
 

 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
เร่ือง   ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๓ 
----------------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  หมวด  2  
ข้อ  33  วรรค ๔  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมท่ีสภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในท่ี
เปิดเผย  ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปทราบ  นั้น 
 

  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  
สมัยท่ี  ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๓  ในการประชุมสภาสมัย
วิสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๓  เรียบร้อยแล้ว     
ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  25๖๓ 
 
 
 

    (นายวีระ  ทองมี) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ส่วนราชการ    กิจการสภา   องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่     โทร. ๐๔๕-๒๒๗๑๘๐ 
ท่ี   อบ 74๓01/๒๖                 วันที่    ๒๑   กันยายน   256๓ 
เร่ือง   รายงานการปิดประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  หมวด  2  
ข้อ  33 วรรค ๔ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมท่ีสภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในท่ี
เปิดเผย  ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปทราบ  นั้น 
 

  บัดนี้  ได้ทำการปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๓  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่เรียบร้อยแล้ว   

       
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 
 
 

(นายอภินันท์  แสนสุด) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

 
 

-  ทราบ 
 
 
 
   (นายวีระ  ทองม)ี 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 



(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คร้ังที่  ๒/๒๕๖๓ 

เม่ือวันที่  ๒๔  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

---------------------- 
ผูม้าประชุม 

ท่ี      ชื่อ  สกุล     ตำแหน่ง    ลายมือชื่อ       หมายเหตุ 
๑ นายวีระ  ทองม ี   ประธานสภา อบต. วีระ  ทองมี 
๒ นายนรินทร์  สร้อยแก้ว  รองประธานสภา อบต. นรินทร์  สร้อยแก้ว 
๓ นายอภินันท์  แสนสุด  เลขานุการสภา อบต. อภินันท์  แสนสุด 
๔ นายกุลวิทย์  บัวศรี  สมาชิก อบต.  กุลวิทย์  บัวศรี 
๕ นายจิรวุฒิ  สรรค์อาส์น  สมาชิก อบต.  จิรวุฒิ  สรรค์อาส์น 
๖ นายใบ  ทองมี   สมาชิก อบต.  ใบ  ทองมี 
๗ นายไล  ศรีไสล   สมาชิก อบต.  ไล  ศรีไสล 
๘ นายพรมมี  กำศร  สมาชิก อบต.  พรมมี  กำศร 
๙ นายทิพากร  อวะสี  สมาชิก อบต.  ทิพากร  อวะสี 
๑๐ นายสิงห์  แสนสุด  สมาชิก อบต.  สิงห์  แสนสุด 
๑๑ นายสุวรรณ  เกษกุ  สมาชิก อบต.  สุวรรณ  เกษกุ 
๑๒ นายถวัล  จันทร์จวง  สมาชิก อบต.  ถวัล  จันทร์จวง 
๑๓ นางจันทร์หอม  อาจไทสงค์ สมาชิก อบต.  จันทร์หอม  อาจไทสงค์ 
๑๔ นายบุญธรรม  แก้วศรี  สมาชิก อบต.  บุญธรรม  แก้วศรี 
๑๕ นายอนุสรณ์  โคตรพรหม  สมาชิก อบต.  อนุสรณ์  โคตรพรหม 
๑๖ นางถนอม  สอดศรี  สมาชิก อบต.  ถนอม  สอดศรี 
๑๗ นายบุญโฮม  แสวงศรี  สมาชิก อบต.  บุญโฮม  แสวงศรี 
๑๘ นายทองรักษ์  หลักคำ  สมาชิก อบต.  ทองรักษ์  หลักคำ 
๑๙ นายวีระ  ทองม ี   สมาชิก อบต.  วีระ  ทองมี 
๒๐ นายคารมณ์  อินทร์งาม  สมาชิก อบต.  คารมณ์  อินทร์งาม 

ผู้ไม่มาประชุม 
-ไม่มี 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
ท่ี      ชื่อ  สกุล     ตำแหน่ง    ลายมือชื่อ       หมายเหตุ 
๑ นายวิลาศ  ไชยดี   นายก อบต.  วิลาศ  ไชยดี 
๒ นายประดับ  เสนสาย  รองนายก อบต.  ประดับ  เสนสาย 
๓ นายธนกร  กำศร   เลขานุการนาก อบต. ธนกร  กำศร 
๔ ว่าท่ี ร.ต. อนุวัฒน์  คำมี  ปลัด อบต.  อนุวัฒน์  คำมี 
๕ นายวิมล  บุญไชย  รองปลัด อบต.  วิมล  บุญไชย 
๖ นางนิภาพร  นนนารถ  หัวหน้าสำนักปลัด นิภาพร  นนนารถ 



-๒- 
๗ นายวุฒิชัย  ไชยเสนา  ผู้อำนวยการกองคลัง วุฒิชัย  ไชยเสนา 
๘ นายรัตนศักดิ์  ทองผา  ผู้อำนวยการกองช่าง รัตนศักดิ์  ทองผา 
๙ นางสาวนรินดา  พงศ์ศุภศิลป์ ผอ.กองการศึกษา นรินดา  พงศ์ศุภศิลป์ 
๑๐ พ.จฺ.อ.ธนกฤต  แก้วกลึงกลม นักวิเคราะห์ฯ  ธนกฤต  แก้วกลึงกลม 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
-ไม่มี  

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓0 น. 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓0 น. 

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม และครบองค์ประชุมแล้ว นายอภินันท์  แสนสุด  
เลขานุ การสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   ได้ เชิญ นายวีระ  ทองมี   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว
กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ประจำปี  ๒๕๖๓ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ 

เมื่อวันท่ี  ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
๔.๑ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่  ๒  ข้ันแปรญัตติ 

ประธานสภา อบต. ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ได้รับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ
ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจำปี  ๒๕๖๓ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ได้กำหนดระยะเวลา
ในการยื่นคำขอแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. วันท่ี 
๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  จึงขอให้
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รายงานผลการยื่นคำแปรญัตติและรายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ให้ท่ีประชุมทราบ 
 



-๓- 
ประธานกรรมการ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ได้รับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติ 
แปรญัตติ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระท่ีหนึ่ง  ขั้นรับหลักการ

ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ประจำปี  ๒๕๖๓ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี  
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  และได้กำหนดระยะเวลาให้ยื่นคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันท่ี 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.วันท่ี ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำเสนอแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพื่อพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๘ 
สิงหาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐น. และมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ี ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม และไม่มีการสงวนคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติแต่
อย่างใด 

ประธานสภา อบต. เมื่อไม่ผู้ใดยื่นขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๔ และคณะกรรมการแปรญัตติได้ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ จึงขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบ
ผ่าน (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ ขั้นแปร
ญัตติ  ในวาระท่ีสองหรือไม่ 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผ่าน (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
    พ.ศ. ๒๕๖๔  ขั้นแปรญัตติ ในวาระท่ีสอง  ด้วยคะแนนเสียง  จำนวน  ๑๕  เสียง ไม ่

เห็นชอบ  จำนวน ๐  เสียง และงดออกเสียง  จำนวน  ๕  เสียง (นายวีระ ทองมี นาย
นรินทร์  สร้อยแก้ว นายอภินันท์  แสนสุด นายพรมมี กำศรและนายบุญธรรม แก้วศรี) 

ประธานสภา อบต. ได้ประกาศให้ท่ีประชุมทราบว่า มติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่มี
มติให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวาระ
ท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ  ด้วยคะแนนเสียง  จำนวน  ๑๕  เสียง ไม่เห็นชอบ  จำนวน ๐  เสียง 
และงดออกเสียง  จำนวน  ๕  เสียง 
๔.๒ การพิจารณา (ร่าง) บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ วาระท่ี  ๓  ข้ันอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 

ประธานสภา อบต. ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ได้พิจารณาผ่าน (ร่าง) ข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ ในวาระท่ีสองไปแล้วนั้น จึง
ขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระท่ีสามหรือไม่   

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ   
    พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง  จำนวน  ๑๕  เสียง ไม่เห็นชอบ  จำนวน ๐  เสียง และ 

งดออกเสียง  จำนวน  ๕  เสียง (นายวีระ ทองมี นายนรินทร์  สร้อยแก้ว นายอภินันท์  
แสนสุด นายพรมมี กำศรและนายบุญธรรม แก้วศรี) 
 
 
 



-๔- 
ประธานสภา อบต. ได้ประกาศให้ท่ีประชุมทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่มีมติอนุมัติให้ ตรา 

(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง  จำนวน ๑๕  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  จำนวน ๕  เสียง  และงดออกเสียง  จำนวน ๓ เสียง 
๔.๓ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก  หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๔๖,๐๐๐ บาท 

ประธานสภา อบต. ได้ให้ผู้บริหารช้ีแจงเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่ท่ี ๑๐ จำนวน ๔๖,๐๐๐ บาท 

นายก อบต. ด้วยมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ท่ี ๑๐ จำนวน ๔๖,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงถนนหิน
คลุกบ้านไผ่ หมู่ท่ี ๑๐ ให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก  ปลอดภัย  ซึ่ง
การโอนงบประมาณรายการนี้เป็นรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างเป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ .ศ.  ๒๕๔๑  ข้อ ๒๗ จึงขออนุมั ติสภาเพื่ อ โอน
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารท่ีได้แจกให้กับผู้เข้าประชุมแล้ว 

ประธานสภา อบต.  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอภิปรายและสอบถามจนไม่มี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดประสงค์จะสอบถามหรืออภิปรายอีก จึงขอ
มติท่ีประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โครงการปรับปรงถนนหินคลุก หมู่ท่ี ๑๐ จำนวน  ๔๖,๐๐๐ บาท  ตามท่ีเสนอหรือไม่   

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการ
ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ท่ี ๑๐ จำนวน  ๔๖,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง  จำนวน  ๑๗  
เสียง ไม่เห็นชอบ  จำนวน ๐  เสียง และงดออกเสียง  จำนวน  ๓  เสียง (นายวีระ  ทองมี 
นายนรินทร์  สร้อยแก้ว และนายอภินันท์  แสนสุด) 

ประธานสภา อบต. ได้ประกาศให้ท่ีประชุมทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่มีมติอนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมู่ ท่ี ๑๐ จำนวน  ๔๖,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง จำนวน ๑๗  เสียง  ไม่เห็นชอบ  
จำนวน ๐  เสียง  และงดออกเสียง  จำนวน ๓ เสียง 
๔.๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกรอบ อบต.กลางใหญ่ จำนวน ๓๔๖,๐๐๐ บาท 

ประธานสภา อบต. ได้ให้ผู้บริหารช้ีแจงเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบ อบต.กลางใหญ่ จำนวน ๓๔๖,๐๐๐ บาท 

นายก อบต. ด้วยมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบ อบต.กลางใหญ่ จำนวน ๓๔๖,๐๐๐ บาท เพื่อให้มีถนน
รอบ อบต.กลางใหญ่ ป้องกันทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลและเป็นการทำแนว
กันไฟด้วยนั้น ซึ่งการโอนงบประมาณรายการนี้เป็นรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ข้อ ๒๗ จึงขออนุมัติสภา
เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารท่ีได้แจกให้กับผู้เข้า
ประชุมแล้ว 

 



-๕- 
ประธานสภา อบต.  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอภิปรายและสอบถามจนไม่มี 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดประสงค์จะสอบถามหรืออภิปรายอีก จึงขอ
มติท่ีประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบ อบต.กลางใหญ่ จำนวน ๓๔๖,๐๐๐ บาท ตามท่ีเสนอ
หรือไม่   

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุกรอบ อบต.กลางใหญ่ จำนวน ๓๔๖,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง  
จำนวน  ๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน ๑  เสียง (นายบุญธรรม  แก้วศรี) และงดออกเสียง 
จำนวน ๓ เสียง (นายวีระ ทองมี นายนรินทร์  สร้อยแก้ว และนายอภินันท์ แสนสุด) 

ประธานสภา อบต. ได้ประกาศให้ท่ีประชุมทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่มีมติอนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบ 
อบต.กลางใหญ่ จำนวน ๓๔๖,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง จำนวน ๑๖  เสียง  ไม่เห็นชอบ  
จำนวน ๑  เสียง  และงดออกเสียง  จำนวน ๓ เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ 
นายอภินันท์  แสนสุด สอบถามความก้าวหน้าในการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน  
นายบุญธรรม แก้วศรี สอบถามการซ่อมแซมถนนสายบ้านไผ่ บ้านผักบุ้ง 
นายก อบต. หารือการจัดทำโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประธานสภา อบต. สอบถามผู้เข้าประชุมว่ามีสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ 
   ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา 1๒.๐0 น. 

 

(ลงช่ือ)   อภินันท์  แสนสุด      ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายอภินันท์  แสนสุด) 

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)           วีระ  ทองมี  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายวีระ  ทองมี) 

                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   
 


