
-ส าเนา- 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่ 1/2563 
วันที่  7  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
……………………………………………….. 

    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 ส าเนียง ขวัญมา  
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 - ขาด 
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 - ลากิจ 
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 - ลากิจ 
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 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก  อบต.กุดชุมแสง สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์  จันทร์ขามป้อม  
3 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
4 นายบุญมี  คงม่วงหมู่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2 บุญมี  คงม่วงหมู่  
5 นายทวี  นาบ ารุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  18 ทวี  นาบ ารุง  
6 นายสมัย  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7 สมัย  ยศรุ่งเรือง  
7 นายจตุพล  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13 จตุพล  ยศรุ่งเรือง  
8 นางพัชรินทร์ แก้วกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1 พัชรินทร์ แก้วกระจ่าง  
9 นายอพิเชษฐ์  ฤาชา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9 อพิเชษฐ์  ฤาชา  
10 นายประมวล  สกุลจร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  14 ประมวล  สกุลจร  
11 นายเรืองฤทธิ์ สมอาจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 เรืองฤทธิ์ สมอาจ  
12 นายสมสิน  วงศ์กุดเลาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมสิน  วงศ์กุดเลาะ  
13 นายศูนย์  สิระพัดสะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ศูนย์  สิระพัดสะ  
14 นางสนิท  ยุคะลัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 สนิท  ยุคะลัง  
15 นายกองขัน  ก าไรเงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 กองขัน  ก าไรเงิน  
16 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
17 น.ส.สวุัฒนา  วาจาน้อย พนักงานจ้างเหมาบริการ สุวัฒนา  วาจาน้อย  
18 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
19 นางอโณทัย  ป้อมปริยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อโณทัย  ป้อมปรยิานนท์  
20 น.ส.ณัฐริชา  กู้ภูเขียว ผช.จนท.ธุรการ ณัฐริชา  กู้ภูเขียว  
21 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
22 นายชัย   ได้พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชัย   ได้พร  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
23 นางรินรดา  วงษ์ชู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รินรดา  วงษ์ชู  
24 นายณัฐพล   ค าเหลือง พนักงานจ้างเหมา ณัฐพล   ค าเหลือง  
25 นางสุภัทร   ประมูล ผอ.กองสวัสดิการสังคม สุภัทร   ประมูล  
26 นายจตุพล  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 จตุพล  ยศรุ่งเรือง  
27 นายอ๊อด   ชูประยูร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 อ๊อด   ชูประยูร  
28 นายมนตรี   กู้ภูเขียว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 มนตรี   กู้ภูเขียว  
29 นายเพทาย  ไตรเสนีย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 เพทาย  ไตรเสนีย์  
30 นายหนูเจน   พรมเดื่อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 หนูเจน   พรมเดื่อ  



31 นายสมบรูณ์  สิงห์โคตร นักการภารโรง สมบรูณ์  สิงห์โคตร  
32 นายดนัย   จันทร์ขามป้อม จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ดนัย   จันทร์ขามป้อม  
33 น.ส.นิตยา   ฦาชา ผช.จนท.พัฒนาชุมชน นิตยา   ฦาชา  
34 นายธนวรรธ์  อิติป ิ ผช.ช่างไฟฟ้า ธนวรรธ์  อิติปิ  
35 นายพุฒิพงษ์  ด้นประดิษฐิ์ พนักงานจ้างเหมา พุฒิพงษ์  ด้นประดิษฐิ์  
36 น.ส.อริสรา   แก้วศิริ ผช.พัสดุ อริสรา   แก้วศิริ  
37 นางอัมรินทร์  เดชชมภู ผช.จัดเก็บรายได้ อัมรินทร์  เดชชมภู  
38 นายณัฐกฤษ  จันทร์ขามป้อม พนักงานจ้างเหมา ณัฐกฤษ  จันทร์ขามป้อม  
39 นางธัญญพัทธ์  นวลประเสริฐ์ จพง.ธุรการช านาญงาน ธัญญพัทธ์  นวลประเสริฐ์  
40 นายอานนท์  ทักษิณสิทธิ์ ผอ.กองช่าง อานนท์  ทักษิณสิทธิ์  

 
/เมื่อถึงเวลา  09.30 น……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       -4- 

 

เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน 29 คน  ลากิจ  2  คน  คือ  นายสุวรรณ์  รักษาภักดี,   
  นายเชิงชาย  ฤาชา   ขาด  1  คน  คือ  นายบุญมี  ถาวงกลาง  มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน   
  40  คน  ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
  ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ประธานสภาฯ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ในวันที่   
  6 – 20  สิงหาคม  2563  ซึ่งอยู่ในห้วงการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  จึงได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ที่  3 ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  
  2563  เวลา  09.30 น. 

 

วันที่  7  สิงหาคม  2563  มีระเบียบการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมยัวิสามัญครั้งที่ 3/2563)    
ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
   3.1  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ             
               รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  วาระที่ 1  (ข้ันรับหลักการ) 
   3.2  เพ่ือพิจารณาเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 



               3.2.1  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
               3.2.2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง  อื่น ๆ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี   2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญครั้งที่  3/2563) 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว          

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
   3.1  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
                  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  วาระท่ี 1  (ข้ันรับหลักการ) 

 

ประธานสภาฯ  3.1  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    
         ประจ าปีงบประมาณ  2564  วาระท่ี 1  (ขั้นรับหลักการ)  
   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไข
   เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  3 ญัตติ  (2) ญัตติร่างข้อบัญญัติ  ข้อ 44 (1) (2) 
   (3) (4)  และ (5)  การเสนอญัตติงบประมาณให้เป็นไปตามความใน หมวด  4  ว่าด้วย 
   งบประมาณ  ข้อ  58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น  ยื่นต่อ 
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   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามแบบและวิธีการในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณก่อนสมาชิกสภาจะได้อภิปราย  เชิญคณะ
   ผู้บริหารได้น าเสนอค าแถลงหลักการและเหตุผล  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ต่อสภา  เพ่ือประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้แถลงทุกด้านและทุกแผนงาน   
นายก อบต.ฯ   –  บัดนี้ถึงเวลาที่   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564  ต่อสภาอีกครั้ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผู้บริหาร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลทุกท่าน  ได้รับทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการและ 
   แนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ดังต่อไปนี้ 
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ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ   
               รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2564 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. ม. 1 งบประมาณท่ีประชาชนจะได้รับมีจ านวนน้อยมากในการจัดการงบประมาณ
   ประจ าปีงบประมาณ  2564  งบส่งเสริมพัฒนาตลาดแตงไทย  บ้านนาคานหัก  ควรมี 
   งบประมาณสนับสนุนเป็นไฟเตือน  เพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมาก 
นายก อบต.ฯ  -  โครงการที่ประชาชนจะได้รับ  10%  ของรายได้ถ้าตั้งงบประมาณมาก  อาจไม่เข้าตามงบ
   รายได้ที่ตั้งไว้  การตั้งงบประมาณควรค านึงถึงสิ่งที่จ าเป็นไม่จ าเป็น 
ปลัด อบต.ฯ  -  งบลงทุนก็ได้  15%  อยู่ในการจัดงบประมาณรายจ่ายปี  พ.ศ. 2564  ส่วนตลาดแตงไทย  
   จะจัดหางบประมาณ  เพ่ือจัดซื้อไฟชะลอความเร็ว 
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ   
               รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
   -  ไม่มี 
   -  นับองค์ประชุม  มีสมาชิกสภาเข้าประชุม  29  คน  ประเด็นการขอมติ  ดังนี้   
   -  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
               งบประมาณ  พ.ศ.  2564  วาระท่ี  1  (ขั้นรับหลักการ)   
มติที่ประชุม  - เห็นชอบรับหลักการ  25     เสียง 
   - ไม่เห็นชอบ    0      เสียง 
   - งดออกเสียง              3     เสียง    
ที่ประชุมมีมติ  -  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
               พ.ศ.  2564 
ประธานสภาฯ  -  สั่งพัก  10  นาที     
 

   3.2  เพื่อพิจารณาเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
         3.2.1  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
         3.2.2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   



   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103 (1)  
   คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่ 
   เกิน 7 คน  ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ 103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิก 
   เสนอชื่อสมาชิกสภาและมีสมาชิกรับรอง  2  คน   
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ประธานสภาฯ   3.2.1  เพื่อพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   
   -  ขอหารือสมาชิกสภาว่าจะมีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน  ให้สมาชิกเสนอ  
   -  นายจักรี  พิมล  ส.อบต. ม. 15  เสนอ  3  คน   
ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุม    
         -  เห็นชอบ  3  คน มี        26   เสียง 
         -  ไม่เห็นชอบ                     0   เสียง 
        -  งดออกเสียง                     2   เสียง   
มติที่ประชุม  -  การลงมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  คน   
ประธานสภาฯ  -  ให้สมาชิกสภาเสนอชื่อ  คณะกรรมการแปรญัตติและผู้รับรอง  คนที่  1 
นายยุทธ  กล้าเมืองกลาง  -  ส.อบต.  ม. 16  เสนอ นายสังวร  สวนจันทร์  ส.อบต. ม. 6                      
            เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  1 
   -  นายเชิงชาย  ฤาชา   ส.อบต.  ม. 16   ผู้รับรองคนที่  1 
     -  นายประหยัด  แสงสวัสดิ์ ส.อบต.  ม. 11     ผู้รับรองคนที่  2 
ประธานสภาฯ  -  ให้สมาชิกสภาเสนอชื่อ  คณะกรรมการแปรญัตติและผู้รับรอง  คนที่  2 
นายชะมัด  น้อยเวียง   -  ส.อบต.  ม. 7  เสนอ  นายสม  โนมขุนทด   ส.อบต. ม. 7                  
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 
     -  นายพินิจ  สวัสดิ์ศร ี  ส.อบต.  ม. 3    ผู้รับรองคนที่  1 
       -  นายยุทธ  กล้าเมืองกลาง       ส.อบต.  ม. 16  ผู้รับรองคนที่  2 
ประธานสภาฯ  -  ให้สมาชิกสภาเสนอชื่อ  คณะกรรมการแปรญัตติและผู้รับรอง  คนที่  3 
นายสุวรรณ์ รักษาภักดี -  ส.อบต. ม. 7  เสนอ นางวงค์เดือน  แสนแก้ว  ส.อบต. ม. 10                   
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3 
   -  นายวิเชียร  พงษ์จันทร์    ส.อบต. ม. 14   ผู้รับรองคนที่  1 
   -  นายแสวง  พรมหญ้าคา    ส.อบต. ม. 17   ผู้รับรองคนที่  2 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกที่เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
   -  ไม่มี 
ขอมติที่ประชุม  -  ได้มีมติเป็นดังนี้ 
    -  เห็นชอบ    29  เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ     0   เสียง 
    -  งดออกเสียง   0   เสียง 
มติที่ประชุม  -  การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 3 คน  ดังนี้ 
   1.  นายสังวร  สวนจันทร์  ส.อบต. ม. 16          เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  1 
   2.  นายสม  โนมขุนทด  ส.อบต. ม. 5         เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2 



   3.  นางวงค์เดือน  แสนแก้ว  ส.อบต. ม. 10       เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3 
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ประธานสภาฯ  -  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอให้  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  แจ้งนัดประชุม
   คณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้เลือกประธานคณะกรรมการแปร
   ญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  เข้ามาท าหน้าที่  และขอให้คณะกรรมการแปร
   ญัตติได้ท าหน้าที่รับแปรญัตติจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่น้อยกว่า         
   24  ชั่วโมง  ในระหว่างวันที่  8 – 10  สิงหาคม  2563  ตั้งเวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ  
   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลกุดชุมแสง  ท่านใดที่จะยื่นแปรญัตติ  ได้มายื่นเสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
   ญัตติและให้คณะกรรมการแปรญัตติ  พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  24  ชั่วโมงนับแต่วันที่
   ได้รับเอกสารยื่นแปรญัตติจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และเม่ือคณะกรรมการ
   แปรญัตติพิจารณาแล้วเสร็จให้ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือพิจารณาใน
   วาระที ่ 2  และวาระที ่ 3  ต่อไป  
ที่ประชุม  -  รับทราบ 

    

ประธานสภาฯ  3.2.2  เพื่อพิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
    -  ขอหารือ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ว่าจะมีกี่คนไม่น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่
   เกิน  7  คน  ให้สมาชิกเสนอ  
นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี -  ส.อบต. ม. 3 เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 3 คน 
ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุม 
    -  เห็นชอบ    27  เสียง 
    -  เห็นชอบ     0   เสียง 
    -  ไม่เห็นชอบ   1   เสียง     
ประธานสภาฯ   
มติที่ประชุม  -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จ านวน  3  คน  ขอผู้เสนอและรับรอง 
   -  ให้สมาชิกสภาเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  และผู้รับรอง 
   -  เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่  1 

นายสถาปนิกร ยศรุ่งเรือง   -  ส.อบต. ม. 9  เสนอ  นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี  ส.อบต. ม. 3  
    เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่  1   
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
    -  นายวิเชียร  พงษ์จันทร์   ส.อบต. ม. 14   ผู้รับรองคนที่  1 
                                -  นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ  ส.อบต.  ม. 14     ผู้รับรองคนที่  2 
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ประธานสภาฯ  -   เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่  2  



นายแสวง  พรมหญ้าคา  -  ส.อบต. ม. 17  เสนอ  นายสถาปิกร  ยศรุ่งเรือง  ส.อบต. ม. 9                  
   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่  2 
     -  นายจักรี  พิมล   ส.อบต.  ม. 15   ผู้รับรองคนที่  1 
   -  นางวงค์เดือน  แสนแก้ว   ส.อบต.  ม. 10   ผู้รับรองคนที่  2   
ประธานสภาฯ  -   เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่  3 
นายสุระพล เหมือนสันเทียะ  -  ส.อบต.  ม. 14  เสนอ  นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์  ส.อบต. ม. 13                       
   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่  3   
   -  นางล าดวน  เค้าโนนกอก   ส.อบต.  ม. 8   ผู้รับรองคนที่  1 
   -  นายมงคล  กู้ภูเขียว      ส.อบต.  ม. 9   ผู้รับรองคนที่  2      

ประธานสภาฯ   
ที่ประชุม  -  เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ   
   บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  3  ท่าน  ดังนี้ 
   1.  นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี          เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่  1 
   2.  นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่  2 

   3.  นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์       เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่  3 
   

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกที่เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
   -  ไม่มี 
ขอมติที่ประชุม  -  ได้มีมติเป็นดังนี้ 
    -  เห็นชอบ    28  เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ     0   เสียง 
    -  งดออกเสียง   0   เสียง       
    

ระเบียบวาระท่ี 4 -  เรื่อง  อ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ จะเสนอ 
นายก อบต.ฯ   -  กิจกรรมวันแม่ที่จัดขึ้นในวันที่  11  สิงหาคม  2563  ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน ได้จัดเตรียมสถานที่พร้อมกันที่ศูนย์ศิลปะชีพบ้าน      
   หนองหอย  ในวันที่  10  สิงหาคม  2563 
ประธานสภาฯ  -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว  ขอปิดการประชุม   
   ปิดประชุมเวลา 13.00  น. 
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                    (ลงชื่อ).........สถิตย์  จันทรข์ามป้อม...........ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                         (นายสถิตย์   จันทร์ขามป้อม) 
                                                     เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  
 
                (ลงชื่อ)...........วงค์เดือน   แสนแก้ว..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



                    (นางวงค์เดือน   แสนแก้ว) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                                             (ลงชื่อ)..........สถาปนกิร  ยศรุ่งเรือง...........ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง) 
              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        
       (ลงชื่อ).............ส าเนียง   ขวัญมา.............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                     (นายส าเนียง    ขวัญมา) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
                                            (ลงชื่อ)............นิยม   หาญแท้...............ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                          (นายนิยม   หาญแท้ ) 
                                                     ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่ 1/2563 

วันที่  7  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  

……………………………………………….. 
    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 ส าเนียง ขวัญมา  
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 - ขาด 
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 - ลากิจ 
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 - ลากิจ 
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 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก  อบต.กุดชุมแสง สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์  จันทร์ขามป้อม  
3 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
4 นายบุญมี  คงม่วงหมู่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2 บุญมี  คงม่วงหมู่  
5 นายทวี  นาบ ารุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  18 ทวี  นาบ ารุง  
6 นายสมัย  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7 สมัย  ยศรุ่งเรือง  



7 นายจตุพล  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13 จตุพล  ยศรุ่งเรือง  
8 นางพัชรินทร์ แก้วกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1 พัชรินทร์ แก้วกระจ่าง  
9 นายอพิเชษฐ์  ฤาชา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9 อพิเชษฐ์  ฤาชา  
10 นายประมวล  สกุลจร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  14 ประมวล  สกุลจร  
11 นายเรืองฤทธิ์ สมอาจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 เรืองฤทธิ์ สมอาจ  
12 นายสมสิน  วงศ์กุดเลาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมสิน  วงศ์กุดเลาะ  
13 นายศูนย์  สิระพัดสะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ศูนย์  สิระพัดสะ  
14 นางสนิท  ยุคะลัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 สนิท  ยุคะลัง  
15 นายกองขัน  ก าไรเงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 กองขัน  ก าไรเงิน  
16 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
17 น.ส.สวุัฒนา  วาจาน้อย พนักงานจ้างเหมาบริการ สุวัฒนา  วาจาน้อย  
18 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
19 นางอโณทัย  ป้อมปริยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อโณทัย  ป้อมปรยิานนท์  
20 น.ส.ณัฐริชา  กู้ภูเขียว ผช.จนท.ธุรการ ณัฐริชา  กู้ภูเขียว  
21 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
22 นายชัย   ได้พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชัย   ได้พร  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
23 นางรินรดา  วงษ์ชู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รินรดา  วงษ์ชู  
24 นายณัฐพล   ค าเหลือง พนักงานจ้างเหมา ณัฐพล   ค าเหลือง  
25 นางสุภัทร   ประมูล ผอ.กองสวัสดิการสังคม สุภัทร   ประมูล  
26 นายจตุพล  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 จตุพล  ยศรุ่งเรือง  
27 นายอ๊อด   ชูประยูร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 อ๊อด   ชูประยูร  
28 นายมนตรี   กู้ภูเขียว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 มนตรี   กู้ภูเขียว  
29 นายเพทาย  ไตรเสนีย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 เพทาย  ไตรเสนีย์  
30 นายหนูเจน   พรมเดื่อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 หนูเจน   พรมเดื่อ  
31 นายสมบรูณ์  สิงห์โคตร นักการภารโรง สมบรูณ์  สิงห์โคตร  
32 นายดนัย   จันทร์ขามป้อม จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ดนัย   จันทร์ขามป้อม  
33 น.ส.นิตยา   ฦาชา ผช.จนท.พัฒนาชุมชน นิตยา   ฦาชา  
34 นายธนวรรธ์  อิติป ิ ผช.ช่างไฟฟ้า ธนวรรธ์  อิติปิ  
35 นายพุฒิพงษ์  ด้นประดิษฐิ์ พนักงานจ้างเหมา พุฒิพงษ์  ด้นประดิษฐิ์  
36 น.ส.อริสรา   แก้วศิริ ผช.พัสดุ อริสรา   แก้วศิริ  
37 นางอัมรินทร์  เดชชมภู ผช.จัดเก็บรายได้ อัมรินทร์  เดชชมภู  
38 นายณัฐกฤษ  จันทร์ขามป้อม พนักงานจ้างเหมา ณัฐกฤษ  จันทร์ขามป้อม  
39 นางธัญญพัทธ์  นวลประเสริฐ์ จพง.ธุรการช านาญงาน ธัญญพัทธ์  นวลประเสริฐ์  
40 นายอานนท์  ทักษิณสิทธิ์ ผอ.กองช่าง อานนท์  ทักษิณสิทธิ์  

 
/เมื่อถึงเวลา  09.30 น……….. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      -4- 

 

เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน 29 คน  ลากิจ  2  คน  คือ  นายสุวรรณ์  รักษาภักดี,   
  นายเชิงชาย  ฤาชา   ขาด  1  คน  คือ  นายบุญมี  ถาวงกลาง  มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน   
  40  คน  ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
  ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ประธานสภาฯ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ในวันที่   
  6 – 20  สิงหาคม  2563  ซึ่งอยู่ในห้วงการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  จึงได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ที่  3 ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  
  2563  เวลา  09.30 น. 

 

วันที่  7  สิงหาคม  2563  มีระเบียบการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญครั้งที่ 3/2563)    
ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
   3.1  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ             
               รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  วาระที่ 1  (ข้ันรับหลักการ) 
   3.2  เพื่อพิจารณาเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
               3.2.1  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
               3.2.2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง  อื่น ๆ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี   2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญครั้งที่  3/2563) 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว          

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
   3.1  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
                  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  วาระท่ี 1  (ข้ันรับหลักการ) 

 

ประธานสภาฯ  3.1  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    



         ประจ าปีงบประมาณ  2564  วาระท่ี 1  (ขั้นรับหลักการ)  
   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไข
   เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  3 ญัตติ  (2) ญัตติร่างข้อบัญญัติ  ข้อ 44 (1) (2) 
   (3) (4)  และ (5)  การเสนอญัตติงบประมาณให้เป็นไปตามความใน หมวด  4  ว่าด้วย 
   งบประมาณ  ข้อ  58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น  ยื่นต่อ 
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   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามแบบและวิธีการในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณก่อนสมาชิกสภาจะได้อภิปราย  เชิญคณะ
   ผู้บริหารได้น าเสนอค าแถลงหลักการและเหตุผล  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ต่อสภา  เพ่ือประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้แถลงทุกด้านและทุกแผนงาน   
นายก อบต.ฯ   –  บัดนี้ถึงเวลาที่   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564  ต่อสภาอีกครั้ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผู้บริหาร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลทุกท่าน  ได้รับทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการและ 
   แนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ดังต่อไปนี้ 
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ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ   
               รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2564 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. ม. 1 งบประมาณท่ีประชาชนจะได้รับมีจ านวนน้อยมากในการจัดการงบประมาณ
   ประจ าปีงบประมาณ  2564  งบส่งเสริมพัฒนาตลาดแตงไทย  บ้านนาคานหัก  ควรมี 
   งบประมาณสนับสนุนเป็นไฟเตือน  เพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมาก 
นายก อบต.ฯ  -  โครงการที่ประชาชนจะได้รับ  10%  ของรายได้ถ้าตั้งงบประมาณมาก  อาจไม่เข้าตามงบ
   รายได้ที่ตั้งไว้  การตั้งงบประมาณควรค านึงถึงสิ่งที่จ าเป็นไม่จ าเป็น 
ปลัด อบต.ฯ  -  งบลงทุนก็ได้  15%  อยู่ในการจัดงบประมาณรายจ่ายปี  พ.ศ. 2564  ส่วนตลาดแตงไทย  
   จะจัดหางบประมาณ  เพ่ือจัดซื้อไฟชะลอความเร็ว 
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ   
               รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
   -  ไม่มี 
   -  นับองค์ประชุม  มีสมาชิกสภาเข้าประชุม  29  คน  ประเด็นการขอมติ  ดังนี้   
   -  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
               งบประมาณ  พ.ศ.  2564  วาระท่ี  1  (ขั้นรับหลักการ)   
มติที่ประชุม  - เห็นชอบรับหลักการ  25     เสียง 
   - ไม่เห็นชอบ    0      เสียง 
   - งดออกเสียง              3     เสียง    
ที่ประชุมมีมติ  -  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
               พ.ศ.  2564 
ประธานสภาฯ  -  สั่งพัก  10  นาที     
 

   3.2  เพื่อพิจารณาเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
         3.2.1  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
         3.2.2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103 (1)  
   คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่ 
   เกิน 7 คน  ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ 103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิก 
   เสนอชื่อสมาชิกสภาและมีสมาชิกรับรอง  2  คน   
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ประธานสภาฯ   3.2.1  เพื่อพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   
   -  ขอหารือสมาชิกสภาว่าจะมีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน  ให้สมาชิกเสนอ  
   -  นายจักรี  พิมล  ส.อบต. ม. 15  เสนอ  3  คน   
ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุม    



         -  เห็นชอบ  3  คน มี        26   เสียง 
         -  ไม่เห็นชอบ                     0   เสียง 
        -  งดออกเสียง                     2   เสียง   
มติที่ประชุม  -  การลงมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  คน   
ประธานสภาฯ  -  ให้สมาชิกสภาเสนอชื่อ  คณะกรรมการแปรญัตติและผู้รับรอง  คนที่  1 
นายยุทธ  กล้าเมืองกลาง  -  ส.อบต.  ม. 16  เสนอ นายสังวร  สวนจันทร์  ส.อบต. ม. 6                      
            เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  1 
   -  นายเชิงชาย  ฤาชา   ส.อบต.  ม. 16   ผู้รับรองคนที่  1 
     -  นายประหยัด  แสงสวัสดิ์ ส.อบต.  ม. 11     ผู้รับรองคนที่  2 
ประธานสภาฯ  -  ให้สมาชิกสภาเสนอชื่อ  คณะกรรมการแปรญัตติและผู้รับรอง  คนที่  2 
นายชะมัด  น้อยเวียง   -  ส.อบต.  ม. 7  เสนอ  นายสม  โนมขุนทด   ส.อบต. ม. 7                  
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 
     -  นายพินิจ  สวัสดิ์ศร ี  ส.อบต.  ม. 3    ผู้รับรองคนที่  1 
       -  นายยุทธ  กล้าเมืองกลาง       ส.อบต.  ม. 16  ผู้รับรองคนที่  2 
ประธานสภาฯ  -  ให้สมาชิกสภาเสนอชื่อ  คณะกรรมการแปรญัตติและผู้รับรอง  คนที่  3 
นายสุวรรณ์ รักษาภักดี -  ส.อบต. ม. 7  เสนอ นางวงค์เดือน  แสนแก้ว  ส.อบต. ม. 10                   
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3 
   -  นายวิเชียร  พงษ์จันทร์    ส.อบต. ม. 14   ผู้รับรองคนที่  1 
   -  นายแสวง  พรมหญ้าคา    ส.อบต. ม. 17   ผู้รับรองคนที่  2 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกที่เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
   -  ไม่มี 
ขอมติที่ประชุม  -  ได้มีมติเป็นดังนี้ 
    -  เห็นชอบ    29  เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ     0   เสียง 
    -  งดออกเสียง   0   เสียง 
มติที่ประชุม  -  การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 3 คน  ดังนี้ 
   1.  นายสังวร  สวนจันทร์  ส.อบต. ม. 16          เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  1 
   2.  นายสม  โนมขุนทด  ส.อบต. ม. 5         เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2 
   3.  นางวงค์เดือน  แสนแก้ว  ส.อบต. ม. 10       เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3 
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ประธานสภาฯ  -  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอให้  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  แจ้งนัดประชุม
   คณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้เลือกประธานคณะกรรมการแปร
   ญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  เข้ามาท าหน้าที่  และขอให้คณะกรรมการแปร
   ญัตติได้ท าหน้าที่รับแปรญัตติจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่น้อยกว่า         
   24  ชั่วโมง  ในระหว่างวันที่  8 – 10  สิงหาคม  2563  ตั้งเวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ  
   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลกุดชุมแสง  ท่านใดที่จะยื่นแปรญัตติ  ได้มายื่นเสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
   ญัตติและให้คณะกรรมการแปรญัตติ  พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  24  ชั่วโมงนับแต่วันที่
   ได้รับเอกสารยื่นแปรญัตติจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และเม่ือคณะกรรมการ



   แปรญัตติพิจารณาแล้วเสร็จให้ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือพิจารณาใน
   วาระท่ี  2  และวาระที่  3  ต่อไป  
ที่ประชุม  -  รับทราบ 

    

ประธานสภาฯ  3.2.2  เพื่อพิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
    -  ขอหารือ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ว่าจะมีกี่คนไม่น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่
   เกิน  7  คน  ให้สมาชิกเสนอ  
นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี -  ส.อบต. ม. 3 เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 3 คน 
ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุม 
    -  เห็นชอบ    27  เสียง 
    -  เห็นชอบ     0   เสียง 
    -  ไม่เห็นชอบ   1   เสียง     
ประธานสภาฯ   
มติที่ประชุม  -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จ านวน  3  คน  ขอผู้เสนอและรับรอง 
   -  ให้สมาชิกสภาเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  และผู้รับรอง 
   -  เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่  1 

นายสถาปนิกร ยศรุ่งเรือง   -  ส.อบต. ม. 9  เสนอ  นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี  ส.อบต. ม. 3  
    เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่  1   
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
    -  นายวิเชียร  พงษ์จันทร์   ส.อบต. ม. 14   ผู้รับรองคนที่  1 
                                -  นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ  ส.อบต.  ม. 14     ผู้รับรองคนที่  2 
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ประธานสภาฯ  -   เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่  2  
นายแสวง  พรมหญ้าคา  -  ส.อบต. ม. 17  เสนอ  นายสถาปิกร  ยศรุ่งเรือง  ส.อบต. ม. 9                  
   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่  2 
     -  นายจักรี  พิมล   ส.อบต.  ม. 15   ผู้รับรองคนที่  1 
   -  นางวงค์เดือน  แสนแก้ว   ส.อบต.  ม. 10   ผู้รับรองคนที่  2   
ประธานสภาฯ  -   เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่  3 
นายสุระพล เหมือนสันเทียะ  -  ส.อบต.  ม. 14  เสนอ  นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์  ส.อบต. ม. 13                       
   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่  3   
   -  นางล าดวน  เค้าโนนกอก   ส.อบต.  ม. 8   ผู้รับรองคนที่  1 
   -  นายมงคล  กู้ภูเขียว      ส.อบต.  ม. 9   ผู้รับรองคนที่  2      

ประธานสภาฯ   
ที่ประชุม  -  เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ   
   บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  3  ท่าน  ดังนี้ 
   1.  นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี          เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่  1 
   2.  นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่  2 



   3.  นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์       เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่  3 
   

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกที่เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
   -  ไม่มี 
ขอมติที่ประชุม  -  ได้มีมติเป็นดังนี้ 
    -  เห็นชอบ    28  เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ     0   เสียง 
    -  งดออกเสียง   0   เสียง       
    

ระเบียบวาระท่ี 4 -  เรื่อง  อ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ จะเสนอ 
นายก อบต.ฯ   -  กิจกรรมวันแม่ที่จัดขึ้นในวันที่  11  สิงหาคม  2563  ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน ได้จัดเตรียมสถานที่พร้อมกันที่ศูนย์ศิลปะชีพบ้าน      
   หนองหอย  ในวันที่  10  สิงหาคม  2563 
ประธานสภาฯ  -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว  ขอปิดการประชุม   
   ปิดประชุมเวลา 13.00  น. 
 
 
 
 
      -82- 
 
 
                    (ลงชื่อ).....................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                         (นายสถิตย์   จันทร์ขามป้อม) 
                                                     เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  
 
                (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นางวงค์เดือน   แสนแก้ว) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                                             (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง) 
              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        
       (ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                     (นายส าเนียง    ขวัญมา) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
                                            (ลงชื่อ)..................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                          (นายนิยม   หาญแท้ ) 
                                                     ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 



 
 
 
 


