
สําเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2552 

วันศุกร ท่ี 28  สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

----------------------------------- 
ผูมาประชุม 
ลําดับท่ี   ช่ือ – สกุล      ตําแหนง 
    1.  นายเชิด         เข่ือนโคกสูง  ประธานสภา อบต.กําปง    
    2.  นายเจือ          ชนะจอหอ  รองประธานสภา อบต.กําปง    
    3.  นายสมเกียรต ิ   ชื่นหม่ืนไวย  เลขานุการสภา อบต.กําปง 
    4.  นายจักรพงษ  ภูยาทิพย  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 1 
    5.  นายเสกสัน    เกยสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 1 
    6.  นายไพโรจน  สรอยสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 2  
    7.  นายนิเวช        โสกําปง   สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 2  
    8.  นายสมพง      เคนสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที ่3 
    9.  นายบุญทิ้ง      เฉียดกําปง  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 3 
   10.  นายสง           แสนสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 4 
   11.  นายสมศักดิ ์ แซจึง   สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 4 
   12.  นายสุวรรณ    ชํานาญพุดซา  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที ่5 
   13.  นายคะนอง     เกรงสําโรง  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 5 
   14.  นายชลอ         วิเวก   สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 6 
   15.  นายเล่ือน       จริงสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 6 
   16.  นายปอ          ศรีบํารุง   สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที ่7 
   17.  นายประจัก    เลสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 7 
   18.  นางรังสิน ี      กําเนิดจอก  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 8 
   19.  นายวิชิต        บาลสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 8 
   20.  นายเฉลิมพล     ชีโพ   สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที ่9 
   21.  นายเสริม      เข่ือนโคกสูง  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 9 
   22.  นายชวย       เข่ือนโคกสูง  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 10 
   23.  นางใย           ชวงสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 10 
   24.  นายโคน        นันกําปง  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 11 
   25.  นายรุง           โชติสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 11    



   ลําดับท่ี  ช่ือ – สกุล          ตําแหนง 
   26.                 นายสําราญ    วนสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 12 
   27.             นายสมประสงค โกสันเทียะ  สมาชกิสภา อบต.กําปง หมูที่ 13 
   28.  นายสมชาย     โกสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 13 
   29.  นายบุญชม     เชิดโคกสูง  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 14 
   30.  นายอินทร       แสนสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.กําปง หมูที่ 15 
ผูเขารวมประชุม 
ลําดับท่ี   ช่ือ – สกุล       ตําแหนง 
   1.  นายมีชัย จงสันเทียะ  นายก อบต.กําปง 
    2.  นายสุรพล พูนสวัสดิ ์  ปลัด อบต.กําปง   
    3.  นายสมชาย ความหม่ัน  หัวหนาสํานักงานปลัด 
    4.  นายสายชล ชิดพุดซา  รองนายก อบต.กําปง 
    5.  นายเอกมัย บุญลอย  รองนายก อบต.กําปง 
    6.  นายเกล้ียง วนสันเทียะ  เลขานุการ นายก อบต.กําปง 
    7.  นายพงษพัฒน พับโพธิ ์   นิติกร 
    8.  นายทศพร โคตรพันธ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน     
       
 เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. 
   เม่ือสมาชิกมาครบองคประชุมแลว นายเชิด เข่ือนโคกสูง ประธานสภา อบต.กําปงได
กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา ดวยนายก อบต.ไดยื่นญัตติการขออนุมัติกันเงิน ประจําปงบประมาณ 2552  และ

ญัตติขอความเห็นชอบโครงการกอสรางเหมือง คสล.บานซาด หมูที่ 1 ตอ
ประธานสภาเพือ่บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อใหที่ประชุมสภาพิจารณา ในการ
ประชุมคร้ังนี้ ดังนั้น ประธานสภาจึงขอจัดญัตติเขาสูระเบียบวาระที่ 3.2 และ 3.3 เพื่อ
พิจารณาตอไป  จึงแจงใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 

2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 เมื่อวันท่ี 24 
สิงหาคม 2552  



ประธานสภา  ขอใหที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม  วามีขอความที่เห็นสมควรตองแกไข
เพิ่มเติมหรือไม  หากไมมี   ขอมตรัิบรองรายงานการประชุมครับ 

มติท่ีประชุม รับรอง     30       เสียง 
ไมรับรอง    ไมม ี
ไมออกเสียง ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2553 (วาระท่ี 2 ขั้นการแปรญัตต)ิ 

ประธานสภา  เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติแถลงรายงาน  
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดมีมติรับหลักการ 
(นายรุง โชติสันเทียะ)      แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2553 เม่ือวันที่ 24 

สิงหาคม 2552  และที่ประชุมไดแตงตั้งกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3  คน  โดยมี
กระผมนายรุง โชติสันเทียะ เปนประธานกรรมการ  ซึ่งกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติที่สภาไดกําหนดไว คือ  ตั้งแตวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552 เวลา 08.30 น.เปน
ตนไป  จนถึงวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 12.00 น.  เม่ือครบเวลาที่กําหนดแลว
ปรากฏวามีผูยื่นคําแปรญัตติ จํานวน  3 ราย ไดแก 
1. นายปอ  ศรีบํารุง  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 7  ขอแปรญัตติลดรายจาย เปน
รายขอดังน้ี 
    1.1 ลดรายจาย หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
รายการ คาใชจายในการจัดฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ หนา 44  งบประมาณ 
150,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท 
    1.2 ลดรายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทครุภัณฑสํารวจ 
รายการ คาจัดซื้อเคร่ืองจับพิกัดดาวเทียม GPS หนา 57 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 
50,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท 
    1.3 ลดรายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภท งานเคหะและ
ชุมชน โครงการ ขยายเขตไฟฟาแรงสูง หนา 72 ขอ 39 งบประมาณ 300,000  บาท 
ใหเหลือ  0  บาท 
    1.4 ลดรายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภท งานอาคาร 
โครงการ กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล หนา 80 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 
800,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท 
2. นายไพโรจน สรอยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 2  ขอแปรญัตติลด
รายจาย เปนรายขอดังน้ี 



    2.1 ลดรายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
รายการ คาจัดซื้อและติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ หนา 48 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 
84,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท 
    2.2 ลดรายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทครุภัณฑสํารวจ 
รายการ คาจัดซื้อเคร่ืองจับพิกัดดาวเทียม GPS หนา 57 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 
50,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท 
 
3. นายเฉลิมพล  ชีโพ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 9  ขอแปรญัตติลดรายจาย 
เปนรายขอดังน้ี 
    3.1 ลดรายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
รายการ คาจัดซื้อและติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ หนา 48 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 
84,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท 
    3.2 ลดรายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภท งานอาคาร 
โครงการ กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล หนา 80 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 
800,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท 
คณะกรรมการแปรญัตติ ไดประชุมและมีมติยืนยันตามรางเดิม  ไมมีการแกไขเพิ่มแต
ประการใด   แตผูยื่นแปรญัตติทั้ง  3 ราย  ไดสงวนคําแปรญัตติทุกขอไวใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลเปนผูชี้ขาด  ดังนั้นจึงนําเสนอสภา อบต.กําปง พิจารณา
วาระที่ 2 ในข้ันแปรญัตติตอไป 

ประธานสภา จากรายงานของคณะกรรมการแปรญัตตินั้น  จะเห็นวามีมีการยื่นแปรญัตติรวม
ทั้งหมด 8 ขอ แตเปนการแปรญัตติซ้ําขอเดียวกันถึง 3 รายการ     ดังนั้นเพื่อไมใหเกิด
ความสับสน  ประธานสภาจึงขอรวมคําเสนอแปรญัตติขอที่ซ้ํากันใหเปนรายการ
เดียวกัน เพื่อใหงายตอการพิจารณา ดังนี้  

 คําแปรญัตติท่ี 1  นายปอ  ศรีบํารุง ขอแปรญัตต ิลดรายจาย หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายการ คาใชจายในการจัดฝกอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานฯ หนา 44  งบประมาณ 150,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท 
คําแปรญัตติท่ี 2   นายปอ  ศรีบํารุง และ นายไพโรจน สรอยสูงเนิน  ขอแปรญัตติ
ลดรายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทครุภัณฑสํารวจ รายการ 
คาจัดซื้อเคร่ืองจับพิกัดดาวเทียม GPS หนา 57 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 50,000  บาท 
ใหเหลือ  0  บาท 



คําแปรญัตติท่ี 3  นายปอ  ศรีบํารุง ขอแปรญัตตลิดรายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และส่ิงกอสราง ประเภท งานเคหะและชุมชน โครงการ ขยายเขตไฟฟาแรงสูง หนา 
72 ขอ 39 งบประมาณ 300,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท 
คําแปรญัตติท่ี 4  นายปอ  ศรีบํารุง และนายเฉลิมพล ชีโพ ขอแปรญัตตลิดรายจาย 
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภท งานอาคาร โครงการ กอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล หนา 80 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 800,000  บาท ใหเหลือ  
0  บาท  
คําแปรญัตติท่ี 5  นายไพโรจน สรอยสูงเนิน และนายเฉลิมพล ชีโพ  ขอแปรญัตตลิด
รายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการ 
คาจัดซื้อและติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ หนา 48 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 84,000  บาท 
ใหเหลือ  0  บาท 

   สรุปแลวจะมีคําแปรญัตติ 5 ขอ  ดงันั้น  จะใหที่ประชุมพิจารณาลง
มติเรียงลําดับเปนรายขอ 
 
ตอไปเปนการพิจารณาคําแปรญัตติท่ี 1 การขอแปรญัตตลิดรายจาย หมวดคาใช
สอย ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายการ คาใชจายในการจัด
ฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ฯ  หนา 44  งบประมาณ 150,000  บาท ใหเหลือ  
0  บาท       เชิญนายปอ  ศรีบํารุง ผูยื่นคําแปรญัตติที่ 1 แถลงคําแปรญัตต ิ

นายปอ ศรีบํารุง เหตุผลที่ขอปรับลดงบประมาณในหมวดนี้ เนื่องจากกระผมเห็นวายังไมเกิดความ
จําเปน และตั้งงบประมาณไวเพียง 150,000 บาท ซึ่งตั้งไวนอย คงไมเพียงพอที่จะ
ดําเนินการได  ที่ตั้งไวเพียงเทานี้ นายกตองชี้แจงรายละเอียดวางบประมาณเพียง
เทานี้ จะไปศึกษาดูงานที่ไหนอยางไร หากทําไดกระผมก็เห็นดวย  แตถาชี้แจงแลวไม
ชัดเจนหรือจะทําไมได  กระผมก็ยอมรับไมได แตที่ผานมาตั้งงบไวแลวก็ไมได
ดําเนินการ  อีกเหตุผลหนึ่งคือกระผมไมไววางใจทานนายกฯวาจะนํางบประมาณที่ตั้ง
ไวไปทําอะไร ไมมีความชัดเจน  การตั้งงบประมาณทานตั้งตามใจทาน แตไมฟงเสียง
สมาชิก  ดังนั้นอยากใหคิดถึงผลประโยชนของประชาชนที่จะไดรับจากการตั้ง
งบประมาณ 

ประธานสภา เชิญนายก อบต.อภิปราย 
นายก อบต. การศึกษาดูงานเปนส่ิงจําเปน ซึ่งโครงการดี ๆ ที่เกิดข้ึนหลาย ๆ โครงการ ใน อบต.

ของเรา เชน โครงการหนวย EMS ก็เกิดจากการไดไปศึกษาดูงาน ในที่ตาง ๆ   การขอ
ปรับลดโครงการเหลือเปนศูนยนั้น กระผมไมเห็นดวย  แตหากขอปรับลดงบประมาณ



ใหประหยัดลงบางยังจะดีกวา   แตขอยืนยันวาโครงการนีมี้ความจําเปน ถึงแมจะ
ดําเนินการไมไดจริง ๆ เงินงบประมาณก็จะตกเปนเงินสะสม ดังนั้นจึงตองบรรจุไวใน
ขอบัญญัติ  สมาชิกควรพิจารณาใหรอบคอบ  

 สมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายสนับสนุนผูยื่นคําแปรญัตติ หรือสนับสนุนการ
แสดงความคิดเห็นของ นายก อบต.  เชิญยกมือครับ 

นายเฉลิมพล ชีโพ เห็นดวยกับการแปรญัตติของ นายปอ ศรีบํารุง  ที่ผานมาการศึกษาดูงาน ก็คือการไป
ทองเที่ยวเทานั้น เปนการตั้งงบประมาณเพื่อหาเสียง ไมเกิดประโยชน  

นายเสริม เขื่อนโคกสูง เห็นดวยกับทานนายกครับ 
นายคะนอง เกรงสําโรง หากมีการประชุมนอกรอบกอนก็ไมตองมีการแปรญัตติในการประชุมสภา  โครงการ

ศึกษาดูงานที่ผานมาไมเกิดประโยชน เพราะไปดูงานมาแลว กลับมาก็ทําไมได  ไป
ทองเที่ยวสนุกสนาน  ที่ตั้งไวก็คงจะโอนไปทําอยางอ่ืน กระผมไมเห็นดวย 

นายเลื่อน จริงสันเทียะ กระผมเห็นดวยกับทานนายกที่ตั้งงบไว  เพราะเราสามารถปรับเปล่ียนสถานที่ไป
ศึกษาดูงานได สามารถทําได  การตั้งงบประมาณศึกษาดูงานไวถือวาเปนวิสัยทัศน
ในการพัฒนาที่ดี  

นายเกลี้ยง วนสันเทียะ การศึกษาดูงานนั้นก็มีทุกหนวยงาน ถือเปนเร่ืองปกติ  สวนไปแลวจะนําเอาความรู
กลับมา หรือไปเพื่อเที่ยวอยางเดียวก็อยูที่สํานกึของแตละคน 

ประธานสภา สมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม    ถาไมมี     เชิญเลขานุการสภา
นับองคประชุม เพื่อขอมติที่ประชุม   

เลขานุการสภา  นับองคประชุมได 30 คน 
ประธานสภา สมาชิกสภา ทานใด  เห็นดวยกับคําแปรญัตติท่ี 1 การขอแปรญัตตลิดรายจาย 

หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายการ คาใชจาย
ในการจัดฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ฯ  หนา 44  งบประมาณ 150,000  บาท 
ใหเหลือ  0  บาท  ขอเชิญยกมือข้ึนครับ 

 มติท่ีประชุม เห็นดวย 17 เสียง 
 ไมเห็นดวย   9 เสียง 
   ไมออกเสียง   4 เสียง 
   

ตอไปเปนการพิจารณาคําแปรญัตติท่ี 2 การขอแปรญัตตลิดรายจาย หมวดคา
ครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทครุภัณฑสํารวจ รายการ คาจัดซื้อเคร่ืองจับ
พิกัดดาวเทียม GPS หนา 57 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 50,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท 
ขอเชิญนายปอ  ศรีบํารุง และ นายไพโรจน สรอยสูงเนิน  ผูยื่นคําแปรญัตติที่ 2 แถลง
คําแปรญัตติตามลําดับ 



นายปอ  ศรีบํารุง เคร่ืองจับพิกัดดาวเทียม ยังไมมีความจําเปนที่ตองซื้อในตอนนี ้เพราะตอนนี้ความ
เดือดรอนของประชาชนเปนส่ิงจําเปนกวา  จึงอยากใหผูบริหารชี้แจง 
รายละเอียดความจําเปนใหสภาทราบ วาเคร่ืองนี้เกิดประโยชนแกประชาชนอยางไร 

นายไพโรจน สรอยสูงเนิน  เคร่ืองจับพิกัดดาวเทียมก็เปนเคร่ืองมือที่มีประโยชน  แตตอนนี้ประชาชนไดรับ
ความเดือดรอนตองการงบประมาณไปแกไขเรงดวน  จึงเห็นควรใหนํางบประมาณ
จํานวน 50,000 บาท ไปทําอยางอ่ืนจะเกิดประโยชนกวา  

ประธานสภา เชิญนายก อบต.อภิปรายครับ 
นายก อบต. การพิจารณารางงบประมาณควรพิจารณาใหรอบคอบ   การขอลดงบประมาณทั้ง 5  

รายการ เหลือ 0 รายการ นั้น  จะทําใหงบประมาณที่ตั้งไวประมาณ 31 ลานบาท
ลดลง  สมาชิกควรศึกษาระเบียบใหดี อยาเขาใจผิดคิดวาจะโอนไปตั้งจายในหมวด
อ่ืนได  การตั้งซื้อเคร่ืองมือจับพิกัดดาวเทียมนี้ก็เปนส่ิงจําเปน ที่ อบต.จะตองมี 
สมาชิกตองพิจารณาใหรอบคอบ 

รองนายก อบต. เคร่ืองจับพิกัดดาวเทียมเปนเคร่ืองมือที่จําเปน  หลาย ๆ ตําบลก็มี  เปน 
(นายเอกมัย บุญลอย)  ประโยชนในการสํารวจพื้นที่   การขอตัดงบประมาณใหเหลือ 0 บาท จะทําให

งบประมาณลด ไมเกิดประโยชนตอการพัฒนา 
รองนายก อบต. เคร่ืองนี้มีประโยชน โดยเฉพาะชวยในการสํารวจเพื่อชวยบรรเทาปญหาเวลาน้ํา 
(นายสายชล ชิดพุดซา) ทวม และการสํารวจที่ดินของประชาชนก็จะสะดวกรวดเร็ว การขอตัดงบประมาณให

เหลือ 0 บาท ไมเกิดประโยชนใด ๆ เลย 
ประธานสภา สมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายสนับสนุนผูยื่นคําแปรญัตติ หรือสนับสนุนการ

แสดงความคิดเห็นของ นายก อบต.  เชิญยกมือครับ 
นายคะนอง เกรงสําโรงเสนอใหสมาชิกสอบถามนิติกร อบต.เพื่อใหเกิดความชัดเจนในประเด็นที่ถกเถียงกัน 

เคร่ืองจับพิกัดดาวเทียมกระผมไมทราบวามีความจําเปนอยางไร ก็อยากใหชางโยธา
ชี้แจง  หากไมมีเคร่ืองนี้ทานทํางานไดหรือไม เพราะแตกอนไมมีชางก็ยังทํางานได 

นายเจือ ชนะจอหอ กระผมเห็นวาเคร่ืองจับพิกัดดาวเทียมเปนส่ิงจําเปน เพราะเปนเร่ืองใกลตัว  ซึ่ง
ประชาชนจะไดรับประโยชนมหาศาลกับเคร่ืองนี้  โดยเฉพาะการสํารวจพื้นที่เพื่อเสีย
ภาษีของประชาชน  และการจัดซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ก็อยากใหผูบริหารมา
ชี้แจงในสภาแหงนี้ เพื่อใหสมาชิกเขาใจและเห็นชอบดวย  ซึ่งเคร่ืองจับพิกัดดาวเทียม
นี้ก็เปนเคร่ืองมือที่ซื้อมาเพื่อประโยชนของประชาชนโดยตรง กระผมเห็นดวย 

นายสําเริง สอสูงเนิน วัตถุประสงคของการซื้อเคร่ืองจับพิกัดดาวเทียม คือเพื่อประโยชนในการจัดทําแผนที่
ภาษี ใหมีความครอบคลุม ในเร่ืองการระบุพื้นที่ภายในตําบลกําปงใหมีความชัดเจน 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษ ี



ประธานสภา สมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม 
ถาไมมี     เชิญเลขานุการสภานับองคประชุม เพื่อขอมติที่ประชุม   

เลขานุการสภา  นับองคประชุมได 30 คน 
ประธานสภา สมาชิกสภา ทานใด  เห็นดวยกับคําแปรญัตติท่ี 2 การขอแปรญัตตลิดรายจาย 

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทครุภัณฑสํารวจ รายการ คาจัดซื้อ
เคร่ืองจับพิกัดดาวเทียม GPS หนา 57 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 50,000  บาท ใหเหลือ  
0  บาท ขอเชิญยกมือข้ึนครับ 

 
 มติท่ีประชุม เห็นดวย 7 เสียง 
 ไมเห็นดวย 10 เสียง 
   ไมออกเสียง 13 เสียง 
 

ตอไปเปนการพิจารณาคําแปรญัตติท่ี 3 การขอแปรญัตตลิดรายจาย หมวดคา
ครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภท งานเคหะและชุมชน โครงการ ขยายเขต
ไฟฟาแรงสูง หนา 72 ขอ 39 งบประมาณ 300,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท 

       ขอเชิญนายปอ  ศรีบํารุง ผูยื่นคําแปรญัตติที่ 3 แถลงคําแปรญัตต ิ
นายปอ  ศรีบํารุง กระผมเห็นวาไมมีความจําเปนที่ตองใชงบประมาณถึง 300,000 บาท ในการปรับปรุง

ไฟฟาสํานักงาน  เพราะในโครงการตามรางฯ ไมไดชี้แจงรายละเอียดไวเลย  กระผม
คิดวาการแกไขเร่ืองไฟฟาสามารถทําไดราคาถูกกวานี ้ นายกตองศึกษาวิธีการแกไข
ใหถูกวิธี  อบต.นําไฟฟาเขามา 3 เฟส  แตตอใชเพียงเฟสเดียว  จึงทําใหไฟฟาตก  
หากทานปรับปรุงใหใชไฟทั้ง 3 เสน กระผมขอรับรองวาแกปญหาได  ไมตองใช
งบประมาณถึง 300,000 บาท   ดังนั้นจึงเปนการตั้งงบประมาณเกินความจําเปน
กระผมไมเห็นดวย  จึงขอปรับลดลงเหลือศูนย 

ประธานสภา เชิญนายก อบต.อภิปรายครับ 
รองนายก อบต. การแกไขเร่ืองไฟฟาเปนส่ิงจําเปน  โดยเฉพาะหากมีการกอสรางศูนยเด็กก็ยิ่ง(นาย
เอกมัย บุญลอย)  ตองใชไฟมากข้ึน  ที่ผานมาผูบริหารก็ไดลองศึกษาวิธีแกไขหลายวิธีการแลว                
                                     สุดทายก็ตองยึดหลักการตามทางการไฟฟาเปนผูกําหนด 
นายก อบต. เร่ืองปญหาไฟฟาไมพอใน อบต. ไดเกิดข้ึนมานานแลว แตก็ยังไมไดแกไขสักที  การ

ทํางานที่ตองใชไฟฟาในสํานักงานและการจัดประชุมตาง ๆ เกิดปญหามาก  การ
ปรับปรุงไฟฟาไมไดสนองความสบายของทานสมาชิกหรือพนักงานอยางเดียว แต 
อบต.กําปงมีการจัดประชุมแทบทุกสัปดาห ผูหลักผูใหญหรือหัวหนาสวนราชการใน
อําเภอโนนไทยก็เขามารวมประชุมตลอด  แตเราสามารถเปดแอรได เพราะไฟฟาไม



พอ  เปนที่นาอับอายมาก  สมาชิกไมควรตัดงบประมาณตรงนี้  งบประมาณ  
300,000  หากทานเห็นวาแพงไป ทําไมไมตัดลดงบประมาณลงตามที่เห็นสมควร 
ไมใชตัดใหเหลือ 0 บาท  ซึ่งแสดงใหเห็นวาทานไมตองการใหเกิดการพัฒนาตําบล
ของเรา  การประมาณราคาตาง ๆ ก็ไดยึดตามการของการไฟฟา กระผมจึงไมอยาก
ใหตัดงบประมาณรายการนี ้

ประธานสภา สมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายสนับสนุนผูยื่นคําแปรญัตติ หรือสนับสนุนการ
แสดงความคิดเห็นของ นายก อบต.  เชิญยกมือครับ 

นายคะนอง เกรงสําโรง เร่ืองการปรับปรุงไฟฟาถือวามีความจําเปน  แตทานฝายบริหารอางวาประมาณ
ราคาตามการไฟฟา  จึงอยากใหทานนําเอาเอกสารประมาณการมาใหสมาชิก
พิจารณาดวย  

นางใย ชวงสันเทียะ เสนอให นิติกรชี้แจงเร่ืองกฎหมายงบประมาณ 
นายเฉลิมพล ชีโพ ในเม่ือ สภา อบต. ของเรา มีไฟฟาเขามา 3 เฟสแลว  ทําไมผูบริหารไมไปลองแกไข

ดูกอน  เพื่อที่จะไดไมตองตั้งงบประมาณมากมายขนาดนี้ อยากใหลองหาวิธีประหยัด
งบประมาณใหมากกวานี ้

นายก อบต. หากทานสมาชิกผูยื่นแปรญัตติอยากชวยแกปญหาไฟฟาจริง ทําไมถึงตองตัด
โครงการออก 

นิติกร อบต.กําปง การแปรญัตติสมาชิกสภามีหนาที่แปรลดไดเพียงอยางเดียว  แตการแปรญัตติเพิ่ม
เปนอํานาจของผูบริหาร  แตขณะนี้สมาชิก 3 ทานไดยื่นแปรลดอยางเดียว ผูบริหาร
ไมไดแปรญัตติเพิ่ม ดังนั้นหากมีมติสภาใหลด งบประมาณก็ตองลดลง  สวนเงิน
สะสมเปนเงินที่เหลือจายจากการทําโครงการที่ผานสภาแลว 

ประธานสภา สมาชิกทุทานคงจะเขาใจแลว  มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม  
ถาไมมี     เชิญเลขานุการสภานับองคประชุม เพื่อขอมติที่ประชุม   

เลขานุการสภา  นับองคประชุมได 30 คน 
ประธานสภา สมาชิกสภา ทานใด  เห็นดวยกับคําแปรญัตติท่ี 3 การขอแปรญัตตลิดรายจาย 

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภท งานเคหะและชุมชน โครงการ ขยาย
เขตไฟฟาแรงสูง หนา 72 ขอ 39 งบประมาณ 300,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท  ขอ
เชิญยกมือข้ึนครับ 

 มติท่ีประชุม เห็นดวย 9 เสียง 
 ไมเห็นดวย 6 เสียง 
   ไมออกเสียง  15 เสียง 

 



ตอไปเปนการพิจารณาคําแปรญัตติท่ี 4 การขอแปรญัตตลิดรายจาย หมวดคา
ครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภท งานอาคาร โครงการ กอสรางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กประจําตําบล หนา 80 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 800,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท  
ขอเชิญนายปอ  ศรีบํารุง  และ นายเฉลิมพล ชีโพ ผูยื่นคําแปรญัตติที่ 4 แถลงคําแปร
ญัตติตามลําดับ  

นายเฉลิมพล ชีโพ กระผมเห็นดวยกับโครงการ แตไมเห็นดวยกับสถานที่กอสราง  จึงจําเปนตองขอตัด
ลดโครงการ เพราะไมมีความจําเปนที่จะมาสรางในที่ทําการ อบต.  ควรเตรียมพื้นที่ไว
รองรับการขยายตัวของ อบต.ของจะดีกวา   ลําพังพื้นที่ใน อบต.ปจจุบันก็คับแคบอยู
แลว  กระทั่งที่จอดรถก็แทบจะไมมี   ซึ่งพื้นที่ทั้งตําบลมีสถานที่มากมายที่เหมาะสม  
โดยเฉพาะโรงเรียนบานนา  หากผูบริหารเปล่ียนแปลงสถานที่กอสรางกระผมก็เห็นดี
ดวย แตในเม่ือไมมีการเปล่ียนแปลงสถานที่กระผมจึงตองขอตัดโครงการนี้ออก  แต
ทั้งนี้ก็อยูที่ดุลยพินิจของสภาวาจะมีความเห็นอยางไร  

นายปอ  ศรีบํารุง การสรางศูนยเด็กกระผมเห็นดวย แตไมเห็นดวยกับสถานที่กอสราง  และรายละเอียด
ก็ไมมีความชัดเจน  จึงจําเปนตองขอตัดลดโครงการนี้   ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลง
สถานที่กอสรางในภายหลังกระผมก็พรอมที่จะเห็นดวย 

ประธานสภา เชิญนายก อบต.อภิปรายครับ 
นายก อบต. อยากใหสมาชิกพิจารณาใหรอบคอบ  หากโครงการศูนยเด็กตกไปจะเกิดความ

เสียหายตอการพัฒนาการศึกษาของเด็กเล็กในตําบลของเรา  เวลาจะผานทิ้งไปโดย
เปลาประโยชน  เด็กเล็กตองรอตอไปอีกเร่ือย ๆ  เหตุผลที่ตองสรางใน อบต.นั้น 
เพราะ อบต.ไมสามารถกอสรางโครงการในหมวดที่ดินและส่ิงกอสรางในโรงเรียน 
สังกัด สพฐ.ได แตสนับสนุนอยางอ่ืนได    นอกจากนี้ ที่ทําการ อบต.ยังเปนจุด
ศูนยกลางของตําบล  และการกอสรางก็ไมไดใชพื้นที่มากมาย สะดวกตอการดูแล  
หากจําเปนตองเปล่ียนสถานที่กอสรางจริง ๆ สภาฯ สามารถประชุมแกไข
เปล่ียนแปลงคําชี้แจงในภายหลังได  แตอยากใหโครงการนี้ผานงบประมาณไวกอน 

เลขานุการนายก การที่สมาชิก อบต.หมู 9 เสนอใหไปสรางศูนยเด็กในโรงเรียนบานนานั้น ไมสามารถ
ทําได เพราะโรงเรียนบานนาไมไดสังกัด อบต. และสถานที่กอสรางใน อบต.ก็ถือมี
ความเหมาะสมที่สุดแลว 

ประธานสภา สมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายสนับสนุนผูยื่นคําแปรญัตติ หรือสนับสนุนการ
แสดงความคิดเห็นของ นายก อบต.  เชิญยกมือครับ 

นายเฉลิมพล ชีโพ ในฐานะที่เปนคณะกรรมการโรงเรียนบานนา  กระผมไดคุยกับทางโรงเรียนแลว 
ผูอํานวยการโรงเรียนบอกวาพรอมที่จะยกที่ดินให อบต.ดําเนินการ หากสามารถ



เปล่ียนแปลงไดกระผมจะไปประสานงานอีกคร้ังหนึ่ง 
นายโคน นันกําปง ในการประชุมพิจารณามติตาง ๆ สมาชิกก็ลงความเห็นตามความคิดของตัวเอง ซึ่ง

กระผมเห็นดวยกับการสรางศูนยเด็ก แตไมเห็นดวยกับสถานที่กอสราง เพราะเด็กมี
ความซุกซนอาจทําความเสียหายแกทรัพยสินใน อบต.ได 

นายเสกสัน เกยสันเทียะ เด็กเล็กมีความจําเปนที่ตองไดรับการศึกษา  ถึงแมสถานที่จะไมเหมาะสม แตก็ควร 
ตั้งงบประมาณไว และควรตั้งงบประมาณใหเพิ่มมากข้ึน  ในอนาคตควรยายสถานที่
กอสรางที่เหมาะสม 

นายคะนอง เกรงสําโรง   เห็นดวยกับโครงการ  แตไมเห็นดวยกับสถานที่กอสราง  หากทานนายกรับปากวา
จะเปล่ียนแปลงสถานที่กอสรางกระผมกจ็ะเห็นดวย  เพราะสภาพแวดลอมใน อบต.
ไมเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กจําเปนตองนอนกลางวัน   จึงอยากใหนายกหา
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการกอสราง  ระยะทางไกลจาก อบต.ไมเปนปญหาเพราะ
สามารถจัดหารถรับสงนักเรียนได   

นายเจือ ชนะจอหอ อบต.กําปงไดมีความพยายามที่จะกอสรางศูนยเด็กมาหลายป  แตก็ยังไมสําเร็จ 
เพราะติดเร่ืองสถานที่  ดังนั้นจึงอยากใหมีสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการกอสราง  แต
ก็อยากใหโครงการยังอยูในขอบัญญัติ เพราะเปนโครงการที่ด ี

นางรังสินี กําเนิดจอก เห็นดวยกับโครงการ แตไมเห็นดวยกับสถานที่กอสราง เพราะที่ใน อบต.คับแคบ  
เสนอใหไปทําในปหนา และตั้งงบประมาณไวใหมากกวานี้ทําใหดีไปเลย 

นายนิเวช โสกําปง เห็นดวยกับการสรางศูนยเด็กเล็ก  หากสถานที่ไมมี กระผมเสนอใหไปสรางที่บานกระ
เสียวเพราะมีที่สาธารณะประโยชนมากมาย 

นายเลื่อน จริงสันเทียะ กระผมเห็นดวยกับโครงการสรางศูนยเด็ก    การพัฒนาเด็กเล็กควรเร่ิมตั้งแตตอนนี้ 
ถาไมมีการเร่ิมตนสรางศูนยเด็ก การพัฒนาเด็กก็ไมเกิดสักท ี

นายเฉลิมพล ชีโพ หากผูบริหารรับปากวาจะเปล่ียนแปลงสถานที่กอสราง กระผมก็จะเห็นดวยให
โครงการยังอยู  จึงอยากใหนายกชี้แจง 

นายยก อบต. ตอนนี้ทุก อบต.เขามีศูนยเด็กกันหมดแลว  หากใหรอทําปหนา  อายุของเด็กไมไดอยู
นิ่ง เด็กที่มี อายุ 2-3 ขวบตอนนี้ก็จะเสียโอกาสที่จะไดรับการพัฒนา  โดยเฉพาะเด็กที่
พอแมยากจนควรไดรับโอกาส  งบประมาณ 800,000 บาทที่ตั้งไว  เปนเพียงการตั้ง
เพื่อกอสรางอาคารศูนยเด็กเทานั้น สวนเร่ืองงบการบริหารจัดการตองรอในปหนา 
สวนที่มีสมาชิกเสนอใหไปสรางที่อ่ืนนั้น  สภาสามารถประชุมพิจารณาเปล่ียนแปลง
ไดในภายหลัง  เพราะในตอนนี้ยังไมมีสถานที่ที่ดีกวานี้แลว จึงตองตั้งงบประมาณไว
กอน   และการสรางในสถานที่แหงนี้เพราะไมตองใชงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่ 
หรืออาคารสถานที่เพิ่มเติมมาก สามารถทําไดในราคา 800,000  บาท  และหลาย ๆ 



ตําบลก็สรางศูนยเด็กไวใน อบต.ไมเห็นมีปญหา  แตหากสมาชิกไมสามารถหา
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดได  ก็ตองสรางที่ อบต.หากหาไดก็อาจมีการเปล่ียนแปลงได  
แตตอนนี้อยากใหโครงการยังอยู สมาชิกควรพิจารณาใหรอบคอบ 

ประธานสภา สมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม 
ถาไมมี     เชิญเลขานุการสภานับองคประชุม เพื่อขอมติที่ประชุม   

เลขานุการสภา  นับองคประชุมได 30 คน 
ประธานสภา สมาชิกสภา ทานใด  เห็นดวยกับคําแปรญัตติท่ี 4 การขอแปรญัตตลิดรายจาย 

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภท งานอาคาร โครงการ กอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล หนา 80 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 800,000  บาท ใหเหลือ  
0  บาท  ขอเชิญยกมือข้ึนครับ 

 มติท่ีประชุม เห็นดวย 5 เสียง 
 ไมเห็นดวย    17 เสียง 
   ไมออกเสียง 8   เสียง 
 

ตอไปเปนการพิจารณาคําแปรญัตติท่ี 5 การขอแปรญัตตขิอแปรญัตตลิดรายจาย 
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการ คาจัดซื้อ
และติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ หนา 48 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 84,000  บาท ใหเหลือ  
0  บาท          ขอเชิญนายไพโรจน สรอยสูงเนิน และนายเฉลิมพล ชีโพ  ผูยื่นคําแปร
ญัตติที่ 5 แถลงคําแปรญัตติตามลําดับ 

นายไพโรจน สรอยสูงเนิน ปจจุบันสภาพอากาศในหองประชุมกระผมคิดวาไมรอนมาก  ดังนั้นจึงไมมีความ
จําเปนตองติดตั้งแอร  เพราะความเดือดรอนของประชาชนมีปญหามากมายที่ตองใช
งบประมาณแกไข  ควรนํางบประมาณมาซอมแซมปรับปรุงเคร่ืองปรับอากาศที่มีอยู  
จึงอยากใหผูบริหารทบทวนใหด ี

นายเฉลิมพล ชีโพ อยากเสนอใหผูบริหารใชงบประมาณที่ตั้งไวซอมแซมครุภัณฑมาปรับปรุงแอร  ควร
ชวยกันบํารุงรักษา ดีกวาจะไปซื้อใหม  ดังนั้นจึงเห็นสมควรตัดลดงบประมาณซื้อแอร
ออก 

นายปอ ศรีบํารุง ไมเห็นดวยกับการตั้งซื้อแอรใหม เพราะตัวเกาสามารถซอมแซมใชได 
นายสมประสงค โกสันเทียะ เสนอใหใชงบประมาณซอมแซมดีกวาซื้อใหม 
นายบุญชม เชิดโคกสูง อยากใหมีแอรในหองประชุม แตจะซื้อใหมหรือซอมแซมก็ได  
นายคะนอง เกรงสําโรง ทุกคนก็อยากเย็นกันทั้งนั้น  แตตอนนี้ไมมีความจําเปนตองซื้อใหม 
ประธานสภา เชิญนายก อบต.อภิปรายครับ 



นายก อบต. เม่ือวานมีการประชุมสภาวัฒนธรรมอําเภอ  ทานนายอําเภอ ทานเจาคณะอําเภอก็มา
ประชุมที่นี ่ แอรที่ใชอยูตัวนี้ซอมมาหลายคร้ังแลว หมดเงินไปแลวหลายหม่ืนบาท  
และแอรที่เสียอยูนีช้างแอรก็ไดมาประเมินราคาแลว ตองใชเงินถึง สองสามหม่ืน  ไม
คุมคา  หากซอมไดจริงคุณภาพก็ไมเหมือนของใหม  ใชไปประเดี๋ยวเดียวก็เสียอีก 
ส้ินเปลืองงบประมาณมากกวาซื้อใหม  ดังนั้นจึงอยากใหแอรยังอยูในขอบัญญัติ  

ประธานสภา สมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายสนับสนุนผูยื่นคําแปรญัตติ หรือสนับสนุนการ
แสดงความคิดเห็นของ นายก อบต.  เชิญยกมือครับ 
ถาไมมี     เชิญเลขานุการสภานับองคประชุม เพื่อขอมติที่ประชมุ   

เลขานุการสภา  นับองคประชุมได 30 คน 
ประธานสภา สมาชิกสภา ทานใด  เห็นดวยกับคําแปรญัตติท่ี 5 การขอแปรญัตตขิอแปรญัตตลิด

รายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการ 
คาจัดซื้อและติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ หนา 48 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 84,000  บาท 
ใหเหลือ  0  บาท  ขอเชิญยกมือข้ึนครับ 

 มติท่ีประชุม เห็นดวย   7 เสียง 
 ไมเห็นดวย 14 เสียง 
   ไมออกเสียง   9 เสียง 
 
ประธานสภา สรุปผลการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2553 (วาระที่ 2 ข้ันการแปรญัตต)ิ  สรุปไดดังนี ้
คําแปรญัตติท่ี 1  นายปอ  ศรีบํารุง ขอแปรญัตต ิลดรายจาย หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายการ คาใชจายในการจัดฝกอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานฯ หนา 44  งบประมาณ 150,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท 
ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ   17 เสียง  ไมเห็นดวย  9 เสียง  ไมออก
เสียง 4  เสียง 
คําแปรญัตติท่ี 2   นายปอ  ศรีบํารุง และ นายไพโรจน สรอยสูงเนิน  ขอแปรญัตติ
ลดรายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทครุภัณฑสํารวจ รายการ 
คาจัดซื้อเคร่ืองจับพิกัดดาวเทียม GPS หนา 57 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 50,000  บาท 
ใหเหลือ  0  บาท ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ  7  เสียง  ไมเห็นดวย   
10 เสียง  ไมออกเสียง 13  เสียง 
คําแปรญัตติท่ี 3  นายปอ  ศรีบํารุง ขอแปรญัตตลิดรายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และส่ิงกอสราง ประเภท งานเคหะและชุมชน โครงการ ขยายเขตไฟฟาแรงสูง หนา 



72 ขอ 39 งบประมาณ 300,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็น
ดวยกับคําแปรญัตติ  9  เสียง  ไมเห็นดวย 6  เสียง  ไมออกเสียง 15  เสียง 
คําแปรญัตติท่ี 4  นายปอ  ศรีบํารุง และนายเฉลิมพล ชีโพ ขอแปรญัตตลิดรายจาย 
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภท งานอาคาร โครงการ กอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล หนา 80 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 800,000  บาท ใหเหลือ  
0  บาท ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ  5  เสียง  ไมเห็นดวย  17 เสียง  
ไมออกเสียง 8  เสียง 
คําแปรญัตติท่ี 5  นายไพโรจน สรอยสูงเนิน และนายเฉลิมพล ชีโพ  ขอแปรญัตตลิด
รายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการ 
คาจัดซื้อและติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ หนา 48 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 84,000  บาท 
ใหเหลือ  0  บาท ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ  7  เสียง  ไมเห็นดวย 
14   เสียง  ไมออกเสียง 9  เสียง 
เปนอันวาการพิจารณาพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 วาระที่ 2 ข้ันการแปรญัตติ ก็ไดเสร็จส้ินไป  เหลือเพียงการ
พิจารณาในวาระที่ 3 ข้ันการลงมติเห็นชอบใหตรารางขอบัญญัติฯเปนขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ซึ่งจะประชุมในวันพรุงนี ้

 
   3.2 พิจารณาอนุมัติกันเงินประจําปงบประมาณ 2553 
ประธานสภา  เชิญนายก อบต.แถลง 

นายก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2547 ในหมวด 5 ขอ 59 ไดกําหนดไวในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
ส่ิงกอสรางยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลา 1 ป ดังนั้นจึงนําเรียนตอที่ประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน และ
อนุมัติใหขยายเวลายื่นวางฎีกาของกันเงินไวไมเกินวันทําการสุดทายของป 
ดังมีรายการดังนี ้

 1. โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแคปซีล บานซาด หมูที่ 1   
2. โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแคปซีล บานจอก หมูที่ 3 
3. โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแคปซีล บานออ หมูที่ 6 
4. โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแคปซีล บานหนองแวง หมูที่ 5 
5. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานตะกุด หมูที่ 11 



รวมเปนเงินงบประมาณทั้งส้ิน  885,000 บาท   
ประธานสภา  เชิญสมาชิก อภิปรายซักถาม 
นายสมเกียรติ ช่ืนหมื่นไวย  อยากสอบถามเร่ืองโครงการที่ไมไดกันเงินไว และยังไมไดทําสัญญาจะไดทํา

หรือไม 
นายก อบต.  ตองรอดูงบประมาณในไตรมาสสุดทายกอน  หากมีเงินเขามาก็ได  

ดําเนินการ 
 หากไมมีก็ไมไดดําเนินการ 

นายรุง โชติสันเทียะ เสนอใหมีการรวมรายการใหลงมติอนุมัตทิีเดียว 
ประธานสภา จะใหลงมติทีละโครงการ 
 ตอไปจะขอมติท่ีประชุมเพื่ออนุมัติกันเงิน และขยายเวลายื่นฎีกาขอกันเงินไม

เกินวันทําการสุดทายของป โดยจะขอมติอนุมัติท่ีละโครงการตามลําดับดังน้ี 
 1. โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแคปซีล บานซาด หมูท่ี 1  หจก.โนน

ไทยภิรมยกอสราง(1999) เปนผูรับจาง  วงเงิน 175,400.- บาท 
 สมาชิกทานใดเห็นดวยขอใหยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม เห็นดวย  28 เสียง 
 ไมเห็นดวย  ไมม ี
   ไมออกเสียง   2 เสียง 

 

2. โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแคปซีล บานจอก หมูท่ี 3  หจก.โนน
ไทยภิรมยกอสราง(1999) เปนผูรับจาง  วงเงิน 147,900.- บาท 

 สมาชิกทานใดเห็นดวยขอใหยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม เห็นดวย  28 เสียง 
 ไมเห็นดวย  ไมม ี
   ไมออกเสียง   2 เสียง 

 

3. โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแคปซีล บานออ หมูท่ี 6  หจก.โนนไทย
ภิรมยกอสราง(1999) เปนผูรับจาง  วงเงิน 179,700.- บาท 
สมาชิกทานใดเห็นดวยขอใหยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม เห็นดวย  28 เสียง 
 ไมเห็นดวย  ไมม ี
   ไมออกเสียง   2 เสียง 
 

4. โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแคปซีล บานหนองแวง หมูท่ี 5  วงเงิน
งบประมาณ 206,000.-บาท ตามประกาศสอบราคาจางเลขท่ี 19/2552 ลงวันท่ี 
20 สิงหาคม 2552 



สมาชิกทานใดเห็นดวยขอใหยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม เห็นดวย  28 เสียง 
 ไมเห็นดวย  ไมม ี
   ไมออกเสียง   2 เสียง 
 

5. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบานตะกุด หมูท่ี 11  วงเงินงบประมาณ 
176,000.-บาท ตามประกาศสอบราคาจางเลขท่ี 19/2552 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 
2552 
สมาชิกทานใดเห็นดวยขอใหยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม เห็นดวย  28 เสียง 
 ไมเห็นดวย  ไมม ี
   ไมออกเสียง   2 เสียง 
 
   3.3 พิจารณาเห็นชอบโครงการกอสรางเหมืองคอนกรีตบานซาด หมูท่ี 1 
ประธานสภา  เชิญนายกแถลง 
นายก อบต.  ดวยไดรับแจงจากสํานักงานชลประทานวามีแผนจะดําเนินการกอสราง                   

เหมืองคอนกรีตจากบึงพุดซา ตําบลพุดซา  ถึงบานซาดหมูที่ 1 ตําบลกําปง โดยไมได
ใชงบประมาณจาก อบต. ซึ่งตําบลของเราจะไดรับประโยชนจากโครงการนี้อยาง
มากมาย  จึงอยากใหสภาอบต.กําปง เห็นชอบใหสํานักงานชลประทานเขามา
ดําเนินการดังกลาว  

ประธานสภา สมาชิกทานใดเห็นดวยที่จะใหสํานักงานชลประทานมาดําเนินการกอสรางเหมืองสง
น้ําคอนกรีต จากบึงพุดซา ตําบลพุดซา มาบานซาด หมูที่  ตําบลกําปง ตามที่นายก
เสนอ ขอใหยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม เห็นดวย  30 เสียง 
 ไมเห็นดวย  ไมม ี
   ไมออกเสียง  ไมม ี
  
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอ่ืน ๆ (ไมม)ี  
 

ประธานสภา สําหรับการประชุมคร้ังตอไปจะเปนการประชุมสภาในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 4 
ประจําป พ.ศ.2552 เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553  ตอในวาระที่ 3  ข้ันการลงมติ  ซึ่งจะประชุมในวันเสารที่ 29 
สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภา อบต.กําปง   วันนี้หมดระเบียบ
วาระการประชุมแลวจึงขอปดการประชุม 



เลิกประชุมเวลา  14.35 น. 
 

                        (ลงชื่อ)    สมเกียรติ ชื่นหม่ืนไวย      ผูจดรายงานการประชุม 
(นายสมเกียรติ   ชื่นหม่ืนไวย) 
เลขานุการสภา อบต.กําปง   

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.กําปง ไดตรวจรายงานการประชุมคร้ังนี้ 
เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม  2552  เห็นวาถูกตองแลว 

 
                           (ลงชื่อ)         เฉลิมพล  ชีโพ    

 (นายเฉลิมพล   ชีโพ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                 
           (ลงชื่อ)         บุญชม เชิดโคกสูง        

 (นายบุญชม   เชิดโคกสูง) 
 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                          
                       (ลงชื่อ)         ทศพร โคตรพันธ      

 (นายทศพร   โคตรพันธ) 
 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

สภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดรับรองรายงานการประชุมคร้ังนี้เรียบรอยแลว เม่ือ
คราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่  4 ประจําป พ.ศ. 2552 วันที่ 29 สิงหาคม 2552 

 
                                     (ลงชื่อ)        เชิด  เข่ือนโคกสูง     ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายเชิด   เข่ือนโคกสูง) 
ประธานสภา อบต.กําปง   

 
 
 


