
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชมุสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพร 

สมยัวสิำมญัที ่ ๑ คร ัง้ที ่๒/๒๕๖๔ 

วนัที ่๒๑ เดอืน พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ น. ณ  

หอประชมุองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพร 

รำยชือ่ผูเ้ขำ้ประชมุ 

ล ำดบัที ่      ช ือ่-สกลุ      ต ำแหน่ง       ลำยมอืชือ่ หมำยเหต ุ

๑ นำยจมใจ  ชยัแสง ประธำนสภำฯ จมใจ  ชยัแสง  

๒ นำยเกษม  อนิไชยำ รองประธำนสภำฯ เกษม  อนิไชยำ  

๓ นำงสำวมณีวรรณ ชำวไร ่เลขำนุกำรสภำฯ มณีวรรณ  ชำวไร ่  

๔ นำงพรเพ็ญ  เรยีงทอง สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๑ พรเพ็ญ  เรยีงทอง  

๕ นำงจนัจลิำ โสภำจร สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๑ จนัจลิำ โสภำจร  

๖ นำยบุญเรอืง  ทำงำม สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๒ บุญเรอืง  ทำงำม  

๗ นำงเพลนิจติ แสงสุข สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๒ เพลนิจติ แสงสุข  

๘ นำยติง๋ สนัประภำ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๓ ติง๋ สนัประภำ  

๙ นำยขนัไช บุญทอง สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๓ ขนัไช บุญทอง  

๑๐ นำยบรรเทงิ ทหีอค ำ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๔ บรรเทงิ ทหีอค ำ  

๑๑ นำงนวพรรณ คนเพยีร สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๔ นวพรรณ คนเพยีร  

๑๒ นำยศรสีมพร  ชำดวง สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๕ ศรสีมพร  ชำดวง  

๑๓ นำยวฒันศกัดิ ์กสุุมำลย ์สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๖ -------------------  

๑๔ นำยบญัชำ  เปลีย่นผึง้ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๗ บญัชำ  เปลีย่นผึง้  

๑๕ นำงค ำตำ  อนุมำตย ์ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๗ ค ำตำ  อนุมำตย ์  

๑๖ นำยสุบนิ  หงษอ์ำจ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๘ สุบนิ  หงษอ์ำจ  

๑๗ นำยทองผำ  ไสยะลำ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๘ ทองผำ  ไสยะลำ  

๑๘ นำยมงคล  อนิทะวงค ์ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๙ -------------------  

๑๙ นำยจตุพรชยั  สงวนนำม สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๙ -------------------  

๒๐ นำงสำวจนัญำ มำลำทอง สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๐ 

จนัญำ มำลำทอง  

๒๑ นำงสำวโสภำ ผวิข ำ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๐ 

โสภำ ผวิข ำ  

๒๒ นำงบวร ยำงธสิำร สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๑ 

บวร ยำงธสิำร  

๒๓ นำยบวร  คงอุน่ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๒ 

บวร  คงอุน่  



๒๔ นำยสงัคม  เศษฐำนัน สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๒ 

 สงัคม  เศษฐำนัน  

๒๕ นำยอทุศิ  สุขจติ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๓ 

อทุศิ  สุขจติ  

       

  

       

      -๒- 

ผูร้ว่มประชมุ 

ล ำดบัที ่      ช ือ่-สกลุ      ต ำแหน่ง       ลำยมอืชือ่ หมำยเหต ุ

๑ นำยศรเีทพ  สุวรรณไตร นำยก อบต.    ศรเีทพ  

สุวรรณไตร 

 

๒ นำงชฎำรตัน ์อนิไชยำ รองนำยก อบต.   ชฎำรตัน ์อนิไชยำ  

๓ นำยบณัฑติย ์ยำงธสิำร เลขำนำยก อบต.    บณัฑติย ์

ยำงธสิำร 

 

หวัขอ้และรำยละเอยีดกำรประชมุ 

 เมือ่สมำชกิสภำฯครบองคป์ระชมุ 

ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพรกล่ำวเปิดกำรประชมุและด ำเนินกำรป

ระชมุตำมระเบยีบวำระกำรประชมุ 

ระเบยีบวาระที ่๑  ประธำนแจง้ใหท้รำบ 

    

ระเบยีบวาระที ่๒ รบัรองรำยงำนกำรประชมุ 

ประธำนสภำฯ  ใหส้มำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพร 

พจิำรณำส ำเนำรำยงำนกำร 

ประชมุสภำสมยัวสิำมญัท ี๑/๒๕๖๔ คร ัง้ที ่๑ เมือ่วนัที ่ ๑๗ 

พฤษภำคม ๒๕๖๔ มผูีข้อแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืไม่ 

มตทิีป่ระชมุ  รบัรอง 

ระเบยีบวาระที ่๓ กระทูถ้าม 

- ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที ่๔

 เร ือ่งทีค่ณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิน่ต ัง้ขึน้พจิารณาแลว้เสรจ็ 

- ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที ่๕ ขออนุมตัโิดอนงบประมาณรายจ่าย 

นำยก อบต.  เสนอญตัตโิอนงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ดงันี ้



   โอนเพิม่ แผนงำนเคหะชมุชน งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทนุ 

   หมวดค่ำทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง 

ประเภทโครงกำรกอ่สรำ้งรอ่งระบำยน ้ำคอนกรตีเสรมิ 

   เหล็กพรอ้มฝำปิดและขดุดนิรอ่งระบำยน ้ำภำยในเขตหมู่ที ่๑๒ 

(จำกบำ้นพรมงคล- 

หนองค ำออ้) ขนำดกวำ้งเฉลีย่ ๐.๔๐ เมตร ลกึเฉลีย่ ๐.๔๐ เมตร 

หนำ ๐.๑๐ เมตร 

แบบไม่มฝีำปิด ควำมยำว ๓๗ เมตร และรอ่งระบำยน ้ำ คสล.

 ขนำดกวำ้งเฉลีย่ ๐.๔๐ เมตร  

ลกึเฉลีย่ ๐.๔๐ เมตร หนำ ๐.๑๐ เมตร แบบมฝีำปิดคสล. 

ควำมยำว ๔๗ เมตร 

และขดุดนิรอ่งระบำยน ้ำปรมิำณดนิไม่นอ้ยกวำ่ ๔๘๐ ลบ.ม. 

พรอ้มตดิตัง้ป้ำยโครงกำร 

รำยละเอยีดตำมแบบแปลนขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภพูร 

งบประมำณรำยจำ่ย 

ตัง้ไว ้๒๐๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน ๒๐๐,๐๐๐ 

บำท ขออนุมตัโิอนเพิม่ 

จ ำนวน ๑๓,๒๖๖ บำท งบประมำณคงเหลอืหลงัโอน จ ำนวน 

๒๑๓,๒๖๖ บำท 

 

 

   -๓- 

โอนลด แผนงำนสำธำรณสุข 

บรหิำรงำนทัว่ไปเกีย่วกบัสำธำรณสุข งบลงทุน 

หมวดค่ำครุภณัฑ ์ประเภทค่ำบ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ ์ขอ้ 

๓.๑.๓ ตัง้ 

งบประมำณรำยจำ่ยไว ้๑๐๐,๐๐๐ บำท 

งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

 ขออนุมตัโิอนลด จ ำนวน ๑๓,๒๖๖ บำท งบประคงเหลอืหลงัโอน  

จ ำนวน ๘๖,๗๓๔ บำท 

มตทิีป่ระชมุ  เห็นชอบอนุมตัใิหโ้อน ๑๘ เสยีง งดออกเสยีง ๑ 

เสยีง 

ระเบยีบวาระที ่๖  เร ือ่งอืน่ ๆ 

ประธำนสภำฯ  ขอท ำควำมเขำ้ใจกบัสมำชกิทุกท่ำน 

เร ือ่งปัญหำกำรจำ่ยขำดเงนิสะสม ทีม่กีำรยกมอื 



   ไม่เห็นชอบ 

ไม่ใชค่วำมผดิของสภำฯแต่เป็นควำมผดิของเจำ้หนำ้ที ่ทีไ่ม่ด ำเนินกำร 

   น ำเร ือ่งเขำ้สภำฯ ยงัท่ำนสมำชกิก็ขอใหเ้ขำ้ใจกนั  

นำยสงัคม เศษฐำนัน กำรยืน่ญตัตจิำ่ยขำดเงนิสะสม ตอ้งมกีำรอภปิรำยในสภำ 

เมือ่มกีำรโนโหวตก็ไม่ควร 

   โกรธกนั  

นำยก อบต. 

 นำยกไม่ไดเ้ลอืกวำ่จะเสนอหมู่บำ้นไหนและไม่เลอืกหมู่บำ้นในในกำรจำ่ยขำด 

เมือ่ 

   ท่ำนสมำชกิส่งโครงกำรเขำ้มำก็ขอใหต้ดิตำมวำ่ถงึไหนแลว้ 

เพรำะนำยกตอ้งตัง้กรรมกำร 

   ออกไปตรวจสอบกอ่น ไม่ใชว่ำ่ส่งมำจะตอ้งไดเ้สมอไป 

   เร ือ่งทีท่่ำนรองเกษมส่งปัญหำถนนช ำรดุบำ้นโนไทยประสทิธิ ์

นำยกจะแจง้ใหช้ำ่ง 

   ออกไปประมำณกำรเพือ่แกไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้ไปกอ่น 

มงีบปประมำณปี ๖๕ มำ 

   เรำคงไดถ้นนลำดยำง 

ประธำนสภำฯ  แจง้งบประมำณจำ่ยขำดเงนิสะสมทีไ่ดร้บั อนุมตั ิจ ำนวน 

๘๘,๕๐๐ บำท 

-ปิดสมยัประชมุ 

 

(ลงชือ่)      มณีวรรณ ชำวไร ่ ผูบ้นัทกึกำรประชมุ  (ลงชือ่)  จมใจ 

ชยัแสง     ผูต้รวจ 

           (นำงสำวมณีวรรณ  ชำวไร)่                       (นำยจมใจ 

ชยัแสง) 

      เลขำนุกำรสภำฯ                                                                      

ประธำนสภำฯ 

 

 

 

 


