
    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง                                                     
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 ครั้งที่ 1                                                                      

วันอังคารที่   15   กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3                                                                
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่                  ชื่อ-สกุล             ต าแหน่ง               ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางลัดดา        โสวะ ประธานสภา อบต. ลัดดา        โสวะ  
๒ นายบรรจง      หงษ์พรม รองประธานสภา อบต. บรรจง      หงษ์พรม  
๓ นายเชิดพงษ์    ปลั่งกลาง เลขาสภา อบต. เชิดพงษ์    ปลั่งกลาง  
4 นายแก้ว         ภาวะกา ส.อบต.เขต ๑ แก้ว         ภาวะกา  
๕ นางนันทิยา     แพนไธสง ส.อบต.เขต ๒ นันทิยา     แพนไธสง  
6 นายบุญส่ง      ไลนอก ส.อบต.เขต ๓ บุญส่ง       ไลนอก  
7 นาบบุญจันทร์  ประภาการ ส.อบต.เขต ๔                 ลา  
8 นายณรงค์      จรรยา ส.อบต.เขต ๔ ณรงค์       จรรยา  
9 นายถนอม      ยิ้มจอหอ ส.อบต.เขต ๕ ถนอม       ยิ้มจอหอ             

๑0 นายวิชาญ      พรมสุภาพ ส.อบต.เขต ๕                 ลา  
๑1 นายสมัย        โนนสงคราม ส.อบต.เขต ๗ สมัย         โนนสงคราม  
๑2 นายดาวเรือง   ทันมา ส.อบต.เขต ๗                 ลา  
๑3 นายกวี          นามโท ส.อบต.เขต ๘  กวี           นามโท  
๑4 นายสายเย็น   นามวงษา ส.อบต.เขต ๘ สายเย็น     นามวงษา  
๑5 นางจีระพร    ประวันจะ ส.อบต.เขต ๙ จีระพร      ประวันจะ  
๑6 นายชัยรัตน์   พาบุดดา ส.อบต.เขต ๙ ชัยรัตน์      พาบุดดา  
17 นายถวิล       อุดมไชย ส.อบต.เขต ๑๐ ถวิล          อุดมไชย  
๑8 นายณัฐพงศ์   ค าบุญยอ ส.อบต.เขต ๑๑ ณัฐพงศ์      ค าบุญยอ  
19 นางสุพิศ       แพนไธสง ส.อบต.เขต ๑๒ สุพิศ          แพนไธสง  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่               ชื่อ-สกุล              ต าแหน่ง              ลายมือชื่อ      หมายเหตุ 
    1 นายศุกฤษณพงศ์   ศิริศักดิ ์ นายก อบต. ศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  
  2 นางกัลยาณี         ค าธานี รองนายก อบต. กัลยาณี       ค าธานี  

3 นายสุบัน            ค าหลง รองนายก อบต. สุบัน          ค าหลง  
4 นายสมหมาย       สียางนอก เลขานุการนายก อบต. สมหมาย     สียางนอก  
๕ นาวสาวพรทิพย์   จันทะดวง นักวิเคราะห์ฯ พรทิพย์      จันทะดวง  

 
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐น.    

          เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางลัดดา  โสวะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง กล่าวเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งที่ 1  
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

-ไม่มี- 

/ประธาน... 
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นางลัดดา โสวะ  ขอแจ้งเรื่องขออนุญาตนายอ าเภอบัวใหญ่ เปิดประชุมสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ  ส่วนต าบลขุนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 14 

กันยายน 2563 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน เพ่ือขอขยายเวลาเบิกจ่าย 
เงินรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน เป็นต้นไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
-รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2563 

มติที่ประชุม                -รับรอง- 
ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
                              3.1 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวน 4 รายการ 
                              เป็นเงิน 1,306,400 บาท และขออนุมัติกันเงินงบประมาณเงินงบประมาณค้าง 
                              จ่ายปี 2562 จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,046,500 บาท 
นางลัดดา  โสวะ            ท่านนายกศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้ยื่นญัตติ 
ประธานสภาอบต.          1.ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 
                                2563 จ านวน 4 รายการเป็นเงินจ านวน 1,306,400 บาท ขอเชิญท่านนายก 
                                ชี้แจงรายละเอียดพร้อมเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
                                รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ให้ที่ประชุมสภาฯได้รับทราบขอเชิญค่ะ 
นายสมหมาย สียางนอก   ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ 
เลขานุการนายกอบต.      ประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 4 รายการดังนี้ 

1. เครือ่งปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบติดผนัง(ระบบ Inverter) 
                                ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,400 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 36,400 เป็นเงิน 36,400 
                                บาท 

2. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทับเส้นเดิมบ้านโคกสี หมู่ที่ 2(เส้นกลางบ้าน-บ้านนาย 
                                องอาจ)งบประมาณ 500,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านดอนคนทา หมู่ 3(ถนนสายคลองห้วย 
                                สามง่ามจากถนน 202-นานายด ารงค์)งบประมาณ 370,000 บาท 

4. โครงการก่อสร้างท านบกักน้ าบ้านเพียไซย์ หมู่ที่ 5(ช ารุดจากอุทกภัยปี 53)  
งบประมาณ 400,000 บาท 

                                รวมเงิน 1,306,400 บาท ขอน าเรียนที่ประชุมทราบด าเนินการต่อไปครับ 
นางลัดดา  โสวะ            ขอขอบคุณท่านสมหมาย สียางนอกเลขานุการนายก.อบต ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ 
ประธานสภาอบต.          ที่ประชุมสภาได้รับทราบโครงการที่การที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายตาม 
                                ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 4 
                                รายการรวมเป็นเงิน 1,306,400 บาท มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสงสัยตรง 
                                ไหนสามารถอภิปรายได้ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 1.เครื่องปรับอากาศแบบ 
                                แยกส่วน แบบติดตั้งผนังขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่องๆละ 
                                36,400 บาท เป็นเงิน 36,400 บาท ขอมติที่ประชุม 
                                                                                                                /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ 13 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    ลา  3 เสียง 
    ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เครื่องปรับอากาศแบบแยก 
ส่วนแบบติดผนังขนาดไม่ต่ า 24,400 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 36,000บาท 
2.โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทับเส้นเดิมบ้านโคกสีหมู่ 2(เส้นกลางบ้าน-บ้านนาย
องอาจ)งบประมาณ 500,000 บาท 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 13 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    ลา  3 เสียง 
    ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงถนนคสล.ทับ 
เส้นเดิมบ้านโคกสีหมู่ 2(เส้นกลางบ้าน-บ้านนายองอาจ) งบประมาณ 500,000  
บาท 

 3.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านดอนคนทา หมู่ 3 (ถนนสายคลองห้วย 
สามง่ามจากถนน 202-นานายด ารงค์)งบประมาณ 370,000 บาท 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 13 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    ลา  3 เสียง 
    ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับถนนลงหินคลุก 
บ้านดอนคนทา หมู่ 3 (ถนนสายคลองห้วยสามง่ามจากถนน 202-นานายด ารงค์)
งบประมาณ 370,000 บาท 
4.โครงการก่อสร้างท านบกักเก็บน้ าบ้านเพียไซย์ หมู่ 5(ช ารุดจากอุทกภัยปี 53)  
งบประมาณ 400,000 บาท 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 13 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    ลา  3 เสียง 
    ขาด  - เสียง 
 

/งดออกเสียง... 
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งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โครงการก่อสร้างท านบกัก 
เก็บน้ าบ้านเพียไซย์ หมู่ 5 (ช ารุดจากอุทกภัยปี 53)  งบประมาณ 400,000 บาท 
 

                              2.ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ เงินงบประมาณค้างจ่ายปี 2562 จ านวน 4 รายการ 
นางลัดดา  โสวะ            ท่านนายกศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทอง ได้ยื่นญัตติขออนุมัติกันเงินงบ 
                                ประมาณเงินงบประมาณค้างจ่าย ปี 2562 ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียด 
                                โครงการที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณค้างจ่ายปี2562 ให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 
                                ขอเชิญค่ะ 
นายสมหมาย สียางนอก   ขออนุมัติกันเงินงบประมาณเงินงบค้างจ่าย ปี 2562 จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 
เลขานุการนายกอบต.      1.เครื่องกรองน้ าพร้อมติดตั้งจ านวน 1 ชุดๆละ 231,500 เป็นเงิน 231,500 บาท 
                                2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านเกล็ดลิ้น หมู่ 11(สายถนนหลวง 
                                2240-ข้างวัด)งบประมาณ 495,000 บาท 
                                3.โครงการวางท่อประปา บ้านดอนคนทา หมู่ 3 (ต่อจากอันเดิม)งบประมาณ 
                                170,000 บาท 
                                4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองงบประมาณ 
                                150,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,046,500 บาท ขอน าเสนอต่อที่ประชุมสภา 
                                ด าเนินการต่อไป 
นายเชิดพงษ์  ปลั่งกลาง   งบประมาณต่างๆที่ขอกันเงินงบประมาณค้างจ่าย ปี 2562 จ านวน 4 รายการ 
ปลัดอบต.                    ผูบ้ริหารต้องการด าเนินการต่อครับ ผมขอตอบเครื่องกรองน้ า ระบบกรองน้ า 
                                บรษิัทผู้ติดตั้งต้องการใช้สารตั้งต้นใหม่เพราะน้ าในเขตขุนทองของเราจะมีหินปูน 
                                มากเครื่องกรองน้ าติดตั้งแล้วมีปัญหาในการกลั่นกรองเพราะหินปูนมากตอนนี้ 
                                ก าลังทดลองใช้สารตัวใหม่อยู่ครับ 
นายสมหมาย  สียางนอก  ส าหรับทุกโครงการที่ขออนุมัติกันเงินค้างจ่ายปี พ.ศ.2562 ท่านนายกต้องการท า 
เลขานุการนายกอบต.      ต่อไปทั้ง 4 โครงการ ส าหรับแอสฟัสท์ติก บ้านเกล็ดลิ้น หมู่ 11 หาผู้รับเหมาไม่ 
                                ทนัก็เลยขอกันเงินไว้ก่อนครับ 
นางลัดดา  โสวะ            สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเรากันเงินไว้ให้แล้วเป็นปีท าไมหาผู้รับเหมา 
ประธานสภาอบต.          ไม่ได้หรอคะ และขอขอบคุณผู้บริหารที่ด าเนินการต่อโครงการทั้ง 4 โครงการนี้ 
นายบุญส่ง  ไลนอก         โครงการวางท่อประปา บ้านดอนคนทา หมู่ 3 ผมลืมไปแล้วนึกว่าตกไปแล้วครับ 
ส.อบต.เขต.3                คอืตอนนี้น้ าประปาไม่มีปัญหาเลยไม่ได้สอบถามโครงการนี้แต่ว่ายังคงต้องการ 
                                ด าเนินการอยู่นะครับ 
นางลัดดา  โสวะ             มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาอบต.           1.เครื่องกรองน้ าพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 231,500 บาท 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 13 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    ลา  3 เสียง 
    ขาด  - เสียง 

/งดออกเสียง... 
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งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกันค้างจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเครื่องกรองน้ าพร้อมติดตั้ง งบประมาณ 
231,500 บาท 

                                2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก บ้านเกล็ดลิ้น หมู่ 11 (สายถนนหลวง 
                                2240-ข้างวัด) งบประมาณ 495,000 บาท 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 13 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    ลา  3 เสียง 
    ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกันค้างจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก บ้านเกล็ด 
ลิ้น หมู่ 11 (สายถนนหลวง 2240-ข้างวัด) งบประมาณ 495,000 บาท 
3.โครงการวางท่อประปา บ้านดอนคนทา หมู่ 3 (ต่อจากอันเดิม) งบประมาณ 
170,000 บาท 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 13 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    ลา  3 เสียง 
    ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกันค้างจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการวางท่อประปา บ้านดอนคนทา หมู่ 3 (ต่อ 
จากอันเดิม) งบประมาณ 170,000 บาท 
๔.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง งบประมาณ 
1๕0,000 บาท 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 13 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    ลา  3 เสียง 
    ขาด  - เสียง 

 งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                               ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบกันเงินค้างจ่าย 
                               โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองงบประมาณ 
                               1๕0,000 บาท 
 
 
 

/นางลัดดา... 
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๓.2 พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕63 

นางลัดดา  โสวะ           ท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทองได้ยื่นญัตติเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุน 
ประธานสภาอบต.         ส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเรียนเชิญท่านศุกฤษณพงศ์ 
                               ศิริศักด์ นายกอบต.ขุนทอง ได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมเหตุผลความจ าเป็นในการ 
                               ขออนุมัติ ใช้รายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2563  
                               พรอ้มรายงานยอดเงินส ารองเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ ปัจจุบันให้ที่ประชุมสภาฯ 
                               รับทราบด้วย ขอเชิญค่ะ 
นายสมหมาย สียางนอก  เรียนประธานสภาและสมาชิกองค์การบิหารส่วนต าบลขุนทอง ทุกท่าน รายงานเงิน 
เลขานุการนายกอบต.     เงินทุนส ารอง เงินสะสม ณ วันที่ 7 กันยายน 2563 
 

ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 7 กันยายน 2563                                                11,830,905.89 
  หัก โครงการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
      1. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ 12 (บ้านหนองหนิ-บ้านหนองหว้าเอน)                500,000.00 
      2.โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านเพียงไซย์  ม.5                                                    490,000.00 
      3.โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านโคกกลาง ม.8                                                    490,000.00 
      4. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทับเส้นเดิม ม.1 (สายข้างโรงเรียนบ้านโคกสี-บ้านซุง)                480,000.00 
      5.  โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทับเส้นเดิม ม.2 บ้านโคกสี (เส้นบ้านนายประมวล)                  455,000.00 
      6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกงูเหลือม หมู่ที่4 (หนา้บา้นนายธีระ ฤศรีฤทธิ ์– บ้านนางเย็นจิต) 500,000.00 
       7. โครงการก่อสร้าง คสล.บา้นโคกสว่าง หมู่ที9่ (หลังวัด- หนองโพธิ์)                                   150,000.00 
                                                                                                        3,065,000.00 
เงินทนุส ารองเงินสะสม คงเหลือ                                                             8,765,905.89 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563                                                            46,643,760.00 
15 % ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 (46,643,760x15/100)               6,996,564.00 
 

ดังนั้น ส่วนที่เกินของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 (=8,765,905.89 – 6,996,564.00) 
       = 1,769,341.89 

       รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม (ครั้งที ่2)  
                           สมัยวิสามัญท่ี 2 ครั้งที่ 1 วันที ่15 เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2563 
                               1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่ต าบลขุนทอง จ านวน  
                               500,000บาท รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนภายในต าบล 

รายละเอียดตาม อบต.ก าหนด งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2563) ล าดับที่ 157 หน้า 126 

นางลัดดา โสวะ             ขอขอบคุณท่านสมหมาย สียางนอก เลขานุการนายก อบต. ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภา อบต.         เงินทุนส ารอง เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2653 ณ วันที่ 7 กันยายน 2563  
                                ใหท้ี่ประชุมได้รับทราบ และ รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินทุนส ารอง 
                                เงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งนี้ 1 โครงการ โครงการปรับปรุง 

 /ซ่อมแซมถนนภายในเขตพ้ืนที่ ต.ขุนทอง งบประมาณ 500,000 บาท มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปราย ขอเชิญค่ะ 

/นายสมัย... 
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นายสมัย โนนสงคราม      ผมต้องการทราบว่าถนนที่ช ารุด ผมไม่เห็นช่างออกไปดูและประมาณการ 
ส อบต. เขต 7               อะไรเลยครับ ผมได้ส่งหนังสือมาแล้วนะครับคือถนนเส้นนี้ช ารุดมาก หลุมลึกมาก 
                                 สญัจรไปมาล าบากมากครับ ช่วยไปท าให้ด้วยนะครับ  
นายสมหมาย สียางนอก     เนื่องจากช่วงนี้ฤดูฝน เราไม่สามารถท าถนนช่วงฤดูฝนได้เลยครับ การซ่อมแซม 
เลขานุการนายก อบต.       ถนนเช่นกันครับ ขอให้ฝนหยุดตกก่อนครับ เราถึงจะด าเนินการครับ ช่วงเดือน 
                                  ตุลาคมก่อนข้าวออก สิ้นหน้าฝนพอดีครับ ถ้าเราท าตอนนี้มันจะเละ และเป็น 
                                  ตามไม่สามารถท าได้ครับ ท่านสมัย ผมขอให้ท่านต่อสายตรงถึงท่านนายกเลยนะ                      
                                  ครับ 
นายบรรจง หงษ์พรม         เงินทุนเงินส ารอง เงินสะสม เราไม่สามารถใช้จ่ายหมดนะครับ เราต้อง 
ส.อบต. เขต 10              เหลือไว้นะครับ 
นางสุพิศ แพนไธสง           ท่านสมัย โนนสงคราม สงคราม ส อบต. เขต 7 ที่ผ่านมาหมู่บ้านของดิฉัน เมื่อต้อง 
ส อบต. เขต 6                การ โครงการหรืออนุมัติโครงการแล้ว ดิฉันจะให้ผู้ใหญ่บ้านสายตรง 
                                  ถึงท่านนายกเลยนะคะ ท่านนายกงานท่านงานเยอะค่ะ และดิฉัน จะโทรหา                              
                                  ผู้รับเหมาเลยนะคะ โครงการก็ได้ท าเร็วและเสร็จเร็วค่ะ 
นายบุญส่ง ไลนอก            โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนขอให้ปรับเกรดให้ถนนของม.6 บ้านหญ้าคา 
ส อบต. เขต 3                ดว้ยครับ เพราะถนนเส้นนี้เป็นหลุมเป็นบ่อครับ 
นายถวลิ อุดมไชย             ผมก็เห็นใจ ส อบต. เขต 7 ครับ ถนนเส้นนี้หลุมลึกมากครับ 
ส อบต. เขต  10             หลายจุดด้วยเดินทางล าบากมากครับ 
นางลัดดา โสวะ               มสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต.   
มติที่ประชุม                    -    เห็นชอบ          13     เสียง 
                                  -    ไม่เห็นชอบ         -      เสียง 

  -       ลา                3      เสียง 
                                  -    งดออกเสียง        2      เสียง     นางลัดดา โสวะ นายบรรจง หงษ์พรม 
                                   ที่ประชุมสภาองค์การบริการส่วนต าบลขุนทอง ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติ ใช้จ่าย 
                                   เงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ ปรับปรุง 
                                   ซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่ต าบลขุนทอง งบประมาณ 500,000 บาท 
 

                                   3.3.  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
                                   โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ 200,000 บาท หมวดกองช่าง โครงการปรับปรุง/ 
                                   ซ่อมแซม อาคาร ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
 นางลัดดา โสวะ                ท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักด์ นายก อบต.ขุนทอง ได้ยื่นญัตติ ขอนุมัติโอนงบ 
ประมาณสภา อบต.            ประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 2 รายการ ขอเชิญ 
                                    ท่านนายกชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ พร้อมเหตุผล 
                                    ความจ าเป็นในการขออนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
                                    ครั้งนี้ขอเชิญค่ะ  
 

/นางสาว... 
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นายสมหมาย สียางนอก    ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เลขานุการนายกอบต.   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน                      
                                    ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ดังนี้ 

     1.กองช่าง 

    โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน 200,000 บาท 

1.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมขน งบลงทุน     
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

1.1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนทอง จ านวน 200,000 บาท 

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงหลังคาห้องขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 16 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ขุนทอง ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ล าดับที่ 157 หน้า 126) ตั้งงบประมาณไว้ 200,000 บาท(สองแสนบาท
ถ้วน) 
โอนลด จ านวน 200,000 บาท 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุ งรักษาและซ่อมแซม ตั้ งไว้ 
100,000 บาท (ค าชี้แจงหน้า 153) คงเหลือก่อนโอน 100,000 บาท ขอโอน
ลดครั้งนี้ 100,000 บาท 

2. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย 
ตั้งไว้ 328,480 บาท (ค าชี้แจงหน้า 164) คงเหลือก่อนโอน 288,070.44 
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 100,000 บาท 

 

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากหลังคาอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
ช ารุดท าให้น้ ารั่วเข้ามาส่งผลให้ฝ้าเพดานอาคารช ารุดท าให้มีความจ าเป็นต้องปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ เพ่ือมาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้งนี้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความในข้อ 27 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 

นางลัดดา โสวะ            ขอขอบคุณ ท่านสมหมาย สียางนอก เลขานุการนายก อบต. ที่ได้ชี้แจง รายละเอียด 
ประธานสภา อบต.         พร้อมเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ครั้งนี้ กองช่าง โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารที่ท าการ
บริหารส่วนต าบลขุนทอง งบประมาณ 200,000 บาท และ มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายขอเชิญ เพ่ือเป็นประโยชน์ ในการพิจารณา ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี ขอมติประชุม 
โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ ของกองช่าง โครงการปรับปรุง/  ซ่อมแซมอาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง งบประมาณ 200,000 บาท 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม                    - เห็นชอบ         13    เสียง 
                                  - ไม่เห็นชอบ       -       เสียง 
                                  -  ลา                 3      เสียง 
                                  - งดออกเสียง       2       เสียง       นางลัดดา โสวะ นายบรรจง  หงษ์พรม 
                                   ที่ประชุม สภาองค์การบริหาร ส่วนต าบล ได้มีมติ เห็นชอบ อนุมัติโอนเงิน 
                                   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการการปรับปรุง 
                                   /ซ่อมแซมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง งบประมาณ  
                                   200,000 บาท  
นางลัดดา โสวะ                ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ในโครงการต่อไป 
ประธานสภา อบต.            เพ่ือพิจารณาขออนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ของส านัก 

    ปลัดขอเชิญค่ะ  
นายสมหมาย สียางนอก      ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เลขานุการนายก อบต.        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน                      
                                    ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ดังนี้ 

     2.ส านักปลัด 

โอนเพิ่ม จ านวน 70,000 บาท 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 
1 รายการ ดังนี้ 

1.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (ค าชี้แจงหน้า 83) ตั้งไว้ 60,000 บาท 
คงเหลือก่อนโอน 59,550 บาท ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้จ านวน 70,000 บาท 

โอนลด จ านวน 70,000 บาท 

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว้ 40,000 บาท (ค าชี้แจงหน้า 147) คงเหลือ
ก่อนโอน 40,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 40,000 บาท 

2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น ตั้งไว้ 40,000 บาท (ค าชี้แจงหน้า 147) คงเหลือก่อนโอน 40,000 
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 30,000 บาท 

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจาก รถบรรทุกน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ต้อง
ซ่อมบ ารุงหลายรายการ ทั้งนี้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความในข้อ 27 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 

/นางลัดดา... 
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นางลัดดา โสวะ             ขอขอบคุณ คุณพรทิพย์ จันทะดวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้ชี้แจง  
ประธานสภา อบต.         รายละเอียด พร้อมเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณ  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งนี้ ส านักปลัด โอนเพ่ิม ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   
งบประมาณ 70,000 บาท และมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ เพ่ือเป็นประโยชน์ 
ในการพิจารณา ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี ขอมติประชุม  

มติที่ประชุม                    - เห็นชอบ         13    เสียง 
                                  - ไม่เห็นชอบ       -       เสียง 
                                  -  ลา                 3      เสียง 
                                  - งดออกเสียง       2       เสียง       นางลัดดา โสวะ นายบรรจง  หงษ์พรม 

ที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ได้มีมติ เห็นชอบ อนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักปลัด ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  งบประมาณ 70,000 บาท        

                            
เวลา 12.45 น.          พักรับประทานอาหาร         
เวลา 13.30  น. ประชุมต่อ 
 
นางลัดดา โสวะ            ประชุมต่อ เมื่อที่ประชุมสภาฯ พร้อมแล้ว ประชุมต่อ ในวาระที่ 3 (ต่อ) เรื่องเสนอ 
ประธานสภา อบต.  เพ่ือพิจารณา ขอเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบด้วยค่ะ 
นายสมหมาย สียางนอก 3.4 โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
เลขานุการนายก อบต. งบประมาณ พ.ศ.2563 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเพ่ิมเติมเป็นค่าวัสดุก่อสร้างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 ข้อ 27 และข้อ 29 ดังนี้ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

ข้อความเดิม 

1) ปรับปรุงถนน คสล.ทับเส้นเดิมบ้านโคกสี หมู่ที่ 2(เส้นกลางบ้าน-บ้านนาย
องอาจ) จ านวน    500,000 บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยท าการยกระดับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายกลางบ้าน - บ้านนายองอาจ) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,125 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย    

 

/เป็นไป... 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 77 ล าดับที่ 16 

ข้อความใหม่ 

1) ปรับปรุงถนน คสล.ทับเส้นเดิมบ้านโคกสี หมู่ที่ 2(เส้นกลางบ้าน-บ้านนาย
องอาจ) จ านวน 250,000 บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยท าการยกระดับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายกลางบ้าน - บ้านนายองอาจ) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 700 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 77 ล าดับที่ 16 

   โอนเพิ่ม จ านวน 250,000 บาท 

1.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

1) วัสดุก่อสร้าง (ค าชี้แจงหน้า 141) ตั้งไว้ 200,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 
80,405 บาท ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้จ านวน 250,000 บาท 

โอนลด จ านวน 250,000 บาท 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ปรับปรุงถนน คสล.ทับเส้นเดินบ้านโคกสี หมู่ที่ 2(เส้นกลางบ้าน-บ้านนายองอาจ) 
ตั้งไว้ 500,000 บาท (ค าชี้แจงหน้า 155) คงเหลือก่อนโอน 500,000 บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้ 250,000 บาท 

 
/เหตุผล... 
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เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากมติที่ประชุมประชาคม หมู่บ้านโคกสี หมู่ที่ 2 ได้มีมติ
ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ดังนั้น จึงขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเพ่ือปรับปรุงถนนเส้น
ดังกล่าว เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ทั้งนี้การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็นไปตามความในข้อ 27 และข้อ 29 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2541 

นางลัดดา โสวะ             ขอขอบคุณ ท่านสมหมาย สียางนอก เลขานุการนากยก อบต. ที่ได้ชี้แจง  
ประธานสภา อบต.         รายละเอียด พร้อมเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติ โอนเพ่ิมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งนี้ และมีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายขอเชิญ เพ่ือเป็นประโยชน์ ในการพิจารณา ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี ขอมติประชุม  

มติที่ประชุม                    - เห็นชอบ         13    เสียง 
                                  - ไม่เห็นชอบ       -       เสียง 
                                  -  ลา                 3      เสียง 
                                  - งดออกเสียง       2       เสียง       นางลัดดา โสวะ นายบรรจง  หงษ์พรม 

ที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ได้มีมติ เห็นชอบ อนุมัติโอนเพิ่ม
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2563  

นางลัดดา โสวะ  ในหัวข้อร่างบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกัน และคาด
ประธานสภาฯ  ว่าจะพิจารณาอีกนาน ดิฉันขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เล่มต่าง ๆ และการพิจารณา  ให้ 

ความเห็นชอบข้อบังคับว่าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 
2563 ดิฉันขอเสนอให้ประชุมครั้งต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญ
ค่ะ ถ้าไม่มี ขอเลื่อนประชุมในวาระท่ี 3.12 มาประชุมแทนในวาระท่ี 3.5 แทนค่ะ 

 

                               3.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่งคืนอ่างเก็บน้ าบ้านโสกงูเหลือมให้กับ 
                              ส านักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทานนครราชสีมา 
นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง   อ่างเก็บน้ าโสกงูเหลือม ที่อยู่บ้านโสกงูเหลือม หมู่ที่ 4 ต าบลขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่                           
ปลัด อบต.                   จังหวัดนครราชสีมา รับน้ าจากล าน้ าชีโดยตรง โดยชลประทานที่ 8 จ่ายค่า 

กระแสไฟฟ้า ตกปีหนึ่งงบประมาณ 4-5 ล้านบาทต่อปี กรมชลประทานที ่8 ได้ส่งมอบ
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งทางเราพึ่งจะรู้เมื่อ
กรรมาธิการสามัญ รัฐสภาได้มาดูงานท่ีอ่างโสกงูเหลือม ที่ผ่านมาซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนทองไม่มีงบประมาณที่จะพัฒนามากเท่ากรมชลประทาน จึงขอส่งคืน 

                               อ่างเก็บน้ าโสกงูเหลือมให้กับส านักชลประธานที่ 8 กรมชลประทานนครราชสีมา 
                                ครับ เพื่อกรมชลประทานจะได้เอางบประมาณมาขุด มาพัฒนาอ่างเก็บน้ าโสกงู 
                               เหลือมต่อไปครับ 

/นางลัดดา... 
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นางลัดดา โสวะ                 ค่ะ อ่างเก็บน้ าโสกงูเหลือมเป็นที่เก็บน้ าขนาดใหญ่ในต าบลขุนทอง ซึ่งรับน้ าชี
ประธานสภา อบต.             โดยการสูบน้ าชีมาเก็บที่อ่างเก็บน้ าโสกงูเหลือม แล้วจัดสรรปันน้ าให้แต่ละโชน 
                                    ต่อไป ซึ่งกรมชลประธานเป็นผู้ดูแลเรื่องงบประมาณต่าง ๆ ดิฉันเห็นสมควร 

 ส่งคืนอ่างเก็บน้ าให้กับกรมชลประทานค่ะ เพ่ือได้น างบประมาณ มาพัฒนาอ่างเก็บ      
น้ าโสกงูเหลือมต่อไป มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม     
                                 

มติที่ประชุม                     - เห็นชอบ         13    เสียง 
                                  - ไม่เห็นชอบ       -       เสียง 
                                  -  ลา                 3      เสียง 
                                  - งดออกเสียง       2       เสียง   นางลัดดา โสวะ, นายบรรจง หงษ์พรม 
                                  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบ ส่งคืนอ่างเก็บน้ า 
                                  โสกงูเหลือมให้กับส านักชลประทานที่ 8 กรมชลประทานนครราชสีมา 
 
ระเบียบวาระท่ี4              เรื่องอ่ืน ๆ 
นางลัดดา โสวะ    ขอประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง  
ประธานสภา อบต.   จงัหวัดนครราชสีมา จะจัดงานวิ่งมาราทอน รอบบึงระยะทาง 5 กม. ท่านใดสนใจ 
                                  สามารถสมัครได้และท่านใดสนใจซื้อเสื้อ สีฟ้าขาว มีคอกลม 300 บาท คอปก  

  500 บาท สามารถสั่งได้นะคะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถาม เสนออะไร  
  อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอนัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ 23 กันยายน 2563 ใส่ชุดสภุาพสี          

                                 ชมพูท้องถิ่น นัดประชุมอีกครั้งจะส่งเป็นหนังสือขอปิดประชุม    
                        

ปิดประชุม                    15.๓0 น. 
 
 

..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายเชิดพงษ์             ปลั่งกลาง) 

                           เลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
 
-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่        
-มีหนังสือแจ้งนัดมาตรวจรายงานการประชุมวันที่ 
 
 

   ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
            (นายบุญส่ง      ไลนอก) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๓ 
 

 
/ผู้ตรวจ... 
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    ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
  (นายบุญจันทร์        ประภาการ) 

    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๔ 
 
 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายชัยรัตน์             พาบุดดา) 

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๙ 
 
 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายถวิล               อุดมไชย) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๑๐ 
 

 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสุพิศ      แพนไธสง)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๑๒ 
 

-สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองรับรองรายงานการประชุมในสมัย               
 
 

.................................................  
(นางลัดดา     โสวะ)                                                   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 

 
 


