
 
 
 

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  2553 

คร้ังแรก 
วันจันทรท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
----------------------------------- 

ผูมาประชุม 
ลําดับท่ี  ช่ือ – สกุล       ตําแหนง         ลายมือช่ือ 
 

    1. นายสมเกียรต ิ ชื่นหม่ืนไวย เลขานุการสภา อบต.กําปง สมเกียรติ ชื่นหม่ืนไวย 
    2.     นายบุญชม เชิดโคกสูง          สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 14 บุญชม เชิดโคกสูง         
    3.     นายชลอ วิเวก                   สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 6  ชลอ วิเวก      
    4.     นายรุง     โชติสันเทียะ        สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 11 รุง     โชติสันเทียะ         
 
 เร่ิมประชุม เวลา 17.30 น. 

เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติมาครบแลว นายสมเกียรติ  ชื่นหม่ืนไวย เลขานุการสภา 
อบต.กําปง ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

-ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองเลือกประธานกรรมการแปรญัตต ิ
เลขานุการสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.

2547  ขอ 109  วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นคร้ังแรก  จึงขอเชิญที่ประชุม
เสนอ 

นายบุญชม เชิดโคกสูง เสนอนายรุง  โชติสันเทียะ  เปนประธานกรรมการ 
เลขานุการสภา  มีผูใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม        ถามีการเสนอชื่อเพียงหนึ่งคน ก็ใหถือวาผูนัน้

ไดรับเลือก    จึงขอมติที่ประชุม 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
  



ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเลือกเลขานุการกรรมการแปรญัตต ิ
เลขานุการสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.

2547  ขอ 109  วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นคร้ังแรก  จึงขอเชิญที่ประชุม
เสนอ 

นายบุญชม เชิดโคกสูง เสนอนายชลอ  วิเวก  เปนเลขานุการกรรมการ 
เลขานุการสภา  มีผูใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม   ถามีการเสนอชื่อเพียงหนึ่งคน ก็ใหถือวาผูนั้น

ไดรับเลือก  จึงขอมติที่ประชุม 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ   
 

(เลขานุการสภา อบต.กําปง ไดมอบหนาที่ประธานในที่ประชุมใหประธาน
กรรมการแปรญัตติดําเนินการประชุมตอ) 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองอ่ืน ๆ  

4.1  การกําหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติคร้ังตอไป 
ประธานกรรมการ ตามที่สภา อบต.กําปงไดกําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติไวถึงวันที่ 26 

สิงหาคม 2552 เวลา 12.00 น. นั้น เม่ือหมดเวลารับคําแปรญัตติในวันที่ 26  
สิงหาคม 2552 เวลา  12.00  แลว  คณะกรรมการแปรญัตติจะตองมีการประชุม
พิจารณาคําเสนอแปรญัตติที่มีผูยื่นเขามา  ดังนั้นจึงใหที่ประชุมกําหนดวันเวลา
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในคร้ังตอไป 

มติท่ีประชุม กําหนดใหมีการประชุมคร้ังตอไปในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00 น.
เปนตนไป 

 
เลิกประชุมเวลา  18.00 น. 

                         (ลงชื่อ)     ชลอ    วิเวก ผูจดรายงานการประชุม 
(นายชลอ    วิเวก) 

เลขานุการกรรมการ   
 

                              (ลงชื่อ)  รุง    โชติสันเทียะ    ผูตรวจรายงานการประชุม 
(นายรุง  โชติสันเทียะ) 

ประธานกรรมการ 
 
 



สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  2553 

คร้ังท่ี  2/2552 
วันพุธท่ี  26  สิงหาคม  2551  เวลา 13.00  น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
----------------------------------------- 

 
ผูมาประชุม 
ลําดับท่ี  ช่ือ – สกุล       ตําแหนง         ลายมือช่ือ 
 

    1. นายรุง    โชติสันเทียะ         ประธานกรรมการแปรญัตต ิ     รุง      โชติสันเทยีะ         
    2.     นายบุญชม  เชิดโคกสูง           กรรมการแปรญัตติ                   บุญชม เชิดโคกสูง            
    3.     นายชลอ วิเวก                    เลขานุการกรรมการ ฯ     ชลอ    วิเวก      
ผูเขารวมประชุม 
ลําดับท่ี  ช่ือ – สกุล       ตําแหนง          ลายมือช่ือ 
 

    1. นายมีชัย        จงสันเทียะ            นายก อบต.กําปง       มีชัย   จงสันเทียะ 
    2. นายเฉลิมพล     ชีโพ   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9     เฉลิมพล ชีโพ 
    3.     นายไพโรจน สรอยสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2     ไพโรจน  สรอยสูงเนิน. 
    4.     นายปอ  ศรีบํารุง   สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 7      ปอ  ศรีบํารุง 
    5.     นายสายชล ชิดพุดซา  รองนายก อบต.กําปง       สายชล  ชิดพุดซา 
    6. นายสุรพล พูนสวัสดิ ์  ปลัด อบต.กําปง      สุรพล    พูนสวัสดิ ์
    7. นายพงษพัฒน พับโพธิ ์   นิติกร         พงษพัฒน พับโพธิ ์
    8. นายทศพร โคตรพันธ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  ทศพร    โคตรพันธ 
 

 

เร่ิมประชุม เวลา 13.00 น. 
   เม่ือสมาชิกมาครบองคประชุมแลว นายรุง  โชติสันเทียะ  ประธานกรรมการแปร
ญัตติไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2553 เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2552 และ     มีมติกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ   จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 12.00 น. นั้น ปรากฏวามีผูยื่นคําแปร
ญัตติ จํานวน  3 ราย ไดแก 

 



1. นายปอ  ศรีบํารุง  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 7  ขอแปรญัตติลดรายจาย เปนรายขอ
ดังนี ้

    1.1 ลดรายจาย หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
รายการ คาใชจายในการจัดฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ หนา 44  งบประมาณ 150,000  บาท ให
เหลือ  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 งานเคหะและชุมชน 
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 
  โดยมีนายคะนอง เกรงสําโรง สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 5 และนายเฉลิมพล ชีโพ สมาชิก
สภา อบต.หมูที่ 9 เปนผูรับรอง 

2. นายไพโรจน สรอยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 2  ขอแปรญัตติลดรายจาย 
เปนรายขอดังนี ้

    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 

ซึ่งมีนายปอ  ศรีบํารุง สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 7 และนายเฉลิมพล ชีโพ สมาชิกสภา อบต.
หมูที่ 9 เปนผูรับรอง 

3. นายเฉลิมพล  ชีโพ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 9  ขอแปรญัตติลดรายจาย เปนรายขอ
ดังนี ้

    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 



ซึ่งมีนายไพโรจน สรอยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 2  และนายสมศักดิ์ แซจึง สมาชิก
สภา อบต.หมูที่ 4 เปนผูรับรอง 

ในแบบขอเสนอแปรญัตติของสมาชิกทั้ง 3 คน มีการยื่นแปรญัตติรวมทั้งหมด 8 ขอ แต
เปนการแปรญัตติซ้ําขอเดียวกันถึง 3 รายการ     ประธานกรรมการจึงรวมคําเสนอแปรญัตติขอที่ซ้ํากันให
เปนรายการเดียวกัน ดังนี้  
   คําแปรญัตติท่ี 1  นายปอ  ศรีบํารุง ขอแปรญัตต ิลดรายจาย หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายการ คาใชจายในการจัดฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานฯ หนา 44  งบประมาณ 150,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท 

คําแปรญัตติท่ี 2   นายปอ  ศรีบํารุง และ นายไพโรจน สรอยสูงเนิน  ขอแปร
ญัตติลดรายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทครุภัณฑสํารวจ รายการ คาจัดซื้อเคร่ือง
จับพิกัดดาวเทียม GPS หนา 57 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 50,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท 

คําแปรญัตติท่ี 3  นายปอ  ศรีบํารุง ขอแปรญัตตลิดรายจาย หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภท งานเคหะและชุมชน โครงการ ขยายเขตไฟฟาแรงสูง หนา 72 ขอ 39 
งบประมาณ 300,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท 

คําแปรญัตติท่ี 4  นายปอ  ศรีบํารุง และนายเฉลิมพล ชีโพ ขอแปรญัตตลิด
รายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภท งานอาคาร โครงการ กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ประจําตําบล หนา 80 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 800,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท  

คําแปรญัตติท่ี 5  นายไพโรจน สรอยสูงเนิน และนายเฉลิมพล ชีโพ  ขอแปร
ญัตติลดรายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการ คาจัดซื้อและ
ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ หนา 48 ขอ 2.1.1 งบประมาณ 84,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท 

สรุปแลวจะมีคําแปรญัตติ  5 ขอ ดังนั้น จะใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเรียงลําดับเปนราย
ขอในระเบียบวาระที่ 3 ตอไป   
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังแรกในวันท่ี 26 สิงหาคม 2552 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
     3.1  การพิจารณาคําแปรญัตติท่ี 1 การขอแปรญัตตลิดรายจาย หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายการ คาใชจายในการจัดฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานฯ หนา 44  งบประมาณ 150,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท 



ประธานคณะกรรมการแปรญัตติเชิญนายปอ  ศรีบํารุง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7 แถลง
คําแปรญัตติ  และเชิญนายก อบต.อภิปราย  หลังจากนั้นคณะกรรมการฯไดอภิปรายแสดงความเห็นของ
ตนจนเปนการสมควรแลว  ประธานกรรมการจึงไดขอมติคณะกรรมการฯ วาสมควรยนืตามรางเดิมหรือ
แกไขตามคําแปรญัตต ิ
มติท่ีประชุม มีมติใหยืนตามรางเดิมดวยคะแนน 3 เสียง   แกไขตามคําแปรญัตติ ไมมี   งดออกเสียง 
ไมมี แตนายปอ  ศรีบํารุง ขอสงวนคําแปรญัตติไวใหสภา อบต.กําปง เปนผูชี้ขาด 
   3.2  การพิจารณาคําแปรญัตติท่ี 2 การขอแปรญัตตลิดรายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และส่ิงกอสราง ประเภทครุภัณฑสํารวจ รายการ คาจัดซื้อเคร่ืองจับพิกัดดาวเทียม GPS หนา 57 ขอ 2.1.1 
งบประมาณ 50,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท 
  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติเชิญนายปอ  ศรีบํารุง และ นายไพโรจน สรอยสูงเนิน  
แถลงคําแปรญัตติ  และเชิญนายก อบต.อภิปราย  หลังจากนั้นคณะกรรมการฯไดอภิปรายแสดงความเห็น
ของตนจนเปนการสมควรแลว  ประธานกรรมการจึงไดขอมติคณะกรรมการฯ วาสมควรยืนตามรางเดิม
หรือแกไขตามคําแปรญัตต ิ
มติท่ีประชุม มีมติใหยืนตามรางเดิมดวยคะแนน 3 เสียง   แกไขตามคําแปรญัตติ ไมมี   งดออกเสียง 
ไมมี แตนายปอ  ศรีบํารุง และ นายไพโรจน สรอยสูงเนิน  ขอสงวนคําแปรญัตติไวใหสภา อบต.กําปง เปนผู
ชี้ขาด 

3.3  การพิจารณาคําแปรญัตติท่ี 3 การขอแปรญัตตลิดรายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และส่ิงกอสราง ประเภท งานเคหะและชุมชน โครงการ ขยายเขตไฟฟาแรงสูง หนา 72 ขอ 39 งบประมาณ 
300,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติเชิญนายปอ  ศรีบํารุง แถลงคําแปรญัตติ  และเชิญ
นายก อบต.อภิปราย  หลังจากนั้นคณะกรรมการฯไดอภิปรายแสดงความเห็นของตนจนเปนการสมควร
แลว  ประธานกรรมการจึงไดขอมติคณะกรรมการฯ วาสมควรยนืตามรางเดิมหรือแกไขตามคําแปรญัตต ิ
มติท่ีประชุม มีมติใหยืนตามรางเดิมดวยคะแนน 3 เสียง   แกไขตามคําแปรญัตติ ไมมี   งดออกเสียง 
ไมมี แตนายปอ  ศรีบํารุง ขอสงวนคําแปรญัตติไวใหสภา อบต.กําปง เปนผูชี้ขาด 

 3.4  การพิจารณาคําแปรญัตติท่ี 4 การขอแปรญัตตลิดรายจาย หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภท งานอาคาร โครงการ กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล หนา 80 ขอ 
2.1.1 งบประมาณ 800,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท  

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติเชิญนายปอ  ศรีบํารุง และนายเฉลิมพล ชีโพ แถลงคํา
แปรญัตติ  และเชิญนายก อบต.อภิปราย  หลังจากนั้นคณะกรรมการฯไดอภิปรายแสดงความเห็นของตน
จนเปนการสมควรแลว  ประธานกรรมการจึงไดขอมติคณะกรรมการฯ วาสมควรยืนตามรางเดิมหรือแกไข
ตามคําแปรญัตต ิ



มติท่ีประชุม มีมติใหยืนตามรางเดิมดวยคะแนน 3 เสียง   แกไขตามคําแปรญัตติ ไมมี   งดออกเสียง 
ไมมี แตนายปอ  ศรีบํารุง และนายเฉลิมพล ชีโพ  ขอสงวนคําแปรญัตติไวใหสภา อบต.กําปง เปนผูชี้ขาด 

3.5  การพิจารณาคําแปรญัตติท่ี 5 การขอแปรญัตตลิดรายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และส่ิงกอสราง ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการ คาจัดซื้อและติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ หนา 48 ขอ 
2.1.1 งบประมาณ 84,000  บาท ใหเหลือ  0  บาท 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติเชิญนายไพโรจน สรอยสูงเนิน และนายเฉลิมพล ชีโพ  
แถลงคําแปรญัตติ  และเชิญนายก อบต.อภิปราย  หลังจากนั้นคณะกรรมการฯไดอภิปรายแสดงความเห็น
ของตนจนเปนการสมควรแลว  ประธานกรรมการจึงไดขอมติคณะกรรมการฯ วาสมควรยืนตามรางเดิม
หรือแกไขตามคําแปรญัตต ิ
มติท่ีประชุม มีมติใหยืนตามรางเดิมดวยคะแนน 3 เสียง   แกไขตามคําแปรญัตติ ไมมี   งดออกเสียง 
ไมมี แตนายไพโรจน สรอยสูงเนิน และนายเฉลิมพล ชีโพ  ขอสงวนคําแปรญัตติไวใหสภา อบต.กําปง เปน
ผูชี้ขาด  
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เร่ืองอ่ืน ๆ 
     (ไมมี) 
เลิกประชุมเวลา    14.00    น. 

(ลงชื่อ)   ชลอ    วิเวก ผูจดรายงานการประชุม 
(นายชลอ    วิเวก) 

เลขานุการกรรมการ   
                           (ลงชื่อ)    รุง  โชติสันเทียะ    ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายรุง  โชติสันเทียะ) 
ประธานกรรมการ 


