
 
 

 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ 
เรื่อง   การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

                                              ************************************* 
                                                   

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ได้ด าเนินการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๓   ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ ที่ผ่านมาแล้วนั้น 
  
  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ ได้ มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบท้ายนี้ 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
  
   ประกาศ   ณ  วันที่     ๑๒   เดือน  สิงหาคม พ.ศ.   ๒๕๖๓ 
 
 

(ลงชื่อ) 
    (นายละมุด  ป้อมสุวรรณ์) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2563 

วันที่ 15  มิถุนายน  2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายละมุด  ป้อมสุวรรณ์ ประธานสภา ละมุด  ป้อมสุวรรณ์  
2 นายสุดใจ   ชัยมาโย รองประธานสภา สุดใจ   ชัยมาโย  
3 นายถวิล          ทาขุลี ส.อบต. ม.2 ถวิล    ทาขุลี  
4 นายส าเนาว์      นาคนชม ส.อบต. ม.3 ส าเนาว์  นาคนชม  
5 นายธีระพล       เขียวมี ส.อบต. ม.4 ธีระพล   เขียวมี  
6 นายวันดี            ศรีสวัสดิ ์ ส.อบต. ม.5 วันดี      ศรีสวัสดิ ์  
7 นางปิยมน         วิไลวรรณ์ ส.อบต. ม.6 วันดี     ศรีสวัสดิ์  
8 นางยุภาพร       กิจขยัน ส.อบต. ม.6 ยุภาพร   กิจขยัน  
9 นายศิริพันธ์       สีเวียง ส.อบต. ม.7 ศิริพันธ์   สีเวียง  
10 นายทูลถวาย     ยะโคนัย ส.อบต. ม.8 ทูลถวาย   ยะโคนัย  
11 นายสมบูรณ์      จอมศรี ส.อบต. ม.8 สมบูรณ์    จอมศรี  
12 นายฉลอง         เจริญคุณ ส.อบต. ม.9 ฉลอง      เจริญคุณ  
13 นายสถาพร        เพ็ญบุญ ส.อบต. ม. 9 สถาพร     เพ็ญบุญ  
14 นายประสาท     น้อยชุมแพ ส.อบต. ม.10 ประสาท  น้อยชุมแพ  
15 นายประหยัด    แพงแซง ส.อบต. ม.11 ประหยัด    แพงแซง  
16 นางสาวพิกุลทอง  อาจวงค์ ส.อบต. ม.11 พิกุลทอง  อาจวงค์  
17 นางสาววิชญาภรณ์  บัวผัน เลขานุการสภาฯ วิชญาภรณ์  บัวผัน  
 
ผู้ไม่มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
    
    

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอ าพร   ค าโล่ห์ รองนายก อบต. อ าพร  ค าโล่ห์  
2 นายวิทยา  ร้อยดี รองนายก อบต. วิทยา  ร้อยดี  
3 นายบุญมี  ทองดี เลขานุการนายก อบต. บุญมี  ทองดี  
4 นายมานพ   ค าโล่ห์ หัวหน้าส านักปลัด มานพ   ค าโล่ห์  
5 นางสาวรุ่งนฐา  ม่วงภูเขียว นักวิชาการเงินและบัญชี รุ่งนฐา  ม่วงภูเขียว  
6 นายวุฒิไกร  วงค์ไชยชาญ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน วุฒิไกร  วงค์ไชยชาญ  
7 นายกิตติชนะพัฒน์  แกนภูเขียว คนงานทั่วไป กิตติชนะพัฒน์  แกนภูเขียว  
8 นายประเสริฐ  สีหานาม คนงานทั่วไป ประเสริฐ  สีหานาม  

 
 
 



ผู้เข้าประชุม  จ านวน  17 คน  
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน   - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  5 คน  
เริ่มประชุม  เวลา   10.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 
นายละมุด  ป้อมสุวรรณ์ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 
 
นายละมุด  ป้อมสุวรรณ์ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม 
นายละมุด  ป้อมสุวรรณ์ 
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 
 
นายละมุด  ป้อมสุวรรณ์ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นางสาวรุ่งนฐา  ม่วงภูเขียว 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานแจ้งให้ทราบ 
ได้กล่าวทักทายต่อที่ประชุมสภาฯ อบต.ชุมแพ และแจ้งเรื่องการระบาดของโรคโควิค-19 
ขอให้ทุกท่านได้รักษาสุขภาพและระมัดระวังในการใช้ชีวิตต่อไป  
ทราบและปฏิบัติ 
 
รับรองรายงานการประชุม (สมัยสามัย  สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 
2563) 
ตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ศึกษาแล้วนั้น มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อความใดหรือไม่  
ไม่มี 
ถ้าไม่มีการแก้ไขใดๆ กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
ไม่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงใด ๆ และรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
เรื่องต้องพิจารณา 
3.1.  การขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจ าปี 2563 
ด้วยประธานสภาฯ ได้รับญัตติจากนายก อบต.ชุมแพ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563  และได้บรรจุเข้าในระเบียบวาระ
การประชุมของสภาฯ อบต.ชุมแพ ในวันนี้ ดังนั้น ก่อนที่จะมีการพิจารณาโครงการขอให้
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้น าเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ ต่อไป ท่านแรกขอ
เชิญเจ้าหน้าที่การเงินได้ชี้แจงเรื่องของสถานการคลังของ อบต.ชุมแพ เชิญครับ 
ตามท่ีส่วนการคลัง ได้รับบันทึกจากกองช่าง เรื่องของการส่งแบบแปลนรายละเอียด
โครงการ เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะมนั้น  จ านวน 1,864,870 บาท  จึงขอชี้แจงเกี่ยวกับ
สถานะการคลังของ อบต.ชุมแพ และที่ไปที่มาของสถานการคลังปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบัน อบต.
ชุมแพได้เปิดบัญชีเงินฝากอยู่ที่ 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคาร ธ.ก.ส. และ
ธนาคารออมสิน ซึ่งมียอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จ านวน 5,001,087.31 
บาท และก่อนที่จะใช้จ่ายเงินสะสมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ก่อนที่
จะใช้จ่ายเงินสะสมนั้นจะต้องกันเงินสะสมเพื่อส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและกรณีภัยพิบัตเกิดขึ้น ดังนั้นจึงขออนุมัติในการกันเงินสะสม ดังรายการ
ต่อไปนี้ 
1.  เงินเดือนพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานจ้าง  
     เดือนละ 800,000 x 3 เป็นเงิน 2,400,000 บาท 
2.  เค่าเช่าบ้าน เดือนละ 12,300 x 3 เป็นเงิน 27,900 บาท 
3.  เงินกันร้อยละ 10 ของงบประมาณ จ านวน 3,957,894 บาท  
รวมเป็นเงินที่ต้องกันทั้งสิ้น จ านวน 6,385,774 บาท 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายละมุด  ป้อมสุวรรณ์ 
ประธานสภาฯ 
 
นางสาววิชญาภรณ์  บัวผัน 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายละมุด  ป้อมสุวรรณ์ 
ประธานสภาฯ 
 
นายประหยัด  แพงแซง 
ส.อบต.ม.11 
นางสาวรุ่งนฐา  ม่วงภูเขียว 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นายศิริพันธ์  สีเวียง 
ส.อบต.ม.7 
นางสาววิชญาภรณ์  บัวผัน 
ปลัด อบต. 
 
นายละมุด  ป้อมสุวรรณ์ 
ประธานสภาฯ 
 

จึงเห็นได้ว่า จากยอดเงินสะสมที่มีอยู่ จึงไม่เพียงพอต่อยอดท่ีจะต้องกันไว้เป็นเงินส ารอง
จ่าย จึงได้ท าบันทึกเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพที่ ขก 79402/    ลงวันที่  
5 มิถุนายน  2563 โดยมีนวก.การเงิน โดยนางสาวรุ่งนฐา  ม่วงภูเขียว /นายมานพ ค าโล่ห์ 
รักษาการ ผอ.กองคลัง/ นางสาววิชญาภรณ์  บัวผัน ปลัด อบต. ได้ลงความเห็นว่า 
เนื่องจากสถานการณ์คลังที่มีน้อย จึงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายเงินสะสม เห็นควรชะลอไว้
ก่อน หรือใช้งบประมาณปกติในข้อบัญญัติไปพลาง ๆ ก่อน แต่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมแพได้มีความเห็นให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 846,100 บาท เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและเห็นว่าไม่กระทบต่อสถานการณคลังของ อบต.ชุมแพ 
แต่อย่างใด ข้าพเจ้าจึงได้น าเสนอที่ไปที่มาของสถานการณ์คลังให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้
พิจารณาประกอบต่อไป 
 
ต่อไปของเชิญปลัด อบต. ได้ชี้แจงในรายละเอียดต่าง ๆ   
 
 
ตามท่ีเจ้าหน้าที่การเงินฯ ได้ชี้แจงในส่วนของรายละเอียดไปแล้วนั้น ในฐานะที่เป็น
เลขานุการสภาฯ และเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอน าเสนอเพ่ิมเติมว่า จากสถานการคลัง
ที่มีอยู่และยอดงบประมาณท่ีนายก อบต.ชุมแพ ได้ขออนุมัติต่อสภาฯ นั้น เงินสะสมที่มีอยู่
ไม่เพียงพอต่อการจ่ายขาด เนื่องจากต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่งบประมาณจึงได้ท าบันทึกทบทวนการขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขึ้นอีก 1 ฉบับ ตามบันทึกข้อความที่ ขก 79401/      ลงวันที่ 8 
มิถุนายน 2563 ขอให้ท่านนายกได้ทบทวนการใช้จ่ายเงินสะสม เนื่องจากสถานการณคลัง
ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายตามระเบียบที่เก่ียวข้อง จึงเห็นควรให้ชะลอไว้ก่อน แต่นายก 
อบต.ชุมแพ ได้มีความเห็นให้ด าเนินการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนต่อไป จึงขอให้สภาฯ อบต.ชุมแพ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสม เพราะสถานการณ์คลังที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ตามท่ีแจ้งให้ทุกท่านให้
ทราบ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ท าบันทึกเสนอแล้ว ถ้าเกิดความผิดพลาดประการใด ใน
ส่วนของสมาชิก อบต. ก็ต้องรับรู้และรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนต่อไป 
จากรายละเอียดดังกล่าว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับสถานการณคลังหรือไม่
อย่างไร 
 
จากที่เจ้าหน้าที่กล่าวมาท้ังหมด อยากทราบว่าเงินสะสมเพียงพอต่อการจ่ายหรือไม่  
 
จากที่น าเสนอ ขอเรียนให้ทราบว่าไม่สามารถใช้เงินสะสมได้ 
 
แล้วเงินส ารองจ่ายสามารถจ่ายได้หรือไม่ 
 
สามารถจ่ายได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอเชิญท่านรองวิทยา  ร้อยดี รองนายก 
อบต. น าเสนอรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติใช้เงินสะสมต่อท่ีประชุมสภาครับ  
 



นายวิทยา  ร้อยดี 
รองนายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายละมุด  ป้อมสุวรรณ์ 
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นายละมุด  ป้อมสุวรรณ์ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม 
 
นายละมุด  ป้อมสุวรรณ์ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
นายละมุด  ป้อมสุวรรณ์ 
ประธานสภาฯ 
 

ได้น าเสนอรายละเอียดตามที่ผู้บริหารมีญัตติที่น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  รายละเอียด
โครงการเพื่อให้สภาฯ พิจาณาอนุมัติใช้เงินสะสม ประจ าปี 2563 ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านสว่างวารี หมู่ที่ 10 ต าบลชุมแพ  
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยท าการลงหินคลุกเสริมผิวทาง บริเวณท่ีช ารุดเป็นหลุม 
– บ่อ จ านวน 2 สาย ดังนี้ 
 สายที่ 1. ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร    
 สายที่ 2. ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร  รวม
ปริมาตรหินคลุก 136 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบรวม (รายละเอียดตามแบบแปลน  
อบต.ชุมแพก าหนด) งบประมาณ 77,400.- บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
2. โครงการก่อนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายปู่ตา)  บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ต าบลชุม
แพ  อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยท าการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 448 ตร.ม. พร้อมลงไหล่
ทางหินคลุกกว้างข้างล่ะ 0.30 เมตร    (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ชุมแพก าหนด)  
งบประมาณ 272,900.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
3. โครงการปรับปรุงถนน คสล.  บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น โดยท าการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 161 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างล่ะ 
0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ชุมแพก าหนด) งบประมาณ 495,800.-บาท 
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  846,100.- บาท (-แปดแสนสี่หม่ืนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) 
 
จากรายละเอียดที่รองนายกได้น าเสนอต่อที่ประชุม ต่อไปกระผมจะขอมติจากท่ีประชุม
สภา อบต.ชุมแพ ว่าจะอนุมัติในการใช้เงินสะสมหรือไม่ ขอมติ ใครเห็นชอบอนุมัติให้ยกมือ
ครับ 
ยกมือด้วยเสียงส่วนมาก 
 
กระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบในการอนุมัติ 
 
ผู้ที่ไม่เห็นชอบในการอนุมัติ ประกอบด้วยนางยุภาพร  กิจขยัน ส.อบต.ม.6 /และนาย
ส าเนาว์  นาคนชม ส.อบต.ม.3 
ด้วยเสียงส่วนมากของที่ประชุม จึงมีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
 
รับทราบ 
 
3.2 การ พิจารณา โอนงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2541  ข้อ 27  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  โดยพิจารณาน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
เรื่องการโอนงบประมาณประมาณ ขอให้ปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ ต่อไป 
 



นางสาววิชญาภรณ์  บัวผัน 
ปลัด อบต. 
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ตามท่ี นายก อบต.ชุมแพ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจสอบสถานการเงิน
การคลัง และได้สั่งให้มีการโอนงบประมาณในหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ที่ตั้งจ่ายไว้ใน
ข้อบัญญัติประมาณปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.  เงินเดือนรองปลัด อบต.  จ านวน   185,160  บาท  
2.  เงินเดือนนักวิชาการสุขาภิบาล  จ านวน   180,720 บาท 
3.  เงินเดือนนักบริหารงานช่างระดับต้น จ านวน 185,160 บาท 
4.  เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการช่าง จ านวน 165,120 บาท 
5.  เงินประจ าต าแหน่ง  รองปลัด   จ านวน  42,000 บาท 
6.  เงินประจ าต าแหน่ง  ผอ.กองช่าง  ตั้งไว้ 42,000 บาท  
7.  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ จ านวน 50,000 บาท 
8.  ค่ากรรมการตรวจรับงานจ้าง  จ านวน  50,000 บาท 
9.  โครงการศึกษาดูงานคณะผู้บริหารฯ  จ านวน  300,000 บาท 
10.  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ ตั้งไว้  250,000 บาท  
11. โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 50,000 บาท 
12. โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 40,000 บาท 
13. โครงการประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ าขอพรฯ  จ านวน 70,000 บาท 
14. โครงการประเพณีสงน้ าพระนอน  ตั้งไว้ 20,000 บาท  
15. โครงการประเพณีปราสาทผึ้ง  ตั้งไว้ 20,000 บาท  
16. โครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 700,000 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,350,160.- บาท   
ทั้งนี้ ในรายการที่จะขอโอนตามข้อ 16 โครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้าพเจ้าได้ทักท้วงแล้วว่าสมควรจะด าเนินโครงการ เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจากสถานที่
ของต าบลชุมแพ เป็นพ้ืนที่ของในหลวง ร.9 ได้เสด็จมาถึง 2 ครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี โครงการก่อสร้างเข่ือนล าน้ าเชิญให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์หลาย
ต าบล ประกอบกับนายอ าเภอชุมแพได้มีนโยบายว่าควรด าเนินการเพ่ือให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้และน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ถึงแม้ว่าถ้าในปีงบประมาณนี้ยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ก็สามารถขอกันงบประมาณเบิกเหลี่ยมปีได้ แต่สามารถด าเนินการ
ก่อสร้างแล้วจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมได้อีก แต่นายก อบต.ชุมแพ ได้ส่งการให้มีการโอน
งบประมาณในการนี้ต่อไป จึงน าเรียนให้สภาฯทราบและพิจารณาต่อไป ประเด็นการโอน
งบประมาณ ตามข้อ (3) (6) ได้รับแจ้งจากนักทรัพยากรบุคคลว่า กรมฯ ได้จัดสรรบุคลากร
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง มาปฏิบัติหน้าที่อบต.ชุมแพ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
เพราะฉะนั้น จึงเห็นควรให้สภาฯ พิจารณาต่อไป 
จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ในสภาฯ อบต.ชุมแพ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและ
ขอให้รองนายก อบต. น าเสนอโครงการที่จะขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ต่อไป 
ในส่วนรายการที่จะขอโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ
ไปด้วย โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงหินคลุกสู่แหล่งเกษตร (สายร่องโจด) บ้านมาลา หมู่ที่ 3 ต าบลชุมแพ  
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยท าการลงหินคลุกเสริมผิวทาง บริเวณท่ีช ารุดเป็น     
หลุม – บ่อ  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร รวม
ปริมาตรหินคลุก 832 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ  
(รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ชุมแพก าหนด)  งบประมาณ 473,400.- บาท (สี่แสน
เจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายละมุด  ป้อมสุวรรณ์ 
ประธานสภาฯ 
นายทูลถวาย  ยะโคนัย 
ส.อบต.ม.8 
 
นายส าเนาว์  นาคนชม 
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2. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสู่แหล่งเกษตร (สายโสกปลา) บ้านมาลา หมู่ที่ 3 ต าบล
ชุมแพ  อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยท าการลงหินคลุกเสริมผิวทาง บริเวณท่ีช ารุด
เป็น หลุม – บ่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร รวม
ปริมาตรหินคลุก 832 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ(รายละเอียดตามแบบแปลน  
อบต.ชุมแพก าหนด) งบประมาณ 473,400.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
3. โครงการปรับปรุงหินคลุก  (สายโรงน้ า) บ้านแก้งยาว หมู่ 8 ต าบลชุมแพ  อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น โดยท าการลงหินคลุกเสริมผิวทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 711 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร รวมปริมาตรหินคลุก 227 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 
(รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ชุมแพก าหนด)  งบประมาณ 1 29,100.- บาท (หนึ่ง
แสนสองมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
4. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองจิก  หมู่ที่ 7 ต าบลชุมแพ 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยท าการลงหินคลุกเสริมผิวทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 
เมตร ยาว 155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร รวมปริมาตรหินคลุก 37 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกรดเกลี่ยเรียบ (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ชุมแพก าหนด)  งบประมาณ 21,000.- 
บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
5. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 2 – บ้านหนองจิก หมู่ที่ 7  
ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยท าการลงหินคลุกเสริมผิวทาง ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 2,170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร รวมปริมาตรหินคลุก 434 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ชุมแพก าหนด)   
งบประมาณ  246,900.- บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
6. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกรอบคันคูหนองหินลาด บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ต าบล      
ชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยท าการลงหินคลุกเสริมผิวทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 2,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร รวมปริมาตรหินคลุก 688 ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ชุมแพก าหนด)   
งบประมาณ  391,400.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
7. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางที่ช ารุดเป็นหลุม – บ่อ บ้านมาลา หมู่ที่ 3 ต าบลชุมแพ 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยท าการลงแอสฟัลท์ติกเสริมผิวถนนที่ช ารุดเป็นหลุม – 
บ่อ จ านวน 2 ช่วง ช่วงท่ี 1  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 330 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  400  ตร.ม.  (รายละเอียดตามแบบแปลน  
อบต.ชุมแพก าหนด)   งบประมาณ  49 4,300.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่น สี่พันสามร้อยบาท
ถ้วน) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,229,500.- บาท  
 
จากรายละเอียดดังกล่าวทั้งหมดท่ีจะโอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นโครงการใหม่ จึงขอให้สภาฯ ได้
พิจารณาอย่างรอบคอบ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามประเด็นใดหรือไม่  
เสนอให้ที่ประชุมในรายการงบประมาณจ่ายตามข้อบัญญัติคือ รายจ่ายเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนของนักบริหารงานช่างระดับต้น เห็นควรให้คงไว้ ไม่มีการโอนเนื่องจาก
บุคลากรจะมาต ารงต าแหน่งแล้ว 
เสนอว่า เพื่อความเหมาะสมกับจ านวนเงินที่จะขอโอน เห็นควรให้ลดโครงการลง และควร
ตัดโครงการที่ยังไม่เดือดร้อนออกก่อน คือ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสู่แหล่งเกษตร 
(สายร่องโจด) งบประมาณ 473,000 บาท  
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นางสาววิชญาภรณ์  บัวผัน 
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มีท่านใดจะเสนออ่ืนใดอีกหรือไม่ 
 
ไม่มี 
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอประเด็นอื่น กระผมขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในการอนุมัติโครงการ
ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอ โดยงบประมาณรายจ่ายที่จะขอโอนให้ตัดรายการค่าเงินเดือนนัก
บริหารงานช่าง+ค่าเงินประจ าต าแหน่ง รวมทั้งสิ้น 207,120 บาท ให้คงไว้ไม่โอน และตัด
โครงการที่ 1 ปรับปรุงถนนหินคลุกสู่แหล่งเกษตร (สายร่องโจด) งบประมาณ 473,000 
บาท ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ครับ 
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามท่ีเสนอ 
 
จากรายละเอียดทั้งหมด งบประมาณที่ขออนุมัติในการโอนคือ 2,123,000.-บาท และโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ เป็นเงิน จ านวน 1,756,100.-บาท 
 
เรื่องค้างพิจารณา 
-  ไม่มี 
 
 
เรื่องอ่ืน 
- การซ่อมแซมสถานีสูบน้ า 
เนื่องจากได้รับการร้องขอจากกลุ่มผู้ใช้น้ า เรื่องการซ่อมแซมคลองส่งน้ า จึงขอให้ส่วนโยธา
ได้ออกส ารวจประมาณการ เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกลุ่มผู้ใช้น้ าต่อไป  
รับทราบ 
มีท่านใดจะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่ 
 
ไม่มี 
ถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุมสมัยสามัญ 3 ครับ 
 
เวลา  12.30 น. 
 
 

              วิชญาภรณ ์ บวัผัน      ผูบ้นัทึก 
(นางสาววิชญาภรณ์  บัวผัน) 

เลขานุการสภาฯ 
 
 

              ละมุด  ป้อมสุวรรณ์    ผู้ตรวจ 
(นายละมุด    ป้อมสุวรรณ์) 

ประธานสภาฯ 


