
รายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าปี พ.ศ.2563 
คร้ังที่ 1/2563 

วันพุธท่ี  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่  ชื่อ  -  นามสกุล    ต าแหน่ง 
๑.  นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  คณะกรรมการแปรญัตติ 
๒.  นายสมบัติ   เสาวะระ คณะกรรมการแปรญัตติ 
๓.  นายอ านวย  สะเอียบคง คณะกรรมการแปรญัตติ 
4.  นายก้าน   บุญทิพย์  คณะกรรมการแปรญัตติ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที่  ชื่อ  -  นามสกุล    ต าแหน่ง 
๑.  นส.สุภาวดี ธรรมไชยางกูร  ปลัด อบต. 
2.  นายสุรชาติ จะเฮิง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
3.  นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
4.  นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ   หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
5.  นางรัตนา ยะกุมาร   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
6.  นางสาวทัศนีย์ นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
7.  นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
8.  นางตุลารัตน์ แสงมณี   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
9.  นายวุฒิชัย ตุ้ยดา   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
 
เปิดประชุมเวลา  08.30 น. 
 
  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ     
ท าหน้าท่ีด าเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ           
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ปลัด อบต.สะเอียบ -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้ง
ท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม ๒๕63 ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 

 

 

       อาศัยอ านาจตามระเบียบ... 
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 อาศัยอ านาจตามความระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗    
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๓ (๑) ข้อ ๑๐๕ และข้อ ๑๐๙ ประกอบกับมติของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม ๒๕63 ได้มีมติ
เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     
๒๕64 จ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

2. นายสมบัติ  เสาวะระ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 

3. นายอ านวย  สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 

4. นายก้าน   บุญทิพย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร 

ปลัด อบต.สะเอียบ  -ได้เรียนเชิญนายก้าน  บุญทิพย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6  ต าแหน่งคณะกรรมการ
แปรญัตติ ท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติช่ัวคราว 

 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ท่ีประชุม  -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองการเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕64 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชั่วคราว -กระผมขอให้สมาชิกคณะกรรมการแปรญัตติเสนอช่ือสมาชิกกรรมการ
แปรญัตติท่ีท่านเห็นสมควรเลือกเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ท่านละ ๑ ช่ือ และน าเสนอต้องมีสมาชิก
รับรอง อย่างน้อย ๒ ท่าน ขอให้เสนอช่ือได้เลยครับ 

นายสมบัติ  เสาวะระ 

คณะกรรมการแปรญัตติ  -กระผมขอเสนอนายอภิชาติ รุ่งเรือง เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง ๒ คน 

๑. นายก้าน  บุญทิพย์ 

๒. นายอ านวย  สะเอียบคง 

 

 

 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติช่ัวคราว... 
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ประธานคณะกรรมการแปรญัตติช่ัวคราว   -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกท่ีสมควรให้เป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม่ 

ท่ีประชุม   -ไม่มี 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติช่ัวคราว  -อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น               
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้น           
เป็นผู้ได้รับคัดเลือก 

กระผมจึงประกาศว่า นายอภิชาติ  รุ่งเรือง ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 และขอเรียนเชิญ นายอภิชาติ รุ่งเรือง ท าหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติต่อไป 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ -กระผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านท่ี ได้ให้ความไว้วางใจ      
ให้กระผมท าหน้าท่ีประธานฯ และเพื่อให้ท่ีประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระผมจึงขอท าหน้าท่ีประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 การเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ โดยวิธีการเลือกให้ใช้วิธีเลือกโดยอนุโลม ขอให้ท่ีประชุมเสนอ
ช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นเลขานุการ 

นายก้าน  บุญทิพย์ 

กรรมการแปรญัตติ  -กระผมขอเสนอ อ านวย สะเอียบคง เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 

๑. นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  

๒. นายสมบัติ  เสาวะระ 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกท่ีสมควรให้เป็นเลขานุการ 

ท่ีประชุม   -ไม่มี 

 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ -อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือ เลขานุการสภา
ท้องถ่ิน ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก กระผมจึงขอ
ประกาศว่า นายอ านวย สะเอียบคง ได้รับเลือกเป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 

ระเบียบวาระที่ ๔ เ ร่ืองการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบสมัยสามัญ สมัยท่ี 3      
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี ๒๕63 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม ๒๕63 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ ข้อ ๔๙ 

       เมื่อสภาท้องถิ่นรับหลักการ... 
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-เมื่อสภาท้องถิ่นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 แล้ว ต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอ ค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 

-นับแต่สภาท้องถ่ิน มีมติรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 โดย
สภาฯมีมติรับหลักการในวาระ  ๑  วันที่ 13 สิงหาคม ๒๕63  ในเวลา ๑๑.๐๐ น. และได้ก าหนดระยะเวลาเสนอ      
ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕63 เวลา 08.30 น. ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบ  

โดยต้ังคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อให้พิจารณา  ในวาระ ๒ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย     
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระผมจึงขอให้        
ท่ีประชุม พิจารณารายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 ดังกล่าว       
ต้ังแต่ต้นจนจบว่าจะขอแปรญัตติข้อความใดบ้าง หากจะมีการเปล่ียนแปลงให้เสนอต่อท่ีประชุม 

ที่ประชุม  -ได้รวบรวมเอกสารทั้งหมดและได้ใช้เวลาในการพิจารณารายละเอียดแล้ว เนื่องจาก    
ไม่มีผู้บริหารท้องถ่ิน หรือ สมาชิกสภาท้องถ่ิน ท่านใดเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย            
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 จึงมีมติให้คงร่างเดิม ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบได้เสนอ             
และที่ประชุมได้รับหลักการไว้แล้ว 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติอื่นๆ 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  -มีท่านคณะกรรมการท่านใด จะเสนอเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่       
หากไม่มี ผมขอปิดประชุม 

 

 

เลิกประชุม  ๑๔.15 น. 

 

 

                  อ านวย สะเอียบคง        ผู้บันทึก 

                                                  (นายอ านวย  สะเอียบคง) 

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

 

                                       อภิชาติ  รุ่งเรือง       ผู้ตรวจ 

                                                      (นายอภิชาติ   รุ่งเรือง) 

                                               ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
คร้ังที่ 1/2563 

วันพุธท่ี 19 สิงหาคม ๒๕63  เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 
 

ผูม้าประชุม 
ล าดับ

ท่ี 
ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายอภิชาติ    รุ่งเรือง คณะกรรมการแปรญัตติฯ อภิชาติ    รุ่งเรือง  
๒ นายสมบัติ      เสาวะระ คณะกรรมการแปรญัตติฯ สมบัติ      เสาวะระ  
๓ นายอ านวย    สะเอียบคง คณะกรรมการแปรญัตติฯ อ านวย     สะเอียบคง  
4 นายก้าน       บุญทิพย์ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ก้าน        บุญทิพย์  

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ท่ี 
ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นส.สุภาวดี ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต. สุภาวดี  ธรรมไชยางกูร  
2 นายสุรชาติ จะเฮิง ผู้อ านวยการกองช่าง สุรชาติ  จะเฮิง  
3 นางอาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง ผู้อ านวยการกองคลัง อาริศราพรด์ิ สะเอียบคง  
4 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด  สมศักดิ์ วงศ์เทพ  
5 นางรัตนา  ยะกุมาร ผู้อ านวยการกอง

การศึกษาฯ 
รัตนา ยะกุมาร  

6 นางสาวทัศนีย์  นาระเดช นัดจัดการงานท่ัวไป
ช านาญการ 

ทัศนีย์ นาระเดช  

7 นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

เกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์  

8 นางตุลารัตน์  แสงมณี นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

ตุลารัตน์ แสงมณี  

9 นายวุฒิชัย ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน 

วุฒิชัย ตุ้ยดา  

 


