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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที ่ 7  สิงหาคม  2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

---------------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายคล่องประจันทร์ ดวงมาลัย ประธานสภา คล่องประจันทร์ ดวงมาลัย  
2 นางร าไพ     แสนพลมาตร รองประธานสภา ร าไพ  แสนพลมาตร  
3 นายยุทธพงษ์    พานเมือง เลขานุการสภาฯ ยุทธพงษ์    พานเมือง  
4 นายสุวิทย์     บุญภา สมาชิก  อบต.ม.1 สุวิทย์     บุญภา  
5 นางบุญเกิด      ศรีชัยมูล สมาชิก  อบต.ม.1 บุญเกิด      ศรีชัยมูล  
6 นายประกาย  ทวีทรัพย์ สมาชิก  อบต. ม.2  

 7 นายสมพร     อินทร์ยก สมาชิก  อบต. ม.2 
8 นายสมาน     เต็มตาวงษ์ สมาชิก  อบต. ม.3 สมาน     เต็มตาวงษ์  
9 นายสุระพล   บัวศรี สมาชิก  อบต. ม.4 สุระพล   บัวศรี  
10 นายปัญญา   บุญพา สมาชิก  อบต. ม.4 ปัญญา   บุญพา  
11 นายวิชัย       วรรณา  สมาชิก  อบต. ม.5 วิชัย       วรรณา   
12 นายทองดี     เสืองาม สมาชิก  อบต. ม.5 ทองดี     เสืองาม  
13 นายส าลี       ยูนิน สมาชิก  อบต. ม.6      พ้นจากต าแหน่งเหตุเสียชีวิต 
14 นายอ่อนจันทร์   ทุมพร สมาชิก  อบต. ม.6 อ่อนจันทร์   ทุมพร  
15 นางวิภาวรรณ    ดงแสนสุข สมาชิก  อบต.ม.7 วิภาวรรณ    ดงแสนสุข  
16 นายบุญเย็น     เลื่อนแก้ว สมาชิก  อบต. ม.8      พ้นจากต าแหน่งเหตุลาออก 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญไทย   แสนกระจาย นายก อบต.นาชุมแสง บุญไทย   แสนกระจาย  
2 นายทองม้วน  ดวงพรมยาว รองนายก อบต.ฯ ทองม้วน  ดวงพรมยาว  
3 นายสังวาล    บุญภา รองนายก อบต.ฯ สังวาล    บุญภา  
4 นายเทียนชัย   วิเชียรเครือ เลขานุการนายก ฯ เทียนชัย   วิเชียรเครือ  
5 นายศรายุทธ   บัวรัตน์ รองปลัด อบต.ฯ ศรายุทธ   บัวรัตน์  
6 นายกฤษณะ  แสนโคตร หัวหน้าส านักปลัด กฤษณะ  แสนโคตร  
7 ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์  บูรณสรรค์ ผอ.กองช่าง ประกาศสิทธิ์  บูรณสรรค์  
8 นางสาวนารีรัตน์  จันทร์มา ผอ.กองคลัง นารีรัตน์  จันทร์มา  
9 นายเด่น  มะยุระยอด นักวิชาการศึกษา เด่น  มะยุระยอด  
10 นางสาวนฤมล  ช านาญกุล ผอ.กองสวัสดิการสังคม นฤมล  ช านาญกุล  
11 นายณัฐพงษ์  ศรีสร้อย นักวิเคราะห์ฯ ณัฐพงษ์  ศรีสร้อย  
12 นายโกวิทย์  บุญภา ผช.นักวิเคราะห์  โกวิทย์  บุญภา  
13 นางสาวสินีพร  พลดงนอก เจ้าพนักงานธุรการ สินีพร  พลดงนอก  

พ้นจากต าแหน่งตามค าสั่งศาลฯ 
 

-ส าเนา- 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00  น.  

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว นายยุทธพงษ์  พานเมือง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาชุมแสง ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ และได้เรียน
เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ตรวจสอบอีกครั้ง ปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง จึงได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา -วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครัง้ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.

2562 ซึ่งได้มีการก าหนดสมัยประชุมไว้ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.  
2562  มาตรา  53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสมัยสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย         
วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น         
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 ก าหนดจ านวนสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีของปีถัดไป 
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้  
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
โดยให้น า ความในข้อ 11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นท า เป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้
ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซี่งสภา อบต.นาชุมแสง
ได้ก าหนดไว้  สี่สมัย คือ  

สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ประชุมระหว่างวันที่ 1    
ถึง  15   กุมภาพันธ์  2562  

สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ประชุมระหว่างวันที่ 1     
ถึง  15   มิถุนายน  2562  

สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ประชุมระหว่างวันที่ 1     
ถึง  15  สิงหาคม  2562  

สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ประชุมระหว่างวันที่ 1     
ถึง  15  ธันวาคม  2562 และก าหนดให้วันที่ 1 ถึง 15 ก.พ. 2563 เป็นสมัย 
ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป  ขอให้สมาชิกทุกท่านประชุมโดยยึดหลัก
โดยเคร่งครัด  

  ที่ประชุม  - รับทราบ 

  ประธานสภา - การลาออกจากต าแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  
รายนายบุญเย็น  เลื่อนแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  
หมู่ที่  8  เพ่ือไปประกอบอาชีพอ่ืน  โดยมีผลตั้งแต่วันที่  5  กรกฎาคม  2562 

  ที่ประชุม  - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุม - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 
2562  ครั้งที่  1/2562  วันที่  13  มิถุนายน  2562 

 
ระเบียบวาระที ่3  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

    4.1 การพิจารณาคัดเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภา - ตามท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงได้ลาออกจากต าแหน่ง
ซึ่งสมาชิกรายดังกล่าวเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ตามระเบียบข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้เพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
หมวด  8  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ข้อ  105  ก าหนดไว้ว่า “ภายใต้บังคับ
ข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตาม
ความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้  (2)  คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม”  ข้อ  107  ก าหนดไว้ว่า “ภายใต้บังคับข้อ  103  
วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอชื่อสมาชิสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ  12  มาใช้บังคับโดยอนุโลม”  

 - ตามระเบียบดังกล่าวขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ตามข้อ  105(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ให้สมาชิกเสนอชื่อ 
1 คน  ผู้รับรอง  2  คน  ขอเชิญครับ 

สุวิทย์  บุญภา - ขอเสนอ  นายปัญญา  บุญพา  ส.อบต. หมู่ที่ 4 
ส.อบต. ม.1 - ผู้รับรอง 1. นายอ่อนจันทร์  ทุมพร  ส.อบต. หมู่ที่ 6 
   2. นายทองดี  เสืองาม  ส.อบต. หมู่ที่ 5 

ประธานสภา - มีผู้ใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มีเสนอรายชื่อเพ่ิมอีก 

 - มีมติเห็นชอบให้  นายปัญญา  บุญพา  ส.อบต. หมู่ที่ 4  เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม  ด้วยคะแนนเสียง 

  - เห็นชอบ 11 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  - งดออกเสียง 1 เสียง 
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4.2 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภา - ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงได้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จากผู้บริหารเพื่อเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  พิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว  ในวาระท่ี  1  เป็นการพิจารณาขั้นรับ
หลักการ  การประชุมวันนี้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  
ได้เชิญ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม  ก่อนการพิจารณาขอเชิญ  เลขานุการองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ชี้แจงระเบียบฯ การพิจารณาให้ที่ประชุมทราบ
เพ่ือจะปฏิบัติได้ถูกต้อง 

เลขานุการสภา - เรียนท่านประธานสภา นายก อบต. สมาชิกสภาทุกท่าน  กระผม           
นายยุทธพงษ์  พานเมือง  ต าแหน่ง เลขานุการสภา อบต.นาชุมแสง  ขอแจ้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้ 

  1) ตามระเบียบฯข้อ 45 ก าหนดไว้ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุม
สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามสาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้” 

  ในการพิจารณาในสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็น
ผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

  2) ตามระเบียบข้อ 47 ก าหนดไว้ว่า “ในการพิจารณาญัตติร่าง
ข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว” 

  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่น
จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก่อนก็ได้ 

3) ตามระเบียบข้อ 48 ก าหนดไว้ว่า “ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมสภาท้องถิน่ เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการใน
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คณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งข้อบัญญัติงบประมาณและ
รายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภา
ท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ” 

  ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากที่สภา
ท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหา
ข้อยุติตามวาระที่หนึ่ง ให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระที่
สาม ตามล าดับ 

4) ตามระเบียบข้อ 49 ก าหนดไว้ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภา
ท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย” 

  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคที่
หนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าให้เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นราย
ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้รับรองเช่นเดียวกับการ 
เสนอญัตติ  

การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปร
ญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

5) ตามระเบียบข้อ 50 ก าหนดไว้ว่า “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก่ไข
เพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อสภาท้องถิ่น รายงานนั้น
อย่างน้อยจะต้องระบุว่าไม่มีหรือมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็น
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนสงวนค า
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีพิจารณาเป็นการ
ด่วน” 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
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6) ตามระเบียบข้อ 51 ก าหนดไว้ว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระท่ีสอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือ
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอ่ืน” 

      ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วย
กับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

      ถ้าข้อความใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่อง
ใหม่ข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็น
การขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจน
จบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

      ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณา
รวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็
ได ้

      เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่
ได้ระงับไว้เท่านั้น 

7) ตามระเบียบข้อ 52 ก าหนดไว้ว่า “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน
วาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปราย ถ้ามีเห็นอันสมควร” 

ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม ่

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยเชิญท่าน นายก 
อบต.นาชุมแสง ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการจัดท าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 

  นายกอบต. - เรียนประธานสภา สมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมขอรายงานการจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง จะได้
เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาชุมแสงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาชุมแสงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
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1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 33,641,994.54 บาท 

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 8,713,913.24 บาท 

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,794,874.85 บาท 

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 
โครงการ รวม 0.00 บาท 

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 10 โครงการ รวม 
2,776,230.00 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.
2562 

(1) รายรับจริง จ านวน 29,520,786.55 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร จ านวน  69,712.00  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน  48,458.30  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  193,846.86  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน 0.00  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  55,567.00  บาท 
หมวดรายได้จากทุน  จ านวน  0.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน  12,922,987.39  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  16,230,215.00  บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 30,700.00 บาท 

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 20,942,515.53 บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง  จ านวน  5,988,813.00  บาท 
งบบุคลากร  จ านวน  7,790,039.00  บาท 
งบด าเนินงาน  จ านวน  5,218,873.53  บาท 
งบลงทุน  จ านวน  370,790.00  บาท 
งบรายจ่ายอื่น  จ านวน  0.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน  จ านวน  1,574,000.00  บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 
30,700.00 บาท 

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,214,000.00 บาท 

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท 

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู ้0.00 บาท 

บันทึกหลักการและเหตุผล  ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 
ด้านบริหารทั่วไป  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป  10,424,680  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  939,400  บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา  7,234,760  บาท 
แผนงานสาธารณสุข  1,835,000  บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  1,334,600  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน  1,857,900  บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  160,000  บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  690,000  บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  1,701,260  บาท 
แผนงานการเกษตร  130,000  บาท 
แผนงานการพาณิชย์  0.00  บาท 

ด้านการด าเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง  8,692,400  บาท 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  35,000,000  บาท 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บ
เอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  รวม 8,429,340 บาท  

งบบุคลากร  รวม  6,129,240  บาท 
งบด าเนินงาน  รวม  2,130,000  บาท 
งบลงทุน  รวม  95,100  บาท 
งบรายจ่ายอื่น  10,000  บาท 
งบเงินอุดหนุน  รวม  65,000  บาท 

งานบริหารงานคลัง  รวม  1,995,340  บาท 
งบบุคลากร  รวม  1,487,040  บาท 
งบด าเนินงาน  รวม  460,000  บาท 
งบลงทุน  รวม  48,300  บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม  939,400  บาท 

งบด าเนินงาน  รวม  939,400  บาท 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม  3,322,160  บาท 

งบบุคลากร  รวม  2,774,160  บาท 
งบด าเนินงาน  รวม  518,000  บาท 
งบลงทุน  รวม  30,000  บาท 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม  3,912,600  บาท 
งบด าเนินงาน  รวม  1,984,800  บาท 
งบลงทุน  รวม  197,800  บาท 
งบเงินอุดหนุน  รวม  1,730,000  บาท 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  รวม  1,835,000  บาท 

งบด าเนินงาน  รวม  835,000  บาท 
งบลงทุน  รวม  1,000,000  บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  รวม 1,251,600  บาท 

งบบุคลากร  รวม  897,300  บาท 
งบด าเนินงาน  รวม  328,000  บาท 
งบลงทุน  รวม  26,300  บาท 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  รวม  83,000  บาท 
งบด าเนินงาน  รวม  83,000  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน  รวม  1,837,900  บาท 

งบด าเนินงาน  รวม  300,000  บาท 
งบเงินอุดหนุน  รวม  1,517,900  บาท 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  รวม  20,000  บาท 
งบด าเนินงาน  รวม  20,000  บาท 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รวม  160,000  บาท 

งบด าเนินงาน  รวม  140,000  บาท 
งบเงินอุดหนุน  รวม  20,000  บาท 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ  รวม  460,000  บาท 

งบด าเนินงาน  รวม  460,000  บาท 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  รวม  230,000  บาท 
งบด าเนินงาน  รวม  170,000  บาท 
งบเงินอุดหนุน  รวม  60,000  บาท 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม  1,296,260 บาท 
     งบบุคลากร  รวม  841,860  บาท 
     งบด าเนินงาน  รวม  370,000  บาท 
     งบลงทุน  รวม  84,400  บาท 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  รวม  405,000  บาท 
     งบลงทุน  รวม  405,000  บาท 
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แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร  รวม  50,000  บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม  50,000  บาท 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  รวม  80,000  บาท 

งบด าเนินงาน  รวม  80,000  บาท 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง  รวม  8,692,400  บาท 

รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนั้น  จึงเสนอให้สภา อบต.นาชุมแสง 
เพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  

  ประธานสภา - ก่อนที่จะสภา อบต.นาชุมแสง จะมีมติรับหลักการ มีสมาชิก อบต.นาชุมแสง
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 

  นายอ่อนจันทร์  ทุมพร  - กระผมได้ศึกษารายละเอียดของร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 แล้ว 
  ส.อบต. หมู่ที่ 4 ในการตั้งงบประมาณหมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า) ที่ตั้งจ่ายไว้

นั้น  ต าแหน่งที่ไม่มีหรือต าแหน่งที่สมาชิกลาออกแล้ว  ท าไมยังตั้งงบประมาณ
ไว้ในอัตราคงเดิม 

  นายก อบต. - ขออนุญาตชี้แจงในประเด็นเรื่องเงินเดือน(ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า) ที่ตั้ง
จ่ายไว้ในอตัราคงเดิมนั้น  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559  หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

  ที่ประชุม - รับทราบ 

- ที่ประชุมมีการอภิปรายสอบถาม ผู้บริหารในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นเวลาพอสมควรจึงได้     
ลงมติ 

  มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นชอบ  11  เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภา   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 ก าหนดไว้ว่า 
    “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
    คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
    นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภา
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    ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
    ญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถ่ินก าหนดตามวาระ
    หนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม
    ร่างข้อญัตติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็น
    รายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภา
    ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
    เสนอญัตติประกอบกับข้อ 103 (1) ก าหนดไว้ว่า “คณะกรรมการสามัญ    

ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ดังนั้นให้สมาชิกแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้สมาชิกเสนอชื่อ 1 คน 
ผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญครับ 

อ่อนจันทร์  ทุมพร - ขอเสนอ  นายวิชัย  วรรณา  ส.อบต. หมู่ที่ 5 
ส.อบต. ม.6 - ผู้รับรอง 1. นายปัญญา  บุญพา  ส.อบต. หมู่ที่ 4 
   2. นายสุระพล  บัวศรี  ส.อบต. หมู่ที่ 4 

สุวิทย์  บุญภา - ขอเสนอ  นางบุญเกิด  ศรีชัยมูล  ส.อบต. หมู่ที่ 1 
ส.อบต. ม.1 - ผู้รับรอง 1. นายทองดี  เสืองาม  ส.อบต. หมู่ที่ 5 
   2. นางวิภาวรรณ  ดงแสนสุข  ส.อบต. หมู่ที่ 7 

วิชัย  วรรณา - ขอเสนอ  นางวิภาวรรณ  ดงแสนสุข  ส.อบต. หมู่ที่ 7 
ส.อบต. ม.5 - ผู้รับรอง 1. นายปัญญา  บุญพา  ส.อบต. หมู่ที่ 4 
   2. นายสุวิทย์  บุญภา  ส.อบต. หมู่ที่ 1 

ประธานสภา - มีผู้ใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ 

มติที่ประชุม - ไม่มีเสนอรายชื่อเพ่ิมอีก 
 - มีมตเิห็นชอบ ให้ นายวิชัย  วรรณา, นางบุญเกิด  ศรีชัยมูลและ 

นางวิภาวรรณ  ดงแสนสุข  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 
  - เห็นชอบ     11    เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
  - งดออกเสียง  1   เสียง 
 - ก าหนดให้มีระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง คือ  

วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.  โดยยื่นแบบเสนอ
ขอแปรญัตติ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ชั้น 2  

เลขานุการสภาฯ - ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562  หลังปิดประชุมสภาใน  
ครั้งนี้ (ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาชุมแสง ชั้น 2  

มติที่ประชุม -ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ มาปฏิบัติหน้าที่รับค าแปรญัตติในวันที่ 8 - 
10 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. และพิจารณาค าแปรญัตติ
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 - ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติจัดส่งรายงานผลการแปรญัตติพร้อม
บันทึกความเห็นตามระเบียบฯ โดยเร็ว เพื่อประธานสภาจะได้ด าเนินการต่อไป 
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4.3 การพิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

รองปลัด อบต. - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน       
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

 หมวดที่  5  การกันเงิน 

 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
           หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่
ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง    
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว 
หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตก
เป็นเงินสะสม 

   ประธานสภา - เชิญนายก อบต.นาชุมแสงชี้แจง 

   นายก อบต. - ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ได้ตรวจสอบโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปรากฏว่ามีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และรายการท่ีกันเงินไว้แล้ว ยังด าเนินการไม่
แล้วเสร็จ แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ดังนี้ 

 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  
ขนาด  40,000  บีทียู  จ านวน  5  เครื่อง  รายละเอียดตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560  งบประมาณ  256,000  บาท 

1.2 แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารรางเลื่อน  
6  ตู้  จ านวน  1  ตัว  รายละเอียดตามข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาชุมแสง  ตั้งไว้  60,000  บาท 

1.3 แผนงานเคหะชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  งบประมาณ  2,430,000  บาท 
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    2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะส าหรับห้อง
ประชุม  จ านวน  15  ตัว  ตั้งตามราคาท้องตลาด  ตั้งไว้  57,000 บาท 

2.2 แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  
จ านวน  30  ตัว  ตั้งตามราคาท้องตลาด  ตั้งไว้  45,000 บาท 
- จึงเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ให้กันเงินงบประมาณ ต่อไป 

  มติที่ประชุม   - อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายได้ ตามที่เสนอ 
      - อนุมัติ     11 เสียง 
      - ไม่อนุมัติ  - เสียง 
      - งดออกเสียง  1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 

  ประธานสภา - เชิญท่านสมาชิกและนายก อบต. 

  นายก อบต. 1. เรียนเชิญสมาชิกสภาทุกท่านร่วมงานฌาปนกิจ นางสมควร  บุญรักษา  หมู่
ที่  7   

 2. นางสาวรัชนียากร  ใจทน  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
นาชุมแสง  ได้รับรางวัลครูดีเด่น  ซึ่งรางวัลนี้จะได้รับอ าเภอละ 1 ท่าน  เป็น
ความภาคภูมิใจและเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาชุมแสง 

  นายปัญญา  บุญพา 1. ถนนเส้นไปบ้านโนนสะอาดข้างถังน้ าประปา  เกิดการช ารุดเสียหาย   
  ส.อบต. หมู่ที่ 4 อยากให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วยครับ 

 2. ประปาหมู่ที่  4  เกิดการช ารุดเสียหาย อยากให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยครับ 

  นายอ่อนจันทร์  ทุมพร 1. อยากให้กรรมการประปาหมู่บ้านแต่ละหมู่ได้ชี้แจงบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
  ส.อบต. หมู่ที่ 5 กิจการประปา 
 2. อยากให้ที่ประชุมได้ออกตรวจการลอกล าห้วยตาดไฮครับ 

  นายก อบต. - ขอน าเรียนท่านสมาชิกครับ  ถนนเส้นไปบ้านโนนสะอาดจะให้กองช่างได้
ออกส ารวจครับ,  ประปาหมู่ที่  4  ผมจะให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาระเบียบอีครั้ง
ครับ  ในส่วนของการขุดลอกห้วยตาดไฮจะได้เชิญสมาชิกสภาได้ออก
ตรวจสอบครับ 

  ประธานสภา - ขอนัดการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่  15  สิงหาคม  2562 

 

  ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 
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                   (ลงชื่อ)     ยุทธพงษ ์ พานเมือง    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                 ( นายยุทธพงษ์  พานเมือง ) 
     เลขานุการสภา อบต.นาชุมแสง 

(ลงชื่อ)    อ่อนจันทร์  ทุมพร กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายอ่อนจันทร์  ทุมพร) 
     สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ทึ่ 6 

(ลงชื่อ)    ปัญญา  บุญพา  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายบุญเย็น  เลื่อนแก้ว) 
     สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 4 

(ลงชื่อ)   วิภาวรรณ  ดงแสนสุข กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางวิภาวรรณ  ดงแสนสุข) 
      สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 7 

    
                         ตรวจถูกต้อง 
 

 
   คล่องประจันทร์   ดวงมาลัย 

              (นายคล่องประจันทร์   ดวงมาลัย) 
            ประธานสภา อบต.  

 

 


