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-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�อนอก   

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  ประจําป% 2560 
วันพุธท่ี  4   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2560 

ณ ห1องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลบ�อนอก 
เวลา 09.00  น. 
- - - - - - - - - - - 

ผู1เข1าประชุม 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญพิน ดาวเรือง ประธานสภา อบต. บุญพิน          ดาวเรือง 
2 นายสุริยา คําสว�าง รองประธานสภา อบต. สุริยา            คําสว�าง 
3 นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย เลขานุการสภา อบต. เรืองศิริ          วิเชียรฉาย 
4 นายกิตติพงศ, เกตุย-อย สมาชิกสภา อบต. หมู� 1 - ขาดประชุม - 
5 นายเชาวริณ แสงจันทร, สมาชิกสภา อบต. หมู� 1 เชาวริณ         แสงจันทร, 
6 นายวานิรุทธ สายเส็ง สมาชิกสภา อบต. หมู� 3 - ลาประชุม - 
7 นายนาวิน ก่ิงแก-ว สมาชิกสภา อบต. หมู� 3 นาวิน             ก่ิงแก-ว 
8 นางสาวพรทิพย, สุขแสง สมาชิกสภา อบต. หมู� 4 พรทิพย,          สุขแสง 
9 นายประจักษ, ศรเฉลิม สมาชิกสภา อบต. หมู� 4 ประจักษ,         ศรเฉลิม 

10 นางมาลินี ฟุ;งเฟ<=อง สมาชิกสภา อบต. หมู� 5 มาลินี            ฟุ;งเฟ<=อง 
11 นายธนู คงโต สมาชิกสภา อบต. หมู� 5 ธนู                คงโต 
12 นายสุริยะ เอ่ียมสอาด สมาชิกสภา อบต. หมู� 6 สุริยะ            เอ่ียมสอาด 
13 นายอนุกูล วสุเชษฐ, สมาชิกสภา อบต. หมู� 7 อนุกูล            วสุเชษฐ, 
14 นายสุวิทย, วรรณวงษา สมาชิกสภา อบต. หมู� 7 สุวิทย,             วรรณวงษา 
15 นายทรัพย, คงเจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู� 8 ทรัพย,            คงเจริญ 
16 นายชํานาญ แสงหว-า สมาชิกสภา อบต. หมู� 8 ชํานาญ          แสงหว-า 
17 นายอภิชาติ ปลื้มจิตต, สมาชิกสภา อบต. หมู� 9 อภิชาติ           ปลื้มจิตต, 
18 นายประกิตร เสียงใหญ� สมาชิกสภา อบต. หมู� 9 ประกิตร          เสียงใหญ� 
19 นางวันเพ็ญ ขุนอักษร สมาชิกสภา อบต. หมู� 10 วันเพ็ญ           ขุนอักษร 
20 นายอนงค, แดงโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู� 11 อนงค,             แดงโชติ 
21 นายณรงค, จุ-ยนคร สมาชิกสภา อบต. หมู� 11 - ลาประชุม - 
22 นางเสมอ จันละมูล สมาชิกสภา อบต. หมู� 12 เสมอ              จันละมูล 
23 นายมานพ หินแก-ว สมาชิกสภา อบต. หมู� 12 มานพ              หินแก-ว 
24 นายบุญช�วย แก-วแจ�มใส สมาชิกสภา อบต. หมู� 14 บุญช�วย            แก-วแจ�มใส 
25 นายเสริม คล-ายมงคล สมาชิกสภา อบต. หมู� 14 เสริม               คล-ายมงคล 
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ผู1เข1าร�วมประชุม 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 
1 นายอํานาจ สูงยิ่ง นายก อบต. อํานาจ          สูงยิ่ง 
2 นายชัยรัตน, ทองนาค รองนายก อบต.  ชัยรัตน,         ทองนาค 
3 นายวิสูติ จันทร,ฉาย เลขานุการนายก อบต. วิสูติ             จันทร,ฉาย 

  

เริ่มประชุม  - เวลา  09.00 น. 
เลขานุการสภา - เรียนประธานสภา ท�านสมาชิกสภา อบต. และคณะผู-บริหารทุกท�าน ตรวจสอบแล-ววันนี้

สมาชิกสภาท่ีมาประชุมเกินก่ึงหนึ่ง เวลาเข-าห-องน้ําก็ต-องพักประชุม ลําดับต�อไปก็ขอเรียน
เชิญท�านรองประธานสภา  ได-จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธ และขอเชิญทุกท�าน กล�าวบูชาพระ
รัตนตรัย และกล�าวเปEดประชุมตามระเบียบวาระต�อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภา  - ขอสวัสดีเพ่ือนสมาชิกสภาทุกท�านและฝGายบริหารทุกท�าน และพ่ีน-องประชาชนท่ีเข-าร�วม
   ประชุมในวันนี้นะครับ ตามท่ีผมได-บอกไปเม่ือครั้งท่ีแล-วว�าข-อบัญญัติเสร็จแล-วแต�เข-าวาระการ
   ประชุมไม�ทันจึงได-นัดประชุมในสมัยวิสามัญครั้งนี้เพ่ือจะรับหลักการของร�างข-อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ�ายปH 2561 ขององค,การบริหารส�วนตําบลบ�อนอก 
ท่ีประชุม  - รับทราบ 
   1.1 สมาชิกลา 1 ท�าน 
ประธานสภา - วันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ลา  1 ท�าน 

1.นายวานิรุทธ สายเส็ง  สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภา - วันนี้รู-สึกว�าสมาชิกมาพร-อมเพรียงกันนะครับ ก็ขอขอบคุณท่ีท�านให-ความสําคัญกับหน-าท่ี

ของท�านเองเพ่ือจะมารับหลักการร�างข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายปH 2561 ในวันนี้ตามท่ี
เอกสารได-แจกไปแล-ว ผมรับจากท�านนายกมาก็แจกไปให-ทุกท�านแล-วและนัดประชุมเพ่ือให- 

  ทุกท�านได-ไปดู และวันนี้ผมก็ได-เชิญท�านนายอําเภอมาร�วมประชุมแต�รู-สึกว�าพอเปIนตําบล
บ�อนอกเลยไม�ค�อยมาหรือว�าติดภารกิจอะไรสักอย�างเลยมาไม�ได- ก็ต-องขออภัยเพ่ือนสมาชิก
ทุกท�านท่ีบอกว�าให-เชิญนายอําเภอทุกครั้ง ท�านก็มาอยู�ในอําเภอเมืองหลายเดือนแล-วและ
เปIนผู-ดูแลองค,การบริหารส�วนตําบลบ�อนอก ท�านก็เปIนผู-ดูแลเปIนผู-บังคับบัญชาให-แนว
ทางการปฏิบัติในสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ�อนอก ต้ังแต�ย-ายมาก็เชิญมาประจําครั้งนี้
เปIนครั้งท่ี 4 แล-ว ครั้งก�อนก็ไปเชิญด-วยตนเองท�านก็ติดประชุมมาไม�ได- วันนี้ท�านรับปากกับ
ผมเองเม่ือครั้งท่ีแล-วว�าคุณนัดประชุมเม่ือไร ผมก็บอกว�าวันท่ี 4 ตุลาคม ท�านก็รับปากว�าจะ
มาเม่ือวานผมโทรไปท�านก็รับสายแต�ท�านบอกว�าติดธุระ ก็ต-องขอชี้แจงให-ทุกท�านได-
รับทราบด-วย 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�อนอก สมัยวิสามัญ  
   สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป% 2560 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2560 
ประธานสภา  - อาจจะช-าไปหน�อยเพราะเรานัดประชุมในวันประชุมครั้งท่ีแล-ว พนักงานเจ-าหน-าท่ีก็ถอด
   รายงานการประชุมไปแจกให-ทุกท�านไม�ทันก็บอกท�านล�วงหน-าแล-วว�าจะแจกตอนเข-า 
   ประชุมนะครับ ก็ให-โอกาสทุกท�าน 10 นาที ดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแล-วในการดูนะครับ
   ตามเอกสารท่ีแจกให-ทุกท�านไป ไม�ทราบว�ามีสมาชิกท�านใดจะแก-ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม� 
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นายสุวิทย, วรรณวงษา - ขออนุญาตครับ จากรายการประชุมฉบับนี้เพ่ิงได-แจกแต�ผมก็เข-าใจว�าคงจะไม�มี 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7)  ข-อผิดพลาดอะไร เพราะท่ีประชุมมาหลายครั้งนี้รายงานการประชุมตอนหลังถือว�าค�อนข�าง
   สมบูรณ, คงไม�ได-ต-องดูอะไรมากถ-าดูหมดนี้ก็คงต-องใช-เวลานานพอสมควรอาจจะเสียเวลาใน
   สภาได- เพราะเราก็มีเรื่องท่ีต-องพิจารณาอีกในเรื่องข-อบัญญัติ ผมก็คิดว�าให-ดูในสิ่งท่ีสําคัญ
   และให-ท�านประธานสภาขอมติในท่ีประชุมเลยครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภา  - ไม�ทราบมีสมาชิกท�านใดจะเสนออีกหรือไม�ครับ ก็ขอแนะนําการดูนะครับ ท�านใดท่ี 
   อภิปรายก็ขอให-ดูว�าคําพูดตกหล�นตรงไหนหรือไม� อันนี้คือหลักการดูท�านอาจจะจําคําพูด
   ของคนอภิปรายไม�ได-แต�คนท่ีอภิปรายจะจําคําพูดได- ดังนั้นท�านสมาชิกท�านใดเข-าใจในการ
   ดูก็ขอเรียนเชิญนะครับ หรือท�านใดจะอภิปรายก็ได-นะครับ ถ-าไม�มีผมขอมติท่ีประชุม ท�าน
   ใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปH 2560 เม่ือ
   วันท่ี  29 กันยายน 2560 ขอให-ยกมือข้ึนด-วยครับ 
มติท่ีประชุม - มีมติรับรองรายการประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ�อนอก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 
 ครั้งท่ี 1 ประจําปH 2560 เม่ือวันท่ี  29 กันยายน  2560 ขอให-ยกมือข้ึนด-วยครับ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องด�วน (เพ่ือทราบ) 
ประธานสภา - ผมขอนําเรียนปรึกษาในท่ีประชุมสภา สําหรับ 4.1 เรื่องญัตติเพ่ือพิจารณาผมขอขยับวาระท่ี 

4.2 มาไว-ข-างบนเพ่ือความรวดเร็ว ท�านใดเห็นว�าจะขยับหรือไม�เห็นควรว�าจะขยับก็ขอให-
อภิปรายได-เลยครับ  

นายสุวิทย, วรรณวงษา - ก็เห็นด-วยกับท�านประธานครับท่ีจะขยับวาระท่ี 4.2 ข้ึนมาเพราะว�าเปIนเรื่องของทางหมู�บ-าน 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) ทางผู-ใหญ�บ-านก็อาจจะมีภารกิจอยู� สําหรับผมก็เห็นด-วยครับท่ีจะให-ขยับวาระการประชุม 4.2  

เปIนวาระท่ี 4.1 ก็ขอให-ท�านประธานสภาขอมติในท่ีประชุมได-เลยครับ 
ประธานสภา  - ท�านใดเห็นชอบให-ขยับวาระท่ี 4.2 เปIนวาระท่ี 4.1 ขอให-ยกมือข้ึนด-วยครับ 
มติท่ีประชุม  - ประชุมมีมติเห็นชอบเปIนเอกฉันท, 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเพ่ือพิจารณา 
   4.1 การขอความเห็นชอบยกฐานะจากสํานักสงฆ�เป>นวัดหนองปุหลก หมู�ท่ี 9 
ประธานสภา - การขอความเห็นชอบการยกฐานะสํานักสงฆ,บ-านหนองปุหลกเปIนวัดหนองปุหลก หมู� 9 ท�าน

ผู-ใหญ�ก็ได-ชี้แจงความเข-าใจรายละเอียดไปแล-ว ขอเรียนเชิญท�านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งครับ หมู� 9 
ครับเรื่องสํานักสงฆ,ยกฐานะเปIนวัดนะครับ ในวันนั้นอาจจะมีสมาชิกท�านอ่ืนมากันไม�ครบมาไม�
พร-อม วันนี้ก็ขอให-ท�านสมาชิกชี้แจงอีกครั้งหนึ่งตัวแทนท�านผู-ใหญ� 

นายประกิตร เสียงใหญ� - เรียนท�านประธาน ท�านนายก และปลัด สืบเนื่องมาจากทางสํานักสงฆ,บ-านหนองปุหลกของ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 9) เราได-ดําเนินการเปลี่ยนสถานะมานานแล-วแต�มีเรื่องติดขัดเรื่องท่ีดิน ตอนนี้เรื่องอยู�ท่ีสํานักพุทธ

ศาสนาจังหวัดเรียบร-อยแล-วนะครับตอนนี้มันจะครบ 10 ปH ในปH 61 นี้ครับ ทางท�านพระครู
วัดเกาะหลักได-ประสานแล-วทางสํานักพุทธศาสนาจังหวัดฯ ให-ผ�านสภาด-วยก็เลยนํามาเข-าญัตติ
พิจารณาด-วยครับ ผมขอชี้แจงไว-เท�านี้ครับ 

ประธานสภา - มีท�านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ-าไม�มีผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ การขอความเห็นชอบยก
ฐานะจากสํานักสงฆ,บ-านหนองปุหลกเปIนวัดหนองปุหลก ท�านใดเห็นชอบขอให-ยกมือข้ึนด-วย
ครับ  

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปIนเอกฉันท,ให-ยกฐานะจากสํานักสงฆ,บ-านหนองปุหลกเปIน 
วัดหนองปุหลก 
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   4.2 การพิจารณาร�างข1อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
             -  วาระท่ี  1  ข้ันรับหลักการ 
ประธานสภา - ขอบคุณครับ ต�อไปวาระเพ่ือพิจาณา 4.2 นะครับ ท่ีเปลี่ยนเม่ือสักครู�นี้ การพิจาณาร�าง

ข-อบัญญัติประจําปHงบประมาณ 2561 ก็ขอเรียนเชิญฝGายบริหารหรือท�านนายกชี้แจง
หลักเกณฑ,และเหตุผลนะครับ ขอเชิญครับ 

นายก อบต. - เรียนท�านประธานสภา ท�านสมาชิก และชาวบ-านท่ีร�วมรับฟQงทุกท�านครับ วันนี้ผมขออนุญาต
สภาอ�านไม�หมดทุกหน-านะครับ อธิบายโครงการแต�ละหน-าแต�ละด-านไป ร�างข-อบัญญัติรายจ�าย
งบประมาณ 2561 ตําบลบ�อนอก อําเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ, (นายกอ�าน
รายละเอียดร�างข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปHงบประมาณ 2561) 

ประธานสภา - ท�านสมาชิกท�านใดจะอภิปรายร�างข-อบัญญัติรายจ�ายงบประมาณ 2561 เรียนเชิญครับ 
นายประจักษ, ศรเฉลิม - เรียนท�านประธานสภา ท�านนายก ท�านฝGายบริหาร ท�านปลัด และท�านสมาชิกทุกท�าน ก็
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 4) ตามท่ีได-ดูร�างข-อบัญญัติรายจ�ายงบประมาณ 2561 ฉบับนี้นะครับ ดูแล-วก็ไม�มีโครงการใดๆ ท่ี 

เพ่ิมเติมของพ่ีท่ีแล-ว แล-วก็มีรายงานท่ีไม�ได-เข-าไปอยู�ในรายการเปIนเรื่องของประเพณีสงกรานต,
ซ่ึงไม�ได-จัดต้ังข้ึนมา คือตามงบประมาณแล-วก็เห็นด-วยกับการรับร�างข-อบัญญัติรายจ�าย
งบประมาณ 2561 เพราะว�าในสิ่งต�างๆ แล-วตามท่ีดูนะครับก็ไม�มีเพ่ิมเติมมาวิเคราะห,หรือเอา
มาพิจารณา ผมเองก็เห็นว�าปHนี้ปHแรกท่ีในข-อบัญญัติ ก็เข-าใจนะครับว�าข-อบัญญัติอาจจะเร�งรีบ 
ในเม่ืองบประมาณต�างๆ เปIนเดิมๆ ก็คงไม�มีอะไรต-องอภิปรายมาก ผมก็มีความคิดเห็นเรื่อง
ของรูปเล�มว�าไม�ทราบว�ากระดาษไม�พอหรือยังไงครับ ก็ไม�เปIนไรครับเด๋ียวฉบับจริงก็ต-องออก
อยู�แล-ว ก็ขอฝากเรื่องฉบับจริงนิดหนึ่งว�าขอให-เปIนกระดาษท่ีสะอาดสักนิดหนึ่งเพราะว�าอย�าง
น-อยก็เปIนข-อบัญญัติท่ีจะต-องเก็บไว-ทําให-เปIนระเบียบเรียบร-อย เสร็จเรียบร-อยแล-วก็ในเรื่อง
ของโครงการท่ีเสนอเข-าก็เห็นด-วยนะครับก็อยากให-แบบนั้นมาต้ังนานแล-วครับ เปIนโครงการ
สภาท่ีประมาณ 2 ล-านกว�าบาทก็สืบเนื่องจากโครงการตรงนี้ให-มันจบไป เวลาหน-าแล-งเวลา
ขาดน้ํานะครับก็เห็นชอบกับร�างนะครับ โดยรวมแล-วก็ในเม่ือถ-าว�ามีท�านใดยังไม�เห็นด-วย ก็
อยากให-สมาชิกของแต�ละหมู�บ-านเจ-าของท่ี ช�วยกันพิจารณาของตัวเองว�าเปIนอย�างไร พอใจกับ
งบประมาณท่ีได-หรือไม� ท่ีนี้หลังจากวันนี้ปHนี้พอปHต�อไปถ-าพอมีโอกาสผมอยากให-ทําข-อบัญญัติ
ท่ีเพ่ิมงบประมาณนะครับ อยากให-มีการเพ่ิมงบประมาณของแต�ละหมู�บ-านในการบริหาร
จัดการเรื่องโครงสร-างพ้ืนฐานเพ่ิมเข-าไปนะครับ เพราะว�ารู-สึกว�าหลายปHแล-ว ในตรงนี้ก็ฝาก
ท�านสมาชิกทุกท�านด-วย ก็ช�วยก็อภิปรายโครงการช�วยกันอภิปรายข-อบัญญัติไม�ใช�ว�าเรามานั่ง
เห็นหนังสือมาถึงแล-วผ�านกันง�ายๆ ช�วยกันอภิปรายโครงการหลักการและเหตุผลให-บันทึกการ
ประชุมเพ่ือจะผ�านงบประมาณในครั้งนี้ด-วย ขอบคุณท�านประธานสภาครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา - เชิญนายสุวิทย, วรรณวงษา สมาชิกสภา อบต. หมู�ท่ี 7 ครับ 
นายสุวิทย, วรรณวงษา - ครับผมก็เห็นด-วยในตอนท-ายของคุณประจักษ,ครับว�าในด-านของอุตสาหกรรมโยธา เรื่องทาง 
(สมาชิกสภา อบต. หมู�ท่ี 7) ถ-าเราจะมาจัดกันในวงเท�านี้ มันไม�ทันกับเด๋ียวนี้การใช-ถนนหนทางของบ-านเราตําบลบ�อนอก  

มันชํารุดทรุดโทรมมากเนื่องจากว�าเราไม�ได-ไปดําเนินการกัน มันขาดช�วงขาดตอนกันแล-ว
ตอนนี้ก็เข-าช�วงฤดูฝนแล-ว ก็เห็นว�าถ-าเราจะมาจัดงานอุตสาหกรรมโยธาเท�านี้มันไม�ทันต�อ
เหตุการณ, เพราะว�าพ้ืนท่ีของบ�อนอกเปIนพ้ืนท่ีเกษตรมีการลําเลียงพืชผลอยู�เสมอ ถ-าถนนชํารุด
ก็จะทําให-พืชผลทางการเกษตรเสียหายได- ก็อยากจะให-ในปHต�อๆ ไปก็อยากจะให-กําหนดวงเงิน
ในข-อบัญญัติท่ีสูงกว�านี้ในด-านของอุตสาหกรรมโยธา พูดง�ายๆ ว�าด-านโครงสร-างฐานอยากจะ
ให-ปลดล็อคหมู�บ-านละ 400,000 บาทให-ข้ึนอยู�กับความจําเปIนก็หมู�ไหนเสนอโครงการมา
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อย�างไรก็เปIนหน-าท่ีของช�างท่ีจะไปตรวจสอบก็ต-องจัดลําดับความสําคัญ ไม�ใช�ว�าหมู�ไหนขอมาก็
จัดให-ทุกโครงการท่ีเสนอขอมาอยากจะให-สมน้ําสมเนื้อนะครับ ข้ึนอยู�กับความเดือดร-อน 
ประเพณีท่ีเคยปฏิบัติกันมาก็ขอให-มันจบลงไป จากคําแถลงของนายกก็เห็นว�าก็จัดไว-ทุกด-าน 
แต�ด-านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม      ก็อย�างท่ีคุณประจักษ,ได-อภิปรายไปตกไป 1 
โครงการคือการจัดงานวันประเพณีสงกรานต,ของแต�ละหมู�บ-าน ในปHนี้เม่ือร�างข-อบัญญัติจัดทํา
มาเรียบร-อยแล-วเงินงบไว-แล-วมันจะสามารถไปเพ่ิมในข-อบัญญัติได- ถ-าสามารถเพ่ิมได-มี
งบประมาณพอหรือมีเหลือถ-าจัดได-ก็ขอให-ดําเนินการ เพราะว�าโครงการนี้มันไม�ได-ไปอยู�ใน
ข-อบัญญัติ ถ-านอกข-อบัญญัติไม�สามารถดําเนินการได- ก็ฝากท�านประธานดําเนินการให-ด-วย
ครับ เพราะมันเปIนหน-าท่ีของ อบต. อยู�แล-วในเรื่องของการส�งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ในปHนี้
จัดทํากันมาเพียงแค�นี้มันไม�ทันอยากจะให-จัดทําโครงการนอกข-อบัญญัติเข-ามาเพราะงบกลางมี
เยอะ เอามาใช-ให-หมด อย�างท่ีผมอภิปรายไว-ตอนต-นแล-วในปHผ�านๆ ในด-านโครงสร-างพ้ืนฐานไม�
ค�อยจะได-ดําเนินการเท�าไรก็ขอฝากไว-ด-วย ฝากประธานให-ดําเนินการด-านโครงสร-างพ้ืนฐาน
นอกข-อบัญญัติ ผมก็มีเรื่องจะคุยเท�านี้ครับ สมาชิกท�านใดจะอภิปรายก็ขอให-เสนอต�อท�าน
ประธาน 

เลขานุการสภา - เรียนท�านประธานสภา รองประธานสภา ท�านสมาชิก อบต. ท�านบริหาร แล-วก็ชาวบ-านท่ีเข-า
มาร�วมประชุมในครั้งนี้ก็ต-องขอชี้แจงในฐานะท่ีเปIนเจ-าหน-าท่ีงบประมาณท่ีจัดทําร�างข-อบัญญัติ
ข้ึนมา จริงๆ แล-วในเรื่องของประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ทําไว-อยู�แล-วต้ังไว-ในภาพรวมซ่ึงถ-า
เราจะดําเนินการเราสามารถเอามาได-จะอยู�ในงานของรัฐพิธีหรือว�างานเก่ียวกับศาสนาทําแบบ
นี้ไว-อยู�วันสงกรานต,เราจะมีแยกออกมาเปIนวันผู-สูงอายุท่ีเราจะต-องไปดําเนินการในวันท่ี 13 
เมษายน ของทุกปH แต�ประกอบว�าเม่ือปH 2560 ทาง อบต. ไม�ได-จัดกันไป เพราะว�าตอนนั้นก็
เสนอไปว�าให-จัดวันท่ี 13 เมษายน 2560 ก็จะทํากันวันท่ี 12 เมษายน 2560 ก็ตรวจสอบ
จากกรมฯ ว�าต-องจัดวันท่ี 13 เมษายน 2560 เปIนวันท่ีมติ ครม. กําหนดไว-นะคะ 
เพราะฉะนั้นในการดําเนินการของ อบต. ไม�ว�าจะเปIนโครงการอะไรก็ตามต-องมีระเบียบเข-ามา
เก่ียวข-อง   หรือแม-แต�งานวันเด็ก ท่ีผ�านมา อบต. จะจัดวันศุกร,เพ่ือว�าวันเสาร,ท่ี 2 ของเดือน
จะไปเท่ียวกัน  แต�ถ-า อบต. จัดก็ต-องจัดในวันเสาร, แล-วก็ อบต. แล-วก็ตอนนี้ไม�มีโรงเรียนท่ีอยู�
ในสังกัด อปท. เลยนะคะ มีแต�ศูนย,เด็กเล็ก เพราะฉะนั้นโรงเรียน 8 แห�งอยู�ในสังกัด ศพฐ. เขา
มีงบประมาณของเขาอยู�แล-วในตรงนี้ ดังนั้นเราจึงไม�ได-จัดงานวันเด็กในปH 60 ท่ีผ�านมานะคะ
ตรงนี้ก็เปIนเรื่องท่ีชัดเจน เพราะว�าเขามีงบประมาณของเขา เขาต-องไปเอางบประมาณของเขา
มาดําเนินการ แต�ถ-าโรงเรียนถ�ายโอนมาอยู�ในสังกัด อบต. ในความรับผิดชอบของเรา เราก็จะ
ให-งบประมาณไปดําเนินการได-ในความรับผิดชอบของเรา ตรงนี้มันจะแยกเปIน 2 ส�วนแล-ว แต�
ตอนนี้โรงเรียนท้ังหมดเรายังดูแลในภาพรวมก็คือว�า อาหากลางวัน อาหารเสริมนม หรือว�าใน
ส�วนของกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเราสามารถทําได-แต�ซํ้าซ-อนกับทาง ศพฐ. เพราะว�าเขาจะมีรายหัวให-
เด็กมาเลยนะคะ เด็กจะได-หัวละประมาณ 240 หรือ 280 ก็จะมีรายละเอียดแยกมาจะนําเงิน
ไปเปIนค�าอะไรได-บ-าง ในส�วนโครงการท่ีเสนอมาก็ต-องให-ทางผู-บริหารรับไปพิจารณา เพราะว�า
จริงๆ แล-วมันก็จริงนะคะก็ท่ีว�าควรจะเพ่ิมและปรับปรุงได-แล-วจากได-หมู�ละ 400,000 บาท 
จริงๆ แล-วควรจะดูตามความเดือดร-อนจริงๆ ด-วยซํ้า แต�ทุกหมู�ก็เดือดร-อนจริงๆ ในหมู�ละ 
400,000 บาท เพราะว�าถ-ามากกว�านี้ของเรางบประมาณก็จะไม�เพียงพอ เพราะจะไปอยู�ใน
รายจ�ายประจําส�วนหนึ่งด-วย ตามท่ีทางผู-บริหารได-พูดไปเก่ียวกับข-อบัญญัติก็จะเห็นว�าจะอยู�ใน
รายประจําเสียส�วนมากเกินครึ่งหนึ่งด-วยอย�างปHนี้ อบต. ต้ังงบประมาณประมาณการรายรับ – 
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รายจ�าย เราทําแบบสมดุล สมดุลก็คือว�ารายรับกับรายจ�ายเท�ากัน ก็คือเราประมาณการรายรับ
ของปH  61 ก็คือ 46,570,000 บาท ประมาณการรายจ�ายก็ 46,570,000 บาท 
เพราะฉะนั้นมันต-องสมดุลกันคือเท�ากัน แต�ถ-ากรณีเรามาเสนอแล-วมีการแปรญัตติสมาชิกดูแล-ว
มันไม�เหมาะสมก็สามารถตัดลดได- แต�ไม�สามารถเพ่ิมโครงการได- ในการเสนอโครงการในวันนี้
มาพิจารณาร�างข-อบัญญัติเพ่ิมโครงการไม�ได-ให-คงเท�าเดิมหรือตัดลดไปท่ีเห็นว�าไม�จําเปIน แต�
เพ่ิมไม�ได- เพราะฉะนั้นโครงการอะไรท่ีว�ามีความเดือดร-อนพ�อแม�พ่ีน-องประชาชนก็สามารถนํา
หนังสือมายื่นผู-บริหารได-เพ่ือท่ีเราจะได-มาพิจารณาว�ามีอยู�ในแผนหรือเปล�า ตอนนี้เราต-องทํา
งบประมาณปH ถ-าเรามีงบประมาณเหลือเราก็โอนได-ก็อาจจะต-องไปพิจารณาจ�ายขาดเงินสะสม
ในลําดับต�อไปก็ต-องเปIนไปตามหลักเกณฑ,และระเบียบด-วย ดิฉันขอพูดเก่ียวกับระเบียบนิด
หนึ่งค�ะ ระเบียบว�าด-วยการประชุมในการเสนอร�างข-อบัญญัติตามปกติถ-าเปIนร�างข-อบัญญัติท่ี
ไม�เก่ียวกับงบประมาณจะพิจารณาใน 3 วาระได-เลย กรณีเปIนงบประมาณรายจ�ายตาม
ระเบียบข-อ 45 วรรค 3 ญัตติร�างข-อบัญญัติงบประมาณพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไม�ได- 
ดังนั้นเราจึงต-องมีการพิจารณาวาระท่ี 1 เพ่ือท่ีจะรับหลักการของร�างข-อบัญญัติงบประมาณ 
แล-วหลังจากนั้นเราต-องมีการแต�งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ เด๋ียวก็ต-องดําเนินการกันไป แล-ว
ก็ในการพิจารณาญัตติร�างข-อบัญญัติวาระท่ี 1 ให-ท่ีประชุมสภาศึกษาในร�างข-อบัญญัติ ข-อ 47 
และลงมติว�าจะรับหลักการแห�งร�างข-อบัญญัตินั้นหรือไม� หากมีสมาชิกสภาท-องถ่ินประสงค,จะ
อภิปรายห-ามไม�ให-ลงมติก�อนท่ีสมาชิกสภาท-องถ่ินได-อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล-ว ต-องให-
สมาชิกตรงนี้ได-มีการอภิปรายกันพอสมควรก�อนไปลงมติคือต-องอภิปรายจนเปIนท่ีพอใจกันแล-ว
ถึงจะลงมติว�าจะรับหลักการหรือไม�รับหลักการ 

ประธานสภา  - เปIนอันว�าเข-าใจนะครับ ขอเชิญได-เลยครับ 
นายสุริยะ เอ่ียมสอาด - เรียนท�านประธานสภา ท�านผู-บริหาร ท�านสมาชิก และประชาชนท่ีเข-ามารับฟQงการประชุมใน
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 6) ครั้งนี้ครับ ต้ังแต�เข-ามาทํางานตรงนี้จะเห็นได-ว�าปHนี้ร�างข-อบัญญัติไม�ต-องเปลี่ยนแปลงมากทําได- 

สมบูรณ,ไม�ต-องตัดลดหรืออภิปรายอะไรมากมายเหมือนทุกสมัย ผมก็เห็นด-วยกับร�างข-อบัญญัติ
นี้แต�ผมจะขอพูดในเรื่องการทํางาน 

ประธานสภา  - ฝากได-เลยครับ 
นายสุริยะ เอ่ียมสอาด - ในเรื่องข-อบัญญัติปH 2561 ผมต-องขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีเกิดภัยน้ําท�วมหรือภัย
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 6) ต�างๆขอให-ทางฝGายบริหารได-ดูแลเรื่องความเดือดร-อนของพ่ีน-องประชาชนให-เร�งด�วนด-วยครับ  

ในปHท่ีผ�านมาเกิดความขัดข-องอะไรกันผมก็จะไม�ขอพูดถึง แต�ผมขอบอกว�าท้ังผู-บริหารช�วยดูแล
พ่ีน-องประชาชนด-วยครับเรื่องถนนหนทางขาดก็ต-องเร�งด�วนด-วยหรือนําลูกรังไปถมเพ่ือให-เขา
ได-ขนถ�ายพืชผลทางการเกษตรออกมาได-เร็วท่ีสุด งบประมาณตรงนี้ก็เปIนอํานาจของนายกท่ี
สามารถดําเนินการได-อยู�แล-วผมขอเรื่องข-อบัญญัติปHนี้ให-ดําเนินการให-เร�งด�วนเพ่ือพ่ีน-อง
ประชาชนด-วยนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  - ไม�ทราบมีท�านใดจะอภิปรายอีกหรือไม�ครับ 
นายสุวิทย, วรรณวงษา - เก่ียวกับการดําเนินการด-านโครงสร-างพ้ืนฐานในปHต�อไปขอให-ท�านประธานประสานไปต�อท่ี
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) ท�านผู-บริหารด-วยว�าเงินสะสมเรามีอยู�เยอะแล-วเงินส�วนนี้ผมก็ทราบมาว�าข้ันตอนการเบิกจ�าย 

มันยุ�งยากหลายข้ันตอนแต�ว�าท้ังนี้ทังนั้นถนนหนทางเราก็ชํารุดมากตามท่ีอภิรายไปต้ังแต�ต-นก็
อยากให-ใช-เงินส�วนนี้มาดําเนินการกัน เพราะว�าตอนนี้เข-าช�วงฤดูฝนแล-วถ-าจะดําเนินการ
โครงการตอนนี้ผมก็ว�ามันสมเหตุสมผลเข-าลักษณะของการใช-จ�ายเงินสะสมนี้ได- 
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ประธานสภา - ขออนุญาตครับ ขอให-เข-าประเด็นเลยได-ไหมครับ เอาเรื่องข-อบัญญัติก�อนส�วนเรื่องอ่ืนเอาไว-
ก�อน เราเข-าเรื่องญัตติรับร�างก�อนเรื่องอ่ืนไว-ก�อน ขออนุญาตเข-าประเด็นเลยนะครับ 

นายสุวิทย, วรรณวงษา - ขออนุญาตครับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) 
ประธานสภา  - ถ-าต�อเรื่องเม่ือสักครู�นี้ผมไม�ให-พูดนะครับ 
นายสุวิทย, วรรณวงษา - มันสืบเนื่องกันครับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) 
ประธานสภา  - ผมฟQงแล-วไม�สืบเนื่องกัน ขอให-อภิปรายเรื่องข-อบัญญัตินี้เลย 
นายสุวิทย, วรรณวงษา - สําหรับข-อบัญญัตินี้ผมก็เห็นด-วยนะครับว�าได-จัดมาครอบคลุมแล-วทุกด-านแต�ว�าของท่ีท�าน
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) ประจักษ, ได-พูดคือประเพณีสงกรานต,ของหมู�บ-านและท�านปลัดก็ได-ชี้แจงไปแล-วว�าถ-าหมู�ไหน 

จะจัดก็สามารถท่ีจะดําเนินการขอมาทางฝGายบริหารได-ผมก็เข-าใจแล-วเพราะมันอยู� มัน
ข-อบัญญัติของอบต.แล-ว ส�วนจะทําโครงการเข-ามาก็แยกกันไป ผมก็เห็นด-วย ข้ันตอนต�อไปก็ให-
ท�านประธานสอบถามท�านสมาชิกว�าใครจะอภิรายถ-าไม�มีก็ให-ท�านประธานขอมติไปเลยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายก อบต. - ขออนุญาตครับท�านประธานสภา ขออนุญาตเรียนท�านประธานสภาไปถึงท�านสมาชิกหมู�ท่ี 6 
เรื่องของอุทกภัย ครั้งท่ีแล-วและหลายครั้งผมก็ได-ตอบไปแล-วไม�ว�าจะเปIนงบโครงการ งบฉุกเฉิน 
หรืองบต�างๆ งบประมาณในส�วนนี้ใช�ครับเปIนอํานาจของผู-บริหารในการอนุมัติแต�ท�านอย�าลืม
นะครับว�าข้ันตอนการดําเนินการมันมีอยู� ผมก็ได-บอกไปแล-วว�าช�างต-องประมาณราคาให-ผม
เพ่ือจะเสนอขออนุมัติงบประมาณดําเนินการถ-าข้ันตอนนี้มันดําเนินการไปไม�ได-ทันก็ทําไม�ได-อยู�
ดี ไม�ใช�ว�าอยู�ดีๆผมจะสั่งช�างว�าเอาลูกรังไปลง 10 เท่ียวเลยมันก็ไม�ได-นะครับ ระเบียบมันมีถ-า
ใครไปร-องเรียนจบเลยนะครับทําข-ามข้ันตอน แต�การอนุมัติงบประมาณใช�ครับเปIนอํานาจของ
นายก เปIนอํานาจของผู-บริหาร แต�สั่งไปเลยมันไม�ได-ตามระเบียบก็ต-องให-ช�างคิดคํานวณว�าต-อง
ใช-ปริมาณเท�าไร ถ-าเปIนโครงการก็ต-องมีปร.4 ปร.5 จะทําข-ามข้ันตอนก็จะมีปQญหาเรื่องสตง.
อีกเกิดใครไปร-องเรียนก็จะมีปQญหาการตรวจสอบ ปปช.อีก ตอนนี้สตง.และปปช.ลงพ้ืนท่ีกัน
มากหลายๆท-องถ่ินเจอปQญหาเรื่องการร-องเรียนกันเยอะจะทําอะไรถ-าไม�เปIนไปตามข้ันตอนผิด
ระเบียบกฎหมายก็จะโดนอันนี้ก็เข-าใจกันด-วยนะครับ ปHงบประมาณนี้จะสังเกตว�างบประมาณ
ท่ีเราอุดหนุนไปมากสุดคือ 2 ล-านกว�าบาท คือประปาหมู� 8 และหมู� 13 ซ่ึงทางท�านสมาชิกท้ัง 
2 หมู� และท�านผู-ใหญ�บ-านท้ัง 2 หมู� เห็นพร-อมกันว�าควรจะใช-งบท่ีได-รับการจัดสรรของท้ัง 2 
หมู�ๆละ 4 แสนบาท รวมกัน 2 หมู� เปIน 8 แสนบาท ส�วนท่ีเหลืออบต.ก็อุดหนุนไป 30 % ก็
แจ-งเขาไปแล-วอันนี้ก็จะเยอะหน�อย ก็เรียนให-ท�านสมาชิกทราบว�าเปIนความเดือดร-อนของท้ัง 2 
หมู�เลยต-องอุดหนุนให-ไป ก็มีปQญหาเรื่องของหมู� 12 เรื่องประปาการขออนุญาตใช-พ้ืนท่ีในการ
ก�อสร-างหอถังประปาก็ต-องไปติดตามต�อไปว�าจะมีวิธีการแก-ไขปQญหาอย�างไรหรือเพ่ิมเติม
ข-อบัญญัติอย�างไรก็ต-องพูดคุยอีกครั้งหนึ่ง แต�การดําเนินการต-องขออนุญาตให-เสร็จเรียบร-อย
ก�อน อันนี้ก็ต-องขอคุยกันประมาณนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายนาวิน ก่ิงแก-ว - เรียนท�านประธาน ท�านนายก  ท�านปลัด เพ่ือนสมาชิก และผู-เข-าร�วมการประชุม ผมก็ไม�ขอ
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3) พูดเรื่องของหมู�อ่ืนๆนะครับ ขอพูดแต�เรื่องของหมู� 3 สําหรับโครงการประปาจริงๆแล-วแบบท่ี 

ท�านปลัดพูดว�าอยากให-มันสําเร็จลุล�วงไปในครั้งเดียว แต�ของหมู� 3 มี 2 เส-น รอบนี้ได-เส-นเดียว
เหลืออีกแค� 3 หลัง แต�ก็เปIน 1 เส-นเหมือนกัน แต�เวลาคนเขารอคอยน้ําคนก็จะรอคอย
เหมือนกันเขาต-องอยู� 1 ปHกว�าเขาจะได-ใช-น้ํา เพราะปQญหาบ-านอีก 3 หลังนั้นเลี้ยงวัวต-องใช-น้ํา
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ให-วัวกินเปIนประจําและมีปQญหากับประปาหมู�บ-านเปIนประจําเพราะประปาหมู�บ-านได-ชํารุด
เสื่อมโทรม เก�า นาน การบํารุงไม�พร-อม ใช-ได-บางเวลา ปEดตามเวลา ใครมาดึกไม�ได-อาบน้ํา ใน
เม่ือท�านปลัดพูดว�ามันน�าจะใช-ความสําคัญของโครงการและความเดือดร-อน ฉะนั้นของหมู� 3 
ไม�ขออะไรมากเหลืออีก 3 หลังขอไปอีกสัก 200 เมตรก็ยังดีท่ีเหลือก็ให-ชาวบ-านต�อกันเอง ไม�
น�าจะมากคงไม�เกิน 5 หม่ืนบาท เพราะท�อเมนอย�างเดียวไป 3 หลัง ถ-าเขาไม�ได-ก็เหมือนกับ
เขาก็ต-องรอเหมือนคนอ่ืนๆ ค�อนหมู�บ-านได-แต�เขา 3 หลัง ไม�ได-ก็จะมีการติติงกันในหมู�บ-านเจอ
หน-าก็จะคอยตัดพ-อต�อว�ากันตลอด ท้ังท่ีจริงๆแล-วความผิดไม�ได-อยู� ท่ีผมเลยแต�ถ-าผมมี
ความสามารถท่ีจะขอให-เขาได-ก็คงจะไม�มีคํามาติติงมาถึงสภาเรา เงินเรามีใช-ไปไม�ใช�เงินของ
ใครเปIนของภาษีของประชาชนท้ังหมดถ-าทําแล-วชาวบ-านไม�เดือดร-อนก็ทําได-เลยครับ เราไม�ได-
โกงกินเงินไม�ได-เข-ากระเป[าเรา ไม�ต-องสนใจทําได-เลย 400,000 บาทเพ่ิมเปIน 600,000 
บาท มันก็ยังไม�มาก เพราะ 400,000 บาท ก็เพ่ิมเปIน 2,000,000 บาทได-ไม�ใช�ปQญหาถ-า
เอามาแก-ไขปQญหาได-ทุกอย�าง เพราะว�าประปาก็อยากให-มันเปIนครั้งเดียวจบ เพราะว�าต�อไปมัน
จะไม�มีคําว�าประปาอีกแล-ว เพราะว�าถนนของ หมู� 3 ยังเปIนดินก็ยังมีอยู�อีกหลายเส-น แต�เราก็
เอาท่ีจําเปIนท่ีเดินได-ก็ให-เดินไปก�อน จนชาวบ-านก็ถามว�าถนนหรือปGาก็เอารถไถดันอยู�เปIน
ประจํา ข-ามแล-วข-ามอีกจนประปามาเราก็ต-องเอาประปาให-ชาวบ-านใช-ก�อน เพราะว�าเม่ือ
โครงการประปาตัวเก�าชํารุดแล-วเราจะได-มีอะไหล� คือประปาตัวใหม�ประปาตัวเก�าก็คงต-องจบก็
คงไม�ใช-อีก เพราะว�ามันเกิดการเน�าเหม็น ทําให-บุคคลท่ีและเราก็เหนื่อย และราคาไฟฟ;ามัน
เพ่ิมข้ึน ค�าใช-จ�ายก็เพ่ิมข้ึน ค�าซ�อมบํารุงเพ่ิมข้ึน เราก็ต-องไปเพ่ิมเติมกับผู-ใช-แต�น้ําไม�ได-คุณภาพ 
ก็ต-องขอให-ท�านทางผู-บริหารพิจารณาตรงนี้ขอเพ่ิมไปเอาตามเห็นสมควรนะครับ เพราะว�ามัน
เหลืออยู�แค� 3 หลังก็ไม�มาก  ถ-ายังไงทางผู-บริหารก็ส�งช�างลงไปดู เพราะว�าวันนั้นผมก็เข-าใจว�า
ท้ังหมู�บ-าน จริงๆ แล-วไม�น�าจะให-เหลืออยู�   3 หลัง ถ-าไปทํา 3 หลัง 400,000 บาท มันไม�
เวิร,คทําเสียเลยทีเดียว ถ-า 150,000 บาท ผมว�ามันก็คุ-ม พอคราวหน-าผมก็ได-ไปทําทางดิน
ให-กับชาวบ-านได-บ-าง ก็ขอฝากทางท�านผู-บริหารไว-เพียงเท�านี้ครับผม 

เลขานุการสภา - จากเม่ือสักครู�ท่ีว�าทางสมาชิก หมู�ท่ี 7 บอกว�าให-ขอมา ดิฉันยังไม�ได-พูดนะคะ แค�บอกว�าเรา
ต้ังไว-ในภาพรวม ซ่ึงในการจัดงานประเพณีก็คือ อบต. มีหน-าท่ีต-องดําเนินการ พอถึงช�วง อบต. 
ก็จะทํา ไม�ใช�ว�าแต�ละหมู�ขอมา การท่ีเราจะอุดหนุนเงินให-กับหมู�บ-านการอุดหนุนเงินปH 2559 
ท่ีมาใหม�ก็คือว�า ถ-า อบต. ทําได-เปIนอํานาจหน-าท่ีของ อบต. เราต-องไปดําเนินการเอง แล-วก็ใน
ส�วนของท่ีนายนาวินพูดมาว�าหน-าท่ี 81 ของร�างข-อบัญญัติงบประมาณ ก็คือว�าขอประปา
ภูมิภาคกุยบุรีใช�ไหมคะ ซ่ึงตรงนี้ก็ไม�ทราบปQญหาว�ามันเหลืออีก 3 หลัง แต�ว�าในตรงนี้ก็เปIน
เรื่องดีคะ ก็ต-องให-ทางผู-บริหารพิจารณาไปก�อนได-  แต�ช�วงท่ีเราจะทําเราอาจจะโอนเงินมาให-
เพ่ิมให-มันสําเร็จไปท่ีว�าเหลืออีก 3 หลังได- เพราะตอนนี้ดูแล-วหน-าท่ี 81 อุดหนุนเงินให-การ
ประปาส�วนภูมิภาคกุยบุรี ขยายเขตจ�ายน้ําประปาสายเข-าท่ีทําการผู-ใหญ�บ-านท�าฝาง หมู�ท่ี 3 
ระยะทาง 830 เมตร เปIนงบประมาณ 415,000 บาท ซ่ึงจะเปIน อบต. เอาเงินไปให-ประปา
ทําเราไม�มีการประกาศทําเอง อันนี้ก็คงต-องมีการโอนเงินงบประมาณมา ก็ต-องอยู� ท่ีทาง
ผู-บริหารด-วยนะคะ แต�จะเพ่ิมตรงนี้ไม�ได- ก็ต-องทําเวลาเราประกาศใช-ข-อบัญญัติไปแล-ว 

ประธานสภา  - ขออนุญาตนําเรียนนะครับ เอาในประเด็นนี้เลยนะครับ ว�าร�างข-อบัญญัติว�าเหมาะสมหรือไม�
เหมาะสม เข-าประเด็นนี้เลยนะครับ เรื่องท่ีว�าขอให-เพ่ิมตรงโน-นเพ่ิมตรงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง ตัด
ตรงนั้นตัดตรงนี้ เด๋ียวจะมีคณะกรรมการแปรญัตติ เอาในประเด็นเล�มนี้เลยครับ เรียนเชิญท�าน
นายกครับ 
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นายก อบต.  - ขออนุญาตท�านประธานสภาเรื่องของประปาของ หมู� 3 นะครับ ซ่ึงเคยแจ-งในท่ีประชุมแล-ว
ว�าในเรื่องถนนถ-าเหลือ 30 – 40 เมตร ก็สามารถท่ีจะทําได-เลยปกติแล-วช�างก็จะไปประสาน
กับสมาชิก ผู-ใหญ�บ-าน ถ-าขาด 3 หลังแบบนี้ก็แจ-งเข-ามาช�างจะได-ประมาณการเพ่ิมเติมไปอันนี้
แจ-งมาเลยครับผมไม�ได-หวงงบประมาณ เหลืออยู� 3 หลังก็ให-ได- อย�างถนนคอนกรีตหมู� 9 ก็ 5 
แสนกว�าบาท หมู� 3 ก็ 415,000 บาท ประเด็นเล็กๆน-อยๆแบบนี้ถ-าท�านไม�แจ-งมาผมก็จะไม�
ทราบเพราะช�างไปประสานกับท�านมาเอง ช�างก็ไปประมาณราคาตามท่ีไปประสานกับท�านมา 
ผมไม�รู-ว�าท�านติดอยู� 3 หลัง เพราะส�วนใหญ�ช�างก็จะไปประสานกับสมาชิก ผู-ใหญ�บ-านทุกหมู�
อยู�แล-วเนื่องจากมันผ�านการประชาคมมาแล-วในแผนสี่ปH เราก็ใช-แผนสี่ปHก็ต-องไปดูอีกว�าใน
หลักการสามารถโอนงบประมาณเพ่ิมเติมได-อีกหรือไม�ว�าเหลือระยะทางอีกก่ีเมตรเปIนเงินเท�าไร
ต-องไปตรวจสอบก�อน ซ่ึงผมเคยบอกไปหลายครั้งแล-วว�าถ-าเปIนแบบนี้ถ-าสามารถช�วยได-ก็ทําให-
จบเลย ถ-างบประมาณเราเพียงพอ เข-าใจนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสุริยา คําสว�าง - ไม�ทราบท�านใดจะอภิปรายอีกหรือไม�ครับ 
(รองประธานสภา) 
นายประจักษ, ศณเฉลิม -ขออนุญาตครับ ถ-าไม�มีท�านใดอภิปรายก็อยากให-ถามความเห็นชอบในการรับร�างได- 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 4) เลยนะครับ จะได-ไม�ต-องเสียเวลา 
นายสุวิทย, วรรณวงษา -ขออนุญาตครับ เม่ือท่ีสงสัยไม�มีอะไรแล-วก็ขออนุญาตให-ท�านประธานขอมติว�าจะรับหรือไม�รับ
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) หลักการ ก็ตามท่ีสมาชิกหมู� 4 พูดว�ามันจะเสียเวลาของสภาก็ขอให-ดําเนินการต�อเลยครับ 

เพราะต-องไปต้ังคณะกรรมการแปรญัตติอีก แล-วยังมีตอนท-ายวาระอ่ืนๆอีก ก็ถ-าไม�มีท�านใด
อภิปรายก็ดําเนินการต�อได-เลยนะครับ 

นายสุริยา คําสว�าง - ท�านใดเห็นชอบรับร�างหลักการก็ขอให-ยกมือข้ึนครับ 
(รองประธานสภา) 
นายประจักษ, ศรเฉลิม - ขออนุญาตครับท�านประธาน อยากให-ท�านประธานอ�านหัวข-อให-หมดด-วยนะครับว�ารับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 4) หลักการอะไร ปHไหน อ�านให-ละเอียดนิดหนึ่ง แล-วขอมติครับ 
นายสุริยา คําสว�าง - ต�อไปนะครับ ผมจะขอความเห็นชอบรับร�างข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปH 
(รองประธานสภา)  งบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ ท�านใดเห็นชอบขอให-ยกมือข้ึนด-วยครับ 
มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปIนเอกฉันท,รับร�างข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปH

งบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 
เลขานุการสภา - ขออนุญาตค�ะ ท่ีประชุมมีมติรับร�างข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 

2561 วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ เรียบร-อยแล-ว ลําดับต�อไปเราก็ต-องมีการเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติ ตามระเบียบไม�น-อยกว�า 3 คน แต�ไม�เกิน 7 คน เราก็ต-องมาพิจารณาเสนอว�าลําดับ
แรกเราจะให-มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนก่ีคน พอมีมติแล-วว�าจะมีก่ีท�านก็ต-องมาพิจารณา
เปIนรายๆไป สมมุติคนท่ี 1 มีคนเสนอก็ต-องมีผู-รับรอง ถ-าเสนอนาย ก มาแล-ว ท�าน
ประธานสภาก็ต-องถามว�ามีสมาชิกท�านอ่ืนจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม�  ถ-าไม�มีเราก็ต-องประกาศว�า 
นาย ก มีผู-เสนอคนเดียว จึงได-เปIนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 ต�อไปก็เลือกทีละคน จน
ครบตามจํานวนท่ีเรามีมติว�าไม�น-อยกว�า 3 แต�ไม�เกิน 7 คน ลําดับต�อไปก็เชิญเสนอได-เลยนะ
ค�ะ แต�ก็ขอชี้แจงว�าโควต-าของผู-บริหารไม�ใช�นะค�ะ สามารถเสนอได-แต�โดยหลักแล-วสมาชิกจะ
เสนอเพราะเวลาเราประชุมแปรญัตติผู-บริหารต-องไปเข-าร�วมประชุมอยู�แล-ว และเราก็ต-องมา
กําหนดวันแปรญัตติกันด-วย  
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ประธานสภา  - ลําดับต�อไปเปIนการต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอเรียนปรึกษาเลยครับว�าจะให-มีก่ีคน  
3 คน หรือ 5 คน  

นายประจักษ, ศรเฉลิม - ผมขอเสนอ 5 คนครับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 4) ผู-รับรอง  1.นายชํานาญ  แสงหว-า  สมาชิกสภาอบต.หมู�ท่ี 8 
                 2.นายมานพ  หินแก-ว   สมาชิกสภาอบต.หมู�ท่ี 12 
ประธานสภา - ไม�ทราบมีท�านใดจะเสนออีกหรือไม�ครับ ถ-าไม�มีผมขอมตินะครับ ท�านใดเห็นชอบให-มี

คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 คน ขอให-ยกมือข้ึนด-วยครับ 
มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปIนเอกฉันท,ให-มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 คน 
ประธานสภา  - ต�อไปก็ขอเชิญเสนอได-เลยนะครับ  
นางเสมอ จันละมูล - ขอเสนอนายสุริยะ เอ่ียมสะอาด สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 6 เปIนคณะกรรมการแปรญัตติ  
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12) ผู-รับรอง  1.นายประจักษ,   ศรเฉลิม  สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 4 
               2.นายบุญช�วย   แก-วแจ�มใส  สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 14 
ประธานสภา  - ไม�ทราบมีท�านใดจะเสนอีกหรือไม�ครับ 
เลขานุการสภา  - ขออนุญาตค�ะ ต-องพูดว�าเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 คุณเสมอ จันละมูล เสนอ 

คุณสุริยะท�านประธานก็ต-องถามว�ามีท�านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 อีกหรือไม� 
ประธานสภา - เข-าใจนะครับ ไม�ทราบมีท�านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 อีกหรือไม�ครับ ถ-าไม�

มีผมจะขอมตินะครับ ท�านใดเห็นชอบให-นายสุริยะ เอ่ียมสอาด สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 6 เปIน
คณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี1 ขอให-ยกมือข้ึนด-วยครับ 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปIนเอกฉันท,ให-นายสุริยะ เอ่ียมสอาด สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 6 เปIน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 

ประธานสภา  - คนท่ี 2 ครับ เชิญครับ 
นายนาวิน  ก่ิงแก-ว - ผมขอเสนอท�านนายกครับ ได-ไหมครับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3) 
เลขานุการสภา  - ไม�ได-ค�ะ 
ประธานสภา  - ไม�ได-ครับ นายกเขามีโควต-าของเขาเอง 
นายนาวิน ก่ิงแก-ว - เม่ือสักครู�ท�านปลัดบอกว�าไม�ได-เปIนโดยตําแหน�ง 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3) 
เลขานุการสภา  - จริงๆแล-ว สมาชิกจะเข-าใจกันว�านายกก็สามารถเสนอได- เปIนโควตาของผู-บริหาร แต�จริงๆ
   สมาชิกสามารถเสนอได- นายกก็เสนอได- แต�ไม�ต-องมีผู-รับรอง  ถ-าสมาชิกเสนอต-องมีผู-รับรอง 
   ท่ีบอกว�าเวลามีการแปรญัตติ ทางประธานคณะกรรมการต-องมีหนังสือเชิญบริหาร  เพ่ือไป
   ชี้แจงให-คณะกรรมการแปรญัตติทราบเวลามีคนเสนอคําแปรญัตติมา แต�ถ-าจะมาเสนอ 
   คณะกรรมการไม�ได-ค�ะ จะเสนอนายกไม�ได-ค�ะ ต-องเสนอสมาชิกเท�านั้น 
นายสุวิทย, วรรณวงษา - ผมนายสุวิทย, วรรณวงษา สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7 ขอเสนอสมาชิกหมู�ท่ี 8          
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) นายชํานาญ แสงหว-า เปIนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 ผมขอเสนอนายชํานาญ แสงหว-าครับ 
นายชํานาญ แสงหว-า  - ผมขอสละสิทธิ์ครับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 8) 
ประธานสภา  - คุณชํานาญ แสงหว-า สละสิทธิ์ นะครับ เชิญคุณนาวินครับ 
นายนาวิน  ก่ิงแก-ว - ผมขอเสนอคุณเสมอ จันละมูล ครับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3) 
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นางเสมอ จันละมูล - ขอสละสิทธิ์เหมือนกันค�ะ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12) 
ประธานสภา  - มีท�านใดจะเสนอใครอีกไหมครับ 
นายสุวิทย, วรรณวงษา - ผมขอเสนอนายบุญช�วย แก-วแจ�มใส เปIนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 ครับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) ผู-รับรอง 1.นายนาวิน ก่ิงแก-ว  สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3 
    2.นายเสริม  คล-ายมงคล สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 14 
ประธานสภา  - ไม�ทราบมีท�านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 อีกหรือไม�ครับ ถ-าไม�มีผม
   ขอมติในท่ีประชุม ท�านใดเห็นชอบให-นายบุญช�วย แก-วแจ�มใส สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 14  
   เปIนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 ยกมือข้ึนด-วยครับ 
มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปIนเอกฉันท,ให-นายบุญช�วย แก-วแจ�มใส สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 14
   เปIนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
ประธานสภา  - ต�อไปเปIนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 ครับ ขอเรียนเชิญท�านสมาชิกเสนอครับ 
นายบุญช�วย  แก-วแจ�มใส - ขออนุญาตท�านประธานผมนายบุญช�วย แก-วแจ�มใส ขอเสนอนายสุวิทย, วรรณวงษา  
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 14) เปIนคณะกรรมการ 
นายสุวิทย, วรรณวงษา - ขอสละสิทธิ์ครับ ให-รุ�นใหม�ๆเข-ามาศึกษางานบ-าง  ขออนุญาตเสนอนางมาลินี ฟุ;งเฟ<=อง 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) สมาชิกหมู�ท่ี 5 เปIนคณะกรรมแปรญัตติ 
นางมาลินี  ฟุ;งเฟ<=อง - ขอสละสิทธิ์ เหมือนกันค�ะ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 5) 
นายนาวิน  ก่ิงแก-ว - ผมขอเสนอนางวันเพ็ญ ขุนอักษร ครับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3) ผู-รับรอง 1.นายสุวิทย,  วรรณวงษา  สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7 
    2.นางเสมอ  จันละมูล  สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12 
ประธานสภา  - ท�านใดเห็นชอบให-นางวันเพ็ญ ขุนอักษร สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 10 เปIนคณะกรรมการ
   แปรญัตติคนท่ี 3 ยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปIนเอกฉันท,ให-นายบุญช�วย แก-วแจ�มใส สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 14
   เปIนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 
ประธานสภา  - คณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 4  เชิญเสนอได-เลยครับ 
นายสุวิทย, วรรณวงษา - ผมขอเสนอนางสาวพรทิพย, สุขแสง สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 4 เปIนคณะกรรมการแปรญัตติ
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) คนท่ี 4 ครับ 
นางสาวพรทิพย, สุขแสง - ขอสละสิทธิ์ เหมือนกันค�ะ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 4) 
ประธานสภา  - มีสมาชิกท�านใดท่ีจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 4 อีกหรือไม� 
นายประจักษ, ศรเฉลิม - ผมขอเสนอนายอนงค, แดงโชติ สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 11 ครับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 4) 
นายอนงค, แดงโชติ - ผมขอสละสิทธิ์ครับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 11) 
นายประจักษ, ศรเฉลิม - ผมขอเสนอคุณธนู คงโต สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 5 ครับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 4) ผู-รับรอง 1.นายทรัพย,   คงเจริญ  สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 8 
    2.นางวันเพ็ญ  ขุนอักษร สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 10 
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ประธานสภา  - ท�านใดเห็นด-วยท่ีจะให-นายธนู คงโต สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 5 เปIนคณะกรรมการแปรญัตติ
   คนท่ี 4 ยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปIนเอกฉันท,ให-นายธนู คงโต สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 5 เปIน 
   คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 
ประธานสภา  - คนท่ี 5 เชิญเสนอครับ 
นายสุวิทย, วรรณวงษา - ผมขอเสนอนายประจักษ, ศรเฉลิม สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 4 เปIนคณะกรรมการแปรญัตติ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) คนท่ี 5 ครับ 
นายประจักษ, ศรเฉลิม - ปHนี้ผมขออนุญาตทุกท�านให-คนอ่ืนได-ทํางานบ-าง ทํามาทุกปHแล-ว พอดีผมมีภารกิจท่ีจะต-องไป
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 4) กรุงเทพฯ แล-วก็เด๋ียวเวลาคณะกรรมการท่ีจะต-องมาประชุมมันก็จะลําบากผมขออนุญาตใน
   ครั้งนี้ด-วยครับ 
ประธานสภา  - มีใครจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5 
นายทรัพย,  คงเจริญ - ผมขอเสนอสมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 9 ครับ นายอภิชาติ ปลื้มจิตต, 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 8) 
นายอภิชาติ  ปลื้มจิตต, - ผมขอสละสิทธิ์ครับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 9) 
ประธานสภา  - ขอเรียนเชิญครับ 
นายนาวิน  ก่ิงแก-ว - ผมขอเสนอคุณอนุกูล วสุเชษฐ, 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) 
นายอนุกูล วสุเชษฐ, - ผมขอสละสิทธิ์ครับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) 
ประธานสภา  - มีใครจะเสนอท�านใดอีกไหม 
นายสุวิทย, วรรณวงษา - ผมขอเสนอสมาชิกหมู�ท่ี 8 ครับ ยังไม�ทันเอ�ยชื่อเลยบอกไม�รับแล-ว 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) 
นายประจักษ, ศรเฉลิม - ขออนุญาตเสนอ นายนาวิน ก่ิงแก-ว สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3 ก็แล-วกันจะได-จบๆ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 4) ผู-รับรอง 1.นายสุวิทย,  วรรณวงษา สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7 
    2.นายเสริม  คล-ายมงคล สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 14   
ประธานสภา  - ท�านใดเห็นด-วยท่ีจะให-นายนาวิน ก่ิงแก-ว สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3 เปIนคณะกรรมการ 
   แปรญัตติคนท่ี 5 ยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปIนเอกฉันท,ให-นายนาวิน ก่ิงแก-ว สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3  
   เปIนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 5 
ประธานสภา  - ก็ต-องขอขอบคุณท�านท่ีรับหน-าท่ีอีกหน-าท่ีหนึ่งคือเปIนคณะกรรมการแปรญัตติ ต้ังแต�ต-น
   มานะครับ เข-าใจว�าสมาชิกทุกท�านก็คงเห็นชอบ แล-วก็คงไม�หนักใจคณะกรรมการทุกท�าน
   ท่ีเปIนคณะกรรมการแปรญัตติ แล-วก็ขอบอกท�านสมาชิกทุกท�านท่ีผู-เสนอได-เสนอท�านแล-ว
   ท�านไม�รับก็ถือว�าการท่ีผู-เสนอได-ไว-ใจท�านแล-ว ท�านยังไม�ทําหน-าท่ีของท�านหรือไม�มีเวลา 
   ในเม่ือเราเปIนสมาชิกรับหน-าท่ีมาแล-วฝากพ่ีน-องประชาชนท่ีมานั่งในท่ีนี้ เราต-องรับได- 
   สถานการณ,ท่ีเพ่ือนสมาชิกไว-ว�างใจให-เราทํางาน แล-วต-องขอติอีกครั้งหนึ่ง ท่ีเพ่ือนสมาชิก
   เขาไว-วางใจท�านแล-ว ท�านคิดว�าท�านทําไม�ได-ไม�ไหว เลือกกลับไปเลือกกลับมา ถ-านั้นก็ขอ
   เตือนหรือว�าติตรงนี้ เชิญครับ มีอะไรครับ 
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นายสุวิทย, วรรณวงษา - ขออนุญาตท�านประธาน ครับสําหรับผมก็อยากจะถ�ายทอดความรู-ให-กับท�านสมาชิกรุ�น
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) ใหม�ๆได-ศึกษางานนะครับ ไม�มีอะไรท่ีว�าเปIนการละเลยหน-าท่ี เพราะว�าผมก-อยากให-รุ�นน-องๆ
   ทํางานกันนะครับ แล-วก็วันนี้ชาวบ-านก็มากันเยอะเด๋ียวจะหาว�าสมาชิกข้ีเกียจ ก็อย�างท่ีผมได-
   ชี้แจงนะครับว�า ผมมีวัตถุประสงค,ท่ีจะให-พวกน-องๆได-ศึกษางานในเรื่องของการแปรญัตติ ใน
   การแปรญัตติร�างฉบับนี้ ผมเห็นแล-วมันไม�มีการแก-ไขใดๆครับ ก็คงจะไปเขียนรายงานเอามา
   เสนอสภาอย�างเดียว ขอบคุณครับ 
ประธานสภา  - ผมขอเรียนในท่ีประชุมนะครับ ตามระเบียบแล-วให-คณะกรรมการแปรญัตติ รายงาน 
   มาแล-วผมก็จะได-นัดสมัยประชุม ในเม่ือมีมติไปแล-ว ผมก็ขอเปEดประชุมต�อท�านนายอําเภอ
   อีกครั้งหนึ่ง  ขอให-ท�านนึกวันท่ีจะให-คณะกรรมการส�งเม่ือไหร�ครับ  ขอเชิญครับให-ความ 
   คิดเห็นได-ปรึกษาหารือครับ เด๋ียวรายละเอียดเด๋ียวให-เลขาแจ-งด-วยครับ 
เลขานุการสภา  - ขออนุญาตคะ คือว�าสมัยวิสามัญท่ีเราเปEดประชุมกันนี้  คือว�าท�านนายอําเภอได-อนุมัติ 
   เริ่มต้ังแต�วันท่ี 20 กันยายน 2560 เรื่อยมานะคะ ก็วันท่ี 4 ตุลาคม 2560 รวม 15 วัน
   นะคะ ก็วันนี้ก็ให-ท�านประธานสภาทําหนังสือขอเดปEดสมันวิสามัญก็ต-องดูว�าทางอําเภอจะ
   เริ่มให-เราเม่ือไหร� ก็น�าจะเปIนวันท่ี 9 ตุลาคม 2560 วันนี้ต-องไปส�งหนังสือท่ีอําเภอนะคะ 
   ตามระเบียบแล-วเราต-องเสนอ แต�วันนี้เห็นด-วยท่ีจะเสนอการแปรญัตติคราดว�าถ-าไม�มีการ
   เปลี่ยนแปลงนะคะ หลังจากมีการประชุมสภาแล-วก็ต-องให-คณะกรรมการท้ัง 5 ท�าน ต-อง
   มาประชุมคณะกรรมการแปรญัตติแล-วก็รองประธานและเลขา เพ่ือมาพิจารณาทําหน-าท่ี 
   เปIนองค,ประชุมแปรญัตติด-วย แล-วก็ต-องมาเสนอว�าแปรญัตติในวันไหนช�วงไหน  ก็ดูจาก 
   รายละเอียดแล-วนะคะ ก็จะต-องเสนอเปIนอาทิตหน-าไปเลย เพราะว�าถ-าเราเสนอมา 
   นายอําเภอก็จะต-องพิจารณาไม�ใช�ว�าจะเสนอวันนี้เลยนะคะ ต-องวันจันทร,หรือวันอังคาร 
   หน-านะคะ แต�วันนี้เปIนวันสุดท-ายของสมัยวิสามัน ท่ีเรามาประชุมในวันนี้นะคะ 
ประธานสภา  - เชิญครับ 
นายประจักษ, ศรเฉลิม - ครับก็ถ-าอย�างนั้นประมาณการณ,ก็น�าจะเสนอการแปรญัตติในวันอังคาร ถ-ามีการ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 4) อนุญาตให-เปEดสมัยวิสามัญ ก็จะได-ไม�ต-องกลัวว�าถ-าเปIนวันจันทร,ก็เกรงว�าอาจจะยังไม�ได-รับ
   อนุญาตให-ประชุม ก็ขอให-เปIนวันอังคารก็ได-ครับในเรื่องของการแปรญัตติทันไหมครับ เสร็จ
   เรียบร-อยแล-วจะประชุมสภาวันไหนก็แล-วแต� ขอบคุณครับ 
ประธานสภา  - ท�านใดมีความเห็น  เชิญได-นะครับ เพราะว�าต-องเอาความเห็นจากท่ีประชุม ก็จะได-เปEด
   สมัยประชุมต้ังแต�วันนี้เปIนต-นไปก็จะเปIนวันอังคารท่ี 10 ตุลาคม 2560 ครับเชิญครับ 
นายสุวิทย, วรรณวงษา - ขออนุญาตท�านประธานครับ ก็อยากจะให-ทางคณะกรรมการแปรญัตติได-ชี้แจงต�อท่ี 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) ประชุมด-วยว�าการแปรญัตติทันหรือไม�มีเวลา 3 วัน ก็ถ-าอย�างไรก็ให-ส�งรายงานการแปรญัตติ
   วันจันทร,หน-า ส�วนการกําหนดวันประชุมเราจะกําหนดวันนี้เลยไม�ได-เพราะว�าเราต-องเสนอต�อ
   นายอําเภอนะครับ ก็ให-เวลาคณะกรรมการแปรญัตติ เผื่อต-องมีข-อท่ีจะต-องศึกษาดูบ-าง เพราะ
   ถ-านั้นก็น�าจะเปIนวันจันทร, แล-วในวันนี้ท�านประธานก็ต-องไปขอกับท�านนายอําเภอ ผมว�าน�าจะ
   เปIนสักวันพุธหรือวันพฤหัสก็ได- เพ่ือยื่นเวลาออกไปอีกในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 
   ไหนๆ เราก็ขยายเวลานําร�างข-อบัญญัติมาแล-ว 
ประธานสภา  - ขอบคุณมากท่ีให-คําชี้แนะครับ 
นายนาวิน ก่ิงแก-ว - ผมขอติงท�านประธานสภาครับว�ากรุณารักษาเวลาในการประชุมสภาด-วยนะครับ  
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3) บางครั้งท�านประธานสภาพูดได-นะครับ พูดแล-วพูดอีกเด๋ียวคนฟQงจะสับสนนะครับ ทันหรือ 
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   ไม�ทัน ท�านทราบได-อย�างไรว�าไม�ทัน ผมเข-าใจว�าทุกคนก็มีเวลากันทุกคนเวลาตรงนี้มันมีค�า
   อยากให-รักษาเวลากันไว-นิดหนึ่งครับผม 
ประธานสภา  - มีสมาชิกเสนอมาวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 แต�ผู-ท่ีเปIนคณะกรรมการก็ได-เสนอมาแล-วว�า
   ให-สมาชิกท่ีได-รับให-อยู�เฉยๆดังนั้นถ-าท�านคิดว�า คณะกรรมการจะส�งตรงไหน เปIนวันท่ี  
   10 ตุลาคม 2560 เด๋ียวออกจากท่ีประชุมแล-ว ผมจะทําหนังสือเด๋ียวพนักงานจะแจ-ง 
   กลับไป เชิญครับ 
นายสุวิทย, วรรณวงษา - ผู-ท่ีไม�ได-เสนอชื่อมีสิทธิ์ท่ีจะเสนอความคิดเห็นมันเปIนสิทธิของสมาชิกทุกคนท่ีจะเสนอ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) ความคิดเห็นต�อสภาได- ระเบียบการประชุมสภาก็มีอยู�ว�าใครท่ีไม�ได-รับตําแหน�งกรรมการแปร
   ญัตติแล-วนั้น มีสิทธิท่ีจะเสนอความคิดเห็นได-ครับท�านประธาน ถ-าท�านประธานทําตามท่ี 
   สมาชิกหมู� 3 พูด 
นายประจักษ, ศรเฉลิม - ผมอยากให-รวบรัดไวๆ เพราะว�ามันไม�มีอะไรมากนะครับ วันไหนพร-อมใจกันก็ให-ประชุมกัน 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 4) คุณสุวิทย,ครับ ผมขออนุญาตให-รวบรัด เพราะว�ามันไม�มีอะไรมากผมอยากให-เสร็จไวๆนะครับ 
ประธานสภา  - ตกลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 เวลาบ�ายนะครับ ตอนเช-าให-เวลาเตรียมเอกสารบ�าย 
   ค�อยประชุมนะครับ ท�านสมาชิกท�านใดเห็นสมควรท่ีจะให-คณะกรรมการแปรญัตติ 
   ตอนบ�าย ยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นด-วยท่ีจะให-ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติตอนบ�าย 
นายประจักษ, ศรเฉลิม - เด๋ียวขออนุญาตครับ คือการท่ีรับเอกสารจากการแปรญัตตินี้ ตอนเช-าใช�ไหมครับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 4) 
ประธานสภา  - ตอนเช-าครับ 
นายประจักษ, ศรเฉลิม - ไม�ใช�ครับทุกครั้งก็เห็นประชุมคณะกรรมการแปรญัตติก�อนแล-วค�อยมาประชุมทีหลัง
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 4) ไม�ใช�เหรอครับ 
ประธานสภา  - วันท่ี 9 ตอนบ�ายประชุมแปรญัตติก็ได- แต�ตอนบ�ายวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 ต-อง 
   ประชุมเข-าใจไหมครับ เพราะว�าท�านมีเวลาอีกหลายวันนะครับ หรือว�าถ-าจะมีสมาชิก 
   ท�านใดแปรญัตติ ก็ให-เสนอมา ผมก็เสนอให-ประธานแปรญัตติ ว�าสมาชิกท�านนี้สนใจมี 
   ความประสงค,จะแปรญัตติเท�าไรๆ ท�านก็เอาข-อมูลใส� แล-วเรียกผู-ท่ีเสนอแปรญัตติมา 
   ประชุมกับท�านต�อคณะกรรมการ จะเปIนฝGายผู-บริหาร หรือฝGายผู-ปฏิบัติงาน ท�านก็มี 
   หนังสือมาให-ผม ผมก็เอาส�งไปให-หัวหน-าส�วนนั้นๆ ครับเชิญครับ 
เลขานุการสภา  - คือว�าจริงๆ แล-วเราต-องมีการสรุปการแปรญัตติ จากท่ีเสนอมาก็คือวันท่ี 10 ตุลาคม  
   2560 เพราะฉะนั้นช�วงนี้ ถ-าเกิดใครจะเสนอแปรญัตติก็ให-มาเสนอได- ก็น�าจะเปIนช�วงเช-า
   วันท่ี 10 ตุลาคม 2560 แต�ช�วงบ�ายวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 ก็ประชุมคณะกรรมการ 
   แปรญัตติกัน 
ประธานสภา  - ตามท่ีตกลงวาระคณะกรรมการเสร็จ สมาชิกสภาจะนัดให-ทําการแปรญัตติเม่ือไหร�  
   ส�วนเรื่องการแปรญัตตินั้นเปIนเรื่องของคณะกรรมการแปรญัตติ สภานัดไว- วันท่ี 10  
   ตุลาคม 2560 คณะกรรมการแปรญัตติจะส�งทันไหม เม่ือต้ังคณะกรรมการเสร็จก็ให-ท�าน
   สมาชิกสภานัดให-คณะกรรมการแปรญัตติส�งรายงานการแปรญัตติเม่ือไหร� เม่ือ  
   ประธานสภารับแล-วก็จะนัดประชุม แล-วในเรื่องส�งนั้นให-สมาชิกดูว�าคณะกรรมการส�ง 
   เม่ือไหร� ท�านสมาชิกบอกว�าวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 ตอนบ�าย ดังนั้นท�านท่ียังไม�เข-าใจ 
   รวมท้ังฝGายกฎหมายมันมีอยู�ข-อ 1 ขอเชิญครับ 
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นายสุวิทย, วรรณวงษา - ท่ีท�านประธานให-ความคิดเห็นมา คือให-สมาชิกกําหนดวันส�งการแปรญัตติ  ต-องให-
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) คณะกรรมการเขากําหนดนะครับ เพราะว�าสมาชิกท่ีนั่งตรงนี้ ถ-าเขาทําไม�เสร็จข้ึนมา ต-อง
   ให-คณะกรรมการเสนอท่ีประชุมว�าเสร็จทันวันไหนนะครับ ขอบคุณครับ 
เลขานุการสภา  - ขออนุญาต รายละเอียดข-อ 49 ร�างสภาข-อบัญญัติท่ีผ�านสภาแล-ว ท�านจะต-องส�งให- 
   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให-ประธานสภาท-องถ่ินก็คือท�านประธานสภา เอา 
   ข-อบัญญัติไปให-คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา และท่ีประชุมสภาต-องกําหนดระยะเวลา
   เสนอการแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติด-วย ภายในระยะเวลาท่ีสภากําหนด 
   ระยะเวลาการแปรญัตติกําหนด ซ่ึงสมาชิกท�านก็เสนอแล-วเปIนวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 
   อันนี้ก็ครบถ-วนไหมคะในตรงนั้นท่ีว�าสมาชิกท่ีต-องประสงค,จะแปรญัตติต-องรีบนํามาเสนอ 
   คือเขากําหนดไว-อย�างนี้ ระเบียบเขากําหนดไว- แต�ว�ามันไม�น-อยกว�า 24 ชั่วโมง คือ 
   เม่ือก�อนเขาจะรีบพิจารณาร�างข-อบัญญัติเพราะว�าจะมีการประชุมแปรญัตติโดยเร็ว  แล-ว
   ก็จะมีการประชุมวาระ 2 วาระ 3  ไปเลยซ่ึงจริงๆแล-วเราก็สามารถหลายวันได- แต�ต-องไม�
   น-อย 24 ชั่วโมง ท่ีจะเสนอการแปรญัตติตรงนี้ การแปรญัตติตรงนี้ ก็จริงๆแล-วสมาชิกเขา
   ก็เสนอมาถูกต-องแล-วนะคะ ต-องกําหนดการแปรญัตติต�อคณะกรรมการการแปรญัตติ  
   ภายในระยะเวลา 
ประธานสภา  - ความเข-าใจก็ขอชี้แจง ต�อท�านท่ีท-วงติง สมาชิกทุกท�านท่ีอยู�ตรงนี้ได-มีการพิจารณา เม่ือ
   มีความเห็นมีมติเราก็ต-องคุยกันโดยหลักโดยระเบียบต�างๆก็สรุปแล-วนะครับ ท่ีผมบอกไปก็
   มีสมาชิกท-วงติง ผมก็เข-าใจนะครับ ตกลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 ตอนบ�าย ผมจะมี 
   ประชุมสมัยวิสามัญแน�นอน เชิญครับ 
นายประจักษ, ศรเฉลิม - ท่ีผมเข-าใจถูกต-องแล-ว  ประธานจะประชุมสมัยวิสามัญได-อย�างไร ท�านประธานพูดตรงนี้
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 4) ผมอยากให-วันท่ี 10 ตุลาคม 2560 เปIนการแปรญัตติของคณะกรรมการตรงนั้นให-เสร็จ
   เรียบร-อยก�อน แล-วท�านประธานจะนัดประชุมวิสามัญตอนไหนก็แล-วแต�ท�านครับผม วันท่ี 
   10 ตุลาคม 2560 ไม�ใช�ประชุมสภานะครับท�านประธาน เปIนการประชุมแปรญัตติใน 5 
   ท�านนะครับ ประชุมเฉพาะคณะกรมการของเขาครับผม 
ประธานสภา  - กรรมการแปรญัตติจะประชุมวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 
เลขานุการสภา  - ถูกแล-วค�ะท�านประธานสภา เพราะว�าเราต-องกําหนดการแปรญัตติ ซ่ึงท�านประธานสภา
   ก็ต-องปรึกษาในท่ีประชุม ซ่ึงวันนี้ก็ปรึกษาแล-ว เปIนวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 ส�งการแปร 
   ญัตติจะเปIนช�วงเช-า ช�วงบ�ายจะประชุมแปรญัตติก็ต-องมาประชุม ซ่ึงเข-าประชุมแล-วเขาก็ 
   จะมีการนัดประชุมสภาต�อไปไม�ใช�วันท่ี 10 ตุลาคม 2560 นะค�ะ พอท�านกรรมการมีการ
   แปรญัตติเรียบร-อยแล-วเลขานุการสภาก็ต-องแจ-งให-ท�านว�าประชุมสภาวันไหนนะคะ 
ประธานสภา  - ก็เปIนอันว�าวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการแปรญัตติ ส�วนเรื่องประชุมสภาถ-า 
   เสร็จแล-วนัดอีกทีนะครับ 
เลขานุการสภา  - เรียบร-อยแล-วนะค�ะ กําหนดวันแปรญัตติแล-วก็กําหนดวันประชุมคณะกรรมการแปร 
   ญัตติเพ่ือท่ีจะพิจารณาว�าชื่อเรื่องเหมาะสมไหมหลักการและเหตุผลเหมาะสมไหม  
   ตามระเบียบสภา หลังจากประชุมสภาแล-วก็ขอเชิญกรรมการท้ัง 5 ท�านประกอบด-วย 
   1.คุณสุริยะ เอ่ียมสะอาด 
   2.คุณวันเพ็ญ ขุนอักษร 
   3.คุณบุญช�วย แก-วแจ�มใส 
   4.คุณธนู คงโต 
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   5.คุณนาวิน ก่ิงแก-ว 
   - เพ่ือท่ีจะประชุมแล-วก็เลือกประธาน รองประธาน แล-วก็เลขา ด-วยนะค�ะเฉพาะ 
   คณะกรรมการแปรญัตติอย�างเดียวนะคะ  

ประธานสภา  - เปIนอันว�าจบนะครับ ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา ต�อไปเปIนระเบียบวาระท่ี 5 
   วาระอ่ืนๆครับ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ1ามี) 
ประธานสภา - มีท�านใดจะอภิปรายครับ ถ-าไม�มีผมก็ขอท-วงติงคณะฝGายบริหารว�า เรื่องท่ีทํามาให-ท�าน

คณะผู-บริหารตรวจแล-ว มีพ้ืนท่ีมีประชากร ขอบเขตของตําบลบ�อนอกไม�มี หรือว�าทิศเหนือ
ทิศใต-มีมีโรงเรือนก่ีหลัง ก่ีวัด งบประมาณไปให-โรงเรียนให-วัด ในข-อรายงานหรือในข-อ
บันทึกไม�มี  แล-วท�านเอางบประมาณตรวจไปได-อย�างไรตรงนี้ก็ขอท-วงติงนะครับ ถ-าจะให-
สมบูรณ,ขอให-ท�านจัดให-ละเอียดนะครับ เพราะว�าผู-นั้นจะได-เปรียบว�าถ-าเขาถามว�ามี
ครัวเรือนก่ีครัวเรือน มีวัดก่ีวัด ท�านไปบอกเขาไม�เชื่อเพราะว�าไม�มีหลักฐาน ท่ีเราทํามาก็ให-
เพ่ือนสมาชิกรู-ว�าจุดไหนจุดไหนแต�บุคคลท่ีมาจากต�างท่ีต�างถ่ิน อาจจะดูรายละเอียดดูพ้ืนเพ 
ดูอาชีพ ของบ�อนอก ว�าเปIนอย�างไร เพราะว�าเราไม�ได-ใส�รายละเอียดไว- ดังนั้นขอให-ท�าน
ฝGายบริหารนําไปปฏิบัติต�อไป ผมก็ได-คําร-องเรียนร-องทุกข,มาจากเจ-าหน-าท่ีพนักงาน ท่ี
ชั่วคราวก็ดี ไม�ชั่วคราวก็ดี บางท่ีอาจจะไปรับใช-ฝGายบริหารบ-าง รับใช-สํานักปลัดบ-าง ท�านมี
อาชีพหรือเปIนพนักงานหลายแผนกหลายท่ีท�านก็ไปทุกท่ี เพราะว�าเขาสมัครเข-ามาทํางาน
แล-ว แต�เม่ือไปทางโน-นทางนี้ก็ว�าไปทางนั้นทางนี้ก็ว�า เขาก็รู-ว�าหน-าท่ีของเขาเปIนพนักงาน 
เพ่ือท่ีจะมารับใช- อบต.นั้นบางที สภาไม�อาจจะไปบอกใครได- พอประชุมสภาต-องอาศัย
เจ-าหน-าท่ีต�างๆ ดังนั้นท�านอย�าไปหาว�าเขาเปIนฝGายโน-นฝGายนี้  เพราะว�าเขาทําตามหน-าที
เขารับเงินเดือน บางทีเสาร, อาทิตย,ของเขาก็มาทํางาน เพ่ือ อบต.ของเราเดินหน-าไปด-วยดี 
ท�านอาจตําหนิติฉินก็ต-องขอฝากเพ่ือนสมาชิกทุกท�านช�วยกันบอกพ่ีน-องประชาชน และบอก
ฝากพ่ีน-องประชาชนเจ-าหน-าท่ีนั้นไม�ได-อยู�ฝGายหนึ่งฝGายใดเขาทําตามหน-าท่ีของเขา อย�างนั้น
ก็ขอชี้แจงให-ทุกท�านได-รับทราบไว-ว�าเจ-าหน-าท่ีทุกคนยินดีรับใช- ยินดีปฏิบัติการต�างๆ
เพ่ือท่ีจะทําหน-าท่ีของตนท่ีได-รับมอบหมาย ด้ังนั้นท�านจะประสงค,จะว�ายวานหรือใช-นอก
สถานท่ีนอกเวลา อยู�อย�างคุ-นเคย อย�างพ่ีน-องถ-าเขามีเวลาเขาไปให-ได- ตัวอย�างเช�นพนักงาน
แจกหนังสือ วันเสาร, อาทิตย,ก็ยังไปอยู�ครับ เขาทําเพ่ืออะไร ก็เพ่ือให-เรารู-หนังสือรู-ข-อมูล
ข�าวสาร จะว�าเขาเปIนคนของคนโน-น คนนี้ไม�ใช�นะครับ เขาอาสาข้ึนมาแล-วสอบเข-ามาเพ่ือ
จะทําหน-าท่ีตรงนี้ เม่ือเขามีเวลาเขาก็ทําหรือว�าช�วยทุกท�าน  เพ่ือความคล�องตัวเพ่ือท่ีจะให-
องค,กรของเราสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นผมก็ขอฝากไว-ด-วยนะครับเพ่ือนสมาชิกทุกท�าน พ่ีน-อง
ประชาชนท่ีมาเจ-าหน-าท่ีของเรายินดีรับใช-ทุกคน ขอบคุณครับ เชิญครับ 

เลขานุการสภา - ขออนุญาตนะคะ  ก็จริงๆแล-วรูปแบบของงบประมาณ ไม�ต-องใส�พ้ืนท่ีเท�าไหร� เพราะ
รูปแบบของงบประมาณเราแยกแยะไว-แค�พ้ืนท่ีเท�าไหร�  ก็มันมีอยู�ในแผนอยู�แล-วทุกท�านก็
ต-องมีการประชุมแผนอยู�แล-ว 

ประธานสภา - บางที แยกแผนท่ี ท่ีเราทํามีแผนท่ีก็มีนะครับ ดูในข-อบัญญัติท่ีเราทํา 
นายก อบต. - สิ่งท่ีเรามีงบประมาณรายจ�าย แต�ท่ีท�านพูดเม่ือสักครู�มันอยู�ในแผน 3 ปH แผน 4 ปH จะมีอยู�

ในนั้นนะครับ ข-อบัญญัติจะต-องจําเปIนท่ีเราใส�เข-าไปนะครับ เขาไม�บังคับว�าต-องใส�ขนาดนั้น
นะครับเข-าใจนะครับ 
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ประธานสภา - ท�านนายกบอกมาแล-วขออนุญาตผม 
นายสุวิทย, วรรณวงษา - ครับขออนุญาตท�านประธาน ผมมีความเห็นว�าในการประชุมสมัยต�อๆไป ให-อยู�ในช�วงสมัยท่ี
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) ประชุม เพราะว�าเรากําหนดวันท-ายๆท่ีประชุม เพราะว�าเรามีเรื่อง คุยกันเยอะ ขอบคุณครับ 
   ครั้งต�อๆไปผมอยากฝากท�านประธานว�าให-ประชุมต-นๆ เราอาจจะมีเรื่องท่ีต-องประชุมกัน 
ประธานสภา  - สมัยนี้ สมัยท่ีแล-วเปIนสมัยเดียวกัน สมัยท่ีแล-วผมก็บอกไปแล-วว�าทํามาผมไปไม�ทัน มีท�านใด 
   ท่ีจะชี้แจงเชิญนะครับ  
นายสุวิทย, วรรณวงษา - ในวาระท่ี 2.3 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7)  
ประธานสภา  - ท�านเลขานายกว�าอย�างไร ก็ต-องเข-าใจระเบียบนะครับฝGายบริหาร เพราะมีอะไรเลขาก็ต-อง
   บอกนายกก�อน ขอบคุณครับ 
นายก อบต.  - ขออนุญาตนะครับท�านประธานครับ ตามในรายละเอียดในข-อเท็จจริง เลขาบอกให-ผมรู- 
นายวิสูติ จันทร,ฉาย - เรียนท�านประธานท�านสมาชิก ท�านพ�อแม�พ่ีน-องทุกท�านท่ีมารับฟQงอาจจะยาวไปหน�อยถ-า
(เลขานุการนายก อบต.) ไม�เข-าใจก็สามารถถามทางสภาหรือสมาชิกได-  อีกเรื่องท่ีท�านประธานพูดถึงพนักงานจ-าง  
ประธานสภา  - ไม�ใช�พนักงานจ-าง หมายถึงพนักงานในองค,กรนี้ 
นายวิสูติ จันทร,ฉาย - นั้นแหละครับหมายถึงพนักงานท้ังหมดเพราะว�าการทํางานสมัยนายกอุทิศ ช�วงนายก 
(เลขานุการนายก อบต.) สุเทพ  ก็เห็นการทํางานของบุคลากร คนท่ีทําก็ทํากันจนตาย ส�วนคนท่ีไม�ทําอะไรก็ไม�ทํา 
   อะไรกันเลย ไม�ต-องออกชื่อ อย�างเช�นงานวันพ�อวันแม� ปลูกปGา ลอยกระทงบ-าง งานวันพ�อ
   วันแม� บางคนหนีกลับบ-าน คนท่ีทําก็ทําก็เหนื่อยนะครับ คนท่ีเชิงเยอะมีเส-นมีสายลูกพ่ีดีอัน
   นี้ไม�เหมาะสมไม�ควรเอาเปIนเยี่ยงอย�าง พอบ�อยๆคนท่ีทําก็เหนื่อยคนท่ีเขาก็เห็น เก็บของก็
   แอบกลับบ-านคนท่ีทําก็ทําอยู�นั้นแหละ และอีกอย�างการกวาดหน-าอบต.มีเชิง ผมขอร-องใคร
   ท่ีรู-ตัวว�ามีเชิงจัดๆก็ตัดเข้ียวออกบ-างเข้ียวยาวแล-ว ช�วยคนอ่ืนบ-างเราทํางานก็ควรช�วยกัน
   และมีอีกหลายเรื่องท่ีผมพูด บางทีอยู�วัดบ�อนอกเท่ียงคืนกลับบ-านช�วยหลวงพ�อผูกผ-าบ-าง ก็
   อยากให-เรียนรู-ว�าคนท่ีทํามันเหนื่อย คนท่ีลุกพ่ีดีมันไม�เหนื่อย ว�าอะไรไม�ได- ใครท่ีรู-ตัวก็ขอให-
   เลิกทํา 
นายสุริยะ เอ่ียมสอาด - ขออนุญาตครับ พอดีอยากปรึกษาหารือแต�ขอให-ท�านนายกเข-ามาก�อนได-หรือไม�ครับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 6) 
ประธานสภา  - ไม�รู-ว�าออกไปไหนต-องให-เลขานายกไปตาม ไม�มีนายกก็พูดได-นะครับ 
นายนาวิน ก่ิงแก-ว - ขอผมไม�ต-องมีนายกครับ มีปลัดคนเดียวพอ ผมขอปรึกษาเรื่องหนึ่งของหมู� 3 พอดีผม 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3) พอดีไปพบว�ามีท่ีสาธารณะอยู� 1 แปลง เปIนสระเปIนบ�อเลี้ยงวัว เปIนบ�อท่ีสําหรับชาวบ-าน
   เอาวัวไปกินน้ํา เนื้อท่ีก็น�าจะประมาณ  200 ตารางวาได-  อยู�ติดถนนทางไปปากตะโล-แต�
   อยู�ในเขตหมู�ท่ี 3 เจ-าของท่ีก็คือนางสําลี ก่ิงแก-ว มีความประสงค,ให-ทาง อบต. เพราะว�าท่ี
   แปลงนี้ไม�ได-ข้ึนเปIนท่ีสาธารณะแล-ว พอทราบว�าเปIนท่ีสาธารณะก็อยากให-ทาง อบต. 
   ดําเนินการรังวัดเพ่ือเปIนท่ีสาธารณะ เพ่ือวันข-างหน-าจะมีผู-ประสงค,อยากได-จะได-ปEดตรงนี้
   เจ-าของท่ีก็ฝากผมมา ก็ขอให-ท�านปลัดดําเนินการเรื่องนี้ด-วยนะ ท่ีแปลงนี้มันเปIนของแม�เขา
   และเปIนท่ีสาธารณะแต�เดิม แล-วมี นส. 3 ควบคุมท่ีนี้ไว- แล-วก็มาออกโฉนด ก็ไม�รู-ว�าได-กัน
   เปIนท่ีสาธารณะหรือไม� แต�อีกฝQ=งบอกว�าติดท่ีสาธารณะก็ยังไม�เห็นใบเพราะท่ีอยู�ในธนาคาร 
   ก็ขอให-ทางอบต.ไปตรวจสอบด-วยครับ 
เลขานุการสภา  - ก็ขอขอบคุณมากคะเด๋ียวเราจะให-นิติกรไปติดต�อผู-ใหญ�บ-านมาร�วมตรวจสอบว�าได-ไหม ถ-า
   เกิดว�าเปIนท่ีสาธารณะเราก็ต-องมีการประชุมและประสานไปทางท่ีดิน แล-วก็ อบต.จะยอม
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   ออกค�าใช-จ�ายเพ่ือท่ีจะทําเปIนท่ี นสล. ตรงนี้เด๋ียวให-ทางนิติกรตรวจสอบ เหตุการณ,แบบนี้ 
   เช�นหมู� 14 เดิมไม�มีท่ีสาธารณะเลย แต�ปรากฏว�า พอไปรังวัด เพ่ือท่ีจะได-แยกมาเปIนท่ี 
   สาธารณะ แต�ไม�เยอะ หมู� 8 ก็เปIน นสล.ของอบต.บ�อนอก ก็มีท่ีสาธารณะเยอะอยู�นะคะ ว�า
   จํานวนเท�าไหร� แต�วันนี้ก็ขอบคุณนะค�ะท่ีแจ-งมา 
ประธานสภา  - มีท�านใดจะเสนออีกไหมครับ 
นายสุริยะ เอ่ียมสะอาด - เรียนท�านประธาน ท�านผู-บริหาร และท�านสมาชิกทุกท�านครับ ผมก็ขอปรึกษาหารือ เรื่อง
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 6) งบประมาณครั้งนี้ร�างข-อบัญญัติก็มีการรับร�างเรียบร-อยแล-ว ในฝGายของกองช�างก็ทํางานช-า 

เกินไปผมขอปรึกษาฝGายบริหารว�าจะทําอย�างไรกับกองช�างท่ีจะมาดําเนินการเพ่ือท่ีจะได-
แก-ไขปQญหาความเดือดร-อนของชาวบ-านได-ทันท�วงที ผมขอปรึกษาผ�านสภาว�าทางฝGาย
บริหารจะทําอย�างไรต�อไปเรื่องของกองช�างท่ีขาดบุคลากรการทํางาน ทุกวันนี้ท่ีท-องถ่ินเรา
ดําเนินการล�าช-ามันเก่ียวข-องกับด-านการช�าง นายกก็พูดมาตลอดว�ากองช�างมีแค�คนเดียว
ทํางานไม�ทัน สภาก็ได-อนุมัติโครงการต�างๆ ไปเรียบร-อยแล-ว แต�กองช�างไม�สามารถทําได-
ทันท�วงทีในการแก-ไขปQญหาความเดือดร-อนของพ่ีน-องประชาชน ตรงนี้ผมก็ขอปรึกษาหารือ
ฝGายบริหารว�าจะทําอย�างไรท่ีจะให-กองช�างทํางานได-รวดเร็วทันท�วงทีกับความเดือดร-อนของ
พ่ีน-องประชาชนครับ 

นายก อบต. - ขออนุญาตท�านประธานสภาครับ ประเด็นของสมาชิกหมู�ท่ี 3 เรื่องของท่ีสาธารณะผม
อยากให-ทางท�านสมาชิกนําเรียนท�านผู-ใหญ�บ-านเพราะเขาจะมีการชี้นํารังวัดอยู�ตลอดไม�ว�า
จะเปIนการออกโฉนดหรือซ้ือขายกันต�างๆก็จะทราบดี ถ-ามีท่ีตรงนี้อยู�ทางอบต.ก็ยังไม�แน�ใจ
ว�าเรื่องราวเปIนอย�างไร ข้ันตอนแรกผมอยากให-เรียนให-ทางผู-ใหญ�บ-านเข-าใจก�อนว�าท่ีดิน
แปลงนี้ได-กันไว-เปIนนสล.หรือข้ึนทะเบียนหรือยัง มีความประสงค,จะทําการรังวัดเพ่ือออกน
สล.หรือต-องมีการประชุมชาวบ-านด-วยเพราะมันติดท่ีข-างเคียงของชาวบ-านด-วย ก็ทําเรื่องมา
ได-เราก็จะออไปตรวจสอบว�าความเปIนมาอย�างไรและมีความประสงค,ท่ีจะให-เปIนท่ี
สาธารณะเพ่ือออกนสล.หรือไม�อย�างไร ก็ต-องแจ-งให-ทางกองช�างและทางนิติกรไปตรวจสอบ
พ้ืนท่ีและประสานกับทางท�านสมาชิกและทางท�านผู-ใหญ�บ-านด-วย ส�วนประเด็นเรื่องอขง
สมาชิกหมู�ท่ี 6 ท่ีพูดเรื่องกองช�างครั้งท่ีแล-วผมก็ได-พูดเก่ียวกับกองช�างไปแล-วว�าตอนนี้
ข้ันตอนการดําเนินการเริ่มแรกมันมีการขอโอนย-าย ขอลาออก ต�อมานายช�างก็ขอโอนย-าย 
ต�อมาเจ-าหน-าท่ีพนักงานจ-างก็ขอลาออก เราก็ขอตําแหน�งไปท่ีกรมฯแล-วท่ีกําลังเปEดสอบ
บรรจุอยู�เพ่ือจะมาบรรจุท่ีอบต.บ�อนอก เราขอไปแล-ว กรณีผอ.กองช�างเราขอรับโอนย-าย ก็
ทําเรื่องประชาสัมพันธ,ไปแล-วพอครบ 150 วันเราก็ต-องขอให-กรมฯเปEดสอบเพ่ือดํารง
ตําแหน�งนี้ แต�ก็มีคนติดต�อเพ่ือขอโอนย-ายมาหลายคนแต�ก็ยังเงียบอยู�ท้ังกองช�าง กองคลัง 
และสํานักปลัด ส�วนตําแหน�งระดับปฏิบัติการเราขอกรมฯไปแล-วเพ่ือบรรจุตําแหน�งท่ีว�าง 
สายบริหารผมขอรับโอนย-ายเพราะการสอบบรรจุผมไม�ค�อยแน�ใจเนื่องจากสายงานบริหาร
ยังไม�ค�อยมีการเปEดสอบและยังไม�แน�ใจว�าจะมีการดําเนินการอย�างไรด-วย เหมือนตําแหน�ง
ระดับปฏิบัติการกว�าจะสอบได-ต-องมีการเลือกหลายๆครั้ง กว�าจะเลือก กว�าจะสอบ กว�าผล
สอบจะออก กว�าจะบรรจุ กว�าจะมาลงท่ีบ�อนอกได-ต-องใช-เวลานานพอสมควร ตอนนี้ผมให-
เปEดรับสมัครตําแหน�งผู-ช�วยช�างสํารวจใหม�อีกครั้งหนึ่งแต�ยังไม�เห็นเสนอมาต-องไปตามอีกที
หนึ่งเพ่ือจะเอามาช�วยช�างเราเปEดสอบไป 2 รอบแล-วรอบแรกไม�มีผู-มาสมัคร รอบ 2 มีมา
สมัคร 1 คน สอบไม�ผ�าน จึงให-เปEดใหม�อย�างน-อยจะได-มาช�วยช�างในการสํารวจหรือควบคุม
งานหรือการเขียนแบบ นายช�างโยธาของเราต-องคอยอาศัยนายช�างโยธาจากอบต.ท่ีอ่ืนใน
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การช�วยเขียนแบบ เราทราบปQญหาดีว�าจะต-องดําเนินการอย�างไรแต�มันช-าในเรื่องการ
ดําเนินการไม�มีการโอนย-ายเข-ามาเราก็ต-องประชาสัมพันธ, ระดับปฏิบัติการเราก็ต-องร-องขอ
ไปท่ีกรมฯ เพ่ือให-เปEดสอบ อันนี้ก็ต-องเปIนไปตามข้ันตอนของกรมฯ ขอบคุณครับ 

นายสุริยะ เอ่ียมสอาด - ท�านนายกก็ได-พูดมาอย�างชัดเจนแล-ว ผมก็ขอฝากท�านนายกติดตามสักนิดหนึ่งคือเรื่องนี้
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 6) เปIนเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุดกับโครงการต�างๆของพ่ีน-องประชาชน ขอบคุณครับ 
ประธานสภา - ไม�ทราบมีท�านใดจะอภิปรายอีกหรือไม� ถ-าไม�มีผมฝากถึงสมาชิกหมู�ท่ี 9 และหมู�ท่ี 12 

เรื่องระเบียบวาระการประชุมท่ีจะเอาไปยื่นเรื่องวัดผมขอเปIนการประชุมครั้งหน-านะครับ
ค�อยมารับไป เพราะวันนี้คงจะทําไม�ทัน  

เลขานุการสภา - ขอแจ-งวาระอ่ืนๆ กรณีของหมู� 12 โครงการของปH 2560 ท่ีจะทําเก่ียวกับปQ]มน้ําซ่ึงต-อง
ไปทําในท่ีสปก.ของชาวบ-านก็ได-มอบหมายให-ช�างไปติดต�อกับทางสปก.แล-ว ตอนนี้มันขาด
ข้ันตอนคําขอต-องออกจากผู-บริหารเปIนผู-ทําขอไปพร-อมกับแบบแผนผังรายการว�าจะ
ดําเนินการสร-างตรงไหน ใช-เนื้อท่ีเท�าไร หลังจากนั้นเม่ือเราทําขอไปท่ีสปก.เขาถึงจะลงมาดู
ว�าจะให-ท่ีดินเราเท�าไร เราถึงจะนํามาเข-าท่ีประชุมสภาซ่ึงตรงนี้เราทําเสนอไปนานแล-ว
เพราะว�าสมาชิกหมู�ท่ี 12 คุณมานพ หินแก-ว ก็มีการติดตามอยู�ตลอด เอาเอกสารไปให-ทาง
สปก.เม่ือเดือนมิถุนายน แต�เนื่องจากยังไม�มีคําขอไปก็ต-องเร�งให-ทางช�างดําเนินการในเรื่องนี้
ก็คงต-องมาดูและมาทําในปHงบประมาณ 2561 ต�อไป เพราะมันอยู�ในท่ีสปก.ถ-าเขายังไม�
อนุมัติให-ใช-พ้ืนท่ีเราก็จะไม�สามรถนํางบประมาณของเราไปดําเนินการได-ก็ขอแจ-งให-ทาง
สมาขิกหมู� 12 ทราบด-วย ทางอบต.ก็มีการติดตามอยู� ก็จะให-ช�างตู�เร�งไปเอาคําขอวันนั้น
เขาก็ฝากช�างมาแล-วก็ต-องให-ทางช�างนํามาให-ผู-บริหารเซ็นพร-อมแบบแผนผังในจุดท่ีเราจะ
ดําเนินการบริเวณนั้นด-วย 

ประธานสภา - ไม�ทราบมีท�านใดจะสอบถามอีกหรือไม�ครับ ถ-าไม�มีอะไรแล-ว ผมขอปEดประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปH 2560 วันท่ี 4 ตุลาคม  2560ผมขอขอบคุณเพ่ือน
สมาชิกท่ีมาปฏิบัติหน-าท่ีในวันนี้รู-สึกว�าวันนี้จะพร-อมเพียงสําหรับคุณณรงค, จุ-ยนคร ก็บอก
ท�านไปต้ังแต�ทีแรกแล-วว�ายังไม�หายท่ีข-อต�อคอชํารุด ร-าว วันนี้ก็ไม�ได-ลาประชุม ผมในฐานะ
ผู-รู-ผู-ไปเยี่ยมก็ขอลาแทนประชุมแทนคุณณรงค, จุ-ยนคร ก็ขอบคุณทุกท�านท่ีให-ความร�วมมือ
ในการมาปฏิบัติหน-าท่ีด-วย ขอปEดประชุม ขอบคุณครับ  

ปEดประชุม  - เวลา 12.10 น. 
 
 

(ลงชื่อ)         เรืองศิริ  วิเชียรฉาย       ผู-บันทึกการประชุม 
          ( นางเรืองศิริ  วิเชียรฉาย ) 
                เลขานุการสภา  อบต.บ�อนอก 
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             ( นายบุญพิน  ดาวเรือง ) 
            ประธานสภา อบต.บ�อนอก 

 
 


