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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 

วันอังคาร ที่ 4 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 นายประศาสน์   ปิ่นวงษ์  
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 นายสมชาย  นัยวุฒ ิ  
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 -  
7 นางสาวธินวัฒน์  สายสด ผอ.กองคลัง นางสาวธินวัฒน์  สายสด  
8 นางสาวอรสา  มุทธิกา นักวิเคราะห์ฯ นางสาวอรสา  มุทธิกา  
9 นางสมลักษณ์  รอดภัย นักจัดการงานทั่วไป นางสมลักษณ์  รอดภัย  

10 นายชัยวัฒน์  ศิริวัฒน์วโรชา นายช่างโยธา นายชัยวัฒน์  ศิริวัฒน์วโรชา  
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เข้าประชุม              15      คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม           -       คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม       10      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.หนองคล้าและพนักงานทุกท่านที่เข้าร่วม  
    ประธานฯ             กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
                             บดินทรเทพยวรางกูร ณ ที่ว่าการอ าเภอไทรงาม จ.ก าแพงเพชร 
                             1.2 ขอความร่วมมือทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 12  
                             สิงหาคม 2560  
ที่ประชุม                  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายกิตติ  จิลศรี          รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2   
ประธานสภาฯ            ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี 2560 เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560                     
                             ขอให้สมาชิก อบต. ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว ตามส าเนา 
                             เอกสารที่แจกให้ มีสมาชิก อบต.หนองคล้า ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่   
                             หากไม่มีข้อแก้ไข  
                             ขอมติในการประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
                             หนองคล้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 เมื่อวันจันทร์ ที่ 26  
                             มิถุนายน 2560 โดยการยกมือ 
 
ที่ประชุม                  มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยการยกมือ  

รับรองรายงานการประชุม จ านวน 14  เสียง 
ไม่รับรองรายงานการประชุม    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน  1   เสียง   

 
ระเบียบวาระที่ 3       เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
                             -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกิตติ  จิลศรี   4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 วาระที่ 1 
ประธานสภาฯ 
นายเที่ยง  สมโภชน ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
  รองปลัดฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะมีการพิจารณา 3 วาระ คือ  
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         1.วาระท่ี 1 รับหลักการ 
   2.วาระท่ี 2 แปรญัตติ  
   3.วาระท่ี 3 ลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ซึ่งในวันนี้อยู่ในวาระท่ี 1 รับหลักการ 
       
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25 61 
  นายก อบต. ขอให้สมาชิก อบต. ทุกท่านดูเอกสาร ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   25 61 (ดูตามเอกสารที่แจกให้) 
    
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 25 61 วาระท่ี 1 
 ประธานสภาฯ            
ที่ประชุม  มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 25 61 วาระท่ี 1 
 โดยการยกมือ  

เห็นชอบ จ านวน 14  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน  1   เสียง   

 
นายกิตติ  จิลศรี        4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ประธานสภาฯ 
 
นายเที่ยง  สมโภชน ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
    รองปลัดฯ           หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103, ข้อ 104 และ สภาท้องถิ่นมีอ านาจ
   เลือกสมาชิกสภาหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
   ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจ าเป็นคณะกรรมการแต่ละคนอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

   คณะกรรมการแปรญัตติ มีไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 7 คน  
 
นายปัญญา  ช่างทอง      ขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวน 5 คน 
  ส.อบต.หมู่ 7 
นายสมชาย  นัยวุฒิ รับรอง  
   ส.อบต.หมู่ 8 
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นายหน่อย  เงินอาจ รับรอง  
     ส.อบต.หมู่ 5  
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวน 5 คน  
     ประธานฯ 
   ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวน 5 คน โดยการยกมือ  

เห็นชอบ จ านวน 14  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน  1   เสียง   
  

นายกิตติ  จิลศรี  ขอให้สมาชิกฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 ประธานสภาฯ  ประจ าปี 2561  
   
นายปัญญา  ช่างทอง เสนอชื่อนายสมัย  มาดวง ส.อบต.หมู่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
   ส.อบต.หมู่ 7 
นายทองใบ  อินจันทร์ รับรอง 
    ส.อบต.หมู่ 4 
นายทุม  ปานพุ่ม        รับรอง 
    ส.อบต.หมู่ 1 
 
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้นายสมัย  มาดวง ส.อบต.หมู่ 6 เป็นคณะกรรมการ 
   ประธานฯ แปรญัตติ คนที่ 1  
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้นายสมัย  มาดวง ส.อบต.หมู่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
 คนที่ 1 โดยการยกมือ  

เห็นชอบ จ านวน 14  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน  1   เสียง   

 
นายทองใบ  อินจันทร์ ขอเสนอชื่อนายสง่า  ใจเอ้ือ ส.อบต.หมู่ 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
    ส.อบต.หมู่ 4 
นายสมชาย  นัยวุฒิ  รับรอง 
    ส.อบต.หมู่ 8 
นายทองชุบ  ปิ่นจุไร รับรอง 
    ส.อบต.หมู่ 3 
นายกิตติ  จิลศรี  ขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้นายสง่า  ใจเอ้ือ ส.อบต.หมู่ 2  เป็นคณะกรรมการ 
      ประธานฯ  แปรญัตติ คนที่ 2 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้นายสง่า  ใจเอ้ือ ส.อบต.หมู่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2      
                               โดยการยกมือ  
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เห็นชอบ จ านวน 14  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน  1   เสียง   

    
นายอร  ค าบุญ    ขอเสนอชื่อ นายไสว  โนรี ส.อบต.หมู่ 3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  
   ส.อบต.หมู่ 4 
นายปัญญา  ช่างทอง  รับรอง  
    ส.อบต.หมู่ 7 
นายประศาสน์  ปิ่นวงษ์  รับรอง  
    ส.อบต.หมู่ 5 
 
นายกิตติ  จิลศรี  ขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้นายไสว  โนรี ส.อบต.หมู่ 3 เป็นคณะกรรมการ 
    ประธานฯ  แปรญัตติ คนที่ 3 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้นายไสว  โนรี ส.อบต.หมู่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
  โดยการยกมือ  

เห็นชอบ จ านวน 14  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน  1   เสียง   
  

นายไสว  โนรี  ขอ เสนอชื่อนายปัญญา  ช่างทอง ส.อบต.หมู่ 7  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
 ส.อบต.หมู่ 3  คนที่ 4 
นายขวัญ  อินโพ       รับรอง 
    ส.อบต.หมู่ 2 
นายหน่อย  เงินอาจ รับรอง  
    ส.อบต.หมู่ 5 
 
นายกิตติ  จิลศรี           ขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้นายปัญญา  ช่างทอง ส.อบต.หมู่ 7  
    ประธานฯ           เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  4 
ที่ประชุม                    มีมติเห็นชอบให้ นายปัญญา  ช่างทอง ส.อบต.หมู่ 7  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 คนที่ 4 โดยการยกมือ  

เห็นชอบ จ านวน 14  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน  1   เสียง   

 
นายอร  ค าบุญ   ขอเสนอชื่อนาย หน่อย  เงินอาจ ส.อบต.หมู่ 5  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
   ส.อบต.หมู่ 4 
นายไสว  โนร ีรับรอง  
    ส.อบต.หมู่ 3 



๖ 
 

นางสมัย  มาดวง รับรอง  
    ส.อบต.หมู่ 6 
นายกิตติ  จิลศรี           ขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้นายหน่อย  เงินอาจ ส.อบต.หมู่ 5   
    ประธานฯ           เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ นายหน่อย  เงินอาจ ส.อบต.หมู่ 5 เป็นคณะกรรมการ 
 แปรญัตติ คนที่ 5 โดยการยกมือ  

เห็นชอบ จ านวน 14  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน  1   เสียง   
  

นายกิตติ  จิลศรี  คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย นายสมัย  มาดวง ส.อบต.หมู่ 6 
ประธานสภาฯ  นายสง่า  ใจเอื้อ ส.อบต.หมู่ 2 นายไสว  โนรี ส.อบต.หมู่ 3 นายปัญญา  ช่างทอง  
   ส. อบต.หมู่ 7 นายหน่อย  เงินอาจ ส.อบต.หมู่ 5  
 
นายเที่ยง  สมโภชน ์ การแปรญัตต ิ  
     รองปลัด  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  

 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณา 
สามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง 
ในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น

 อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
 สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
 คณะกรรมการแปรญัตติ 

 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และใน  
การพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

 ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
 ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
 ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ 

ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การ 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภา 
ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
 ข้อ 48 ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างบัญญัติ

 งบประมาณให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือก
 สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมาย
 ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่ง 

ระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหาร 



๗ 
 

ส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ให้ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่ 
สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติของ 
สภาท้องถิ่นท่ีไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
ในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง 
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง

ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือสมาชิก สภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธาน คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องม ีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  การเสนอค าแป ร
ญัตติให้ อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง 
กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

นายทุม  ปานพุ่ม  ขอเสนอให้ก าหนดวันส่งค าแปรญัตติ คือวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2560  
ส.อบต.หมู่ 1  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  
นายไสว  โนรี  รับรอง  
ส.อบต.หมู่ 3 
นายปัญญา  ช่างทอง รับรอง  
ส.อบต.หมู่ 7 
 
นายกิตติ  จิลศรี  ขอมติที่ประชุมสภา ก าหนดวันส่งค าแปรญัตติ คือวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2560 
  ประธานฯ  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
   ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบประชุมสภาก าหนดวันส่งค าแปรญัตติ คือวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2560 
   เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง โดยการยกมือ  

เห็นชอบ จ านวน 14  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน  1   เสียง   

 
นายกิตติ  จิลศรี  ส่วนวันนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหาร 
   ประธานฯ  ส่วนต าบลหนองคล้าเป็นผู้นัดประชุม 
 
นายสง่า  ใจเอื้อ ขอ บอกนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 1 คือวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม  
เลขานุการสภาฯ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
 เ พ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ และเลขานุการแปรญัตติฯ  
 
 



๘ 
 

นายกิตติ  จิลศรี  4.3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ครั้งที่ 4 
   ประธานฯ 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ครั้งที่ 4 (ดูรายละเอียดจากเอกสาร 
     นายกฯ  บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
   โอนครั้งที่ 4/2560)  
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมสภาฯ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  
   ประธานฯ ครั้งที่ 4 /2560 
   ที่ประชุม มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ครั้งที่ 4/2560  
 โดยการยกมือ  

เห็นชอบ จ านวน 14  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน  1   เสียง   

 
นายกิตติ  จิลศรี  4.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 
   ประธานฯ   
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 (ดูรายละเอียดจาก 
     นายกฯ  เอกสารบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ครั้งที่  
   2/2560)   
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมสภาฯ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
     ประธานฯ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2560 
   ที่ประชุม มีมติเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560  
 ครั้งที่ 2/2560 โดยการยกมือ  

เห็นชอบ จ านวน 14  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน  1   เสียง   

 
นายกิตติ  จิลศรี  4.5 คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
   ประธานฯ 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองคล้า ได้หมดวาระ จึงต้องด าเนินการ  
     นายกฯ  เลือกคณะกรรมการฯ ใหม่   
นายเที่ยง  สมโภชน ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
     รองปลัดฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา  
   ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน ให้มีวาระอยู่ใน  
   ต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการเลือกตั้งอีก  
นายกิตติ  จิลศรี            ขอเชิญท่านเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
 ประธานสภาฯ 
นายปัญญา  ช่างทอง ขอเสนอนายบูชา  ขวัญตา ส.อบต.หมู่ 7  
   ส.อบต.หมู่ 7 



๙ 
 

นายทุม  ปานพุ่ม  รับรอง  
   ส.อบต.หมู่ 1 
นายสง่า  ใจเอ้ือ  รับรอง  
  ส.อบต.หมู่ 2 
 
นายกิตติ  จิลศรี           ขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้นายบูชา  ขวัญตา ส.อบต.หมู่ 7 เป็นคณะกรรมการ 
    ประธานฯ         พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ นายบูชา  ขวัญตา ส.อบต.หมู่ 7 เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า โดยการยกมือ  

เห็นชอบ จ านวน 14  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน  1   เสียง   

 
นายอร  ค าบุญ  ขอเสนอชื่อนายสมชาย  นัยวุฒิ ส.อบต.หมู่ 8  
  ส.อบต.หมู่ 4 
นายปัญญา  ช่างทอง รับรอง  
  ส.อบต.หมู่ 7 
นายไสว  โนรี  รับรอง  
  ส.อบต.หมู่ 3 
นายกิตติ  จิลศรี           ขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้นายสมชาย  นัยวุฒิ ส.อบต.หมู่ 8 เป็น  
   ประธานฯ  ค ณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ นายสมชาย  นัยวุฒิ ส.อบต.หมู่ 8 เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า โดยการยกมือ  

เห็นชอบ จ านวน 14  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน  1   เสียง   

 
นายสง่า  ใจเอ้ือ  ขอเสนอชื่อนายขวัญ  อินโพ ส.อบต.หมู่ 2  
  ส.อบต.หมู่ 2 
นายทองชุบ  ปี่นจุไร รับรอง  
  ส.อบต.หมู่ 3 
นายหน่อย  เงินอาจ รับรอง  
  ส.อบต.หมู่ 5 
 
นายกิตติ  จิลศรี           ขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้นายขวัญ  อินโพ ส.อบต.หมู่ 2 
   ประธานฯ  เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
   ที่ประชุม           มีมติเห็นชอบให้ นายขวัญ  อินโพ ส.อบต.หมู่ 2 เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า โดยการยกมือ  



๑๐ 
 

เห็นชอบ จ านวน 14  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน  1   เสียง   

 
 
นายกิตติ  จิลศรี  4.6 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประธานสภาฯ  อบต.หนองคล้า 
  เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองคล้า ได้  
 หมดวาระ จึงต้องด าเนินการเลือกคณะกรรมการฯ ใหม่   
 
นายเที่ยง  สมโภชน ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
     เลขาสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28  
   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   ท้องถิ่น ประกอบด้วย  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 

สามคน  
นายกิตติ  จิลศรี            ขอเชิญท่านเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประธานสภาฯ          อบต. หนองคล้า  
นายปัญญา  ช่างทอง      เสนอนายอร  ค าบุญ ส.อบต.หมู่ 4 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
   ส.อบต.หมู่ 7          แผนพัฒนา อบต. หนองคล้า 
นายไสว  โนรี          รับรอง  
   ส.อบต.หมู่ 3 
นายสมัย  มาดวง รับรอง  
  ส.อบต.หมู่ 6 
นายกิตติ  จิลศรี           ขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้นายอร  ค าบุญ ส.อบต.หมู่ 4 เป็นคณะกรรมการ 
   ประธานฯ  พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
ที่ประชุม           มีมติเห็นชอบให้ นายอร  ค าบุญ ส.อบต.หมู่ 4 เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า โดยการยกมือ  

เห็นชอบ จ านวน 14  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน  1   เสียง   

 
นายบูชา  ขวัญตา เสนอนางอัญชุลี  บัวบุญ ส.อบต.หมู่ 8 เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 
  ส.อบต.หมู่ 7 ส่วนต าบลหนองคล้า 
 
 
นายอร  ค าบุญ รับรอง  
  ส.อบต.หมู่ 4 
 



๑๑ 
 

นายทุม  ปานพุ่ม รับรอง  
  ส.อบต.หมู่ 1 
นายกิตติ  จิลศรี            ขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบให้นางอัญชุลี  บัวบุญ ส.อบต.หมู่ 8 เป็นคณะกรรมการ 
   ประธานฯ  พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
ที่ประชุม           มีมติเห็นชอบให้ นางอัญชุลี  บัวบุญ ส.อบต.หมู่ 8 เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า โดยการยกมือ  

เห็นชอบ จ านวน 14  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน  1   เสียง   

 
นายอร  ค าบุญ เสนอนายทุม  เงินอาจ ส.อบต.หมู่ 1  เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 
  ส.อบต.หมู่ 4 ส่วนต าบลหนองคล้า 
นายทองชุบ  ปิ่นจุไร รับรอง  
  ส.อบต.หมู่ 3 
นายปัญญา  ช่างทอง รับรอง  
  ส.อบต.หมู่ 7    
นายกิตติ  จิลศรี            ขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบให้นายทุม  เงินอาจ ส.อบต.หมู่ 1 เป็นคณะกรรมการ 
   ประธานฯ  พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
   ที่ประชุม           มีมติเห็นชอบให้ นายทุม  เงินอาจ ส.อบต.หมู่ 1 เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า โดยการยกมือ  

เห็นชอบ จ านวน 14  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน  1   เสียง   

 
นายกิตติ  จิลศรี  ขอบอกนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
   ประธานฯ  ครั้งที่ 2 เป็นวันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.  
ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ  
นายปัญญา  ช่างทอง ขอสอบถามเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าว่ามีหรือไม่ ?  
    ส.อบต.หมู่ 7 
นายเที่ยง  สมโภชน์ อยู่ในช่วงด าเนินการจัดหาพัสดุ  
     รองปลัดฯ 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ อาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองคล้า ด าเนินการใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
    นายก อบต.  อยู่ระหว่างด าเนินการประสานงานเรื่องไฟฟ้าเข้า อบต.  
นายปัญญา  ช่างทอง ขอบคุณทุกท่านที่ลงมติให้เรื่องเสียงตามสาย  
    ส.อบต.หมู่ 7 
 



๑๒ 
 

นายบูชา  ขวัญตา ต้องการให้คณะผู้บริหารไปดู คลองของหมู่ 7 ขุดคลองและลงดินลูกรัง 
    ส.อบต.หมู่ 7 
นายเที่ยง  สมโภชน์ ต้องตรวจสอบว่ามีอยู่ในแผนหรือไม่ ?  
      รองปลัด 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมกันไปดูอาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองคล้า  
        นายกฯ  ว่าด าเนนิการถึงไหนแล้ว 
ที่ประชุม        รับทราบ  
 
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)  
 
   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) 


