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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ประธานสภาฯ วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3/2563 

ครั้งที่ 1/2563 วันนี้สมาชิกมาครบมีประชุม คือ 16 ท่าน ลา 1 ท่าน คือท่าน
สมศรีลา ครบองคป์ระชุมแล้วผมมาขอเปิดประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1/2563 วาระท่ี 

1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบวันนี่ไม่มีนะครับ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 
ประธานสภาฯ ต่อไประเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลแสลงพันธ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2563 ให้ทางท่านสมาชิกได้ตรวจสอบดูว่ามีจุดบกพรองตรงไหนจะแก้ไข
ตรงไหนเชิญครับ ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะเพ่ิมเติมขาดตกบกพร่อง
ตรงไหน มีไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยตามระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์กรบริการส่วนตําบลแสลงพันธ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
1/2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สมาชิกท่านใดรับรอง
ขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองงานการประชุมฯ 16 เสียง 
 ไม่รองรับ ไม่มี 
 งดออกเสียง ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 16 เสียง วาระท่ี 2 ก็ผ่านรับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

3.1 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2564 ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ ต่อไประเบียบวาระที่  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา พิจารณาการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ วาระท่ี 1 
ขั้นรับหลักการจะให้ทางท่านเลขาชี้แจงกฎระเบียบก่อนเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน ก่อน
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 
1 ขั้นรับหลักการกระผมขออนุญาตนําเรียนเกี่ยวกับระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 48 ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับ 
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หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่
ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหา
ข้อยุติตามจํานวนที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกําหนด 
โดยให้นําวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภา 
ท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลให้แจ้งนายอําเภอทราบ ทั้งนี้ ให้ดําเนินการ
ภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ  

  ให้ประธานสภาท้องถิ่นทําหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่น
มีมติไม่รับหลักการ 

  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติ
ตามวรรคหนึ่ง ให้สภาท้องถิ่นนําเข้าพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม 
ตามลําดับ 

  ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการ แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กําหนดรายะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็
ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้อง
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  การเสนอคําแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองกรณีการพิจารณาสามวาระรวด

เดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคําแปรบัญญัติด้วยวาจาได้ และก็นี่ก็คือระเบียบที่
เกี่ยวข้องครับและนี้ก็คือระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับ 

ประธานสภาฯ ทางท่านเลขาก็ได้ชี้แจงกฎระเบียบไปแล้วต่อไปก็จะเชิญท่านนายก เชิญครับ 
นายก อบต กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านประธาน

ผมขออนุญาตให้ท่านรองอ่านนะครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายบวรศักดิ์ มานุจํา เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่คณะ 
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รองนายกอบต. ผู้บริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ  
 งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์อีกครั้งหนึ่ง 

ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์จึงขอชี้แจงให้ 
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานการณ์คลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2563 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน  31,204,467.24  บาท 
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 5,955,890.59 บาท 
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 16,983,768.79  บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 

โครงการ 00.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 16 โครงการ รวม 

1,033,109.0๕ บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ.
2563 
 (1) รายรับจริง จํานวน 31,721,088.13 บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร    จํานวน 64,072.00 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จํานวน 383,568.50 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จํานวน 265,257.50  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จํานวน  111,481.50 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน   จํานวน 0.00  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร          จํานวน 15,342,889.63 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          จํานวน 15,553,819.00 บาท 
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 24,660.00 บาท 
(3) รายจ่ายจริง จํานวน 25,870,943.55 บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง    จํานวน 9,429,943.00 บาท 
 งบบุคลากร   จํานวน 8,217,490.00  บาท 
 งบดําเนินงาน   จํานวน 3,186,588.55 บาท 
 งบลงทุน   จํานวน 3,660,500.00 บาท 
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 งบรายจ่ายอื่น   จํานวน  0.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน   จํานวน 1,376,420.00  บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 
24,660.00 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 11,125,000.00 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00  บาท 
 (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท 
คําแถลงงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตําบล
แสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร  รายรับจริงปี 2562 704,165.28  ประมาณการปี  

2563 170,000.00  ประมาณการปี  2564  170,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รายรับจริงปี 2562  

315,396.50 ประมาณการปี 2563 208,000.00 
ประมาณการปี  2564  208,000.00 

หมวดรายได้จ่ายทรัพย์สิน  รายรับจริงปี 2562  292,601.18  
ประมาณการปี 2563  250,000.00 ประมาณการปี 2564  
290,000.00  

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รายรับจริงปี 2562 32,565.00 ประมาณการปี 2563 
20,000.00   ประมาณการปี 2564 10,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง รายรับจริงปี 2562 1,344,727.96 ประมาณการปี     
2563   648,000.00  ประมาณการปี 2564 678,000.00 

   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดภาษีจัดสรร รายรับจริงปี 2562 20,733,006.82 

ประมาณการปี 2563  19,612,000.00   
ประมาณการปี 2564 20,612,000.00 

   รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รายรับจริงปี 2562 20,733,006.82 
ประมาณการปี 2563 19,612,000.00  
ประมาณการปี 2564  20,612,000.00 

   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายรับจริงปี 2562  16,905,231.00  

ประมาณการปี 2563 18,390,000.00  
ประมาณการปี 2564 19,110,000.00 
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รวม รายรับจริง ปี 2562  38,982,965.78 

ประมาณการปี 2563 38,650,000.00  
ประมาณการปี 2564 40,400,000.00 

   คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   รายจ่าย 

จ่ายจากงบประมาณ  งบกลาง รายจ่ายจริงปี 2562 10,489,615.00  
ประมาณการปี 2563 12,180,100.00  
ประมาณการปี 2564 12,952,040.00 
งบบุคลากร รายจ่ายจริงปี 2562 9,654,900.00  
ประมาณการปี 2563 10,916,560.00 
ประมาณการปี 2564 12,034,440.00 
งบดําเนินงาน รายจ่ายจริงปี 2562 4,191,244.59 
ประมาณการปี 2563 8,255,440.00 ประมาณการปี 2564 8,859,120.00 
งบลงทุน รายจ่ายจริงปี 2562  2,126,300.00  
ประมาณการปี 2563 5,489,900.00 ประมาณการปี 2564 4,774,400.00 
งบรายจ่ายอื่น  รายจ่ายจริงปี 2562  26,000.00  
ประมาณการปี 2563 30,000.00 ประมาณการปี 2564 30,000.00 
งบเงินอุดหนุน รายจ่ายจริงปี 2562 1,470,000.00  
ประมาณการปี 2563 1,778,000.00 ประมาณการปี 2564 1,750,000.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ  รายจ่ายจริงปี 2562   27,958,059.59 
ประมาณการปี 2563 38,650,000.00  
ประมาณการปี 2564 40,400,000.00    
รวมรายจ่ายจริงปี 2562  27,958,059.59 
ประมาณการปี 2563 38,650,000.00  
ประมาณการปี 2563 40,400,000.00  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ทางท่านบริหาร ท่านนายก ก็ได้ชี้แจงเรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2564 สมาชิกท่านใดสงสัยข้อไหนที่จะสอบถามก็เชิญครับ เชิญท่าน
ถนอม ก้อนทอง เชิญครับ 

นายถนอม ก้อนทอง ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายถนอม ก้อนทอง สมาชิก
องค์กรบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ท่านประธานครับก่อนที่จะ
มีการรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 กระผมเองก็มี
ข้อสงสัยในประเด็นเกี่ยวกับตัวเลขงบประมาณ ท่านประธานที่เคารพผมจะขออ้างอิง
ถึงเอกสารตัวเลขเดิมจากปีงบประมาณ 2562 อยู่ในส่วนของประมาณการรายรับ
นะครบั หน้าที่ 17 อยู่ในหมวดของรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ประมาณการไว้หนึ่งร้อยบาท 
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และมีตัวอักษรภาษาไทยอยู่ข้างล่าง กํากับไว้ว่าประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจัดเก็บได้เท่าเดิม อันนี้คือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ที่
ผมเอามาอ้างอิงนะครับ ท่านประธานพอมาถึงปี 2563 อันนี้คือข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563 นะครับท่านประธาน หมวดเดียวกัน อยู่ในหมวดของ
รายรับประจําปี 2563 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ อยู่ในหน้าที่ 16 เป็นรายได้เบ็ดเตล็ด
อ่ืนๆ จํานวนเงินหนึ่งร้อยบาทเท่ากับปี 62 และมีตัวหนังสือภาษาไทยกํากับไว้
ข้างล่างว่าประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจัดเก็บได้เท่าเดิมปี 2562 
กับปี 2563 อย่างละหนึ่งร้อยบาท รวมเป็นสองร้อยบาทนะครับท่านประธาน แต่
เอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายซึ่งผมได้รับสดๆนะครับท่านประธาน ผมตั้ง
ข้อสังเกตข้อสงสัยไว้ เกี่ยวกับประเด็นนะครับท่านประธาน ในหมวดของประมาณ
รายรับ ประมาณการรายรับ หน้าที่ 21 และก็หน้าที่ 22 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ คาบ
เกี่ยวกันกับที่ผมอภิปรายไว้ ท่านจะสังเกตนะครับรายได้ เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ในปี 2564 
ที่เรากําลังพิจารณากันในขณะนี้ ท่านประธานที่เคารพครับ จํานวนเงินแปดพันบาทมี
หนังสือภาษาไทยเขียนประมาณการว่าประมาณการว่าที่ประมาณการต่ํากว่าปีผ่าน
มาเนื่องจากคาดว่าจัดเก็บได้น้อยลง ท่านประธานที่เคารพครับปี 2562 ปี 2563 
จํานวนเงินเท่ากันหนึ่งร้อยบาท แต่มาปี 2564 ท่านประธานครับรายได้เบ็ดเตล็ด
อ่ืนๆ ที่รับมาแปดพันบาทองค์การบริหารส่วนตําบลเรามีรายรับที่เราโดดข้ามไปอย่าง
รวดเร็วนะครับ ผมตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยไว้มาได้อย่างไรเบ็ดเตล็ดถึงแปดพันบาท 
ท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมสงสัย สงสัยในประเด็นนี้ จึงได้มาทว้งติงท่าน
ผู้บริหารว่ามาได้อย่างไรทราบทีม่าเป็นเงินแปดพันบาท แต่ที่ไปมันจะไปในส่วนไหน
ในจํานวนเงินแปดพันบาทนี้ครับท่านประธานครับผมเข้าใจครับว่าองค์กรของเราเป็น
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรอยู่แล้ว แต่เป็นที่อยู่ในส่วนนี้จะไปอยู่ในส่วนใดเป็นข้อ
สงสัยที่ผมต้องทว้งติงในวันนี้ครับ ท่านประธานที่เคารพครับก็อยากจะให้ ก่อนที่จะมี
การรับหลักการก็อยากจะขอค่าชี้แจงจากคณะผู้บริหารได้ชี้แจงกรณีที่ผมอภิปรายไว้
ที่ผ่านไป ปี 2562 ปี 2563 จนขณะนี้ที่เราส่งพิจารณาขณะนี้ งบประมาณรายจ่าย
ปี 2564 ได้ชี้แจงงบประมาณส่วนนี้ แปดพันบาท ซึ่งหลักการเหตุผลที่ผมดูมันไม่
สอดคล้องกับประมาณการต่ํากว่าของปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจัดเก็บรายได้ได้
น้อยลง แต่จํานวนเงินกับหลักการมันไม่สอดคล้องกัน ผมจําเป็นต้องทว้งติงนะครับ 
ทว้งติงเพ่ือขอความชัดเจนก่อนที่สภาเราจะเห็นชอบในการรับหลักการ ท่าน
ประธานสภาครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ มีไหมครับ เชิญท่านประวัติ กงทอง เชิญครับ 
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นายประวัติ กงทอง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายประวัติ กงทอง สมาชิกหมู่ 1 อยู่ใน

วาระรับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2564 เรื่องข้อบัญญัติชุดนี้มาเล่ม
ใหญ่มากร้อยเจ็ดสิบสามหน้า รายละเอียดก็คงจะดูสามวันเต็มๆ รายละเอียดชัดเจน 
ข้อบัญญัติปี 2564 ของเราที่จะผ่าน หรือยังไม่ผ่าน สมาชิกทุกท่านเองก็คงจะได้ดู 
แล้วแหละ โครงการนั้นอยู่ในหน่วยงาน รายละเอียดแผนงานทุกแผนงานนั้นก็มี
รายละเอียดการใช้จ่ายในการเพ่ิมเติมมาในงบประมาณของการเปรียบเทียบ
ข้อบัญญัติสี่สิบล้านสี่แสนบาทก็ถือว่าต่างกันหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท กับ
ข้อบัญญัติปี 63 เป็นส่งที่ข้อสงสัยของผมเอง มีการตั้งงบเพ่ิมเติมอย่างมากเป็นห่วง
ข้อบัญญัติตรงนี้ แผนงานที่เข้าไปกลัวจะไม่ได้ทําทุกโครงการข้อสงสัยของผม
ภาพรวมข้อบัญญัติตรงนี้เพราะมันมีส่วนต่างจากปีที่แล้ว ตั้งอยู่สามสิบแปดล้านหก
แสนห้าหมื่นบาท พอมาปีนี้ปี 64 มันก็ขมวดขึ้นมาอีกเพ่ิมมาขยับมา แต่ในตัว
รายละเอียดนั้นโครงการนั้นมามากก็ฝากด้วยนะครับท่านประธาน เป็นหว่งเนื่องจาก
โครงการนั้นใส่ไปแล้วเป็นห่วงมาก รายละเอียดถ้าอ่านคงจะไม่จบแน่นอนสามวัน แต่
ดูมาแล้วบางจุดผมก็เพ่ิมเป็นจุดที่สําคัญมากเลยก็ได้น้อย บางจุดไม่สําคัญก็ได้มาก 
บางหน่วยงานและบางข้อ แต่ผมจะเอยได้ก็ไม่แน่ก็ไม่รู้ แต่เป็นภาพที ่เดีย๋วผมขอ
อนุญาตนิดนึงนะครับที่ผมสรุปไปแล้ว ผมสรุปผิดนิดนึงที่อ่านไลน์ก็สดุดตาในการ
วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ํา ตําบลแสลงพันธ์ ดังติดประเทศติดอันดับด้วย แต่
งบประมาณตั้งอยู่สามหมื่นบาทแต่ดังติดประเทศในข้อบัญญัติ สมาชิกคงไม่ทราบ
ครับ ถ้าดูไลน์กลุ่มตําบลคงจะรู้อยู่ เป็นเรื่องสําคัญมากครับอันนี้ เป็นเรื่องที่ยินดีด้วย
ไม่ต้องหว่งพวกเราช่วยเหลืออยู่แล้ว เหลือเพียงแต่ว่างบประมาณตรงนั้นอยู่ที่ฝ่าย
บริหาร การจัดการ หน้าหนึ่งร้อยสิบเก้า นะครับ เปิดไปดูก็ได้เป็นเรื่องที่ดียินดีด้วย 
หน้าตาตําบลของเราจะได้ดังขึ้น แต่เสียอย่างเดียวงบมันน้อยอาจจะได้ไม่เต็มที่ก็
อยากฝากท่านประธานท่านคณะผู้บริหารด้วยช่วยดูด้วย นี้สําคัญเห็นด้วยนะครับ
ท่านสมาชิก ส่วนไหนที่ไม่สําคัญก็ดเูอาว่าตรงไหนที่ช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงาน
บรรจุประเด็นเข้าไปเองอย่างโครงการเหมือนท่านผู้บริหารมอง บางที่วัดแล้ววัดอีก
บรรจุเข้ามา เพียงแตช่าวบ้านเห็นแล้วถือว่าได้แต่สมาชิกคงจะรู้อยู่ในข้อบัญญัติสี่สิบ
ล้านสี่แสนในจุดนี้ อันนี้ผมหาแค่ประเด็นเดียวนะครับถือว่าฝากด้วยนะท่านก็ไม่ได้ว่า
จะสนับสนุนหน่วยงานใดแต่เราดูในภาพกลับว่าทําไมงบสามหมื่นยังดังติดลําดับ
ประเทศ ถือว่าแสลงพันธ์ของเราก็น่าสนับสนุนครับเป็นสิ่งที่ดี ฝากด้วยปี 65 ไม่มี
เราได้อยู่ถึงปี 65 หรือเปล่า ถึงปี 64 เราก็บุญแล้วแหละ เป็นข้อบัญญัติสี่สิบล้านแต่
ก็เป็นห่วง ฝากกับท่านประธานสภานิดนึงนะครับ ตรงนี้ที่ผมเป็นห่วงไว้เหลื่อมล้ํา
หนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าบาท ปีงบประมาณของข้อบัญญัติ 2564 ส่วนรายละเอียดนั้น
ผมก็ฝากท่านสมาชิกให้ช่วยดูตรงไหนที่ผิดตกบกพร่องตรงไหนก็อยู่ในขั้นรับหลักการ
และก็แปรบัญญัติก็มีแค่นี้ที่ฝากท่านประธาน ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายก เชิญครับ 
นายก อบต กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกที่ทรงเกียรติทุกท่านขออนุญาตตอบหมู่ 

1 ส่วนหมู่ 9 จะให้เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นคนตอบ หมู่ 1 ซึ่งท่านสงสัยในเรื่อง
งบประมาณของปี 64 จริงๆแล้วในปี 63 ปี 64 งบประมาณก็ใกล้เคียงตอนนี้เงิน
เข้าหน้าจะเกินข้อบัญญัติ 63 แล้วนะครับ ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณคือปลัด ก็จะ 
ประมาณการให้สูงขึ้นเพราะว่าเงินเข้าเกิน น่าจะเกินทีเ่ราประมาณการไว้ในปี 63 
ส่วนโครงการวัคซีนเด็กจมน้ํางบน้อย ทางองค์กรบริหารส่วนตําบลตั้งแผนไว้ ปีละ
สามหมื่นนะครับห้าปีเราไม่สามารถท่ีจะตั้งงบประมาณให้เกินแผนได้ ส่วน
งบประมาณอ่ืนที่ช่วยในเรื่องวัคซีนจะเป็นงบประมาณของ สปสช. เราใหห้ลายหมื่น
นะครับ น่าจะเจ็ดหมื่นกว่าถ้าผมจําไม่ผิด แต่ว่าปีนี้ไม่ได้ทําเพราะว่าติดโควิทก็เลย
ไม่ได้ทํา ต้องขอบคุณท่านสมาชิกท่ีเป็นห่วงเรา ทําทุกปีก็แสนกว่ารวมทั้ง สปสช. 
และก็ข้อบัญญัติได้ตั้งไว้ให้นะครับตามแผน สปสช. ก็ตั้งให้ไว้ทุกปี ขอบคุณครับ ส่วน
ประมาณการก็เชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณปลัด เชิญครับ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ เรียนประธานสภา ท่านนายก และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านพอดีท่านสมาชิก
สงสัยเรื่องเกี่ยวกับการประมาณการ ในหมวดรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆผมให้ท่านเปิดไปดู
หน้าที่ 19 จะมีหมวดรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ท่านจะเห็นว่าตรงหน้า 19 ตรงที่เป็น
ตารางจะมีรายรับจริงอยู่สามปีท่านเห็นเห็นไหมครับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นปี 60 เราได้
หมื่นสี่รับจริงปี 61 เก้าพันกว่าและปี 62 ห้าพันกว่า ซึ่งปีปัจจุบันซึ่งไม่มีอยู่ในนี้
เพราะยังไม่สิ้นปีงบประมาณซึ่งการเงินเอาเอกสารให้ผมดู เราก็ได้หลักหมื่น
เหมือนกันผมก็เลยประมาณการไว้ปีนี้ให้มันกลางๆในการประมาณเพราะจริงๆแล้ว
รายได้ตรงนี้เรามีอยู่พอสมควรก็เลยตั้งไว้แปดพัน เป็นการประมาณการตามสถิตินะ
ครับตรงนี้ แต่ว่าในตรงคําชี้แจงตรงนั้นพิมพ์ผิดนะครับขออภัยท่านสมาชิกด้วยที่
พิมพ์ว่าต่ํากว่า จริงๆแล้วมันก็สูงกว่าขอเปลี่ยนแปลงเป็นคําว่าสูงกว่าเนื่องจากคาด
ว่าจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา อันนี้เป็นการประมาณการผมดูจากสถิตินะครับ 
เพ่ือที่จะได้ใกล้เคียงท่ีท่านสมาชิกท่านได้ถามปีนี้มีเงินเพ่ิมมาล้านกว่าบาท อย่างที่
ท่านนายกได้นําเรียนเพราะว่าการประมาณการจะเป็นการเทียบเคียงก็จะได้ดูรายได้ 
ส่วนมากจะใช้ของปี 62 เป็นหลักดูนะครับว่ารายได้แต่ละส่วนเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะ
มาตั้งรายจ่ายในปี 64 ปี 63 ก็ดูแต่ดูเป็นประกอบเฉยๆ เพราะว่า 63 ยังไม่สิ้น
ปีงบประมาณ เป็นการดูประมาณก็เลยเงิน ปีนี้เงินก็เลยสูงกว่าปี 63 ไปล้านกว่า
บาท เพราะว่าเรามีรายได้บางส่วนที่เพ่ิมข้ึนมาหน่อย และรายได้บางส่วนที่มัน
เพ่ิมข้ึนก็เลยประมาณการตามนี้ ก็เป็นเหมือนกันถึงจะไม่พอแต่ดูแล้ว ประมาณการก็
อึงตามระเบียบให้ดูปี 62 ว่าเราได้เท่าไหร่ก็เพ่ิมมาก็เป็นห่วง เราก็คุยกันมาตลอดนะ
ครับว่า การประมาณการบางทีตั้งไว้แต่เงินไม่เข้าจะมีปัญหาโครงการ ตรงนี้ก็ดูจาก 
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สถิติแล้วผมก็ปรึกษาท่านนายกให้ท่านนายกดูก็ดูจากสถิติของปีที่ผ่านมา และก็
ปัจจุบันที่ยังไม่สิ้นปีงบประมาณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกไหมครับ เชิญครับ 
 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา ข้อที่ 3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีพ.ศ.2564 ขององค์กรบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์วาระท่ี 1 ขั้น
รับหลักการ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอมติเลยนะครับ ตาม
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา ข้อที่ 3.1 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีพ.ศ.2564 ขององค์กรบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ 
วาระท่ี 1 ขึ้นรับหลักการ สมาชิกท่านใดรับหลักการขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2564 ของ
องค์กรบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์(16เสียง)  

 ไม่รับหลักการ ไม่มี 
 งดออกเสียง ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบนะครับ 16 เสียง เป็นอันว่าวาระท่ี 3 ก็ผ่านนะครับขั้นรับหลักการ ต่อไป

ก็จะเป็นการกําหนดวันเวลาและสถานที่เสนอคําแปรญัตติ ก่อนอ่ืนก็จะให้ทางท่าน
เลขาได้ชี้แจงตามระเบียบก่อน เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547  

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่ 
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
การพิจารณาวาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

  ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
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  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง 

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็
ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้อง
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  การเสนอคําแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองกรณีการพิจารณาสามวาระรวด

เดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคําแปรบัญญัติด้วยวาจาได้ 
  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้น อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ 
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น
ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสกภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม
พิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น นี่ก็คือระเบียบนะ
ครับ 

ประธานสภาฯ ทางท่านเลขาก็ได้ชี้แจงกฎระเบียบไปแล้วนะครับ ต่อไปก็จะให้สมาชิกเสนอกําหนด
วันเวลาและสถานที่ในการยืน คําแปรญัตติเชิญครับ เชิญท่านประวัติ กงทอง เชิญ
ครับ 

นายประวัติ กงทอง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประวัติ กงทอง ผมขอเสนอกําหนด
สถานที่ในการเสนอคําแปรญัตติ คือสํานักงานที่ทําการองค์กรบริหารส่วนตําบลแสลง
พันธ์วันเวลาคือวันนี้วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. วันที่ 16 สิงหาคม 
2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการครับ ขอบคุณมากครับท่าน
ประธาน 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบครับท่านประวัติ กองทอง ก็ได้เสนอสถานที่
สํานักงานองค์กรบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ของเรา เป็นที่เสนอคําแปรญัตติ เป็นที่
รับคําแปรญัตติ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 
น. วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. วันที่ 16 
สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2563  
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เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ท่านประวัติได้เสนอ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
อีกไหมครับ ถ้าไม่มีใครเสนอเป็นอย่างอ่ืนสรุปตามนี้ สถานที่รับคําแปรญัตติตามท่าน
ประวัติได้เสนอมา วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 
16.30 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. วันที่ 
16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. วันที่ 17 สิงหาคม 
2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ทางท่านประวัติได้เสนอมาสมาชิกทุก
ท่านก็ไม่มีใครเสนอเป็นอย่างอ่ืนก็ตามที่ท่านประวัติเสนอนะครับ 

มติที่ประชุม มีมติกําหนดยื่นคําแปรญัตติ ณ. ทีทําการสํานักงานองค์กรบริหารส่วนตําบลแสลง
พันธ์ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. วันที่ 
15 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. วันที่ 16 สิงหาคม 
2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.    

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ต่อไปก็จะให้ทางท่านเลขาได้ชี้แจงกฎระเบียบก่อน เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติท่านคณะผู้บริหารทุกท่านนะ

ครับ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2549 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) 

 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่าสาม

คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อ
ผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการวิสามัญทั้งหมดนี่คือระเบียบของ
การเลือกคณะกรรมการนะครับ สําหรับการเลือกกรรมนั้นจะมี 2 ประเด็นนั้นก็
คือ ประเด็นแรกจะต้องกําหนดก่อนว่าจะให้มีคณะกรรมแปรญัตติจํานวนกี่คนไม่
น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกิน 7 คน ก็ให้ท่านเสนอทีละคนแล้วก็ให้เป็นมติที่
ประชุมว่าจะเอากี่คนพอมีมติที่ประชุมว่ากี่คนแล้วก็ให้ลงมติเลือกผู้สมควรที่จะ
เป็นคณะกรรมการว่าจะเลือกท่านใดบ้าง โดยลงมติเลือกที่ละคนนะครับ 
ขอบคุณครับ 
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ประธารสภาฯ ทางท่านเลขาก็ได้ชี้แจ้งระเบียบไปแล้วนะครับ กฎระเบียบไปแล้วนะครับว่าการเลือก

คณะกรรมการแปรญัตตินะครับว่าไม่น้อยกว่าสามไม่เกินเจ็ดนะครับ ก็จะให้ทางท่าน
สมาชิกเสนอก่อนนะครับ เราจะเอากี่ท่านนะครับ ก็ให้ทางท่านสมาชิกได้เสนอ เชิญ
ครับ เชิญท่านสุพจน์ ลาหัวโทน เชิญครับ 

นายสุพจน์ ลาหัวโทน กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุพจน์ 
ลาหัวโทน สมาชิกหมู่ 2 บ้านบุณเยิง ในการตั้งกรรมการแปรญัตติผมขอเสนอ
กรรมการแปรญัตติในการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จํานวน 3 ท่านครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน เชิญครับ ถ้าไม่
มีทางท่านสุพจน์ เสนอมา 3 ท่านมีผู้รับรองครบเป็นอันว่ากรรมการแปรญัตติมี
จํานวน 3 ท่านครับ 

มติที่ประชุม มีมติกําหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 3 คน  
ประธานสภาฯ ต่อไปก็จะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเลือกทีละคน ขอให้ท่านสมาชิกได้

เสนอเชิญครับ เชิญท่านประสงค์ เชิญครับ 
นายประสงค์ เครือเนียม กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย

ประสงค์ เครือเนียม สมาชิกหมู่ 3 จะมีการเลือกกรรมการแปรญัตติ ผมขอเสนอท่าน
ประวัติ กงทอง สมาชิกหมู่ 1 ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบครับ ท่านที่ 1  ท่านที่ 1 จะเสนอใครอีกครับ เชิญ
ครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีก็สรุปเลยนะครับ ท่านที่ 1 เมื่อไม่มีใครเสนอเพ่ิมเติมอีกก็
เป็นอันว่าท่านที่ 1 คณะกรรมการแปรญัตติคือท่านประวัติ กงทอง สมาชิกหมู่ 1 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายประวัติ กงทอง เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
ประธานสภาฯ ต่อไปก็เสนอท่านที่ 2 ครับ ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอเชิญครับ เชิญครับท่านดํารงค์

ครับ 
นายดํารง ใจตรงสัตย์ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายดํารงค์ 

ใจตรงสัตย์ สมาชิกหมู่ 4 บ้านโสน ในการเลือกกรรมการแปรญัตติผมขอเสนอ    
นายถนอม ก้อนทอง สมาชิกหมู่ 9 บ้านแสนสุข เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบนะครับ ท่านที่ ๒ ท่านดํารงค์เสนอท่านถนอม  
ก้อนทอง ท่านที่ ๒ มีใครจะเสนอเพ่ิมเติมอีก เชิญครับ ถ้าไม่มีเสนอเพ่ิมเติมก็สรุปว่า
ท่านที่ ๒ มีมติเลือกท่านถนอม ก้อนทอง เป็นท่านที่ ๒ 

มติที่ประชุม  มีมติเลือกนายถนอม ก้อนทอง เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 

ประธานสภาฯ ต่อไปท่านที่ ๓ เชิญท่านสมาชิกได้เสนอเชิญครับ เชิญท่านสุพจน์ ลาหัวโทน เชิญ
ครับ 
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นายสุพจน์ ลาหัวโทน กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขอเสนอกรรมการแปรญัตติท่านที่ ๓ ผมขอ
เสนอคุณเจษฎา เติมกล้า สมาชิกหมู่ ๔ บ้านโสน เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 
ครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบครับ ท่านที่ ๓ ใครจะเสนอท่านที่ ๓ เพ่ิมเติมอีกมี
ไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีก็สรุปเลยนะครับ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีกก็
สรุปว่าคณะกรรมการการแปรญัตติท่านที่ ๓ ก็คือท่านเจษฎา เติมกล้า นะครับ 
ตอนนี้เราก็เลือกผ่านไปแล้วก็สรุปมติเลือกกรรมการแปรญัตติมี ๓ ท่าน ท่านที่ ๑ คือ 

ท่านประวัติ กงทอง ท่านที่ ๒ ท่านถนอม ก้อนทอง ท่านที่ ๓ ท่านเจษฎา เติมกล้า 
ครบตามมติเลือก ๓ ท่าน 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายเจษฎา เติมแล้ว เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 
ประธานสภาฯ ตอนนี้สรุปมติเลือกคณะกรรมการ ๓ ท่าน คือ ท่านที่ ๑ คือท่านประวัติ กงทอง ท่าน

ที่ ๒ คือท่านถนอม ก้อนทอง ท่านที่ ๓ คือท่านเจษฎา เติมกล้า ครบนะครับตามมติ 
๓ ท่าน ครบแล้ว ๓ ท่าน 

สรุปมติที่ประชุม มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คือ                                                     
๑.นายประวัติ กงทอง                                                                                          
๒.นายถนอม ก้อนทอง                                                                                    
๓.นายเจษฎา เติมกล้า 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกท่านใดมีอะไรมาเสนอแนะหรือมา

สอบถามเชิญครับ เชิญครับท่านประทีป เชิญครับ 
นายประทีป สมานสุข เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตอนนี้อยู่ในช่วง

วาระอ่ืนๆ ผมในนามประทีป สมานสุข สมาชิกหมู่ ๘ วาระอ่ืนๆอยากจะนําเรื่อง
ร้องเรียนปัญหา ของหมู่ ๘ เรื่องการถมดินครับท่านนายก ซึ่งปิดกันทางน้ําทําให้น้ํา
ท่วมบ้านที่อยู่ด้านหลังกว่าจะไหลออก ซึ่งมีการถมดินอยากให้ท่านไปดูแลแก้ไขตรงนี้
ให้ด้วยครับ ขุดลอกยังไงถ้ามีน้ําได้ระบายออกครับ ถ้าฝนตกมาก็มีซอยนายเจริญนะ
ครับ นายจรอน นายจรอน เจนขนบนะครับ และก็มีซอยซอยหนึ่งที่นางสมหวังของ
หมู่ ๘ ที่เขาไปถมดินตรงนั้นปิดท่อระบายน้ําครับ เขาก็มาแจ้งผมครับปัญหาเรื่องทาง
น้ําครับพอฝนตกมาน้ําก็ขังท่วมก็อยากจะนําเรียนที่ของเขาก็อยากจะนําเรียนแค่นี้
ครับผม 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ เชิญท่านประวัติ กงทอง เชิญครับ 
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นายประวัติ กงทอง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอยู่ในวาระ ๔ วาระอ่ืนๆ ผมก็มีอยู่สองเรื่องสาม 

เรื่องท่ีจะฝากไปยังผู้บริหารผ่านประธานสภานะครับ ในข้อบัญญัติ ๒๕๖๓ ทําให้ได้มี
การสร้างอาคารห้องครัว ห้องน้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อันนี้ก็ไม่ทราบไปถึงไหนแล้ว
เนื่องจากฝนฟ้า จะเข้าข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๖๔ แล้วยังไม่ทําอันนี้ก็หว้งติง ท่าน
ผู้บริหารช่วยติดตามให้หน่อย และก็เนื่องจากทางศูนย์ของเรามีความเดือดร้อนผ่าน
การวิกฤตโควิคมาแล้วก็ต้องการอาคารความสะอาดดูแลเด็ก ทางสถานที่ก็อยู่ใน
ความพร้อมแล้ว รอที่จะรอบรับอาคารเพ่ือได้ดูมันสะอาดขึ้น เด็กน้อยลูกหลานของ
เราในพื้นท่ีหมู่ ๑ สมาชิกทุกท่านได้มีความเห็นชอบด้วยในข้อบัญญัติปี ๖๓ อาคาร
ห้องครัวและก็ห้องน้ําที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราเรื่องหนึ่งนะครับ เรื่องที่สองก็
จะทว้งติงผ่านทางด้านประธานสภานิดนึงในกรมศิลปของหมู่ ๑ ของเรานั้นก็ตอนนี้
ถ้าพูดไปแล้วก็เหมือนเดิม ขาดน้ํา แหล่งน้ําในข้อบัญญัติตรงนี้ก็ได้บรรจุเข้าไปแล้ว  
แหล่งน้ําส่งน้ําเนื่องจากหมดอายุสภาพการใช้ก็อันตราย พอได้แหล่งน้ําในข้อบัญญัติ 
๖๔ แล้วก็จะขาดน้ํา สถานที่บ่อน้ําไม่พอเนื่องจากที่ของหมู่ ๑ นั้นจะเป็นราชพัสดุ
และกรมศิลปล้อมไว้อยู่ แต่การขอขยับขยายนั้นรู้ว่าหนังสือมาตอนเดือนมิถุนายน 
หนังสือมาแล้วก็เงียบกรมศิลปนั้นว่าไม่ส่งโครงการส่งแผนอะไรไปเลย หนังสือไปจบ
อยู่ตรงไหนไปดองอยู่ตรงไหนอันนี้ฝากด้วยนะครับท่านประธานถึงฝ่ายบริหาร เรื่อง
ความเดือดร้อนจริงๆ เพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ทําได้แม้แต่ถนนคอนกรีต ลาดยางยัง
แตะไม่ได้เลย ตําบลใกล้เคียงเขาสามารถทําได้หมดแต่ของเรามีบุคคลที่ดีนะครับที่ไป
วางหนังสือไว้เราขยับไม่ได้เลย นี่คือปัญหาก็ฝากผู้บริหารด้วยช่วยตามเรื่องนี้หน่อย
ครับเพราะภัยแล้งเราทุกปีเราต้องดูดน้ําใช้ทุกปีเลย ถ้ามีตรงไหนงบตรงไหนได้แต่มัน
ติดขัดตรงแผนตรงแบบอยู่ในกรมศิลปนี้แหละว่าเราทําไมไม่เสนอแผนเข้าไปบุกรุก
เยอะเลยที่ครอบครองนี่คือปัญหานะครับ อันนี้ก็ฝากด้วยนะครับเป็นเรื่องที่จําเป็น
ของพ่อแม่พ่ีน้องโดยเฉพาะหมู่ ๑ นะครับ ทุกหมู่ก็จะมีทุกหมู่ก็จะมีอยู่แต่อาจจะมี
เบานิดนึงแต่แสลงพันธ์นั้นการใช้น้ําก็รู้ดีว่าดีใจที่ได้บรรจุเข้าไปแล้ว ถนนไม่ได้ไม่
เป็นไรขอให้ได้แทงค์น้ําก็พอ งบประมาณก็ไม่ใช่น้อยอยู่ในข้อบัญญัติห้าแสนอยู่
ประมาณนั้นแหละ ก็เป็นเรื่องที่ดี ตอนนี้คณะกรรมการประปาฝากขอบคุณมาด้วยที่
เล็งความสําคัญของบริโภคของเราเพ่ือให้สะอาดดีขึ้น เนื่องจากพวกเราเพ่ิงผ่านวิกฤต
โควิคยังไม่พ้นนะครับจะมารอบสองก็ไม่รู้แต่ขออภัยอย่างมากเลยนะครับมาแล้ว
เดือดร้อนจริงๆ ก็เป็นสิ่งที่ผมคณะกรรมการฝากมายังผู้บริหารให้ช่วยติดตามให้
หน่อย และก็ส่งโครงการให้หน่อยทําแบบโครงการลอกได้ทางทิศเหนือ ลอกได้ทาง
บ้านผู้ช่วยธงชัยจุดหนึ่ง เพื่อขยายเขตนี้ให้มันได้เพียงพอกับที่เราแล้งอยู่ประมาณสี่
เดือนแล้ว นี่ถ้าฝนไม่ตกหนักนะครับเนื่องจากน้ํานาอยู่ตัวแล้ว แล้งหมดครับ
เนื่องจากพ้ืนที่ของเราตามนาไม่มีน้ําเลย ปัญหาตรงนี้แหละครับก็ฝากท่าน
ประธานสภาไปถึงท่านนายกด้วยครับ ผู้บริหารของเราเป็นเรื่องท่ีสําคัญถ้าเป็นไปได้ 
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ท่านประธานท่านผู้บริหาร ป่าทําเลแสลงพันธ์ของเราถ้าหางบได้ลงเลยครับที่เราทํา
แผนเอาไว้ขุดสิบไร่นะครับ อันนี้ได้เลยครับเพราะเรามีแผนหมู่บ้านอยู่ขุดเพ่ือ
ต้องการน้ําอุปโภค ท่านผู้นําส.ส.อะไรมีงบมาเยอะลงได้เลยนะครับแต่ว่าเรารออยู่นะ
ครับไม่รู้จะลงตรงไหนก็ใช้งบอบต.เรานี้แหละผมก็ไม่รู้จะทํายังไงมันคือของเราหา
เสียงเราก็ไม่รู้แต่ของเราทุบไปชาวบ้านก็ด่าเหมือนเดิม ดีครับตําบลของเราที่มีเงิน
สะสมเยอะที่ไม่ใช้จ่ายแต่เรื่องข้อบัญญัติได้ไม่เยอะ เป็นเรื่องที่เล็งไปจุดสําคัญแต่มี
เรื่องหนึ่งอย่าว่าผมครับผมก้าวก่ายไปหมู่อ่ืนได้ไหมครับชาวบ้านร้องเรียนมาหมู่ ๙ ที่
ทําท่อระบายน้ําไม่มีทางไปดูไม่ยากครับ อันนี้ชาวบ้านมาร้องเรียนกับผม ผมว่าอย่า
ร้องเลยครับเดียวค่อยแก้ปัญหาไปเพราะงบประมาณลงไปแล้ว แต่ถามว่าดีไหมครับ 
ดีครับ แต่มันไม่มีทางน้ําไปครับจะท่วมตรงนั้นแหละ จุดนั้นเอาน้ําทิ้งตรงนั้นแหละ ที่
คือปัญหาการทําข้อมูลระบายน้ําผมฝากทุกหมู่เถอะ เราไม่ได้ว่าแต่ปัญหาอย่าลืมตาม
มานะครับอย่าลืมปีนี้ถ้าน้ําท่วม ช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นด้วย ถ้าฝั่งตะวันตกคือตลอด
ทางเลยไม่มีทางไปแน่นอน อันนี้ฝากด้วยถ้าเป็นไปได้อยากให้ทํายาวไปเลยครับ เพ่ือ
แก้ปัญหาอันนี้ไปทําไปสร้างปัญหาไว้รอแก้ปัญหาต่อไปฝากด้วยนะครับ ฝากทุก
หมู่บ้าน เป็นสิ่งที่ดีใช่ว่าไม่ดี แต่ปัญหาแน่นอนครับ ขอบคุณมากนะครับผมมีแค่นี้
แหละ อย่าลืมนะครับท่านนายกครับ ต้นไม้ริมคลองคาราคาซังอยู่แต่ผมพยายามทํา
คนเดียวอยู่เพ่ือให้สะอาดอยู่ตัดไปเรื่อยครับตอนนี้ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายก เชิญครับ 
นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอตอบสมาชิกหมู่ 

๘ ซอยนายจรอนผมเคยให้ช่างไปดูแล้วปัญหาก็คือผมสอบถามไม่ถูกกันนี้คือปัญหา 
ปัญหาหนักก็คือทางนี้ไม่ถูกทางโน้นก็ก้ันไว้ผมให้ช่างกับนิติกรไปดูแก้กันยังไม่ได้ คือ
อย่างนี้นะครับฝากไปนิดนึงนะครับว่าเวลาพี่น้องเราจะถมที่ผมฝากทางสมาชิกวันนั้น
ก็ได้ร่วมประชุมกับทางฝ่ายปกครองก็หารือเรื่องน้ําเหมือนกัน ผมฝากทุกท่านให้
ช่วยกัน ถ้าที่ตรงไหนที่ถมแล้วติดถนนไม่วางท่อผมพูดกับช่างแล้วผมจะไม่อนุญาตให้
ถมนะครับที่ถมมาแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตมันเป็นการถม ที่ไม่อยู่ในแบบก็เลยต่างคน
ต่างถมก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้ฤดูแล้งไม่เป็นไรพอฤดูฝนปัญหาเกิดข้ึนเขาไม่ได้ว่าใคร
ว่าพวกเรา ว่าท่านสมาชิก ว่าท่านนายก เขาไม่ได้ไปว่าตัวเองผิดนะครับ เขามาว่า
พวกเราเป็นคนแก้เดี๋ยวยังไงผมจะให้ช่างออกไปดูอีกครั้งครับเดี๋ยว ฝากท่านรองไป
ประสานตอบประเด็นหมู่ ๙ เลย เพราะว่ามันต่อเนื่องกัน เรื่องนี้เหมือนกัน วันนั้นผม
ก็ได้ให้ทางรองและก็ทางป้องกันเอารถท่ีไปว่าจะล้างท่อแต่ล้างไม่ได้มันยาวเกิน ๕๐ 
เมตร ก็เลยประสานงานเอารถแม็คโครมาโกยให้ ตอนนี้ก็เหลือประมาณนิดหน่อย 
ท่านรองบอกว่าพอไปได้ วันนี้ว่าจะเอารถที่ไปล้างท่อก็จะดําเนินการให้ ก็แก้ปัญหา 
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ไปผมยังคุยหยอกกับท่านรองว่าน้ํายังไม่มาเลยท่วมไปแล้วนี้คือปัญหา ปัญหาที่พ่ีน้อง
เราเวลาถมแล้วก็ไม่วางท่อผมพูดกับช่างไว้เลยว่าถ้าตรงไหนที่เหน็เขาถมที่มาขอ 
อนุญาตถมที่ถ้าไม่มีวางท่อผมจะไม่เซ็นต์ให้เด็ดขาดนะครับ ปัญหาเกิดขึ้นต่อไป
ปัญหาที่เยอะที่สุดคือหมู่ ๙ จะเป็นหลุม คนที่อยู่ใกล้จะมีปัญหาน้ําจากท่ีหลุมไหลเข้า
บ้านที่หมู่ ๙ เจาะร่องระบายน้ําให้มันไหลเข้ามาแต่น้ํามันท่วมมันไหลเข้าบ้าน วันนั้น
ก็เลยระดมป้องกันเรื่องศูนย์เด็กซ่ึงตอนนี้เรารอแบบจาก   วิศวกรสามัญ ตอนนี้ก็ได้
วิศวกรแล้วเรายังเหลือโครงการอีก ๓ โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ ก็คือสนามกีฬา 
ศูนย์อปพร. และก็ห้องน้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ โครงการที่เรายังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
เห็นเพราะว่าหาช่างสามัญที่จะมาออกแบบ ขั้นตอนมันค่อนข้างเยอะนิดนึง เพราะว่า
ตอนแรกเราต้องประกาศหาวิศวกรที่ออกแบบก่อนพอประกาศได้ผู้ชนะวิศวกร
ออกแบบเสร็จเราก็จะให้ทางวิศวกรออกแบบให้เรา ตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงที่วิศวกร
ออกแบบให้เราออกแบบมาเมื่อไหร่เราก็จะประกาศใช้แบบตัวนี้ก็จะเป็นการจัดซื้อ
จัดจ้างต่อไป ขอบคุณท่านสมาชิกที่ทว้งติงเราจะไม่ให้เกินสิ้นเดือนกันยายนนี้แน่นอน 
ก็ไม่อยากกันเงินไว้ ตอนนี้กันไว้หนึ่งปีแล้วนะครับต่อไปเราคงจะไม่กันไว้ในเรื่อง
แทงคน์้ําประปาหมู่ ๑ ผมก็เอาเข้าข้อบัญญัติให้แล้ว แต่ก่อนบอกว่าสามแสนแต่
ตอนนี้บอกว่ามันต้องข้างล่างอีกประมาณการก็ประมาณห้าแสนก็เอาเข้าข้อบัญญัติไว้
แล้วในเรื่องกรมศิลปโครงการที่กรมศิลปให้เราทําหนังสือไปวันนั้น ทางผู้ช่วยฝ่าย
ป้องกันเข้ามาหาผมที่เม่ือวันจันทร์ถ้าผมจําไม่ผิด ตอนนี้ก็ประสานทางช่างแล้วเขาให้
เราออกแบบไปให้เขาเราก็จะทําแบบไปให้เขา ส่วนอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราออกแบบไป
แล้วถ้าเขาอนุญาตเราต้องมาแก้ไขเรื่องแผนอีก เพราะในแผนไม่มีของหมู่ ๑ ตอนนี้ก็
ส่งเรื่องไปก่อน เขาอนุญาตให้เราขุดเราก็มาประชุมทําแผนเพ่ิมเติมเข้าไปมันต้องมี
แผนถ้าไม่มีแผนเราก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นขอบคุณท่านสมาชิกที่ทวง
ติง ก็สั่งดําเนินการอยู่ให้ทางปลัดให้ทางช่างดูให้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตอนนี้อยู่ในวาระอ่ืนๆ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีก็จะขอนัดประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครัง้ที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา
๑๐.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมองค์กรบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ เพื่อพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔ วาระ ๒ และวาระ ๓ ต่อ แจ้งให้สมาชิกทุก
ท่านได้รับทราบนะครับว่าวัน ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เรามาประชุม
อีกนะครับ เมื่อไม่มีอะไรผมขอปิดประชุมครับ 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


