
-ส าเนา- 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  2/2563 
วันที่  17  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 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล  กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์ บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู่หมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
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 ผู้เข้าประชุม 

 

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



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

 

ผู้เข้าร่วมประชุม     
             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก  อบต.กุดชุมแสง สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
3 นางสมควร  คลังระหัด ผู้อ านวยการกองคลัง สมควร  คลังระหัด  
4 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
5 นางอัมรินทร์  เดชชมพู ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อัมรินทร์  เดชชมพู  
6 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
7 นางอโณทัย  ป้อมปริยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อโณทัย  ป้อมปรยิานนท์  
8 น.ส.ณัฐริชา  กู้ภูเขียว ผช.จนท.ธุรการ ณัฐริชา  กู้ภูเขียว  
9 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
10 นายชัย   ได้พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชัย   ได้พร  
11 นางรินรดา  วงษ์ชู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รินรดา  วงษ์ชู  
12 นายณัฐพล   ค าเหลือง พนักงานจ้างเหมา ณัฐพล   ค าเหลือง  
13 นางสุภัทร   ประมูล ผอ.กองสวัสดิการสังคม สุภัทร   ประมูล  
14 นายสมบรูณ์  สิงห์โคตร นักการภารโรง สมบรูณ์  สิงห์โคตร  
15 นายดนัย   จันทร์ขามป้อม จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ดนัย   จันทร์ขามป้อม  
16 น.ส.นิตยา   ฦาชา ผช.จนท.พัฒนาชุมชน นิตยา   ฦาชา  
17 นางณฐพน  สายทอง นักวิชาการเงินและบัญชีฯ ณฐพน  สายทอง  
18 นางธัญญพัทธ์ นวลประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการฯ ธัญญพัทธ์ นวลประเสริฐ  
19 น.ส.อริสรา  แก้วศิริ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ อริสรา  แก้วศิริ  
20 น.ส.ศุภลักษณ์  สมอาจ นักทรัพยากรบุคคล ศุภลักษณ์  สมอาจ  
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน  31  คน  ขาด  1  คน  คือ  นายอุดม  วรรณจงค า 
     มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  20  คน  ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ประธานสภาฯ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ในวันที่   
   6 – 20  สิงหาคม  2563  ซึ่งอยู่ในห้วงการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2564  จึงได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ที่  3 ครั้งที่  2   
   ประจ าปี  พ.ศ.  2563   

 

วันที่  17  สิงหาคม  2563  มีระเบียบการประชุมดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 



 ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563) 
 ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
    3.1 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ  พ.ศ. 2564  วาระท่ี 2  (ขั้นแปรญัตติ) 
 ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563) 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
   -  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ. 2564  วาระท่ี 2  (ขั้นแปรญัตติ) 
ประธานสภาฯ   -  สืบเนื่องสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณามีมติวาระท่ี  1  (ขั้นรับหลักการ)  ร่าง
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  วาระท่ี  1 (ขั้นรับหลักการ)  
    เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2563  มาแล้วนั้น  วันนี้เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  วาระท่ี  2  (ขั้นแปรญัตติ)  ระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  หมวด  8  คณะกรรมการสภา
    ท้องถิ่น  ข้อ  110  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  และส่งให้ 
    คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างญัตตินั้น  ตามร่างเดิม  ตามที่มีการ
    แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่มีการแก้ไข  พร้อมทั้งรายงานยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  และเชิญ 
    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายละเอียดต่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
    ทราบต่อไป   
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บันทึกรายงานการประชุมคณะกรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.  2563  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง   

 

ผู้เข้าประชุม 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสังวร   สวนจันทร ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ สังวร  สวนจันทร ์  

2 นายสม  โนมขุนทด   กรรมการ สม  โนมขุนทด  
3 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว  กรรมการ/เลขานุการฯ วงค์เดือน  แสนแก้ว  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 



1 นายสุรัตน์  จันทราศรี  นายก อบต.กุดชุมแสง สุรัตน์  จันทราศรี  

2 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง นิยม  หาญแท้  

3 นางล าดวน  เค้าโนนกอก ส.อบต. ม. 8 ล าดวน  เค้าโนนกอก  

4 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ ส.อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
5 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ ส.อบต. ม. 13 นิคม  ทักษิณสิทธิ์  
6 นายชะมัด  น้อยเวียง ส.อบต. ม. 7 ชะมัด  น้อยเวียง  
7 นายสถิตย์  จันทร์ขามป้อม เลขานุการสภาฯ สถิตย์  จันทร์ขามป้อม  

 
 

เริ่มประชุม  09.00 น. 
ระเบียบวาระการประชุม   
 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ     

 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1  เพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
      พ.ศ. 2564 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อื่นๆ 
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 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 

   -  ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  3  ครั้งที่  1/2563  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปร 
   ญัตติ  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2564  ที่ผ่านมา 
   วาระท่ี  1  (ขั้นรับหลักการ)  วันที่  7  สิงหาคม  2563  และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
   ส่วนต าบล  ได้แจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2563  เวลา  
   15.00   น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  เพ่ือเลือกประธาน
   คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  เป็นที่เรียบร้อย และ 
   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ก าหนดให้มีระยะเวลายื่นเสนอแปรญัตติ  จ านวน 3  วัน  
   ตั้งแต่วันที่  8 – 10  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.30  – 16.30  น. ณ ห้องประชุมสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง นั้น 
 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     -  ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
   3.1  เพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
         พ.ศ. 2564         

 ประธานคณะฯ    -  ได้กล่าวว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  
   2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2554  หมวด  4  งบประมาณ  ข้อ  59   
   การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย  หรือการ 



   ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  
   เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
    ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
   ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ  45  วรรคสาม  และข้อ  49  วรรคหนึ่ง 
   -  ตามท่ีคณะกรรมแปรญัตติ  ได้มาปฏิบัติหน้าที่รับเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ในวัน  เวลา  ดังกล่าวนั้น   
   ปรากฏว่า  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดมายื่นเสนอแปรญัตติ  จึงให้ 
   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาและด าเนินการต่อไป        
 -  กล่าวว่า  ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2564  ของคณะกรรมการแปรญัตติ  เรียงตามล าดับหน่วยงานและแผนงาน  ใน
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอพิจารณา  ต่อไป  

   ส านักปลัด  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  2  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง   -   เสียง 
      ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
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   กองคลัง  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  2  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 
      ให้คงไว้ตามร่างเดิม  

           

   กองช่าง  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  2  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 
      ให้คงไว้ตามร่างเดิม  

 

   กองการศึกษา  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมต ิ ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  2  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 
      ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

     

   กองสวัสดิการสังคม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมต ิ ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  2  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 
      ให้คงไว้ตามร่างเดิม     

 

   รายจ่ายงบกลาง  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมต ิ ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  2  เสียง 



     -  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 
      ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อื่นๆ    
 ประธานคณะฯ  -  ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติและผู้ที่เข้าร่วมประชุม  พิจารณาร่าง
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  และ  
    คณะกรรมการแปรญัตติได้จัดท าบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปร
    ญัตติ  ส่งบันทึกรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้ประธานสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบล  แล้วส่งบันทึกรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติให้ผู้บริหาร 
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    ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณา  ในวาระท่ี 2  
    (ข้ันแปรญัตติ), วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ)  ทราบและเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี    งบประมาณ  พ.ศ.  2564 
    -  ไม่มี 
    -  ขอมติที่ประชุม   
มติที่ประชุม    -  เห็นชอบด้วยร่างเดิม          30   เสียง 
     -  งดออกเสียง             0  เสียง  
    -  มติที่ประชุมเห็นชอบร่างเดิม  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ  พ.ศ.  2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  -  เรื่อง  อ่ืน ๆ 
ประธานสภา ฯ   -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย  
นายก อบต.ฯ   -  เสนอที่ประชุมว่าวันที่  19  สิงหาคม  2563  จะมีการประชุมประชาพิจารณ์  
    เรื่องขยะอยู่ที่  ม.  7  บ้านโชคอ านวย  จึงขอหารือที่ประชุมว่า  จะขอเชิญสมาชิก
    สภาทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันนั้นด้วย  เพ่ือให้ก าลังใจชาวบ้านโชคอ านวย   
ประธานสภา ฯ   -  ขอหารือที่ประชุม 
นายส าเร็จ แซ่ปึง   -  ส.อบต. ม. 1  กล่าวว่า  ดีครับเพ่ือเป็นการประชุมสภาสัญจร  และร่วมประชุมกับ
    ชาวบ้าน ด้วย แต่เจ้าภาพจะเตรียมสถานที่พร้อมประชุมไหม ต้องถามเจ้าภาพก่อน 
ประธานสภา ฯ   -  ถามที่ประชุมก่อนเห็นด้วยไหม  เรื่องสถานท่ีถ้าไม่มีปัญหา  ใช้ศาลา  SML  ม. 7 
    บ้านโชคอ านวย  น่าจะพอดี  วันที่  18  สิงหาคม  2563  ใครว่างก็ไปช่วยกัน 
    จัดเตรียมสถานที ่ ทั้งพนักงานส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    -  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์        
    -  เห็นชอบให้เปลี่ยนสถานที่ประชุม  สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่  3/2563  วาระที่  3 
    (ข้ันลงมติ)  ในวันที่ 19 สิงหาคม  2563 เป็นศาลา SML ม. 7 บ้านโชคอ านวย     
    เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 



ประธานสภา ฯ   -  แจ้งที่ประชุมว่าได้รับหนังสือจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
    เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2563  เพ่ือให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2 และ 3)  พ.ศ.  2543 หมวด 
    4 ข้อ  27 
    -  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้
    ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจของ
    สภาท้องถิ่น  พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนในการประชุมสภาสมัยสามัญที่  3  ครั้ง
    ที่  3/2563  ในวันที่  19  สิงหาคม  2563  เวลา  13.30  น. จึงแจ้งให้ที่ประชุม
    ทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
    -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรับทราบ     
ประธานสภา ฯ   -  สภาได้พิจารณาญัตติครบทุกญัตติแล้ว  และขอนัดประชุมสภา  ในวันที่  19  
    สิงหาคม  2563  เพ่ือพิจารณา  วาระท่ี  3  (ข้ันลงมติ)  ต่อไป    
    ปิดประชุมเวลา 12.45  น. 

 
 
 

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

 

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

 
 

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

                                        

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

                                        

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



 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  2/2563 

วันที่  17  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  โนมขนุทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล  กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์ บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู่หมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
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 ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  



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

 

ผู้เข้าร่วมประชุม     
             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก  อบต.กุดชุมแสง สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
3 นางสมควร  คลังระหัด ผู้อ านวยการกองคลัง สมควร  คลังระหัด  
4 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
5 นางอัมรินทร์  เดชชมพู ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อัมรินทร์  เดชชมพู  
6 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
7 นางอโณทัย  ป้อมปริยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อโณทัย  ป้อมปรยิานนท์  
8 น.ส.ณัฐริชา  กู้ภูเขียว ผช.จนท.ธุรการ ณัฐริชา  กู้ภูเขียว  
9 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
10 นายชัย   ได้พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชัย   ได้พร  
11 นางรินรดา  วงษ์ชู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รินรดา  วงษ์ชู  
12 นายณัฐพล   ค าเหลือง พนักงานจ้างเหมา ณัฐพล   ค าเหลือง  
13 นางสุภัทร   ประมูล ผอ.กองสวัสดิการสังคม สุภัทร   ประมูล  
14 นายสมบรูณ์  สิงห์โคตร นักการภารโรง สมบรูณ์  สิงห์โคตร  
15 นายดนัย   จันทร์ขามป้อม จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ดนัย   จันทร์ขามป้อม  
16 น.ส.นิตยา   ฦาชา ผช.จนท.พัฒนาชุมชน นิตยา   ฦาชา  
17 นางณฐพน  สายทอง นักวิชาการเงินและบัญชีฯ ณฐพน  สายทอง  
18 นางธัญญพัทธ์ นวลประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการฯ ธัญญพัทธ์ นวลประเสริฐ  
19 น.ส.อริสรา  แก้วศิริ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ อริสรา  แก้วศิริ  
20 น.ส.ศุภลักษณ์  สมอาจ นักทรัพยากรบุคคล ศุภลักษณ์  สมอาจ  
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน  31  คน  ขาด  1  คน  คือ  นายอุดม  วรรณจงค า 
     มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  20  คน  ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ประธานสภาฯ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ในวันที่   
   6 – 20  สิงหาคม  2563  ซึ่งอยู่ในห้วงการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2564  จึงได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ที่  3 ครั้งที่  2   
   ประจ าปี  พ.ศ.  2563   

 

วันที่  17  สิงหาคม  2563  มีระเบียบการประชุมดังนี้ 



 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563) 
 ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
    3.1 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ  พ.ศ. 2564  วาระท่ี 2  (ขั้นแปรญัตติ) 
 ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563) 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
   -  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ. 2564  วาระท่ี 2  (ขั้นแปรญัตติ) 
ประธานสภาฯ   -  สืบเนื่องสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณามีมติวาระท่ี  1  (ขั้นรับหลักการ)  ร่าง
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  วาระท่ี  1 (ขั้นรับหลักการ)  
    เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2563  มาแล้วนั้น  วันนี้เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  วาระท่ี  2  (ขั้นแปรญัตติ)  ระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  หมวด  8  คณะกรรมการสภา
    ท้องถิ่น  ข้อ  110  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  และส่งให้ 
    คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างญัตตินั้น  ตามร่างเดิม  ตามที่มีการ
    แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่มีการแก้ไข  พร้อมทั้งรายงานยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  และเชิญ 
    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายละเอียดต่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
    ทราบต่อไป   
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บันทึกรายงานการประชุมคณะกรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.  2563  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง   

 

ผู้เข้าประชุม 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสังวร   สวนจันทร ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ สังวร  สวนจันทร ์  

2 นายสม  โนมขุนทด   กรรมการ สม  โนมขนุทด  
3 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว  กรรมการ/เลขานุการฯ วงค์เดือน  แสนแก้ว  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุรัตน์  จันทราศรี  นายก อบต.กุดชุมแสง สุรัตน์  จันทราศรี  

2 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง นิยม  หาญแท้  

3 นางล าดวน  เค้าโนนกอก ส.อบต. ม. 8 ล าดวน  เค้าโนนกอก  

4 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ ส.อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
5 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ ส.อบต. ม. 13 นิคม  ทักษิณสิทธิ์  
6 นายชะมัด  น้อยเวียง ส.อบต. ม. 7 ชะมัด  น้อยเวียง  
7 นายสถิตย์  จันทร์ขามป้อม เลขานุการสภาฯ สถิตย์  จันทร์ขามป้อม  

 
 

เริ่มประชุม  09.00 น. 
ระเบียบวาระการประชุม   
 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ     

 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1  เพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
      พ.ศ. 2564 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อื่นๆ 
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 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 

   -  ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  3  ครั้งที่  1/2563  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปร 
   ญัตติ  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2564  ที่ผ่านมา 
   วาระท่ี  1  (ขั้นรับหลักการ)  วันที่  7  สิงหาคม  2563  และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
   ส่วนต าบล  ได้แจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2563  เวลา  
   15.00   น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  เพ่ือเลือกประธาน
   คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  เป็นที่เรียบร้อย และ 
   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ก าหนดให้มีระยะเวลายื่นเสนอแปรญัตติ  จ านวน 3  วัน  
   ตั้งแต่วันที่  8 – 10  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.30  – 16.30  น. ณ ห้องประชุมสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง นั้น 
 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     -  ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
   3.1  เพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
         พ.ศ. 2564         

 ประธานคณะฯ    -  ได้กล่าวว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  
   2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2554  หมวด  4  งบประมาณ  ข้อ  59   



   การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย  หรือการ 
   ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  
   เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
    ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
   ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ  45  วรรคสาม  และข้อ  49  วรรคหนึ่ง 
   -  ตามท่ีคณะกรรมแปรญัตติ  ได้มาปฏิบัติหน้าที่รับเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ในวัน  เวลา  ดังกล่าวนั้น   
   ปรากฏว่า  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดมายื่นเสนอแปรญัตติ  จึงให้ 
   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาและด าเนินการต่อไป        
 -  กล่าวว่า  ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2564  ของคณะกรรมการแปรญัตติ  เรียงตามล าดับหน่วยงานและแผนงาน  ใน
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอพิจารณา  ต่อไป  

   ส านักปลัด  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  2  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง   -   เสียง 
      ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
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   กองคลัง  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  2  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 
      ให้คงไว้ตามร่างเดิม  

           

   กองช่าง  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  2  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 
      ให้คงไว้ตามร่างเดิม  

 

   กองการศึกษา  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมต ิ ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  2  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 
      ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

     

   กองสวัสดิการสังคม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมต ิ ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  2  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 
      ให้คงไว้ตามร่างเดิม     

 

   รายจ่ายงบกลาง  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมต ิ ดังนี้ 



     -  เห็นชอบ  2  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 
      ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อื่นๆ    
 ประธานคณะฯ  -  ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติและผู้ที่เข้าร่วมประชุม  พิจารณาร่าง
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  และ  
    คณะกรรมการแปรญัตติได้จัดท าบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปร
    ญัตติ  ส่งบันทึกรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้ประธานสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบล  แล้วส่งบันทึกรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติให้ผู้บริหาร 
 
       -7- 

 

    ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ทราบ  เพื่อจะได้พิจารณา  ในวาระท่ี 2  
    (ข้ันแปรญัตติ), วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ)  ทราบและเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี    งบประมาณ  พ.ศ.  2564 
    -  ไม่มี 
    -  ขอมติที่ประชุม   
มติที่ประชุม    -  เห็นชอบด้วยร่างเดิม          30   เสียง 
     -  งดออกเสียง             0  เสียง  
    -  มติที่ประชุมเห็นชอบร่างเดิม  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ  พ.ศ.  2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  -  เรื่อง  อ่ืน ๆ 
ประธานสภา ฯ   -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย  
นายก อบต.ฯ   -  เสนอที่ประชุมว่าวันที่  19  สิงหาคม  2563  จะมีการประชุมประชาพิจารณ์  
    เรื่องขยะอยู่ที่  ม.  7  บ้านโชคอ านวย  จึงขอหารือที่ประชุมว่า  จะขอเชิญสมาชิก
    สภาทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันนั้นด้วย  เพ่ือให้ก าลังใจชาวบ้านโชคอ านวย   
ประธานสภา ฯ   -  ขอหารือที่ประชุม 
นายส าเร็จ แซ่ปึง   -  ส.อบต. ม. 1  กล่าวว่า  ดีครับเพ่ือเป็นการประชุมสภาสัญจร  และร่วมประชุมกับ
    ชาวบ้าน ด้วย แต่เจ้าภาพจะเตรียมสถานที่พร้อมประชุมไหม ต้องถามเจ้าภาพก่อน 
ประธานสภา ฯ   -  ถามที่ประชุมก่อนเห็นด้วยไหม  เรื่องสถานท่ีถ้าไม่มีปัญหา  ใช้ศาลา  SML  ม. 7 
    บ้านโชคอ านวย  น่าจะพอดี  วันที่  18  สิงหาคม  2563  ใครว่างก็ไปช่วยกัน 
    จัดเตรียมสถานที่  ทั้งพนักงานส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    -  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์        
    -  เห็นชอบให้เปลี่ยนสถานที่ประชุม  สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่  3/2563  วาระที่  3 
    (ข้ันลงมติ)  ในวันที่ 19 สิงหาคม  2563 เป็นศาลา SML ม. 7 บ้านโชคอ านวย     
    เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 



ประธานสภา ฯ   -  แจ้งที่ประชุมว่าได้รับหนังสือจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
    เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2563  เพ่ือให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2 และ 3)  พ.ศ.  2543 หมวด 
    4 ข้อ  27 
    -  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้
    ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจของ
    สภาท้องถิ่น  พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนในการประชุมสภาสมัยสามัญที่  3  ครั้ง
    ที่  3/2563  ในวันที่  19  สิงหาคม  2563  เวลา  13.30  น. จึงแจ้งให้ที่ประชุม
    ทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
    -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรับทราบ     
ประธานสภา ฯ   -  สภาได้พิจารณาญัตติครบทุกญัตติแล้ว  และขอนัดประชุมสภา  ในวันที่  19  
    สิงหาคม  2563  เพ่ือพิจารณา  วาระท่ี  3  (ขั้นลงมติ)  ต่อไป    
    ปิดประชุมเวลา 12.45  น. 

 
 
 

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

  
 

                  (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายพินิจ    สวัสดิ์ศรี) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

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

                                         

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

                                           

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



 


