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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 
วันที่  25  สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
************************************ 

ผู้มาประชุม 
1. นายปรีชา  มุลาลินน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
2. นายพิสูตร  ดีเลิศ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ประธานสภา 
3. นายวิชัย  จรจรัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 1 
4. นายสัญญา  สันทานุลัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 1 
5. นายเยอรมัน  ชมด ี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 2 
6. นายบรรจง  ยอดอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 2 
7. นายเอก  หงส์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 3 
8. นายจักรพงศ์  หมายมั่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 3 
9. นายสมเภา  คงกล้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 4 
10. นายสมพงษ์  สุขสงวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 5   
11. นายจ าเนียร  คงกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 5  
12. นายรพีพงศ์  เกลียวเพียร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 6  
13. นายอ๊อส  ครบสิ้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 7 
14. นายวีรชัย  แต้มทอง     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 7 
15. นายสุพจน์  สุขสงวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 8 
16. นายดุษฎี  สุขเอ่ียม    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 9 
17. นายศักดิ์ดา  ปรากฏมาก    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 10 
18. นายสมศักดิ์  ศรีเนตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 10   
19. นายวิเชียร  วงศ์สกุล    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 11 
20. นางสมควร  ศิริพูน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 11 
21. นายสุชาติ  เมืองงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 12 
22. นายอนิวรรต  มานุจ า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 12 
23. นายเสงี่ยม  พวงศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 13 
24. นางนฤมล  มั่นหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 13   
25. นายประกาศิต  จันทน์หอม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายยวน  เสาร์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 4   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประกาศิต  จันทน์หอม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
2. นางนนทวรรณ  สามารถ ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  
3. นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
4. นายสุปนาท  ชมชื่นดี ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
5. นายสิทธิชัย  ภาสกานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

 

เริ่มประชุมเวลา   : 09.30 น. 
 

เลขานุการสภาฯ   : วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
     ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ        
    บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 56
     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกองค์การบริหารส่วน
    ต าบลแกใหญ่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 24 ท่าน  ลาป่วย 1 ท่าน คือ นายยวน เสาร์
    ทองส.อบต. หมู่ 4 ถือว่ามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาฯ      
     ทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียน
    บูชาพระรัตนตรัยและเป็นผู้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ตามระเบียบวาระการประชุม
    ต่อไป 
นายปรีชา มุลาลินน์  : เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุมครับ สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การ
(ประธานสภาฯ)   บริหารส่วนต าบลแกใหญ่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟัง
    การประชุมทุกท่าน การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
     ประจ าปี  พ.ศ.2563 
  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เม่ือวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563  

นายปรีชา มุลาลินน์  - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 
(ประธานสภาฯ)   สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทางฝ่าย    
    เลขานุการสภาได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกได้อ่านและตรวจรายงานการประชุมแล้ว  
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    ก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันโดยผ่านคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    เรียบร้อย หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเชิญเสนอต่อที่
    ประชุมสภาได้ครับ  
นายอนิวรรต  มานุจ า  - หน้าที่ 8 ที่ท่านประธานกล่าวว่าผมอนุญาตให้ผู้บริหารตอบประเด็นของท่าน
(สมาชิก อบต.หมู่ 12)  ส าเภาเพ่ือจะเชื่อมโยงถึงท่าน ผอ.การคลัง และประเด็นของท่านอนิวัฒน์ ชื่อของ
    ผมพิมพ์ผิดครับ ขอแก้ไขเป็น อนิวรรต น าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์  - ท่านอนิวรรต มานุจ า สมาชิก.อบต.หมูที่ 12 ขอแก้ไข หน้าที่ 8 ซึ่งทางเลขาเอง
(ประธานสภาฯ)   ได้พิมพ์ชื่อท่านผิดครับให้แก้ไขจาก อนิวัฒน์ เป็น อนิวรรต ครับ มีสมาชิกท่านใด
    จะขอแก้ไขอีกไหมครับ เชิญท่านเอกครับ 

นายเอก หงส์ทอง  - บันทึกรายงานการประชุมนี้ผมไม่แน่ใจว่าถูกหรือหรือผิดส่วนจะแก้ไม่แก้ยังไง 
(สมาชิก อบต.หมู่ 3)  ท่านประธานลองดูนะครับ การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.
    2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เดือนถูกไหมครับท่านประธาน ผิดพลาดนะ
    ครับท่านประธาน ประชุมคราวที่แล้วน่าจะเป็นเดือนกรกฎาคม เพราะฉะนั้นสิ่งที่
    ผมจะเรียนไปยังท่านประธานและท่านเลขานุการว่าในเรื่องของรายละเอียดเหล่านี้
    มีความส าคัญ และต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยและเมื่อบันทึกการประชุมเสร็จ    
    เรียบร้อยแล้วในหน้าที่ 19 ก่อนที่ท่านจะส่งให้คณะกรรมการได้ตรวจเพ่ือที่จะส่ง
    ให้สภาได้พิจารณาผู้บันทึกการประชุมก็ยังไม่มี  ข้ามขั้นตอนไปเยอะครับ ผม       
    อยากจะให้ท่านประธานตรวจสอบให้ละเอียด ในหน้าสุดท้ายแน่นอนครับว่าท่าน
    ประธานยังไม่ได้ลง แต่ว่าเรื่องนี้ถ้าผ่านจะเข้าสู่การประชุมวันนี้ คือวันที่ 25              
    สิงหาคม 2563 ไม่ใช่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถูกไหมครับท่านประธาน            
     เพราะฉะนั้นท่านประธานจะไม่แก้ไขหรือไม่แก้ไขก็แล้วแต่ท่านประธานครับ ผม 
    เรียนน าเสนอให้ท่านประธานได้พิจารณาเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ตามท่ีท่านเอก หงส์ทอง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 น าเสนอก็ผิดพลาดจริงก็ถือว่าท่าน
(ประธานสภาฯ)   ขอแก้ไขนะครับ ให้ท่านแก้ไขตามที่ท่านได้เห็นและแจ้งในที่ประประชุมนะครับ ให้
    ที่ประชุมแก้ไข หน้าที่ 1 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี          
     2563 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี
    2563 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ครับ และหน้าที่ 20 บรรทัดสุดท้ายแก้ไข
    รายงานการประชุมฉบับนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้รับรองแล้วตาม
    มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี
     2563 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 เป็น รายงานการประชุมฉบับนี้สภา         
    องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้รับรองแล้วตามมติที่ประชุมสภาองค์การ        
    บริหารส่วนต าบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 วันที่ 25
     สิงหาคม พ.ศ.2563 นะครับ ในระเบียบวาระที่ 2 มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีก
    ไหมครับ 
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ที่ประชุมสภาฯ   - ไม่มีการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ผมจะขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
(ประธานสภาฯ)   บริหารส่วนต าบลแกใหญ่สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 วันศุกร์ที่ 24 
     กรกฎาคม 2563 ที่ได้แก้ไขแล้วโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม     รับรอง  24 เสียง 
      ไม่รับรอง - เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เรียนเพื่อทราบ    
    -ไม่มี- 
  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564  
  - วาระ 2 (ขั้นแปรญัตติ) 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ 
(ประธานสภาฯ) 
เลขานุการสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลด 
รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ ต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนด ตามข้อ 
45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง  
ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง 
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเงิน แต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหาร 
ท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  
ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้  

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้เงินต้นเงินกู้  
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่า

รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา ท้องถิ่นเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด  
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ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น 
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น
ต่อ ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข 
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นการใด การสงวนตามความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นั้น แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่
กรณี ต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภา
ท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงาน หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงาน
นั้น  
ข้อ 110 ญัตติร่ างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติ  รับหลักการ และส่งให้  
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
แล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง 
รายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุ
ว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดตอนหนึ่งหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ
และมติ ของคณะกรรมการนั้นเป็นการประการใด การสงวนความเห็นของ
คณะกรรมการแปร ญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  

ทีป่ระชุม    - รับทราบ  
นายปรีชา มุลาลินน์   - ตามที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 แห่งร่างข้อบัญญัติงบ
(ประธานสภาฯ)   ประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาฯ
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563
     และการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นการแปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะ           
    กรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาค าแปรญัตติร่าง       
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไปผมขอเชิญ
    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน           
    ต าบลแกใหญ ่เพ่ือพิจารณาครับ 
นายสัญญา  สันทานุลัย  - ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้แต่งตั้ งกระผมเป็นประธาน     
(ประธานคณะกรรมการฯ)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
     พ.ศ.2564 และตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลแกใหญ่ ได้มีมติรับหลักการแล้วในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
    ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เพ่ือให้คณะกรรมการ
    แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้
    พิจารณา โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เป็น
    เวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
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     และก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาค าแปรญัตติในวันที่ 23 สิงหาคม
    2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปนั้น  

ปรากฏว่า มีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา อบต. มายื่นเสนอค าขอแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการพิจารณาแปร
ญัตติร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้  

1. นายเอก หงส์ทอง ส.อบต.หมู่ที่ 3 ยื่นค าแปรญัตติขอตัดลดจ านวนเงิน
ที่ขออนุมัติจ่ายแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุนค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้า 81 ตั้งไว้ จ านวน 
20,000 บาท ขอปรับลด  5,000 บาท คงเหลือ 15,000 บาท 
เหตุผล เนื่องจากตั้งไว้สูงเกินความจ าเป็น  
ความเห็นท่านนายกฯ เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องตั้งจ่ายรายการนี้ไว้ จึงขอยืนยัน
ตามร่างเดิม 
มติที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นด้วยกับร่างเดิม 2 เสียง 

        เห็นด้วยกับผู้แปร  1 เสียง 
        งดออกเสียง  0 เสียง  
    ผู้ยื่นค าแปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้สงวน
    ค าแปรญัตติ 
 

2. นายเอก หงส์ทอง ส.อบต.หมู่ที่ 3 ยื่นค าแปรญัตติขอตัดลดจ านวนเงิน
ที่ขออนุมัติจ่ายแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุนค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะท างาน หน้า 81 ตั้งไว้ จ านวน 40 ,000 
บาท ขอปรับลด 20,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท 
เหตุผล เนื่องจากตั้งไว้สูงเกินความจ าเป็น  
ความเห็นท่านนายกฯ เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องตั้งจ่ายรายการนี้ไว้ จึงขอยืนยัน
ตามร่างเดิม 
มติที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นด้วยกับร่างเดิม 2 เสียง 

        เห็นด้วยกับผู้แปร  1 เสียง 
        งดออกเสียง  0 เสียง  
    ผู้ยื่นค าแปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้สงวน
    ค าแปรญัตติ 
 
     3. นายสัญญา สันทานุลัย ส.อบต.หมู่ที่ 1 ยื่นค าแปรญัตติขอตัดลด     
    จ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย แผนงานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
    รายจ่ายเกี่ยวเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าเข้าลักษณะหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่าย
    ในการด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ระยะ ที่ 2) หน้า 70
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    ตั้งไว้ จ านวน 500,000 บาท ขอแปรลดงบประมาณ จ านวน 200 ,000 บาท
     คงเหลือ 300,000   

เหตุผล เนื่องจากตั้งไว้สูงเกินความจ าเป็น  
ความเห็นท่านนายกฯ เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องตั้งจ่ายรายการนี้ไว้ จึงขอยืนยัน
ตามร่างเดิม 
มติที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นด้วยกับร่างเดิม 2 เสียง 

        เห็นด้วยกับผู้แปร  1 เสียง 
        งดออกเสียง  0 เสียง  
    ผู้ยื่นค าแปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้สงวน
    ค าแปรญัตติ 
 
     4. นายสัญญา สันทานุลัย ส.อบต.หมู่ที่ 1 ยื่นค าแปรญัตติขอตัดลด     
    จ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย แผนงานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
    รายจ่ายเกี่ยวเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าเข้าลักษณะหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่าย
    ในการฝึกอบรมและสัมมนา หน้า 70 ตั้งไว้ จ านวน 100,000 บาท ขอแปรลด
    งบประมาณ จ านวน 40,000 บาท คงเหลือ 60,000 บาท 

เหตุผล เนื่องจากตั้งไว้สูงเกินความจ าเป็น  
ความเห็นท่านนายกฯ เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องตั้งจ่ายรายการนี้ไว้ จึงขอยืนยัน
ตามร่างเดิม 
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นด้วยกับร่างเดิม 2 เสียง 

        เห็นด้วยกับผู้แปร  1 เสียง 
        งดออกเสียง  0 เสียง  
    ผู้ยื่นค าแปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติที่ประชุมคณะกรรมการฯเห็นชอบให้สงวน
    ค าแปรญัตติ 
 
     5. นายประกาศิต จันทน์หอม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติ      
    หน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ยื่นค าแปรญัตติ ขอแก้ไขเพ่ิมเติม
    รายละเอียดค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.         
    2564 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงการสร้างพ้ืนฐาน ค่า
    ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค  หน้า 97  

รายละเอียดค าชี้แจงเดิม 
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (จากซอยแสง
     เทียนถึงหนองน้ าสาธารณะ)เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
     เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (จากซอยแสงเทียนถึงหนองน้ าสาธารณะ)      
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     ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 234 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
     คอนกรีตและปีก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  956 ตารางเมตร วางท่อลอดถนน                 
     ค.ส.ล. แบบกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 9 เมตร พร้อมป้าย
     โครงการ 1 ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ.2562 

    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ที่ 118  ล าดับที่ 243 
    รายละเอียดค าชี้แจงแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (จากซอยแสง
เทียนถึงหนองน้ าสาธารณะ)เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (จากซอยแสงเทียนถึงหนองน้ าสาธารณะ) 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 234 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตและปีก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลุก
ทั้ งสองข้างทาง ข้างละ0.50 เมตร  วางท่อลอดถนน  ค.ส.ล.  แบบกลม
เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ล า ง 0.60 x 1.00 เ ม ต ร  จ า น ว น  9 เ ม ต ร  พ ร้ อ ม ป้ า ย
โครงการ 1 ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ.2562 

    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 118  ล าดับที่ 243 

    มติที่ประชุมมีมติให้แก้ไขโดยมติคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
     6. นายประกาศิต จันทน์หอม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติ      
    หน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ยื่นค าแปรญัตติเพ่ิม แผนงาน     
    การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษางบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์     
    ส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จ านวน 48,400 บาท เพ่ือ       
    จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter)        
     จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,200 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า ขนาด 12,000 บีทียู 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 
บีทียูต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร ์5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
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6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข้อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) 
สูงกว่า 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
 (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

-เ ป็ น ไ ป ต า ม บั ญ ชี ร า ค า ม า ต ร ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ์ ก อ ง ม า ต ร ฐ า น
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562 

     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เ พ่ิมเติม ครั้ ง       
    ที ่1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 38 ล าดับที่ 1   

   มติที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นด้วยกับร่างเดิม 0 เสียง 
        เห็นด้วยกับผู้แปร  3 เสียง 
        งดออกเสียง  0 เสียง 
  
    ผมขอชี้แจ้งรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ ทราบเพ่ือที่จะได้พิจารณาต่อไปครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ขอขอบคุณท่านสัญญา สันทานุลัย ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ ตาม
(ประธานสภาฯ)   รายงานที่ส่งมาให้ประธานสภา ทางท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้สรุปไว้
    ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกแล้ว เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการด าเนินการให้
    สมาชิกที่ได้สงวนค าแปรญัตติได้อภิปรายเพ่ือให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจเหตุผลที่ขอ 
    แปรปรับลดครับ เชิญท่านเอก หงส์ทอง สอบต.หมู่ที่ 3 ครับ  
นายเอก หงษ์ทอง  - ตามที่ท่านประธานและท่านสมาชิกได้เห็นในรายละเอียดเกี่ยวกับที่ผมได้ขอแปร
(สมาชิก อบต.หมู่ 3)  ในส่วนของแผนงานการศึกษา ถ้าแยกเป็นเรื่องๆ แล้วทุกท่านอาจจะเห็นภาพไม่ชัด
     ผมขออนุญาตท่านประธานเรียนชี้แจงที่เดียวเลยเพราะว่าทั้งสองเรื่องที่ผมจะน า
    เรียนเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กัน เรื่องแรกแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
    เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
    หน้า 81 ตั้งไว้ จ านวน 20,000 บาท เพ่ือจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์จ านวน 4 ชุดๆ
     5,000 บาท ผมมองว่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ปัจจุบันนี้มีราคาถูก ราคาประมาณ        
     1,000 กว่าบาท ผมให้เต็มท่ีก็ 2,000 บาท 4 ตัว ก็ 8,000 บาท แต่ในนี้ผมมอง
    ว่าตั้งไว้สูงเกินความจ าเป็น แต่การแปรตัดลดงบประมาณของผมผมจะไม่แปร     
    ตัดทิ้งโดยไม่เกิดประโยชน์อะไร 15,000 บาท ก็น่าจะพอซื้อได้ส าหรับโต๊ะ 4 ตัว
     และผมขอตัด 5,000 บาท ไว้ก่อนเพ่ือที่จะน าไปสมทบตามที่ผมได้เรียนท่าน      
    ประธานไปในขั้นรับหลักการเรื่องเครื่องปรับอากาศส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผม
    อยากให้เพ่ิมจ านวนของเครื่องปรับอากาศเป็นจ านวน 2 เครื่อง เพราะราคา       
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    เครื่องปรับอากาศตัวละ 24,200 บาท และอีกส่วนหนึ่งผมจะขอตัดจากจัดซื้อโต๊ะ
    ท างาน 20,000 บาท รวมเป็น 25000 บาท ซึ่งก็สอดคล้องกับราคาของ           
    เครื่องปรับอากาศ 24,200 บาท เพียงแต่ว่าในขั้นตอนของแปรปรับเพิ่มสมาชิกไม่
    สามารถที่จะกระท าได้ ก็จะเป็นอ านาจของผู้บริหารที่จะขอแปรเพ่ิมซึ่งอย่างที่ท่าน
    เห็นในนี้ก็จะมีญัตติที่ขอแปรปรับเพ่ิม เช่นเดียวกัน ในข้อที่ 2 ที่ผมยื่นขอแปรก็คือ
    เรื่องโต๊ะท างานจ านวน 40,000 บาท ตั้งไว้ที่จะซื้อ 4 ชุดๆละ 10,000 บาท ผม
    มองว่าตั้งไว้สูง แต่ที่ตัดเพ่ือที่จะให้ผู้บริหารจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพ่ิม เหลือไว้
     20,000 บาท โต๊ะตัวละ 5,000 บาท ก็น่าจะนั่งท างานได้ จริงๆ ถ้าเป็นไปได้ผม
    ก็อยากเห็นรายละเอียดของครุภัณฑ์ แต่ด้วยความที่ไม่เห็นผมก็เลยไม่สามารถที่จะ
    บอกได้ว่าควรจะตัดไปขนาดไหน แต่ผมขออนุญาตที่จะตัดทั้งสองรายการนี้รวมเม็ด   
    เงิน 25,000 บาท เผื่อว่าถ้าผู้บริหารเห็นว่าเครื่องปรับอากาศมีประโยชน์กับศูนย์
    พัฒนาเด็กเล็กท่านจะได้ด าเนินการจัดซื้อต่อไป ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ท่านเอก หงษ์ทองก็ได้ชี้แจงเหตุผลที่ขอตัดลดงบประมาณกับสมาชิกทุกท่านแล้ว
(ประธานสภาฯ)   นะครับ ทางฝ่ายบริหารมีเหตุผลอะไรที่จะชี้แจงเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ
    มติที่ประชุมครับ  

รายการที่ 1 นายเอก หงส์ทอง ส.อบต.หมู่ที่ 3 ยื่นค าแปรญัตติขอตัดลดจ านวน
เงินที่ขออนุมัติจ่ายแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
ลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้า 81 ตั้งไว้ 
จ านวน 20,000 บาท ขอปรับลด 5,000 บาท คงเหลือ 15,000 บาท ขอมติ
ที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม     เห็นด้วยกับผู้แปร 21 เสียง 
      เห็นด้วยให้คงไว้ร่างเดิม 3 เสียง 
      งดออกเสียง  - เสียง 
    มติที่ประชุมเห็นด้วยกับผู้แปรญัตติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
 
    รายการที่ 2. นายเอก หงส์ทอง ส.อบต.หมู่ที่ 3 ยื่นค าแปรญัตติขอตัดลด          
    จ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ             
    การศึกษา งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะท างาน หน้า 81
     ตั้งไว้ จ านวน 40,000 บาท ขอปรับลด 20,000 บาท คงเหลือ 20,000        
     บาท ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม     เห็นด้วยกับผู้แปร 16 เสียง 
      เห็นด้วยให้คงไว้ร่างเดิม 8 เสียง 
      งดออกเสียง  - เสียง 
    มติที่ประชุมเห็นด้วยกับผู้แปรญัตติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
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นายปรีชา มุลาลินน์  - ต่อไปรายการที่ 1 ของท่านสัญญา สันทานุลัย ส.อบต.หมู่ที่ 1 ซึ่งท่านก็ได้สงวน
(ประธานสภาฯ)   ค าแปรไว้ เรียนเชิญท่านอภิปรายครับ    
นายสัญญา สันทานุลัย  - ผมก็เป็นคณะกรรมการแปรญัตติและในฐานะสมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 ซึ่งอาสามา
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1)   รับใช้เป็นปากเป็นเสียงให้พ่ีน้องประชาชน ในการจัดท าข้อบัญญัติฯ ปี 2564        
     งบประมาณตั้งไว้ 58 ล้าน การจัดเก็บภาษีแต่ละปีและปีนี้สถิติสูง การจัดเก็บภาษี
    ได้ ซึ่งในแต่ละปีกองคลังของบในการจัดเก็บภาษีไว้เยอะ ในข้อบัญญัติ ปี 2563 ที่
    ผ่านมาก็ 700,000 บาท สภาก็อนุมัติให้ ทั้งๆที่โครงสร้างพ้ืนฐานได้หมู่ละ            
     200,000 – 300,000 บาท แต่ทั้งนี้เพ่ือที่จะจัดเก็บรายได้หมวดของเงินภาษี
    เข้ามา ปีนี้กองคลังขอตั้งไว้ 500,000 บาท มีความคุ้มค่าหรือไม่ ในฐานะที่ผม 
    เป็นสมาชิกก็ๆ ได้ขอแปรปรับลดแผนงานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่า
    ใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าเข้าลักษณะหมวดอ่ืน ๆ       
     ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ระยะ ที่ 2)    
         หน้า 70 ตั้ งไว้  จ านวน 500 ,000 บาท ขอแปรลดงบประมาณ จ านวน               
     200,000 บาท คงเหลือ 300 ,000 บาท ผมทราบว่าในงบประมาณตัวนี้          
    สามารถที่จะด าเนินการได้ ถ้าหากว่าผลการจัดเก็บไม่ดีก็จะต้องมาคิดทบทวนใหม่
    ว่าสมควรที่เราจะตั้งงบประมาณไว้เยอะๆ หรือไม่  แทนที่จะเอาเงินตัวนี้ไป           
    สนับสนุนในกองการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ ภูมิปัญญา
    ชาวบ้าน ซึ่งหลักสูตรใหม่ที่ออกมามี วัด บ้าน โรงเรียน ที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน            
     เพราะฉะนั้นคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ต้องคระหนักว่าเงินเหล่านี้ที่เราจะน าไปใช้  
    จ่ายต้องพึงมัธยัสถ์และประหยัดให้คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่เราอนุมัติไป ฝากถึงผู้บริหาร
    ด้วยครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ท่านก็ได้ชี้แจงเหตุผลที่ท่านขอแปรปรับลดต่อที่ประชุมให้ทราบแล้วนะครับ
(ประธานสภาฯ)   แผนงานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวเรื่องกับการ
    ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าเข้าลักษณะหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท า 
    แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ระยะ ที่ 2) หน้า 70 ตั้งไว้ จ านวน 500,000
     บาท ขอแปรลดงบประมาณ จ านวน 200,000 บาท คงเหลือ 300,000 ผมจะ
    ขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 
มติที่ประชุม     เห็นด้วยกับผู้แปร 10 เสียง 
      เห็นด้วยให้คงไว้ร่างเดิม 10 เสียง 
      งดออกเสียง  4 เสียง 
 เม่ือที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก

เสียงหนึ่งโดยเปิดเผยเป็นเสียงชี้ขาด ด้วยเหตุผลว่า เราตั้งรายการค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ระยะ ที่ 2) นี้ไว้แล้ว ซึ่ง
แผนที่ภาษีส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้เรียบร้อย เพื่อให้การด าเนินการจัดเก็บ
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ภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับองค์การ ซึ่งผม
เห็นด้วยให้คงไว้ร่างเดิม 

 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ต่อไปรายการที่ 2 ของท่านสัญญา สันทานุลัย ส.อบต.หมู่ที่ 1 ซึ่งท่านก็ได้สงวน
(ประธานสภาฯ)   ค าแปรไว้ เรียนเชิญท่านอีกครั้งครับ  
นายสัญญา สันทานุลัย  - ในฐานะที่สมาชิกเป็นปากเป็นเสียงให้พ่ีน้องต าบลแกใหญ่ เพ่ือที่จะอาสามารับใช้
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1)   พ่ีน้อง ซึ่งในข้อบัญญัติฯ 2564 ท่านลองดูในแต่ละกอง กองการศึกษาในเรื่องการ
    จัดอบรมใช้งบประมาณครั้งละ 20,000 – 50,000 หรือส านักปลัดที่มีสมาชิก
     24 ท่าน รวมเจ้าหน้าที่ด้วยก็ประมาณ 20 กว่าท่าน รวมทั้งหมด 40 กว่าท่านก็
    เห็นตั้งงบประมาณไว้แค่ 200,000 บาท เท่านั้น แต่ท่านมาดูกองคลัง มีบุคลากร
    กี่ท่านครับท่านประธาน แต่ตั้งงบประมาณไว้ 100,000 บาท ถือว่าสูงเกินความ
    จ าเป็นครับ ท่านเข้าใจว่าเป็นเงินในกระเป๋าตัวเองหรือเปล่า ถ้าท่านเข้าใจแบบนั้น
    ให้ท่านไปคิดใหม่ด้วยนะครับ เงินแต่ละบาทที่รัฐอุดหนุนให้ก็ดี หรือ อบต.จัดเก็บ
    ภาษีเองก็ดีเป็นเงินที่พ่ีน้องประชาชนเสียภาษีให้แก่รัฐ แต่ท่านอ้างอิงจากอะไรครับ
     ผมไม่อยากพาดพึงถึงใครแต่อยากให้ท่านค านึงถึงศักยภาพในแต่ละปีที่เราจะต้อง
    จ่าย ค านึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของพ่ีน้องส่วนรวม แทนที่เราจะเอาเงิน
    นั้นไปพัฒนาด้านอ่ืนๆ กระผมในฐานะสมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 จึงขอปรับลดจ านวน
    เงินที่ขออนุมัติจ่าย แผนงานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอยรายจ่าย
    เกี่ยวเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าเข้าลักษณะหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
    ฝึกอบรมและสัมมนา หน้า 70 ตั้งไว้ จ านวน 100 ,000 บาท ขอแปรลด            
    งบประมาณ จ านวน 40,000 บาท คงเหลือ 60,000 บาท ขอชี้แจงต่อที่ประชุม
    รับทราบเพียงเท่านี้ครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - รายการของท่านสัญญา สันทานุลัย ท่านได้ขอแปรปรับลดในส่วนของแผนงาน
(ประธานสภาฯ)   บริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวเรื่องกับการปฏิบัติ          
    ราชการที่ไม่เข้าเข้าลักษณะหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา หน้า 
    70 ตั้งไว้ จ านวน 100,000 บาท ขอแปรลดงบประมาณ จ านวน 40,000 บาท
     คงเหลือ 60,000 บาท ซึ่งท่านก็ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปเรียบร้อยแล้ว ผมขอมติที่
    ประชุมครับ 
มติที่ประชุม     เห็นด้วยกับผู้แปร 6 เสียง 
      เห็นด้วยให้คงไว้ร่างเดิม 14 เสียง 
      งดออกเสียง  4 เสียง 
 มติที่ประชุมเห็นด้วยให้คงไว้ร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ต่อไปเอกสารหน้าที่ 5 ท่านประกาศิต จันทน์หอม ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายก ได้
(ประธานสภาฯ)   ขอยื่นแปรญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดค าชี้แจง ตามรายละเอียดที่ท่าน             
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    สมาชิกได้อ่านไปแล้ว รายการโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
    ก่อสร้างโครงการสร้างพ้ืนฐาน ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
    หน้า 97  

รายละเอียดค าชี้แจงเดิม 
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (จากซอยแสง
     เทียนถึงหนองน้ าสาธารณะ)เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
     เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (จากซอยแสงเทียนถึงหนองน้ าสาธารณะ)      
     ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 234 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
     คอนกรีตและปีก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  956 ตารางเมตร วางท่อลอดถนน                 
     ค.ส.ล. แบบกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 9 เมตร พร้อมป้าย
     โครงการ 1 ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ.2562 

    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ที่ 118  ล าดับที่ 243 
    รายละเอียดค าชี้แจงแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (จากซอยแสง
เทียนถึงหนองน้ าสาธารณะ)เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (จากซอยแสงเทียนถึงหนองน้ าสาธารณะ) 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 234 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตและปีก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลุก
ทั้ งสองข้างทาง ข้างละ0.50 เมตร  วางท่อลอดถนน  ค.ส.ล.  แบบกลม
เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ล า ง 0.60 x 1.00 เ ม ต ร  จ า น ว น  9 เ ม ต ร  พ ร้ อ ม ป้ า ย
โครงการ 1 ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริห ารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติเห็นชอบให้แก้ไขด้วยมติคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เพราะฉะนั้นไม่ต้องขอมติที่
ประชุมสภาอีกนะครับ 

    - ท่านสุชาติ เมืองงาม มีข้อสงสัยอะไรครับ 
นายสุชาติ เมืองงาม  - เกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของหมู่ที่ 8 จะถูกหรือผิดยังไงไม่ทราบระเบียบให้          
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12)  หรือไม่เกี่ยวกับการใช้อ านาจของนายกมาแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดใหม่ ความจริง
    ผมอยากจะโทษคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่านด้วยท่านก็น่าจะรู้ว่ามีระเบียบ
    หรือไม่ ท่านต้องรับผิดชอบไม่ใช้อยู่ๆมาใช้อ านาจเผด็จการของนายกในการขอ     
    แก้ไข แล้วจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจาก 20,000 บาทเป็น 40,000 บาท นี้ก็เป็น
    เรื่องส าคัญผมเคยบอกกับสมาชิกทุกท่านว่าบทบาทหน้าที่ของสภามีอะไรบ้างให้
    ความเห็นชอบพิจารณา แก้ไขเพ่ิมเติมและความคุมการท างานของนายก ความจริง
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    ผมไม่ได้ติดใจอะไรของหมู่ที่ 8 สมาชิกต้องมาอภิปรายในเมื่อไม่มีไหล่ทางท่าน         
    จะต้องมาแก้ไขและอธิบายในสภา เพราะว่าข้อบัญญัตินี้ผ่านสภายกมือมาแล้วแต่
    ท่านมาแก้ไขแบบนี้ผมว่าไม่ถูกระเบียบครับ ขอท าความเข้าใจตรงนี้ครับ ขอบคุณ
    ครับ  
นายปรีชา มุลาลินน์    - เชิญท่านอนิวรรตครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายอนิวรรต มานุจ า  - ครับ เป็นเรื่องเดียวกันกับสมาชิกหมู่เดียวกันครับคือท่านประธานต้องลงมติครับ
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12)  เพราะว่ากรรมการเห็นด้วยกับร่างเดิม เห็นด้วยกับผู้แปร 1 เสียง ต้องอ่านให้เข้าใจ
    ด้วยนะครับ เพราะว่าผู้บริหารชี้แจงนี้รายละเอียดผ่านมาแล้วว่าต้องมีไหล่ทาง     
     ท่านต้องลงมตินะครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เดี๋ยวจะให้ผู้บริหารชี้แจงก่อนครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม - ตามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 12 ได้กล่าวหาผู้บริหารว่าใช้อ านาจเผด็จการในการที่จะ
(ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) เพ่ิมเติมแก้ไขค าชี้แจง ท่านประธานผมขอเรียนชี้แจงแบบนี้ครับ ตามอ านาจของ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาหรือสภาองค์การ         
    บริหารส่วนต าบลเขาบอกในเรื่องของการแปรญัตติไว้ ท่านต้องไปดูตรงนี้ สมาชิก
    สภาสามารถยื่นแปรญัตติปรับลดงบประมาณได้แต่ผู้ที่สามารถแปรญัตติเพ่ิมเขา  
    ก าหนดว่าเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเพ่ิมเติมข้อความที่ไม่สมบูรณ์
    ได้ ผมก็ถือว่าผมได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายทุกประการแล้ว แต่ท่านก็บอก
    ว่าผมใช้อ านาจเผด็จการผมก็ไม่ทราบว่าผมเผด็จการอย่างไร ส่วนที่ท่านสมาชิก 
    จากหมู่ที่ 12 อีกท่านหนึ่งได้ออกความเห็นเสนอความเห็นว่าสภาควรจะมีมติผม
    อยากให้ท่านประธานได้ดูระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
    สภาที่ผมเคยท าเป็นรูปเล่มมอบให้ท่านสมาชิกแล้ว ตรงนั้น และคณะกรรมการแปร
    ญัตติมีความเห็นเป็นเช่นไรผู้ที่แปรไม่เห็นด้วยกับกรรมการสามารถสงวนค าแปร 
    ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเพ่ือสภาพิจารณาตัดสิน แต่กรณีดังกล่าวกรรมการได้ออก
    ความเห็นแล้วไม่มีผู้สงวนค าแปรด้วยซ้ าไปแล้วสภาจะตัดสินอะไรอีกครับท่าน     
    ประธาน มีกฎหมายให้ไหมครับว่าจะต้องเอาข้อไหนมาพูดกันว่าจะต้องให้สภายก
    มือในเรื่องเหล่านี้ ตรงนี้ผมอยากให้ท่านประธานได้วินิจฉัย ซึ่งในระเบียบวาระแรก
    ขั้นรับหลักการสภาก็รับหลักการไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้เลือกคณะกรรมการแปร
    ญัตติท่านก็ได้เลือกแล้ว เพราะฉะนั้นให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการแปรญัตติใน
    การตัดสินแทนท่าน ยกเว้นแต่ถ้ามีผู้แปรสงวนค าแปรหรือกรรมการบางท่านสงวน
    ความเห็น ถ้ามีการสงวนเมื่อไรแบบนั้นถึงเป็นอ านาจของสภาที่จะตัดสินว่าจะเห็น
    ยังไง ยกตัวอย่าง กรรมการแปรญัตติมีความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยคะแนน 
    เสียง 2 : 1 เสียง กรรมการที่ออกเสียง 1 เสียงขอสงวนความเห็นเพ่ือที่จะอภิปราย
    ในสภาในฐานะเสียงข้างน้อยให้สภาเป็นผู้ตัดสินได้ แบบนี้ถึงจะมีระเบียบรองรับ
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     ผมอยากให้ท่านสมาชิกได้ตีความ กฎ ระเบียบให้แตกฉานดูการปฏิบัติซึ่งมี             
    กฎหมายเขียนไว้อยู่แล้ว ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ต้องอ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติ
    ที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ
     49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
    ร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อต่อประธานสภาท้องถิ่น
     รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข        
    เพ่ิมเติมในตอนใด หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร          
    ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
    แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 
      ในข้อนี้ผมขอวินิจฉัยว่าคณะกรรมการแปรญัตติได้รับค าแก้ไขเพ่ิมเติม 
    จากท่าน นายก คณะกรรมการฯ ก็รับไปตามอ านาจหน้าที่ของท่านและมติที่ประชุม
    คณะกรรมการแปรญัตติก็มีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อความเดิมเป็น      
    ข้อความใหม่ได้ ถูกต้องแล้ว ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อโครงการแล้วเพราะฉะนั้น
    ผมไม่ต้องขอมติจากท่ีประชุมสภาอีกนะครับ ต่อไปรายการสุดท้ายรายการของท่าน
    ประกาศิต จันทน์หอม ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายกขอแปรปรับเพ่ิมแผนงานการศึกษา
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษางบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อ
    เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จ านวน 48,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ    
    เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter)  จ านวน  2 เครื่ อ ง
         ราคาเครื่องละ 24,200 บาท มติที่ประชุมเห็นด้วยให้คงร่างเดิม 2 เสียง เห็นด้วย
    กับผู้แปร 1 เสียง งดออกเสียงไม่มี ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปร เชิญท่านนายก        
    ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
นายประกาศิต จันทน์หอม - เหตุผลที่ผมต้องเสนอค าแปรญัตติเพ่ิมเข้ามาด้วยเหตุที่ว่าเจ้าหน้าที่งบประมาณ
(ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) ท าเสนอเข้ามาด้วยงบประมาณที่จ ากัดตรงนั้น ซึ่งก็ได้มีการแปรตัดของสมาชิกที่
    เห็นว่าไม่เกิดประโยชน์และยังไม่มีความจ าเป็นเพียงพอ และทางคณะกรรมการ 
    แปรญัตติได้เห็นด้วยกับผู้แปรแล้วนั้น ด้วยงบประมาณที่ถูกแปรตัดไปแล้วก็ต้องตก
    ไปเพราะกฎหมายสมาชิกสามารถแปรลดงบประมาณได้เท่านั้นไม่สามารถแปรเพ่ิม
    ได้ และกฎหมายให้นายกแปรเพ่ิม แก้ไขหรือแปรเพ่ิมเป็นรายการใหม่ได้เท่านั้น 
    ตามรายงานการประชุมรายละเอียดบอกว่าเครื่องปรับอากาศเครื่องละ 48,400
     บาท ทางผู้ช่วยเลขาแจ้งผมมาเมื่อสักครูว่าพิมพ์ผิดขอให้แก้ไขเป็นราคาเครื่องละ
     24,200 บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์  ผู้บริหารเห็นว่าเพ่ือให้เกิด        
    ประโยชน์จึงได้ยื่นเสนอค าแปรญัตติเพ่ิมเติมจากยอดเงินดังกล่าว แปรเพ่ิมใน      
    แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษางบลงทุน ค่าครุภัณฑ์           
    ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จ านวน 48,400 บาท
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     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter)
    จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,200 บาท ลายละเอียดตามที่เอกสารที่อยู่ใน
    มือสมาชิก คือเพ่ิมไปอีก 1 เครื่อง ซึ่งตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสียงข้างมาก
    เห็นด้วยให้คงร่างเดิม ผมเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรที่งบประมาณถูกลดไปแล้วไม่
    น ามาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรา ดังนั้น
    ผมจึงได้สงวนค าแปรญัตติเพ่ือให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ตัดสินครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านสมศักดิ์ ศรีเนตรครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร  - ผมยังมีข้อสงสัยในหน้าที่ 5 ของท่านประกาศิตที่โครงการของหมู่ที่ 8 รายการ
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10)  เดิมคือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 234 เมตร
      หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตและปีก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 956 ตาราง 
    เมตร วางท่อลอดถนน ค.ส.ล.แบบกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร    
      จ านวน 9 เมตร งบประมาณเท่าไรก็ไม่ได้ลง ทีนี้ก็มาชี้แจงแก้ไขเพ่ิมเติมว่าพร้อม
    ไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้างทาง ข้างละ0.50 เมตร งบประมาณก็ไม่ได้ลง แล้ว
    ถามว่าท่านเอางบประมาณมาจากไหน ยังไม่รู้ว่าของเดิมงบประมาณเท่าไรของใหม่
    งบประมาณเท่าไร ท่านว่าไม่ให้สภาลงมติเพราะเห็นว่าคณะกรรมการพิจารณา      
    มาแล้ว ท่านก็ฉีกใบนี้ออกไปไม่ต้องให้ผมพิจารณาเพราะว่าต้องมีมติขั้นแปร ถ้า 
    เสนอมาแล้วก็ต้องมีมติแล้วท่านจะผ่านหน้านี้ไปถึงหน้าที่ 6 ได้อย่างไร หน้าที่ 6
     เหมือนกันท่านจะเพ่ิมเงินท่านเอาเงินมาจากที่ไหนมา วันที่ท่านส่งร่างข้อบัญญัติให้
    ที่ประชุมสภางบประมาณเท่าไรและที่เพ่ิมเติมมางบประมาณจากไหนไปไหน ผมขอ
    สอบถามครับเพราะไม่เข้าใจจริง ๆ ครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ก็ถูกต้องตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าวมา แต่เม็ดเงินไม่ได้กระทบนะครับข้อความ
(ประธานสภาฯ)   น่าจะพิมพ์ตกหล่น เชิญท่านเอก หงษ์ทองครับ 
นายเอก หงษท์อง  - จริงแล้วผมอยากให้ท่านประธานข้ามไปพิจารณาให้จบเป็นเรื่องๆ ไป เมื่อสักครู่
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3)  เราก าลังพิจารณาหน้าที่ 6 ให้จบก่อนแล้วท่านค่อยย้อนกลับมาก็ได้ คืออย่างนี้ครับ
    ท่านประธานการตั้งคณะกรรมการแปรมีผลตั้งแต่ท่านตั้งขึ้นมาคณะกรรมการที่  
    ท่านเลือกเข้าไปจะต้องมีคุณสมบัติมีวุฒิภาวะ เพราะฉะนั้นบุคคลที่ท่านเลือกเข้าไป
    นั้นหมายถึงคนที่มีคุณสมบัติวุฒิภาวะสามารถพิจารณาแทนสมาชิกสภาได้ ที่ผ่าน
    มาท่านอาจจะท าเป็นเล่นก็ได้ เพราะไม่เกิดปัญหา แต่เมื่อท่านประธารพิจารณา 
    มาแล้วไม่มีข้อขัดแย้งใด ๆ กับคณะกรรมการแปรกับฝ่ายบริหารนั้นถือว่าเป็นอัน
    ที่สุดสภาไม่ต้องพิจารณา ฉะนั้นในหน้าที่ 5 นั้นสิ่งที่ท ามาถูกแล้ว ท่านอาจจะ        
    ย้อนกลับไปอดีตว่าท าไมเมื่อก่อนเคยเป็นแบบนั้นแบบนี้  ท่านกลับไปดูว่าสิ่งที่ท า
    อันไหนถูกหรือผิดแต่ผมบอกว่าผิด วันนี้เราท าถูกแล้วท าไมผมไม่เถียงท าไมผมไม่
    แย้ง ส่วนหน้าที่ 6 ประเด็นงบประมาณท่านอาจะตั้งไว้ 60 ล้านพอแปรแล้ว         
    งบประมาณจะเป็น 61 ล้านก็ได้ เพราะในการเพ่ิมงบประมาณขึ้นมาท่านต้อง   
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    กลับไปดูว่าเขาให้เพ่ิมขึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์ไปดูระเบียบให้ดี ซึ่งตรงนี้ผมเห็นว่าเพราะ
    งบปบระมาณที่เพ่ิมขึ้นมานั้นเป็นศูนย์จุดเท่านั้นไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นผม
    ฝากท่านสมาชิกด้วยนะครับว่าถ้าทางเราท าผิดพลาดหลังจากนี้เราไปดูรายละเอียด
    ให้ดี ผมมองว่าวันนี้เราท าถูกแล้วการแย้งเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ต้องท าให้ถูกต้องผม      
    อยากให้ท่านประธานต่อไปเลยครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - มาต่อในหน้าที่ 7 เลยนะครับ แล้วผมจะถามในที่ประชุมว่าเราจะพักก่อนหรือไม่
(ประธานสภาฯ)   ก่อนที่จะมาร่วมพิจารณาหน้าที่ 5 ในประเด็นของท่านสมศักดิ์ครับ ท่านประกาศิต
    จันทน์หอมรายการสุดท้ายท่านขอแปรปรับเพ่ิมซึ่งท่านได้อธิบายถึงเรื่องเม็ดเงินที่
    จะมาซื้อเครื่องปรับอากาศอีกเครื่องว่ามีเส้นทางมาจากไหนท่านก็คิดดีแล้วว่าน่าจะ
    ไม่กระทบงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ ท่านได้แปรปรับเพ่ิมแผนงานการศึกษา งาน          
    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษางบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อ   
    เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จ านวน 48,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ        
    เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน(ระบบ Inverter)   จ านวน 2 เครื่อง
             ราคาเครื่องละ 24,200 บาท รายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์นะ
    ครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  
มติที่ประชุม     เห็นด้วยกับผู้แปร 21 เสียง 
      เห็นด้วยให้คงไว้ร่างเดิม 11 เสียง 
      งดออกเสียง  2 เสียง 
 มติที่ประชุมเห็นด้วยกับผู้แปรด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ในระเบียบวาระที่ 5 มีข้อท้วงติงเกี่ยวกับการพิจารณาผมก็ดู ไม่ค่อยจะละเอียด
(ประธานสภาฯ)   ก็ลืมจริงๆ ว่าท าไมไม่มีจ านวนเงินตามข้อความใหม่ข้อความเก่าว่าจ านวนเงิน             
    เท่าไร ต้องขออนุญาตที่ประชุมนะครับบางทีเราพิจารณาไปก็อาจจะผิดพลาดใน
    หน้าที่ 5 ที่ท่านประกาศิตขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดค าชี้แจง เดี๋ยวจะให้พัก 15
    นาทีเพ่ือปรึกษาหารือครับ เชิญครับ 
 

****************************พัก 15 นาที***************************** 
 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญสมาชิกเข้าที่ประชุมครับ ตามที่ได้ปรึกษาเมื่อสักครู่ท่านก็ยังยืนยันว่าแก้ไข
(ประธานสภาฯ)   เพ่ิมเติมต่อคณะกรรมการแปรญัตติถูกต้องแล้ว เพราะฉะนั้นในระเบียบวาระที่ 5
     นี้ ขอย้อนไปเพ่ือขอมติในหน้าที่ 5 ตามท่ีท่านสมาชิกได้เสนอมานะครับในประเด็น
    ของท่านประกาศิต จันทน์หอม ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ได้ขอแปรเพ่ือแก้ไข    
    เพ่ิมเติมต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดัวย    
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)     
     พ.ศ.2554 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
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    ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ       
    บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้น อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้
    มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ        
    คณะกรรมการ แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน    
    ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน ค าแปรญัตติด้วย และให้     
    ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
    ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกีย่วกับรายงานนั้น  

        ตามที่ท่านสมาชิกได้ท้วงติงมาในส่วนของเรื่องเม็ดเงินวว่าไม่ชัดเจน ซึ่ง 
    ทางฝ่ายบริหารบอกว่าไม่เป็นส่วนส าคัญเพราะว่าในรายละเอียดดีแล้ว ท่านขอ  
    เพ่ิมเติมข้อความใหม่ในส่วนของรายละเอียดของไหล่ทาง เพราะฉะนั้นท่านก็ยัง 
    ยืนยันแบบเดิมอยู่  เพราะฉะนั้นผมจะขอมติที่ประชุมสภาว่าท่านเห็นกับ          
    คณะกรรมการแปรให้แก้ไขหรือท่านไม่เห็นด้วยให้แก้ไขนั้นก็คือให้คงร่างเดิม  ที่      
    ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
มติที่ประชุม    เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรฯ ให้แก้ไข 19 เสียง 
     ไม่ใหแ้ก้ไขคงไว้ร่างเดิม   1 เสียง 
     งดออกเสียง    4 เสียง 
 มติที่ประชุมเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรฯ ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดค า

ชี้แจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (จาก
ซอยแสงเทียนถึงหนองน้ าสาธารณะ)ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

 
 - วาระ 3 (ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ.2564)    
นายปรีชา มุลาลินน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น           
(ประธานสภาฯ)   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามร่างเดิม
    และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภาฯ    เห็นชอบ 24 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ - เสียง 
      งดออกเสียง - เสียง 
 เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.

2564 ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยมติคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉันท ์
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายปรีชา มุลาลินน์ - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะสอบถามผู้บริหาร เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเอก  หงษ์ทอง  - ผมขอฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหาร วันนี้หลังจากข้อบัญญัติงบประมาณ
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3)  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เสร็จแล้ว สิ่งที่ต้องด าเนินการอีกอย่างคือการ            
    ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณแต่สิ่งส าคัญที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้ก็คือ
    ในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านประธานที่เคารพคับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
    2561 – 2565 เราท ามาหลายปีแล้วครับ ซึ่งถ้าดูจากข้อบัญญัติที่ผ่านมาผม   
    ยกตัวอย่างหมู่ของผม เมื่อช่างออกไปรังวัดถนนที่จะท าในข้อบัญญัติงบประมาณ
    ปรากฏว่าในเรื่องถนนของหมู่ผมเหลือแค่โครงการเดียวแล้วครับท่านประธาน เป็น
    โครงการเล็กๆ กว้าง 3 เมตร ยาว 100 กว่าเมตร พอแจ้งช่างไปให้ช่างเพ่ิม         
    โครงการอ่ืนเป็นโครงการระบบส่งน้ าช่างก็บอกไม่แน่ใจว่าท าได้ไหม บอกว่าเดี๋ยว
    ขอไปปรึกษาก่อน พอปรึกษาแล้วก็หายเงียบ จนเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
    งบประมาณ ซึ่งจริงๆแล้วแผนพัฒนาท้องถิ่นผมเห็นว่าควรมีการปรับปรุงทุกปี นี้
    ประมาณ 3 ปีแล้วครับที่เราไม่ได้มีการปรับปรุงแผน นั่นส่งผลกระทบหลายเรื่อง
    การพัฒนาในแต่ละปีจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพความเป็นจริง วันนี้ถนนหรือราง 
    ระบายน้ าอาจเป็นความส าคัญ แต่วันพรุ่งนี้เรื่องของการพัฒนาเรื่องอ่ืนๆอาจจะมี
    ความจ าเป็นกว่า แต่ถ้าแผนเราไม่มีการปรับปรุงเราจะไม่รู้เลยว่า อบต.จะต้องท า
    อะไรบ้าง อะไรที่ควรจะต้องท าเป็นล าดับต้นๆ เพราะฉะนั้นผมฝากเรื่องนี้ผ่านท่าน
    ประธานไปยังคณะผู้บริหารด้วย จริงแล้วผมเคยฝากกับข้าราชการกับเจ้าหน้าที่   
    ฝ่ายวิเคราะห์ฯ แล้วว่าอยากให้มีการปรับปรุงแผนตั้งแต่การประชุมสภาสมัยที่ 2 
    มิถุนายน ก็ไม่มี ผมขออีกว่าการประชุมพิจารณาสมัยที่ 3 ขอให้มีแผนเข้ามาด้วยก็
    ไม่มี แล้วผมก็ยังจะขออีกว่าสมัยสุดท้ายสมัยที่ 4 ผมขอให้มีการพิจารณาแผน     
    เพ่ิมเติมด้วยครับท่านประธาน ผมฝากเรื่องนี้ผ่านท่านประธานด้วยครับ ขอบคุณ
    ครับ     
นายปรีชา มุลาลินน์ - เชิญท่านเสงี่ยม พวงศรีครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเสงี่ยม พวงศรี  - ข้อบัญญัติก็ผ่านไปโดยเรียบร้อยแล้ว ผมก็อยากจะฝากเจ้าหน้าที่ต าบลแกใหญ่
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3)  เท่าที่ผมสังเกตดูช่วงหลังๆ มา แต่ละท่านแต่ละกองรู้สึกว่าไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่า
    ไร สิ่งที่ผ่านไปไม่ว่าจะใช้จ่ายเงินสะสมหรือหรือข้อบัญญัติผ่านไปแล้วก็มีปัญหาทุก
    ครั้ง ผมก็อยากจะข้อร้องทุกท่านขอให้ช่วยกันท างาน อย่างน้อยถึงท่านไม่ใช้คน 
    ต าบลแกใหญ่ท่านก็กินเงินเดือนกินภาษีของพ่ีน้องประชาชนเหมือนกัน ก็ช่วยกัน
    ท างานไปคนละเล็กคนละน้อยงานก็ 
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ปิดประชุมเวลา 13.30  น. 

(ลงชื่อ)                                      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                     (นายประกาศิต  จันทน์หอม)   
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้วเมื่อวันที่..........
เดือน....................พ.ศ............. เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงชื่อ)                                      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

            (นายเสงี่ยม  พวงศรี) 
         สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13     

 

(ลงชื่อ)                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายพิสูตร  ดีเลิศ) 
      สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8     
 

(ลงชื่อ)                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสมศักดิ์  ศรีเนตร) 
       สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10    
  

รายงานการประชุมฉบับนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้รับรองแล้วตามมิติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแกใหญ่ สมัย................................................................... เมื่อวันที่ ........เดือน ………………….. พ.ศ................  

     
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                  (นายปรีชา  มุลาลินน์) 
                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
 

 
 


