
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

  สมัยสามัญ สมัยที่ 4  คร้ังท่ี  1/2563 

เมื่อวันท่ี  29  ธันวาคม  พ.ศ.2563     

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 
 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ ประธานสภา อบต.กุดตุ้ม ไพรวัลย์  พิลาวรรณ 

2. นายชัยยา   เก่งสูงเนิน รองประธานสภา อบต.กุดตุ้ม ชัยยา   เก่งสูงเนิน 

3. นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา เลขานุการสภา อบต.กุดตุ้ม เฉลิมศิลป์  เทพจันทรา 

4. นายสมศรี  คุณวันดี สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 1 สมศร ี คุณวันดี 

5. นางสาวสุชญา โคตรชมภู สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 1 สุชญา โคตรชมภู 

6. นายสวรรค์ตา  พลบุตร สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 2 สวรรค์ตา  พลบุตร 

7. นายคมกริช  พรมเฮียง สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 2 คมกริช  พรมเฮียง 

8. นางรัศม ี   ใจงาม สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 3 รัศม ี   ใจงาม 

9. นายปรีชา  บุญจันทา สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 4 ปรีชา  บุญจันทา 

10. นายสมหมาย  อาสากุล สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 4 สมหมาย  อาสากุล 

11. นางแพรวพรรณ์  ดีกุดตุ้ม สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 5 แพรวพรรณ์  ดกีุดตุ้ม 

12. นายทศพล  เที่ยงธรรม สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 5 ทศพล  เที่ยงธรรม 

13. นายสมศักดิ์  เหวชัยภูมิ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 6 สมศักดิ์  เหวชัยภูมิ 

14. นายเสรี  สอนกุดตุ้ม สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 6 เสรี  สอนกุดตุ้ม 

15. นายสุพล  ด ารงเชือ้ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 7 สุพล  ด ารงเชื้อ 

16. นายเสถียน  เพชรจ านงค์ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 7 เสถียน  เพชรจ านงค์ 

17. นายสุวรรณ  เพียรยิ่ง สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 8 สุวรรณ  เพียรยิ่ง 

18. นายมนัส  แต่งแดน สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 8 มนัส  แต่งแดน 

19. นายสุวิทย์  ศิรคิุณ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 10 สุวิทย์  ศิริคุณ 

20. นายริ้ว  เหวชัยภูมิ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 11 ริว้  เหวชัยภูมิ 

21. นายธงชัย  นานันท์ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 11 ธงชัย  นานันท์ 

22. นายวินัย  นานันท์ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 12 วินัย  นานันท์ 

23. นายสนอง  อาสายุทธ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 13 สนอง  อาสายุทธ 

24. นางบุญชู   วงศ์นรา สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 13 บุญชู   วงศ์นรา 

25. นายมนูญ  แต่งเมอืง สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 14 มนูญ  แต่งเมือง 

26. นางประนอม  ทรัพย์โยธิน สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 14 ประนอม  ทรัพย์โยธิน 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

27. นางประภา  เจริญสุข สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 15 ประภา  เจรญิสุข 

28. นางปัญฑารีย์  สามารถ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 15 ปัญฑารีย์  สามารถ 

29. นายจีระศักดิ์   อาสากิจ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 16 จรีะศักดิ์   อาสากิจ 

30. นางทองยุ่น  โสโพธิ์ทอง สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 17 ทองยุ่น  โสโพธิ์ทอง 

31. นายประมน  พิงชัยภูมิ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 17 ประมน  พิงชัยภูมิ 

32. นายค าหว่าน  ด ารงแดน สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 18 ค าหว่าน  ด ารงแดน 

33. นายชัยยา  ศรีคอนไทย สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 18 ชัยยา  ศรคีอนไทย 

34. นางเมย้มะณี  เพียรวิชา สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 19 เม้ยมะณี  เพียรวิชา 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

-ไม่มี 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายบุญชู  สากุล นายก อบต.กุดตุ้ม บุญชู  สากุล 

2. นายประมวล  อาสาสู้ รองนายก อบต.กุดตุ้ม ประมวล  อาสาสู้ 

3. นายบุดดา  เขตบ ารุง เลขานุการนายก อบต.กุดตุ้ม บุดดา  เขตบ ารุง 

4. นายสุธี  จันทศร ผอ.รร.กุดตุ้มสามัคคีวิทยา สุธี  จันทศร 

5. นายสมชาย  ธรรมมา ครู รร.บ้านผอืวิทยายน สมชาย  ธรรมมา 

6. นายวัชรินทร์  ต่อโชติ ครู รร.กุดตุ้มวิทยา วัชรนิทร์  ต่อโชติ 

7. พ.ต.ท.ภาคนิ  หาญนอก สวป.สภ.ลาดใหญ่ ภาคิน  หาญนอก 

8. นายนิพนธ์  เหวชัยภูมิ ผอ.กองคลัง นิพนธ์  เหวชัยภูมิ 

9. นายวิเชียร  วงษ์ชัย ผอ.กองช่าง วิเชยีร  วงษ์ชัย 

10. นางยุภาพร  ดวงหาคลัง ผอ.กองสวัสดิการสังคม ยุภาพร  ดวงหาคลัง 

11. นางนารีรัตน์  ชัยมนตรา นักวิชาการกองการศกึษา นารีรัตน์  ชัยมนตรา 

12. นางสาวฐิติภรณ์  แตง่เมอืง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ฐิติภรณ์  แต่งเมอืง 

13. นางสาวเมธาพร  อย่างสวย ผช.นายช่างโยธา เมธาพร  อย่างสวย 

14. นางสุพัตรา  แต่งถิ่น คนงานทั่วไป สุพัตรา  แต่งถิ่น 
 

 

 

 

 

 



-3- 

 

เปิดประชุมเวลา   09.00  น. 

นายเฉลิมศลิป์ เทพจันทรา เชญิสมาชิกสภาฯ ทุกคนเข้าหอ้งประชุมและได้นับจ านวนสมาชิกสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ ทุกคนที่ลงลายมอืชื่อไว้กับสมุดรายชื่อผู้มาประชุม นับแล้วตรงกัน มีสมาชิก 

             ทั้งหมด 31 คน มาประชุม 31 คน ลา - คน จงึขอเชิญประธานเปิดประชุม 

นายไพรวัลย์    พิลาวรรณ แจ้งระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่4 ครั้งที่ 1/2563  

ประธานสภาฯ   วันที่ 29  ธันวาคม  2563 มีรายละเอียดดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

2.1 รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 

   ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    ประจ าปีงบประมาณ 2563 

  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 ขออนุมัตปิรับปรุงบัญชีงบแสดงฐานะการเงินรายได้

จากรัฐบาลค้างรับใหเ้ป็นปัจจุบัน 

  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายไพรวัลย์ พิลาวรรณ  1.ขอขอบคุณผูเ้ข้าร่วมประชุมวันนีทุ้กท่าน วันนีท้างชมรมก านัน 

ประธานสภาฯ ผูใ้หญ่บ้านได้ติดประชุมประศุสัตว์ จึงไม่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ ขอเชิญผู้ที่

เข้าร่วมประชุมอภปิรายหรือมีเรื่องเสนอแนะ ขอเชญิครับ 

พ.ต.ท.ภาคนิ หาญนอก  วันนีท้่านผู้ก ากับการคนใหม่ได้มอบหมายงานให้กระผมมาประชุมแทน 

สวป.สภ.ลาดใหญ่ เพราะท่านติดภารกิจไปเปิดงานปีใหมท่ี่ สถานีขนส่งสาขา 2 วันนีเ้รามีด่าน

ตรวจโควิด 19 ที่ลาดใหญ่ และขอให้ท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านช่วยกัน

ป้องและรักษาความปลอดภัยทุกท่าน ขอบคุณครับ 

นายวัชรินทร์  ต่อโชติ ณ ปัจจุบันนีท้าง รร.กุดตุ้มวิทยา ยังไม่มผีู้อ านวยการมาด ารงต าแหน่ง 

ครู รร.กุดตุ้มวิทยา น่าจะเป็นปลายเดือนมกราคม 2564 ที่จะมีผู้อ านวยการมาด ารงต าแหนง่ 

แตถ่้าท่านไม่เลือกลงที่ รร.กุดตุ้มวิทยา ต าแหน่งก็ว่างอีก ตอนนี้มี ครู 

จ านวน 11 ท่าน และขอขอบคุณทางชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน ที่ไปช่วยพัฒนา

โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา อยากขอความร่วมมอืคือ

สนามของทางโรงเรียนยังไม่แล้วเสร็จ ยังเหลอืตัดต้นไม้และทางก านัน
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ผูใ้หญ่บ้านว่าจะไปมุงหลังคาโรงเรือนเก็บวัสดุอุปกรณ์ให ้มเีรื่องน าเรียน

เพียงเท่านี ้ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  ธรรมมา ผมเพิ่งย้ายมาด ารงต าแหนง่เมื่อเดอืนพฤศจกิายนที่ผ่านมา ซึ่งย้ายมาจาก 

ครู รร.บ้านผือวิทยายน  เขต 3 อ าเภอหนองบัวระเหว วันนี้ท่านผูอ้ านวยการท่านติดภารกิจ จึงสง่

ผมมาประชุมแทนครับ ขอบคุณครับ 

นายนิมิต ฝาชัยภูมิ ในรอบปีที่ผา่นมาขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม ที่ให้ความ 

ครู รร.หนองคอนไทย  ร่วมมอืเสมอมา ทั้งเรื่อง อปพร.และเรื่องเก็บขยะ วันนีก้็ขอฝากเรื่องเงนิ

อาหารกลางวันเด็กเพราะว่าได้รับชา้ เพราะต้นสังกัดได้สอบถามมาว่าได้รับ

เงินอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มหรอืไม่ เรื่องที่ 2 

เรื่องงบประมาณศกึษาแหล่งเรียนรูน้อกสถานศกึษา ทราบข่าวว่าปีนี้ไม่มี

งบประมาณ ขอฝากใหท้างองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มจัดงบประมาณ

ให้ด้วย เพราะทางโรงเรียนต้องการความดูแลชว่ยเหลือจากองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุดตุ้มครับ ขอฝากด้วย ขอบคุณครับ 

นายสุธี จันทศร สืบเนื่องจากเขตพืน้ที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผอ.เขต ท่านเกษียณอายุ  

ผอ.รร.กุดตุ้มสามัคควีิทยา  มี ผอ.เขต 3 จัตุรัส ย้ายมาด ารงต าแหน่งแทน ท่านมีนโยบายให้

โรงเรียนในสังกัดท ากิจกรรมตา่งๆ ใหเ้สร็จภายในปีการศกึษานี้ ทาง รร.กุด

ตุ้มสามัคคีวิทยา ได้ท ากิจกรรมตา่งๆ เสร็จเรียบร้อย ขอขอบคุณองค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม ที่ได้อนุเคราะห ์อปพร.ตลอดจนเสร็จภารกิจ เรื่อง

ต่อมา รร.กุดตุ้มสามัคคีวิทยา เป็น รร.ประชารัฐ รุ่นที่ 2 และเป็น รร.

คุณภาพประจ าต าบลกุดตุ้ม ได้งบประมาณสนับสนุนมาสองแสนบาทถ้วน 

ไปน าเสนอโครงการเกี่ยวกับศลิปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตอนนีไ้ด้จัดซือ้อุปกรณ์

ดนตรีมาเรียบร้อยแล้ว ได้ไปจา้งครูมาสอนดนตรโีปงลางที่วิทยาลัยร้อยเอ็ด 

พึ่งเริ่มสอนได้ครึ่งเดือนแลว้ และ รร.กุดตุ้มสามัคคีวิทยา ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจาก กสทช.มาปรับปรุงอนิเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์อกี 10 เครื่อง 

และขอฝากเรื่องเก็บขยะขอให้ไปเก็บทีโ่รงเรียนใหด้้วย ฝากด้วยครับ 

ขอบคุณครับ 

นางนารีรัตน์  ชัยมนตรา  ชีแ้จง เนื่องจากปีนี้ไม่ได้ตัง้งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ ที่ผ่านมามีข้อ 

นักวิชาการศึกษา ทักท้วงมาจากส านักงานตรวจเงินแผน่ดินจังหวัดชัยภูมิ ว่าถ้าไปทัศนศึกษา

ค่อนขา้งที่จะผดิระเบียบ จะต้องเป็นโครงการฝกึอาชีพใหเ้ด็กถึงจะถูก

ระเบียบค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

2.1  รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังท่ี 2/2563 

      เมือ่วันท่ี 21  สิงหาคม 2563 

นายไพรวัลย์ พิลาวรรณ  ขอเชญิเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สมาชิก 

ประธานสภาฯ  ทุกท่านได้ทราบ  

นายเฉลิมศลิป์ เทพจันทรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภา 

เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2 )  พ.ศ. 2554  ข้อ 33 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่ง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสอง

ฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่

น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อใหส้ภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น การแก้ไข

ถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น จึง

แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายค าหว่าน  ด ารงแดน  ได้ช้ีแจงการตรวจรายงานการประชุม  โดยแจง้ว่าเจ้าหนา้ที่ได้ส่งรายงาน 

ส.อบต.ม.18  การประชุมให้คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตรวจและมีข้อความผิดพลาด

เล็กน้อยและได้แก้ไขเรียบร้อย หากสมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขข้อความใด

ให้แจ้งที่ประชุมทราบต่อไป 

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  มีท่านใดทักท้วงรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563   

ประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 หรอืไม่  หากไม่มีท่านใดทักท้วง ขอมตทิี่ประชุม    

เพื่อรับรองรายงานการประชุม  
 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ  31  เสียง 

   ไม่รับรองรายงานการประชุมฯ   -   เสียง 

   งดออกเสียง     2   เสียง(ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) 

ไม่อยู่ในที่ประชุม    -   เสียง 

ลา/ขาด ประชุม     -   เสียง 
 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     ประจ าปีงบประมาณ 2563 

นายบุญชู  สากุล ตามเอกสารที่ส่งใหส้มาชิกทุกท่านทราบแล้วนัน้ขอให้ท่านตรวจสอบ 

นายก อบต.กุดตุ้ม โครงการที่ได้ด าเนนิการ ซึ่งมีโครงการที่จัดท างบประมาณ โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) มทีั้งหมด จ านวน 525 โครงการ ได้

ด าเนนิการโครงการทั้งหมด 167 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

โครงสรา้งพื้นฐาน จ านวน 415 โครงการ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 101 

โครงการ ด าเนินการแลว้เสร็จ 53 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 47 

โครงการ โครงการที่ไม่ด าเนินการหรือยกเลิก 1 โครงการ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวน 9 โครงการ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 

3 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  2 โครงการ โครงการที่ไม่ด าเนินการหรอื

ยกเลิก 1 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและความ

เป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน จ านวน 27 โครงการ โครงการที่

บรรจุในข้อบัญญัติ 19 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 17 โครงการ 

โครงการที่ไม่ด าเนินการหรือยกเลิก 2 โครงการ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ

พัฒนาด้านสังคม จ านวน 47 โครงการ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 24 

โครงการ ด าเนินการแลว้เสร็จ 18 โครงการ โครงการที่ไม่ด าเนนิการหรอื

ยกเลิก 6 โครงการ  ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 9 โครงการ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 7 โครงการ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 3 โครงการ โครงการที่ไม่ด าเนนิการหรอืยกเลิก 4 โครงการ  

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการ จ านวน  18 โครงการ 

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 13 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 8 

โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 1 โครงการ โครงการที่ไม่ด าเนินการ

หรอืยกเลิก 1  โครงการ ขอบคุณครับ 

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  มีท่านใดทักท้วงรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ หรือไม่  หากไม่มีท่านใดทักท้วง ขอมติที่ประชุม เพื่อ

รับทราบเป็นเอกฉันท์  

มติท่ีประชุม  รับทราบเป็นเอกฉันท์  
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีงบแสดงฐานะการเงินรายได้จาก

รัฐบาลค้างรับให้เป็นปัจจุบัน 

นางยุภาพร  ดวงหาคลัง  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  ได้ท าหนังสอื 

ผอ.กองสวัสดิการ ติดตามงบประมาณ ให้ครบตามจ านวนที่ตอ้งเบิกจา่ยกับทางส านักงาน

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณดังกล่าวแตอ่ย่างใด  และได้ท าหนังสอืหารือไปที่ส านักงาน

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ เพื่อขอแนวทางในการเบิกจ่าย

งบประมาณ เบี้ยยังชพีคนพิการเพิ่มเติมที่ได้จัดสรรมาแล้วบางสว่น ซึ่ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม ได้ด าเนินการเบิกจ่ายใหก้ับผูม้ีสทิธิ์

เรียบร้อยแลว้ ในส่วนที่ขาด ได้ตัง้รับไว้เป็นรายได้รัฐบาลค้างรับรอ เพื่อ

รัฐบาลจัดสรรคืนให้กับทางองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม จึงท าให้งบ

แสดงฐานะทางการเงินมรีายได้ค้างรับในปี 2557 จ านวน 133,000 บาท 

และปี 2559 จ านวน 1,264,800 บาท  รวมเป็นเงิน  1,397,800 บาท 

นายนิพนธ์  เหวชัยภูมิ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝาก 

ผอ.กองคลัง เงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2561 ข้อ 88  วรรคสอง 

 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการจัดสรรเงนิอุดหนุนที่

รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ให้ไปด าเนนิการตามอ านาจหน้าที่ยกเว้นงบลงทุน  

แตย่ังมิได้รับเงิน หากมีความจ าเป็นต้องใชจ้่ายเงนิก่อน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้  เมื่อได้รับเงิน

งบประมาณดังกล่าวแล้วให้บันทึกบัญชสี่งใช้เงนิสะสมที่ยืมตามวิธีการที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม ได้เบิกจ่าย

งบประมาณเบีย้ความพิการ ดังนี้ 

- ปี 2557  เบิกจ่ายเบี้ยความพิการจ านวน 389,000 บาท คงเหลือ 

133,000 บาท 

- ปี 2559  เบิกจ่ายเบี้ยความพิการจ านวน 43,800 บาท คงเหลือ 

1,264,800 บาท  รวมเป็นเงินรัฐบาลค้างรับ ปี 2557 และ ปี 2559  

จ านวน 1,397,800 บาท 
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นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  มีท่านใดทักท้วงขออนุมัตปิรับปรุงบัญชีงบแสดงฐานะการเงนิรายได้จาก 

ประธานสภาฯ รัฐบาลค้างรับให้เป็นปัจจุบัน  หรือไม่  หากไม่มีท่านใดทักท้วง ขอมติที่

ประชุม ตัดยอดเงินสะสม ซึ่งตั้งรับเป็นเงนิเบี้ยยังชีพไว้ จ านวน 1,397,800.-

บาท ออก     

มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติ    31  เสียง 

   ไมเ่ห็นชอบอนุมัติ    -   เสียง 

   งดออกเสียง     2   เสียง(ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) 

ไม่อยู่ในที่ประชุม    -   เสียง 

ลา/ขาด ประชุม     -   เสียง 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

นายประมน  พิงชัยภูมิ เรื่องที่ 1 ในช่วงฤดูฝนตก ถนนสายบ้านนางค าตัน – หนา้ไฟฟ้า ถนนสาย  

ส.อบต.ม.17 ชัยภูมิ-บัวใหญ่ มีถนนช ารุด เวลาฝนตกน้ าจะขัง ณ ตอนนี้สัญจรไป-มา 

ล าบาก เพราะรถกระบะวิ่งผ่านไม่ได้ วิ่งได้แต่รถมอเตอร์ไซ ขอฝากฝ่าย

คณะผู้บริหารลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วย ขอบคุณครับ 

นายวินัย  นานันท ์ ตอนนี้จ่ายขาดเงินสะสม ของ ม.12 เหลือแต่ลงลูกรัง ขณะนีก้ าลัง 

ส.อบต.ม.12 ด าเนินการอยู่ 2 สาย แต่ว่าปริมาณของลูกรังบางไป ขอให้ส่งกองช่างลง

พื้นที่ส ารวจให้ด้วย เรื่องที่  2 ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ไฟฟ้า

สาธารณะของบ้านหนองคอนไทย ยังไม่ด าเนินการ ขอฝากฝ่ายคณะ

ผูบ้ริหารตดิตามให้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายทศพล  เที่ยงธรรม  งบประมาณที่ตัง้ไว้เป็นข้อบัญญัติประจ าปี 2563 ของบ้านหนองคอนไทย 

ส.อบต.ม.5 หมู่ 5,12,18,19 ในส่วนของขยายเขตไฟฟ้าได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

แต่ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ด าเนินการ ขอฝากให้ทางฝ่ายบริหารประสานงาน

กับทางไฟฟ้าให้ด้วย ว่าไฟฟ้าสาธารณะจะด าเนินการได้เมื่อไร ขอฝากด้วย 

ส่วนไฟฟ้าขยายเขตที่ด าเนินการไปแล้วมันไม่สว่าง ไม่ทราบว่าเป็นเพราะ

อะไร ขอฝากด้วย เรื่องที่ 2 เรื่องลงลูกรัง ผมว่าการลงลูกรังมันบางจริงๆ 

แล้วช่างก็ไม่เคยลงพื้นที่ไปดู เวลาที่เทลูกรังขอให้ช่างออกพื้นที่ไปส ารวจ

หรือไปตรวจการท างานด้วย เรื่องที่ 3 เรื่องเก็บค่าขยะ เก็บค่าขยะทุกหมู่

เวลาไปเก็บมีใบเสร็จทุกหมู่ แต่ ม.12 ไปเก็บขยะไม่มีใบเสร็จ ล่าสุดไปเก็บ

เป็นรายปี ไม่ทราบว่าทาง อบต.กุดตุ้ม มีนโยบายให้ไปเก็บแบบรายปีหรือ

เปล่า ขอฝากด้วย ขอบคุณครับ 
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นายสมศร ี คุณวันด ี สอบถาม โครงการที่ด าเนินการเสร็จไปแล้วมปีัญหา เจาะบ่อบาดาล 

ส.อบต.ม.1 พลังงานไฟฟ้า ไม่ทราบว่าหมู่อื่นเป็นหรือเปล่า ตอนแรกเปิดใช้น้ าก็ไหลดี 

ต่อมาก็ดับเลยไม่ติดอีกเลย ผมได้ท าหนังสือเข้ามาที่ อบต.กุดตุ้ม แล้ว แต่

ยังไม่ไปดูให ้ขอฝากด้วย ขอบคุณครับ 

นายธงชัย  นานันท์ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ไปร่วมเป็นเจา้ภาพและฌาปนกิจศพ 

ส.อบต.ม.11 แม่ยาย ถ้าต้อนรับไม่ทั่วถึง ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เรื่องที่ 2 เนื่องจากบ้าน

หนองไผ่น้อย ม.11 เจาะบ่อบาดาลพลังงานไฟฟ้า ก็เป็นเหมือนกัน ได้ติดต่อ

มาทางกองช่างแล้ว ผ่านไป 2 เดือนแล้ว ยังไม่ออกไปซ่อมแซมให้เลย ขอ

ฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสุวิทย์  ศริคิุณ ขอแนะน าเรื่องการเก็บขยะช่วงเทศกาล ทุกปีช่วงเทศกาลมีพี่น้องประชาชน 

ส.อบต.ม.10 ที่ไปท างานต่างถิ่นหรือต่างจังหวัด ก็มีการฉลองกินเลี้ยงกันจึงท าให้มีขยะ

เยอะ และเป็นช่วงหยุดยาวไม่มีการเก็บขยะ อยากให้ทาง อบต.กุดตุ้ม วิ่ง

เก็บขยะในชว่งวันหยุด เพราะเทศบาลชัยภูมิวันหยุดเขาก็เก็บทุกวัน เรื่องที่ 2 

การเก็บค่าขยะ ขอฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ส ารวจทุกหลังคาเรือน

เพราะน าขยะไปทิง้แต่ไม่ได้เสียค่าขยะ ขอฝากด้วย เรื่องที่ 3 ปัญหาที่เกิดขึ้น

โครงการต่างๆ ความยาวไม่ถึง ความกว้างไม่ถึง ขอฝากให้กองช่างท างาน

ให้ละเอียดกว่านี้ และเวลาลงไปส ารวจแจ้งให้ทางผู้น าหรือสมาชิกด้วย ขอ

ฝากด้วย ขอบคุณครับ 

นายสวรรค์ตา  พลบุตร  ขอขอบคุณทาง อบต.กุดตุ้ม ที่ได้จัดสรรรถไปปรับเกรดถนนลูกรังภายใน 

ส.อบต.ม.2 หมู่บ้านและรอบหมู่บ้าน เรื่องที่ 2 การจัดงานคลีไฟ ทาง อบต.กุดตุ้ม ได้

จัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้าน จ านวน 10,000.-บาท เพื่อจัดตกแต่ง

ซุ้ม และขอสอบถามทุกปีจะมีซุ้มของสภา อบต.กุดตุ้ม แต่ปีนี้ไม่จัดซุ้มของ

สภา อบต.กุดตุ้มเลย ขอบคุณครับ 

นายบุญชู  สากุล ชีแ้จง เรื่องที่ 1 ของ ม.17 ผมจะให้ทางกองช่างด าเนินการใหเ้ร็วที่สุด  ม.12 

นายก อบต.กุดตุ้ม  เรื่องถนนลูกรัง ผมให้ทางกองช่างออกไปส ารวจแล้ว แต่ยังไม่มารายงาน 

เรื่อง ม.5 เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ผมจะให้ทางปลัด อบต.กุดตุ้ม สอบถามและ

เร่งรัดให้ เรื่องเก็บเงินค่าขยะผมจะใหท้างเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชีแ้จงครับ ม.1 

เรื่องขุดเจาะบ่อบาดาล ผมได้แจ้งให้ผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมแซมแล้ว ม.2 เรื่อง

งบประมาณจัดงานคลีไฟ จ านวน 20,000.-บาท เป็นค่าขบวนแห่ไม่เกี่ยวกับ

ค่าจัดซุ้ม ส่วนค่าใช้จ่ายผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ขอบคุณ

ครับ 

 



-10- 

 

นายทศพล  เที่ยงธรรม  ผมขอฝากใหท้่านนายก อบต.กุดตุ้ม ก าชับกองชา่งให้มากกว่านี ้บอกให้ 

ส.อบต.ม.5 มาชี้แจงก็ไม่มาชี้แจง เรื่องที่ 2 เรื่องขบวนสองหมื่นบาทขอให้ชี้แจงเพิ่มด้วย

ครับ ขอฝากด้วย ขอบคุณครับ 

นายชัยยา  เก่งสูงเนนิ  ชีแ้จง กับทางกองช่างท่านนายก อบต.กุดตุ้ม ท่านก็ได้ก าชับกับทางกอง 

ประธานสภาฯ ช่างหลายครั้งแล้ว เรื่องที่ 2 เรื่องขบวนสองหมื่นบาท ประชุมสมัยสามัญ

ครั้งต่อไป ผมว่าให้ท่านนายก อบต.กุดตุ้ม เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามา

ชี้แจงดีกว่า ในส่วนเรื่องไฟฟ้าของ ม.5 คือทางไฟฟ้าเขาได้ท าหนังสือไว้ให้

เราแล้ว เขาบอกว่าใหร้อเพราะว่างานไฟฟ้าของเขางานเยอะ ต้องท าตามคิว 

ส าหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ ประชุม

ประจ าเดือนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา 12.50 น. 

 

 

ลงช่ือ       ผูบ้ันทึกการประชุม 

            (นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา ) 

                                                           เลขานุการสภา อบต.กุดตุ้ม 
 

 

     ลงช่ือ         ผูต้รวจบันทึกการประชุม 

               (นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ) 

               ประธานสภา อบต.กุดตุ้ม 
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         คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม ท าหน้าที่ตรวจรายงานการ

ประชุมเรียบร้อยแล้ว  จงึลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

   

 

(ลงช่ือ)       ประธานกรรมการ 

     (นายค าหว่าน  ด ารงแดน) 

   ส.อบต.หมู่ 18 

 

(ลงช่ือ)       กรรมการ 

     (นายสมศรี  คุณวันดี) 

   ส.อบต.หมู่ 1  

            

(ลงช่ือ)       กรรมการ 

     (นายสมหมาย  อาสากุล) 

   ส.อบต.หมู่ 4 
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ขอรับรองว่ารายงานการประชุมสภา อบต.กุดตุ้ม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563   

เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2563  สภา อบต.กุดตุ้ม  ได้รับรองรายงานการประชุม  ตามมตทิี่ประชุม 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2564     

 

 

 

 

(ลงช่ือ)                                 ผูร้ับรอง 

      ( นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ) 

                       ประธานสภา อบต.กุดตุ้ม 

 


