
-สําเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกุดชุมแสง 

สมัยสามัญท่ี  3 ครั้งท่ี 3/2562 
วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 

ณ  ห0องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกุดชุมแสง  
.............................................. 

ผู0เข0าประชุม  
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท  
2 นายป��นแกว  แกวศิริ รองประธานสภาฯ ป��นแกว  แกวศิริ  
3 นายสถิตย   จันทร ขามป$อม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร ขามป$อม  
4 นายถนัด  สะทาน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะทาน  
5 นายสําเร็จ  แซ0ป1ง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 สําเร็จ  แซ0ป1ง  
6 นายสุนิกร  หมู0อําพันธ  สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู0อําพันธ   
7 นายพินิจ  สวัสด์ิศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสด์ิศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายสําเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สําเนียง ขวัญมา  
10 นายสุรศักด์ิ  ผลจําเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักด์ิ ผลจําเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร  สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร   
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  นอยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  นอยเวียง  
16 นายสุวรรณ   รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ   รักษาภักดี  
17 นางลําดวน  เคาโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ลําดวน เคาโนนกอก  
18 นายมงคล  กูภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล กูภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ0งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ0งเรือง  
20 นายสงกรานต   บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต  บุปผา  
21 นางวงค เดือน  แสนแกว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค เดือน แสนแกว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสด์ิ   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสด์ิ  
23 นายบุญเลิง  หมู0หม่ืนศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู0หม่ืนศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ จันทร  สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ จันทร   
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
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 ผู0เข0าประชุม 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
28 นายบุญส0วน  กลาศึก สมาชิกสภา อบต.ม.15 - ขาด 
29 นายยุทธ  กลาเมืองกลาง สมาชิกสภา อบต.ม.16 ยุทธ กลาเมืองกลาง  
30 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  
31 นายอุดม  วรรณจงคํา สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม วรรณจงคํา  
32 นายแสวง  พรมหญาคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญาคา  
33 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน กระแสกุล  

           
ผู0เข0าร�วมประชุม 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน   จันทราศรี นายก อบต. สุรัตน   จันทราศรี  
2 นายประวิทย   จันทร ขามป$อม รองนายก  อบต. ประวิทย   จันทร ขามป$อม  
3 นางรินรดา  วงษ ชู ปลัด อบต.ฯ รินรดา  วงษ ชู  
4 นายชัย  ไดพร ผช.นักวิเคราะห ฯ ชัย  ไดพร  
5 น.ส.วชิญดา  กระจ0างศรี นักวิเคราะห นโยบายฯ วิชญดา  กระจ0างศรี  
6 นางอโณทัย  ป$อมปริยานนท  จพง.ธุรการปฎิบัติการ อโณทัย  ป$อมปรยิานนท   
7.  น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการฯ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
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เม่ือถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาท้ังหมด  33  คน  เขาประชุม  จํานวน 32  คน   
ขาด  1  คน  คือ  นายบุญส0วน  กลาศึก  มีผูเขาร0วมประชุม  จํานวน  7  คน  ครบองค 
ประชุม  นายนิยม  หาญแท  ประธานสภาองค การบริหารส0วนตําบลกุดชุมแสง  ไดกล0าวเป�ด
ประชุมตาม       ระเบียบวาระดังนี้ 
 

วันท่ี  15  สิงหาคม  2562  มีระเบียบการประชุมดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว    
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 

     -  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบร0างขอบัญญัติงบประมาณรายจ0าย  
ประจําปK    
       งบประมาณ  พ.ศ.  2563  วาระท่ี 3  (ข้ันลงมติ) 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -  ไม0มี  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ  -  ไม0มี    
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 

- เพ่ือพิจารณาให0ความเห็นชอบร�างข0อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป8
งบประมาณ  พ.ศ.  2563  วาระท่ี 3  (ข้ันลงมติ) 

ประธานสภาฯ -  สืบเนื่องจากสภาไดผ0านการพิจารณาร0างขอบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําปK
งบประมาณ  พ.ศ.  2563   

วาระท่ี 1  (ข้ันรับหลักการ)  ในวันท่ี  7  สิงหาคม  2562 
วาระท่ี 2  (ข้ันแปรญัตติ)  ในวันท่ี  13  สิงหาคม  2562 
วันนี้เปOนการพิจารณา  วาระท่ี  3  (ข้ันลงมติ)    

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว0าดวยขอขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.  
2537  แกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  2  พ.ศ.  2554  หมวด  3  ญัตติ  ขอ  52  การ
พิจารณาในวาระท่ี  3  ไม0มีการอภิปราย  เวนแต0ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติให
มีการอภิปราย  ถามีเหตุอันควร  
-  มีสมาชิกสภาท0านใดจะใหมีการอภิปรายหรือไม0 

นายสําเร็จ  แซ0ป1ง -  เสนอเห็นควรใหมีการอภิปราย  เนื่องจากในวาระท่ี  3  เปOนการลงมติร0าง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําปKงบประมาณ  พ.ศ.  2563  เพ่ือใหความ
ชัดเจนผลคะแนน  จึงขอเสนอใหมีการอภิปราย 
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ประธานสภาฯ -  มีท0านใดจะเสนอเพ่ิมเติม 
 -  ท0านไดเห็นชอบใหมีการอภิปราย 
มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบ   28   เสียง 
   -  ไม0เห็นชอบ                 1   เสียง 
 -  งดออกเสียง        3  เสียง 
ประธานสภาฯ -  เชิญสมาชิกสภาอภิปราย 
นายสําเร็จ  แซ0ป1ง -  การพิจารณาร0างขอบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําปKงบประมาณ  พ.ศ.  

2563  วาระท่ี  1  และ  วาระท่ี  2  การลงมติมีการลงมติโดยใชสิทธิของสมาชิก  
แต0ผลเห็นชอบ  ไม0เห็นชอบและการงดออกเสียง  ทําใหผมต้ังขอสังเกตว0านําผล
คะแนนจึงเปOนแบบนี้  เพ่ือความชัดเจน  จึงเสนอการออกเสียงลงคะแนนเป�ดเผย  
โดยเรียกชื่อสมาชิกตามลําดับ 

นายสถาปนิกร ยศรุ0งเรือง -  ส.อบต. หมู0  9  เสนอลงมติขอเสนอใหยกมือข้ึนพนศีรษะ 
ประธานสภาฯ  -  เม่ือมีสมาชิกสภาเสนอเปOนสองประเด็นคือ  การออกเสียงแบบเป�ดเผย 

1. เรียกชื่อสมาชิกสภาเปOนรายบุคคล 
2. ยกมือข้ึนพนศีรษะ 
-  ท0านใดเห็นชอบออกเสียงเปOนรายบุคคล 

มติท่ีประชุม   -  เห็นชอบ   3   เสียง 
   -  ท0านใดเห็นชอบออกเสียงเปOนรายบุคคล 

-  เห็นชอบ                25   เสียง 
   -  มติท่ีประชุม  มีมติใหลงมติโดยการยกมือข้ึนพนศีรษะ   
   -  สมาชิกสภาองค การบริหารส0วนตําบลกุดชุมแสง  ครบองค ประชุมสมาชิกสภา
ท0านใด   เห็นชอบร0างขอบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําปKงบประมาณ  พ.ศ.  2563   
   ใหตราเปOนขอบัญญัติ 
มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบ   29   เสียง 
   -  ไม0เห็นชอบ                 1   เสียง 
   -  งดออกเสียง        2   เสียง      

   -  มติท่ีประชุมเห็นชอบร0างขอบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําปKงบประมาณ  
   พ.ศ.  2563  ใหตราเปOนขอบัญญัติ       
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
- ไม0มี 

ประธานสภาฯ  -  สภาไดพิจารณาครบทุกวาระแลว      
   ป�ดประชุมเวลา 11.30  น. 
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                (ลงชื่อ).........สถิตย   จันทร ขามป$อม...........ผูจดบันทึกรายงานการประชุม     
                            (นายสถิตย    จนัทร ขามป$อม) 
                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  
 
                 (ลงชื่อ)...........วงค เดือน   แสนแกว..........ผูตรวจรายงานการประชุม 
                    (นางวงค เดือน   แสนแกว) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

                                               (ลงชื่อ..........สถาปนิกร  ยศรุ0งเรือง...........ผูตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายสถาปนิกร   ยศรุ0งเรือง) 
           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                         

         (ลงชื่อ).............สําเนียง   ขวัญมา.............ผูตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายสําเนียง    ขวัญมา) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

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


