-1-สาเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/ 2563
วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
………………………………………………..
ผู้เข้าประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อ – สกุล
นายนิยม หาญแท้
นายปิ่นแก้ว แก้วศิริ
นายสถิตย์ จันทร์ขามป้อม
นายถนัด สะท้าน
นายสาเร็จ แซ่ปึง
นายสุนิกร หมู่อาพันธ์
นายพินิจ สวัสดิ์ศรี
นายประมวล เขียงเขียว
นายสาเนียง ขวัญมา
นายสุรศักดิ์ ผลจาเริญ
นายสม โนมขุนทด
นายวิชัย พลธรรม
นายสังวร สวนจันทร์
นายบุญมี ถาวงกลาง
นายชมัด น้อยเวียง
นายสุวรรณ์ รักษาภักดี
นางลาดวน เค้าโนนกอก
นายมงคล กู้ภูเขียว
นายสถาปนิกร ยศรุ่งเรือง
นายสงกรานต์ บุปผา
นางวงค์เดือน แสนแก้ว
นายประหยัด แสงสวัสดิ์
นายบุญเลิง หมู่หมื่นศรี

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. ม. 1
สมาชิกสภา อบต. ม. 1
สมาชิกสภา อบต. ม. 2
สมาชิกสภา อบต. ม. 3
สมาชิกสภา อบต. ม. 3
สมาชิกสภา อบต. ม. 4
สมาชิกสภา อบต. ม. 4
สมาชิกสภา อบต. ม. 5
สมาชิกสภา อบต. ม. 5
สมาชิกสภา อบต. ม. 6
สมาชิกสภา อบต. ม. 6
สมาชิกสภา อบต. ม. 7
สมาชิกสภา อบต. ม. 7
สมาชิกสภา อบต. ม. 8
สมาชิกสภา อบต. ม. 9
สมาชิกสภา อบต. ม. 9
สมาชิกสภา อบต. ม.10
สมาชิกสภา อบต. ม.10
สมาชิกสภา อบต. ม.11
สมาชิกสภา อบต. ม.12

ลายมือชื่อ
นิยม หาญแท้
ปิ่นแก้ว แก้วศิริ

หมายเหตุ

สถิต จันทร์ขามป้อม

ถนัด สะท้าน
สาเร็จ แซ่ปึง
สุนิกร หมู่อาพันธ์
พินิจ สวัสดิ์ศรี
ประมวล เขียงเขียว
สาเนียง ขวัญมา
สุรศักดิ์ ผลจาเริญ
สม โนมขุนทด
วิชัย พลธรรม
สังวร สวนจันทร์
บุญมี ถาวงกลาง
ชมัด น้อยเวียง
สุวรรณ์ รักษาภักดี
ลาดวน เค้าโนนกอก

มงคล กู้ภูเขียว
สถาปนกร ยศรุ่งเรือง

สงกรานต์ บุปผา
วงค์เดือน แสนแก้ว
ประหยัด แสงสวัสดิ์
บุญเลิง หมู่หมื่นศรี

ผู้เข้าประชุม
ที่
24

ชื่อ – สกุล
นายนิคม ทักษิณสิทธิ์

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต. ม.13

ลายมือชื่อ
นิคม ทักษิณสิทธิ์

หมายเหตุ

-225
26
27
28
29
30
31
32

นายวิเชียร พงษ์จันทร์
นายสุระพล เหมือนสันเทียะ
นายจักรี พิมล
นายยุทธ กล้าเมืองกลาง
นายเชิงชาย ฦาชา
นายอุดม วรรณจงคา
นายแสวง พรมหญ้าคา
นายโยธิน กระแสกุล

สมาชิกสภา อบต.ม.14
สมาชิกสภา อบต.ม.14
สมาชิกสภา อบต.ม.15
สมาชิกสภา อบต.ม.16
สมาชิกสภา อบต.ม.16
สมาชิกสภา อบต.ม.17
สมาชิกสภา อบต.ม.17
สมาชิกสภา อบต.ม.18

วิเชียร พงษ์จันทร์
สุระพล เหมือนสันเทียะ

จักรี พิมล
ยุทธ กล้าเมืองกลาง

เชิงชาย ฦาชา
อุดม วรรณจงคา
แสวง พรมหญ้าคา
โยธิน กระแสกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อ – สกุล
นายสุรัตน์ จันทราศรี
นายประวิทย์ จันทร์ขามป้อม
นายสุรจิตร ปิยานุรักษ์
นางรินรดา วงษ์ชู
นางสมควร คลังระหัด
นายสมัย ยศรุ่งเรือง
นายประยูร พูนภูเขียว
นางณฐพน สายทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ นามโพธิ์
นางรัชนี พิมพ์สวรรค์
นางอัมรินทร์ เดชชมภู
น.ส.อริสรา แก้วศิริ
น.ส.ณัฐวรรณ พลนิกาย
นางอโณทัย ป้อมปริยานนท์
ชื่อ – สกุล
นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์
นายธนวรรธ์ อิติปิ
น.ส.สุวัฒนา วาจาน้อย
นางพิรัลรัตน์ เกษมนวกุล
นางสุภัทร ประมูล
น.ส.สุรัมภา แก้วเบ้า
น.ส.กุลศิริ ทองจูน
นายดนัย จันทร์ขามป้อม
นายสมบรูณ์ สิงห์โคตร

ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
นายก อบต.ฯ
สุรัตน์ จันทราศรี
รองนายก อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์ จันทร์ขามป้อม
รองนายก อบต.กุดชุมแสง
สุรจิตร ปิยานุรักษ์
ปลัด อบต.กุดชุมแสง
รินรดา วงษ์ชู
ผู้อานวยการกองคลัง
สมควร คลังระหัด
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
สมัย ยศรุ่งเรือง
จพง.พัสดุชานาญงาน
ประยูร พูนภูเขียว
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ณฐพน สายทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ณรงค์ฤทธิ์ นามโพธิ์
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
รัชนี พิมพ์สวรรค์
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
อัมรินทร์ เดชชมภู
ผช.จนท.พัสดุ
อริสรา แก้วศิริ
ผช.จนท.ธุรการ
ณัฐวรรณ พลนิกาย
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน อโณทัย ป้อมปริยานนท์
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
ผู้อานวยกองช่าง
อานนท์ ทักษิณสิทธิ์
ผช.ช่างไฟฟ้า
ธนวรรธ์ อิติปิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
สุวัฒนา วาจาน้อย
หัวหน้าสานักปลัด
พิรัลรัตน์ เกษมนวกุล
ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
สุภัทร ประมูล
ผู้อานวยการกองการศึกษา
สุรัมภา แก้วเบ้า
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กุลศิริ ทองจูน
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ดนัย จันทร์ขามป้อม
นักการภารโรง
สมบรูณ์ สิงห์โคตร

-324
25
26
27
28

น.ส.วิชญาดา กระจ่างศรี
น.ส.ณัฐริชา กู้ภูเขียว
นายชัย ได้พร
น.ส.หอมจันทร์ ฤทธิ์ชัย
นายณฐพน คาเหลือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผช.จนท.ธุรการ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผช.จนท.ธุรการ
ผช.ป้องกันฯ

วิชญาดา กระจ่างศรี
ณัฐริชา กู้ภูเขียว
ชัย ได้พร
หอมจันทร์ ฤทธิ์ชัย
ณฐพน คาเหลือง

/เมื่อถึงเวลา 09.30 น………..

เมื่อถึงเวลา 09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จานวน 32 คน เข้าประชุม จานวน 32 คน
มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 28 คน ครบองค์ประชุม นายนิยม หาญแท้ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ได้กล่าวเปิดประชุมตาม ระเบียบวาระดังนี้
ประธานสภาฯ - ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ได้กาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจาปี
พ.ศ. 2563 ในวันที่ 16 - 30 เมษายน 2563 จึงเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2563
มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วันที่ 29 เมษายน 2563 มีระเบียบการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2563)
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เพื่อพิจารณาการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งรายการใหม่ (บริเวณบ่อขยะเดิม
หมู่ที่ 12 บ้านนาอุดม)
3.2 เพื่อพิจารณาการโอนและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2563
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ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
ประธานสภาฯ

นายก อบต.ฯ

4
1
2
3

3.3 เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจาปีงบประมาณ
2563 เพื่อตั้งรายการใหม่
- โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านโชคอานวย หมู่ที่ 7
- โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17
เรื่อง อื่น ๆ
เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
- ไม่มี
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563)
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ประจาปีงบประมาณ 2563
เพื่อตั้งรายการใหม่
- ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดชุมแสง ที่ ชย 71502/- ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ประจาปีงบประมาณ 2563
- เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้นาหลักการและเหตุผลต่อสภา
เพื่อประกอบการพิจารณา
เรื่องเดิม
ด้วย กองช่าง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,478,000.00 บาท
ข้อเท็จจริง
เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตาม
ข้อบัญญัติประจาปีงบประมาณ 2563 โครงการงานดินถมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบพร้อมฝังท่อระบายน้า
คสล. (จานวน 2 จุด) หมู่ที่ 11 บ้านชุมชนพัฒนา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่มีความพร้อมและไม่สะดวกในการ
ปรับปรุงสถานที่ จึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวเป็นโครงการถมดินที่สาธารณะ บ้านนาอุดม
หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสงเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นบ่อตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้าไว้
ใช้อุปโภค – บริโภคได้ จึงมีความประสงค์จะถมดินให้เป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้สอย เช่น
สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ลานกีฬาชุมชน
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อให้การดาเนินงานมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และให้การดาเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุด กองช่าง จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค รายละเอียดดังนี้
โอนลด

-5แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้ าง ค่ าก่อสร้ างสิ่ งสาธารณูปโภค โครงการงานดิ นถมพร้ อมปรั บเกลี่ ยเรี ยบพร้ อมฝั งท่ อ
ระบายน้า คสล. (จานวน 2 จุด) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11 เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
เรียบพร้อมฝังท่อระบายน้า คสล. (จานวน 2 จุด) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11 ขนาด ท่อ Ø
0.80 × 1.00 เมตร จานวน 14 ท่อน กว้าง 20.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร มีปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า 3,335 ลบ.ม.งบประมาณอนุมัติ 208,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด
208,000.00 บาท งบประมาณโอนลด 208,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 0 บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 90
ลาดับที่ 185)
ตั้งรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค โครงการถมดิ นที่ สาธารณะ บ้ านนาอุ ดม
หมู่ที่ 12 จานวน 208,000.00 บาท

ประธานสภาฯ
นายสาเร็จ แซ่ปึง
ประธานสภาฯ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินที่สาธารณะ (บริเวณบ่อขยะเดิม หมู่ที่ 12 บ้านนาอุดม) จานวนไม่น้อยกว่า
3,825 ลบ.ม. (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 6 ลาดับที่ 1)
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
- ส.อบต. หมู่ 1 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อตั้งรายการใหม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อแก้ไขให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
- ไม่มี
- นับองค์ประชุมมีสมาชิกเข้าประชุมจานวน 32 คน
- ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2563 เพื่อตั้งรายการใหม่ เป็นจานวนเงิน 208,000.00 บาท (-สองแสนแปดพัน
บาทถ้วน-)
- มติที่ประชุม
- เห็นชอบ
29 เสียง
- ไม่เห็นชอบ
3 เสียง
- งดออกเสียง
- เสียง
- มติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2563
เพื่อตั้งรายการใหม่ เป็นจานวนเงิน 208,000.00 บาท
(-สองแสนแปดพันบาทถ้วน-)

-6-

ประธานสภาฯ

นายก อบต.ฯ

3.2 เพื่อพิจารณาการโอนและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2563
- ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
ที่ ชย 71502/- ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติการโอนและเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
- เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้นาหลักการและเหตุผลต่อสภา
เพื่อประกอบการพิจารณา
เรื่องเดิม
ด้วย กองช่าง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,478,000.00 บาท
ข้อเท็จจริง
เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสงได้รับหนังสื อจากประชาชนในพื้นที่ขอ
ความอนุเคราะห์ในการแก้ไขถนนดินเพื่อการเกษตรชารุดเสียหายใช้งานได้ไม่สะดวก มี ความ
คับ แคบ และเป็ น หลุ มเป็ นบ่อ มีเ กิดอุ บัติเ หตุเกิ ดขึ้น บ่อยครั้ง ทาให้ ทรัพ ย์สิ น เสี ย หาย ทั้ง นี้
กองช่าง ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่า สถานที่ดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน
ในชุมชน เป็นเส้นทางที่ประชาชนทั่วไปใช้สัญจรเป็นประจา จึงมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อให้การดาเนินงานมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กองช่าง จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ าย ประจาปีงบประมาณ 2563 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิม
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมแสง จานวน
403,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมแสง ขนาดถนนกว้าง
4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (ไม่มีไหล่ ทาง) มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่ า
1,000.00 ตารางเมตร (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 77 ลาดับที่ 117)
ข้อความใหม่
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9 จานวน 403,000.00

บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9 ขนาดถนน กว้าง
4.00 เมตร ยาว 171.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ ทาง) มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่ า

-7684.00 ตารางเมตร (ตามแบบกรมทางหลวงชนบทกาหนด แบบเลขที่ ถน.204/56) (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
หน้าที่ 6 ลาดับที่ 2)
การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543
หมวด 4 ข้อ 29
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
นายวิเชียร พงษ์จันทร์ - ส.อบต. ม. 14 เห็นด้วย การโอนและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2563 เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางไม่สะดวก
นายมงคล กู้ภูเขียว
- ส.อบต. ม. 9 เห็นด้วยกับผูบ้ ริหาร การโอนและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2563 เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางไม่ค่อยสะดวก
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
- ไม่มี
- นับองค์ประชุมมีสมาชิกเข้าประชุมจานวน 32 คน
- ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการโอนและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก หมู่ที่ 9 เป็นจานวนเงิ น
403,000.00 บาท (-สี่แสนสามพันบาทถ้วน-)
- มติที่ประชุม
- เห็นชอบ
29 เสียง
- ไม่เห็นชอบ
- เสียง
- งดออกเสียง
3 เสียง
- มติที่ประชุมเห็นชอบการโอนและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
เป็นจานวนเงิน 403,000.00 บาท (-สี่แสนสามพันบาทถ้วน-)
3.3 เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจาปีงบประมาณ
2563 เพื่อตั้งรายการใหม่
- โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านโชคอานวย หมู่ที่ 7
- โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17
ประธานสภาฯ
- ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดชุมแสง ที่ ชย 71502/- ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ประจาปีงบประมาณ 2563
- เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้นาหลักการและเหตุผลต่อสภา
เพื่อประกอบการพิจารณา
นายก อบต.ฯ

เรื่องเดิม

-8ด้วย สานักปลัด ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติหน้าทีให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ปี 2563 เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ใ ห้แก่บุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุดชุมแสง ปี 2563 สาหรับบุคลากร อบต.กุดชุมแสง ผู้บริหารและสมาชิกสภา.
อบต. และผู้นาชุมชน ให้มีศักยภาพการบริหารงานด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล งบประมาณอนุมัติ 350,000.00 บาท
ข้อเท็จจริง
เนื่ องด้ ว ย บ่อ น้าบาดาลบ้ านโชคอ านวย หมู่ ที่ 7 และบ้ า นคลองชุม แสง หมู่ ที่ 17
ใช้งานไม่ได้ ทาให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้าไว้ใช้อุปโภค –
บริโภค จึงมีความประสงค์จะขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อให้การดาเนินงานมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว กองช่าง จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้
1) โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าทีให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบล กุดชุมแสง ปี 2563
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ปี 2563 สาหรับบุคลากรอบต.กุดชุมแสง ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา.อบต. และผู้นาชุมชน ให้มีศักยภาพการบริหารงานด้านคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาล (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 153 ลาดับที่ 11) งบประมาณอนุมัติ 350,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอนลด 350,000.00 บาท งบประมาณโอนลด 47,800.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอนลด 302,200.00 บาท

ตั้งรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
หมวดค่ าที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อสร้ า ง ค่า ก่ อ สร้า งสิ่ ง สาธารณูป โภค โครงการขุ ดเจาะบ่ อน้าบาดาล
บ้านโชคอานวย หมู่ที่ 7 เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโชคอานวย หมู่ที่ 7 จานวน
1 บ่อ ขนาด Ø 5˝ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 42.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบ อบต.กุดชุมแสง
กาหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 14) งบประมาณ 47,800.00 บาท

-92) โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าทีให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ปี 2563
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ปี 2563 สาหรับบุคลากรอบต.กุดชุมแสง ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา.อบต. และผู้นาชุมชน ให้มีศักยภาพการบริหารงานด้านคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลั กธรรมาภิบ าล (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 153 ลาดับที่ 11) งบประมาณอนุมัติ 350,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
ลด 302,200.00 บาท งบประมาณโอนลด 88,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
ลด 214,200.00 บาท
ตั้งรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค โครงการขุ ดเจาะน้ าบาดาล
บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17 เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17
จ านวน 1 บ่ อขนาด Ø 5˝ นิ้ ว ลึ กไม่น้ อยกว่า 42.00 เมตร พร้ อมอุปกรณ์ ตามแบบ
อบต.กุดชุมแสง กาหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565)
เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 15 งบประมาณ 88,000.00 บาท
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
นายสุวรรณ์ รักษาภักดี - ส.อบต. ม. 7 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน หมู่ 7
บ้านโชคอานวย ในการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล เพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค ของประชาชน
นายสาเร็จ แซ่ปึง
- ส.อบต. ม. 1 เห็นด้วยกับคณะผู้บริหาร ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
นายแสวง พรมหญ้าคา - ส.อบต. ม. 17 ขอบคุณคณะผู้บริหาร ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนในการใช้น้าอุปโภค บริโภค
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
- ไม่มี
- นับองค์ประชุมมีสมาชิกเข้าประชุมจานวน 32 คน
- ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจาปี
งบประมาณ 2563 เพื่อตั้งรายการใหม่ จานวน 2 โครงการ ดังนี้
- โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านโชคอานวย หมู่ที่ 7
- โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,800.00 บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
- มติที่ประชุม
- เห็นชอบ
28 เสียง
- ไม่เห็นชอบ
- เสียง

- 10 -

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

- งดออกเสียง
4 เสียง
- มติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจาปีงบประมาณ
2563 เพื่อตั้งรายการใหม่ จานวน 2 โครงการ ดังนี้
- โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านโชคอานวย หมู่ที่ 7
- โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,800.00 บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
- เรื่อง อื่น ๆ
- มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ
- กิจกรรมการปลูกป่า วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 (ส่างนกแก้ว)
- ไม่มี
- สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ปิดการประชุม 11.45 น.
(ลงชื่อ)........สถิตย์ จันทร์ขามป้อม.......ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสถิตย์ จันทร์ขามป้อม)
เลขานุการสภา อบต.กุดชุมแสง
(ลงชื่อ)........วงค์เดือน แสนแก้ว............ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางวงค์เดือน แสนแก้ว)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).......สถาปนิกร ยศรุ่งเรือง........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสถาปนิกร ยศรุ่งเรือง)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ).......สาเนียง ขวัญมา.........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสาเนียง ขวัญมา)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ).......นิยม หาญแท้..............ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายนิยม หาญแท้ )
ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/ 2563
วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
………………………………………………..
ผู้เข้าประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – สกุล
นายนิยม หาญแท้
นายปิ่นแก้ว แก้วศิริ
นายสถิตย์ จันทร์ขามป้อม
นายถนัด สะท้าน
นายสาเร็จ แซ่ปึง
นายสุนิกร หมู่อาพันธ์
นายพินิจ สวัสดิ์ศรี
นายประมวล เขียงเขียว
นายสาเนียง ขวัญมา
นายสุรศักดิ์ ผลจาเริญ

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. ม. 1
สมาชิกสภา อบต. ม. 1
สมาชิกสภา อบต. ม. 2
สมาชิกสภา อบต. ม. 3
สมาชิกสภา อบต. ม. 3
สมาชิกสภา อบต. ม. 4
สมาชิกสภา อบต. ม. 4

ลายมือชื่อ
นิยม หาญแท้
ปิ่นแก้ว แก้วศิริ
สถิต จันทร์ขามป้อม

ถนัด สะท้าน
สาเร็จ แซ่ปึง
สุนิกร หมู่อาพันธ์
พินิจ สวัสดิ์ศรี
ประมวล เขียงเขียว
สาเนียง ขวัญมา
สุรศักดิ์ ผลจาเริญ

หมายเหตุ
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

นายสม โนมขุนทด
นายวิชัย พลธรรม
นายสังวร สวนจันทร์
นายบุญมี ถาวงกลาง
นายชมัด น้อยเวียง
นายสุวรรณ์ รักษาภักดี
นางลาดวน เค้าโนนกอก
นายมงคล กู้ภูเขียว
นายสถาปนิกร ยศรุ่งเรือง
นายสงกรานต์ บุปผา
นางวงค์เดือน แสนแก้ว
นายประหยัด แสงสวัสดิ์
นายบุญเลิง หมู่หมื่นศรี

สมาชิกสภา อบต. ม. 5
สมาชิกสภา อบต. ม. 5
สมาชิกสภา อบต. ม. 6
สมาชิกสภา อบต. ม. 6
สมาชิกสภา อบต. ม. 7
สมาชิกสภา อบต. ม. 7
สมาชิกสภา อบต. ม. 8
สมาชิกสภา อบต. ม. 9
สมาชิกสภา อบต. ม. 9
สมาชิกสภา อบต. ม.10
สมาชิกสภา อบต. ม.10
สมาชิกสภา อบต. ม.11
สมาชิกสภา อบต. ม.12

สม โนมขุนทด
วิชัย พลธรรม
สังวร สวนจันทร์
บุญมี ถาวงกลาง
ชมัด น้อยเวียง
สุวรรณ์ รักษาภักดี
ลาดวน เค้าโนนกอก

มงคล กู้ภูเขียว
สถาปนกร ยศรุ่งเรือง

สงกรานต์ บุปผา
วงค์เดือน แสนแก้ว
ประหยัด แสงสวัสดิ์
บุญเลิง หมู่หมื่นศรี

ผู้เข้าประชุม
ที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ – สกุล
นายนิคม ทักษิณสิทธิ์
นายวิเชียร พงษ์จันทร์
นายสุระพล เหมือนสันเทียะ
นายจักรี พิมล
นายยุทธ กล้าเมืองกลาง
นายเชิงชาย ฦาชา
นายอุดม วรรณจงคา
นายแสวง พรมหญ้าคา
นายโยธิน กระแสกุล

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต. ม.13
สมาชิกสภา อบต.ม.14
สมาชิกสภา อบต.ม.14
สมาชิกสภา อบต.ม.15
สมาชิกสภา อบต.ม.16
สมาชิกสภา อบต.ม.16
สมาชิกสภา อบต.ม.17
สมาชิกสภา อบต.ม.17
สมาชิกสภา อบต.ม.18

ลายมือชื่อ
นิคม ทักษิณสิทธิ์
วิเชียร พงษ์จันทร์

หมายเหตุ

สุระพล เหมือนสันเทียะ

จักรี พิมล
ยุทธ กล้าเมืองกลาง

เชิงชาย ฦาชา
อุดม วรรณจงคา
แสวง พรมหญ้าคา
โยธิน กระแสกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
นายสุรัตน์ จันทราศรี
นายประวิทย์ จันทร์ขามป้อม
นายสุรจิตร ปิยานุรักษ์
นางรินรดา วงษ์ชู
นางสมควร คลังระหัด

ตาแหน่ง
นายก อบต.ฯ
รองนายก อบต.กุดชุมแสง
รองนายก อบต.กุดชุมแสง
ปลัด อบต.กุดชุมแสง
ผู้อานวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
สุรัตน์ จันทราศรี
ประวิทย์ จันทร์ขามป้อม
สุรจิตร ปิยานุรักษ์
รินรดา วงษ์ชู
สมควร คลังระหัด
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7
8
9
10
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12
13
14
ที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

นายสมัย ยศรุ่งเรือง
นายประยูร พูนภูเขียว
นางณฐพน สายทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ นามโพธิ์
นางรัชนี พิมพ์สวรรค์
นางอัมรินทร์ เดชชมภู
น.ส.อริสรา แก้วศิริ
น.ส.ณัฐวรรณ พลนิกาย
นางอโณทัย ป้อมปริยานนท์
ชื่อ – สกุล
นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์
นายธนวรรธ์ อิติปิ
น.ส.สุวัฒนา วาจาน้อย
นางพิรัลรัตน์ เกษมนวกุล
นางสุภัทร ประมูล
น.ส.สุรัมภา แก้วเบ้า
น.ส.กุลศิริ ทองจูน
นายดนัย จันทร์ขามป้อม
นายสมบรูณ์ สิงห์โคตร
น.ส.วิชญาดา กระจ่างศรี
น.ส.ณัฐริชา กู้ภูเขียว
นายชัย ได้พร
น.ส.หอมจันทร์ ฤทธิ์ชัย
นายณฐพน คาเหลือง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
จพง.พัสดุชานาญงาน
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
ผช.จนท.พัสดุ
ผช.จนท.ธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ตาแหน่ง
ผู้อานวยกองช่าง
ผช.ช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
ผู้อานวยการกองการศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นักการภารโรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผช.จนท.ธุรการ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผช.จนท.ธุรการ
ผช.ป้องกันฯ

สมัย ยศรุ่งเรือง
ประยูร พูนภูเขียว
ณฐพน สายทอง
ณรงค์ฤทธิ์ นามโพธิ์
รัชนี พิมพ์สวรรค์
อัมรินทร์ เดชชมภู
อริสรา แก้วศิริ
ณัฐวรรณ พลนิกาย
อโณทัย ป้อมปริยานนท์

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
อานนท์ ทักษิณสิทธิ์
ธนวรรธ์ อิติปิ
สุวัฒนา วาจาน้อย
พิรัลรัตน์ เกษมนวกุล
สุภัทร ประมูล
สุรัมภา แก้วเบ้า
กุลศิริ ทองจูน
ดนัย จันทร์ขามป้อม
สมบรูณ์ สิงห์โคตร
วิชญาดา กระจ่างศรี
ณัฐริชา กู้ภูเขียว
ชัย ได้พร
หอมจันทร์ ฤทธิ์ชัย
ณฐพน คาเหลือง

/เมื่อถึงเวลา 09.30 น………..
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เมื่อถึงเวลา 09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จานวน 32 คน เข้าประชุม จานวน 32 คน
มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 28 คน ครบองค์ประชุม นายนิยม หาญแท้ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ได้กล่าวเปิดประชุมตาม ระเบียบวาระดังนี้
ประธานสภาฯ - ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ได้กาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจาปี
พ.ศ. 2563 ในวันที่ 16 - 30 เมษายน 2563 จึงเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2563
มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วันที่ 29 เมษายน 2563 มีระเบียบการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2563)
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เพื่อพิจารณาการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งรายการใหม่ (บริเวณบ่อขยะเดิม
หมู่ที่ 12 บ้านนาอุดม)
3.2 เพื่อพิจารณาการโอนและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2563
3.3 เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจาปีงบประมาณ
2563 เพื่อตั้งรายการใหม่
- โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านโชคอานวย หมู่ที่ 7
- โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง อื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานสภาฯ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563)
มติที่ประชุม
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ประจาปีงบประมาณ 2563
เพื่อตั้งรายการใหม่
ประธานสภาฯ
- ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดชุมแสง ที่ ชย 71502/- ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ประจาปีงบประมาณ 2563
- เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้นาหลักการและเหตุผลต่อสภา
เพื่อประกอบการพิจารณา
นายก อบต.ฯ
เรื่องเดิม

- 15 ด้วย กองช่าง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,478,000.00 บาท
ข้อเท็จจริง
เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตาม
ข้อบัญญัติประจาปีงบประมาณ 2563 โครงการงานดินถมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบพร้อมฝังท่อระบายน้า
คสล. (จานวน 2 จุด) หมู่ที่ 11 บ้านชุมชนพัฒนา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่มีความพร้อมและไม่สะดวกในการ
ปรับปรุงสถานที่ จึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวเป็นโครงการถมดินที่สาธารณะ บ้านนาอุดม
หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสงเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นบ่อตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้าไว้
ใช้อุปโภค – บริโภคได้ จึงมีความประสงค์จะถมดินให้เป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้สอย เช่น
สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ลานกีฬาชุมชน
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อให้การดาเนินงานมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และให้การดาเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุด กองช่าง จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค รายละเอียดดังนี้
โอนลด
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้ าง ค่ าก่อสร้ างสิ่ งสาธารณูปโภค โครงการงานดิ นถมพร้ อมปรั บเกลี่ ยเรี ยบพร้ อมฝั งท่ อ
ระบายน้า คสล. (จานวน 2 จุด) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11 เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
เรียบพร้อมฝังท่อระบายน้า คสล. (จานวน 2 จุด) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11 ขนาด ท่อ Ø
0.80 × 1.00 เมตร จานวน 14 ท่อน กว้าง 20.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร มีปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า 3,335 ลบ.ม.งบประมาณอนุมัติ 208,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด
208,000.00 บาท งบประมาณโอนลด 208,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 0 บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 90
ลาดับที่ 185)
ตั้งรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค โครงการถมดิ นที่ สาธารณะ บ้ านนาอุ ดม
หมู่ที่ 12 จานวน 208,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินที่สาธารณะ (บริเวณบ่อขยะเดิม หมู่ที่ 12 บ้านนาอุดม) จานวนไม่น้อยกว่า
3,825 ลบ.ม. (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 6 ลาดับที่ 1)
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
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ประธานสภาฯ
นายสาเร็จ แซ่ปึง
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

นายก อบต.ฯ

สภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
- ส.อบต. หมู่ 1 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อตั้งรายการใหม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อแก้ไขให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
- ไม่มี
- นับองค์ประชุมมีสมาชิกเข้าประชุมจานวน 32 คน
- ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2563 เพื่อตั้งรายการใหม่ เป็นจานวนเงิน 208,000.00 บาท (-สองแสนแปดพัน
บาทถ้วน-)
- มติที่ประชุม
- เห็นชอบ
29 เสียง
- ไม่เห็นชอบ
3 เสียง
- งดออกเสียง
- เสียง
- มติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2563
เพื่อตั้งรายการใหม่ เป็นจานวนเงิน 208,000.00 บาท
(-สองแสนแปดพันบาทถ้วน-)
3.2 เพื่อพิจารณาการโอนและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2563
- ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
ที่ ชย 71502/- ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติการโอนและเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
- เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้นาหลักการและเหตุผลต่อสภา
เพื่อประกอบการพิจารณา
เรื่องเดิม
ด้วย กองช่าง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,478,000.00 บาท
ข้อเท็จจริง
เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสงได้รับหนังสื อจากประชาชนในพื้นที่ขอ
ความอนุเคราะห์ในการแก้ไขถนนดินเพื่อการเกษตรชารุดเสียหายใช้งานได้ไม่สะดวก มี ความ
คับ แคบ และเป็ น หลุ มเป็ นบ่อ มีเ กิดอุ บัติเ หตุเกิ ดขึ้น บ่อยครั้ง ทาให้ ทรัพ ย์สิ น เสี ย หาย ทั้ง นี้
กองช่าง ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่า สถานที่ดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน
ในชุมชน เป็นเส้นทางที่ประชาชนทั่วไปใช้สัญจรเป็นประจา จึงมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

- 17 คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อให้การดาเนินงานมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กองช่าง จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ าย ประจาปีงบประมาณ 2563 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิม
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมแสง จานวน
403,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมแสง ขนาดถนนกว้าง
4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (ไม่มีไหล่ ทาง) มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่ า
1,000.00 ตารางเมตร (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 77 ลาดับที่ 117)
ข้อความใหม่
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9 จานวน 403,000.00
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9 ขนาดถนน กว้าง
4.00 เมตร ยาว 171.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ ทาง) มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่ า
684.00 ตารางเมตร (ตามแบบกรมทางหลวงชนบทกาหนด แบบเลขที่ ถน.204/56) (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
หน้าที่ 6 ลาดับที่ 2)
การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543
หมวด 4 ข้อ 29
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
นายวิเชียร พงษ์จันทร์ - ส.อบต. ม. 14 เห็นด้วย การโอนและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2563 เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางไม่สะดวก
นายมงคล กู้ภูเขียว
- ส.อบต. ม. 9 เห็นด้วยกับผูบ้ ริหาร การโอนและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2563 เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางไม่ค่อยสะดวก
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
- ไม่มี
- นับองค์ประชุมมีสมาชิกเข้าประชุมจานวน 32 คน
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ประธานสภาฯ

นายก อบต.ฯ

- ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการโอนและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก หมู่ที่ 9 เป็นจานวนเงิ น
403,000.00 บาท (-สี่แสนสามพันบาทถ้วน-)
- มติที่ประชุม
- เห็นชอบ
29 เสียง
- ไม่เห็นชอบ
- เสียง
- งดออกเสียง
3 เสียง
- มติที่ประชุมเห็นชอบการโอนและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
เป็นจานวนเงิน 403,000.00 บาท (-สี่แสนสามพันบาทถ้วน-)
3.3 เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจาปีงบประมาณ
2563 เพื่อตั้งรายการใหม่
- โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านโชคอานวย หมู่ที่ 7
- โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17
- ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดชุมแสง ที่ ชย 71502/- ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ประจาปีงบประมาณ 2563
- เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้นาหลักการและเหตุผลต่อสภา
เพื่อประกอบการพิจารณา
เรื่องเดิม
ด้วย สานักปลัด ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติหน้าทีให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ปี 2563 เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุดชุมแสง ปี 2563 สาหรับบุคลากร อบต.กุดชุมแสง ผู้บริหารและสมาชิกสภา.
อบต. และผู้นาชุมชน ให้มีศักยภาพการบริหารงานด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล งบประมาณอนุมัติ 350,000.00 บาท
ข้อเท็จจริง
เนื่ องด้ ว ย บ่อ น้าบาดาลบ้ านโชคอ านวย หมู่ ที่ 7 และบ้ า นคลองชุม แสง หมู่ ที่ 17
ใช้งานไม่ได้ ทาให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้าไว้ใช้อุปโภค –
บริโภค จึงมีความประสงค์จะขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อให้การดาเนินงานมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว กองช่าง จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้

- 19 1) โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าทีให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบล กุดชุมแสง ปี 2563
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ปี 2563 สาหรับบุคลากรอบต.กุดชุมแสง ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา.อบต. และผู้นาชุมชน ให้มีศักยภาพการบริหารงานด้านคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาล (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 153 ลาดับที่ 11) งบประมาณอนุมัติ 350,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอนลด 350,000.00 บาท งบประมาณโอนลด 47,800.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอนลด 302,200.00 บาท

ตั้งรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
หมวดค่ าที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อสร้ า ง ค่า ก่ อ สร้า งสิ่ ง สาธารณูป โภค โครงการขุ ดเจาะบ่ อน้าบาดาล
บ้านโชคอานวย หมู่ที่ 7 เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโชคอานวย หมู่ที่ 7 จานวน
1 บ่อ ขนาด Ø 5˝ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 42.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบ อบต.กุดชุมแสง
กาหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 14) งบประมาณ 47,800.00 บาท
2) โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าทีให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ปี 2563
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ปี 2563 สาหรับบุคลากรอบต.กุดชุมแสง ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา.อบต. และผู้นาชุมชน ให้มีศักยภาพการบริหารงานด้านคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลั กธรรมาภิบ าล (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 153 ลาดับที่ 11) งบประมาณอนุมัติ 350,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
ลด 302,200.00 บาท งบประมาณโอนลด 88,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
ลด 214,200.00 บาท

2565)

ตั้งรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค โครงการขุ ดเจาะน้ าบาดาล
บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17 เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17
จ านวน 1 บ่ อขนาด Ø 5˝ นิ้ ว ลึ กไม่น้ อยกว่า 42.00 เมตร พร้ อมอุปกรณ์ ตามแบบ
อบต.กุดชุมแสง กาหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 15 งบประมาณ 88,000.00 บาท

- 20 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
นายสุวรรณ์ รักษาภักดี - ส.อบต. ม. 7 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน หมู่ 7
บ้านโชคอานวย ในการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล เพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค ของประชาชน
นายสาเร็จ แซ่ปึง
- ส.อบต. ม. 1 เห็นด้วยกับคณะผู้บริหาร ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
นายแสวง พรมหญ้าคา - ส.อบต. ม. 17 ขอบคุณคณะผู้บริหาร ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนในการใช้น้าอุปโภค บริโภค
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
- ไม่มี
- นับองค์ประชุมมีสมาชิกเข้าประชุมจานวน 32 คน
- ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจาปี
งบประมาณ 2563 เพื่อตั้งรายการใหม่ จานวน 2 โครงการ ดังนี้
- โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านโชคอานวย หมู่ที่ 7
- โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,800.00 บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
- มติที่ประชุม
- เห็นชอบ
28 เสียง
- ไม่เห็นชอบ
- เสียง
- งดออกเสียง
4 เสียง
- มติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจาปีงบประมาณ
2563 เพื่อตั้งรายการใหม่ จานวน 2 โครงการ ดังนี้
- โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านโชคอานวย หมู่ที่ 7
- โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,800.00 บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
ระเบียบวาระที่ 4
- เรื่อง อื่น ๆ
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ
- กิจกรรมการปลูกป่า วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 (ส่างนกแก้ว)
- ไม่มี
- สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ปิดการประชุม 11.45 น.
(ลงชื่อ)...................................................ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสถิตย์ จันทร์ขามป้อม)
เลขานุการสภา อบต.กุดชุมแสง
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(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางวงค์เดือน แสนแก้ว)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสถาปนิกร ยศรุ่งเรือง)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสาเนียง ขวัญมา)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ).............................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายนิยม หาญแท้ )
ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง

