
-ส าเนา- 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/ 2563 
วันที่  17  เดือน  เมษายน  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  
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 ผู้เข้าประชุม 

 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 



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  
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 โยธิน กระแสกุล  

                                                 
    ผู้เข้าร่วมประชุม     

             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก อบต.ฯ สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์  จันทร์ขามป้อม  
3 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
4 นางรินรดา  วงษ์ชู ปลัด อบต.กุดชุมแสง รินรดา  วงษ์ชู  
5 นางสมควร  คลังระหัด ผู้อ านวยการกองคลัง สมควร  คลังระหัด  
6 นายอ๊อด  ชูประยูร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 17 อ๊อด  ชูประยูร  
7 นายสมชาย  ราชภักดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 สมชาย  ราชภักดี  
8 นายเรืองฤทธิ์  สมอาจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 เรืองฤทธิ์  สมอาจ  
9 นายณรงค์ฤทธิ์  นามโพธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณรงค์ฤทธิ์  นามโพธิ์  
10 นายสมจิตร  มั่นคง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมจิตร  มั่นคง  
11 นายทองดี  ภูนภา ผ.ร.ส. ทองดี  ภูนภา  
12 นายนคร  ยศรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 นคร  ยศรุ่งเรือง  
13 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
14 นางอโณทัย  ป้อมปริยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อโณทัย  ป้อมปรยิานนท์  
15 นายกิตติพัทธ์  ยงขามป้อม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กิตติพัทธ์  ยงขามป้อม  
16 นายสุทธิ  ทะนารี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สุทธิ  ทะนารี  
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
17 นางดวงฤดี  แก้วเบ้า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ดวงฤดี  แก้วเบ้า  
18 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
19 นางสุภัทร  ประมูล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ สุภัทร  ประมูล  
20 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
21 น.ส.กุลศิริ  ทองจูน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กุลศิริ  ทองจูน  
22 นายดนัย  จันทร์ขามป้อม เจ้าพนักงานป้องกันฯ ดนัย  จันทร์ขามป้อม  
23 นายสมบรูณ์  สิงห์โคตร นักการภารโรง สมบรูณ์  สิงห์โคตร  
24 น.ส.วชิญาดา  กระจ่างศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชญาดา  กระจ่างศรี  
25 น.ส.ณัฐริชา  กู้ภูเขียว ผช.จนท.ธุรการ ณัฐริชา  กู้ภูเขียว  
26 นายชัย  ได้พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชัย  ได้พร  



27 น.ส.จุฑาทิพย์  บุญโพธิ์ น.ศ.ฝึกงาน จุฑาทิพย์  บุญโพธิ์  
28 นายณฐพน  ค าเหลือง ผช.ป้องกันฯ ณฐพน  ค าเหลือง  
     

                                                                   

 
 
 

/เมื่อถึงเวลา  09.30 น……….. 
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน 32 คน  เข้าประชุม จ านวน 32  คน   
มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  28  คน  ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุมตาม  ระเบียบวาระดังนี้ 

ประธานสภาฯ  -  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี   
 พ.ศ. 2563  ในวันที่  16 - 30  เมษายน  2563  จึงเรียกประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  2 ครั้งที ่ 1/2563         

มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้  
 

วันที่  17 เมษายน  2563  มีระเบียบการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1/2563) 
ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1  เพ่ือพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ  ประจ าปี  
       งบประมาณ  2563 
3.2  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติทรัพย์สินประเภท  อสังหาริมทรัพย์  เป็นระบบ    
       ประปาหมู่บ้านหอถังสูงขนาดกลางออกจากทรัพย์สิน   
       องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 



ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง อ่ืน ๆ  

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1/2563) 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี   3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 3.1  เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ  ประจ าปีงบประมาณ  2563      
       เพื่อตั้งรายการใหม่   

ประธานสภาฯ              -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วน 
   ต าบลกุดชุมแสง ที ่ชย 71501/-  ลงวันที่  10  เมษายน  2563  เรื่อง  ขอ   
   อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ  2563  
-  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้น าหลักการและเหตุผลต่อสภา      
   เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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นายก อบต.ฯ  เรื่องเดิม 
ตามหนังสือ จังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย. 0023.3/4508  ลงวันที่ 31 มีนาคม  

2563 เรื่อง แนวทางในการด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้งบประมาณเพ่ือป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อและรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019 หรือโรคโควิด 
(COVID- 19) กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 67 (3) บัญญัติให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าที่ในการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542           
มาตรา  16  (19)  เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสาธารณสุข 
การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจ
หน้าที่ในการป้องกัน บ าบัดโรค ควบคุม และระงับโรคติดต่อ และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงซักซ้อมแนว
ทางการด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ 
และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด (COVID-19) ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ข้อเท็จจริง 
จากแนวทางการด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือป้องกัน 

ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 หรือโรคโควิด 
(COVID-19) ดังกล่าว   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2560  ดังนี้ 



ข้อ  13  ก าหนดว่า เมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาด หรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคดังกล่าวในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ด าเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุมการแพร่ 
และการระงับการระบาดของโรคนั้น หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ การช่วยเหลือหน่วยงานรัฐ และเอกชน ให้เกิด
การปฏิบัติตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
ข้อ 15 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อดังนี้ (1) ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปากหรือปิดจมูกรองเท้ายางหุ้มส้นใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต) 
หรือเสื้อกันฝน  (2)  เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดย
ค านึงถึง ความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด  
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โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
หากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ให้ด าเนินการโอนงบประมาณโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 26 หรือ  ข้อ 27 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตามแนวทางที่

ก าหนดไว้ และเป็นการเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในทางป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  หรือโรคโควิด  19  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ในการนี้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ  2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 
1) โอนลด 
  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ  780,960.00  บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอนลด  344,710.00  บาท งบประมาณโอนลด  103,500.00  บาท งบประมาณ
หลังโอนลด  241,210.00  บาท 

ตั้งรายการใหม่  
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบเงินลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด 
งบประมาณ  103,500.00  บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จ านวน  23  เครื่อง ๆ  ละ    
4,500 บาท  (ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สืบราคาจากท้องตลาด) 
2) โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ  780,960.00  บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอนลด  241,210.00  บาท งบประมาณโอนลด  9,600.00  บาท งบประมาณ
หลังโอนลด  231,610.00  บาท 



ตั้งรายการใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบเงินลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นยาแบตเตอร์รี่ ขนาด 20 ลิตร งบประมาณ 
9,600.00  บาท 
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-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบตเตอร์รี่ ขนาด  20  ลิตร จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
3,200.00  บาท (ไม่มก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สืบราคาจากท้องตลาด) 
ระเบียบกฎหมาย 

การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ.  2543  หมวด 4 ข้อ 27  

ประธานสภาฯ  -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
นางพิรัลรัตน์ เกษมนวกุล -  หัวหน้าส านักปลัด  เรื่องการโอนงบประมาณ  หมวดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  

ใช้งบประมาณในส่วนของงานสาธารณสุข  เพ่ือใช้ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในทางป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  หรือโรคโควิด  19  เพราะงบประมาณ
ที่โอนไม่ได้ตั้งไว้ในรายการ  จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณในครั้งนี้     

นายวิเชียร พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. หมู่  14  ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องสแกน)  ที่มอบให้ชุมชน  18  หมู่บ้าน  นี้
มอบให้เป็นครุภัณฑ์ของหมู่บ้านหรือไม่  

นางพิรัลรัตน์ เกษมนวกุล -  หัวหน้าส านักปลัด  ให้หมู่บ้านยืมใช้  เพ่ือสแกนวัดไข้ในชุมชน 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง       -  ส.อบต.  หมู่  1  ในการให้ยืมเครื่องสแกน  ผมคิดว่าเมื่อไวรัสโคโรน่า  2019  หรือโรคโควิด  

19 ผ่านไปอย่างเรียบร้อย  น่าจะมอบให้ รพ.สต. ทั้งสองแห่ง จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนมาก 
นายก อบต.ฯ -  การโอนงบประมาณในครั้งนี้  มีความจ าเป็นเร่งด่วนให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  หรือโรคโควิด  19  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  พร้อม
แจกจ่ายหน้ากากอนามัย  ครบเกือบทุกหมู่บ้าน  และเครื่องสแกนให้ รพ.สต. 7  เครื่อง 

นายมงคล กู้ภูเขียว -  ส.อบต.  หมู่  9  เห็นด้วย  การโอนงบประมาณในครั้งนี้จัดซื้อเครื่องสแกน เพ่ือให้ทันต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  หรือโรคโควิด  19   

นายส าเนียง ขวัญมา      -  ส.อบต.  หมู่  4 เห็นด้วย  เป็นอย่างมากเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  เป็น 
   หน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง       -  ส.อบต.  หมู่  1  เป็นสิ่งที่ดีในการโอนงบประมาณในครั้ง  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องสแกน)

เพ่ือพ่ีน้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  หรือ
โรคโควิด  19  ขอให้เฝ้าระวังดูและประชาชนในหมู่บ้าน  

ประธานสภาฯ  -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
   -  ไม่มี 
   -  นับองค์ประชุมมีสมาชิกเข้าประชุมจ านวน  32  คน 
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  -  ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ     
               2563  เพ่ือตั้งรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  113,100.00  บาท      
    (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)      

-  มติที่ประชุม    
           -  เห็นชอบ      29  เสียง 
           -  ไม่เห็นชอบ                    -   เสียง 
           -  งดออกเสียง       3  เสียง 
    -   มติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  
   เพ่ือตั้ งรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  113,100.00  บาท                   
    (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) 

          

3.2  เพื่อพิจารณาขออนุมัติยกทรัพย์สินประเภท  อสังหาริมทรัพย์  เป็นระบบประปา  
      หมู่บ้านหอถังสูงขนาดกลางออกจากทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

ประธานสภาฯ              -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
    ที่ ชย 71503/-  ลงวันที่  10  เมษายน  2563  เรื่อง  ขออนุมัติยกทรัพย์สินประเภท     
    อสังหาริมทรัพย์ เป็นระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูงขนาดกลางออกจากทรัพย์สิน องค์การ    
    บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
-  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้น าหลักการและเหตุผลต่อสภา      
   เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นางสมควร  คลังระหัด -  ผู้อ านวยการกองคลัง  เนื่องจากในคราวที่ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าตรวจสอบรายงาน   
                                  การเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่  30  กันยายน  2562  ในระหว่าง  วันที่  10- 13 มีนาคม     
                                  2563 นั้น ตามหนังสือ ที่ ตผ.0054.2. ชย.387 ลงวันที่  25  มีนาคม  2563  เรื่องการ 
                                  ตรวจสอบรายงานการเงินหรับปีสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562  ปรากฏว่าได้ตรวจสอบ 
                                  พบทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ เป็นระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูงขนาดกลาง  6   
                                  รายการ ซึ่งบรรจุอยู่ในงบทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ดังนี้ 
   1. ประปาหอถังสูงขนาดกลาง ม.7 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปี 2559  ราคา 2,712,900 บาท 
   2. ประปาหอถังสูงขนาดกลาง ม.17 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2559 ราคา 2,582,287.77 บาท 

3. ประปาหอถังสูงขนาดกลาง ม.14 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2559 ราคา 2,581,687.77 บาท 
4. ประปาหอถังสูงขนาดกลาง ม.9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2559  ราคา 2,582,387.77 บาท 
5. ประปาหอถังสูงขนาดกลาง ม.5 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2559 ราคา 2,582,487.77 บาท 
6. ประปาหอถังสูง  ม.5 เงินสะสม  ปี 2560                           ราคา 319,200 บาท 

                                                                            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,360,951.08 บาท 
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ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงไม่ได้ส่งมอบ ให้คณะกรรมการบริหารกิจการ
และบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบริหารจัดการและจัดเก็บค่าน้ าประปาจากผู้ที่ใช้น้ าแล้ว 
แต่ไม่มีหลักฐานการขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นและไม่มีหลักฐานส่งมอบกิจการประปาให้หมู่บ้าน
ให้ตรวจสอบแต่อย่างใดนั้น  



ทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล        
กุดชุมแสงและองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงมิได้ใช้ประโยชน์โดยตรง แต่เป็นทรัพย์สินที่
จัดไว้เพื่อให้คณะการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านใช้เพื่องานกิจการ
ประปาหมู่บ้าน จึงไม่สามารถน ามาแสดง เป็นทรัพย์ตามงบทรัพย์สินได้ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงจึงขออนุมัติสภาน าทรัพย์สินดังกล่าวออก
จากงบทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ  -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
นายส าเร็จ แซ่ปึง   -  ส.อบต. ม. 1  ในการจัดบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน  เห็นสมควรโอนทรัพย์สินให้กับชุมชน   
       ขอให้ชุมชนจัดการบริหารเอง 
นายสุวรรณ รักษาภักดี -  ส.อบต. ม. 7  การโอนถ่ายประปาหมู่บ้าน  บ้านโชคอ านวยยังมีปัญหา  โอนไปแล้วประปา   
                                  ยังใช้งานไม่ได้  ระบบน้ ายังไม่ต่อสายเมน   
นายส าเนียง ขวัญมา  -  ส.อบต. ม. 4  ประปาหอถังสูง  ก่อสร้างเมื่อปี   พ.ศ.  2559  งบประมาณก็มาก  ยังใช้งาน    
                                  ไม่ได้  น่าจะจัดการบริหารเองได้ของชุมชน   
ปลัด อบต.ฯ -  วันที่กรรมการไปตรวจรับยังใช้งานไม่ได้  ปัญหาอาจจะเกิดเพราะเราไม่ได้ใช้งานบ่อย  
นายชะมัด น้อยเวียง  -  ส.อบต. ม. 7  ระบบน้ าประปาของ  หมู่  7  น้าใต้ดินหมดหรือว่าความลึกไม่พอ 
นายสม  โนมขุนทด  -  ส.อบต. ม. 5  ประปาหมู่บ้านยังใช้งานได้  
นายมงคล กู้ภูเขียว  -  ส.อบต. ม. 9  น้ าประปาหอถังสูงของ  หมู่  9  ตอนตรวจรับงานใช้งานได้ ต่อมาก็ใช้งาน 
                                   ไม่ได้ 
นายส าเร็จ แซ่ปึง  -  ส.อบต. ม. 1  กองคลังให้จัดท าเอกสารการโอนทรัพย์สินให้กับชุมชนให้ถูกต้องของระเบียบ 
                                  การคลัง    
ประธานสภาฯ  -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
   -  ไม่มี 
   -  นับองค์ประชุมมีสมาชิกเข้าประชุมจ านวน  32  คน     

-  ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบยกทรัพย์สิน  ประเภท  อสังหาริมทรัพย์  เป็นระบบ    
   ประปาหมู่บ้านหอถังสูงขนาดกลางออกจากทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,360,951.08 บาท (-สิบสามล้านสามแสนหกหมื่นเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด 
                บาทแปดสตางค์) 
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-  มติที่ประชุม    
           -  เห็นชอบ      28  เสียง 
           -  ไม่เห็นชอบ                    1  เสียง 
           -  งดออกเสียง       3  เสียง 

 -   มติที่ประชุมเห็นชอบยกทรัพย์สิน  ประเภท  อสังหาริมทรัพย์  เป็นระบบ    
              ประปาหมู่บ้านหอถังสูงขนาดกลางออกจากทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนต าบล   
              กุดชุมแสง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,360,951.08 บาท  (-สิบสามล้านสามแสนหก      
              หมื่นเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสตางค์)   

ระเบียบวาระท่ี   4 -  เรื่อง  อื่น ๆ 



นายชะมัด  น้อยเวียง -  ส.อบต. หมู่  7  เรื่องขยะบ้านโชคอ านวย 
นายก อบต.ฯ  -  ขยะเป็นที่เราต้องช่วยกัน  การเผาขยะที่บ่อของพนักงาน  ก่อให้เกิดมลพิษส่งกลิ่น  ปัญหา 
                                  เกิดพ่ีน้องประชาชนที่อยู่ใกล้บ่อขยะ 
นายอ๊อด ชูประยูร -  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  17  เห็นด้วยในการโอนงบประมาณในครั้งนี้  เพ่ือซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องสแกน) 

- ประปาหอถังสูง  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2559  ใช้งานยังไม่ได้ 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  
   -  ไม่มี         
   -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว  ขอปิดการประชุม  
      ปิดการประชุม  11.45  น.    

    

                                                         (ลงชื่อ).....สถิตย์   จันทร์ขามป้อม......ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม     
                                    (นายสถิตย์   จันทร์ขามป้อม) 
                                                                เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  
                            (ลงชื่อ).......วงค์เดือน   แสนแก้ว........ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                             (นางวงค์เดือน   แสนแก้ว) 
                         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (ลงชื่อ).......สถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง.......ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                           (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง) 
                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                                
                  (ลงชื่อ)........ส าเนยีง    ขวัญมา...........ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                             (นายส าเนียง    ขวัญมา) 
                     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                                       (ลงชื่อ)..........นิยม   หาญแท.้............ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                                   (นายนิยม   หาญแท้ ) 
                                                              ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 

 

 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/ 2563 

วันที่  17  เดือน  เมษายน  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  
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 ผู้เข้าประชุม 

 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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  
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 โยธิน กระแสกุล  

                                                 
    ผู้เข้าร่วมประชุม     

             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก อบต.ฯ สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์  จันทร์ขามป้อม  
3 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
4 นางรินรดา  วงษ์ชู ปลัด อบต.กุดชุมแสง รินรดา  วงษ์ชู  



5 นางสมควร  คลังระหัด ผู้อ านวยการกองคลัง สมควร  คลังระหัด  
6 นายอ๊อด  ชูประยูร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 17 อ๊อด  ชูประยูร  
7 นายสมชาย  ราชภักดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 สมชาย  ราชภักดี  
8 นายเรืองฤทธิ์  สมอาจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 เรืองฤทธิ์  สมอาจ  
9 นายณรงค์ฤทธิ์  นามโพธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณรงค์ฤทธิ์  นามโพธิ์  
10 นายสมจิตร  มั่นคง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมจิตร  มั่นคง  
11 นายทองดี  ภูนภา ผ.ร.ส. ทองดี  ภูนภา  
12 นายนคร  ยศรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 นคร  ยศรุ่งเรือง  
13 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
14 นางอโณทัย  ป้อมปริยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อโณทัย  ป้อมปรยิานนท์  
15 นายกิตติพัทธ์  ยงขามป้อม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กิตติพัทธ์  ยงขามป้อม  
16 นายสุทธิ  ทะนารี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สุทธิ  ทะนารี  
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
17 นางดวงฤดี  แก้วเบ้า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ดวงฤดี  แก้วเบ้า  
18 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
19 นางสุภัทร  ประมูล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ สุภัทร  ประมูล  
20 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
21 น.ส.กุลศิริ  ทองจูน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กุลศิริ  ทองจูน  
22 นายดนัย  จันทร์ขามป้อม เจ้าพนักงานป้องกันฯ ดนัย  จันทร์ขามป้อม  
23 นายสมบรูณ์  สิงห์โคตร นักการภารโรง สมบรูณ์  สิงห์โคตร  
24 น.ส.วชิญาดา  กระจ่างศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชญาดา  กระจ่างศรี  
25 น.ส.ณัฐริชา  กู้ภูเขียว ผช.จนท.ธุรการ ณัฐริชา  กู้ภูเขียว  
26 นายชัย  ได้พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชัย  ได้พร  
27 น.ส.จุฑาทิพย์  บุญโพธิ์ น.ศ.ฝึกงาน จุฑาทิพย์  บุญโพธิ์  
28 นายณฐพน  ค าเหลือง ผช.ป้องกันฯ ณฐพน  ค าเหลือง  
     

                                                                   

 
 
 

/เมื่อถึงเวลา  09.30 น……….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

       -4- 
 
 

เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน 32 คน  เข้าประชุม จ านวน 32  คน   
มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  28  คน  ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุมตาม  ระเบียบวาระดังนี้ 

ประธานสภาฯ  -  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี   
 พ.ศ. 2563  ในวันที่  16 - 30  เมษายน  2563  จึงเรียกประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  2 ครั้งที ่ 1/2563         

มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้  
 

วันที่  17 เมษายน  2563  มีระเบียบการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1/2563) 
ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1  เพ่ือพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ  ประจ าปี  
       งบประมาณ  2563 
3.2  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติทรัพย์สินประเภท  อสังหาริมทรัพย์  เป็นระบบ    
       ประปาหมู่บ้านหอถังสูงขนาดกลางออกจากทรัพย์สิน   
       องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง อ่ืน ๆ  

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1/2563) 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี   3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 3.1  เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ  ประจ าปีงบประมาณ  2563      
       เพื่อตั้งรายการใหม่   

ประธานสภาฯ              -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วน 
   ต าบลกุดชุมแสง ที ่ชย 71501/-  ลงวันที่  10  เมษายน  2563  เรื่อง  ขอ   
   อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ  2563  
-  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้น าหลักการและเหตุผลต่อสภา      
   เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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นายก อบต.ฯ  เรื่องเดิม 
ตามหนังสือ จังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย. 0023.3/4508  ลงวันที่ 31 มีนาคม  

2563 เรื่อง แนวทางในการด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้งบประมาณเพ่ือป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อและรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019 หรือโรคโควิด 
(COVID- 19) กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 67 (3) บัญญัติให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าที่ในการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542           
มาตรา  16  (19)  เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสาธารณสุข 
การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจ
หน้าที่ในการป้องกัน บ าบัดโรค ควบคุม และระงับโรคติดต่อ และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงซักซ้อมแนว
ทางการด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ 
และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด (COVID-19) ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ข้อเท็จจริง 
จากแนวทางการด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือป้องกัน 

ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 หรือโรคโควิด 
(COVID-19) ดังกล่าว   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2560  ดังนี้ 
ข้อ  13  ก าหนดว่า เมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาด หรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคดังกล่าวในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ด าเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุมการแพร่ 
และการระงับการระบาดของโรคนั้น หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ การช่วยเหลือหน่วยงานรัฐ และเอกชน ให้เกิด
การปฏิบัติตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
ข้อ 15 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อดังนี้ (1) ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปากหรือปิดจมูกรองเท้ายางหุ้มส้นใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต) 
หรือเสื้อกันฝน  (2)  เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดย
ค านึงถึง ความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด  
 
 
    -6- 

 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
หากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ให้ด าเนินการโอนงบประมาณโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ



กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 26 หรือ  ข้อ 27 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตามแนวทางที่

ก าหนดไว้ และเป็นการเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในทางป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  หรือโรคโควิด  19  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ในการนี้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ  2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 
1) โอนลด 
  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ  780,960.00  บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอนลด  344,710.00  บาท งบประมาณโอนลด  103,500.00  บาท งบประมาณ
หลังโอนลด  241,210.00  บาท 

ตั้งรายการใหม่  
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบเงินลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด 
งบประมาณ  103,500.00  บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จ านวน  23  เครื่อง ๆ  ละ    
4,500 บาท  (ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สืบราคาจากท้องตลาด) 
2) โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ  780,960.00  บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอนลด  241,210.00  บาท งบประมาณโอนลด  9,600.00  บาท งบประมาณ
หลังโอนลด  231,610.00  บาท 

ตั้งรายการใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบเงินลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นยาแบตเตอร์รี่ ขนาด 20 ลิตร งบประมาณ 
9,600.00  บาท 
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-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบตเตอร์รี่ ขนาด  20  ลิตร จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
3,200.00  บาท (ไม่มก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สืบราคาจากท้องตลาด) 
ระเบียบกฎหมาย 

การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ.  2543  หมวด 4 ข้อ 27  

ประธานสภาฯ  -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 



นางพิรัลรัตน์ เกษมนวกุล -  หัวหน้าส านักปลัด  เรื่องการโอนงบประมาณ  หมวดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
ใช้งบประมาณในส่วนของงานสาธารณสุข  เพ่ือใช้ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในทางป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  หรือโรคโควิด  19  เพราะงบประมาณ
ที่โอนไม่ได้ตั้งไว้ในรายการ  จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณในครั้งนี้     

นายวิเชียร พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. หมู่  14  ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องสแกน)  ที่มอบให้ชุมชน  18  หมู่บ้าน  นี้
มอบให้เป็นครุภัณฑ์ของหมู่บ้านหรือไม่  

นางพิรัลรัตน์ เกษมนวกุล -  หัวหน้าส านักปลัด  ให้หมู่บ้านยืมใช้  เพ่ือสแกนวัดไข้ในชุมชน 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง       -  ส.อบต.  หมู่  1  ในการให้ยืมเครื่องสแกน  ผมคิดว่าเมื่อไวรัสโคโรน่า  2019  หรือโรคโควิด  

19 ผ่านไปอย่างเรียบร้อย  น่าจะมอบให้ รพ.สต. ทั้งสองแห่ง จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนมาก 
นายก อบต.ฯ -  การโอนงบประมาณในครั้งนี้  มีความจ าเป็นเร่งด่วนให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  หรือโรคโควิด  19  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  พร้อม
แจกจ่ายหน้ากากอนามัย  ครบเกือบทุกหมู่บ้าน  และเครื่องสแกนให้ รพ.สต. 7  เครื่อง 

นายมงคล กู้ภูเขียว -  ส.อบต.  หมู่  9  เห็นด้วย  การโอนงบประมาณในครั้งนี้จัดซื้อเครื่องสแกน เพ่ือให้ทันต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  หรือโรคโควิด  19   

นายส าเนียง ขวัญมา      -  ส.อบต.  หมู่  4 เห็นด้วย  เป็นอย่างมากเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  เป็น 
   หน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง       -  ส.อบต.  หมู่  1  เป็นสิ่งที่ดีในการโอนงบประมาณในครั้ง  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องสแกน)

เพ่ือพ่ีน้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  หรือ
โรคโควิด  19  ขอให้เฝ้าระวังดูและประชาชนในหมู่บ้าน  

ประธานสภาฯ  -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
   -  ไม่มี 
   -  นับองค์ประชุมมีสมาชิกเข้าประชุมจ านวน  32  คน 
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  -  ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ     
               2563  เพ่ือตั้งรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  113,100.00  บาท      
    (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)      

-  มติที่ประชุม    
           -  เห็นชอบ      29  เสียง 
           -  ไม่เห็นชอบ                    -   เสียง 
           -  งดออกเสียง       3  เสียง 
    -   มติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  
   เพ่ือตั้ งรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  113,100.00  บาท                   
    (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) 

          

3.2  เพื่อพิจารณาขออนุมัติยกทรัพย์สินประเภท  อสังหาริมทรัพย์  เป็นระบบประปา  
      หมู่บ้านหอถังสูงขนาดกลางออกจากทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

ประธานสภาฯ              -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 



    ที่ ชย 71503/-  ลงวันที่  10  เมษายน  2563  เรื่อง  ขออนุมัติยกทรัพย์สินประเภท     
    อสังหาริมทรัพย์ เป็นระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูงขนาดกลางออกจากทรัพย์สิน องค์การ    
    บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
-  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้น าหลักการและเหตุผลต่อสภา      
   เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นางสมควร  คลังระหัด -  ผู้อ านวยการกองคลัง  เนื่องจากในคราวที่ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าตรวจสอบรายงาน   
                                  การเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่  30  กันยายน  2562  ในระหว่าง  วันที่  10- 13 มีนาคม     
                                  2563 นั้น ตามหนังสือ ที่ ตผ.0054.2. ชย.387 ลงวันที่  25  มีนาคม  2563  เรื่องการ 
                                  ตรวจสอบรายงานการเงินหรับปีสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562  ปรากฏว่าได้ตรวจสอบ 
                                  พบทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ เป็นระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูงขนาดกลาง  6   
                                  รายการ ซึ่งบรรจุอยู่ในงบทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ดังนี้ 
   1. ประปาหอถังสูงขนาดกลาง ม.7 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปี 2559  ราคา 2,712,900 บาท 
   2. ประปาหอถังสูงขนาดกลาง ม.17 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2559 ราคา 2,582,287.77 บาท 

3. ประปาหอถังสูงขนาดกลาง ม.14 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2559 ราคา 2,581,687.77 บาท 
4. ประปาหอถังสูงขนาดกลาง ม.9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2559  ราคา 2,582,387.77 บาท 
5. ประปาหอถังสูงขนาดกลาง ม.5 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2559 ราคา 2,582,487.77 บาท 
6. ประปาหอถังสูง  ม.5 เงินสะสม  ปี 2560                           ราคา 319,200 บาท 

                                                                            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,360,951.08 บาท 
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ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงไม่ได้ส่งมอบ ให้คณะกรรมการบริหารกิจการ
และบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบริหารจัดการและจัดเก็บค่าน้ าประปาจากผู้ที่ใช้น้ าแล้ว 
แต่ไม่มีหลักฐานการขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นและไม่มีหลักฐานส่งมอบกิจการประปาให้หมู่บ้าน
ให้ตรวจสอบแต่อย่างใดนั้น  

ทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล        
กุดชุมแสงและองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงมิได้ใช้ประโยชน์โดยตรง แต่เป็นทรัพย์สินที่
จัดไว้เพื่อให้คณะการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านใช้เพื่องานกิจการ
ประปาหมู่บ้าน จึงไม่สามารถน ามาแสดง เป็นทรัพย์ตามงบทรัพย์สินได้ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงจึงขออนุมัติสภาน าทรัพย์สินดังกล่าวออก
จากงบทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ  -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
นายส าเร็จ แซ่ปึง   -  ส.อบต. ม. 1  ในการจัดบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน  เห็นสมควรโอนทรัพย์สินให้กับชุมชน   
       ขอให้ชุมชนจัดการบริหารเอง 
นายสุวรรณ รักษาภักดี -  ส.อบต. ม. 7  การโอนถ่ายประปาหมู่บ้าน  บ้านโชคอ านวยยังมีปัญหา  โอนไปแล้วประปา   
                                  ยังใช้งานไม่ได้  ระบบน้ ายังไม่ต่อสายเมน   
นายส าเนียง ขวัญมา  -  ส.อบต. ม. 4  ประปาหอถังสูง  ก่อสร้างเมื่อปี   พ.ศ.  2559  งบประมาณก็มาก  ยังใช้งาน    
                                  ไม่ได้  น่าจะจัดการบริหารเองได้ของชุมชน   
ปลัด อบต.ฯ -  วันที่กรรมการไปตรวจรับยังใช้งานไม่ได้  ปัญหาอาจจะเกิดเพราะเราไม่ได้ใช้งานบ่อย  
นายชะมัด น้อยเวียง  -  ส.อบต. ม. 7  ระบบน้ าประปาของ  หมู่  7  น้าใต้ดินหมดหรือว่าความลึกไม่พอ 



นายสม  โนมขุนทด  -  ส.อบต. ม. 5  ประปาหมู่บ้านยังใช้งานได้  
นายมงคล กู้ภูเขียว  -  ส.อบต. ม. 9  น้ าประปาหอถังสูงของ  หมู่  9  ตอนตรวจรับงานใช้งานได้ ต่อมาก็ใช้งาน 
                                   ไม่ได้ 
นายส าเร็จ แซ่ปึง  -  ส.อบต. ม. 1  กองคลังให้จัดท าเอกสารการโอนทรัพย์สินให้กับชุมชนให้ถูกต้องของระเบียบ 
                                  การคลัง    
ประธานสภาฯ  -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
   -  ไม่มี 
   -  นับองค์ประชุมมีสมาชิกเข้าประชุมจ านวน  32  คน     

-  ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบยกทรัพย์สิน  ประเภท  อสังหาริมทรัพย์  เป็นระบบ    
   ประปาหมู่บ้านหอถังสูงขนาดกลางออกจากทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,360,951.08 บาท (-สิบสามล้านสามแสนหกหมื่นเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด 
                บาทแปดสตางค์) 
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-  มติที่ประชุม    
           -  เห็นชอบ      28  เสียง 
           -  ไม่เห็นชอบ                    1  เสียง 
           -  งดออกเสียง       3  เสียง 

 -   มติที่ประชุมเห็นชอบยกทรัพย์สิน  ประเภท  อสังหาริมทรัพย์  เป็นระบบ    
              ประปาหมู่บ้านหอถังสูงขนาดกลางออกจากทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนต าบล   
              กุดชุมแสง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,360,951.08 บาท  (-สิบสามล้านสามแสนหก      
              หมื่นเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสตางค์)   

ระเบียบวาระท่ี   4 -  เรื่อง  อื่น ๆ 

นายชะมัด  น้อยเวียง -  ส.อบต. หมู่  7  เรื่องขยะบ้านโชคอ านวย 
นายก อบต.ฯ  -  ขยะเป็นที่เราต้องช่วยกัน  การเผาขยะที่บ่อของพนักงาน  ก่อให้เกิดมลพิษส่งกลิ่น  ปัญหา 
                                  เกิดพ่ีน้องประชาชนที่อยู่ใกล้บ่อขยะ 
นายอ๊อด ชูประยูร -  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  17  เห็นด้วยในการโอนงบประมาณในครั้งนี้  เพ่ือซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องสแกน) 

- ประปาหอถังสูง  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2559  ใช้งานยังไม่ได้ 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  
   -  ไม่มี         
   -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว  ขอปิดการประชุม  
      ปิดการประชุม  11.45  น.    

    

                                                         (ลงชื่อ)................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                                    (นายสถิตย์   จันทร์ขามป้อม) 
                                                                เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  
                            (ลงชื่อ)...............................................ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                             (นางวงค์เดือน   แสนแก้ว) 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


