
-ส าเนา- 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 2/2563 
วันที่  26  เดือน  พฤษภาคม  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 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 - ขาด 
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 อุดม  วรรณจงค า  
31 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  
32 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 - ขาด 

                                                
    ผู้เข้าร่วมประชุม     

             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์  จันทร์ขามป้อม  
2 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
3 นายบุญมี  คงม่วงหมู่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2 บุญมี  คงม่วงหมู่  
4 นายทวี  นาบ ารุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  18 ทวี  นาบ ารุง  
5 นายสมัย  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7 สมัย  ยศรุ่งเรือง  
6 นายจตุพล  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13 จตุพล  ยศรุ่งเรือง  
7 นางพัชรินทร์ แก้วกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1 พัชรินทร์ แก้วกระจ่าง  
8 นายณรงค์ฤทธิ์  นามโพธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ณรงค์ฤทธิ์  นามโพธิ์  
9 นายประมวล  สกุลจร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  14 ประมวล  สกุลจร  
10 นายอดุลย์  กองทองนอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 อดุลย์  กองทองนอก  
11 นายคูณ  กองทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 คูณ  กองทอง  
12 นายศูนย์  สิระพัดสะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ศูนย์  สิระพัดสะ  
13 นางสนิท  ยุคะลัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 สนิท  ยุคะลัง  
14 น.ส.หนูเพียร  สิงห์ชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 หนูเพียร  สิงห์ชัยภูมิ  
15 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
16 น.ส.สวุัฒนา  วาจาน้อย พนักงานจ้างเหมาบริการ สุวัฒนา  วาจาน้อย  
17 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
18 นางอโณทัย  ป้อมปริยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อโณทัย  ป้อมปรยิานนท์  
19 น.ส.ณัฐริชา  กู้ภูเขียว ผช.จนท.ธุรการ ณัฐริชา  กู้ภูเขียว  

                                                                   

 
/เมื่อถึงเวลา  09.30 น……….. 
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน 32 คน  เข้าประชุม จ านวน 30  คน  ขาด  2  คน  คือ           
  นายมงคล  กู้ภูเขียว  และนายโยธิน  กระแสกุล  มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  19  คน  ครบองค์ 
  ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุม
  ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

วันที่  26  พฤษภาคม  2563  มีระเบียบการประชุมดังนี้ 
  ระเบียบวาระท่ี   1      เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี   2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 2  ครั้งที่ 2/2563) 
  ระเบียบวาระท่ี   3      เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา        
  ระเบียบวาระท่ี   4      เรื่อง อ่ืน ๆ  



ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ขอความร่วมมือทุกครั้งในการประชุม  ให้สวมหน้ากากอนามัย 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2563) 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี   3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    -  เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภาฯ  -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วน 

   ต าบลกุดชุมแสง ที ่ชย 71502/-  ลงวันที่  19  พฤษภาคม  2563  เรื่อง  ขอความ  
    เห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  2563  

-  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้น าหลักการและเหตุผลต่อสภา      
   เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายประวิทย์ จันทร์ขามป้อม -  รองนายก อบต.ฯ ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร  น าเสนอหลักการและ
เหตุผลต่อสภา  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชน
ในเขตต าบลกุดชุมแสง จ านวน 8 ชุมชน จากชุมชนทั้งหมด 18 ชุมชน 18 หมู่บ้าน ซึ่งได้รับ
ความเดือดร้อน การคมนาคมไม่สะดวกสบาย การสัญจรถนนเพื่อการเกษตรของประชาชน
ในชุมชน เป็นเส้นทางท่ีประชาชนทั่วไปใช้สัญจรเป็นประจ า มีความคับแคบ และเป็นหลุม
เป็นบ่อ เกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อยครั้งท าให้ทรัพย์สินเสียหายไม่ปลอดภัยและไม่ได้รับความ
รวดเร็วและประหยัดในการเดินทางสัญจรไป - มา  ในด้านแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคก็ขาด
แคลน น้ าอุปโภค - บริโภค มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตต าบล เพราะ
ประชาชนทุกหมู่บ้านต่างก็พากันใช้น้ าในการอุปโภค - บริโภค ในการเกษตรเพ่ิมมากข้ึนทุก
ปี ท าให้แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค - บริโภค ในการเกษตรไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี จะเห็นได้จากมีหนังสือร้องทุกข์แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ขอความช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้ได้รับแหล่งน้ าอย่างเพียงพอทั่วถึงกัน 
กับความต้องการของประชาชนในต าบล 
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 -  ดังนั้น กองช่างต าบลกุดชุมแสง จึงได้ออกไปส ารวจความเดือดร้อนของประชาชนและ
ประมาณราคา ตามหนังสือร้องทุกข์แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขอความ
ช่วยเหลือ เห็นสมควรที่จะต้องดูแลให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์กรไม่ให้ได้รับ
ความเดือดร้อนต่อไป จึงเห็นสมควรจัดงบประมาณมาแก้ไข  ก าจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป 
ทางกองช่างจึงขอเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้พิจารณาสั่ง  งาน
จัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยด่วน ตามโครงการทั้งหมด  8  โครงการ 8 หมู่บ้าน 
เป็นจ านวนเงิน  1,906,000.00 บาท  (-หนึ่งล้านเก้าแสนหกพันบาทถ้วน-)  รายละเอียด
ยอดเงินสะสม  ณ วันที่  22  พฤษภาคม  2563  ตามรายละเอียดดังนี้ 
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แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

 

1. ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองจ่ายที่จ าเป็น  ณ  วันที่  22  พฤษภาคม  2563 

เงินสะสมที่น าไปใช้ได้  ณ  
ปัจจุบัน หลังจากตรวจสอบ

ยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้อง
ส่งผล ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว 

ส ารองจ่ายเงินสะสมที่
อนุมัติแล้ว  แต่ยังไม่ได้

ด าเนินการหรืออยู่
ระหว่างด าเนินการและ

ยัง ไมได้เบิกจ่าย 

คงเหลือเงินสะสมที่
น าไปใช้ได้ ณ 

ปัจจุบัน 

ส ารองงบ
บุคลากร (ตาม
ความจ าเป็น) 

 

เงินสะสมคงเหลือ 

ส ารองกรณี สาธารณ
ภัย (ตามความ

จ าเป็น) 10% ของ
งบประมาณรายจ่าย 

คงเหลือเงินสะสมที่
น าไปใช้จ่ายได้ 

(1) -(2) (3)=(1)-(2) ,(4) ,(5)=(3)-(4) (6) ,(7)=(5)-(6) 

8,620,612.48  8,620,612.48 3,976,140.00 4,644,472.48 7,925,446.70 -3,280,974.22 

 
2.  ข้อมูลทุนส ารองเงินสะสม  ณ  วันที่  22  เดือน  พฤษภาคม  2563  จ านวน  39,427,301.95  บาท 
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ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. ม. 1 ในการจ่ายขาดเงินสะสมในแต่ละครั้งจะรองบประมาณส่วนกลางก็ไม่ได้  

จ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน ในเขตต าบลกุดชุมแสง  ทั้ง  8  โครงการ 

นายส าเนียง  ขวัญมา -  ส.อบต. ม. 4  เห็นดว้ยในการจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการของหมู่ที่  4 เหลืออีกไม่มาก
จากงบประมาณครั้งที่ผ่านมา 

นายถนัด  สะท้าน -  ส.อบต. ม. 1  เห็นดว้ยในการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จในโครงการที่
ผ่านมา ขอให้ช่างออกส ารวจงานให้มากกว่านี้ 

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
   -  ไมมี่ 
   -  ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563   

ตามโครงการทั้งหมด  8  โครงการ 8 หมู่บ้าน เป็นจ านวนเงิน  1,906,000.00 บาท             
 (-หนึ่งล้านเก้าแสนหกพันบาทถ้วน-) 

-  มติที่ประชุม    
           -  เห็นชอบ      26  เสียง 
           -  ไม่เห็นชอบ                    -  เสียง 
           -  งดออกเสียง       3  เสียง     
    -   มติที่ประชุมเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563   

จ านวน  1,906,000.00  บาท  (-หนึ่งล้านเก้าแสนหกพันบาทถ้วน-) 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ -  ขอแจ้งกิจกรรมป่าโล่ใหญ่ ตัดไม้ ท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  พ้ืนที่ปลูกป่า  ในวันที่  28  พฤษภาคม  2563  ขอ
ความร่วมมือสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 

นายประวิทย์ จันทร์ขามป้อม -  รองนายก อบต.ฯ การปิดป่าอุทยานภูแลนคา  เป็นนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ        
ปิด 2  เดือน 

 -  การก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  จากผาหัวนาค - ตาดโตน 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. ม. 1  ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ที่ห่วงใยพ่ีน้องประชาชน

โรคระบาดโควิด  19  แจกหน้ากากอนามัย  เจลล้างมือทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 
ประธานสภาฯ -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว  ขอปิดการประชุม   
 ปิดประชุมเวลา 11.00  น. 
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                 (ลงชื่อ).........สถิตย์  จันทร์ขามป้อม...........ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                            (นายสถิตย์   จนัทร์ขามป้อม) 



                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  
 
                 (ลงชื่อ)...........วงค์เดือน   แสนแก้ว..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นางวงค์เดือน   แสนแก้ว) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                                               (ลงชื่อ..........สถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง...........ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง) 
           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        
         (ลงชื่อ).............ส าเนียง   ขวัญมา.............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายส าเนียง    ขวัญมา) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
                                              (ลงชื่อ)............นิยม   หาญแท้...............ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายนยิม   หาญแท้ ) 
                                                        ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 2/2563 

วันที่  26  เดือน  พฤษภาคม  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 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 - ขาด 
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 อุดม  วรรณจงค า  
31 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  
32 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 - ขาด 

                                                
    ผู้เข้าร่วมประชุม     

             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์  จันทร์ขามป้อม  



2 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
3 นายบุญมี  คงม่วงหมู่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2 บุญมี  คงม่วงหมู่  
4 นายทวี  นาบ ารุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  18 ทวี  นาบ ารุง  
5 นายสมัย  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7 สมัย  ยศรุ่งเรือง  
6 นายจตุพล  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13 จตุพล  ยศรุ่งเรือง  
7 นางพัชรินทร์ แก้วกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1 พัชรินทร์ แก้วกระจ่าง  
8 นายณรงค์ฤทธิ์  นามโพธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ณรงค์ฤทธิ์  นามโพธิ์  
9 นายประมวล  สกุลจร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  14 ประมวล  สกุลจร  
10 นายอดุลย์  กองทองนอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 อดุลย์  กองทองนอก  
11 นายคูณ  กองทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 คูณ  กองทอง  
12 นายศูนย์  สิระพัดสะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ศูนย์  สิระพัดสะ  
13 นางสนิท  ยุคะลัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 สนิท  ยุคะลัง  
14 น.ส.หนูเพียร  สิงห์ชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 หนูเพียร  สิงห์ชัยภูมิ  
15 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
16 น.ส.สวุัฒนา  วาจาน้อย พนักงานจ้างเหมาบริการ สุวัฒนา  วาจาน้อย  
17 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
18 นางอโณทัย  ป้อมปริยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อโณทัย  ป้อมปรยิานนท์  
19 น.ส.ณัฐริชา  กู้ภูเขียว ผช.จนท.ธุรการ ณัฐริชา  กู้ภูเขียว  

                                                                   

 
/เมื่อถึงเวลา  09.30 น……….. 
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน 32 คน  เข้าประชุม จ านวน 30  คน  ขาด  2  คน  คือ           
  นายมงคล  กู้ภูเขียว  และนายโยธิน  กระแสกุล  มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  19  คน  ครบองค์ 
  ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุม
  ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

วันที่  26  พฤษภาคม  2563  มีระเบียบการประชุมดังนี้ 
  ระเบียบวาระท่ี   1      เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี   2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 2  ครั้งที่ 2/2563) 
  ระเบียบวาระท่ี   3      เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา        
  ระเบียบวาระท่ี   4      เรื่อง อ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ขอความร่วมมือทุกครั้งในการประชุม  ให้สวมหน้ากากอนามัย 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2563) 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี   3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    -  เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภาฯ  -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วน 

   ต าบลกุดชุมแสง ที ่ชย 71502/-  ลงวันที่  19  พฤษภาคม  2563  เรื่อง  ขอความ  
    เห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  2563  



-  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้น าหลักการและเหตุผลต่อสภา      
   เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายประวิทย์ จันทร์ขามป้อม -  รองนายก อบต.ฯ ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร  น าเสนอหลักการและ
เหตุผลต่อสภา  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชน
ในเขตต าบลกุดชุมแสง จ านวน 8 ชุมชน จากชุมชนทั้งหมด 18 ชุมชน 18 หมู่บ้าน ซึ่งได้รับ
ความเดือดร้อน การคมนาคมไม่สะดวกสบาย การสัญจรถนนเพื่อการเกษตรของประชาชน
ในชุมชน เป็นเส้นทางท่ีประชาชนทั่วไปใช้สัญจรเป็นประจ า มีความคับแคบ และเป็นหลุม
เป็นบ่อ เกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อยครั้งท าให้ทรัพย์สินเสียหายไม่ปลอดภัยและไม่ได้รับความ
รวดเร็วและประหยัดในการเดินทางสัญจรไป - มา  ในด้านแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคก็ขาด
แคลน น้ าอุปโภค - บริโภค มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตต าบล เพราะ
ประชาชนทุกหมู่บ้านต่างก็พากันใช้น้ าในการอุปโภค - บริโภค ในการเกษตรเพ่ิมมากข้ึนทุก
ปี ท าให้แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค - บริโภค ในการเกษตรไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี จะเห็นได้จากมีหนังสือร้องทุกข์แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ขอความช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้ได้รับแหล่งน้ าอย่างเพียงพอทั่วถึงกัน 
กับความต้องการของประชาชนในต าบล 
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 -  ดังนั้น กองช่างต าบลกุดชุมแสง จึงได้ออกไปส ารวจความเดือดร้อนของประชาชนและ
ประมาณราคา ตามหนังสือร้องทุกข์แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขอความ
ช่วยเหลือ เห็นสมควรที่จะต้องดูแลให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์กรไม่ให้ได้รับ
ความเดือดร้อนต่อไป จึงเห็นสมควรจัดงบประมาณมาแก้ไข  ก าจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป 
ทางกองช่างจึงขอเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้พิจารณาสั่ง  งาน
จัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยด่วน ตามโครงการทั้งหมด  8  โครงการ 8 หมู่บ้าน 
เป็นจ านวนเงิน  1,906,000.00 บาท  (-หนึ่งล้านเก้าแสนหกพันบาทถ้วน-)  รายละเอียด
ยอดเงินสะสม  ณ วันที่  22  พฤษภาคม  2563  ตามรายละเอียดดังนี้ 
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แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

 

1. ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองจ่ายที่จ าเป็น  ณ  วันที่  22  พฤษภาคม  2563 

เงินสะสมที่น าไปใช้ได้  ณ  
ปัจจุบัน หลังจากตรวจสอบ

ยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้อง
ส่งผล ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว 

ส ารองจ่ายเงินสะสมที่
อนุมัติแล้ว  แต่ยังไม่ได้

ด าเนินการหรืออยู่
ระหว่างด าเนินการและ

ยัง ไมได้เบิกจ่าย 

คงเหลือเงินสะสมที่
น าไปใช้ได้ ณ 

ปัจจุบัน 

ส ารองงบ
บุคลากร (ตาม
ความจ าเป็น) 

 

เงินสะสมคงเหลือ 

ส ารองกรณี สาธารณ
ภัย (ตามความ

จ าเป็น) 10% ของ
งบประมาณรายจ่าย 

คงเหลือเงินสะสมที่
น าไปใช้จ่ายได้ 

(1) -(2) (3)=(1)-(2) ,(4) ,(5)=(3)-(4) (6) ,(7)=(5)-(6) 

8,620,612.48  8,620,612.48 3,976,140.00 4,644,472.48 7,925,446.70 -3,280,974.22 

 
2.  ข้อมูลทุนส ารองเงินสะสม  ณ  วันที่  22  เดือน  พฤษภาคม  2563  จ านวน  39,427,301.95  บาท 
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ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. ม. 1 ในการจ่ายขาดเงินสะสมในแต่ละครั้งจะรองบประมาณส่วนกลางก็ไม่ได้  

จ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน ในเขตต าบลกุดชุมแสง  ทั้ง  8  โครงการ 

นายส าเนียง  ขวัญมา -  ส.อบต. ม. 4  เห็นดว้ยในการจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการของหมู่ที่  4 เหลืออีกไม่มากจาก
งบประมาณครั้งที่ผ่านมา 

นายถนัด  สะท้าน -  ส.อบต. ม. 1  เห็นดว้ยในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จในโครงการที่
ผ่านมา ขอให้ช่างออกส ารวจงานให้มากกว่านี้ 

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
   -  ไม่มี 
   -  ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563   

ตามโครงการทั้งหมด  8  โครงการ 8 หมู่บ้าน เป็นจ านวนเงิน  1,906,000.00 บาท             
 (-หนึ่งล้านเก้าแสนหกพันบาทถ้วน-) 

-  มติที่ประชุม    
           -  เห็นชอบ      26  เสียง 
           -  ไม่เห็นชอบ                    -  เสียง 
           -  งดออกเสียง       3  เสียง     
    -   มติที่ประชุมเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563   

จ านวน  1,906,000.00  บาท  (-หนึ่งล้านเก้าแสนหกพันบาทถ้วน-) 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ -  ขอแจ้งกิจกรรมป่าโล่ใหญ่ ตัดไม้ ท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  พ้ืนที่ปลูกป่า  ในวันที่  28  พฤษภาคม  2563  ขอความร่วมมือ
สมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 

นายประวิทย์ จันทร์ขามป้อม -  รองนายก อบต.ฯ การปิดป่าอุทยานภูแลนคา  เป็นนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ        
ปิด 2  เดือน 

 -  การก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  จากผาหัวนาค - ตาดโตน 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. ม. 1  ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ที่ห่วงใยพ่ีน้องประชาชนโรค

ระบาดโควิด  19  แจกหน้ากากอนามัย  เจลล้างมือทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 
ประธานสภาฯ -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว  ขอปิดการประชุม   
 ปิดประชุมเวลา 11.00  น. 
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                 (ลงชื่อ).......................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     



                            (นายสถิตย์   จนัทร์ขามป้อม) 
                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  
 
                 (ลงชื่อ)....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นางวงค์เดือน   แสนแก้ว) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                                               (ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง) 
           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        
         (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายส าเนียง    ขวัญมา) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
                                              (ลงชื่อ).................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายนยิม   หาญแท้ ) 
                                                        ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 
 

 

 


