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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 สมัยวิสามัญท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  

.................................................... 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายบุญน า  หงษ์ทอง  ประธานสภา อบต. 
 ๒. นายสุวิจักขณ์  ทุ่งศรีแก้ว  รองประธานสภา อบต. 
 ๓. นายสุชิน  พุมมา    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 
 ๔. นายสมคิด  ร่มวิเชียร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
 ๕. นายนที  คงเหมาะ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
 ๖. นายสุคนธ ์ ชังชะนา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 
 ๗. นายบุญจริง  พิมพ์แก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ 
 ๘. นายเริงศักดิ์  เดชรักษ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
 ๙. นายพีรวุฒิ  เพชรขวัญ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายประทีป  ทั่งศรี   นายก อบต.  

๒. นายเฉลิมพล  แก้วสุวรรณ  รองนายก อบต. 
๓. นายค าพูน  บุญเสงี่ยม  รองนายก อบต. 
๔. นายวิคุณ  กิ่งสวัสดิ์   รองปลัด อบต. 
 

  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. นายโสธร  ทั่งศรี   เลขานุการนายก อบต. 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น.  
เลขานุการฯ(ชั่วคราว) เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภา อบต. 
   ไชยราช กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภา อบต. เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภา  

อบต.ไชยราช สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือ

พิจารณาตามระเบียบวาระท่ีแจ้งให้ทราบนะครับ  
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี    
พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

ประธานสภา อบต. เชิญเลขานุการสภา อบต.อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
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เลขานุการฯ(ชั่วคราว) ได้อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.ครั้งที่แล้ว สมัยสาสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  
๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ อย่างละเอียด 

ประธานสภา อบต. เชิญสมาชิกสภา อบต.ได้ตรวจรายงานกาประชุมสภา อบต.ครั้งที่แล้วอย่างละเอียด
อีกครั้ง ว่ามีถ้อยค าหรือข้อความใดไม่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ 

มติที่ประชุมสภา อบต. มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมด ๘ ท่าน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
อบต.ครั้ งที่แล้ ว  สมัยสามัญที่  ๒ ครั้ งที่  ๑ เมื่อวันที่  ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓            
เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  - รับรองรายงานการประชุม  ๗  เสียง 
- ไม่รับรองรายงานการประชุม   -   เสียง 
- งดออกเสียง    ๑   เสียง 
- ไม่อยู่ในที่ประชุม   -     เสียง 
- ลาประชุม    -    เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 
๓.๑ เลือกเลขานุการสภา อบต.แทนต าแหน่งท่ีว่าง 

เลขานุการฯ (ชั่วคราว) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
   พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
   ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภา
ท้องถิ่น 

  จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.เสนอชื่อผู้ที่จะท าหน้าที่เลขานุการสภา อบต.แทน
ต าแหน่งที่ว่าง ขอให้เสนอชื่อได้เลยครับ 

นายสุคนธ์ ชังชะนา ผมขอเสนอ นายสุชิน พุมมา  
(ส.อบต. หมู่ ๔)  ผู้รับรอง นายสมคิด ร่มวิเชียร 
   ผู้รับรอง นายเริงศักดิ์ เดชรักษ์ 
   ผู้รับรอง นายพีรวุฒิ เพชรขวัญ 
ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  

๓.๒ เรื่องพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

ประธานสภา อบต. ขอเชิญ นายก อบต.ครับ 
นายก อบต. ด้วยส านักงานปลัด อบต./กองช่าง และกองการศึกษาฯ มีความประสงค์ขอโอน

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  เพ่ือให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่แจกให้กับทุกท่านแล้วนะ
ครับ   

เลขานุการสภา อบต. ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 
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ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมาดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา  
อบต. เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ตามท่ีเสนอหรือไม ่

มติที่ประชุมสภา อบต. มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมด ๘ ท่าน มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

   -  มีมตใิห้โอนงบประมาณฯ   ๗  เสียง 
- งดออกเสียง     ๑   เสียง 
- ไม่อยู่ในที่ประชุม     -    เสียง 
- ลาประชุม     -     เสียง 

๓.๓ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๖๓  

ประธานสภา อบต. ขอเชิญ นายก อบต.ครับ 
นายก อบต.  ด้วยส านักงานปลัด อบต. และกองการศึกษาฯ มีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับการเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่แจกให้กับทุกท่าน
แล้วนะครับ   

เลขานุการสภา อบต. ข้อกฎหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 
   ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา  
อบต. เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามท่ีเสนอหรือไม ่

มติที่ประชุมสภา อบต. มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมด ๘ ท่าน มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

   - มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงฯ ๗  เสียง 
- งดออกเสียง     ๑   เสียง 
- ไม่อยู่ในที่ประชุม   -     เสียง 
- ลาประชุม     -     เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
รองประธานสภา อบต. แจ้งเรื่องฝนที่ตกหนักเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท าให้ถนนได้รับความเสียหาย

หลายหมู่บ้าน ขอให้ทาง อบต.ไชยราชเข้าส ารวจและช่วยเหลือให้กับทางหมู่บ้าน
ด้วย 
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นายก อบต. ขอให้ทุกหมู่บ้านด าเนินการส ารวจเบื้องต้นมา แล้วแจ้งให้ อบต.ทราบด้วย เพ่ือจะได้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าส ารวจอีกครั้งในวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพ่ือ
ด าเนินการอนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือและซ่อมแซมต่อไป 

นายพีรวุฒิ เพชรขวัญ สอบถามเรื่องงบประมาณด าเนินการซ่อมแซมถนน งบจัดซื้อหินคลุกจะเริ่ม 
(ส.อบต.หมู่ ๖)  ด าเนินการได้เม่ือใด 
นายก อบตค. ได้แจ้งทางกองช่างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจครับ และกระผมขอแจ้ง

ความคืบหน้างบประมาณซ่อมแซมฝายในหมู่บ้านของกรมชลประทานว่า ขณะนี้กรม
ชลประทานแจ้งว่าได้อนุมัติงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบฯ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆหรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้เชิญครับ ถ้าที่

ประชุมไม่มีเรื่องอ่ืนๆ หรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีก ขอปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขอบคุณทุกท่านครับ 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 
   (ลงชื่อ).............สุชิน  พุมมา...........................ผู้บันทึกการประชุม 
                 (นายสุชิน   พุมมา) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  
 

 

 
(ลงชื่อ)…….บุญจริง   พิมพ์แก้ว…………… 

(นายบุญจริง   พิมพ์แก้ว) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)…….สมคิด  ร่มวิเชียร……………   (ลงชื่อ…..…พีรวุฒิ  เพชรขวัญ…………… 
           (นายสมคิด ร่มวิเชียร)     (นายพีรวุฒิ  เพชรขวัญ) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว เมื่อ............................. 
 
 
   (ลงชื่อ)………บุญน า   หงษ์ทอง………ผู้รับรองรายงานการประชุม 
      (นายบุญน า   หงษ์ทอง)   
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
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