
-สําเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกุดชุมแสง 

สมัยสามัญท่ี  3 ครั้งท่ี 2/2562 
วันท่ี  13  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 

ณ  ห0องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกุดชุมแสง  
.............................................. 

ผู0เข0าประชุม  
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท  
2 นายป��นแกว  แกวศิริ รองประธานสภาฯ ป��นแกว  แกวศิริ  
3 นายสถิตย   จันทร ขามป$อม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร ขามป$อม  
4 นายถนัด  สะทาน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะทาน  
5 นายสําเร็จ  แซ0ป1ง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 - ลากิจ 
6 นายสุนิกร  หมู0อําพันธ  สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู0อําพันธ   
7 นายพินิจ  สวัสด์ิศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสด์ิศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายสําเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สําเนียง ขวัญมา  
10 นายสุรศักด์ิ  ผลจําเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักด์ิ ผลจําเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร  สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร   
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  นอยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 - ลาป>วย 
16 นายสุวรรณ   รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ   รักษาภักดี  
17 นางลําดวน  เคาโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ลําดวน เคาโนนกอก  
18 นายมงคล  กูภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล กูภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ0งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ0งเรือง  
20 นายสงกรานต   บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต  บุปผา  
21 นางวงค เดือน  แสนแกว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค เดือน แสนแกว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสด์ิ   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสด์ิ  
23 นายบุญเลิง  หมู0หม่ืนศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู0หม่ืนศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ จันทร  สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ จันทร   
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
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 ผู0เข0าประชุม 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
28 นายบุญส0วน  กลาศึก สมาชิกสภา อบต.ม.15 - ขาด 
29 นายยุทธ  กลาเมืองกลาง สมาชิกสภา อบต.ม.16 ยุทธ กลาเมืองกลาง  
30 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  
31 นายอุดม  วรรณจงคํา สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม วรรณจงคํา  
32 นายแสวง  พรมหญาคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญาคา  
33 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน กระแสกุล  

       
    ผู0เข0าร�วมประชุม 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน   จันทราศรี นายก อบต. สุรัตน   จันทราศรี  
2 นายประวิทย   จันทร ขามป$อม รองนายก  อบต. ประวิทย   จันทร ขามป$อม  
3 นางรินรดา  วงษ ชู ปลัด อบต.ฯ รินรดา  วงษ ชู  
4 นายชัย   ไดพร ผช.นักวิเคราะห ฯ ชัย   ไดพร  
5 น.ส.วชิญาดา  กระจ0างศรี นักวิเคราะห นโยบายฯ วิชญาดา  กระจ0างศรี  
6 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
7 นางอโณทัย  ป$อมปริยานนท  จพง.ธุรการปฎิบัติงาน อโณทัย  ป$อมปรยิานนท   
8 นางรัชนี  พิมสวรรค  ผช.จนท.การเงินฯ รัชนี  พิมสวรรค   
9 น.ส.หอมจันทร   ฤทธิ์ชัย ผช.จนท.ธุรการ หอมจันทร   ฤทธิ์ชัย  

   10 นายนิยม  เคาโนกอก พนักงานขับรถฯ นิยม  เคาโนกอก  
   11 น.ส.สภุาพร  พงษ จันทร  พนักงานจาง สุภาพร  พงษ จันทร   
   12 น.ส.สวุัฒนา  วาจานอย พนักงานจาง สุวัฒนา  วาจานอย  
   13 นางสุภัทร  ประมูล ผูอํานวยการกองสวัสดิการฯ สุภัทร  ประมูล  

14 นายธนวรรธ   อิติป� ผูช0วยช0างไฟฟ$า ธนวรรธ   อิติป�  
15 น.ส.ลภัสรดา เดชาวัฒนภิญโญ นักทรัพยากรบุคคล ลภสัรดา เดชาวัฒนภิญโญ  
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เม่ือถึงเวลา  09.30  น.  มีสมาชิกสภาท้ังหมด  33  คน  เขาประชุม  จํานวน 30  คน   
ลาป>วย  1  คน  คือ  นายชมัด  นอยเวียง,  ลากิจ  1  คน  คือ  นายสําเร็จ  แซ0ป1ง  ขาด  1  
คน  คือ  นายบุญส0วน  กลาศึก  มีผูเขาร0วมประชุม  จํานวน  15  คน  ครบองค ประชุม  
นายนิยม       หาญแท  ประธานสภาองค การบริหารส0วนตําบลกุดชุมแสง  ไดกล0าวเป�ด
ประชุมตาม       ระเบียบวาระดังนี้ 

ประธานสภาฯ ดวยสภาองค การบริหารส0วนตําบลกุดชุมแสง  ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปOในวันท่ี        
6 – 20  สิงหาคม  2562  ซ่ึงอยู0ในหวงการพิจารณาร0างขอบัญญัติงบประมาณประจําปO  
2562  จึงไดเรียกประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  3  ครั้งท่ี  2/2562   

วันท่ี  13  สิงหาคม  2562  มีระเบียบการประชุมดังนี้ 
 

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
 ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 

 3.1 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบร0างขอบัญญัติงบประมาณรายจ0าย   
 ประจําปOงบประมาณ  พ.ศ. 2563  วาระท่ี 2  (ข้ันแปรญัตติ) 

 ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -   ไม0มี 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ  -   ไม0มี 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 

- เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบร0างขอบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําปO 
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  วาระท่ี 2  (ข้ันแปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ  -  สืบเนื่องสภาไดพิจารณามีมติรับหลักการร0างขอบัญญัติงบประมาณรายจ0าย
ประจําปOงบประมาณ  พ.ศ.  2563  วาระท่ี  1  (ข้ันรับหลักการ)  ในวันท่ี  7  
สิงหาคม  2562 มาแลววันนี้เปUนการพิจารณาร0างขอบัญญัติงบประมาณรายจ0าย
ประจําปOงบประมาณ  พ.ศ.  2563 วาระท่ี  2  (ข้ันแปรญัตติ) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว0าดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  หมวด  8  
คณะกรรมการสภาทองถ่ิน  ขอ  110  ญัตติร0างขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับ
หลักการแลว  และส0งใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแลว  จะตองเสนอร0าง
ญัตตินั้น  ตามร0างเดิม  ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมพรอมท้ังรายงานย0อยื่นต0อ
ประธานสภาทองถ่ิน  การรายงานย0ออย0างนอยตองระบุว0าไดมีการแกไขเพ่ิมเติมใน
ตอนใด  หรือขอใดบางการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวย
การแปรญัตตินั้นเปUนประการใด   
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นายสถิต จันทร ขามป$อม -  เลขานุการสภาองค การบริหารส0วนตําบลกุดชุมแสง  ตามท่ีไดนัดคณะกรรมการ
แปรญัตติประชุมคราวเม่ือวันท่ี  11  สิงหาคม  2562  นั้น  ในการเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตตินั้น  มี
คณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  5  คน  ดังรายชื่อต0อไปนี้ 
1.  นายพินิจ  สวัสด์ิศรี  ส.อบต. ม. 3              คณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  1 
 2.  นายยุทธ  กลาเมืองกลาง ส.อบต. ม. 16       คณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  2 

   3.  นายสม  โนมขุนทด  ส.อบต. ม. 5              คณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  3 
4.   นางลําดวน  เคาโนนกอก  ส.อบต. ม. 8      คณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  4 
5.  นายแสวง  พรมหญาคา  ส.อบต. ม. 17       คณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  5 
-  ไดมีการเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 
-  นายพินิจ  สวัสด์ิศรี  ส.อบต. ม. 3  เสนอ  นายยุทธ  กลาเมืองกลาง ส.อบต. ม. 

16   เปUนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
มติท่ีประชุม   -  เห็นชอบ  4  เสียง 
    -  ไม0เห็นชอบ  -   เสียง 
    -  งดออกเสียง  -   เสียง 
    -  มติท่ีประชุมเห็นชอบ  ใหนายยุทธ  กลาเมืองกลาง  ส.อบต. ม. 16   

             ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
-  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  เสนอชื่อเพ่ือเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติ 
-  นายแสวง  พรมหญาคา  ส.อบต. ม. 17  เสนอ  นายลําดวน  เคาโนนกอก            
ส.อบต. ม. 8  เปUนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

มติท่ีประชุม   -  เห็นชอบ  4  เสียง 
    -  ไม0เห็นชอบ  -   เสียง 
    -  งดออกเสียง  -   เสียง 
    -  มติท่ีประชุมเห็นชอบ  ใหนางลําดวน  เคาโนนกอก  ส.อบต. ม. 8   

             เปUนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
-  การเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

มีมติเห็นชอบดังรายชื่อต0อไปนี้ 
1.  นายยุทธ  กลาเมืองกลาง         ประธานกรรมการแปรญัตติ   
2.  นายพินิจ  สวัสด์ิศรี     กรรมการ   
3.  นายสม  โนมขุนทด     กรรมการ 
4.  นายแสวง  พรมหญาคา    กรรมการ 
5.  นางลําดวน  เคาโนนกอก    กรรมการ/เลขานุการ  

- -  เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  เรียงลําดับขอเฉพาะการแปรญัตติและ
ให   

-    คณะกรรมการแปรญัตติ  ไดรายงานต0อสภา 
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นายยุทธ  กลาเมืองกลาง  -  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ร0างขอบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําปO   
    งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ขอรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  
เพ่ือให    สภาองค การบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง  ไดพิจารณาและดําเนินการต0อไป  ดังมี
    ขอความในการพิจารณาดังนี้       

ผูเขาประชุม 

 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายยุทธ  กลาเมืองกลาง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ยุทธ กลาเมืองกลาง  

2 นายพินิจ  สวัสด์ิศรี   กรรมการ พินิจ  สวัสด์ิศรี  

3 นายสม  โนมขุนทด   กรรมการ สม  โนมขุนทด  
4 นายแสวง  พรมหญาคา   กรรมการ แสวง  พรมหญาคา  
5 นางลําดวน  เคาโนนกอก   กรรมการ/เลขานุการฯ ลําดวน  เคาโนนกอก  

 
ผูเขาร0วมประชุม 

 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุรัตน   จันทราศรี  นายก อบต.กุดชุมแสง สุรัตน   จันทราศรี  

2 นายนิยม  หาญแท ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง นิยม  หาญแท  

3 นายวิเชียร  พงษ จันทร  ส.อบต. ม. 14 วิเชียร  พงษ จันทร   

4 นายป��นแกว  แกวศิริ รองประธานสภา อบต.กุดชุมแสง ป��นแกว  แกวศิริ  
5 นายประวิทย   จันทร ขาม

ป$อม 
รองนายก อบต.กุดชุมแสง ประวิทย   จันทร ขามป$อม  

6 นายสงกรานต  บุปผา ส.อบต. ม. 10 สงกรานต  บุปผา  
7 นายสถิต  จันทร ขามป$อม เลขานุการสภาฯ สถิต  จันทร ขามป$อม  

        
ระเบียบวาระการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจงใหทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
    -  พิจารณาแปรญัตติร0างขอบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําปO 
    งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในวาระท่ี  2  (ข้ันแปรญัตติ) 

 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืนๆ 
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 เริ่มประชุม  เวลา  10.00 น.   
คณะกรรมการแปรญัตติร0างขอบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําปOงบประมาณ  

  พ.ศ. 2563 เขาประชุม  5  คน  ผูเขาร0วมประชุม  7  คน  นายยุทธ  กลาเมืองกลาง   
ประธานคณะกรรมการ แปรญัตติร0างขอบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําปO
งบประมาณ  พ.ศ.  2563  ไดกล0าวเป�ดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้ 

 

 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจงใหทราบ 

    -  ไม0มี 
 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
    -  ไม0มี 

 

 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
    -  พิจารณาร0างขอบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําปOงบประมาณ  พ.ศ. 
    2563  ในวาระท่ี  2  (ข้ันแปรญัตติ) 
ประธานคณะฯ  -  กล0าวว0า  ร0างขอบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําปOงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
   ไดผ0านการพิจารณาความเห็นชอบของสภาฯ ในวาระท่ี  1  (ข้ันรับหลักการ)  ได
ผ0าน   การพิจารณาความเห็นชอบมาแลวในวันท่ี  7  สิงหาคม  2562  นั้น  คณะกรรมการ
   แปรญัตติประชุม  ไดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร0างขอบัญญัติ
   งบประมาณรายจ0ายประจําปOงบประมาณ  พ.ศ. 2563  วันท่ี 13  สิงหาคม  2562 
   เวลา 10.30 น.  มีสมาชิกสภาองค การบริหารส0วนตําบล  มายื่นเสนอขอแปรญัตติ
   ล0วงหนา จํานวน  2  ท0าน  2  เรื่อง  จึงใหท่ีประชุมพิจารณาเรียงตามลําดับ
หน0วยงาน   ในองค การบริหารส0วนตําบล  ท่ีประชุมไดพิจารณาขอเสนอแปรญัตติร0าง
ขอบัญญัติ   งบประมาณรายจ0ายประจําปOงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ของสมาชิกสภายื่น
ขอแปรญัตติ     จึงให  คณะกรรมการแปรญัตติ  ไดพิจารณาเรียงตามหน0วยงาน  แผนงาน  
ดังนี้ 
   1.  นายวิเชียร  พงษ จันทร   สมาชิกสภาฯ  หมู0ท่ี  14 ผูยื่นขอแปรญัตติ  หนา  18  
   หน0วยงาน   สํานักปลัด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) งานบริหารท่ัวไป 
หมวด   ค0าใชสอย  2.2.3  ประเภทรายจ0ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม0เขาลักษณะ
   รายจ0ายหมวดอ่ืน ๆ ขอ (2) ค0าใชจ0ายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังไว          

390,000.00  บาท  ต้ังจ0ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  
(00100)  ขอแปรลด  90,000.00  บาท  คงไว  300,000.00  บาท  ขอสงวนคํา
 แปรญัตติไว  คณะกรรมการพิจารณาแลว  ขอสงวนความเห็น  ใหเปUน
หนาท่ีของสภาองค การบริหารส0วนตําบล  เนื่องจากผูยื่นขอสงวนคําแปรญัตติ 
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   2.  นายสุรศักด์ิ  ผลจําเริญ  สมาชิกสภาฯ  หมู0ท่ี  4  ผูยื่นขอแปรญัตติ  หนา  18  
   หน0วยงาน   สํานักปลัด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) งานบริหารท่ัวไป 
หมวด   ค0าใชสอย  2.2.3  ประเภทรายจ0ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม0เขาลักษณะ
   รายจ0ายหมวดอ่ืน ๆ  ขอ  (6)  โครงการส0งเสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
เด็ก 

และเยาวชน  ต้ังไว  50,000.00 บาท  ต้ังจ0ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในดาน
บริหารงานท่ัวไป (00100) ขอแปรลดท้ังหมด  คงเหลือ  0  บาท  ขอสงวนคําแปร
ญัตติไว  คณะกรรมการพิจารณาแลว  ขอสงวนความเห็น  ใหเปUนหนาท่ีของสภา
องค การบริหารส0วนตําบล  เนื่องจากผูยื่นขอสงวนคําแปรญัตติ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว  ประจําปOงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ไดพิจารณาคํา
แปรญัตติล0วงหนาของสมาชิกสภาองค การบริหารส0วนตําบล  เสร็จเรียบรอยแลว 

ประธานคณะฯ  -  กล0าวว0า  ต0อไปเปUนการพิจารณาร0างของบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําปO 
   งบประมาณ  พ.ศ.  2563  วาระท่ี  2  (ข้ันแปรญัตติ)  ของคณะกรรมการแปร 
    ญัตติ  เรียงตามลําดับหน0วยงาน  แผนงาน  ในองค การบริหารส0วนตําบล  เพ่ือให
   คณะกรรมการเสนอแปรญัตติได  ดังนี้ 
    

   สํานักปลัด  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  4  เสียง 
     -  ไม0เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง   -   เสียง 
      ให0คงไว0ตามร�างเดิม 

 

   กองคลัง  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  4  เสียง 
     -  ไม0เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 
      ให0คงไว0ตามร�างเดิม  

           

   กองช0าง  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  4  เสียง 
     -  ไม0เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 
      ให0คงไว0ตามร�างเดิม  

 

   กองการศึกษา  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  4  เสียง 
     -  ไม0เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 
      ให0คงไว0ตามร�างเดิม 
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   กองสวัสดิการสังคม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  4  เสียง 
     -  ไม0เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 
      ให0คงไว0ตามร�างเดิม 

 

   รายจ0ายงบกลาง  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  4  เสียง 
     -  ไม0เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 
      ให0คงไว0ตามร�างเดิม 

      

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืนๆ 
   -  ไม0มี 
ประธานคณะฯ -  ไดกล0าวขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติและผูท่ีเขาร0วมประชุม  พิจารณาร0าง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําปOงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในวาระท่ี  2        
(ข้ันแปรญัตติ)  และจะนําขอความการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติเสนอ    

 ต0อสภาต0อไป          

   -  คณะกรรมการแปรญัตติร0างขอบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําปO งบประมาณ  
   พ.ศ.  2563  ไดรายงานพรอมส0งบันทึกความคิดเห็นใหสภาไดทราบ  เพ่ือจะได
พิจารณา   และดําเนินการต0อไป 
ประธานสภาฯ  -  คณะกรรมการแปรญัตติท0านจะเพ่ิมเติมหรือไม0 
   -  ไม0มี          

   -  ต0อไปใหสมาชิกสภาพิจารณา  ญัตติของสมาชิกสภาท่ียื่นขอแปรญัตติตาม 
   การรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนี้ 
 -  1.  ญัตติ  ของนายวิเชียร  พงษ จันทร   สมาชิกสภาฯ  หมู0ท่ี  14 ผูยื่นขอแปร

ญัตติ  หนา  18  หน0วยงาน   สํานักปลัด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) งาน
บริหารท่ัวไป หมวดค0าใชสอย  2.2.3  ประเภทรายจ0ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม0เขาลักษณะ รายจ0ายหมวดอ่ืน ๆ ขอ (2) ค0าใชจ0ายในการเดินทางไป
ราชการ   ต้ังไว          
390,000.00  บาท  ต้ังจ0ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  
(00100)  ขอแปรลด  90,000.00  บาท  คงไว  300,000.00  บาท  ขอสงวนคํา
 แปรญัตติไว  คณะกรรมการพิจารณาแลว  ขอสงวนความเห็น  ใหเปUน
หนาท่ีของสภาองค การบริหารส0วนตําบล  เนื่องจากผูยื่นขอสงวนคําแปรญัตติ  
โครงการนี้ขอใหเจาของโครงการพิจารณาใหดีกว0านี้  การอบรมของนักเรียนในแต0
ละปOดู  แลวไม0ค0อยจะมีประโยชน มากเพียงใด  ขอแปรลดท้ังหมด  เชิญเจาของญัตติ
ไดเสนอต0อสภา 
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นายวิเชียร  พงษ จันทร    -  สมาชิกสภาฯ  หมู0ท่ี  14  ขอแปรญัตติ  หนา  18  หน0วยงาน   สํานักปลัด  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) งานบริหารท่ัวไป หมวดค0าใชสอย  2.2.3  
ประเภทรายจ0ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม0เขาลักษณะรายจ0ายหมวดอ่ืน 
ๆ ขอ (2) ค0าใชจ0ายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังไว  390,000.00  บาท  ต้ังจ0าย
จากเงินอุดหนุน  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  (00100) ขอแปรลด 90,000.00 
บาท คงไว 300,000.00 บาท  เหตุผลท่ีตัดลดงบประมาณต้ังไว  ทุกส0วนและมาก
เกินไป  เห็นควรตัดลด   

นายสุระพล เหมือนสันเทียะ  -  สมาชิกสภาฯ  หมู0ท่ี  14  ผูรับรองการแปรญัตติ  คนท่ี  1  ของนายวิเชียร   
พงษ จันทร    ค0าใชจ0ายในการเดินทางไปราชการ  เห็นสมควรตัดลด  90,000.00 
บาท  คงไว  300,000.00  บาท  เห็นดวยมากเกินไป 

นายมงคล กูภูเขียว -   สมาชิกสภาฯ หมู0ท่ี 9 ผูรับรองการแปรญัตติ  คนท่ี 2 ของนายวิเชียร  พงษ 
จันทร  

ขอแปรลด  90,000.00  บาท  คงไว  300,000.00  บาท  การต้ังงบประมาณใน
ส0วนนี้  สํานักปลัด  ต้ังไวมากเกินไป  ขอสนับสนุนผูขอแปรญัตติ   

ปลัด  อบต.ฯ -  ค0าเดินทางไปราชการ  390,000.00  บาท  เจาหนาท่ีของสํานักปลัดมีบุคลากรใน
มากพอสมควร 

นายก อบต.ฯ -  ค0าใชจ0ายสิ้นปOงบประมาณก็เสนอต0อสภาองค การบริหารส0วนตําบล  สิ้น
ปOงบประมาณก็ตกเปUนเงินสะสม 

นายมงคล กูภูเขียว -   สมาชิกสภาฯ หมู0ท่ี 9  ผูรบัรองการแปรญัตติ  คนท่ี 2  ญัตติของผูแปรญัตติ  
ยืนยันเห็นดวย  ขอปรับลด  

ประธานสภาฯ  -  ผมวินิจฉัยแลวขอเปUน  2  มติ 
มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบดวยผูขอแปรญัตติ 20  เสียง 
   -  เห็นชอบดวยร0างเดิม           10   เสียง 
   -  งดออกเสียง              -   เสียง  

 -  มติท่ีประชุมเห็นชอบดวยร0างเดิม หนา 18 หน0วยงาน  สํานักปลัด แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป  (00110) งานบริหารท่ัวไป หมวดค0าใชสอย 2.2.3 ประเภท
รายจ0ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม0เขาลักษณะรายจ0ายหมวดอ่ืน ๆ ขอ (2) 
ค0าใชจ0ายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังไว  390,000.00  บาท  ขอแปรลด  
90,000.00  บาท  คงไว  300,000.00  บาท   

              

-  2.  ญัตติ  ของนายสุรศักด์ิ  ผลจําเริญ  สมาชิกสภาฯ  หมู0ท่ี  4 ผูยื่นขอแปรญัตติ  
หนา  18  หน0วยงาน   สํานักปลัด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) งานบริหาร
ท่ัวไป  หมวดค0าใชสอย 2.2.3 ประเภทรายจ0ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม0
เขาลักษณะรายจ0ายหมวดอ่ืน ๆ ขอ (6)  โครงการส0งเสริมเด็กและเยาวชนในการ
ป$องกันการกระทําผิด  ต้ังไว       50,000.00  บาท  ต้ังจ0ายจากเงินอุดหนุน 
ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  (00100) ขอแปรลดท้ังหมด คงเหลือ 0 บาท ผูยื่น
ขอ สงวนคําแปรญัตติไว  เชิญเจาของญัตติไดเสนอต0อสภา 
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นายสุรศักด์ิ ผลจําเริญ   -  สมาชิกสภาฯ  หมู0ท่ี  4 ผูยืน่ขอแปรญัตติ  หนา  18  หน0วยงาน   สํานักปลัด  
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) งานบริหารท่ัวไป  หมวดค0าใชสอย  2.2.3  
   ประเภทรายจ0ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม0เขาลักษณะรายจ0ายหมวดอ่ืน 
ๆ     ขอ  (6)  โครงการส0งเสริมเด็กและเยาวชนในการป$องกันการกระทําผิด  ต้ังไว   
   50,000.00 บาท  ต้ังจ0ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป (00100)     
   โครงการนี้ยังมองไม0เห็นถึงความสําคัญมากเพียงใด ขอใหเจาของโครงการพิจารณา
   ก0อนท่ีจํานํามาบรรจุในขอบัญญัติ  ขอแปรลดท้ังหมด  
นายสงกรานต  บุปผา -  ส.อบต. หมู0ท่ี  10  ผูรับรองแปรญัตติ  คนท่ี  1  โครงการนี้ยังมองไม0เห็นถึง 
   ความสําคัญเพียงใด  ขอแปรตัดท้ังหมดกับผูยื่นแปรญัตติ 

- ผูเสนอแปรญัตติ  หนา  18  หน0วยงาน   สํานักปลัด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   
(00110) งานบริหารท่ัวไป  หมวดค0าใชสอย  2.2.3  ประเภทรายจ0ายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม0เขาลักษณะรายจ0ายหมวดอ่ืน ๆ  ขอ  (6)  โครงการส0งเสริม
เด็กและเยาวชนในการป$องกันการกระทําผิด  ต้ังไว  50,000.00  บาท  ขอแปรลด
ท้ังหมด คงเหลือ 0 บาท          

ประธานสภาฯ  -  ผมวินิจฉัยแลวขอเปUน  2  มติ 
มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบดวยผูขอแปรญัตติ 8  เสียง 
   -  เห็นชอบดวยร0างเดิม           20  เสียง 
   -  งดออกเสียง             2  เสียง  
     

ระเบียบวาระท่ี 4 -  เรื่อง  อ่ืน ๆ  
-  ไม0มี 

ประธานสภา ฯ  -  สภาไดพิจารณาญัตติของสมาชิกสภา  ท่ีขอยื่นแปรญัตติครบทุกญัตติแลว  และ  
   ขอนัดประชุมสภา  ในวันท่ี  15  สิงหาคม  2562  เพ่ือพิจารณา  วาระท่ี  3     
   (ข้ันลงมติ)  ต0อไป    
   ป�ดประชุมเวลา 14.00  น. 
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         (ลงชื่อ).........สถิตย   จันทร ขามป$อม........ผูจดบันทึกรายงานการ
ประชุม     
                            (นายสถิตย    จนัทร ขามป$อม) 
                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  
 
                  (ลงชื่อ)...........วงค เดือน   แสนแกว..........ผูตรวจรายงานการประชุม 
                    (นางวงค เดือน   แสนแกว) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

                                               (ลงชื่อ..........สถาปนิกร  ยศรุ0งเรือง...........ผูตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายสถาปนิกร   ยศรุ0งเรือง) 
           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                         

         (ลงชื่อ).............สําเนียง   ขวัญมา.............ผูตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายสําเนียง    ขวัญมา) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 
                                        

                                              (ลงชื่อ)............นิยม   หาญแท...............ผูรับรองรายงานการประชุม 
                                                        (นายนิยม  หาญแท ) 
                                                  ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 
 
 
 


