
-ส าเนา- 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  3/2563 
วันที่  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 

ณ  ศาลา SML บ้านโชคอ านวย  
……………………………………………….. 

    ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท้  
2 นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก้ว  แก้วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามป้อม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามป้อม  
4 นายถนัด  สะท้าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท้าน  
5 นายส าเร็จ  แซ่ปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซ่ปึง  
6 นายสุนิกร  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู่อ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 - ลากิจ 
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล  กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์ บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู่หมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
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 ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
28 นายยุทธ  กล้าเมืองกลาง สมาชิกสภา อบต.ม.16 ยุทธ กล้าเมืองกลาง  



29 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  
30 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 - ขาด 
31 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  
32 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน  กระแสกุล  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม     
             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอุทาน  ปัสสาวะโต ปลัดอ าเภอฯ อุทาน  ปัสสาวะโต  
2 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
3 นายประวิทย์ จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์ จันทร์ขามป้อม  
4 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
5 นายสมัย  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 7 สมัย  ยศรุ่งเรือง  
6 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
7 นางสาวกุลศิริ  ทองจูน นักวิชาการสาธารณสุข กุลศิริ  ทองจูน  
8 น.ส.ณัฐริชา  กู้ภูเขียว ผช.จนท.ธุรการ ณัฐริชา  กู้ภูเขียว  
9 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
10 นายชัย   ได้พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชัย   ได้พร  
11 นางรินรดา  วงษ์ชู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รินรดา  วงษ์ชู  
12 นายณัฐพล   ค าเหลือง พนักงานจ้างเหมา ณัฐพล   ค าเหลือง  
13 นายอานนท์  ทักษิณสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อานนท์  ทักษิณสิทธิ์  
14 นายกันทรากร  นามโพธิ์ นายช่างโยธา กันทรากร  นามโพธิ์  
15 นายดนัย   จันทร์ขามป้อม จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ดนัย   จันทร์ขามป้อม  
16 นางพัชรินทร์  แก้วกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 1 พัชรินทร์  แก้วกระจ่าง  
17 น.ส.นิตยา  ฦาชา ผช.จนท.พัฒนาชุมชน นิตยา  ฦาชา  
18 นายหนูเจน  พรมเดื่อ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 11 หนูเจน  พรมเดื่อ  
19 นางหนูเพียร  สิงห์ชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 หนูเพียร  สิงห์ชัยภูมิ  
20 น.ส.ศุภลักษณ์  สมอาจ นักทรัพยากรบุคคล ศุภลักษณ์  สมอาจ  
21 นายค าสิงห์  จิตประทุม ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 6 ค าสิงห์  จิตประทุม  
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
22 นายดาด  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 16 ดาด  ยศรุ่งเรือง  
23 นายค าแผน  สุนทร ประชาชน ค าแผน  สุนทร  
24 นายบุญศรี  อตทะกะ ประชาชน บุญศรี  อตทะกะ  
25 นางบุญหลาย  เลี้ยมแหลม ประชาชน บุญหลาย  เลี้ยมแหลม  
26 นายทองค า  บุดดีหล้า ประชาชน ทองค า  บุดดีหล้า  
27 นายขน  ทามะ ประชาชน ขน  ทามะ  
28 นางระนอง  อ านวยพร ประชาชน ระนอง  อ านวยพร  



29 นายแว่น  เลี้ยมแหลม ประชาชน แว่น  เลี้ยมแหลม  
30 นางไข  บุญเพ่ิม ประชาชน ไข  บุญเพิ่ม  
31 นางแจ่ม  บุญเพ่ิม ประชาชน แจ่ม  บุญเพ่ิม  
32 นางเต็ม  น้อยเยาะ ประชาชน เต็ม  น้อยเยาะ  
33 นายกองขัน  ก าไรเงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 กองขัน  ก าไรเงิน  
34 นายอดุลย์  กองทองนอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 อดุลย์  กองทองนอก  
35 นายอานนท์  หาญเวช ประชาชน อานนท์  หาญเวช  
36 นางชมภู  อ่อนบัวขาว ประชาชน ชมภู  อ่อนบัวขาว  
37 นางทองสุข  บุญเพิ่ม ประชาชน ทองสุข  บุญเพ่ิม  
38 นางอ านาจ  คันศร ประชาชน อ านาจ  คันศร  
39 นางไพรจิตร  เวียงดินด า ประชาชน ไพรจิตร  เวียงดินด า  
40 นายเสน่ห์  ชัยชุมพล ประชาชน เสน่ห์  ชัยชุมพล  
41 นางล าพัน  มิดชิด ประชาชน ล าพัน  มิดชิด  
42 นางดาวเรือง  ขอหยุดกลาง ประชาชน ดาวเรือง  ขอหยุดกลาง  
43 นายเกษม  เวียงดินด า ประชาชน เกษม  เวียงดินด า  
44 นายสมเกียรติ  เหลาลา ประชาชน สมเกียรติ  เหลาลา  
45 นางวิลัย  เหลาลา ประชาชน วิลัย  เหลาลา  
46 นายสงวน  เสริฐวาสนา ประชาชน สงวน  เสริฐวาสนา  
47 นางแปลง  เสริฐวาสนา ประชาชน แปลง  เสริฐวาสนา  
48 นายโอวาท  หาวิชา ประชาชน โอวาท  หาวิชา  
49 นางเตือนใจ  คชลัย ประชาชน เตือนใจ  คชลัย  
50 นางสุวรรณา  คชลัย ประชาชน สุวรรณา  คชลัย  
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน  31  คน  ลากิจ  1  คน  คือ  นายส าเนียง  ขวัญมา 
     มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  50  คน  ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ประธานสภาฯ  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ในวันที่  
   6 – 20  สิงหาคม  2563  ซึ่งอยู่ในห้วงการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2564  จึงได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ที่  3 ครั้งที่  3   
   ประจ าปี  พ.ศ.  2563   

วันที่  19  สิงหาคม  2563  มีระเบียบการประชุมดังนี้  

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
 ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
         -  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
              งบประมาณ  พ.ศ.  2564  วาระท่ี 3  (ขั้นลงมติ) 
 ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  

 



ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563) 
ประธานสภาฯ  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
   -  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ.  2564  วาระท่ี 3  (ขั้นลงมติ) 
ประธานสภาฯ  -  สืบเนื่องจากสภาได้ผ่านการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ.  2564  
   วาระท่ี 1  (ขั้นรับหลักการ)  ในวันที่  7  สิงหาคม  2563 
   วาระท่ี 2  (ขั้นแปรญัตติ)  ในวันที่  17  สิงหาคม  2563 
   วันนี้เป็นการพิจารณา  วาระท่ี  3  (ขั้นลงมติ)    
   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2537   
   แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2554  หมวด  3  ญัตติ  ข้อ  52  การพิจารณาในวาระท่ี  3  
   ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควร  
   -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะให้มีการอภิปรายหรือไม่ 
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ประธานสภาฯ  -  มีท่านใดจะเสนอ 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่ 1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
   2564 วาระที่  1  และ  วาระที่  2  การลงมติมีการลงมติโดยใช้สิทธิของสมาชิก  ผลสภาให้
   ความเห็นชอบแต่การชี้แจงในขั้นแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติให้คงที่จึงเสนอให้มี
   การอภิปราย 
นายสถาปนิกร ยศรุ่งเรือง -  ส.อบต. หมู่  9  เสนอลงมติขอเพ่ือมีการอภิปราย 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาเสนอเป็นอ่ืน 

-  ไม่มี 
-  มีสมาชิกสภาท่านให้มีการอภิปราย 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ   27   เสีย 
    -  ไมเ่ห็นชอบ                4   เสียง 
   -  มติที่ประชุม  มีมติให้มีการอภิปราย 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่ 1  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 เห็น
   จากการการพิจารณาของสมาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ในวาระที่  1  
   และ  วาระท่ี  2  ให้มีการแปรญัตติผู้บริหารเสนอร่างมา  สมาชิกสภาเห็นชอบทั้งหมด  ซึ่ง
   ต่อไปหากร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 ตราเป็นข้อ
ญัตติ   งบประมาณแล้ว  สมาชิกสภาจะต้องตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  อยู่บนความถูกต้อง  
   โปร่งใส  สามารถชี้แจงได้   
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปราย 
   -  ไม่มี 



   -  ขอมตทิี่ประชุมท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.  2564  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ   29   เสียง 
    -  ไม่เห็นชอบ                 1   เสียง 
    -  งดออกเสียง        1   เสียง      

   -  มติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
   พ.ศ.  2564  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ       
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
   -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว      
   ปิดประชุมเวลา 11.30  น. 
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            (ลงชื่อ).........สถิตย์  จันทรข์ามป้อม........ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                            (นายสถิตย์   จนัทร์ขามป้อม) 
                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  

 

                  (ลงชื่อ).............พินิจ   สวสัดิ์ศรี..............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายพินิจ    สวสัดิ์ศรี) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

                                               (ลงชื่อ)..........สถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง...........ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                        

         (ลงชื่อ).............นิคม   ทกัษิณสิทธิ์.............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายนิคม   ทักษิณสิทธิ์) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                                        

                                              (ลงชื่อ)............นิยม   หาญแท้...............ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายนยิม  หาญแท้ ) 
                                                        ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

-ส าเนา- 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  3/2563 
วันที่  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 

ณ  ศาลา SML บ้านโชคอ านวย  
……………………………………………….. 

    ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท้  
2 นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก้ว  แก้วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามป้อม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามป้อม  
4 นายถนัด  สะท้าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท้าน  
5 นายส าเร็จ  แซ่ปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซ่ปึง  
6 นายสุนิกร  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู่อ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 - ลากิจ 
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล  กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์ บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  



22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 - ขาด 
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
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ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
28 นายยุทธ  กล้าเมืองกลาง สมาชิกสภา อบต.ม.16 ยุทธ กล้าเมืองกลาง  
29 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  
30 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม  วรรณจงค า  
31 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  
32 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน  กระแสกุล  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม     
             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอุทาน  ปัสสาวะโต ปลัดอ าเภอฯ อุทาน  ปัสสาวะโต  
2 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
3 นายประวิทย์ จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์ จันทร์ขามป้อม  
4 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
5 นายสมัย  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 7 สมัย  ยศรุ่งเรือง  
6 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
7 นางสาวกุลศิริ  ทองจูน นักวิชาการสาธารณสุข กุลศิริ  ทองจูน  
8 น.ส.ณัฐริชา  กู้ภูเขียว ผช.จนท.ธุรการ ณัฐริชา  กู้ภูเขียว  
9 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
10 นายชัย   ได้พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชัย   ได้พร  
11 นางรินรดา  วงษ์ชู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รินรดา  วงษ์ชู  
12 นายณัฐพล   ค าเหลือง พนักงานจ้างเหมา ณัฐพล   ค าเหลือง  
13 นายอานนท์  ทักษิณสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อานนท์  ทักษิณสิทธิ์  
14 นายกันทรากร  นามโพธิ์ นายช่างโยธา กันทรากร  นามโพธิ์  
15 นายดนัย   จันทร์ขามป้อม จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ดนัย   จันทร์ขามป้อม  
16 นางพัชรินทร์  แก้วกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 1 พัชรินทร์  แก้วกระจ่าง  
17 น.ส.นิตยา  ฦาชา ผช.จนท.พัฒนาชุมชน นิตยา  ฦาชา  
18 นายหนูเจน  พรมเดื่อ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 11 หนูเจน  พรมเดื่อ  
19 นางหนูเพียร  สิงห์ชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 หนูเพียร  สิงห์ชัยภูมิ  
20 น.ส.ศุภลักษณ์  สมอาจ นักทรัพยากรบุคคล ศุภลักษณ์  สมอาจ  
21 นายค าสิงห์  จิตประทุม ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 6 ค าสิงห์  จิตประทุม  
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
22 นายดาด  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 16 ดาด  ยศรุ่งเรือง  
23 นายค าแผน  สุนทร ประชาชน ค าแผน  สุนทร  
24 นายบุญศรี  อตทะกะ ประชาชน บุญศรี  อตทะกะ  
25 นางบุญหลาย  เลี้ยมแหลม ประชาชน บุญหลาย  เลี้ยมแหลม  
26 นายทองค า  บุดดีหล้า ประชาชน ทองค า  บุดดีหล้า  
27 นายขน  ทามะ ประชาชน ขน  ทามะ  
28 นางระนอง  อ านวยพร ประชาชน ระนอง  อ านวยพร  
29 นายแว่น  เลี้ยมแหลม ประชาชน แว่น  เลี้ยมแหลม  
30 นางไข  บุญเพ่ิม ประชาชน ไข  บุญเพิ่ม  
31 นางแจ่ม  บุญเพ่ิม ประชาชน แจ่ม  บุญเพ่ิม  
32 นางเต็ม  น้อยเยาะ ประชาชน เต็ม  น้อยเยาะ  
33 นายกองขัน  ก าไรเงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 กองขัน  ก าไรเงิน  
34 นายอดุลย์  กองทองนอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 อดุลย์  กองทองนอก  
35 นายอานนท์  หาญเวช ประชาชน อานนท์  หาญเวช  
36 นางชมภู  อ่อนบัวขาว ประชาชน ชมภู  อ่อนบัวขาว  
37 นางทองสุข  บุญเพิ่ม ประชาชน ทองสุข  บุญเพ่ิม  
38 นางอ านาจ  คันศร ประชาชน อ านาจ  คันศร  
39 นางไพรจิตร  เวียงดินด า ประชาชน ไพรจิตร  เวียงดินด า  
40 นายเสน่ห์  ชัยชุมพล ประชาชน เสน่ห์  ชัยชุมพล  
41 นางล าพัน  มิดชิด ประชาชน ล าพัน  มิดชิด  
42 นางดาวเรือง  ขอหยุดกลาง ประชาชน ดาวเรือง  ขอหยุดกลาง  
43 นายเกษม  เวียงดินด า ประชาชน เกษม  เวียงดินด า  
44 นายสมเกียรติ  เหลาลา ประชาชน สมเกียรติ  เหลาลา  
45 นางวิลัย  เหลาลา ประชาชน วิลัย  เหลาลา  
46 นายสงวน  เสริฐวาสนา ประชาชน สงวน  เสริฐวาสนา  
47 นางแปลง  เสริฐวาสนา ประชาชน แปลง  เสริฐวาสนา  
48 นายโอวาท  หาวิชา ประชาชน โอวาท  หาวิชา  
49 นางเตือนใจ  คชลัย ประชาชน เตือนใจ  คชลัย  
50 นางสุวรรณา  คชลัย ประชาชน สุวรรณา  คชลัย  
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เมื่อถึงเวลา  13.30 น.  มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน  30  คน  ลากิจ  1  คน  คือ  นายส าเนียง  ขวัญมา         
   ขาด  1  คน  คือ  นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี   มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  50  คน  ครบองค์
   ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิด
   ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 



ประธานสภาฯ  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ในวันที่  
   6 – 20  สิงหาคม  2563  ซึ่งอยู่ในห้วงการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2564  จึงได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ที่  3 ครั้งที่  3   
   ประจ าปี  พ.ศ.  2563   

วันที่  19  สิงหาคม  2563  มีระเบียบการประชุมดังนี้  

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
 ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
         -  โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ  2563 
 ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  

 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี   
ระเบียบวาระท่ี   3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    -  เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ  ประจ าปีงบประมาณ  2563      
              เพื่อตั้งรายการใหม่   
ประธานสภาฯ              -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วน 

   ต าบลกุดชุมแสง ที ่ชย 71502/-  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง  ขออนุมัติโอน    
   งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ  2563  

   -  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้น าหลักการและเหตุผลต่อสภา        
         เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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ปลัด อบต.ฯ  เรื่องเดิม 

    ตามท่ี กองช่าง  ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ   
   2563  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบด าเนินงาน  
   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักาและซ่อมแซม
   ทรัพย์สิน  ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ที่อาจช ารุด 
   เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตลอดทั้งปี  งบประมาณอนุมัติ  870,000.00  บาท  นั้น  

   ข้อเท็จจริง 



    เนื่องด้วย  เตาเผาขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ที่มีการใช้งาน      
   มานาน  ช ารุดเสียหายใช้งานไม่ได้  ท าให้มีขยะตกค้าง  จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง 
   ซ่อมแซมเตาเผาขยะที่ช ารุดให้สามารถใช้งานได้ปกติ  เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพ้ืนที่  
   และสามารถก าจัดขยะได้อย่างถูกวิธี   

   ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  

    เพ่ือให้การด าเนินงานมีความเหมาะสม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเป็น
   การแก้ไขปัญหาดังกล่าว  กองช่าง  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
   งบประมาณ  พ.ศ.  2563  รายละเอียดดังนี้ 
   

   โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณอนุมัติ  870,000.00 บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  870,000.00  บาท งบประมาณโอนลด  498,000.00  บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  372,000.00  บาท 

 ตั้งรายการใหม่  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน                
   หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการปรับปรุงซ่อมแซม
   เตาเผาขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะ
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ที่ช ารุดให้ใช้งานได้ตามปกติ งบประมาณ         
   498,000.00 บาท  

  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
   ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
   ของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2553 หมวด 
   4 ข้อ 27 

ประธานสภาฯ  -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
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นายส าเร็จ  แซ่ปึง       -  ส.อบต.  หมู่  1 กล่าวว่า  ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงรายละเอียดความจ าเป็นที่
จะโอนงบประมาณนั้น  เห็นว่าเป็นเรื่องจ าเป็น  เห็นด้วยกับคณะผู้บริหารที่มองเห็นปัญหา
ขยะเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องแก้ไข  เพราะปัญหาขยะทุกวันนี้มีเพ่ิมขึ้นทุกวัน  เห็นควร
สนับสนุน  และขอทราบรายละเอียดในการซ่อม 

ปลัด อบต.ฯ -  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้แจ้งให้ทราบว่าได้ออกมาตรวจสอบ
ความช ารุดเสียหายของเตาเผาขยะหลังเก่าว่ามีความช ารุดมากน้อยแค่ไหน  เพ่ือที่จะ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  และก็ได้แจ้งให้สมาชิกสภาทราบ  ตามที่เสนอให้ที่
ประชุมทราบแล้ว 

นายมงคล  กู้ภูเขียว -  สอบถามทานประธานสภาว่าตามท่ีปลัดได้ชี้แจงมานั้น  ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าราคาตามที่เสนอ
มานั้นไม่รายละเอียดบอกชัดเจนว่าท าอะไรบ้างขอให้เจ้าหน้าที่แจงด้วย 

ประธานสภาฯ -  เชิญปลัดชี้แจง 
ปลัด อบต.ฯ -  ชี้แจงรายละเอียดตามที่ช่างเสนอมา  ประกอบด้วยดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ หน่วย ปริมาณ ราคา/ รวมราคา/ ค่าแรง รวมท้ังหมด หมาย



หน่วย หน่วย เหตุ 
 งานเตา ACI-120 จ านวน 1 

เตา 
       

1 งานภายนอกเตา        
 งานปล่องแสตนเลส ชุด 1 80,000.00 80,000.00 10,000.00 90,000.00  
 เปลี่ยนประตูหลัง ชุด 1 5,000.00 5,000.00 3,000.00 8,000.00  
 ประตูหน้าช่องขยะ ชุด 1 10,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000.00  
 ประตูหน้าช่องกลาง ชุด 1 5,000.00 5,000.00 3,000.00 8,000.00  
 รวมงานภายนอกเตา    95,000.00 21,000.00 121,000.00  
2 งานภายในเตา        
 งานรื้ออิฐ ชุด 1   10,000.00 10,000.00  
 งานก่ออิฐหลังคา ก้อน 100 300.00 30,000.00 25,000.00 55,000.00  
 งานก่ออิฐฉนวน ก้อน 840 85.00 71,400.00 60,000.00 131,400.00  
 งานก่ออิฐทนไฟ (ธรรมดา) ก้อน 200 85.00 17,000.00 25,000.00 42,000.00  
 งานก่ออิฐทนไฟ (โค้งหน้าประตู) ก้อน 10 300.00 3,000.00 4,900.00 7,900.00  
 งานคานทนไฟ ชุด 4 1,550.00 6,200.00 20,000.00 26,200.00  
 ปูนทนไฟประสานอิฐทนไฟ ชุด 10 1,000.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00  
 ปูนทนไฟประตู ชุด 10 650.00 6,500.00 20,000.00 26,500.00  
 ตะแกรงเหล็กหล่อ ชุด 1 25,000.00 25,000.00 23,000.00 48,000.00  
 รวมงานภายในเตา    169,100.00 207,900.00 377,000.00  

                                 รวมทั้งหมด 498,000.00  
.    -7- 

 

ประธานสภาฯ  -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
   -  ไม่มี 
   -  นับองค์ประชุมมีสมาชิกเข้าประชุมจ านวน  30  คน 
   -  ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ     
                                2563  เพ่ือตั้งรายการใหม่  เป็นจ านวนเงิน  498,000.00  บาท  (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพัน  
                                  บาทถ้วน-)      
   -  มติที่ประชุม    
           -  เห็นชอบ      29  เสียง 
           -  ไม่เห็นชอบ                    0   เสียง 
           -  งดออกเสียง       1  เสียง 
    -   มติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563  
        เพ่ือตั้งรายการใหม่  เป็นจ านวนเงิน  498,000.00  บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปด                       
                                             พันบาทถ้วน-)      
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
   -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว      
   ปิดประชุมเวลา 15.00  น. 

 



            (ลงชื่อ).........สถิตย์  จันทรข์ามป้อม........ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                            (นายสถิตย์   จนัทร์ขามป้อม) 
                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  

                  (ลงชื่อ).............พินิจ   สวสัดิ์ศรี..............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายพินิจ    สวสัดิ์ศรี) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

                                               (ลงชื่อ)..........สถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง...........ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                        

         (ลงชื่อ).............นิคม   ทกัษิณสิทธิ์.............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายนิคม   ทักษิณสิทธิ์) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                                       

                                              (ลงชื่อ)............นิยม   หาญแท้...............ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายนยิม  หาญแท้ ) 
                                                       ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  3/2563 

วันที่  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
ณ  ศาลา SML บ้านโชคอ านวย  
……………………………………………….. 

    ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท้  
2 นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก้ว  แก้วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามป้อม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามป้อม  
4 นายถนัด  สะท้าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท้าน  
5 นายส าเร็จ  แซ่ปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซ่ปึง  
6 นายสุนิกร  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู่อ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 - ลากิจ 
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  



17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล  กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์ บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู่หมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
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 ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
28 นายยุทธ  กล้าเมืองกลาง สมาชิกสภา อบต.ม.16 ยุทธ กล้าเมืองกลาง  
29 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  
30 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 - ขาด 
31 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  
32 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน  กระแสกุล  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม     
             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอุทาน  ปัสสาวะโต ปลัดอ าเภอฯ อุทาน  ปัสสาวะโต  
2 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
3 นายประวิทย์ จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์ จันทร์ขามป้อม  
4 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
5 นายสมัย  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 7 สมัย  ยศรุ่งเรือง  
6 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
7 นางสาวกุลศิริ  ทองจูน นักวิชาการสาธารณสุข กุลศิริ  ทองจูน  
8 น.ส.ณัฐริชา  กู้ภูเขียว ผช.จนท.ธุรการ ณัฐริชา  กู้ภูเขียว  
9 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
10 นายชัย   ได้พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชัย   ได้พร  
11 นางรินรดา  วงษ์ชู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รินรดา  วงษ์ชู  
12 นายณัฐพล   ค าเหลือง พนักงานจ้างเหมา ณัฐพล   ค าเหลือง  
13 นายอานนท์  ทักษิณสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อานนท์  ทักษิณสิทธิ์  
14 นายกันทรากร  นามโพธิ์ นายช่างโยธา กันทรากร  นามโพธิ์  
15 นายดนัย   จันทร์ขามป้อม จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ดนัย   จันทร์ขามป้อม  
16 นางพัชรินทร์  แก้วกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 1 พัชรินทร์  แก้วกระจ่าง  



17 น.ส.นิตยา  ฦาชา ผช.จนท.พัฒนาชุมชน นิตยา  ฦาชา  
18 นายหนูเจน  พรมเดื่อ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 11 หนูเจน  พรมเดื่อ  
19 นางหนูเพียร  สิงห์ชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 หนูเพียร  สิงห์ชัยภูมิ  
20 น.ส.ศุภลักษณ์  สมอาจ นักทรัพยากรบุคคล ศุภลักษณ์  สมอาจ  
21 นายค าสิงห์  จิตประทุม ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 6 ค าสิงห์  จิตประทุม  
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
22 นายดาด  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 16 ดาด  ยศรุ่งเรือง  
23 นายค าแผน  สุนทร ประชาชน ค าแผน  สุนทร  
24 นายบุญศรี  อตทะกะ ประชาชน บุญศรี  อตทะกะ  
25 นางบุญหลาย  เลี้ยมแหลม ประชาชน บุญหลาย  เลี้ยมแหลม  
26 นายทองค า  บุดดีหล้า ประชาชน ทองค า  บุดดีหล้า  
27 นายขน  ทามะ ประชาชน ขน  ทามะ  
28 นางระนอง  อ านวยพร ประชาชน ระนอง  อ านวยพร  
29 นายแว่น  เลี้ยมแหลม ประชาชน แว่น  เลี้ยมแหลม  
30 นางไข  บุญเพ่ิม ประชาชน ไข  บุญเพิ่ม  
31 นางแจ่ม  บุญเพ่ิม ประชาชน แจ่ม  บุญเพ่ิม  
32 นางเต็ม  น้อยเยาะ ประชาชน เต็ม  น้อยเยาะ  
33 นายกองขัน  ก าไรเงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 กองขัน  ก าไรเงิน  
34 นายอดุลย์  กองทองนอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 อดุลย์  กองทองนอก  
35 นายอานนท์  หาญเวช ประชาชน อานนท์  หาญเวช  
36 นางชมภู  อ่อนบัวขาว ประชาชน ชมภู  อ่อนบัวขาว  
37 นางทองสุข  บุญเพิ่ม ประชาชน ทองสุข  บุญเพ่ิม  
38 นางอ านาจ  คันศร ประชาชน อ านาจ  คันศร  
39 นางไพรจิตร  เวียงดินด า ประชาชน ไพรจิตร  เวียงดินด า  
40 นายเสน่ห์  ชัยชุมพล ประชาชน เสน่ห์  ชัยชุมพล  
41 นางล าพัน  มิดชิด ประชาชน ล าพัน  มิดชิด  
42 นางดาวเรือง  ขอหยุดกลาง ประชาชน ดาวเรือง  ขอหยุดกลาง  
43 นายเกษม  เวียงดินด า ประชาชน เกษม  เวียงดินด า  
44 นายสมเกียรติ  เหลาลา ประชาชน สมเกียรติ  เหลาลา  
45 นางวิลัย  เหลาลา ประชาชน วิลัย  เหลาลา  
46 นายสงวน  เสริฐวาสนา ประชาชน สงวน  เสริฐวาสนา  
47 นางแปลง  เสริฐวาสนา ประชาชน แปลง  เสริฐวาสนา  
48 นายโอวาท  หาวิชา ประชาชน โอวาท  หาวิชา  
49 นางเตือนใจ  คชลัย ประชาชน เตือนใจ  คชลัย  
50 นางสุวรรณา  คชลัย ประชาชน สุวรรณา  คชลัย  
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน  31  คน  ลากิจ  1  คน  คือ  นายส าเนียง  ขวัญมา 
     มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  50  คน  ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ประธานสภาฯ  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ในวันที่  
   6 – 20  สิงหาคม  2563  ซึ่งอยู่ในห้วงการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2564  จึงได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ที่  3 ครั้งที่  3   
   ประจ าปี  พ.ศ.  2563   

วันที่  19  สิงหาคม  2563  มีระเบียบการประชุมดังนี้  

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
 ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
         -  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
              งบประมาณ  พ.ศ.  2564  วาระท่ี 3  (ขั้นลงมติ) 
 ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  

 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563) 
ประธานสภาฯ  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
   -  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ.  2564  วาระท่ี 3  (ขั้นลงมติ) 
ประธานสภาฯ  -  สืบเนื่องจากสภาได้ผ่านการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ.  2564  
   วาระท่ี 1  (ขั้นรับหลักการ)  ในวันที่  7  สิงหาคม  2563 
   วาระท่ี 2  (ขั้นแปรญัตติ)  ในวันที่  17  สิงหาคม  2563 
   วันนี้เป็นการพิจารณา  วาระท่ี  3  (ขั้นลงมติ)    
   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2537   
   แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2554  หมวด  3  ญัตติ  ข้อ  52  การพิจารณาในวาระท่ี  3  
   ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควร  
   -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะให้มีการอภิปรายหรือไม่ 
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ประธานสภาฯ  -  มีท่านใดจะเสนอ 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่ 1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
   2564 วาระที่  1  และ  วาระที่  2  การลงมติมีการลงมติโดยใช้สิทธิของสมาชิก  ผลสภาให้
   ความเห็นชอบแต่การชี้แจงในขั้นแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติให้คงที่จึงเสนอให้มี
   การอภิปราย 



นายสถาปนิกร ยศรุ่งเรือง -  ส.อบต. หมู่  9  เสนอลงมติขอเพ่ือมีการอภิปราย 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาเสนอเป็นอื่น 

-  ไม่มี 
-  มีสมาชิกสภาท่านให้มีการอภิปราย 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ   27   เสีย 
    -  ไมเ่ห็นชอบ                4   เสียง 
   -  มติที่ประชุม  มีมติให้มีการอภิปราย 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่ 1  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 เห็น
   จากการการพิจารณาของสมาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ในวาระที่  1  
   และ  วาระท่ี  2  ให้มีการแปรญัตติผู้บริหารเสนอร่างมา  สมาชิกสภาเห็นชอบทั้งหมด  ซึ่ง
   ต่อไปหากร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 ตราเป็นข้อ
ญัตติ   งบประมาณแล้ว  สมาชิกสภาจะต้องตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  อยู่บนความถูกต้อง  
   โปร่งใส  สามารถชี้แจงได้   
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปราย 
   -  ไม่มี 
   -  ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.  2564  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ   29   เสียง 
    -  ไม่เห็นชอบ                 1   เสียง 
    -  งดออกเสียง        1   เสียง      

   -  มติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
   พ.ศ.  2564  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ       
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
   -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว      
   ปิดประชุมเวลา 11.30  น. 
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            (ลงชื่อ)........................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                            (นายสถิตย์   จนัทร์ขามป้อม) 
                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง 

  
 

                  (ลงชื่อ)....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายพินิจ    สวสัดิ์ศรี) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 



 

                                               (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
                                         

         (ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายนิคม   ทักษิณสิทธิ์) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                           

                                              (ลงชื่อ)..................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายนยิม  หาญแท้ ) 
                                                        ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  3/2563 

วันที่  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
ณ  ศาลา SML บ้านโชคอ านวย  
……………………………………………….. 

    ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท้  
2 นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก้ว  แก้วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามป้อม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามป้อม  
4 นายถนัด  สะท้าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท้าน  
5 นายส าเร็จ  แซ่ปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซ่ปึง  
6 นายสุนิกร  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู่อ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  



8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 - ลากิจ 
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล  กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์ บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 - ขาด 
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
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ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
28 นายยุทธ  กล้าเมืองกลาง สมาชิกสภา อบต.ม.16 ยุทธ กล้าเมืองกลาง  
29 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  
30 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม  วรรณจงค า  
31 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  
32 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน  กระแสกุล  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม     
             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอุทาน  ปัสสาวะโต ปลัดอ าเภอฯ อุทาน  ปัสสาวะโต  
2 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
3 นายประวิทย์ จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์ จันทร์ขามป้อม  
4 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
5 นายสมัย  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 7 สมัย  ยศรุ่งเรือง  
6 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
7 นางสาวกุลศิริ  ทองจูน นักวิชาการสาธารณสุข กุลศิริ  ทองจูน  
8 น.ส.ณัฐริชา  กู้ภูเขียว ผช.จนท.ธุรการ ณัฐริชา  กู้ภูเขียว  



9 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
10 นายชัย   ได้พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชัย   ได้พร  
11 นางรินรดา  วงษ์ชู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รินรดา  วงษ์ชู  
12 นายณัฐพล   ค าเหลือง พนักงานจ้างเหมา ณัฐพล   ค าเหลือง  
13 นายอานนท์  ทักษิณสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อานนท์  ทักษิณสิทธิ์  
14 นายกันทรากร  นามโพธิ์ นายช่างโยธา กันทรากร  นามโพธิ์  
15 นายดนัย   จันทร์ขามป้อม จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ดนัย   จันทร์ขามป้อม  
16 นางพัชรินทร์  แก้วกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 1 พัชรินทร์  แก้วกระจ่าง  
17 น.ส.นิตยา  ฦาชา ผช.จนท.พัฒนาชุมชน นิตยา  ฦาชา  
18 นายหนูเจน  พรมเดื่อ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 11 หนูเจน  พรมเดื่อ  
19 นางหนูเพียร  สิงห์ชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 หนูเพียร  สิงห์ชัยภูมิ  
20 น.ส.ศุภลักษณ์  สมอาจ นักทรัพยากรบุคคล ศุภลักษณ์  สมอาจ  
21 นายค าสิงห์  จิตประทุม ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 6 ค าสิงห์  จิตประทุม  
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
22 นายดาด  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 16 ดาด  ยศรุ่งเรือง  
23 นายค าแผน  สุนทร ประชาชน ค าแผน  สุนทร  
24 นายบุญศรี  อตทะกะ ประชาชน บุญศรี  อตทะกะ  
25 นางบุญหลาย  เลี้ยมแหลม ประชาชน บุญหลาย  เลี้ยมแหลม  
26 นายทองค า  บุดดีหล้า ประชาชน ทองค า  บุดดีหล้า  
27 นายขน  ทามะ ประชาชน ขน  ทามะ  
28 นางระนอง  อ านวยพร ประชาชน ระนอง  อ านวยพร  
29 นายแว่น  เลี้ยมแหลม ประชาชน แว่น  เลี้ยมแหลม  
30 นางไข  บุญเพ่ิม ประชาชน ไข  บุญเพิ่ม  
31 นางแจ่ม  บุญเพ่ิม ประชาชน แจ่ม  บุญเพ่ิม  
32 นางเต็ม  น้อยเยาะ ประชาชน เต็ม  น้อยเยาะ  
33 นายกองขัน  ก าไรเงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 กองขัน  ก าไรเงิน  
34 นายอดุลย์  กองทองนอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 อดุลย์  กองทองนอก  
35 นายอานนท์  หาญเวช ประชาชน อานนท์  หาญเวช  
36 นางชมภู  อ่อนบัวขาว ประชาชน ชมภู  อ่อนบัวขาว  
37 นางทองสุข  บุญเพิ่ม ประชาชน ทองสุข  บุญเพ่ิม  
38 นางอ านาจ  คันศร ประชาชน อ านาจ  คันศร  
39 นางไพรจิตร  เวียงดินด า ประชาชน ไพรจิตร  เวียงดินด า  
40 นายเสน่ห์  ชัยชุมพล ประชาชน เสน่ห์  ชัยชุมพล  
41 นางล าพัน  มิดชิด ประชาชน ล าพัน  มิดชิด  
42 นางดาวเรือง  ขอหยุดกลาง ประชาชน ดาวเรือง  ขอหยุดกลาง  
43 นายเกษม  เวียงดินด า ประชาชน เกษม  เวียงดินด า  



44 นายสมเกียรติ  เหลาลา ประชาชน สมเกียรติ  เหลาลา  
45 นางวิลัย  เหลาลา ประชาชน วิลัย  เหลาลา  
46 นายสงวน  เสริฐวาสนา ประชาชน สงวน  เสริฐวาสนา  
47 นางแปลง  เสริฐวาสนา ประชาชน แปลง  เสริฐวาสนา  
48 นายโอวาท  หาวิชา ประชาชน โอวาท  หาวิชา  
49 นางเตือนใจ  คชลัย ประชาชน เตือนใจ  คชลัย  
50 นางสุวรรณา  คชลัย ประชาชน สุวรรณา  คชลัย  
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เมื่อถึงเวลา  13.30 น.  มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน  30  คน  ลากิจ  1  คน  คือ  นายส าเนียง  ขวัญมา         
   ขาด  1  คน  คือ  นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี   มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  50  คน  ครบองค์
   ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิด
   ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ประธานสภาฯ  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ในวันที่  
   6 – 20  สิงหาคม  2563  ซึ่งอยู่ในห้วงการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2564  จึงได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ที่  3 ครั้งที่  3   
   ประจ าปี  พ.ศ.  2563   

วันที่  19  สิงหาคม  2563  มีระเบียบการประชุมดังนี้  

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
 ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
         -  โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ  2563 
 ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  

 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี   
ระเบียบวาระท่ี   3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    -  เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ  ประจ าปีงบประมาณ  2563      
              เพื่อตั้งรายการใหม่   
ประธานสภาฯ              -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วน 

   ต าบลกุดชุมแสง ที ่ชย 71502/-  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง  ขออนุมัติโอน    
   งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ  2563  

   -  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้น าหลักการและเหตุผลต่อสภา        
         เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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ปลัด อบต.ฯ  เรื่องเดิม 

    ตามท่ี กองช่าง  ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ   
   2563  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบด าเนินงาน  
   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักาและซ่อมแซม
   ทรัพย์สิน  ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ที่อาจช ารุด 
   เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตลอดทั้งปี  งบประมาณอนุมัติ  870,000.00  บาท  นั้น  

   ข้อเท็จจริง 

    เนื่องด้วย  เตาเผาขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ที่มีการใช้งาน      
   มานาน  ช ารุดเสียหายใช้งานไม่ได้  ท าให้มีขยะตกค้าง  จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง 
   ซ่อมแซมเตาเผาขยะที่ช ารุดให้สามารถใช้งานได้ปกติ  เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพ้ืนที่  
   และสามารถก าจัดขยะได้อย่างถูกวิธี   

   ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  

    เพ่ือให้การด าเนินงานมีความเหมาะสม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเป็น
   การแก้ไขปัญหาดังกล่าว  กองช่าง  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
   งบประมาณ  พ.ศ.  2563  รายละเอียดดังนี้ 
   

   โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณอนุมัติ  870,000.00 บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  870,000.00  บาท งบประมาณโอนลด  498,000.00  บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  372,000.00  บาท 

 ตั้งรายการใหม่  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน                
   หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการปรับปรุงซ่อมแซม
   เตาเผาขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะ
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ที่ช ารุดให้ใช้งานได้ตามปกติ งบประมาณ         
   498,000.00 บาท  

  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
   ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
   ของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2553 หมวด 
   4 ข้อ 27 

ประธานสภาฯ  -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
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นายส าเร็จ  แซ่ปึง       -  ส.อบต.  หมู่  1 กล่าวว่า  ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงรายละเอียดความจ าเป็นที่
จะโอนงบประมาณนั้น  เห็นว่าเป็นเรื่องจ าเป็น  เห็นด้วยกับคณะผู้บริหารที่มองเห็นปัญหา
ขยะเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องแก้ไข  เพราะปัญหาขยะทุกวันนี้มีเพ่ิมขึ้นทุกวัน  เห็นควร
สนับสนุน  และขอทราบรายละเอียดในการซ่อม 

ปลัด อบต.ฯ -  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้แจ้งให้ทราบว่าได้ออกมาตรวจสอบ
ความช ารุดเสียหายของเตาเผาขยะหลังเก่าว่ามีความช ารุดมากน้อยแค่ไหน  เพ่ือที่จะ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  และก็ได้แจ้งให้สมาชิกสภาทราบ  ตามที่เสนอให้ที่
ประชุมทราบแล้ว 

นายมงคล  กู้ภูเขียว -  สอบถามทานประธานสภาว่าตามท่ีปลัดได้ชี้แจงมานั้น  ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าราคาตามที่เสนอ
มานั้นไม่รายละเอียดบอกชัดเจนว่าท าอะไรบ้างขอให้เจ้าหน้าที่แจงด้วย 

ประธานสภาฯ -  เชิญปลัดชี้แจง 
ปลัด อบต.ฯ -  ชี้แจงรายละเอียดตามที่ช่างเสนอมา  ประกอบด้วยดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ หน่วย ปริมาณ ราคา/
หน่วย 

รวมราคา/
หน่วย 

ค่าแรง รวมท้ังหมด หมาย
เหตุ 

 งานเตา ACI-120 จ านวน 1 
เตา 

       

1 งานภายนอกเตา        
 งานปล่องแสตนเลส ชุด 1 80,000.00 80,000.00 10,000.00 90,000.00  
 เปลี่ยนประตูหลัง ชุด 1 5,000.00 5,000.00 3,000.00 8,000.00  
 ประตูหน้าช่องขยะ ชุด 1 10,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000.00  
 ประตูหน้าช่องกลาง ชุด 1 5,000.00 5,000.00 3,000.00 8,000.00  
 รวมงานภายนอกเตา    95,000.00 21,000.00 121,000.00  
2 งานภายในเตา        
 งานรื้ออิฐ ชุด 1   10,000.00 10,000.00  
 งานก่ออิฐหลังคา ก้อน 100 300.00 30,000.00 25,000.00 55,000.00  
 งานก่ออิฐฉนวน ก้อน 840 85.00 71,400.00 60,000.00 131,400.00  
 งานก่ออิฐทนไฟ (ธรรมดา) ก้อน 200 85.00 17,000.00 25,000.00 42,000.00  
 งานก่ออิฐทนไฟ (โค้งหน้าประตู) ก้อน 10 300.00 3,000.00 4,900.00 7,900.00  
 งานคานทนไฟ ชุด 4 1,550.00 6,200.00 20,000.00 26,200.00  
 ปูนทนไฟประสานอิฐทนไฟ ชุด 10 1,000.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00  
 ปูนทนไฟประตู ชุด 10 650.00 6,500.00 20,000.00 26,500.00  
 ตะแกรงเหล็กหล่อ ชุด 1 25,000.00 25,000.00 23,000.00 48,000.00  
 รวมงานภายในเตา    169,100.00 207,900.00 377,000.00  

                                 รวมทั้งหมด 498,000.00  
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ประธานสภาฯ  -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
   -  ไม่มี 
   -  นับองค์ประชุมมีสมาชิกเข้าประชุมจ านวน  30  คน 
   -  ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ     



                                2563  เพ่ือตั้งรายการใหม่  เป็นจ านวนเงิน  498,000.00  บาท  (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพัน  
                                  บาทถ้วน-)      
   -  มติที่ประชุม    
           -  เห็นชอบ      29  เสียง 
           -  ไม่เห็นชอบ                    0   เสียง 
           -  งดออกเสียง       1  เสียง 
    -   มติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563  
        เพ่ือตั้งรายการใหม่  เป็นจ านวนเงิน  498,000.00  บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปด                       
                                             พันบาทถ้วน-)      
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
   -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว      
   ปิดประชุมเวลา 15.00  น. 

 

            (ลงชื่อ).......................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                            (นายสถิตย์   จนัทร์ขามป้อม) 
                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  

                  (ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายพินิจ    สวสัดิ์ศรี) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

                                               (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                        

         (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายนิคม   ทักษิณสิทธิ์) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                                       

                                              (ลงชื่อ).................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายนยิม  หาญแท้ ) 
                                                       ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 

 


