
      -สําเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกุดชุมแสง 

สมัยสามัญท่ี  3 ครั้งท่ี 1/2562 
วันท่ี  7  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 

ณ  ห1องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกุดชุมแสง  
.............................................. 

ผู1เข1าประชุม  
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท  
2 นายป��นแกว  แกวศิริ รองประธานสภาฯ ป��นแกว  แกวศิริ  
3 นายสถิตย   จันทร ขามป$อม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร ขามป$อม  
4 นายถนัด  สะทาน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 - ลาป-วย 
5 นายสําเร็จ  แซ2ป3ง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 สําเร็จ  แซ2ป3ง  
6 นายสุนิกร  หมู2อําพันธ  สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู2อําพันธ   
7 นายพินิจ  สวัสด์ิศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสด์ิศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายสําเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สําเนียง ขวัญมา  
10 นายสุรศักด์ิ  ผลจําเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักด์ิ ผลจําเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 - ลาป-วย 
13 นายสังวร  สวนจันทร  สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร   
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  นอยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  นอยเวียง  
16 นายสุวรรณ   รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ   รักษาภักดี  
17 นางลําดวน  เคาโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ลําดวน เคาโนนกอก  
18 นายมงคล  กูภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล กูภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ2งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ2งเรือง  
20 นายสงกรานต   บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต  บุปผา  
21 นางวงค เดือน  แสนแกว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค เดือน แสนแกว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสด์ิ   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสด์ิ  
23 นายบุญเลิง  หมู2หม่ืนศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู2หม่ืนศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ จันทร  สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ จันทร   
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
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 ผู1เข1าประชุม 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
28 นายบุญส2วน  กลาศึก สมาชิกสภา อบต.ม.15 - ขาด 
29 นายยุทธ  กลาเมืองกลาง สมาชิกสภา อบต.ม.16 ยุทธ กลาเมืองกลาง  
30 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  
31 นายอุดม  วรรณจงคํา สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม วรรณจงคํา  
32 นายแสวง  พรมหญาคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญาคา  
33 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน กระแสกุล  

 

 ผู1เข1าร�วมประชุม 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน   จันทราศรี นายก อบต.กุดชุมแสง สุรัตน   จันทราศรี  
2 นายประวิทย   จันทร ขามป$อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย   จันทร ขามป$อม  
3 นายสมัย  ยศรุ2งเรือง ผูใหญ2บาน หมู2 7 สมัย  ยศรุ2งเรือง  
4 น.ส.สุรัมภา  แกวเบา ผอ.กองการศึกษา สุรัมภา  แกวเบา  
5 นายชัย  ไดพร ผช.นักวิเคราะห ฯ ชัย  ไดพร  
6 นางรินรดา  วงษ ชู ปลัด อบต.กุดชุมแสง รินรดา  วงษ ชู  
7 นางสถิตย   ปHกเกระกะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สถิตย   ปHกเกระกะ  
8 น.ส.วชิญาดา  กระจ2างศรี นักวิเคราะห นโยบายฯ วิชญาดา  กระจ2างศรี  
9 นายทวี  นาบํารุง ผูใหญ2บาน หมู2 18 ทวี  นาบํารุง  
10 นายประมวล  สกุลจร ผูใหญ2บาน หมู2 14 ประมวล  สกุลจร  
11 นายจตุพล  ยศรุ2งเรือง ผูใหญ2บาน หมู2 13 จตุพล  ยศรุ2งเรือง  
12 นายคูณ  กองทอง ผูช2วยผูใหญ2บาน หมู2 12 คูณ  กองทอง  
13 นายสมสิน  แสงกุดเลาะ ผูช2วยผูใหญ2บาน หมู2 18 สมสิน  แสงกุดเลาะ  
14 นายนคร  ยศรุ2งเรือง ผูช2วยผูใหญ2บาน หมู2 9 นคร  ยศรุ2งเรือง  
15 นายประเสริฐ  สุภารีย  ผูใหญ2บาน หมู2 5 ประเสริฐ  สุภารีย   
16 นางอโณทัย  ป$อมปริยานนท  เจาพนักงานธุรการฯ อโณทัย  ป$อมปรยิานนท   
17 น.ส.ลภัสรดา  เดชาวัฒนภิญโญ นักทรัพยากรบุคคล ลภสัรดา เดชาวัฒนภิญโญ  
18 นางสมควร  คลังระหัด ผูอํานวยการกองคลัง สมควร  คลังระหัด  
19 นางสุภัทร  ประมูล   ผูอํานวยการกองสวัสดิการฯ สุภัทร  ประมูล  
20 นายสุรจิตร  ป�ยานุรักษ  รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ป�ยานุรักษ   
21 นายอานนท   ทักษิณสิทธิ์ ผูอํานวยการกองช2าง อานนท   ทักษิณสิทธิ์  
22 นางพิรัลรัตน   เกษมนวกุล หัวหนาสํานักปลัด พิรัลรัตน   เกษมนวกุล  
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เม่ือถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาท้ังหมด  33  คน  เขาประชุม  จํานวน 30  คน   
ลาป-วย  2  คน  คือ  นายถนัด  สะทาน,  นายวิชัย  พลธรรม  ขาด  1  คน  คือ                
นายบุญส2วน  กลาศึก  มีผูเขาร2วมประชุม  จํานวน  22  คน  ครบองค ประชุม  นายนิยม       
หาญแท  ประธานสภาองค การบริหารส2วนตําบลกุดชุมแสง  ไดกล2าวเป�ดประชุมตาม       
ระเบียบวาระดังนี้ 
 

ประธานสภาฯ ดวยสภาองค การบริหารส2วนตําบลกุดชุมแสง  ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปN  ในวันท่ี  
  6 – 20  สิงหาคม  2562  ซ่ึงอยู2ในหวงการพิจารณาร2างขอบัญญัติงบประมาณรายจ2ายประจําปN
  งบประมาณ  พ.ศ.  2563  จึงไดเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ท่ี  3 ครั้งท่ี  1  ประจําปN  พ.ศ. 
  2562  เวลา  09.30 น. 

 

วันท่ี  7  สิงหาคม  2562  มีระเบียบการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่อง  ประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (สมัยวิสามัญครั้งท่ี 2/2562)    
ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 

3.1  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบร2างขอบัญญัติงบประมาณ         
รายจ2ายประจําปNงบประมาณ  พ.ศ.  2563  วาระท่ี 1  (ข้ันรับหลักการ) 

3.2  เพ่ือพิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการสภาทองถ่ิน 
      3.2.1  คณะกรรมการแปรญัตติร2างขอบัญญัติ 
      3.2.2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง  อ่ืน ๆ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง   ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -  ไม2มี  
ระเบียบวาระท่ี   2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (สมัยวิสามัญครั้งท่ี  2/2562) 
มติท่ีประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว          

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
   3.1  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบร2างขอบัญญัติงบประมาณรายจ2าย  ประจําปN
         งบประมาณ  พ.ศ.  2563  วาระท่ี 1  (ข้ันรับหลักการ) 

 

ประธานสภาฯ  3.1  เพ่ือพิจารณาให1ความเห็นชอบร�างข1อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย    
   ประจําป9งบประมาณ  2563  วาระท่ี 1  (ข้ันรับหลักการ)  

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  3 ญัตติ  (2) ญัตติร2างขอบัญญัติ  ขอ 
44 (1) (2) (3) (4)  และ (5)  การเสนอญัตติงบประมาณใหเปTนไปตามความใน หมวด  4  
ว2าดวยงบประมาณ  ขอ  58  ญัตติร2างขอบัญญัติงบประมาณ   
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ใหผูบริหารทองถ่ิน  ยื่นต2อประธานสภาองค การบริหารส2วนตําบล  ตามแบบและวิธีการ
ในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าดวยวิธีงบประมาณก2อน
สมาชิกสภาจะไดอภิปราย  เชิญคณะผูบริหารไดนําเสนอคําแถลงหลักการและเหตุผล 
การร2างขอบัญญัติงบประมาณประจําปNงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ต2อสภา 
  

นายก อบต.ฯ  –  บัดนี้ถึงเวลาท่ี   คณะผูบริหารองค การบริหารส2วนตําบล  จะไดเสนอร2างขอบัญญัติ
งบประมาณรายจ2ายประจําปN  2563  ต2อสภาอีกครั้ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผูบริหาร
องค การบริหารส2วนตําบลกุดชุมแสง  จึงขอชี้แจงใหท2านประธานสภาและสมาชิกสภา
องค การบริหารส2วนตําบลทุกท2าน  ไดรับทราบถึงสถานการณ คลัง  ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายในการดําเนินงานในปNงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ดังต2อไปนี้ 
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ประธานสภาฯ  -  ขอหารือท2านสมาชิกสภาองค การบริหารส2วนตําบล  ว2าจะใหเจาหนาท่ีงบประมาณ
   แถลงทุกดานหรือแต2ละแผนงานต2าง ๆ 
นายสําเร็จ  แซ2ป3ง -  ส.อบต. ม. 1 ใหแถลงท้ังหมดทุกดานและทุกแผนงาน 
ประธานสภาฯ  -  วินิจฉัยใหแถลงท้ังหมดทุกดานและทุกแผนงาน 
ปลัด  อบต.ฯ  -  แถลงทุกดานและทุกแผนงาน  ถามีขอสงสัยใหถาม 
ประธานสภาฯ  -  เชิญเจาหนาท่ีงบประมาณแถลงแต2ละแผนงาน 
ปลัด  อบต.ฯ  -  เริ่มหนาท่ี  10 (1) ไปทีละหนา 
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ประธานสภาฯ  -  เชิญเจาหนาท่ีงบประมาณชี้แจงเอกสารแกไข/เพ่ิมเติม 
ผูอํานวยการกองคลัง -  เพ่ิมเติม  หน�วยงานกองคลัง  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  

ประเภทรายจ2ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม2เขาลักษณะรายจ2ายหมวดอ่ืน ๆ  
เพ่ิมโครงการ  หนาท่ี  37  (2)  โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย สินเพ่ือ
รองรับภาษี  ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  งบประมาณ  150,000.00  บาท 

นายวิเชียร พงษ จันทร  -  ส.อบต.  หมู2  14  ไม2เขาใจในการเพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย สินเพ่ือรองรับภาษี  ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  งบประมาณ  150,000.00  บาท  ขอ
คําอธิบายเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  -  เชิญเจาหนาท่ีงบประมาณชี้แจงเอกสารแกไข/เพ่ิมเติม 
ปลัด อบต.ฯ -  เพ่ิมเติม  หน�วยงานกองช�าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก2อสราง

โครงสรางพ้ืนฐาน  หมวดท่ีดินและสิ่งก2อสราง  ค2าก2อสรางสิ่งสาธารณูปการ  แกไข
งบประมาณโครงการ  หนาท่ี  47 
(1) โครงการก2อสรางรั้วศูนย พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ  บานหนองหอย  หมู2ท่ี  4  

งบประมาณเดิม  204,000.00  บาท  แกเปTน  งบประมาณ  194,000.00  บาท 
(2) โครงการก2อสรางรั้วศูนย พัฒนาเด็กเล็กวัดป-าสุริยวงค   บานคลองชุมแสง  หมู2ท่ี  17   

งบประมาณเดิม  300,000.00  บาท  แกเปTน  287,000.00  บาท 
หมายเหตุ :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งบประมาณลดลง  จากเดิม           
8,482,000.00  บาท  เปลี่ยนเปTน  8,459,000.00  บาท                           
(ลดลง  23,000.00  บาท)  (นําไปเพ่ิมงบประมาณในงบกลาง)  

-  หน�วยงานงบกลาง  แผนงานงบกลาง  งบกลาง  แกไขงบประมาณ  หนาท่ี  64   
1.5  เงินสํารองจ2าย  งบประมาณเดิม  963,494.00  บาท  แกเปTน  งบประมาณ          
986,494.00  บาท 
หมายเหตุ :  งบประมาณแผนงานงบกลาง  จากเดิม  29,224,210.00  บาท  
เปลี่ยนเปTน  29,247,210.00  บาท 
***งบประมาณรายจ2ายรวม  ยังคงเดิมคือ จํานวน  79,146.00  บาท 

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาท2านใดจะอภิปราย 
นายสําเร็จ  แซ2ป3ง -  ส.อบต. หมู2  1  งบประมาณรายจ2ายประจําปN  พ.ศ.  2563  และงบประมาณรายจ2าย

ประจําปN 2562 งบประมาณห2างกันประมาณ 5 ลานกว2าบาท  งบประมาณรายจ2ายปN  
2563 เพ่ือจะไดพัฒนาทองถ่ินไดมีประสิทธิภาพและเปTนประโยชน ของประชาชน     
เห็นดวย 

นายมงคล  กูภูเขียว -  ส.อบต. หมู2  9  ตามท่ีคณะผูบริหาร  ไดแถลงงบประมาณรายจ2ายประจําปN
งบประมาณ  2563   มีแผนงานท้ังหมด  15  แผนงาน  งบกลาง  จะมากท่ีสุด  นอย
ท่ีสุด  ดานความเขมแข็งต2อชุมชน  การจัดทํางบประมาณของชุมชนเปTนหลัก  
งบประมาณใชจ2ายประจําก็มาก 
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นายสงกรานต  บุปผา -  ส.อบต.  หมู2  10  ความตองการของพ่ีนองประชาชน  ตองการไฟฟ$างบประมาณ
รายจ2ายประจําปN  พ.ศ.  2563  งบไฟฟ$า  หนา  42  นอยมาก  เพราะทองถ่ินเรามี
ปHญหาภัยแลงทุกปNหรือฝนท้ิงช2วง  ฝากดวยในการทํางบประมาณรายจ2าย  เรื่องไฟฟ$า
เพ่ือการเกษตร 

นายก อบต.ฯ -  งบประมาณต้ังไฟฟ$าเขาใหต้ังไว  5%  ฝ-ายบริหารไดศึกษาระเบียบและเพ่ือประชาชน
ไดรับประโยชน เปTนหลัก   

นายมงคล  กูภูเขียว -  ส.อบต. หมู2  9  ขอสอบถามงบอุดหนุนของโรงเรียน  เขาหลักเกณฑ อย2างไร  แต2ก2อน
ไม2เคยมีงบโรงเรียน  ขอใหชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.ฯ -  งบโรงเรียนมีแต2โรงเรียนไม2ไดเสนอโครงการเขามา   
นายสําเร็จ  แซ2ป3ง -  ส.อบต. หมู2  1  ในการประชุมครั้งนี้  สมาชิกสภาซักถามการประชุมครั้งนี้            

ไม2เขาใจก็ถาม     
นายสงกรานต  บุปผา -  ส.อบต. หมู2  10  เราจะระบุใหชัดเจนในเรื่องไฟฟ$า  ใหเปTนรูปธรรม  แกปHญหาใหถูก

จุด  ประชาชนตองการมากเพ่ือพ่ีนองประชาชน 
นายสําเนียง ขวัญมา -  ส.อบต. หมู2  4  ร2างขอบัญญัติงบประมาณรายจ2าย  พ.ศ.  2563  นั้น  เพ่ิมทุก

รายการของ         สํานักปลดั  ใหดูดานอ่ืน ๆ  
นายมงคล กูภูเขียว -  ส.อบต. หมู2  9  แผนงานท่ีนําเสนอ  ดานความสงบภายใน  ทําไมโครงการในแผนงาน

นี้ตั้งไวดูเหมือนจะมีโครงการมาก 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภาท2านใด  จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม2 

-  ไม2มี 
- เชิญเจาหนาท่ีงบประมาณชี้แจงแต2ละแผนงาน ดังนี้ 
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ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาท2านใดประสงค จะอภิปราย ร2างขอบัญญัติงบประมาณ  
   รายจ2ายประจําปN งบประมาณ  พ.ศ.  2563 
   -  ไม2มี   
   -  นับองค ประชุม  มีสมาชิกสภาเขาประชุม  30 คน  ประเด็นการขอมติ  ดังนี้   
   -  สมาชิกสภาท2านใดเห็นชอบร2างขอบัญญัติงบประมาณรายจ2ายประจําปN 
   งบประมาณ  พ.ศ.  2563  วาระท่ี  1  (ข้ันรับหลักการ)   
มติท่ีประชุม  - เห็นชอบรับหลักการ  27     เสียง 
   - ไม2เห็นชอบ   -       เสียง 

- งดออกเสียง              3     เสียง    
ท่ีประชุมมีมติ  -  เห็นชอบรับหลักการแห2งร2างขอบัญญัติงบประมาณรายจ2ายประจําปNงบประมาณ  
   พ.ศ.  2563 
ประธานสภาฯ  -  สั่งพัก  10  นาที     
 

   3.2  เพ่ือพิจารณาเลือกคณะกรรมการสภาท1องถ่ิน 
3.2.1  คณะกรรมการแปรญัตติร2างขอบัญญัติ 

    3.2.2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
   แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 คณะกรรมการสภาทองถ่ิน ขอ 103 (1) 
   คณะกรรมการสามัญประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไม2นอยกว2า 3 คน แต2ไม2
   เกิน 7 คน  ขอ 107 ภายใตขอบังคับ 103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินใหสมาชิก
   เสนอชื่อสมาชิกสภาและมีสมาชิกรับรอง  2  คน   
ประธานสภาฯ   3.2.1  เพ่ือพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   

-  ขอหารือสมาชิกสภาว2าจะมีคณะกรรมการแปรญัตติก่ีคน  
ใหสมาชิกเสนอ  
-  นายวิเชียร  พงษ จันทร     ส.อบต. ม. 14  เสนอ  7  คน 
-  นายสงกรานต   บุปผา   ส.อบต. ม. 10  เสนอ  5  คน   

ประธานสภาฯ  -  ขอมติท่ีประชุม 
   -  เห็นชอบ  7  คน มี 10    เสียง 
   -  เห็นชอบ  5  คน มี        15    เสียง 
         -  ไม2เห็นชอบ           -   เสียง 
        -  งดออกเสียง          5   เสียง   
มติท่ีประชุม  -  การลงมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  5  คน   
ประธานสภาฯ  -  ใหสมาชิกสภาเสนอชื่อ  คณะกรรมการแปรญัตติและผูรับรอง  คนท่ี  1 
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นายวิเชียร พงษ จันทร   -  ส.อบต.  ม. 14  เสนอ นายพินิจ  สวัสด์ิศรี  ส.อบต. ม. 3                      
            เปTนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี  1 

-  นายชมัด  นอยเวียง   ส.อบต.  ม. 7  ผูรับรอง 
    -  นายสงกรานต   บุปผา  ส.อบต.  ม. 10     ผูรับรอง 

ประธานสภาฯ  -  ใหสมาชิกสภาเสนอชื่อ  คณะกรรมการแปรญัตติและผูรับรอง  คนท่ี  2 
นายจักรี  พิมล    -  ส.อบต.  ม. 15  เสนอ  นายยุทธ  กลาเมืองกลาง   ส.อบต. ม. 16                
   เปTนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี 2 

  -  นายสงกรานต   บุปผา  ส.อบต.  ม. 10     ผูรับรอง 
      -  นายสม  โนมขุนทด          ส.อบต.  ม. 5  ผูรับรอง 

ประธานสภาฯ  -  ใหสมาชิกสภาเสนอชื่อ  คณะกรรมการแปรญัตติและผูรับรอง  คนท่ี  3 
นายสังวร  สวนจันทร  -  ส.อบต. ม. 6  เสนอ นายสม  โนมขุนทด  ส.อบต. ม. 5                  
   เปTนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  3 

-  นายวิเชียร  พงษ จันทร     ส.อบต. ม. 14  ผูรับรอง 
-  นายสุรศักด์ิ  ผลจําเริญ    ส.อบต. ม. 4  ผูรับรอง 

ประธานสภาฯ  -  ใหสมาชิกสภาเสนอชื่อ  คณะกรรมการแปรญัตติและผูรับรอง  คนท่ี  4  
นายสงกรานต  บุปผา  -  ส.อบต.  ม. 10  เสนอ นางลําดวน  เคาโนนกอก  ส.อบต. ม. 8                         
   เปTนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  4 

-  นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ   ส.อบต. ม. 14  ผูรับรอง 
-  นายสถาปนิกร  ยศรุ2งเรือง  ส.อบต.  ม. 9  ผูรับรอง 

ประธานสภาฯ  -  ใหสมาชิกสภาเสนอชื่อ  คณะกรรมการแปรญัตติและผูรับรอง  คนท่ี  5  
นายมงคล  กูภูเขียว  -  ส.อบต.  ม. 9  เสนอ นายแสวง  พรมหญาคา  ส.อบต. ม. 17                         
   เปTนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  5 

-  นายสําเนียง  ขวัญมา    ส.อบต.  ม. 4  ผูรับรอง 
-  นางวงค เดือน  แสนแกว ส.อบต.  ม. 10  ผูรับรอง  

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่ีเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร2างขอบัญญัติ เพ่ิมเติมอีกหรือไม2 
   -  ไม2มี 
มติท่ีประชุม  -  การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร2างขอบัญญัติ 5 คน  ดังนี้ 

1.  นายพินิจ  สวัสด์ิศรี  ส.อบต. ม. 3              เปTนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  1 
 2.  นายยุทธ  กลาเมืองกลาง ส.อบต. ม. 16       เปTนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  2 

   3.  นายสม  โนมขุนทด  ส.อบต. ม. 5              เปTนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  3 
4.   นางลําดวน  เคาโนนกอก  ส.อบต. ม. 8      เปTนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  4 
5.  นายแสวง  พรมหญาคา  ส.อบต. ม. 17       เปTนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  5 
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นายสถิตย  จันทร ขามป$อม -  เลขานุการสภาองค การบริหารส2วนตําบล  แจงนัดคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประชุมเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติ  เพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติและพิจารณาร2างขอบัญญัติงบประมาณรายจ2าย
ประจําปNงบประมาณ  พ.ศ.  2563   

   -  แจงใหสมาชิกสภาไดรับทราบ  หากสมาชิกสภาท2านใดมีความประสงค จะยื่นแปร 
ญัตติร2างขอบัญญัติงบประมาณรายจ2ายประจําปN  งบประมาณ พ.ศ. 2563  ใหยื่นคําขอ
แปรญัตติไดท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ  ต้ังแต2วันท่ี  8  สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.  
จนถึงวันท่ี  10  สิงหาคม  2562  จนถึงเวลา  17.00  น.  และคณะกรรมการแปรญัตติ  
จะประชุมเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ   
ในวันท่ี  11  สิงหาคม  2562 ต้ังแต2เวลา  10.00 น.  ท่ีหองประชุมองค การบริหารส2วน
ตําบลกุดชุมแสง  เปTนตนไป  แจงใหผูบริหารและสมาชิกสภาไดทราบ 
 

ประธานสภาฯ  3.2.2  เพ่ือพิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
    -  ขอหารือ  สมาชิกสภาว2าจะมีก่ี  คนไม2นอยกว2า  3  คน  แต2ไม2เกิน  7  คน  
    ใหสมาชิกเสนอ  
นายวิเชียร  พงษ จันทร  -  ส.อบต. ม. 14 เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 3 คน 
นายสําเนียง ขวัญมา -  ส.อบต. ม. 4 เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 5 คน 
ประธานสภาฯ  -  ขอมติท่ีประชุม 
   -  เห็นชอบ  3  คน มี 20  เสียง 
   -  เห็นชอบ  5  คน มี 10   เสียง 
   -  ไม2เห็นชอบ    -   เสียง     
ประธานสภาฯ   
มติท่ีประชุม  -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จํานวน  3  คน  ขอผูเสนอและรับรอง 
   -  ใหสมาชิกสภาเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  และผูรับรอง 
   -  เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี  1 

นายสงกรานต  บุปผา      -  ส.อบต. ม.10 เสนอ  นางวงค เดือน   แสนแกว  ส.อบต. ม. 10  
  เปTนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนท่ี  1   
ประธานสภาฯ  ขอผูรับรอง  2  ท2าน 
  -  นายวิเชียร  พงษ จันทร    ส.อบต. ม. 14    ผูรับรอง 
                                -  นายสุนิกร  หมู2อําพันธ   ส.อบต.  ม.  2    ผูรับรอง   
ประธานสภาฯ  -   เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี  2  
นางลําดวน เคาโนนกอก  -  สมาชิกสภา  ม. 8  เสนอ  นายสถาป�กร  ยศรุ2งเรือง  ส.อบต. ม. 9                
    เปTนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนท่ี  2 

  -  นายจักรี  พิมล   ส.อบต.  ม. 2  ผูรับรอง 
-  นายยุทธ  กลาเมืองกลาง   ส.อบต.  ม. 6  ผูรับรอง 
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ประธานสภาฯ  -   เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี  3 
นายประมวล เขียงเขียว  -  ส.อบต.  ม. 14  เสนอ  นายสําเนียง  ขวัญมา  ส.อบต. ม. 4                      
   เปTนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนท่ี  3   

-  นายแสวง  พรมหญาคา   ส.อบต.  ม. 17  ผูรับรอง 
   -  นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ    ส.อบต.  ม. 17  ผูรับรอง      

ประธานสภาฯ   
ท่ีประชุม  -  เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค การ  
   บริหารส2วนตําบลกุดชุมแสง  3  ท2าน  ดังนี้ 

1.  นางวงค เดือน  แสนแกว     เปTนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนท่ี  1 
  2.  นายสถาปนิกร  ยศรุ2งเรือง  เปTนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนท่ี  2 

3.  นายสําเนียง  ขวัญมา        เปTนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนท่ี  3 
              

ระเบียบวาระท่ี 4 -  เรื่อง  อ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ  -  สภาไดพิจารณาครบทุกวาระแลว  ขอป�ดการประชุม   
   ป�ดประชุมเวลา 13.00  น. 
     
           (ลงชื่อ).........สถิตย   จันทร ขามป$อม........ผูจดบันทึกรายงานการประชุม     
                             (นายสถิตย    จนัทร ขามป$อม) 
                                                         เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  
 
                   (ลงชื่อ)...........สถาปนิกร  ยศรุ2งเรือง..........ผูตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายสถาปนิกร  ยศรุ2งเรือง) 
              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

                                                (ลงชื่อ...............ถนดั  สะทาน.................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายถนัด  สะทาน) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                            

          (ลงชื่อ).............พินิจ  สวสัด์ิศรี.............ผูตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายพินิจ  สวัสด์ิศรี) 
              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                                 
                                               (ลงชื่อ)............นิยม   หาญแท...............ผูรับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายนยิม  หาญแท ) 
                                                        ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 
 
 
 
 

      
 


