
 พ.ศ.2560 โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 5 ชุดๆ ละ 35,100 บาท รวมเป็น 
 เงิน 175,500 บาท (ส านักปลัด) โดยการยกมือ 
 เห็นชอบ                            จ านวน 12  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ                         จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง   
  

นายรังสรรค์  ศิริพันธ์                  4.4.4 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
นายกฯ งบประมาณ พ.ศ.2560 โต๊ะประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาดนั่งได้ 

 22 ที่นั่ง จ านวน 1 ชุดๆ ละ 85,000 บาท รวมเป็นเงิน 85,000 บาท  
 (ส านักปลัด) 

นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน    
ประธานฯ งบประมาณ พ.ศ.2560 โต๊ะประชุม ขนาดนั่งได้ 22 ที่นั่ง จ านวน 1 ชุดๆ ละ  

 85,000 บาท รวมเป็นเงิน 85,000 บาท (ส านักปลัด) 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    

 พ.ศ.2560 โต๊ะประชุม ขนาดนั่งได้ 22 ที่นั่ง จ านวน 1 ชุดๆ ละ 85,000 บาท 
 รวมเป็นเงิน 85,000 บาท (ส านักปลัด) โดยการยกมือ 
 เห็นชอบ                            จ านวน 12  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ                         จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง   
  

นายรังสรรค์  ศิริพันธ์                  4.4.5 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
นายกฯ งบประมาณ พ.ศ.2560 โต๊ะประชุม ขนาดนั่งได้ 44 ที่นั่ง จ านวน 1 ชุดๆ ละ 

 148,500 บาท รวมเป็นเงิน 148,500 บาท (ส านักปลัด) 
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน    

ประธานฯ งบประมาณ พ.ศ.2560 โต๊ะประชุม ขนาดนั่งได้ 44 ที่นั่ง จ านวน 1 ชุดๆ ละ  
 148,500 บาท รวมเป็นเงิน 148,500 บาท (ส านักปลัด)  

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    
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 พ.ศ.2560 โต๊ะประชุม โต๊ะประชุม ขนาดนั่งได้ 44 ที่นั่ง จ านวน 1 ชุดๆ ละ 
 148,500 บาท รวมเป็นเงิน 148,500 บาท (ส านักปลัด) โดยการยกมือ 
 เห็นชอบ                            จ านวน 12  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ                         จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง   
  

นายรังสรรค์  ศิริพันธ์                   4.4.6 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
นายกฯ งบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอเนกประสงค์ 

 รวมเป็นเงิน 499,500.-บาท (ส านักปลัด)  
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน    

ประธานฯ งบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอเนกประสงค์ 
 รวมเป็นเงิน 499,500.-บาท (ส านักปลัด) 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    
 พ.ศ.2560 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอเนกประสงค์ รวมเป็นเงิน 
 499,500.-บาท (ส านักปลัด) โดยการยกมือ 
 เห็นชอบ                            จ านวน 12  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ                         จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง   
  

นายรังสรรค์  ศิริพันธ์                   4.4.7 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
นายกฯ งบประมาณ พ.ศ.2560 ปรับปรุงอาคารบ้านพักให้เป็นอาคารป้องกันและบรรเทา 

 สาธารณภัย รวมเป็นเงิน 150,000.-บาท (ส านักปลัด) 
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน    

ประธานฯ งบประมาณ พ.ศ.2560 ปรับปรุงอาคารบ้านพักให้เป็นอาคารป้องกันและบรรเทา 
 สาธารณภัย รวมเป็นเงิน 150,000.-บาท (ส านักปลัด) 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    
 พ.ศ.2560 ปรับปรุงอาคารบ้านพักให้เป็นอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 รวมเป็นเงิน 150,000.-บาท (ส านักปลัด) โดยการยกมือ 
 เห็นชอบ                            จ านวน 12  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ                         จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง   
  

นายรังสรรค์  ศิริพันธ์                   4.4.8 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
นายกฯ งบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการงานติดตั้งเสาธง อาคารอเนกประสงค์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า รวมเป็นเงิน 23,000.-บาท (ส านักปลัด) 
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน    

ประธานฯ งบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการงานติดตั้งเสาธง อาคารอเนกประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า รวมเป็นเงิน 23,000.-บาท (ส านักปลัด)  
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ที่ประชุม มีมติอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    
 พ.ศ.2560 โครงการงานติดตั้งเสาธง อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน 
 ต าบลหนองคล้า รวมเป็นเงิน 23,000.-บาท (ส านักปลัด) โดยการยกมือ 
 เห็นชอบ                            จ านวน 12  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ                         จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง   
  

นายรังสรรค์  ศิริพันธ์                   4.4.9 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
นายกฯ งบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหาร 

 ส่วนต าบลหนองคล้า รวมเป็นเงิน 5,062,000.- บาท (ส านักปลัด) 
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน    

ประธานฯ งบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลหนองคล้า รวมเป็นเงิน 5,062,000.- บาท (ส านักปลัด) 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    
 พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบล 
 หนองคล้า รวมเป็นเงิน 5,062,000.- บาท (ส านักปลัด)โดยการยกมือ 
 เห็นชอบ                            จ านวน 12  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ                         จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง   
  

นายรังสรรค์  ศิริพันธ์                   4.4.10 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
นายกฯ งบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 

 รวมเป็นเงิน 169,000.-บาท  (กองช่าง) 
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน    

ประธานฯ งบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 
 รวมเป็นเงิน 169,000.-บาท  (กองช่าง) 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    
 พ.ศ.2560 โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 รวมเป็นเงิน 
 169,000.-บาท  (กองช่าง) โดยการยกมือ 
 เห็นชอบ                            จ านวน 12  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ                         จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง   
  

นายรังสรรค์  ศิริพันธ์                   4.4.11 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
นายกฯ งบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านหัวยาง  

 รวมเป็นเงิน 510,000.-บาท (กองช่าง) 
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน    

ประธานฯ งบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านหัวยาง 
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 รวมเป็นเงิน 510,000.-บาท (กองช่าง) 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    

 พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านหัวยาง รวมเป็นเงิน 
 510,000.-บาท (กองช่าง) โดยการยกมือ 
 เห็นชอบ                            จ านวน 12  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ                         จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง   
  

นายรังสรรค์  ศิริพันธ์                   4.4.12 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
นายกฯ งบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าอาคาร 

 อเนกประสงค์ อบต.หนองคล้า รวมเป็นเงิน 560,000.-บาท (กองช่าง) 
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน    

ประธานฯ งบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าอาคาร 
 อเนกประสงค์ อบต.หนองคล้า รวมเป็นเงิน 560,000.-บาท (กองช่าง) 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    
 พ.ศ.2560   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าอาคาร                                                 
 อเนกประสงค์ อบต.หนองคล้า รวมเป็นเงิน 560,000.-บาท (กองช่าง)  

โดยการยกมือ 
 เห็นชอบ                            จ านวน 12  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ                         จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง   
  

นายกิตติ  จิลศรี 4.5 แก้ไขก าหนดสมัยการประขุมสภา อบต.หนองคล้า สมัยสามัญ 
ประธานฯ   

นายเที่ยง  สมโภชน์ เนื่องจากการก าหนดสมัยการประขุมสภา อบต.หนองคล้า สมัยสามัญ ไม่สอดคล้อง 
รองปลัดฯ กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  

 ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 13 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม 
 และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย 
 ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล 
 ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ 
 สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

นายทุม  ปานพุ่ม ขอเสนอให้มีการก าหนดสมัยการประขุมสภา อบต.หนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
ส.อบต.หมู่ 1 เดือนธันวาคม เปลี่ยนแปลงเป็น เดือนตุลาคม ระหว่างวันที่ 17 – 31 ตุลาคม  

 2560 มีก าหนด 15 วัน  
นายสมัย  มาดวง รับรอง 

ส.อบต.หมู่ 6  
นายปัญญา  ช่างทอง รับรอง 



๙ 
 

ส.อบต.หมู่ 7  
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมสภาฯ แก้ไขก าหนดสมัยการประขุมสภา อบต.หนองคล้า สมัย 

ประธานฯ สามัญ สมัยที่ 4 เดือนธันวาคม เปลี่ยนแปลงเป็น เดือนตุลาคม ระหว่างวันที่       
17 – 31 ตุลาคม 2560 มีก าหนด 15 วัน 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติแก้ไขก าหนดสมัยการประขุมสภา อบต.หนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
 เดือนธันวาคม เปลี่ยนแปลงเป็น เดือนตุลาคม ระหว่างวันที่ 17 – 31 ตุลาคม  
 2560 มีก าหนด 15 วัน โดยการยกมือ 
 เห็นชอบ                            จ านวน 12  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ                         จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง   
  

นายกิตติ  จิลศรี 4.6 ก าหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป 
ประธานฯ  

นายเที่ยง  สมโภชน์ ก าหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ตามระเบียบ หมวด 2  
รองปลัดฯ การประชุม ข้อ 21 วรรค 3 ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ 

หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

นายทุม  ปานพุ่ม ขอเสนอให้ก าหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป เป็นวันที่  
ส.อบต.หมู่ 1 17 – 31 มกราคม 2561 มีก าหนด 15 วัน 

นายทองชุบ  ปิ่นจุไร รับรอง 
ส.อบต.หมู่ 3  

นายทองใบ  อินจันทร์ รับรอง 
รองประธานฯ  

นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมสภาฯ ก าหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป  
ประธานฯ เป็นวันที่ 17 – 31 มกราคม 2561 มีก าหนด 15 วัน 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ก าหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป 

 เป็นวันที่ 17 – 31 มกราคม 2561 มีก าหนด 15 วัน โดยการยกมือ 
 เห็นชอบ                            จ านวน 12  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ                         จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง   
  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
นายทองใบ  อินจันทร์ 5.1 สวัสดิการชุมชน 

รองประธานฯ การอุดหนุนเงินสวัสดิการชุมชน ในร่างข้อบัญญัติปีนี้ไม่มีการอุดหนุน  
 

นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ อบต.เราเคยอุดหนุนเงินสวัสดิการชุมชนมาโดยตลอด แต่เนื่องจากไม่มีการเชิญเข้า 



๑๐ 
 

นายกฯ ร่วมประชุม หรือมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน จึงได้โอน 
 งบประมาณไปสร้างถนน 

นายภาคภูมิ  จ าปีทอง เนื่องจากระเบียบในการอุดหนุนเงินยังไม่ชัดเจน และไม่มีหนังสือสั่งการ ให้ 
นักพัฒนาชุมชน ด าเนินการ 

  
นายทุม  ปานพุ่ม 5.2 เงินเบี้ยยังชีพ 

ส.อบต.หมู่ 1 อยากทราบว่าขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเดือนไหน? 
นายภาคภูมิ  จ าปีทอง ยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
 หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2553 และรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ส่วนผู้พิการ 
 รับขึ้นทะเบียนทุกเดือน  
  

นายอร  ค าบุญ 5.3 อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ส.อบต.หมู่ 4 อุปกรณ์ไฟฟ้าจะใช้ได้เมื่อไหร่? 

นายเฉลิม  ขอนดอก ตอนนี้ได้เสนอเอกสารไปท่ีกองคลังเรียบร้อยแล้ว 
ผอ.กองช่าง  

นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ ตอนนี้ก าลังดูเอกสารอยู่ 
นายกฯ  

  
นายปัญญา  ช่องทอง 5.4 ลูกรังซ่อมแซมถนน 

ส.อบต.หมู่ 7 สอบถามเรื่องลูกรังซ่อมแซมถนน  
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ ให้ทุกหมู่เขียนค าร้องพร้อมแนบเอกสารเข้ามาที่ อบต. 

นายกฯ  
นายกิตติ  จิลศรี       มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการจะแจ้งเรื่องอ่ืนๆ ให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

 
ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
   ลงชื่อ    นายสง่า    ใจเอ้ือ ผู้จดรายงานการประชุมสภาฯ  
      (นายสง่า    ใจเอ้ือ)  
 
   ลงชื่อ    นายกิตติ    จิลศรี  ประธานคณะกรรมการตรวจฯ  
                         (นายกิตติ    จิลศรี)  
    
   ลงชื่อ     นายไสว   โนรี คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  
       (นายไสว   โนรี)  
 



๑๑ 
 

 
   ลงชื่อ     นายทองชุบ  ปิ่นจุไร   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
       ( นายทองชุบ  ปิ่นจุไร) 
 
   ลงชื่อ     นางอัญชุลี  บัวบุญ    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  
       ( นางอัญชุลี  บัวบุญ) 
 
   ลงชื่อ      นายทุม  ปานพุ่ม  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  
        ( นายทุม  ปานพุ่ม) 
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 นี้ได้ผ่านการตรวจ
ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า จึงปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
        ลงชื่อ          นายกิตติ   จิลศรี       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
              (นายกิตติ   จิลศรี) 
 


