
-ส าเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  2/2564 
วันที่  10  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
……………………………………………….. 

    ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท้  
2 นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก้ว  แก้วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามป้อม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามป้อม  
4 นายถนัด  สะท้าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท้าน  
5 นายส าเร็จ  แซ่ปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซ่ปึง  
6 นายสุนิกร  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู่อ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ส าเนียง ขวัญมา  
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล  กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนิกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์ บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู่หมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
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 ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
28 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  



29 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม  วรรณจงค า  
30 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  
31 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน  กระแสกุล  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม     
             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก  อบต.กุดชุมแสง สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ ์  
3 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์ จันทร์ขามป้อม  
4 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
5 นางสมควร  คลังระหัด ผู้อ านวยการกองคลัง สมควร  คลังระหัด  
6 นายพศิน  พิริยะตระกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พศิน  พิริยะตระกูล  
7 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
8 นางสุภัทร   ประมูล ผอ.กองสวัสดิการสังคม สุภัทร   ประมูล  
9 น.ส.วชิญาดา  กระจ่างศรี นักวิเคราะห์นโยบายฯ วิชญาดา  กระจ่างศรี  
10 นายชัย   ได้พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชัย   ได้พร  
11 นางอโณทัย  ป้อมปริยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อโณทัย  ป้อมปรยิานนท์  
12 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าประชุม จ านวน  31  คน  จ านวน  12  คน   
   ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้
   กล่าวเปิดประชุม   ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ประธานสภาฯ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ในวันที่   
   6 – 20  สิงหาคม  2564  ซึ่งอยู่ในห้วงการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2565  จึงได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ที่  3 ครั้งที่  2   
   ประจ าปี  พ.ศ.  2564   

 

วันที่  10  เดือนสิงหาคม  2564  มีระเบียบการประชุมดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2564) 



 ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
         -  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
            งบประมาณ  พ.ศ. 2565  วาระท่ี 2  (ขั้นแปรญัตติ) 
 ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2564) 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
   -  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ. 2565  วาระท่ี 2  (ขั้นแปรญัตติ) 
ประธานสภาฯ   -  สืบเนื่องสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณามีมติวาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) 
                     ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระท่ี 1  
    (ขั้นรับหลักการ)  เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2564  มาแล้วนั้น  วันนี้เป็นการพิจารณาร่าง 
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  วาระท่ี  2  (ขั้นแปรญัตติ)  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  หมวด  8   
    คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ข้อ  110  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  
    และส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างญัตตินั้น  ตามร่างเดิม  
    ตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่มีการแก้ไข  พร้อมทั้งรายงานยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  
    และเชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายละเอียดต่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
    ท้องถิ่นทราบต่อไป   
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บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

วันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.  2563  เวลา  16.45  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง   

 

ผู้เข้าประชุม 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายถนัด  สะท้าน        ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ถนัด  สะท้าน         

2 นายสม  โนมขุนทด   กรรมการ สม  โนมขุนทด    
3 นายแสวง  พรมหญ้าคา   กรรมการ แสวง  พรมหญ้าคา    
4 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี     กรรมการ สุวรรณ์  รักษาภักดี      
5 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ   กรรมการ สุระพล  เหมือนสันเทียะ    
6 นางล าดวน  เค้าโนนกอก   กรรมการ ล าดวน เค้าโนนกอก    
7 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว   เลขานุการคณะกรรมการฯ วงค์เดือน  แสนแก้ว    



 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายก อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์  จันทร์ขามป้อม  

2 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง นิยม  หาญแท้  

3 นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ รองประธานสภา อบต.ฯ ปิ่นแก้ว  แก้วศิริ  

4 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ ส.อบต. ม. 4 สุรศักดิ์  ผลจ าเริญ  
5 นายสงกรานต์  บุปผา ส.อบต. ม. 10 สงกรานต์  บุปผา  
6 นายมงคล  กู้ภูเขียว ส.อบต. ม. 9 มงคล  กู้ภูเขียว  
7 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ ส.อบต. ม. 14 วิเชียร  พงษ์จันทร์  
8 นายโยธิน  กระแสกุล ส.อบต. ม. 18 โยธิน  กระแสกุล  
9 นายประมวล  เขียงเขียว ส.อบต. ม. 14 ประมวล  เขียงเขียว  
10 นายพศิน  พิริยะตระกูล ปลัด อบต.กุดชุมแสง พศิน  พิริยะตระกูล  
11 นายสถิตย์  จันทร์ขามป้อม เลขานุการสภาฯ สถิตย์  จันทร์ขามป้อม  
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เริ่มประชุม  16.45 น. 
ระเบียบวาระการประชุม   
 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ     

 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1  เพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
      พ.ศ. 2565 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อื่นๆ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 

   -  ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ได้ 
   เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา วาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ) ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติก าหนดให้มี 
   ระยะเวลายื่นแปรญัตติ จ านวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา  
   08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง นั้น 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1  เพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  



      พ.ศ. 2565         
ประธานคณะฯ  -  ได้กล่าวว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
   พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 4 งบประมาณ ข้อ 59   
   การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย  หรือการ 
   ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  
   เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
    ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
   ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
    -  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้มาปฏิบัติหน้าที่รับเสนอแปรญัตติร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวัน เวลา ดังกล่าวนั้น  
   ปรากฏว่า  ได้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมายื่นแปรญัตติ จ านวน 7 รายการ  
   จึงให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาต่อไป        
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ประธานคณะฯ -  กล่าวว่า  ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2565  ของคณะกรรมการแปรญัตติ  เรียงตามล าดับหน่วยงาน  แผนงาน  ในองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอและพิจารณา  แต่ละญัตติดังนี้   

 1.  นายมงคล  กู้ภูเขียว  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า  7/74  . 
 งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) จ านวน  
 500,000.00  บาท 
 -  ตั้งไว้ 500,000.00 บาท ปรับลด 200,000.00  บาท  คงเหลือ  300,000.00  บาท 
   -  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  5  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  2   เสียง 

                                                     เห็นชอบด้วยผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
ประธานคณะฯ  -  เรียนเชิญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อ  
   คณะกรรมการแปรญัตติ 
ปลัด อบต.ฯ -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น ญัตติของ นายมงคล กู้ภูเขียว ผู้ขอเสนอแปรญัตติ เพ่ือ

จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
 2.  นายส าเร็จ  แซ่ปึง  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า  12/74  งบ

ด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก  ต่อต้านการทุจริต  คอร์รัปชั่น  
จ านวน 10,000.00  บาท 

 -  ตั้งไว้  10,000.00 บาท  ขอแปรตัดทั้งหมด  10,000.00  บาท  คงเหลือ  0.00 บาท 
   -  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  6  เสียง 



     -  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 

        เห็นชอบด้วยผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
ประธานคณะฯ  -  เรียนเชิญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อ  
   คณะกรรมการแปรญัตติ 
ปลัด อบต.ฯ -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น ญัตติของนายส าเร็จ  แซ่ปึง  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก  ต่อต้านการทุจริต  คอร์รัปชั่น 
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 3.  นายมงคล  กู้ภูเขียว  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า  12/74   
 งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเส้นทาง

ความก้าวหน้าในต าแหน่ง  ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2565  จ านวน  50,000.00  บาท 

 -  ตั้งไว้ 50,000.00 บาท ขอแปรตัดทั้งหมด 50,000.00  บาท  คงเหลือ  0.00 บาท  
  -  เห็นชอบ  7  เสียง 

     -  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 

        เห็นชอบด้วยผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
ประธานคณะฯ  -  เรียนเชิญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อ  
   คณะกรรมการแปรญัตติ 
ปลัด อบต.ฯ -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น ญัตติของนายมงคล  กู้ภูเขียว  ผู้เสนอขอแปรญัตติ 

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่ง  ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง    

 

 3.1 นายมงคล  กู้ภูเขียว  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า 13/74  
  งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  โครงการอบรมส่งเสริม  ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลของ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  จ านวน  20,000.00  บาท 
   -  ตั้งไว้ 20,000.00 บาท ขอแปรตัดทั้งหมด 20,000.00  บาท  คงเหลือ  0.00 บาท 
   -  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  4  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  1   เสียง 
     -  งดออกเสียง  2   เสียง 

        เห็นชอบด้วยผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
 

ประธานคณะฯ  -  เรียนเชิญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อ  
   คณะกรรมการแปรญัตติ 
ปลัด อบต.ฯ -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น ญัตติของนายมงคล  กู้ภูเขียว  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  เพ่ือ

ใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.2  นายมงคล  กู้ภูเขียว  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า  14/74  งบ

ด าเนินงาน  หมวด  ค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน   
   60,000.00  บาท 



   -  ตั้งไว้ 60,000.00 บาท ขอแปรตัด 30,000.00  บาท  คงเหลือ  30,000.00 บาท 
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   -  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  6  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  1  เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 

        เห็นชอบด้วยผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
ประธานคณะฯ  -  เรียนเชิญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อ  
   คณะกรรมการแปรญัตติ 
ปลัด อบต.ฯ -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น ญัตติของนายมงคล  กู้ภูเขียว  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  เพ่ือ

จ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด  แปรง  เข่ง ถังน้ า สายยาง บุ้งเต้า บุ้งกี่ ถัง
ขยะ สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน  ชุดกาแฟ  ถ้วย จาน ชาม ช้อน-ส้อม  แก้วน้ า  และอ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็น 

 

   4.  นายวิเชียร  พงษ์จันทร์  ผูข้อเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า   
   18/74  งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผนชุมชน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   
   จ านวน  40,000.00  บาท 
   -  ตั้งไว้ 40,000.00 บาท ขอแปรตัด 10,000.00  บาท  คงเหลือ  30,000.00 บาท 
   -  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  5  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  1   เสียง 
     -  งดออกเสียง  1   เสียง 

        เห็นชอบด้วยผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
 

ประธานคณะฯ  -  เรียนเชิญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อ  
   คณะกรรมการแปรญัตติ 
ปลัด อบต.ฯ -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น ญัตติของนายวิเชียร  พงษ์จันทร์  ผู้เสนอขอแปรญัตติ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาแผนชุมชน   

   5.  นายมงคล  กู้ภูเขียว  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริการสาธารสุขและงาน 
   สาธารณสุขอ่ืน  หน้า  47/74  งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยว 
   เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  โครงการ 
   ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านสุขภาพ  จ านวน  150,000.00  บาท 
   -  ตั้งไว้ 150,000.00 บาท ขอแปรตัด 50,000.00  บาท  คงเหลือ  100,000.00 บาท 
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   -  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  5  เสียง 



     -  ไม่เห็นชอบ  1   เสียง 
     -  งดออกเสียง  1   เสียง 
        เห็นชอบด้วยผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
 

ประธานคณะฯ  -  เรียนเชิญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อ  
   คณะกรรมการแปรญัตติ 
ปลัด อบต.ฯ -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น ญัตติของนายมงคล  กู้ภูเขียว  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  เพ่ือ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านสุขภาพ    
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อื่นๆ 
   -  ไม่มี 
ประธานคณะฯ  -  มีท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
   -  ไม่มี 
 -  ขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติและผู้ที่เข้าร่วมประชุม  พิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี  2  (ข้ันแปรญัตติ),   
 วาระท่ี  3  (ขั้นลงมติ)  และส่งบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ทราบและเพ่ือจะให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาต่อไป 

 

ประธานสภาฯ  -  คณะกรรมการแปรญัตติท่านจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
   -  ไม่มี          

   -  ต่อไปให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พิจารณาญัตติของสมาชิกสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลผู้เสนอขอแปรญัตติ  ตามบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
   แปรญัตติ  ดังนี้ 
นายมงคล  กู้ภูเขียว   ส.อบต. ม. 9  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า  7/74  งบด าเนินงาน  

หมวด  ค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ตั้งไว้ 500,000.00 บาท 
ปรับลด 200,000.00  บาท  คงเหลือ  300,000.00  บาท  ขอสงวนค าแปรญัตติ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว  เห็นชอบด้วยผู้ขอเสนอแปรญัตติ  ต่อไปให้เป็นหน้าที่
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เนื่องจากผู้ยื่นขอสงวนค าแปรญัตติ  ปรับลด  
200,000.00  บาท  คงเหลือ  300,000.00  บาท  เชิญเจ้าของญัตติได้เสนอต่อสภา 
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นายมงคล  กู้ภูเขียว -  ส.อบต. หมู่ 9 ผู้ขอเสนอแปรญัตติ เหตุผลที่ขอปรับลด  เนื่องจากงบประมาณการพัฒนา
ตั้งไว้จ านวนน้อยมาก  ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดที่จะแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากแต่กับตั้งงบ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   ไม่เห็นด้วยจึงปรับลด 

นายวิเชียร  พงษ์จันทร์  -  ส.อบต. หมู่  14  ผู้รับรองผู้เสนอแปรญัตติ  คนที ่ 1  ของนายมงคล  กู้ภูเขียว    
   1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ตั้งไว้ 500,000.00 บาท 
   ปรับลด 200,000.00 บาท คงเหลือ 300,000.00 บาท สมควรปรับลด 200,000.00 บาท  
   คงไว้  300,000.00  บาท  เห็นด้วยผู้เสนอขอแปรญัตติ 
นายโยธิน  กระแสกุล -   ส.อบต. หมู่ 18 ผู้รับรองผู้เสนอแปรญัตติ  คนที่ 2 ของนายมงคล  กู้ภูเขียว 



ปรับลด  200,000.00  บาท  คงไว้  300,000.00  บาท  ขอสนับสนุนผู้ขอเสนอแปรญัตติ   
ปลัด  อบต.ฯ -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล และ

พนักงานจ้าง 
นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. หมู่ 14 พนักงานมีสวัสดิการอยู่แล้ว  เช่น ค่าเช่าบ้าน  ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
ประธานสภาฯ  -  ผมวินิจฉัยแล้วขอเป็น  2  มติ 
มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยผู้เสนอแปรญัตติ  4  เสียง 
   -  เห็นชอบด้วยร่างเดิม           23   เสียง 
   -  งดออกเสียง              3  เสียง  

 -  มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยร่างเดิม  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ           
  (เงินรางวัลประจ าปี)  ตั้งไว้ 500,000.00  บาท 

   

ประธานสภาฯ  -  เป็นญัตติของ  นายส าเร็จ  แซ่ปึง    
นายส าเร็จ  แซ่ปึง   -  ผู้เสนอขอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า  12/74  งบด าเนินงาน  
 หมวด  ค่าใช้สอย  โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริต  คอร์รัปชั่น  ตั้งไว้ 

10,000.00 บาท ขอแปรตัดทั้งหมด 10,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
   ผู้ขอเสนอแปรญัตติ สงวนค าแปรญัตติไว้  เชิญเจ้าของญัตติได้เสนอต่อสภา 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่ 1  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  เหตุผลที่ขอปรับลด  เพราะงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 2565 ตั้งงบประมาณการพัฒนาคนย่อมมุ่งหมายให้คน
   เป็นดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ศิลธรรม  โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริต  
                    คอร์รัปชั่น  จึงไม่จ าเป็นหากคนขาดความรับผิดชอบจะอบรมก่ีครั้งก็ไม่มีประโยชน์ประเมิน
   จากปีที่ผ่านมา  
นายสงกรานต์ บุปผา -  ส.อบต. หมู่ 10  ผู้รับรองแปรญัตติ  คนที่  1  โครงการนี้ยังมองไม่เห็นถึง  
   ความส าคัญเพียงใด  ขอแปรตัดทั้งหมดกับผู้เสนอแปรญัตติ 
นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ -  ส.อบต. หมู่  4  ผู้รับรองแปรญัตติ  คนที่  2  เห็นด้วยขอแปรตัดทั้งหมดกับ 
   ผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
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ประธานสภาฯ  -  ผมวินิจฉัยแล้วขอเป็น  2  มติ 
มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยผู้ขอแปรญัตติ 13  เสียง 
   -  เห็นชอบด้วยร่างเดิม           10  เสียง 
   -  งดออกเสียง             7  เสียง  
 -  มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยผู้ขอเสนอแปรญัตติ  ตั้งไว้ 10,000.00 บาท ขอแปรตัดทั้งหมด 

10,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 

 

นายมงคล  กู้ภูเขียว   -  ส.อบต. หมู่ 9  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า  12/74   
 งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเส้นทาง

ความก้าวหน้าในต าแหน่ง  ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 50,000.00 บาท ขอแปรตัดทั้งหมด 50,000.00  บาท  
คงเหลือ 0.00 บาท ผู้ขอเสนอแปรญัตติ สงวนค าแปรญัตติไว้  

  เชิญเจ้าของญัตติได้เสนอต่อสภา 
ประธานสภาฯ  -  เป็นญัตติของ  นายมงคล  กู้ภูเขียว  



นายมงคล  กู้ภูเขียว   -  ส.อบต. หมู่ 9  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ เหตุผลที่ปรับลดทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
ไม่จ าเป็น เห็นสมควรเอาไปเพ่ิมเติมในส่วนโควิด เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน  

นายสงกรานต์ บุปผา -  ส.อบต. หมู่ 10  ผู้รับรองแปรญัตติ  คนที่  1  เห็นด้วยกับผู้ขอเสนอแปรญัตติ  เพราะ 
   ไม่เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน ขอแปรตัดทั้งหมดกับผู้ขอเสนอแปรญัตติ  
ปลัด อบต.ฯ  -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นของโครงการที่ตั้งไว้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเส้นทาง
   ความก้าวหน้าในต าแหน่ง  ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   
ประธานสภาฯ  -  ผมวินิจฉัยแล้วขอเป็น  2  มติ 
มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยผู้ขอแปรญัตติ 13  เสียง 
   -  เห็นชอบด้วยร่างเดิม           11  เสียง 
   -  งดออกเสียง             7  เสียง  
 -  มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยผู้ขอเสนอแปรญัตติ  ตั้งไว้ 50,000.00 บาท ขอแปรตัดทั้งหมด 

50,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 

 

ประธานสภาฯ  -  เป็นญัตติของ  นายมงคล  กู้ภูเขียว  
นายมงคล  กู้ภูเขียว   -  ส.อบต. หมู่  9 ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า 13/74  
  งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  โครงการอบรมส่งเสริม  ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลของ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตั้งไว้ 20,000.00 บาท ขอแปรตัดทั้งหมด  
 20,000.00  บาท  คงเหลือ  0.00 บาท ผู้ขอเสนอแปรญัตติ สงวนค าแปรญัตติไว้  
  เชิญเจ้าของญัตติได้เสนอต่อสภา 
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 -  การตั้งงบประมาณเป็นที่ช้ าซากกับโครงการอ่ืนที่คล้ายๆ กัน  โครงการนี้ไม่มีความจ า
เป็นมากเท่าไหร่ท าไมไม่เอาไปตั้งงบประมาณพัฒนาให้พ่ีน้องประชาชน 

นายสงกรานต์ บุปผา -  ส.อบต. หมู่ 10  ผู้รับรองแปรญัตติ  คนที่  1  เห็นด้วยกับผู้ขอเสนอแปรญัตติ  เพราะ 
   ไม่มีความจ าเป็นในโครงการที่ตั้งไว้ ขอแปรตัดทั้งหมดกับผู้ขอเสนอแปรญัตติ  
นายก อบต.ฯ  -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นของโครงการที่ตั้งไว้  การอบรมให้ความรู้  ยังน้อยอยู่ 
   ของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างทุก ๆ คน  
ประธานสภาฯ  -  ผมวินิจฉัยแล้วขอเป็น  2  มติ 
มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยผู้ขอแปรญัตติ 11  เสียง 
   -  เห็นชอบด้วยร่างเดิม           16  เสียง 
   -  งดออกเสียง             3  เสียง  
 -  มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยร่างเดิม  ตั้งไว้ 20,000.00 บาท  

 

ประธานสภาฯ  -  เป็นญัตติของ  นายมงคล  กู้ภูเขียว  
นายมงคล  กู้ภูเขียว   -  ส.อบต. หมู่ 9  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า  14/74   
 งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 60,000.00 บาท  
 ขอแปรตัด 30,000.00  บาท  คงเหลือ  30,000.00 บาท  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ สงวนค าแปร

ญัตติไว้  เชิญเจ้าของญัตติได้เสนอต่อสภา 
 - การตั้งประมาณงานบ้านงานครัว  มีความจ าเป็นไหม แต่ผมคิดว่าการใช้จ่ายไม่เหมาะสมกับ

งบประมาณท่ีตั้งไว้  ผมเห็นว่าควรเอาไปตั้งงบประมาณท่ีจ าเป็นมากกว่านี้  
นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. หมู่ 14  ผู้รับรองแปรญัตติ  คนที่  1 เห็นด้วยกับผู้ขอเสนอแปรญัตติ 



นายสุระพล เหมือนสันเทยีะ -  ส.อบต. หมู่ 14  ผู้รับรองแปรญัตติ  คนที่  2  เห็นด้วยกับผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
ปลัด อบต.ฯ  -  วัสดุงานบ้านงานครัว  มีความจ าเป็นมากในชีวิตประจ าวันที่ต้องซื้อ  เช่น  น้ ายาล้างจาน  
   น้ ายาล้างห้องน้ า  ไม้กวาด  ไม้ถูพ้ืน  น้ ายาถูพ้ืน  อุปกรณ์ในครัว  เป็นต้น 
ประธานสภาฯ  -  ผมวินิจฉัยแล้วขอเป็น  2  มติ 
มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยผู้ขอแปรญัตติ 8  เสียง 
   -  เห็นชอบด้วยร่างเดิม           19  เสียง 
   -  งดออกเสียง             3  เสียง  
 -  มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยร่างเดิม  ตั้งไว้ 60,000.00 บาท  

 

นายวิเชียร  พงษ์จันทร์   -  ส.อบต. หมู่ 14  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า  18/74  
  งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริม

กระบวนการพัฒนาแผนชุมชน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ตั้งไว้    40,000.00  บาท  
ขอแปรตัด  10,000.00  บาท  คงเหลือ  30,000.00 บาท  

 ผู้ขอเสนอแปรญัตติ สงวนค าแปรญัตติไว้  เชิญเจ้าของญัตติได้เสนอต่อสภา 
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 -  ขอชี้แจงโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผน
ชุมชน  ไม่มีความจ าเป็นโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดท าแผนต่าง ๆ งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่มี
ความจ าเป็นในโครงการดังกล่าว 

นายมงคล  กู้ภูเขียว -  ส.อบต. หมู่ 9  ผู้รับรองแปรญัตติ  คนที่  1 เห็นด้วยกับผู้ขอเสนอแปรญัตติ ปรับลด  
10,000.00  บาท 

นายโยธิน  กระแสกุล -  ส.อบต. หมู่ 18  ผู้รับรองแปรญัตติ  คนที่  2  เห็นด้วยกับผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
ปลัด อบต.ฯ  -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผนชุมชน  ที่จัดขึ้นในแต่ละปี   
ประธานสภาฯ  -  ผมวินิจฉัยแล้วขอเป็น  2  มติ 
มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยผู้ขอแปรญัตติ 7  เสียง 
   -  เห็นชอบด้วยร่างเดิม           20  เสียง 
   -  งดออกเสียง             3  เสียง  
 -  มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยร่างเดิม  ตั้งไว้ 40,000.00 บาท  

 

นายมงคล  กู้ภูเขียว   -  ส.อบต. หมู่ 9  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริการสาธารสุขและงาน  
   สาธารณสุขอ่ืน  หน้า  47/74  งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยว 
   เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  โครงการ 
   ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านสุขภาพ  ตั้งไว้ 150,000.00 บาท ขอแปรตัด  
   50,000.00  บาท  คงเหลือ  100,000.00 บาท 
   -  โครงการนี้ไม่จ าเป็นมากน่าจะเอางบประมาณไปตั้งเงินช่วยเหลือที่พ่ีน้องประชาชน  ในช่วง
   นี้ประสบณ์ปัญหาการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิดโคโรน่า  2019 
นายสงกรานต์ บุปผา -  ส.อบต. หมู่ 10  ผู้รับรองแปรญัตติ  คนที่  1 เห็นด้วยกับผู้ขอเสนอแปรญัตติ  
นายวิเชียร พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. หมู่ 14  ผู้รับรองแปรญัตติ  คนที่  2  เห็นด้วยกับผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
ปลัด อบต.ฯ -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นของโครงการที่ตั้งไว้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านสุขภาพ    
ประธานสภาฯ  -  ผมวินิจฉัยแล้วขอเป็น  2  มติ 



มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยผู้ขอแปรญัตติ 9  เสียง 
   -  เห็นชอบด้วยร่างเดิม           18  เสียง 
   -  งดออกเสียง             3  เสียง  
 -  มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยร่างเดิม  ตั้งไว้ 150,000.00 บาท  
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ระเบียบวาระท่ี 4 -  เรื่อง  อ่ืน ๆ  
-  ไม่มี      

ประธานสภา ฯ  -  สภาได้พิจารณาญัตติครบทุกญัตติแล้ว  และขอนัดประชุมสภา  ในวันที่  17   
   สิงหาคม  2564  เพ่ือพิจารณา  วาระท่ี  3  (ขั้นลงมติ)  ต่อไป    
   ปิดประชุมเวลา 14.35  น. 

 
 
 

         (ลงชื่อ).........สถิตย์  จันทร์ขามป้อม........ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                            (นายสถิตย์   จนัทร์ขามป้อม) 
                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  

 

                  (ลงชื่อ).............พินิจ   สวสัดิ์ศรี..............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายพินิจ    สวสัดิ์ศรี) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

                                               (ลงชื่อ)............มงคล  กู้ภูเขียว.............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายมงคล  กู้ภูเขียว) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                        

         (ลงชื่อ).............ส าเนียง  ขวัญมา.............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายส าเนียง  ขวัญมา) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                                        

                                              (ลงชื่อ)............นิยม   หาญแท้...............ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายนยิม  หาญแท้ ) 
                                                        ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 
         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  2/2564 
วันที่  10  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
……………………………………………….. 

    ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท้  
2 นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก้ว  แก้วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามป้อม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามป้อม  
4 นายถนัด  สะท้าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท้าน  
5 นายส าเร็จ  แซ่ปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซ่ปึง  
6 นายสุนิกร  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู่อ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ส าเนียง ขวัญมา  
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล  กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนิกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์ บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู่หมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  

       -2-   
 ผู้เข้าประชุม 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
28 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  
29 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม  วรรณจงค า  
30 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  
31 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน  กระแสกุล  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม     
             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก  อบต.กุดชุมแสง สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ ์  
3 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์ จันทร์ขามป้อม  
4 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
5 นางสมควร  คลังระหัด ผู้อ านวยการกองคลัง สมควร  คลังระหัด  
6 นายพศิน  พิริยะตระกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พศิน  พิริยะตระกูล  
7 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
8 นางสุภัทร   ประมูล ผอ.กองสวัสดิการสังคม สุภัทร   ประมูล  
9 น.ส.วชิญาดา  กระจ่างศรี นักวิเคราะห์นโยบายฯ วิชญาดา  กระจ่างศรี  
10 นายชัย   ได้พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชัย   ได้พร  
11 นางอโณทัย  ป้อมปริยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อโณทัย  ป้อมปรยิานนท์  
12 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าประชุม จ านวน  31  คน  จ านวน  12  คน   
   ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้
   กล่าวเปิดประชุม   ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ประธานสภาฯ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ในวันที่   
   6 – 20  สิงหาคม  2564  ซึ่งอยู่ในห้วงการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2565  จึงได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ที่  3 ครั้งที่  2   
   ประจ าปี  พ.ศ.  2564   



 

วันที่  10  เดือนสิงหาคม  2564  มีระเบียบการประชุมดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2564) 
 ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
         -  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
            งบประมาณ  พ.ศ. 2565  วาระท่ี 2  (ขั้นแปรญัตติ) 
 ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2564) 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
   -  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ. 2565  วาระท่ี 2  (ขั้นแปรญัตติ) 
ประธานสภาฯ   -  สืบเนื่องสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณามีมติวาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) 
                     ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระท่ี 1  
    (ขั้นรับหลักการ)  เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2564  มาแล้วนั้น  วันนี้เป็นการพิจารณาร่าง 
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  วาระท่ี  2  (ขั้นแปรญัตติ)  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  หมวด  8   
    คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ข้อ  110  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  
    และส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างญัตตินั้น  ตามร่างเดิม  
    ตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่มีการแก้ไข  พร้อมทั้งรายงานยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  
    และเชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายละเอียดต่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
    ท้องถิ่นทราบต่อไป   
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บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

วันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.  2563  เวลา  16.45  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง   

 

ผู้เข้าประชุม 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายถนัด  สะท้าน        ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ถนัด  สะท้าน         

2 นายสม  โนมขุนทด   กรรมการ สม  โนมขุนทด    
3 นายแสวง  พรมหญ้าคา   กรรมการ แสวง  พรมหญ้าคา    
4 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี     กรรมการ สุวรรณ์  รักษาภักดี      



5 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ   กรรมการ สุระพล  เหมือนสันเทียะ    
6 นางล าดวน  เค้าโนนกอก   กรรมการ ล าดวน เค้าโนนกอก    
7 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว   เลขานุการคณะกรรมการฯ วงค์เดือน  แสนแก้ว    

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายก อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์  จันทร์ขามป้อม  

2 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง นิยม  หาญแท้  

3 นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ รองประธานสภา อบต.ฯ ปิ่นแก้ว  แก้วศิริ  

4 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ ส.อบต. ม. 4 สุรศักดิ์  ผลจ าเริญ  
5 นายสงกรานต์  บุปผา ส.อบต. ม. 10 สงกรานต์  บุปผา  
6 นายมงคล  กู้ภูเขียว ส.อบต. ม. 9 มงคล  กู้ภูเขียว  
7 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ ส.อบต. ม. 14 วิเชียร  พงษ์จันทร์  
8 นายโยธิน  กระแสกุล ส.อบต. ม. 18 โยธิน  กระแสกุล  
9 นายประมวล  เขียงเขียว ส.อบต. ม. 14 ประมวล  เขียงเขียว  
10 นายพศิน  พิริยะตระกูล ปลัด อบต.กุดชุมแสง พศิน  พิริยะตระกูล  
11 นายสถิตย์  จันทร์ขามป้อม เลขานุการสภาฯ สถิตย์  จันทร์ขามป้อม  
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เริ่มประชุม  16.45 น. 
ระเบียบวาระการประชุม   
 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ     

 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1  เพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
      พ.ศ. 2565 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อื่นๆ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 

   -  ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ได้ 
   เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา วาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ) ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติก าหนดให้มี 
   ระยะเวลายื่นแปรญัตติ จ านวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา  
   08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง นั้น 



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1  เพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2565         

ประธานคณะฯ  -  ได้กล่าวว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
   พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 4 งบประมาณ ข้อ 59   
   การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย  หรือการ 
   ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  
   เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
    ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
   ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
    -  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้มาปฏิบัติหน้าที่รับเสนอแปรญัตติร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวัน เวลา ดังกล่าวนั้น  
   ปรากฏว่า  ได้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมายื่นแปรญัตติ จ านวน 7 รายการ  
   จึงให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาต่อไป        
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ประธานคณะฯ -  กล่าวว่า  ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2565  ของคณะกรรมการแปรญัตติ  เรียงตามล าดับหน่วยงาน  แผนงาน  ในองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอและพิจารณา  แต่ละญัตติดังนี้   

 1.  นายมงคล  กู้ภูเขียว  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า  7/74  . 
 งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) จ านวน  
 500,000.00  บาท 
 -  ตั้งไว้ 500,000.00 บาท ปรับลด 200,000.00  บาท  คงเหลือ  300,000.00  บาท 
   -  ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  5  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  2   เสียง 

                                                     เห็นชอบด้วยผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
ประธานคณะฯ  -  เรียนเชิญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อ  
   คณะกรรมการแปรญัตติ 
ปลัด อบต.ฯ -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น ญัตติของ นายมงคล กู้ภูเขียว ผู้ขอเสนอแปรญัตติ เพ่ือ

จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 



 2.  นายส าเร็จ  แซ่ปึง  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า  12/74  งบ
ด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก  ต่อต้านการทุจริต  คอร์รัปชั่น  
จ านวน 10,000.00  บาท 

 -  ตั้งไว้  10,000.00 บาท  ขอแปรตัดทั้งหมด  10,000.00  บาท  คงเหลือ  0.00 บาท 
   -  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  6  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 

        เห็นชอบด้วยผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
ประธานคณะฯ  -  เรียนเชิญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อ  
   คณะกรรมการแปรญัตติ 
ปลัด อบต.ฯ -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น ญัตติของนายส าเร็จ  แซ่ปึง  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก  ต่อต้านการทุจริต  คอร์รัปชั่น 
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 3.  นายมงคล  กู้ภูเขียว  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า  12/74   
 งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเส้นทาง

ความก้าวหน้าในต าแหน่ง  ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2565  จ านวน  50,000.00  บาท 

 -  ตั้งไว้ 50,000.00 บาท ขอแปรตัดทั้งหมด 50,000.00  บาท  คงเหลือ  0.00 บาท  
  -  เห็นชอบ  7  เสียง 

     -  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 

        เห็นชอบด้วยผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
ประธานคณะฯ  -  เรียนเชิญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อ  
   คณะกรรมการแปรญัตติ 
ปลัด อบต.ฯ -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น ญัตติของนายมงคล  กู้ภูเขียว  ผู้เสนอขอแปรญัตติ 

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่ง  ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง    

 

 3.1 นายมงคล  กู้ภูเขียว  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า 13/74  
  งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  โครงการอบรมส่งเสริม  ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลของ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  จ านวน  20,000.00  บาท 
   -  ตั้งไว้ 20,000.00 บาท ขอแปรตัดทั้งหมด 20,000.00  บาท  คงเหลือ  0.00 บาท 
   -  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  4  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  1   เสียง 
     -  งดออกเสียง  2   เสียง 

        เห็นชอบด้วยผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
 



ประธานคณะฯ  -  เรียนเชิญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อ  
   คณะกรรมการแปรญัตติ 
ปลัด อบต.ฯ -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น ญัตติของนายมงคล  กู้ภูเขียว  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  เพ่ือ

ใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.2  นายมงคล  กู้ภูเขียว  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า  14/74  งบ

ด าเนินงาน  หมวด  ค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน   
   60,000.00  บาท 
   -  ตั้งไว้ 60,000.00 บาท ขอแปรตัด 30,000.00  บาท  คงเหลือ  30,000.00 บาท 
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   -  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  6  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  1  เสียง 
     -  งดออกเสียง  -   เสียง 

        เห็นชอบด้วยผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
ประธานคณะฯ  -  เรียนเชิญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อ  
   คณะกรรมการแปรญัตติ 
ปลัด อบต.ฯ -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น ญัตติของนายมงคล  กู้ภูเขียว  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  เพ่ือ

จ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด  แปรง  เข่ง ถังน้ า สายยาง บุ้งเต้า บุ้งกี่ ถัง
ขยะ สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน  ชุดกาแฟ  ถ้วย จาน ชาม ช้อน-ส้อม  แก้วน้ า  และอ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็น 

 

   4.  นายวิเชียร  พงษ์จันทร์  ผูข้อเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า   
   18/74  งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผนชุมชน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   
   จ านวน  40,000.00  บาท 
   -  ตั้งไว้ 40,000.00 บาท ขอแปรตัด 10,000.00  บาท  คงเหลือ  30,000.00 บาท 
   -  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  5  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  1   เสียง 
     -  งดออกเสียง  1   เสียง 

        เห็นชอบด้วยผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
 

ประธานคณะฯ  -  เรียนเชิญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อ  
   คณะกรรมการแปรญัตติ 
ปลัด อบต.ฯ -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น ญัตติของนายวิเชียร  พงษ์จันทร์  ผู้เสนอขอแปรญัตติ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาแผนชุมชน   

   5.  นายมงคล  กู้ภูเขียว  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริการสาธารสุขและงาน 
   สาธารณสุขอ่ืน  หน้า  47/74  งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยว 



   เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  โครงการ 
   ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านสุขภาพ  จ านวน  150,000.00  บาท 
   -  ตั้งไว้ 150,000.00 บาท ขอแปรตัด 50,000.00  บาท  คงเหลือ  100,000.00 บาท 
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   -  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
     -  เห็นชอบ  5  เสียง 
     -  ไม่เห็นชอบ  1   เสียง 
     -  งดออกเสียง  1   เสียง 
        เห็นชอบด้วยผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
 

ประธานคณะฯ  -  เรียนเชิญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อ  
   คณะกรรมการแปรญัตติ 
ปลัด อบต.ฯ -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น ญัตติของนายมงคล  กู้ภูเขียว  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  เพ่ือ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านสุขภาพ    
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อื่นๆ 
   -  ไม่มี 
ประธานคณะฯ  -  มีท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
   -  ไม่มี 
 -  ขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติและผู้ที่เข้าร่วมประชุม  พิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี  2  (ข้ันแปรญัตติ),   
 วาระท่ี  3  (ขั้นลงมติ)  และส่งบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ทราบและเพ่ือจะให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาต่อไป 

 

ประธานสภาฯ  -  คณะกรรมการแปรญัตติท่านจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
   -  ไม่มี          

   -  ต่อไปให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พิจารณาญัตติของสมาชิกสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลผู้เสนอขอแปรญัตติ  ตามบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
   แปรญัตติ  ดังนี้ 
นายมงคล  กู้ภูเขียว   ส.อบต. ม. 9  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า  7/74  งบด าเนินงาน  

หมวด  ค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ตั้งไว้ 500,000.00 บาท 
ปรับลด 200,000.00  บาท  คงเหลือ  300,000.00  บาท  ขอสงวนค าแปรญัตติ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว  เห็นชอบด้วยผู้ขอเสนอแปรญัตติ  ต่อไปให้เป็นหน้าที่
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เนื่องจากผู้ยื่นขอสงวนค าแปรญัตติ  ปรับลด  
200,000.00  บาท  คงเหลือ  300,000.00  บาท  เชิญเจ้าของญัตติได้เสนอต่อสภา 
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นายมงคล  กู้ภูเขียว -  ส.อบต. หมู่ 9 ผู้ขอเสนอแปรญัตติ เหตุผลที่ขอปรับลด  เนื่องจากงบประมาณการพัฒนา
ตั้งไว้จ านวนน้อยมาก  ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดที่จะแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากแต่กับตั้งงบ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   ไม่เห็นด้วยจึงปรับลด 

นายวิเชียร  พงษ์จันทร์  -  ส.อบต. หมู่  14  ผู้รับรองผู้เสนอแปรญัตติ  คนที่  1  ของนายมงคล  กู้ภูเขียว    
   1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ตั้งไว้ 500,000.00 บาท 
   ปรับลด 200,000.00 บาท คงเหลือ 300,000.00 บาท สมควรปรับลด 200,000.00 บาท  
   คงไว้  300,000.00  บาท  เห็นด้วยผู้เสนอขอแปรญัตติ 
นายโยธิน  กระแสกุล -   ส.อบต. หมู่ 18 ผู้รับรองผู้เสนอแปรญัตติ  คนที่ 2 ของนายมงคล  กู้ภูเขียว 

ปรับลด  200,000.00  บาท  คงไว้  300,000.00  บาท  ขอสนับสนุนผู้ขอเสนอแปรญัตติ   
ปลัด  อบต.ฯ -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล และ

พนักงานจ้าง 
นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. หมู่ 14 พนักงานมีสวัสดิการอยู่แล้ว  เช่น ค่าเช่าบ้าน  ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
ประธานสภาฯ  -  ผมวินิจฉัยแล้วขอเป็น  2  มติ 
มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยผู้เสนอแปรญัตติ  4  เสียง 
   -  เห็นชอบด้วยร่างเดิม           23   เสียง 
   -  งดออกเสียง              3  เสียง  

 -  มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยร่างเดิม  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ           
  (เงินรางวัลประจ าปี)  ตั้งไว้ 500,000.00  บาท 

   

ประธานสภาฯ  -  เป็นญัตติของ  นายส าเร็จ  แซ่ปึง    
นายส าเร็จ  แซ่ปึง   -  ผู้เสนอขอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า  12/74  งบด าเนินงาน  
 หมวด  ค่าใช้สอย  โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริต  คอร์รัปชั่น  ตั้งไว้ 

10,000.00 บาท ขอแปรตัดทั้งหมด 10,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
   ผู้ขอเสนอแปรญัตติ สงวนค าแปรญัตติไว้  เชิญเจ้าของญัตติได้เสนอต่อสภา 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่ 1  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  เหตุผลที่ขอปรับลด  เพราะงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 2565 ตั้งงบประมาณการพัฒนาคนย่อมมุ่งหมายให้คน
   เป็นดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ศิลธรรม  โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริต  
                    คอร์รัปชั่น  จึงไม่จ าเป็นหากคนขาดความรับผิดชอบจะอบรมก่ีครั้งก็ไม่มีประโยชน์ประเมิน
   จากปีที่ผ่านมา  
นายสงกรานต์ บุปผา -  ส.อบต. หมู่ 10  ผู้รับรองแปรญัตติ  คนที่  1  โครงการนี้ยังมองไม่เห็นถึง  
   ความส าคัญเพียงใด  ขอแปรตัดทั้งหมดกับผู้เสนอแปรญัตติ 
นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ -  ส.อบต. หมู่  4  ผู้รับรองแปรญัตติ  คนที่  2  เห็นด้วยขอแปรตัดทั้งหมดกับ 
   ผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
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ประธานสภาฯ  -  ผมวินิจฉัยแล้วขอเป็น  2  มติ 
มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยผู้ขอแปรญัตติ 13  เสียง 
   -  เห็นชอบด้วยร่างเดิม           10  เสียง 
   -  งดออกเสียง             7  เสียง  



 -  มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยผู้ขอเสนอแปรญัตติ  ตั้งไว้ 10,000.00 บาท ขอแปรตัดทั้งหมด 
10,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 

 

นายมงคล  กู้ภูเขียว   -  ส.อบต. หมู่ 9  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า  12/74   
 งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเส้นทาง

ความก้าวหน้าในต าแหน่ง  ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 50,000.00 บาท ขอแปรตัดทั้งหมด 50,000.00  บาท  
คงเหลือ 0.00 บาท ผู้ขอเสนอแปรญัตติ สงวนค าแปรญัตติไว้  

  เชิญเจ้าของญัตติได้เสนอต่อสภา 
ประธานสภาฯ  -  เป็นญัตติของ  นายมงคล  กู้ภูเขียว  
นายมงคล  กู้ภูเขียว   -  ส.อบต. หมู่ 9  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ เหตุผลที่ปรับลดทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้

ไม่จ าเป็น เห็นสมควรเอาไปเพ่ิมเติมในส่วนโควิด เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน  
นายสงกรานต์ บุปผา -  ส.อบต. หมู่ 10  ผู้รับรองแปรญัตติ  คนที่  1  เห็นด้วยกับผู้ขอเสนอแปรญัตติ  เพราะ 
   ไม่เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน ขอแปรตัดทั้งหมดกับผู้ขอเสนอแปรญัตติ  
ปลัด อบต.ฯ  -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นของโครงการที่ตั้งไว้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเส้นทาง
   ความก้าวหน้าในต าแหน่ง  ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   
ประธานสภาฯ  -  ผมวินิจฉัยแล้วขอเป็น  2  มติ 
มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยผู้ขอแปรญัตติ 13  เสียง 
   -  เห็นชอบด้วยร่างเดิม           11  เสียง 
   -  งดออกเสียง             7  เสียง  
 -  มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยผู้ขอเสนอแปรญัตติ  ตั้งไว้ 50,000.00 บาท ขอแปรตัดทั้งหมด 

50,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 

 

ประธานสภาฯ  -  เป็นญัตติของ  นายมงคล  กู้ภูเขียว  
นายมงคล  กู้ภูเขียว   -  ส.อบต. หมู่  9 ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า 13/74  
  งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  โครงการอบรมส่งเสริม  ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลของ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตั้งไว้ 20,000.00 บาท ขอแปรตัดทั้งหมด  
 20,000.00  บาท  คงเหลือ  0.00 บาท ผู้ขอเสนอแปรญัตติ สงวนค าแปรญัตติไว้  
  เชิญเจ้าของญัตติได้เสนอต่อสภา 
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 -  การตั้งงบประมาณเป็นที่ช้ าซากกับโครงการอ่ืนที่คล้ายๆ กัน  โครงการนี้ไม่มีความจ า
เป็นมากเท่าไหร่ท าไมไม่เอาไปตั้งงบประมาณพัฒนาให้พ่ีน้องประชาชน 

นายสงกรานต์ บุปผา -  ส.อบต. หมู่ 10  ผู้รับรองแปรญัตติ  คนที่  1  เห็นด้วยกับผู้ขอเสนอแปรญัตติ  เพราะ 
   ไม่มีความจ าเป็นในโครงการที่ตั้งไว้ ขอแปรตัดทั้งหมดกับผู้ขอเสนอแปรญัตติ  
นายก อบต.ฯ  -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นของโครงการที่ตั้งไว้  การอบรมให้ความรู้  ยังน้อยอยู่ 
   ของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างทุก ๆ คน  
ประธานสภาฯ  -  ผมวินิจฉัยแล้วขอเป็น  2  มติ 
มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยผู้ขอแปรญัตติ 11  เสียง 
   -  เห็นชอบด้วยร่างเดิม           16  เสียง 
   -  งดออกเสียง             3  เสียง  



 -  มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยร่างเดิม  ตั้งไว้ 20,000.00 บาท  
 

ประธานสภาฯ  -  เป็นญัตติของ  นายมงคล  กู้ภูเขียว  
นายมงคล  กู้ภูเขียว   -  ส.อบต. หมู่ 9  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า  14/74   
 งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 60,000.00 บาท  
 ขอแปรตัด 30,000.00  บาท  คงเหลือ  30,000.00 บาท  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ สงวนค าแปร

ญัตติไว้  เชิญเจ้าของญัตติได้เสนอต่อสภา 
 - การตั้งประมาณงานบ้านงานครัว  มีความจ าเป็นไหม แต่ผมคิดว่าการใช้จ่ายไม่เหมาะสมกับ

งบประมาณท่ีตั้งไว้  ผมเห็นว่าควรเอาไปตั้งงบประมาณท่ีจ าเป็นมากกว่านี้  
นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. หมู่ 14  ผู้รับรองแปรญัตติ  คนที่  1 เห็นด้วยกับผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
นายสุระพล เหมือนสันเทยีะ -  ส.อบต. หมู่ 14  ผู้รับรองแปรญัตติ  คนที่  2  เห็นด้วยกับผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
ปลัด อบต.ฯ  -  วัสดุงานบ้านงานครัว  มีความจ าเป็นมากในชีวิตประจ าวันที่ต้องซื้อ  เช่น  น้ ายาล้างจาน  
   น้ ายาล้างห้องน้ า  ไม้กวาด  ไม้ถูพ้ืน  น้ ายาถูพ้ืน  อุปกรณ์ในครัว  เป็นต้น 
ประธานสภาฯ  -  ผมวินิจฉัยแล้วขอเป็น  2  มติ 
มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยผู้ขอแปรญัตติ 8  เสียง 
   -  เห็นชอบด้วยร่างเดิม           19  เสียง 
   -  งดออกเสียง             3  เสียง  
 -  มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยร่างเดิม  ตั้งไว้ 60,000.00 บาท  

 

นายวิเชียร  พงษ์จันทร์   -  ส.อบต. หมู่ 14  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า  18/74  
  งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริม

กระบวนการพัฒนาแผนชุมชน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ตั้งไว้    40,000.00  บาท  
ขอแปรตัด  10,000.00  บาท  คงเหลือ  30,000.00 บาท  

 ผู้ขอเสนอแปรญัตติ สงวนค าแปรญัตติไว้  เชิญเจ้าของญัตติได้เสนอต่อสภา 
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 -  ขอชี้แจงโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผน
ชุมชน  ไม่มีความจ าเป็นโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดท าแผนต่าง ๆ งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่มี
ความจ าเป็นในโครงการดังกล่าว 

นายมงคล  กู้ภูเขยีว -  ส.อบต. หมู่ 9  ผู้รับรองแปรญัตติ  คนที่  1 เห็นด้วยกับผู้ขอเสนอแปรญัตติ ปรับลด  
10,000.00  บาท 

นายโยธิน  กระแสกุล -  ส.อบต. หมู่ 18  ผู้รับรองแปรญัตติ  คนที่  2  เห็นด้วยกับผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
ปลัด อบต.ฯ  -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผนชุมชน  ที่จัดขึ้นในแต่ละปี   
ประธานสภาฯ  -  ผมวินิจฉัยแล้วขอเป็น  2  มติ 
มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยผู้ขอแปรญัตติ 7  เสียง 
   -  เห็นชอบด้วยร่างเดิม           20  เสียง 
   -  งดออกเสียง             3  เสียง  
 -  มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยร่างเดิม  ตั้งไว้ 40,000.00 บาท  

 

นายมงคล  กู้ภูเขียว   -  ส.อบต. หมู่ 9  ผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริการสาธารสุขและงาน  
   สาธารณสุขอ่ืน  หน้า  47/74  งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยว 



   เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  โครงการ 
   ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านสุขภาพ  ตั้งไว้ 150,000.00 บาท ขอแปรตัด  
   50,000.00  บาท  คงเหลือ  100,000.00 บาท 
   -  โครงการนี้ไม่จ าเป็นมากน่าจะเอางบประมาณไปตั้งเงินช่วยเหลือที่พ่ีน้องประชาชน  ในช่วง
   นี้ประสบณ์ปัญหาการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิดโคโรน่า  2019 
นายสงกรานต์ บุปผา -  ส.อบต. หมู่ 10  ผู้รับรองแปรญัตติ  คนที่  1 เห็นด้วยกับผู้ขอเสนอแปรญัตติ  
นายวิเชียร พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. หมู่ 14  ผู้รับรองแปรญัตติ  คนที่  2  เห็นด้วยกับผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
ปลัด อบต.ฯ -  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นของโครงการที่ตั้งไว้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านสุขภาพ    
ประธานสภาฯ  -  ผมวินิจฉัยแล้วขอเป็น  2  มติ 
มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยผู้ขอแปรญัตติ 9  เสียง 
   -  เห็นชอบด้วยร่างเดิม           18  เสียง 
   -  งดออกเสียง             3  เสียง  
 -  มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยร่างเดิม  ตั้งไว้ 150,000.00 บาท  
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ระเบียบวาระท่ี 4 -  เรื่อง  อ่ืน ๆ  
-  ไม่มี      

ประธานสภา ฯ  -  สภาได้พิจารณาญัตติครบทุกญัตติแล้ว  และขอนัดประชุมสภา  ในวันที่  17   
   สิงหาคม  2564  เพ่ือพิจารณา  วาระท่ี  3  (ขั้นลงมติ)  ต่อไป    
   ปิดประชุมเวลา 14.35  น. 

 
 
 

         (ลงชื่อ)...................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                            (นายสถิตย์   จนัทร์ขามป้อม) 
                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  

 
 

                  (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายพินิจ    สวสัดิ์ศรี) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

                                               (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายมงคล  กู้ภูเขียว) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                         

         (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายส าเนียง  ขวัญมา) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          



                                              (ลงชื่อ)..................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายนยิม  หาญแท้ ) 
                                                        ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 
         

 

 


