
 
สําเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 4 ประจําป พ.ศ.2552 
วันเสาร ท่ี 29  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 หมูที ่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  สมาชิกสภา 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.  นายเอกมัย บุญลอย  รองนายก อบต.กําปง 
    3.  นายสายชล ชิดพุดซา  รองนายก อบต.กําปง 
    4.  นายเกล้ียง วนสันเทียะ  เลขานุการ นายก อบต.กําปง 
    5.  นายสุรพล พูนสวัสดิ ์  ปลัด อบต.กําปง     
 
 เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. 

เม่ือสมาชิกมาครบองคประชุมแลว นายเชิด เข่ือนโคกสูง ประธานสภา อบต.กําปง
ไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา ดวยนายก อบต.ไดยื่นญัตติการขออนุมัติกันเงิน ประจําปงบประมาณ 2552  ตอ

ประธานสภาเพื่อบรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อใหที่ประชุมสภาพิจารณา ใน
การประชุมคร้ังนี ้ดังนั้น ประธานสภาจึงขอจัดญัตติเขาสูระเบียบวาระที่ 3.2 เพื่อให
ที่ประชุมสภาพิจารณา  และมีสมาชิกสภายื่นกระทูถาม ตอประธานสภา 2 ทาน 
คือ นายบุญชม  เชิดโคกสูง สมาชิกสภา.อบต. หมู 14 นายสมเกียรติ ชื่นหม่ืนไวย 
สมาชิกสภา อบต.หมู 15  ซึ่งประธานจะจัดเขาสูระเบียบวาระที่ 4 ญัตติอ่ืน ๆ โดย
จะใหทั้ง 2 ทาน ไดอภิปรายหรือซักถามผูบริหารตามลําดับ  จึงแจงใหที่ประชุม
ทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง  

     สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 3 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2552 
ประธานสภา  ขอใหที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม  วามีขอความที่เห็นสมควรตองแกไข

เพิ่มเตมิหรือไม  หากไมมี   ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
มติท่ีประชุม  รับรอง     30       เสียง 



   ไมรับรอง          ไมม ี
   ไมออกเสียง   ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2553 (วาระท่ี 3 ขั้นการลงมต)ิ 

ประธานสภา ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
วาระที่ 3  นี้   ไมมีการอภิปราย     ดังนั้นจะใหที่ประชุมสภา อบต.กําปง ลงมติวา
จะเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553  หรือไม     
สมาชิกสภา ทานใด  เห็นชอบใหตรารางขอบัญญัติเปนขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ตามที่นายกเสนอ    เชิญยกมือครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 30 เสียง 
    ไมเห็นชอบ     ไมม ี
   ไมออกเสียง ไมม ี
    

3.2 พิจารณาอนุมัติกันเงินประจําปงบประมาณ 2553 
ประธานสภา  เชิญนายก อบต.แถลง 
นายก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 ใน
หมวด 5 ขอ 59 ไดกําหนดไวในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
ส่ิงกอสรางยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลา 1 ป ดังนั้นจึงนําเรียนตอที่ประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน และ
อนุมัติใหขยายเวลายื่นวางฎีกาของกันเงินไวไมเกินวันทําการสุดทายของป 
ดังมีรายการดังนี ้

 1. โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักบานจาน หมูที่ 4  
    งบประมาณ 100,000 บาท   
2. โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักบานจานเหนือ หมูที่ 13  
    งบประมาณ 100,000 บาท   
3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บานตะกุด หมูที่ 11 งบประมาณ 53,700      
    บาท 
     รวมเปนเงินงบประมาณทั้งส้ิน  253,700 บาท   

ประธานสภา  เชิญสมาชิก อภิปรายซักถาม       หากไมมี    จะขอมติอนุมัตทิีละโครงการ 



 ตอไปจะขอมติท่ีประชุมเพื่ออนุมัติกันเงิน และขยายเวลายื่นฎีกาขอกันเงิน
ไมเกินวันทําการสุดทายของป โดยจะขอมติอนุมัติท่ีละโครงการตามลําดับ
ดังน้ี 

 1. โครงการวางทอระบายนํ้าพรอมบอพักบานจาน หมูท่ี 4  งบประมาณ 
100,000 บาท      สมาชิกทานใดเห็นดวยขอใหยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม เห็นดวย  28 เสียง 
 ไมเห็นดวย  ไมม ี
   ไมออกเสียง   2 เสียง 

 

2. โครงการวางทอระบายนํ้าพรอมบอพักบานจานเหนือ หมูท่ี 13 
งบประมาณ 100,000 บาท      สมาชิกทานใดเห็นดวยขอใหยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม เห็นดวย  27 เสียง 
 ไมเห็นดวย  ไมม ี
   ไมออกเสียง   3 เสียง 

 

3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บานตะกุด หมูท่ี 11 งบประมาณ 53,700 
บาทสมาชิกทานใดเห็นดวยขอใหยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม เห็นดวย  26 เสียง 
 ไมเห็นดวย  ไมม ี
   ไมออกเสียง   4 เสียง 
   
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอ่ืน ๆ  
ประธานสภา ใหสมาชิกที่ยื่นหนังสือไวอภิปรายตามลําดับ 
นายบุญชม เชิดโคกสูง ขอสอบถามเร่ืองการปรับปรุงหัวฝายกันน้ํา บานออ หมูที่ 6 งบประมาณ 100,000 

บาท  ไมทราบวาตอนนี้เสร็จส้ินหรือยัง  ถาเสร็จแลวกระผมขอตําหนิวายังทําไมดี
พอ  แตถายังไมเสร็จ ก็อยากใหนายกใหรีบเรงดําเนินการตอใหเสร็จ  

นายสมเกียรติ ช่ืนหมื่นไวย เร่ืองโครงการในป 2552 ของหมูที่ 15  โครงการกอสรางถนนลาดยาง ยังไมได
ประกาศ อยากสอบถามวาจะดําเนินการอยางไร  หากมีเงินจายขาดสะสมก็จัดให
กระผมดวย เพราะประชาชนเขาเดือดรอน    อยากใหนายกและสมาชิกทุกทานให
ความเห็นใจดวย เพราะหมู 15 โครงการตกติดตอกันมาแลวสองป  เปนการเสีย
โอกาสอยางยิ่ง 

ประธานสภา เชิญนายก ชี้แจง 
นายก อบต. เร่ืองโครงการปรับปรุงหัวฝายบานออ หมูที่ 6 ตอนนี้งานยังไมเสร็จ อยูในระหวาง 

ดําเนินการ ยังไมไดเบิกจายเงิน  และจะเรงใหผูรับเหมารีบมาดําเนินการ 



รองนายก อบต. ขอเสริมนายกในเร่ืองฝายบานออ หมูที่ 6 ซึ่งทําลําบากมาก  แตก็ไดแจงให(นาย
เอกมัย บุญลอย) ผูรับเหมาไปแกไขแลว 
เลขานุการนายก โครงการฝายบานออ  ชางประมาณราคาไวนอย เพราะเรามีงบประมาณนอย ก็เปน

ที่นาเห็นใจผูรับเหมา  เพราะตองทํางานกอน เงินก็ยังไมมีจาย 
นายบุญชม เชิดโคกสูง ผมดีใจที่ทานทํากอน โดยเงินไมมีจาย หากจะลดระดับลงอีกนั้น เสนอวาไมตองลด

เพราะผมทราบดีวาระดับน้ํามากนอยอยางไร 
นายก อบต. ที่ตองใหเขาทํากอนเพราะเห็นใจพี่นองประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน  สวนจะลด

ระดบัอีกหรือไมก็ตองรอดูซัก 1 ปกอน   สวนเร่ืองโครงการหมู 15 หากมีเงินอยาง
อ่ืนมาก็จะจัดงบประมาณให 

ประธานสภา สมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม 
นายเฉลิมพล ชีโพ เร่ืองถนนบานนางหมุ หมู 9 หากมีงบประมาณก็จัดใหเขาดวย 
นายคะนองเกรงสําโรง เร่ืองโครงการหมู 5 งบประมาณสามหม่ืนบาท ไมไดขออนุมัติกันเงินไว ไมทราบวา

โครงการจะตกหรือไม  เร่ืองเหมืองบานซาด-บานหนองแวง อยากใหจัดงบประมาณ
ไปซอมใหดวย  

นายเจือ ชนะจอหอ อยากใหสมาชิกชวยรวมจัดงานแขงเรืออีโปงในปนี้ เพราะ อบต.ดําเนินการเอง 
นายสมพง เคนสันเทียะ สอบถามเร่ืองการติดตั้งไฟฟาแสงสวางในบานจอก และติดตั้งสวิทชไฟอัตโนมัติ

ในหลาย ๆ หมู  ตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหนแลว 
นายนิเวช โสกําปง ทอระบายน้ําตรงหัวสะพานคลองกลํ่า เขา 5 ทอ ออก 3 ทอ ทําใหระบายน้ําไมทัน 

อยากใหนายกไปดูเพื่อหาทางแกไข 
นายสมประสงค โกสันเทียะ ถาโครงการของ  หมู 13 ตก ไมไดทํา อยากใหนายกไปชี้แจงเหตุผลให

ชาวบานทราบในการประชุมของหมูบานดวย 
นายบุญท้ิง เฉียดกําปง อยากใหหางบประมาณไปซอมถนนลาดยางบานจอก-บานซาด และเห็นดวยกับ

นายนิเวชเร่ืองทอระบายน้ํา เพราะชาวบานทําการเกษตรไมไดเลย 
นายเลื่อน จริงสันเทียะ โครงการในป 53 ของหมู 6 ทําไมตัดออกมากเหลือเกิน เหลือระยะทางอีกนิดเดียว

ก็จะเสร็จแลว นาจะเพิ่มงบประมาณเขาไปอีก 
นายอินทร แสนสันเทียะ เร่ืองทอหนองแดงจะทําอยางไร เม่ือไหรจะทํา  เพราะทางเหนือน้ําแลง ทางใต

นาจะทําทอออกไปเสียท ี
นายปอ ศรีบํารุง เร่ืองถนนบานนาที่ชํารุด นายกจะทําอยางไร  เร่ืองสวิทชไฟฟาแสงแดดนั้น เม่ือไหร

จะดําเนินการ  เหมืองกลางทอหลุดหายหมด   งบกลางไปอยูไหนหมด ใหเอา
ออกไปแกปญหาดวยครับ 

นายประจัก เลสันเทียะ ถนนลาดยางบานที่ชํารุด ยังไมไดซอมแซมเลย  และขอขยายเขตไฟฟาระยะทาง
ประมาณ 80 เมตร งบประมาณ 20,000 บาท   เร่ืองการปองกันน้ําทวม กระผม



เสนอใหเพิ่มคันคลองจอกอีกไปจนถึงสามแยก น้ําจะไมทะลักเขาทวมหมูบาน  
อยากใหจัดงบประมาณลงไปทําซักสามแสนบาท   

นายก อบต. ขอบคุณ ส.อบต. ประจัก หมู 7 ที่ใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค  โครงการที่เสนอนั้น
มีประโยชนมาก กระผมจะรับไปพิจารณาตอไป  เร่ืองทอหนองแดง จะรอเงิน
ไตรมาสสุดทาย  สําหรับโครงการถนนบานออก็ตองตัดเพราะงบประมาณมีนอย  
เร่ืองทอคลองกลํ่าบานจอก ก็จะพิจารณาอีกที  สวนเร่ืองซอมถนนลาดยาง ก็ตองใช
งบประมาณมากถึงสองสามลานบาท  เร่ืองไฟฟาสวิทชแสงแดดตอนนี้ยังไมมีเงิน
ทํา  โครงการหมู 13 ถาตกไป เราสามารถเอามาทําอีกได  ไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะที่เสียนั้น สามารถใชเงินของหมูบานทําไดเลย   และในวันที่ 6 กันยายน  
จะมีการประชุมหารือเร่ืองการจัดงานแขงเรืออีโปง อยากใหสมาชิกมีสวนรวมทุกคน 
เพราะในปนี้ อบต.ของเราดําเนินการเอง 

ประธานสภา  สําหรับวันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแลวจึงขอปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น.                     

 
  (ลงชื่อ)     สมเกียรติ ชื่นหม่ืนไวย ผูจดรายงานการประชุม 

(นายสมเกียรติ   ชื่นหม่ืนไวย) 
เลขานุการสภา อบต.กําปง   

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.กําปง ไดตรวจรายงานการประชุมคร้ังนี้ 

เม่ือวันที่  2  กันยายน  2552  เห็นวาถูกตองแลว 
                 

 (ลงชื่อ)       เฉลิมพล ชีโพ    
 (นายเฉลิมพล   ชีโพ) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                       (ลงชื่อ)      บุญชม เชิดโคกสูง           

 (นายบุญชม   เชิดโคกสูง) 
 กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

                    
                        (ลงชื่อ)      ทศพร โคตรพันธ      

 (นายทศพร   โคตรพันธ) 
 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 



 
                            
 


