
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 
เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้ารอ้น  

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 5 ประจ้าปี พ.ศ.2563 
--------------------------------- 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปทราบ นั้น 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 
2563 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน มีมติรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 
2563 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการ
ประชุมแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

      ประกาศ ณ วนัที่  14  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖3 
 

     
(นายสุทัศน์   ละเอียด) 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  



ส้าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  ส้าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน    
สมัยสมัยวิวิสามัญ สมัยท่ี สามัญ สมัยท่ี 55  ครั งท่ี ครั งท่ี 11  ประจ้าปี ประจ้าปี 25625633  

ครั งท่ี ครั งท่ี 77//25625633  
วันวันพุธพุธท่ี ท่ี 22  กันยายนกันยายน  25625633  เวลา เวลา 1414..0000  นน..  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อนณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  
---------------------------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายสุทัศน์   ละเอียด ประธานสภา อบต. สุทัศน์   ละเอียด 
2 นายสุชีพ   ช่วยสงคราม รองประธานสภา อบต. สุชีพ  ช่วยสงคราม 
3 นายสมบรูณ์   บนิหมูด เลขานกุารสภา อบต. สมบูรณ์  บนิหมูด 
4 นายสุวิทย ์  ไชยภักด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สุวิทย์   ไชยภักด ี
5 นายนิคม  สวนศร ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 นิคม  สวนศร ี
6 นายสมบรูณ์   ศรีเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สมบูรณ ์  ศรีเรือง 
7 นายวฒุิ   ศรีประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 วุฒ ิ  ศรีประสิทธิ์ 
8 นายส าราณ   ใจมุ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ส าราณ ใจมุง่ 
9 นายยาพาด  สะเละ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ยาพาด  สะเละ 

10 นายสมกิจ   ทองนวล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 สมกิจ   ทองนวล  
11 นายโลม   พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 โลม   พันธรตันสงคราม 
12 นายเอกพจน ์  ตนัประเสริฐเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 เอกพจน์  ตนัประเสริฐเลศิ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  - ไม่มี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายยศดนัย  หมาดเสน็ รองปลดั อบต. ยศดนัย  หมาดเส็น 
2 นางกมลรตัน ์ เศษสิน หัวหน้าส านักปลัด อบต. กมลรตัน ์ เศษสิน 

 

เร่ิมประชุมเวลา  14.05  น. 
 เลขานุการสภา อบต.บ่อน้ าร้อน ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาผู้มาประชุมเมื่อมีผู้มา

ประชุมครบองค์ประชุม  จึงได้เชิญนายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.บ่อน้ าร้อน 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้   

นายสุทัศน์ ละเอียด  เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.  วันนี้ 
ประธานสภา อบต. เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่  1    

ประจ าปี 2563  ครั้งที่ 7/2563  วันพุธที่  2  กันยายน  2563 เวลา 14.00 น.       
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
/ระเบียบวาระ..... 
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ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสุทัศน์ ละเอียด  - แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ   
ประธานสภา อบต. บริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจ าปี พ.ศ.2563 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชมุ  
นายสุทัศน์ ละเอียด  ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน สมัยสามัญ   
ประธานสภา อบต. สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันศุกร์ท่ี 14 สิงหาคม 2563 ได้ส่งให้

ท่านแล้วนั้น  โปรดได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมีการแก้ไข
รายละเอียดเพ่ิมเติมบ้างครับ หรือว่ามีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่
ครับ เมื่อไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมีการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างไหมครับ  เมื่อไม่มีการ 
ประธานสภา อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
นายสุทัศน์ ละเอียด เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ประธานสภา อบต.  
ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข และมีมตริับรองรายงานการประชมุเปน็เอกฉนัท์ จ านวน ๑2 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3     
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 
รายการ   

  รายการที่ 1 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ เก้าอี ผู้บริหาร  จ้านวน  1  ตัว 
 รายการโอนลด 

 แผนงาน แผนงานบริหารทั่วไป 
  งาน  งานบริหารทั่วไป 
  งบ  งบด าเนินงาน 
  หมวด  ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
  รายการ  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
      พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
  งบประมาณตั้งไว้    30,000.- บาท 
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   30,000.- บาท 
  โอนลด                  5,200.- บาท  
  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด            24,800.- บาท 
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 รายการโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน แผนงานบริหารทั่วไป 
งาน  งานบริหารทั่วไป 
งบ  งบลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  เก้าอี้ผู้บริหาร 

  โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่      5,200.- บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

 เก้าอี ผู้บริหาร  1) เก้าอี้ผู้บริหารขนาดใหญ่ส าหรับผู้บริหาร 
             2) เก้าอี้บุด้วยฟองน้ าอย่างดี ตัวใหญ่ นั่งสบาย 
             3) ท้าวแขนหุ้มนวม โครงเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม 
             4) ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค หมุนได้โดยรอบ 
             5) ขาเหล็กชุบเหล็กโครเมี่ยมเงางาม และทนทาน 
             6) ปรับลดการโยกเอนและล๊อคได้ 
             7) หุ้มด้วยหนัง PVC อย่างหนา สีด า 
             8) ขนาด กว้าง 64 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 113-120 ซม. 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคา
ท้องถิ่น 

 ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  ข้อ ๒7 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอี้ผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,200.00- 
บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติดังนี้ 
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑2   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 
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                      รายการที่ 2 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ เก้าอี ท้างาน  จ้านวน  12  ตัว 
 รายการโอนลด 

แผนงาน แผนงานบริหารทั่วไป 
  งาน  งานบริหารทั่วไป 
  งบ  งบด าเนินงาน 
  หมวด  ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
  รายการ  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
      พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
  งบประมาณตั้งไว้    30,000.- บาท 
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   24,800.- บาท 
  โอนลด                19,200.- บาท  
  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด      5,600.- บาท 

 รายการโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน แผนงานบริหารทั่วไป 
งาน  งานบริหารทั่วไป 
งบ  งบลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  เก้าอี้ท างาน 

  โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่           19,200.- บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน จ านวน 12 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

 เก้าอี ท้างาน 1) เป็นเก้าอี้บุหนัง PVC หรือวัสดุคล้ายหนัง 
                2) มีพนักพิงและที่เท้าแขนชนิดล้อหมุน 

 - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคา
ท้องถิ่น 

                           ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  ข้อ ๒7 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอี้ ท างาน  จ านวน 12 ตัว  เป็น เงิน  
19,200.00- บาท ยกมือครับ 

/ที่ประชุม..... 
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ที่ประชุม มีมติดังนี้ 
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑2   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 
 

3.2 ขอความเห็นชอบในการรับบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ (รถเข็นชนิดน่ัง) ให้กับ
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน (ส้านักงานปลัดฯ) 

 หลักการ 
ด้วยส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุ
และบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิง จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2563 และได้รับครุภัณฑ์
การแพทย์ (รถเข็นชนิดนั่ง) จากการจับฉลากรางวัล ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
น้ าร้อน(ส านักงานปลัดฯ) 

 เหตุผล 
เนื่องจากครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน จึง
จ าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ดังนั้น ส านักงานปลัดฯ จึงขอความ
เห็นชอบในการรับบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ (รถเข็นชนิดนั่ง) ให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อน้ าร้อน 

 ข้อพิจารณา 
- ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ 
กค (กวจ) 0405.2/020147 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
     “ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4 (3) ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ตามล าดับ ดังนั้น กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็น
อ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์
แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือ
ภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท .ด้วย ซึ่งการพิจารณา
งบประมาณของ อปท.เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้สภา
ท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ” 

นายสุทัศน์ ละเอียด ผมขอให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรถเข็น  
ประธานสภา อบต. หน่อย เชิญครับ 
 
 
 

 
/นางกมลรัตน์..... 
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นางกมลรัตน์ เศษสิน เรียนประธานสภา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหาร  
หัวหน้าส านักปลัด อบต. ส่วนต าบล ทุกท่านนะคะ การขอความเห็นชอบในการรับบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ 

(รถเข็นชนิดนั่ง) เนื่องจากส านักงานปลัดได้เข้าร่วมประชุมกองทุน สปสช. และมีการจับ
ฉลาก ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนได้รถเข็นส าหรับคนป่วยมา ท าให้ต้อง
ขอความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์ที่มีภาระติดพันต่อสภา ค าว่าภาระติดพันคือมีการ
ซ่อมแซม จึงเป็นอ านาจของสภาในการรับโอนรถเข็นชนิดนั่ง เพ่ือเป็นครุภัณฑ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างไหมครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมขอความเห็นชอบใน  
ประธานสภา อบต. การรับบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ (รถเข็นชนิดนั่ง) ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล    

บ่อน้ าร้อน ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี ้
  ๑.   เหน็ชอบ  จ านวน   ๑2   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 
    

ระเบียบวาระท่ี 4    ญัตติร่างข้อญัตติที่เสนอใหม่ 
4.1  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ) 

4.1.1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 

 วาระที่ 1  ขั นรับหลักการ 
ตามที่ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้เสนอญัตติให้สภา อบต. 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งร่าง
ข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้แจกเอกสารให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว เพ่ือสร้างความเข้าใจ
เป็นแนวทางเดียวกัน ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย ขอเชิญ
ครับ 

นายสมบรูณ์ บินหมูด เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ที่เคารพ  
เลขานุการสภาฯ ผมนายสมบูรณ์ บินหมูด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ขอ

อนุญาตชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ทุกท่านได้รับทราบ  ดังนี้ 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552  
มาตรา 46 (2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

 
/มาตร 87..... 
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มาตรา 87 บัญญัติไว้โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
ระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
- เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น 
-ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจ านวน
ในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่
เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 43 ก าหนดว่า ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกต่อไปนี้ 
(1) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
(2) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 
การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ 44 วรรคท้าย การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมารให้เป็นไปตามความใน 
หมวด 4 ว่าด้วยงบประมาณ 
ข้อ 45 วรรคสามก าหนดว่า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

 ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

นายสุทัศน์ ละเอียด ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงในข้อระเบียบกฎหมาย ให้สมาชิกสภาฯ ทุก  
ประธานสภา อบต. ท่านได้รับทราบ  
      ขอเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อน้ าร้อน 

/นายยศดนัย..... 
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นายยศดนัย หมาดเส็น เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผมนายยศดนัย 
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน  หมาดเส็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหาร  
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. ส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ขอเสนอร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
                       ค้าแถลงงบประมาณ 

 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
      บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จะได้เสนอ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนจึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 
           1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กร 
                                      ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
                                            1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 43,873,546.45 บาท 
                                        1.1.2 เงินสะสม จ านวน 11,191,264.38 บาท 
                                        1.1.3 เงินทนุส ารองเงนิสะสม จ านวน 20,654,630.67 บาท 
                                        1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผกูพันและยังไม่ไดเ้บิกจา่ย จ านวน 1  

                                           โครงการ รวม 1,170,000.00 บาท 
                                        1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ดก้่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ 

                                           รวม 0.00 บาท 
                            1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
                       2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วนัที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 
                            (1) รายรับจริง จ านวน 42,846,186.50 บาท ประกอบด้วย  

                      หมวดภาษีอากร จ านวน   34,523.08 บาท 
                   หมวดคา่ธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต จ านวน 161,115.50 บาท 
                   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 146,395.22 บาท 
                      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 73,150.00 บาท 
                   หมวดรายได้เบด็เตล็ด จ านวน 261,820.00 บาท 
                   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
                   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 18,442,027.70 บาท 
                   หมวดเงินอดุหนนุทั่วไป จ านวน 23,727,155.00 บาท 
 

                       (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 593,416.00 บาท 
 

                              (3) รายจ่ายจริง จ านวน 33,094,698.70 บาท ประกอบด้วย 
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                                    งบกลาง                          จ านวน     11,706,484.00 บาท 
                                    งบบุคลากร                           จ านวน     10,150,836.00 บาท 
                                    งบด าเนินงาน                           จ านวน       8,112,136.70 บาท 
                                    งบลงทุน                           จ านวน       1,775,242.00 บาท 
                                    งบรายจ่ายอื่น                           จ านวน                     0.00 บาท 
                                    งบเงินอุดหนุน                           จ านวน       1,350,000.00 บาท 
 

                             (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอดุหนุนที่รฐับาลให้โดยระบุวตัถปุระสงค์ จ านวน  
                                  172,557.00  บาท 
                      (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิสะสม จ านวน 11,082,406.00 บาท 

 

                    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  

                             (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิกู ้จ านวน 0.00 บาท 
หลักการ 
เพ่ือให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  เหตุผล 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 

   มาตรา 87 บัญญัติให้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้
   จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็ได้แต่โดยนายกองค์การ
   บริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
   มาตรา 46 บัญญัติให้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่พิจารณาให้ความ
   เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           /ค าแถลงงบ..... 
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ค้าแถลงงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต้าบล   
บ่อน ้าร้อน 
-ประมาณการรายรับ 

 
                            -ประมาณการรายจา่ย 

 รายรับจริง ป ี2562 ประมาณการ ปี 2563 ประมาณการ ปี 2564 

รายได้จดัเกบ็เอง       

  หมวดภาษีอากร 457,951.13 101,000.00 60,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 161,963.75 109,800.00 154,450.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 305,761.88 300,000.00 300,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 32,835.00 30,000.00 80,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 103,700.00 90,000.00 130,000.00 

รวมรายได้จดัเกบ็เอง 1,062,211.76 630,800.00 724,450.00 

รายไดท้ี่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น       

  หมวดภาษีจัดสรร 24,010,046.54 21,774,000.00 20,284,000.00 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 24,010,046.54 21,774,000.00 20,284,000.00 

รายไดท้ี่รัฐบาลอดุหนนุใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 24,011,332.00 22,500,000.00 24,700,000.00 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 24,011,332.00 22,500,000.00 24,700,000.00 

รวม 49,083,590.30 44,904,800.00 45,708,450.00 

  

 รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 ประมาณการ ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 12,312,643.00 14,133,080.00 15,267,903.00 

  งบบุคลากร 12,124,204.00 15,827,500.00 15,472,930.00 

  งบด าเนินงาน 8,644,605.47 10,655,292.00 8,177,717.00 

  งบลงทุน 3,085,218.00 2,459,900.00 5,089,900.00 

  งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 30,000.00 20,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,654,400.00 1,800,000.00 1,680,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 37,841,070.47 44,904,800.00 45,708,450.00 

รวม 37,841,070.47 44,904,800.00 45,708,450.00 

 
                           /สุดท้ายนี้..... 
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สุดท้ายนี้ ขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  45,708,450.00 บาท จ่ายจาก
รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกอธิบาย
รายละเอียดตามแผนงานดังเอกสารร่างงบประมาณที่ประธานสภาฯ ได้น าส่งให้ทุก
ท่านแล้วนะครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ตามที่ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหาร 
ประธานสภา อบต. ส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก็ได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ อธิบายข้อระเบียบกฎหมาย 

นายสมบูรณ์ บินหมูด เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ที่เคารพ  
เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 
 ข้อ 47 ก าหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

 ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด
อภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ต้องให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่
ประชุม 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภา อบต. งบประมาณ พ.ศ.2564 หรือไม่ครับ ขออนุญาตถามในส่วนงบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ของโครงการหมู่ที่ 1 ซึ่งผมได้ข่าวมาว่าความยาวของโครงการหมู่ที่ 1 ยาว 
955 เมตร ตามที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติฯไว้ แต่ความจริงยาวประมาณ 920 
เมตร ส่วนที่เกินคงต้องน ามาปรับลดในสภาอีกครั้งหนึ่ง สมมุติว่างบประมาณตั้งไว้ 
3,000,000 บาท แต่ตามความเป็นต้องปรับลดหรือตัดงบประมาณออกไป ขอเชิญ
ท่านรองปลัดชี้แจงหน่อยครับ 

นายยศดนัย หมาดเส็น เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผมนายยศดนัย 
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน  หมาดเส็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหาร  
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. ส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เชิญหัวหน้าส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงแผนพัฒนาท้องถิ่นหน่อยครับเกี่ยวกับโครงการของ  
หมู่ที่ 1 

 
 
 
 

/นางกมลรัตน์..... 
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นางกมลรัตน์ เศษสิน เรียนประธานสภา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหาร  
หัวหน้าส านักปลัด อบต. ส่วนต าบล ทุกท่านนะคะ กรณีการตั้งข้อบัญญัติฯ โดยหลักการปกติก็คือว่าเราจะต้องดู

ว่าในแผนพัฒนาท้องถิ่นเรามีไหม ซึ่งรอบที่แล้วมีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและให้สภาเห็นชอบไปแล้วคือหมู่ที่ 1 จากความยาวเดิม 1,200 เมตร มาเป็น 
955 เมตร ท่านสมาชิกน่าจะจ ากันได้นะคะ เพราะว่าสมาชิกสภายังถามเลยว่าไปวัด
มาแล้วหรือ เห็นมาปรับลดจาก 1,200 เมตร มาเป็น 955 เมตร งบประมาณ 
2,500,000 บาท การตั้งข้อบัญญัติฯ ต้องตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และหลังๆ มานี้
ต้องเขียนว่าข้อไหน หน้าไหน แผนอะไร เราก็เลยมีการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก่อนเข้าข้อบัญญัติหรือจ่ายขาดเงินสะสมเสมอ ขอบคุณคะ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ครับ ท่านดูโครงการที่เข้าข้อบัญญัตินะครับ วันนี้เราให้ผ่านหลักการไปก่อน เมื่อท าจริง 
ประธานสภา อบต. เราค่อยมาว่ากันนะครับ ในเรื่องความยาวหรือความกว้างมาเปลี่ยนแปลงในสภาตาม

ความเป็นจริง อย่างน้อยๆ ก็ตัดงบประมาณออก วันก่อนผมก็อภิปรายในสภาก็สายนี้ 
ตอนนี้ถนนขาดไปมากแล้ว ส่วนโครงการของหัวหินและควนแคงคงไม่มีปัญหาอะไรนะ
ครับ หากมีอะไรผิดพลาดให้ผ่านไปก่อนแล้วค่อยแก้ไข ผมต้องถามเพ่ือนสมาชิกก่อน 
สรุปว่าโครงการที่มีอยู่ในข้อบัญญัติทั้งหมด 3 โครงการคือโครงการของหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 
5 และหมู่ที่ 7 นะครับ เชิญท่านยาพาด สะเละ ครับ 

นายยาพาด   สะเละ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายยาพาด  
ส.อบต.หมู่ที่ 6  สะเละ ส.อบต.หมู่ที่ 6 หลังจากที่ผมได้ฟังค าแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ยื่น
ญัตติเข้ามาให้สภา อบต. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งผมได้ฟังและเปรียบเทียบในรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562,2563,2564 ท่านประธานที่ เคารพ 
งบประมาณรายรับในปี 2562 เป็นรายรับที่สูงตามความเป็นจริงมันเกิดขึ้นโดย
เบ็ดเสร็จปี 2562 และในปี 2563 หากจะไม่ถึงในปีงบประมาณถัดไป เพราะฉะนั้น
ประมาณการอาจจะไม่ได้ไม่เท่ากันทุกปีขึ้นอยู่รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ณ วันนี้รายรับของปี 2563 ยังเข้าไม่ถึงเพราะอยู่ในระหว่างเดือนกันยายนยังไม่สิ้น
ปีงบประมาณ เพราะฉะนั้นท่านประธานสภาที่เคารพ ซึ่งในปี 2562 รายรับเราอยู่ที่ 
49 ล้านกว่าบาท เราจ่ายไปเพียง 37 ล้านกว่าบาท ที่เหลือเข้าเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ส่วนในปี 2564 งบประมาณของเราขึ้นมาอยู่ที่ 45 ล้านกว่าบาท 
โดยประมาณการของปี 2563 อยู่ที่ 44 ล้านกว่าบาท เพราะฉะนั้นขึ้นมาประมาณ  
1 ล้านกว่าบาท ซึ่งประกอบด้วยงบกลาง 15 ล้านกว่าบาท งบบุคลากร 15 ล้านบาท
กว่า งบด าเนินงาน 8 ล้านกว่าบาท งบลงทุน 5 ล้านกว่าบาท งบรายจ่ายอื่น 2 หมื่น
บาท งบเงินอุดหนุน 1 ล้านกว่าบาท รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 45 ล้านกว่าบาท 
ท่านรองปลัดครับผมฝากไปยังท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการ
แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
ว่าหลังจากนี้บัญญัติของเราเข้าไป 3 โครงการของ 3 หมู่บ้านในร่างข้อบัญญัติงบ 

/ประมาณราย..... 
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ประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากโครงสร้างพื้นฐานในงบลงทุน 
ผมฝากไปยังท่านว่าหากมีเงินจ่ายขาดเงินสะสมให้ท่านน ามาปรึกษาหารือสมาชิกสภา
ก่อนของแต่ละหมู่บ้าน แน่นอนที่สุดมาวันนี้นายกก็ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยปริยาย เรา
อย่าไปพูดถึงเพราะท่านหมดวาระไปแล้ว ท่านจะอุทธรณ์อะไรก็เป็นเรื่องของท่าน 
เพราะฉะนั้นผมฝากไปยังท่านว่าถ้าหากจะน าปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการอะไรก็
แล้วแต่ ผมฝากว่า ณ วันนี้ คือบางทีรายละเอียดท่านสมาชิกต้องการอะไรและหมู่บ้าน
มีสภาพพ้ืนที่เป็นอย่างไร ซึ่งท่านอาจจะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ แต่รายละเอียดความ
ต้องการของชาวบ้านต่อองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกในพ้ืนที่รู้ดีว่าถนนสายนี้มัน
จ าเป็นหรือไม่ เราในฐานะสมาชิกว่าถ้าหากวันนี้เราท าโครงการในหมู่บ้านว่าโครงการ
อะไรน่าจะท าก่อนคือเรียงล าดับ 1, 2, 3 มาก่อน เพราะฉะนั้นผมน าเรียนท่านรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล วันนี้ว่าถ้าหากกว่าเราต้องการจะท า
โครงการหรือโครงสร้างพ้ืนฐานอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโครงการถนน น้ า ไฟฟ้า 
อะไรก็แล้วแต่ ผมน าเรียนว่าผมอยากให้ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษา
ราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล น าปรึกษาหารือสมาชิกสภาก่อน เราต้องปรับตัวเข้าหากัน หรือบรูณาการ
ร่วมกัน ผมก็เห็นใจท่านรองปลัดนะครับ ผมพูดเสมอว่าวันนี้อาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิด
เกิดขึ้น คือว่าลักษณะการท างานเมื่อก่อนท่านนายกจะมีรองนายก เลขานุการนายก 
แต่ตอนนี้ท่านรองปลัดอาจจะต้องท างานคนเดียว จะต้องมาบริหารทั้งต าบล แน่นอน
ที่สุดต้องรับผิดชอบคนเดียว เพราะฉะนั้นผมอยากน าปรึกษาหารือตรงนี้ว่าถ้าหากว่า
พวกเราต้องการโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการอะไรต่างๆ ผมอยากให้ท่านรองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล น าปรึกษาหารือสมาชิกสภาก่อน วันนี้ หากว่า
เราจะท าโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเงิน และต้องการจะท าโครงการน าเรียนว่าเราต้อง
เรียกสมาชิกสภามาคุยกันก่อนว่าอะไรที่จ าเป็น ยกตัวอย่างเหมือนของหมู่ที่ 9 ที่เรา
เคยพูดกันมาตลอดเรื่องน้ าแก้ไขอย่างไรก็ไม่เสร็จ บางครั้งพวกเราพูดกันมาเยอะ ผมใน
ฐานะสมาชิกสภาหมู่ที่ 6 บางทีผมก็เห็นใจสมาชิกสภาหมู่ที่ 9 ท่านพูดทุกครั้งที่
ประชุม ถ้าหากว่าความต้องการของชาวบ้านผมอยากน าปรึกษาหารือกับชาวบ้านเพ่ือ
จะมาเชื่อมต่อท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เ พ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพ เพราะว่าถ้าหากเราดูแล้วปีงบประมาณ 2564 ที่เราตั้งไว้ 45 ล้านกว่า
บาท พวกเราพูดย้ าอยู่เสมอว่า 45 ล้านกว่าบาท มันเป็นตัวเลขกลมๆ ประมาณการตั้ง
ไว้แต่งบประมาณงบลงทุนเราได้จริงๆ 5 ล้านกว่าบาท ในข้อบัญญัติฯ ของเราแต่ละปี 
เพราะฉะนั้นเราไปพึ่งพาโครงการกับจ่ายขาดเงินสะสมในแต่ละปี ส่วนหนึ่งอาจจะเป็น
งบถ่ายโอนจากภารกิจในหน่วยงานอื่น ผมอยากหารือว่าบางเรื่องเราต้องท างาน
ร่วมกัน และส่วนหนึ่งผมก็เห็นใจท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการ
แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ว่า 
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ความต้องการของหมู่ที่ 3 คืออะไร ความต้องการของหมู่ที่ 4 คืออะไร หรือความ
ต้องการของหมู่ที่ 6 คืออะไรเป็นต้น วันนี้ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล แต่ในลักษณะเดียวกันถ้าท่านไม่ใช่คนในพ้ืนที่จริงๆ จะไม่รู้ก็ไม่ได้แล้วสมัยนี้
มีทั้ง LINE และ Facebook เปิดดูได้หมดแล้ว เดี๋ยวนี้อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่กันแล้ว 
ผมฝากว่าถ้าหากว่าเราต้องการท าอะไรในงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิด
ประสิทธิภาพและได้รับประสิทธิผลจริงๆ กับงบประมาณที่เรามีอยู่ ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ขอบคุณครับท่านยาพาด บางครั้งค าพูดของท่านก็เป็นเสียงสะท้อนมายังท่านรองปลัด 
ประธานสภา อบต. องค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติ

หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ถ้าท่านจะร่วมบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือปรึกษาหารือให้เพ่ือนสมาชิกเข้ามาคุยกับท่านได้เลย หรือว่ามีข้อหารือจะปรึกษา
เรื่องโครงการเพ่ือท าโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด พวกผมก็พร้อมจะเข้ามาท างาน 
การบริหารจัดการให้ท่านท าต่อไป การบริหารอยู่ที่ท่านเราไม่มีอ านาจบริหารจัดการ 
ส่วนที่มีความเดือดร้อนที่สุดก็คือหมู่ที่ 9 ท าอย่างไรให้เสร็จสักที วันนี้ท่านน่าจะเข้าใจ
ถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่ที่ 9 แล้ว ส าหรับหมู่อื่นก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ 
ขอขอบคุณท่านยาพาดอีกครั้งหนึ่งครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติต่อที่ประชุม  
ประธานสภา อบต. ว่าเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ.2564 ยกมือ 
ที่ประชุม มีมติดังนี้ 
  มีมติรับร่างหลักการ  จ านวน    12  เสียง 
  ไม่รบัร่างหลักการ  จ านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง   จ านวน      -    เสียง 
นายสุทัศน์ ละเอียด สรุปมติที่ประชุม (สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด จ านวน 12 คน) มาประชุมวันนี้  
ประธานสภา อบต. จ านวน   12      คน เหน็ชอบรับหลักการร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จ านวน    12      เสียง 
 

4.2 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 -  คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ แต่งตั งได้ไม่ต้่ากว่า 3 คน ไม่เกิน 7 คน 
 (3 คน/ 5 คน / 7 คน) และผู้รับรอง 2 คน 
นายสุทัศน์ ละเอียด ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้ชี้แจงข้อระเบียบใน 
ประธานสภา อบต. ส่วนที่เกี่ยวข้องครับ 
นายสมบูรณ์ บินหมูด เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ที่เคารพ  
เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 
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ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

 ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนคระกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามข้อ ข้อ ๑๐๕ (3) 
ถือเป็นคณะกรรมการสามัญ ตามข้อ 103 (1) จึงประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมี
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๑๐๗ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือก
ประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 

นายสุทัศน์ ละเอียด ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายแล้วนั้น บัดนี้จะเป็นการเลือก
ประธานสภา อบต. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ.2564 ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
เจ็ดคน ขอมติที่ประชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน 

นายยาพาด  สะเละ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายยาพาด สะเละ สมาชิก 
ส.อบต.หมู่ที่ 6  สภา อบต. หมู่ที่ 6 ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน ครับ 
   ผู้รับรอง  1.   นายวุฒิ  ศรีประสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
                   2.   นายโลม  พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
นายสุทัศน์ ละเอียด เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่น ขอมติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดให้มีคณะกรรมการแปร 
ประธานสภา อบต. ญัตติ จ านวน 3 คน ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมติดังนี้  

เห็นชอบ  จ านวน    12  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน      -    เสียง 
นายสุทัศน์ ละเอียด ในล าดับต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภา อบต. คนที่ 1  
นายยาพาด  สะเละ ผมขอเสนอนายนิคม  สวนศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ส.อบต.หมู่ที่ 6  ผู้รับรอง   1. นายโลม  พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
                   2. นายเอกพจน์  ตันประเสริฐเลิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
 
 
 

/ที่ประชุม..... 
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ที่ประชุม ได้ด าเนินการลงคะแนนตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ผล
ปรากฏว่านายนิคม สวนศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่ 1 

  เห็นชอบ  จ านวน    12  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน      -    เสียง 
นายสุทัศน์ ละเอียด ในล าดับต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. คนที่ 2 
นายนิคม  สวนศร ี  ผมขอเสนอนายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  ญัตติฯ 
   ผู้รับรอง  1.   นายยาพาด  สะเละ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
                   2.   นายสุวิทย์  ไชยภักดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
ที่ประชุม ได้ด าเนินการลงคะแนนตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ผล
ปรากฏว่านายเอกพจน์  ตันประเสริฐเลิศ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 

  เห็นชอบ  จ านวน    12  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน      -    เสียง 
นายสุทัศน์ ละเอียด ในล าดับต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. คนที่ 3 
นายสมกิจ  ทองนวล  ผมขอเสนอนายสุวิทย์  ไชยภักดี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปร 
ส.อบต.หมู่ที่ 7   ญัตติฯ  
   ผู้รับรอง  1.   นายนิคม  สวนศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
                   2.   นายวุฒิ  ศรีประสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
ที่ประชุม ได้ด าเนินการลงคะแนนตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ผล
ปรากฏว่านายสุวิทย์   ไชยภักดี  สมาชิกสภา อบต . หมู่ที่  2 ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 

  เห็นชอบ  จ านวน    12  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน      -    เสียง 
 
 
 
 

/นายสุทัศน์..... 
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นายสุทัศน์ ละเอียด  ขอประกาศว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบ              
ประธานสภา อบต. ประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบไปด้วย 
   1. นายนิคม  สวนศรี       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  
  2. นายเอกพจน ์ ตันประเสริฐเลิศ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9  
    3. นายสุวิทย์  ไชยภักด ี      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2  
ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายยาพาด  สะเละ ผมขอเสริมนิดหนึ่งครับ หลังจากที่ได้คณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่าน อยากให้ท่าน 
ส.อบต.หมู่ที่ 6  ประธานได้แจ้งถึงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติสักนิดหนึ่ง คือจากนี้

คณะกรรมการแปรญัตติต้องไปเลือกประธาน 1 คน และเลขานุการ 1 คน ขึ้นมาใน    
3 คน ของคณะกรรมการแปรญัตติ ตามอ านาจหน้าที่เผื่อมีใครแปรญัตติ เพราะฉะนั้น
ตามระเบียบจะตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกกันเองว่าใครจะนั่งประธานและเลขานกุาร 
แล้วนัดประชุมนั้นเป็นหน้าที่ของประธานต่อไป 

 

4.3  การพิจารณาก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

นายสุทัศน์ ละเอียด  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย             
ประธานสภา อบต.  
นายสมบูรณ์ บินหมูด เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ที่เคารพ  
เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  

ข้อ ๔๙ ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

นายสุทัศน์ ละเอียด  ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วนั้นทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้  
ประธานสภา อบต. รับไปแล้ว บัดนี้ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ควรก าหนดวันใด 

ระยะเวลาเท่าใด และเสนอได้ที่ไหน 
นายยาพาด  สะเละ ผมขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ วันที่  3 –  5 กันยายน  2563  เวลา 
ส.อบต.หมู่ที่ 6  08.30 –  16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอค าแปรญัตติที่ห้อง

ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  
นายสุทัศน์ ละเอียด  มีท่านสมาชิกท่านอื่นจะเสนอหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่  
ประธานสภา อบต. ท่านยาพาด เสนอหรือไม่  
ที่ประชุม มีมตดิังนี ้
  เห็นชอบ  จ านวน     12  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน      -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน      -    คน 
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4.4 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน นัดประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ 

นายสุทัศน์ ละเอียด  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย             
ประธานสภา อบต.  
นายสมบูรณ์ บินหมูด เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ที่เคารพ  
เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 109  ก าหนดว่า “การนัดประชุมสภาและเปิดประชุมสภาคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น” ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.
นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสมบูรณ์ บินหมูด ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563  
เลขานุการสภาฯ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  
ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายสุทัศน์ ละเอียด  ผมขอแจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  สมัยวิสามัญ   สมัยท่ี 5 
ประธานสภา อบต. ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้น ลงมติ โดยขอนัด
ประชุมในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน โดยขอแจ้งให้ท่านทราบว่าได้แจ้งในที่ประชุมแล้วนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติอื่นๆ 
นายสุทัศน์ ละเอียด  ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติอื่นๆ มีท่านสมาชิกสภา อบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมี 
ประธานสภา อบต. เรื่องอื่นๆ จะเสนอขอเรียนเชิญครับ 
นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ 9 ผมขอ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 ฝากท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เกี่ยวกับน้ าของหมู่ที่ 9 ตอนนี้
บ่อบาดาลที่เจาะครั้งก่อนที่เป็นสนิม น้ าใช้ไม่ได้ ผมเองก็ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับไฟฟ้า
หรือไม่ ผมอยากให้ท่านปรึกษาหารือช่างก่อน พอเปิดใช้น้ าปั๊มซับเมอร์สก็ตัด แต่ที่คน
อื่นเขาพูดบอกว่าจะให้เดินสายเมนต์ไปที่บ่อข้างในเลยแต่มันไกลจากโรงสูบน้ าอีก 
ประมาณ 300 เมตร แต่มันต้องผ่านที่ของเขาอีกต้องเดินสายเมนต์เจ้าของที่เขาจะให้
ผ่านไหมผมเองก็ไม่รู้ ถ้าเดินสายเมนต์แบบนั้นต้องขอใบอุทิศอีก มันอยู่ข้างในจากโรงน้ า
ประมาณสัก 300 เมตร ตอนนี้ผมสงสัยว่าไฟฟ้าน่าจะไม่พอ ท่านรองปลัดลองให้ช่างไป
ดูก่อน เมื่อก่อนมันใช้ได้อยู่ ปั๊มซับเมอร์ส 3 แรง ก็เปลี่ยนใหม่แล้ว เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อไม่
นานมานี้ ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ถ้าให้ไปขอใบอุทิศมันน่าจะล าบาก 

นายสุทัศน์ ละเอียด  ผมว่าน่าจะขยายเขตไฟฟ้าดีกว่า ตามที่ท่านยาพาดพูดเมื่อสักครู่ว่าให้ท่านรองปลัดท า 
ประธานสภา อบต. ท าให้เสร็จสักที นายกอยู่กี่ปี ไม่ช่วยเลยเขาเดือดร้อนเรื่องน้ า ผมในฐานะเป็น

ประธานสภา ผมคิดว่าท่านสมาชิกทุกท่านคงเห็นใจ แต่ว่าวันนี้ให้ข้อบัญญัติผ่านไปก่อน 
เมื่อมีงบประมาณก็ตั้งโครงการสัก 1 ล้านกว่าบาทท าทีเดียวให้เสร็จไปเลยครับ 
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นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ เรียนท่านประธานที่เคารพ ให้ท่านรองปลัดให้ช่างไปเช็คให้หน่อยว่าเป็นที่ไฟฟ้าหรือไม่ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 และมีโรงเก็บน้ าด้วยที่ได้คุยไว้กับท่านนายกวันก่อนมันพังหมดแล้ว โครงเสาทรุดตัว

หมดแล้ว ให้รองปลัดช่วยแก้ไขให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ 
นายยศดนัย หมาดเส็น ได้ครับ 
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน    
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.  
นายสุทัศน์ ละเอียด  ไม่เป็นไรครับ เพราะตอนนี้พวกผมก็ไม่รู้ระยะเวลาดูแลพ่ีน้องประชาชนไม่ทราบว่าเรา 
ประธานสภา อบต. จะเลือกตั้งกันเมื่อไร ถ้าหากว่าท่านรองปลัดอยู่ผมคิดว่างบประมาณใหม่น่าจะเห็น

โครงการนะครับ  
นายนิคม  สวนศร ี  เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน  
ส.อบต.หมู่ที่ 3   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผมนาย

นิคม สวนศรี ส.อบต.หมู่ที่ 3 ตอนนี้รู้สึกเห็นใจท่านรองปลัด ท่านรับภาระหนักครับ
ตอนนี้ แต่เพื่อชาวบ้านและองค์การบริหารส่วนต าบลท่านท าได้ครับ เหมือนของหมู่ที่ 9  
สมควรท าให้ได้แล้วครับ ให้เขาพูดไปเลยว่าท่านรองปลัดท างานรวดเร็ว ผมจะพาท่าน
รองปลัดลงพ้ืนที่หมู่ที่ 9 บ้านผมอยู่ที่นั้นด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายยาพาด  สะเละ เรียนท่านประธาน คือปัญหาของหมู่ที่ 9 เมื่อสักครู่บอกว่าให้ไปเดินสายเมนต์ประมาณ  
ส.อบต.หมู่ที่ 6  300 เมตร ผมเคยเจอกับประสบการณ์จริงของหมู่ที่ 6 ถ้าหากว่าที่สูบน้ าอยู่อีกแห่ง

หนึ่ง แล้วมิเตอร์ที่จ่ายไฟฟ้ามันอยู่อีกแห่งหนึ่งแล้วใช้สายเมนต์ยาว วันก่อนที่ท าในคลอง
สิเหร่ค่าไฟฟ้าจากเดือนละ 3,000 บาท ขึ้นเป็นเดือนละ 30,000 บาท ตกใจเลยครับ
นี่คือปัญหาระหว่างเราจะแก้ปัญหาให้ช่างไปดูว่าจะต้องขยายเขตไฟฟ้าหรือไม่ หรือว่า
ต้องเพ่ิมหม้อไฟฟ้าอีก แต่ถ้าหากว่าไปเดินเมนต์ยาวจะต้องเสียค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นอีกโดย
อัตโนมัติ ผมน าเรียนด้วยประสบการณ์ ขอบคุณครับ 

นายนิคม  สวนศร ี เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขอเสริมนิดหนึ่ง ตอนนี้น้ าที่เกาะจากไหลดีแล้ว ผมอยาก 
ส.อบต.หมู่ที่ 3   ให้ท่านรองปลัดไปติดมาตรวัดน้ าด้วยนะครับ เพื่อจะได้มาช่วยเสียค่าไฟฟ้าได้บ้าง ท่าน

รองปลัดด าเนินการได้เลยครับ ท าหมู่ที่ 3 เป็นหมู่แรกเลยได้ดูเป็นตัวอย่างหมู่บ้านผม 
พร้อมที่จะให้ท าในสิ่งที่ดีนะครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด  ขอบคุณท่านนิคมครับ ส่วนหมู่ที่ 9 ให้ท่านไปขอใบอุทิศให้เสร็จแล้วมาส่งให้ท่านรอง 
ประธานสภา อบต. ปลัด และขอขยายเขตดีกว่า 300 เมตร เสาประมาณ 6 ต้น งบประมาณ 30,000 

กว่าบาทไม่เกินแสนก็น่าจะท าได้ ให้ท่านเอาใบอุทิศมาให้ได้ก็แล้วกัน 300 เมตร ไม่น่า
ยุ่งยากมากนะ เพราะชาวบ้านน่าจะเข้าใจนะครับ เมื่อขอขยายเขตไปแล้วชาวบ้านก็ได้
ใช้ ท่านไปเคลียร์ก่อนแล้วมาปรึกษากับท่านรองปลัด ท่านไปคุยกับผู้น าและท่านก านัน
ให้มันจบนะครับ  

นายยาพาด  สะเละ เรียนท่านประธาน ท่านพูดผมรู้ว่าปัญหาของหมู่ที่ 9 มันอยู่อย่างไรในลักษณะการท า  
ส.อบต.หมู่ที่ 6  ผมอยากน าปรึกษานิดหนึ่ง ตัดปัญหาก็คืออย่าไปเดินผ่านที่มันมีปัญหา เพราะอย่างไร

เราก็ต้องจ่ายเงินอยู่แล้ว เราก็ไปเอาตรงจุดแดนแล้วพามาเข้าตรงถนนใหญ่ก็แล้วแต่ถ้า
ไม่เกิดปัญหาก็จบ 
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นายสุทัศน์ ละเอียด  ท่านไปส ารวจดูก่อนว่าทางไหนสะดวก แล้วมาปรึกษาท่านรองปลัดดูว่าจะท าได้ไหม  
ประธานสภา อบต. หรือไปปรึกษาหารือกับพ่ีน้องประชาชนว่าผมจะเดินไปบริเวณนั้นได้ไหม เอาแบบนี้

ดีกว่านะครับท่านไปส ารวจเลยว่าตรงไหนเขาให้ผ่าน อย่าให้เกิดปัญหาแค่นั้นก็จบ 
นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ เรียนท่านประธานที่เคารพ มันต้องเดินไปตามแนวเขตแดน มันต้องข้ามพื้นที่เขาอีก 
ส.อบต.หมู่ที่ 9   
นายสุทัศน์ ละเอียด  ท่านต้องหาคนที่พูดได้นะครับ 
ประธานสภา อบต.  
นายนิคม  สวนศร ี เรียนท่านประธานที่เคารพ ถ้าท่านไม่อยากได้ก็เอามาให้หมู่ที่ 3 ก็ได้นะครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3    
นายยาพาด  สะเละ เรียนท่านประธาน ผมว่าการแก้ไขปัญหาตรงนี้มันอาจเป็นการชั่วคราว คือในลักษณะ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6   ของหมู่ที่ 9 อย่างที่ท่านประธานพูดว่าการที่เราน าหารือทุกครั้ง เราอยากให้มัน

เบ็ดเสร็จ คือเอาน้ ามาจากสระพรุเตียวเอาเฉพาะหมู่ที่ 9 อย่างเดียว งบประมาณ
เท่าไหร่ก็แล้วแต่ตรงนั้น ผมเคยน าเสนออดีตท่านนายกมาแล้ว น่าจะแก้ปัญหาจริงๆ สัก
ทีจากสระพรุเตียว เพราะปัญหาของหมู่ที่ 9 น้ าเป็นสนิม ผมฝากท่านรองปลัดนิดหนึ่ง
ในฐานะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างที่ท่าน ส.อบต.หมู่ที่ 3 
ว่าเป็นบริหารโครงการเรื่องน้ าของหมู่ที่ 9 ให้มันเสร็จ วันก่อนเราก็เคยน าปรึกษาจากที่
ประชุมสภาการแก้ไขข้อบัญญัติประปาขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ชะลอในที่
ประชุมนานมาแล้วตอนนี้ตกไปแล้ว ก่อนที่เราจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นท่านรองปลัด ส่วน
ใหญ่เราจะไปเน้นการติดมิเตอร์ ถ้าเราไม่ติดมิเตอร์แน่นอนที่สุดองค์การบริหารส่วน
ต าบลขาดทุนอยู่แล้วตรงนั้น เพราะเราไม่ติดมิเตอร์ ชาวบ้านใช้น้ าฟรี ของหมู่ที่ 6 ผม
ยอมรับว่ามันไม่ได้ติดมิเตอร์ บางครั้งมันมีอะไรมากับน้ าบ้าง นี่เป็นการเสนอส่วนตัว ผม
อยากให้ไปแก้ไขข้อบัญญัติเกี่ยวกับประปา เพ่ือให้เกิดความสมดุลในเรื่องมิเตอร์ เราไป
แก้ไขกลางน้ า ส่วนต้นน้ าคือระบบประปาเขาเรียกว่าต้นน้ าในเรื่องของน้ า คือแน่นอน
ที่สุดคือเรื่องแรกระบบประปา ประปาที่เรามีอยู่ในตอนนี้มันไม่ได้มาตรฐาน เพราะ
บางครั้งเราอาจจะสูบตรงจากคลองแล้วสูบเข้าท่อและแจกจ่ายเพ่ือผ่านมิเตอร์ของ
ชาวบ้านเลย ไม่มีการกรองเลยซึ่งเป็นปัญหาที่เราแก้ สองคือมิเตอร์ของชาวบ้านเขา
เรียกว่าอยู่ที่กลางน้ าในเรื่องของการเก็บเงิน เรื่องของรายได้ ฉะนั้นมันเป็นลูกโซ่แต่ไหน
แต่ไร ท่านก็รู้ดีระบบประปาเราบางทีช่วงน้ าหลากน้ าออกมาเหมือนดินหรือน้ าปนโคลน 
แล้วมันแก้ไขอย่างไร สูบมาจากคลองโดยตรงปนดินโคลนมาเจอกับมิเตอร์ที่มี ความ
ละเอียด มิเตอร์น้ าที่มีความละเอียดเรียกว่าการกรองตัวระบบประปา ความเป็นบรรทัด
ฐานของมิเตอร์มันก็เกิดความผิดพลาด ไม่เหมือนระบบประปาส่วนภูมิภาคความใสของ
น้ าได้มาตรฐาน มันเลยเกิดปัญหาท าให้คนไปเก็บต้องล าบากใจ เช่นเดือนนี้ 200 บาท 
เดือนหน้า 50 บาท ชาวบ้านก็บ่นคือความเป็นมาตรฐานไม่มี ถ้าเราแก้ไขให้ตรงจุดโดย
มีสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารมาร่วมกันปรึกษาหารือว่าเราจะแก้ไขปัญหา
อย่างไรกันดีที่สามารถน าเงินตรงนี้มาจ่ายค่าไฟฟ้าของเราได้บ้าง ปีละหลายบาท
เหมือนกัน ผมฝากว่าเราจะแก้ไขตรงไหนให้ตรงจุด พนักงานที่เข้ามาเขาก็ท างานไม่ได้ 
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นายสุทัศน์ ละเอียด  หมู่ที่ 9 ผมเราอุดหนุนประปาส่วนภูมิภาคทีเดี๋ยวจบดีกว่าไหม เราไม่ต้องลงทุนและเกิด 
ประธานสภา อบต. ปัญหาอีก  
นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมอยากให้ท่านรองปลัดคุยกับช่างแบบนี้ดีกว่า ความเดือด 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 ร้อนของชาวบ้านท่านรองปลัดต้องคุยกับสมาชิกในพ้ืนที่ เหมือนกับท่านนายกที่ท่านไม่

เคยฟังสมาชิกในพ้ืนที่เลย ท่านเอาตามอ าเภอใจของตัวเอง ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อน
บอกช่างเปลี่ยนท่อเมนต์มันจะใช้ได้จากหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 จากพรุเตียวเปลี่ยนเมนต์
ให้ใหญ่มาก่อนน้ าหมู่ที่ 9 จะได้ใช้จริงต่อจากหมู่ที่ 4 เข้ามาหมู่ที่ 9 ถ้าเปลี่ยนเมนต์
ดีกว่าหมู่ที่ 7 ได้ใช้ หมู่ที่ 4 ก็ได้ใช้ผมว่านะครับ  

นายสุทัศน์ ละเอียด  ได้เปลี่ยนท่อ 1,2,3 นิ้ว มาเป็น 4 นิ้ว 5 นิ้ว เราต้องท าเป็นโครงการนะครับ 
ประธานสภา อบต.   
นายนิคม  สวนศร ี เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขอเสนออย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าหมู่ที่ 9 ไม่เอา ผมเอามา 
ส.อบต.หมู่ที่ 3   ท าหมู่ที่ 3 ก็ได้ครับ  

 
นายยาพาด  สะเละ เรียนท่านประธาน ถ้ารื้อท่อของหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 4 ในลักษณะเดียวกันกับการเดินท่อ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6   2 นิ้ว และ 4 นิ้ว ผมว่ามันจะเกิดปัญหากับหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตามมา ท าเฉพาะของ

หมู่ที่ 9 อย่างเดียวดีกว่านะครับ 
นายสุทัศน์ ละเอียด  ท่านอื่นใครจะเสนอปัญหาอีกบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านที่เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา อบต. ในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม นายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.  จึงขอปิดการ

ประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา   15.50  น. 
 

ลงชื่อ      สมบูรณ ์  บินหมดู         ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายสมบรูณ์   บนิหมูด) 

                                        เลขานกุารสภา อบต.บ่อน้ าร้อน  
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  ไดต้รวจรายงานการประชุมครั้งแล้ว 
 

ลงชื่อ          ยาพาด  สะเละ            ประธานกรรมการ 
                                                    (นายยาพาด  สะเละ) 
 

ลงชื่อ          สมบรูณ์  บนิหมูด          กรรมการ 
                                                    (นายสมบูรณ์   บินหมดู) 
 

ลงชื่อ      โลม   พันธรตันสงคราม       กรรมการ 
                                                 (นายโลม  พันธรตันสงคราม) 
 

รายงานการประชุมครั้งนี้  สภาได้รบัรองแลว้เมือ่วนัที่.                                          . 
 

ลงชื่อ        สุทัศน์  ละเอียด             ประธานสภา อบต. 
                                                 (นายสุทัศน์   ละเอียด) 


