
รายช่ือผู้เข้าประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  2562 
ครั้งที่ 2 วันที่  28  มิถุนายน  2562  เวลา 9.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ที่ ช่ือ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง  หาญเสนา 
2 นางส าราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ ส าราญ  โคบาล 
3 นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ประหยัด จันทร์ปรีดา 
4 นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 นารีรัตน์  จันทร์บัว 
5 นายมงคล  บุตรศร ี สมาชิก อบต.หมู ่2 มงคล  บุตรศร ี
6 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 ลากิจ 
7 นายประยรู  กล้าจรงิ สมาชิก อบต.หมู ่3 ประยรู  กล้าจรงิ 
8 นางปานศร ี  สิมาชัย สมาชิก อบต.หมู่  3 ปานศร ี  สิมาชัย 
9 นายสากล  อ้อนอุบล สมาชิก อบต.หมู่  4 สากล  อ้อนอุบล 

10 นายอนุกุล  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 อนุกุล  งอกลาภ 
11 นายบุญช่วย  เชิดชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่  6 บุญช่วย  เชิดชัยภูมิ 
12 นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่  6 สุนทร  บุญเทียม 
13 นายสังคม  ทองชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่. 7 สังคม  ทองชัยภูมิ 
14 นายวสันต์  คลาดโรค สมาชิก อบต.หมู่  7 วสันต์  คลาดโรค 
15 นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 วิไลพร  วชิรจิตตานนท์ 
16 นายสุรศักดิ ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 สุรศักดิ ์  หาญชนะ 
17 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู ่ 9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 
18 นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลัดดา  โชคเฉลิม 
19 นายสมศักดิ ์  เจรญิวัย สมาชิก อบต.หมู ่11 สมศักดิ ์  เจรญิวัย 
20 นายชาญ  กล้าจรงิ สมาชิก อบต.หมู่ 12 ชาญ  กล้าจรงิ 
21 นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร ์ สมาชิก อบต.หมู ่12 แสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร ์
22 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภา ชนาภา  สุภักดี 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 ลากิจ 
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ท่ี ชื่อ    -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุง่คล้า นายก อบต.บุง่คล้า แก่ง หาญบุง่คล้า 
2 นายสมบรูณ์ กล้าจริง รองนายก อบต.บุง่คล้า สมบรูณ์ กล้าจริง 
3 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายก อบต.บุง่คล้า วิยุทธ ช่างเหล็ก 
4 นางรุ่งทิพย ์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. รุ่งทิพย ์ ใจสบาย 
5 นางศิริพร เชิดชัยภูมิ ครู ค.ศ.3 ร.ร.บ้านขวาน้อย ศิริพร เชิดชัยภูมิ 
6 นายถนอมจิต อินทอง ผ.อ.ร.ร.ชุมชนบ้านบุง่คล้าวิทยา ถนอมจิต อินทอง 
7 นางบุญยงั หาญชนะ แพทย์ประจ าต าบล บุญยัง หาญขนะ 
8 นายสุพรม สิมาชัย ก านัน ต.บุ่งคล้า สุพรม สิมาชัย 
9 นายอดุลย ์ งอกลาภ ผช.ผญบ.ม.6 อดุลย ์ งอกลาภ 

10 ร.ต.ต.สุรพล กล้าประจันทร ์ รอง สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ ร.ต.ต.สุรพล กล้าประจันทร ์
11 นางบัวเงิน ชาลีกุล สารวัตรก านัน บัวเงิน ชาลีกุล 
12 นายเอนก สิมาชัย ผญบ.ม.11 เอนก สิมาชัย 
13 นางอุบลรัตน์ สอนชัยภูมิ ผช.ผญบ.ม.4 อุบลรัตน์ สอนชัยภูมิ 
14 นางมยุร ี สิงห์โห ผช.ผญบ.ม.10 มยุร ี สิงห์โห 
15 นางเยาวเรศ เมฆวัน นักจัดการงานทั่วไป เยาวเรศ เมฆวัน 
16 นางนันทพร ไพศาลธรรม ผอ.กองคลงั นันทพร ไพศาลธรรม 
17 น.ส.สายรุ้ง ระดาบุตร หน.ส านักปลัด สายรุ้ง ระดาบุตร 
18 นางมาลัย กล้าประจันทร ์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย กล้าประจันทร ์
19 น.ส.นิศากร พิพัฒน์พงษ์ จพง.ธุรการ นิศากร พิพัฒน์พงษ์ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.          
เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าหอ้งประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 20 คน ไม่มาประชุม ๑ คน 
เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1           เรื่อง  ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธาน -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันน้ี  และแจ้งปญัหาให้สภารับทราบ เพื่อ

แก้ไขต่อไป       
- จากการประชุมครัง้ที่แล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 สมาชิกฯได้แจ้งเรื่องการ
รดน้ าต้นไม้ที่ปลูกเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เนื่องจากฝนทิ้งช่วง รถน้ า อบต.ไป
รดก็ไม่ทัน ตายไปหลายต้น คงจะตอ้งปลูกทดแทนประมาณ 100 ต้น 

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       (สมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจ าปี  2562 ครั้งที่ 1 วันที่  14 มิถุนายน  2562  )                                   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพี่อทราบ 
ผอ.รพ.สต.บุง่คล้า 1. รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในเมอืงชัยภูมิ  การควบคุม

การระบาดอยู่ในวงจ ากัด ได้มีการระบาดในพื้นที่ หน่วยควบคุมโรคจงัหวัด
นครราชสีมา ได้เข้ามาประเมินในพื้นที่จงัหวัดชัยภูมิ เป็นเขตระบาดไข้เลือดออก ใน
การป้องกันฝากท่านผู้น าประชาสมัพันธ์ในการปอ้งกันโรคไข้เลือดออก กระตุ้นให้
ประชาชนเห็นความส าคัญในการที่บุตรหลานเข้าไปเรียนในตัวเมือง ให้ทาโลช่ันกัน
ยุง ป้องกันการถูกยงุกัด อยู่ที่บ้านให้จัดลูกน้ ายุงลาย  พ่นยาก าจัดยุงฉีดพ่นยงุ  

 2. จากการประเมินในพื้นที่ ของฝ่ายควบคุมโรคของสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ปัญหาของต าบลบุง่คล้าคือโรคพยาธิใบไม้ในตับ จากการรายงาน เกิดจากการ
รับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ทานปลาทีป่รงุไม่สกุ โรคนี้ถ้าเป็นนานๆมีโอกาส
เสี่ยงเป็นโรคทอ่น้ าดีอุดตัน และเป็นมะเรง็ท่อน้ าดี  พฤติกรรมของประชาชนคิดว่า
ทานยาจะท าให้หายขาด แต่ความจริงการทานยานานๆจะมโีอกาสเสี่ยงเป็น
โรคมะเร็ง ให้เปลี่ยนพฤติกรรมทานสุก เพราะพยาธิอยู่ในปลามีเกล็ด 

 3. โรคที่เกิดจากการท างาน การท านา มีแผลแล้วปลอ่ยทิ้งท าให้เกิดการอักเสบ 
และเป็นแผลติดเช้ือ ซึ่งขณะนีเ้ริม่มีผูป้่วยแต่ยังไม่ถึงขนาดสง่ต่อ รพ. ฝาก
ประชาสมัพันธ์ใหป้ระชาชนทราบหากเป็นแผลใหร้ีบเข้ามาท าการรักษา อย่าปล่อย
ทิ้งไว้ เพราะต าบลบุ่งคล้าเป็นต าบลที่รองรบัน้ าที่ไหลมาจากหลายต าบล มีเช้ือโรค
ที่มากับน้ าด้วย จึงฝากทุกท่านได้ดูแลสุขภาพด้วย 
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ประธาน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมากม็ีโครงการรณรงค์ก าจัดลกูน้ ายุงลาย เป็น
โครงการที่ดี อยากใหป้ระชาชนได้เล็งเห็นความส าคัญการก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 1. ในเขตต าบลบุง่คล้ามี 2 โรงเรียน เมือ่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้ไป
ร่วมประชุมอาชีวะศึกษาจังหวัด โดยท่าน ผวจ.ชัยภูมิเป็นประธาน เรื่องการสง่เสรมิ
การศึกษาใน จ.ชัยภูมิ เนื่องจากเดก็ นร.ของไทยมีปญัหาเรื่องการประกอบอาชีพ 
เห็นได้ว่าโรงงานมีแต่ชาวต่างชาติลาว พม่า กัมพูชา รัฐบาลได้มอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการให้มีการสง่เสรมิอาชีพ โดยในปีต่อไปลกูหลานที่จบม.3 
โรงเรียนของเราได้ท าบันทกึข้อตกลงกบัวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ในสาขาช่างกล
โรงงาน ซึ่งผู้ประกอบการที่ผลิตอะไหลร่ถยนต์ช้ันน า รถบรรทุก ขาดแคลนแรงงาน 
เจ้าของโรงงานได้มาประชุมร่วม โดยให้เด็กชัยภูมิและโคราช ได้เรียนสาขาวิชาช่าง
กลโรงงาน เมื่อจบ ม.3 จากบุ่งคล้า วิทยาลัยเทคนิคจะให้เข้าเรียนฟรี ในระหว่าง
เรียนมรีายได้วันละ 300 บาท โดยให้ใช้ 100 ฝาก 200 บาท มีที่พกัฟรี ที่ พม. 
เรียนจบได้วุฒิ ปวช. ถ้าเรียนต่ออกี 2 ปีได้วุฒิ ปวส.จบแล้วมีงานท าทันที ซึ่งโรงงาน
สามารถรองรับได้ 2,000 คน 

 2. ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้าได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล รัฐบาลมุ่งเน้นให้โรงเรียนมีคุณภาพ การขับเคลื่อนรฐับาลมี
เป้าหมายแนวคิดที่จะยบุรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้มาเป็นโรงเรียนคุณภาพต าบล 
เป้าหมายส าคัญแตเ่ดิม  บ ว ร แต่ปัจจบุันให้เอกชนเข้ามารว่มจะเป็น  เอกชน บวร 

 3. 10 กระทรวงหลักจะทุ่มเทสรรพก าลังเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
พระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ไว้ 4 ข้อ ได้แก่ 

  (1) ให้มีทัศนคติที่ถูกตอ้ง 
  (2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 
  (3) มีงานท ามีอาชีพ 
  (4) เป็นพลเมืองดี 
 ต่อไปทุกสถานศึกษาท าอะไรต้องใหเ้ข้ากับนโยบายทั้ง 4 ข้อนี้ และเข้ากับแผน

ยุทธศาสตร์ 20 ปี แต่ในส่วนของศึกษาธิการจะมีทกัษะด้านวิชาการ วิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีวิต จากความร่วมมือของทกุฝ่าย ทีเ่ราได้ด าเนินการไปในปีนี้ คือโครงการ
อบรมป้องกันเดก็จมน้ า  เด็กได้เรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัตจิรงิในการช่วยเหลือตนเอง
และผู้อื่น รวมถึงการช่วยชีวิตโดยการปั้มหัวใจ(CPR)  

ประธาน - เป็นสิ่งที่ดทีี่ท่าน ผอ.ได้น าข่าวสารมาประชาสมัพันธ์ส าหรบัลูกหลานในต าบลบุ่ง
คล้า  
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- และโครงการป้องกันเดก็จมน้ า โครงการนี้ได้รับงบประมาณจาก กองทุน
หลักประกันสุขภาพ ถือเป็นอีกโครงการทีม่ีประโยชน์มากเพือ่ไม่ให้เด็กในต าบลของ
เราไม่เสียชีวิตจากการจมน้ า 

ร.ร.บ้านขวาน้อย - ดิฉันนางศิริพร  เชิดชัยภูมิ ครูช านาญการพิเศษ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ โรงเรียน
บ้านขวาน้อยได้รับต าแหน่งโรงเรียนดีสี่มมุเมือง เนื่องจาก  

 - O-NET ของ ป.6 ได้ที่ 3 ของ สพฐ.เขต 1 
 - NT ของ ป.3 ได้ที่ 10 ของ สพฐ.เขต 1 
 - การจัดอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านขวาน้อยขอขอบคุณเจา้หน้าที่ อบต.ที่ได้จัดท า

เอกสารและเบิกเงินโครงการไดร้วดเร็ว รวมถึงอาหารเสริม(นม) เมื่อก่อนน้ าแข็งน้อย  
แต่ปัจจบุันก็ได้รบัการแก้ไขแล้ว ก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและผูเ้กี่ยวข้องทกุท่าน 

ก านันต าบลบุ่งคล้า -เรื่องแรกจากการที่เราได้ท าหนงัสือถึงกองก าลงัรักษาความสงบเรียบรอ้ยภายใน จ.
ชัยภูมิ ได้ออกตรวจร่วมกบัก านัน ผญบ. นายก อบต.เมี่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้
ตั้งด่านตรวจตราที่ ม.12 ผวจ.ก าชับการดูแลเรื่องนี้เกี่ยวรถเสียงดัง ดัดแปลง แต่ละ
ชุมชนให้ส่งรายช่ือให้อ าเภอรวมถึงร้านซ่อมที่ดัดแปลง  มีการจบักลุม่กันของวัยรุ่นที่
หายไปหลายเดือน เริ่มมีการรวมตัวกันอีก ต้องสร้างความเข้าใจให้กับผูป้กครองด้วย
ว่าถ้าเด็กท าผิดผูป้กครองต้องรบัผิดชอบด้วย 

 - อ าเภอเมืองชัยภูมิอบรมผู้น าท้องที่ ท้องถ่ินวันที่ 24-26 ก.ค.62 ที่กองร้อยอาสา
รักษาดินแดน จ.ชัยภูมิ มี 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.1,ม.2,ม.3ม.5 บ้านละ 10 คน 

 - การเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่นาอินทรีย์ เกษตรกรสามารถลงได้ไม่จ ากัด แต่
จะต้องไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ฉีดยาฆ่าหญ้า 

 - โครงการหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง หลายหมู่บ้านได้รบัการสนบัสนุนจาก
ส านักงานพฒันาชุมชน เป็นงบจัดซื้อเมล็ดพันธ์ุผักเล็กๆน้อยๆ ไว้เพื่อลดรายจ่าย ม. 
8 ได้โครงการเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ 

 -โครงการเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ม. 1,3,6,7,8,9  
 - ในวันที่ 18 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทีห่อประชุมอ าเภอเมอืง 
แพทย์ประจ าต าบล ขอช่ืนชมการท างานของผู้น าทอ้งที่ ทีม่ีการจัดสายตรวจตรวจตราเดก็แว้น ในนาม

ชมรมก านัน ผญบ.ไดส้นับสนุนน้ าดื่ม อาหาร ส าหรับ จนท.ที่ออกปฏิบัติหน้าทีจ่าก
เงินชมรมทีห่ักกันคนละ 50.บาททุกเดือน 

ผญบ.ม.11 - นโยบายของ ผวจ.ในการก่อสร้างฝายมีชีวิตจ านวน 1 แห่งที่เราต้องด าเนินการ
ขณะนี้วัสดุเกือบครบแล้ว ส่วนวันเวลาด าเนินการอยากให้เรง่ เพราะต้องด าเนินการ
ก่อนฝนมา 
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 - การตั้งด่านในต าบล ผมได้ท า นส.ถึงท่านนายอ าเภอและได้เข้าพบท่าน นอภ.เมือง 

ในการตั้งด่าน แบ่งเป็น 6 ชุด มี กอ.รมน. สายตรวจต าบล ก านัน ผญบ.  
จุดประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามแหลง่มั่วสุม การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ประธาน ถ้าด าเนินการได้เดือนละครัง้ก็จะเป็นการดี คงจะเงียบสงบส าหรับเสียงรถ 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 
 4.1 การโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 (1) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ความสูงไม่น้อยกว่า 4.40 ม. จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ 

55,000 บาท  
 (2) โต๊ะท างานเหล็กขนาด 4 ฟุต 1 ตัวราคา 5,500 บาท 
 (3) โต๊ะท างานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 ตัวราคา 5,000 บาท 
 (4) เก้าอีท้ างานจ านวน 2 ตัวราคาตัวละ 1,790 บาท เป็นเงิน 3,580 บาท 
 (5) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน 10 ตัว ราคาตัวละ 700 บาท 

เป็นเงิน 7,000 บาท 
ปลัด อบต. การโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  

ข้อ 27 เป็นการโอนที่ท าใหม้ีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ หรือ 

  เป็นการโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
 รายละเอียดการโอนงบประมาณ 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 (1) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ความสูงไม่น้อยกว่า 4.40 ม. จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ 

55,000 บาท เป็นการโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานบรหิารทั่วไป ขอโอน
งบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง ตั้งงบไว้  500,000 บาท ปัจจบุันคงเหลือ  247,000 บาท ขอโอนลด 
110,000 บาท หลังจากโอนลดแล้วคงเหลือ 137,000 บาท 

 (2) โต๊ะท างานเหล็กขนาด 4 ฟุต 1 ตัวราคา 5,500 บาท  เป็นการโอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ แผนงานบรหิารทั่วไป ขอโอนงบประมาณจากแผนงานบรหิารทั่วไป 
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หมวดค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า ตั้งไว้ 18,000 บาท 
ปัจจุบันคงเหลือ 18,000 บาท ขอโอนลด 5,500 บาท หลังจากโอนแล้วคงเหลือ 
12,500 บาท 

 (3) โต๊ะท างานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 ตัวราคา 5,000 บาท เป็นการโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ แผนงานบรหิารทั่วไป ขอโอนงบประมาณจากแผนงานบรหิารทั่วไป
หมวดค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า ตั้งไว้ 18,000 บาท 
ปัจจุบันคงเหลือ 12,500 บาท ขอโอนลด 5,000 บาท หลังจากโอนแล้วคงเหลือ 
7,500 บาท 

 (4) เก้าอีท้ างานจ านวน 2 ตัวราคาตัวละ 1,790 บาท เป็นเงิน 3,580 บาท เป็น
การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบรหิารทั่วไป ขอโอนงบประมาณจากแผนงาน
บรหิารทั่วไปหมวดค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อเครือ่งซักผ้า ตั้งไว้ 
18,000 บาท ปจัจบุันคงเหลอื 7,500 บาท ขอโอนลด 3,580 บาท หลงัจาก
โอนแล้วคงเหลอื 3,920 บาท 

 (5) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน 10 ตัว ราคาตัวละ 700 บาท 
เป็นเงิน 7,000 บาท เป็นการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบรหิารทั่วไป ขอโอน
งบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง ตั้งงบไว้  500,000 บาท ปัจจบุันคงเหลือ  137,000 บาท ขอโอนลด 
7,000 บาท หลังจากโอนลดแล้วคงเหลือ 130,000 บาท 

ประธาน ท่านสมาชิกจะสอบถามรายละเอียดโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มจีะขอมติทีป่ระชุมในการ
ให้ความเห็นชอบการการโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งสร้าง 
จ านวน 5 รายการ  

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  20 เสียง 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
นายสมศักดิ์(ส.อบต.ม.11)ขอสอบถามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

สายบ้านนายวัลลภ  วิลัยปาน ถึง หนองสัมพันธ์ หมูท่ี่ 11 งบประมาณ 600,000 
บาท ท าไมยังไม่ด าเนินการ 

ปลัด อบต. ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อหาผูร้ับจ้าง เนือ่งจากโครงการเกิน 500,000 
บาท ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding ผู้รับจ้างที่ลงทะเบียนห้างร้านไว้กับ
กรมบัญชีกลางจะเข้ามาย่ืนเสนอราคาในระบบ และโดยปกติจะเลือกผู้ทีเ่สนอราคา
ต่ าสุด  
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นายก อบต. ส าหรับการออกตรวจกบัชุดปฏิบัติการ ก็เป็นสิง่ที่ดี ถ้าเป็นไปได้ควรจะเป็นเดือนละ

ครั้งเพือ่ป้องกัน ปราบปรามปัญหาเด็กแว้นและยาเสพติด และการมั่วสมุของเดก็
วัยรุ่น เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน อบต.กจ็ะสนับสนุนเต็มที ่

 
ประธาน                     กล่าวปิดประชุมเวลา 12.15 น. 

   
                        

       ลงช่ือ  ชนาภา  สุภักดี         ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 
( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 
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