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-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�อนอก   

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1  ประจําป% 2560 
วันพฤหัสบดีท่ี  19   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2560 
ณ ห2องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลบ�อนอก 

เวลา 09.00  น. 
- - - - - - - - - - - 

ผู2เข2าประชุม 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญพิน ดาวเรือง ประธานสภา อบต. บุญพิน          ดาวเรือง 
2 นายสุริยา คําสว�าง รองประธานสภา อบต. - ขาดประชุม - 
3 นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย เลขานุการสภา อบต. เรืองศิริ          วิเชียรฉาย 
4 นายกิตติพงศ, เกตุย-อย สมาชิกสภา อบต. หมู� 1 กิตติพงศ,        เกตุย-อย 
5 นายเชาวริณ แสงจันทร, สมาชิกสภา อบต. หมู� 1 เชาวริณ         แสงจันทร, 
6 นายวานิรุทธ สายเส็ง สมาชิกสภา อบต. หมู� 3 วานิรุทธ         สายเส็ง 
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 - ลาประชุม - 

10 นางมาลินี ฟุ;งเฟ<=อง สมาชิกสภา อบต. หมู� 5 มาลินี            ฟุ;งเฟ<=อง 
11 นายธนู คงโต สมาชิกสภา อบต. หมู� 5 - ลาประชุม - 
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 - ลาประชุม - 
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 - ขาดประชุม - 
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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ผู2เข2าร�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 ลําดับต�อไปก็ขอเรียนเชิญคุณทรัพย, คงเจริญ สมาชิก
สภา อบต.หมู�ท่ี 8  ได-จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธ และขอเชิญทุกท�าน กล�าวบูชาพระ
รัตนตรัย และกล�าวเปEดประชุมตามระเบียบวาระต�อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ2งให2ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภา - ขอสวัสดีเพ่ือนสมาชิกสภาทุกท�านและฝGายบริหารทุกท�าน ในวันนี้เปHนการประชุมสภา

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําปI 2560  ตามท่ีเราได-ประชุมเม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 
2560 รับหลักการมาแล-ว วันนี้ก็เปHนการเปEดสมัยวิสามัญอีกครั้งหนึ่งเพ่ือประชุมวาระท่ี 2 
และวาระท่ี 3  
1.1 สมาชิกลา 3 ท�าน 

ประธานสภา - วันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ลา  3 ท�าน 
1.นายธน ู คงโต  สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 5 
2.นายอภิชาติ ปลื้มจิตต, สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 9 
3.นายประจักษ,  ศรเฉลิม  สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 4 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
  1.2 การเป:ดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป% 2560 
ประธานสภา - ผมได-ขอเปEดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปI 2560 ต้ังแต�วันท่ี 6 ตุลาคม 2560 

เปHนต-นไปไม�เกิน 15 วัน ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติก็ได-ทําการแปรญัตติเปHนท่ีเรียบร-อย
แล-ว ผมจึงได-มานัดประชุมเพ่ือพิจารณาวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ไม�ทราบว�าคณะกรรมการ
แปรญัตติมาครบหรือยังครับ 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�อนอก สมัยวิสามัญ  
   สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป% 2560 เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม  2560 
ประธานสภา  - ไม�ทราบมีสมาชิกท�านใดจะแก-ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม� ถ-าไม�มีผมขอมติท่ีประชุม ท�านใด 
   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปI 2560 เม่ือ 
   วันท่ี 4 ตุลาคม 2560 ขอให-ยกมือข้ึนด-วยครับ  
นายสุวิทย, วรรณวงษา - ตามท่ีอ�านมาก็มีท่ีจะแก-ไขหลายตอนหลายท�อน มันไม�ได-อยู�ในส�วนสาระท่ีสําคัญอะไร
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) แต�พออ�านแล-วก็พอเข-าใจได- ก็คงไม�ต-องแก-ไขอะไร ขอให-ท�านประธานสภาขอมติเลยครับ 
ประธานสภา  - ไม�ทราบมีสมาชิกท�านใดจะแก-ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม� ผมขอให-แก-ไขหน-าท่ี 4 ตามท่ี 

นายประกิตร เสียงใหญ� ชี้แจงเรื่องการยกฐานะของสํานักสงฆ,เพราะรายงานฉบับนี้ต-องไปท่ี
สํานักพุทธศาสนาด-วย หน-าท่ี 4 บรรทัดท่ี 31 คําว�า ท�านพระครูวัดเกาะหลัก ขอแก-ไขเปHน
ท�านเจ-าคุณเจ-าคณะอําเภอเมืองวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง เนื่องจากรายงานฉบับนี้ต-อง
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ไปส�งเขาก็ทําให-ถูกต-องเด๋ียวจะว�าท�านเปHนเจ-าคณะอําเภอเราไม�รู-ก็ขอเปลี่ยนจากคําว�าท�าน
พระครูเปHนท�านเจ-าคุณ และหน-าท่ี 8 ให-เพ่ิมเติม บรรทัดท่ี 38 คําว�า เรื่องท่ีว�าขอให-เพ่ิม
ตรงโน-นเพ่ิมตรง ขอให-ใส�คําว�า ตรงนี้ มันตกคําว�า นี้ อ�านแล-วไม�เข-าใจ ขอแก-ไขเปHน เรื่อง
ท่ีว�าขอให-เพ่ิมตรงโน-นเพ่ิมตรงนี้ ถ-าไม�มีท�านใดแก-ไขเปลี่ยนแปลง ผมขอมติท่ีประชุมนะครับ 
ท�านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปI 2560 
เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2560 ขอให-ยกมือข้ึนด-วยครับ  

มติท่ีประชุม - มีมติรับรองรายการประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ�อนอก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 
 ครั้งท่ี 2 ประจําปI 2560 เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2560 ขอให-ยกมือข้ึนด-วยครับ 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติค2างเพ่ือพิจารณา 

3.1  พิจารณาร�างข2อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ  2561 
 -  วาระท่ี  2 
 -  วาระท่ี  3 

ประธานสภา  - ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได-กล�าวรายงานการประชุมและส�งรายงานได-เลยครับ  
ว�ามีแก-ไขเปลี่ยนแปลงอย�างไรบ-าง ขอเรียนเชิญครับ 

นายบุญช�วย แก-วแจ�มใส - เรียนท�านประธานสภา และท�านสมาชิกทุกท�าน ผมนายบุญช�วย แก-วแจ�มใส สมาชิกสภา
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 14) อบต.หมู�ท่ี 14 ในฐานะท่ีเปHนคณะกรรมการและเปHนประธานคณะกรรมการแปรญัตติก็ขอ
   กล�าวรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติท่ีได-ประชุมกันมาเปHนท่ีเรียบร-อยแล-วนะครับ  
   คณะกรรมการแปรญัตติร�างข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปI พ.ศ.2561 ได-มีการ
   ประชุมกันเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 ปรากฏว�าไม�มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วน 
   ตําบลบ�อนอก มาส�งคําแปรญัตติในร�างข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปI พ.ศ. 2561 
   และไม�มีคณะกรรมการท�านใดจะเสนออะไรอีก ตามท่ีสภาองค,การบริหารส�วนตําบล 
    บ�อนอก ได-มีมติในท่ีประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปI 2560 เม่ือวันท่ี 4 
   ตุลาคม 2560 รับหลักการร�างข-อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปIงบประมาณ 
   พ.ศ.2561 และแต�งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร�างข-อบัญญัติว�าด-วยงบประมาณรายจ�าย
   ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยพิจารณาร�างข-อบัญญัติเรียงตามลําดับ และ 
   รายละเอียด ข-อ 1 ถึงข-อ 4 ดังนี้ 
       ข-อ 1 ชื่อข-อบัญญัติเดิม 
         ข-อ 2 กําหนดบังคับใช-  1  ตุลาคม  2560 

ข-อ 3 งบประมาณรายจ�ายประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยแยกรายละเอียดแผนงาน  
    ข-อ 4 ให-นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ�อนอก รักษาการตามข-อบัญญัตินี้ และท่ีประชุมมี
   มติเห็นชอบว�าร�างข-อบัญญัติฯ ท่ีคณะผู-บริหารนําเสนอมีความถูกต-องและเหมาะสมจึงมีมติ
   ให-คงร�างเดิม เม่ือท่ีประชุมมีมติเปHนเอกฉันท,ให-คงร�างเดิมไว-  ต�อไปจะได-นําเสนอสภา 
   องค,การบริหารส�วนตําบลบ�อนอก  เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี  2  และวาระท่ี  3  ต�อไป  
   (ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได-มอบรายงานการประชุมแปรญัตติให-กับประธานสภา)  
ประธานสภา - ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติได-กล�าวรายงานให-ทุกท�านได-ฟRงในท่ีประชุมแห�งนี้ 

ทุกท�านก็ทราบแล-วนะครับ ก็ถือว�าเปHนวาระท่ี 2 ท�านคณะกรรมการซ่ึงมีประธาน
คณะกรรมการส�งรายงานมาให-แล-วนะครับ ต�อไปผมจะขอมติในท่ีประชุมสภานะครับ  
ท�านใดเห็นชอบกับร�างข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปIงบประมาณ พ.ศ.2561 
วาระท่ี 2 ขอให-ยกมือข้ึนด-วยครับ 
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มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปHนเอกฉันท,กับร�างข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปI
งบประมาณ  พ.ศ.2561 วาระท่ี 2 

ประธานสภา - ต�อไปเปHนวาระท่ี 3 นะครับ สมาชิกท�านใดเห็นสมควรให-ตราเปHนข-อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําปIงบประมาณ  พ.ศ.2561 ต�อไป ขอให-ยกมือข้ึนด-วยนะครับ 

มติท่ีประชุม -  มีมติเปHนเอกฉันท, เห็นชอบให-ตราเปHนข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปI
งบประมาณ พ.ศ.2561 เสนอนายอําเภอฯ เพ่ืออนุมัติ และให-นายกองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ�อนอกประกาศใช-ต�อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเพ่ือพิจารณา 
   - ไม�มี -  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ2ามี) 
ประธานสภา - ขอเรียนเชิญท�านสมาชิกได-เลยนะครับในเรื่องอ่ืนๆ 
นายสุวิทย, วรรณวงษา - ขออนุญาตท�านประธานครับ ขอเรียนถามท�านประธานผ�านไปยังฝGายบริหาร วันท่ี 26 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) ตุลาคม 2560 เปHนวันท่ีต-องถวายดอกไม-จันทน,ท่ีวัดคลองวาฬ ไม�ทราบว�าจะแจ-งสมาชิกให- 

ไปร�วมในพิธีนี้หรือไม�ครับ   เพราะขณะนี้ก็ใกล-เวลาเข-ามาแล-วท่ีจะถวายดอกไม-จันทน,ท่ีวัด
คลองวาฬซ่ึงเปHนวัดประจําของจังหวัดประจวบคีรีขันธ, เพราะตอนนี้ก็ยังไม�ได-ยินข�าวว�า
จะแจ-งสมาชิกว�าอย�างไรมีแต�แจ-งเรื่องงานประเพณีลอยกระทงก็อยากจะถามความเห็นท�าน
นายกด-วยว�าจะให-สมาชิกสภาอบต.บ�อนอกไปร�วมพิธีนี้ด-วยหรือไม� ขอบคุณครับ 

นายก อบต. - เรียนท�านประธานสภา ท�านผู-บริหาร เลขานุการสภา และสมาชิกทุกท�าน ขอเรียนอย�างนี้
นะครับตามท่ีผมไปประชุมมาเม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 รับนโยบายจากผู-ว�าราชการ
จังหวัดก็มีหลายเรื่องและช�วงนี้ใกล-วันพระราชพิธีแล-วแต�ปรากฏว�าในเรื่องของรถรับส�ง จุด
จอดรถ และอีกหลายๆเรื่อง เราพ่ึงได-รับหนังสือมาเพราะจังหวัดก็ยังไม�นิ่งเรื่องแนวทางการ
ปฏิบัติ ผมก็ให-เจ-าหน-าท่ีประสานอยู�ตลอด แต�หนังสือมาเม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 เรามี
จิตอาสาท่ีผู-ใหญ�บ-านไปกันมา พวกเราก็มีไปบางส�วนเอารถน้ําของอบต.ไปทําความสะอาดท่ี
เขาช�องกระจก อันนี้ก็เปHนประเด็นหนึ่งท่ีเขาขอมาและมีข-าราชการ พนักงานของเราไปร�วม 
และมีหนังสือขอดอกดาวเรืองมาท่ีอบต.ของเรา 1,000 ดอก ซ่ึงกระชั้นชิดมากหาซ้ือ
ค�อนข-างยากด-วยในช�วงนี้เพ่ือไปประดับเมรุมาศ เราก็ดูท่ีอบต.ท่ีเรามีการเพาะกล-าไว-
สามารถสนับสนุนไปได-เท�าไรก็เด็กได-ตรวจสอบแล-วเราสามารถสนับสนุนได-ประมาณ 400 
กว�าต-น โดยท่ีเราไม-ต-องซ้ือหรือถ-าซ้ือก็ไม�เยอะท่ีมันออกดอกแล-ว ก็ขอเชิญท�านสมาชิกด-วย
วันท่ี 20 ตุลาคม 2560 ก็จะมีพิธีการเดินขบวนนําดอกดาวเรืองไปร�วมประดับหน-าพระ
เมรุมาศจุดเริ่มต-นหน-าศาลากลางก็ถือดอกดาวเรืองไปท่ีวัดคลองวาฬไม�ทราบจะเดินกันไหว
หรือไม� โดยมีท�านปลัดจังหวัดเดินถือไปร�วมกับจิตอาสาพรุ�งนี้เราต-องเอาดอกไม-ไปให-ท่ี
อําเภอหรืออาจจะเอาไปให-ท่ีวัดคลองวาฬเลย 400 ดอก ก็ให-เจ-าหน-าท่ีคัดไว-แล-วเอาต-นท่ี
แข็งแรง เรื่องรถรับ – ส�ง ขอให-เราหารถตู- จากการประชุมและหนังสือคือให-เราจัดหารถตู- 
4 คัน เพ่ือรับ – ส�ง ชาวบ-าน แต�ผู-ใหญ�ก็หาด-วยเหมือนกัน ผมจึงให-เจ-าหน-าท่ีประสานกับ
สมาชิกและให-สมาชิกประสานกับผู-ใหญ�บ-านและกํานันเพ่ือจะไม�ซับซ-อนกัน 4 คัน ตอนนี้ก็
ให-เด็กสรุปอยู�ว�า 4 คันนี้เราจะวิ่งได-ก่ีรอบเพราะปRญหาท่ีจะเกิดข้ึนข-างหน-าเราจะไม�รู-เลย 
เช�น อบต.บ�อนอกเข-าก่ีโมง ท-องถ่ินเราตําบลของเราเข-าก่ีโมง เขากําหนดจุดข-าวของอบต.
บ�อนอกเข-าทางห-วยทราย จุดส�งคนอยู�ตรงโรงแรมวันวาน มันมีกําหนดจุดๆไว- ผมให-
เจ-าหน-าท่ีประสานอยู�ก็จะให-แจ-งไปท่ีท�านสมาชิกแต�ละหมู� รถตู- 4 คัน วิ่งประมาณ 3 รอบ 
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ก็จะได-ประมาณ 160 กว�าคนท่ีเราจะวิ่งส�งได- แต�ผมก็ยังนึกไม�ออกว�าเวลาไปส�งคนเสร็จ
แล-วเวลาจะกลับมาจะทันหรือไม�รถจะติดหรือไม� ปRญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเรายังไม�รู-
เพราะนอกจากท-องถ่ินเราแล-วก็มีท-องถ่ินอ่ืนด-วยก็ต-องมาดูอีกว�าเขากําหนดช�วงเวลาหรือไม� 

 ให-เด็กประสานอยู�ตลอดเพราะมีเจ-าหน-าท่ีระดับอําเภอ ระดับจังหวัดเปHนผู-รับผิดชอบงาน
แต�ละส�วนๆ เราจึงต-องปรึกษาคนท่ีรับผิดชอบแต�ละเรื่องๆ เขาก็ยังไม�ได-แจ-งชัดเจนเปHน
หนังสือว�าอย�างไรเราจ-องประสานไปตลอด วันท่ี 26 ตุลาคม 2560 เราจัดรถตู- 4 คันเพ่ือ
รับ – ส�ง ชาวบ-านผมก็อยากให-สมาชิกไปด-วยเพราะว�าแต�ละหมู�มีชาวบ-านอยู�แล-วก็เหมือน
เราไปดูความเรียบร-อยและเราก็จัดเจ-าหน-าท่ีเขาเราไปอยู�ท่ีวัดด-วยไปอํานวยความสะดวก
ของตําบลเรา มันมีรถของผู-ใหญ�บ-าน และกํานันด-วยท่ีไปส�งชาวบ-าน ความแออัดก็ค�อนข-าง
เยอะ  ต-องไปรองรับปRญหาอีกเขาให-วางเสร็จแล-วก็ออกเลยไม�ให-อยู�ความวุ�นวายชุลมุนมาก
น-อยแค�ไหนผมก็ยังไม�ทราบ ก็ฝากท�านสมาชิกด-วยว�าอยากให-ท�านไปด-วยไปดูความ
เรียบร-อยของแต�ละหมู�ด-วยในวันท่ี 26 ตุลาคม 2560 ตอนนี้เจ-าหน-าท่ีน�าจะประสานไป
บ-างแล-วให-แต�ละหมู�เสนอชื่อชาวบ-านเข-ามาเรามีรถตู- 4 คัน น�าจะวิ่งได-ประมาณ 3 รอบ ไป
ส�งเสร็จแล-วรับมาวนไปแบบนี้ก็ใช-เวลาเหมือนกันแต�ก็ยังไม�รู-ว�าจะมีปRญหาอะไรอีกตามมา
เพราะตรงช�วงของคลองวาฬเขาไม�ให-เข-าเลยให-เฉพาะรถวีไอพีท้ังนั้นเลย ของเราไปเข-าแยก
หนองบัวท่ีผ�านสพฐ.เขตการศึกษา ของอ�าวน-อยก็จอดท่ีกองบิน ก็จะให-เจ-าหน-าท่ีเช็คอีกที
หนึ่งและประสานไปท่ีสมาชิก แต�ละอําเภอเขาจัดจุดวางไว-ทุกอําเภอแต�จังหวัดหนึ่งจะมีพระ
เมรุมาศจําลองอยู�ท่ีเดียวอําเภออ่ืนก็เกรงว�าเขาอยากจะมาวางท่ีพระเมรุมาศจําลองนี้อาจจะ
มีอําเภออ่ืนเข-ามาด-วยนอกเหนือในเขตอําเภอเมืองความหนาแน�นตรงนี้มีนคลาดการณ,ไม�ถึง 
แต�ละอําเภอเขาก็จะมีจุดวางอยู�มีพระบรมรูป แต�ท่ีวัดคลองวาฬเปHนพระเมรุมาศจําลองผมก็
ยังไม�รู-ว�าปRญหาท่ีเกิดข้ึนจะเปHนอย�างไรบ-าง วันท่ี 24 ตุลาคม 2560 เขาจะมีการซักซ-อม
เสมือนจริงก็ยังไม�ได-หนังสือผมไปประชุมเขาแจ-งมาเวลาเข-าไปต-องทําอย�างไร รับ
ดอกไม-จันทน,มือไหน วางอย�างไร เขาจะมีข้ันตอนอยู�เหมือนราชพิธีก็แจ-งให-ทราบนะครับ 
วันท่ี 20 ตุลาคม 2560 เขาจะมีจุดเทียนชัยท่ีสะพานสราญวิถีโดยจิตอาสาทุกคนไปร�วม
เวลา 5 โมงเย็น  

นายมานพ หินแก-ว - ชาวบ-านท่ีจะไปต-องมาลงรายชื่อหรือไม�ครับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12) 
นายก อบต. - ก็อยากให-สมาชิกเสนอมาเลยครับไปตรวจสอบแล-วเสนอมา บางทีมันเหมือนตอนท่ีไป

เคารพพระบรมศพบางหมู�ไม�เสนอเข-ามา บางหมู�ก็เสนอมาเยอะ พอเราไปกําหนดก็ไม�ได- ผม
อยากให-เสนอมาก�อนแล-วให-เด็กคัดกรองต-องเอาคนท่ีแข็งแรงด-วยเพราะความแออัดมี
แน�นอน จุดรวมต-องมารวมท่ีอบต.จะให-สมาชิกมาส�งท่ีอบต.หรือให-ญาติพ่ีน-องมาส�งท่ีอบต.
แล-วข้ึนรถท่ีอบต.ไป การแต�งกายก็ต-องสุภาพเรียบร-อยเหมือนไปถวายพระบรมศพ กางเกง
ห-ามกางเกงยีนส, ผู-หญิงก็เปHนกระโปรง ผ-าถุงหรือผ-าซ่ินเขาก็มีระเบียบการแต�งกายอยู�แล-ว 
ใครอยากได-ข-อมูลก็มาเอาท่ีเด็กได- ท�านใดไม�เข-าใจก็ประสานเจ-าหน-าท่ีได- ตอนนี้ก็ขอให-รีบ
แจ-งรายชื่อเลยนะครับมันกระชั้นชิดมาแล-ว หนังสือก็เพ่ิงแจ-งมาเม่ือวานซืนนี้เอง วันท่ี 20 
ตุลาคม 2560 ใครจะไปร�วมเดินถือดอกดาวเรืองไปประดับท่ีพระเมรุมาศท่ีวัดคลองวาฬก็
เชิญได-เลยครับ ผมก็ยังไม�รู-ว�าจะเดินกันไปไหวหรือไม�จากอําเภอศาลากลางไปวัดคลองวาฬ 
ใครไม�เข-าใจก็สอบถามได-นะครับ ผมไปประชุมมาก็จะรู-แค�คร�าวๆแบบนี้ ต-องคอยให-เด็ก
ประสานกับทางเจ-าหน-าท่ีผู-รับผิดชอบระดับอําเภอ ระดับจังหวัด  
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เลขานุการสภา - เรียนท�านประธานสภา ท�านสมาชิก ท�านผู-ลบริหารทุกท�าน พอดีได-รับส�งไลน,มาประชาชน
ท่ัวไป  การแต�งกาย  สุภาพบุรุษเสื้อเชิ้ตสีดํา  เสื้อมีปกสีดํา แบบสุภาพมีแขน  กางเกงสีดํา
ขายาวแบบสุภาพ งดกางเกงยีนส, รองเท-าสุภาพหุ-มส-นสีดําเน-นสีดําเปHนหลัก สุภาพสตรี 
แต�งกายเสื้อสีดําแบบสุภาพมีแขนไม�รัดรูป งดเสื้อแขนกุดหรือสายเด่ียว กระโปรงยาวสีดํา
คุมเข�า รองเท-าสุภาพหุ-มส-นสีดําเน-นสีดําเปHนหลัก ถ-าเกิดเปHนสมาชิกก็แต�งตามหน�วยงานคือ
ชุดขาว สมาชิกบางท�านก็มีเครื่องราชย,แล-วก็แต�งเต็มยศ ผู-ชาย เสื้อขาวกางเกงดํา ผู-หญิง 
เสื้อขาว  กระโปรงดํา  และใส�ปลอกแขนด-วยใครได-เครื่องราชย,มาก็ติดด-วยเพราะว�าเครื่อง
ราชย,จะติดได-ก็วันสําคัญหรือวันท่ีแต�งเต็มยศเท�านั้น 

นายวิสูต จันทร,ฉาย - ขออนุญาตครับ เรียนท�านประธาน ท�านสมาชิก ท�านปลัด และท�านนายก บ-านเราส�วน
(เลขานุการนายกอบต.) ใหญ�ก็ใกล-อําเภอกุยบุรีไปท่ีกุยบุรีก็ได-ท่ีวัดกุยบุรีเขาก็มีวางเหมือนกันแต�ไม�มีพระเมรุมาศ 

จําลอง ทางหมู� 1 หมู� 2 หมู� 3 อยู�ใกล-กุยบุรี บ-านเราก็น�าจะไปกันเยอะ เวลาท่ีนายกพูดคือ
วางต้ังแต� 09.00 น.เปHนต-นไป รู-สึกว�าตอนพระพ่ีนางรู-สึกจะแน�นมากตอน 4 โมงเย็น แต�
ครั้งนี้วางได-เรื่อยๆต้ังแต� 9 โมงเช-า จนถึงบ�าย 3 โมงเย็นหยุดทําพิธี จุดจริงน�าจะประมาณ 
เวลา 2 ทุ�มหรือเปล�าผมจําไม�ค�อยได- แต�ท่ีวัดกุยบุรีก็ไปได-บางท�านจะได-ไม�ลําบากท่ีกุยบุรีก็
น�าจะแน�นเหมือนกันเขาคงไม�ข-ามไปท่ีจังหวัด เรื่องรถและก็ต-องเดินไกลก็ทําให-ลําบาก
เล็กน-อยก็อยากให-ท�านสมาชิกทุกท�านช�วยกันดูก็อบยากให-ไปทุกหมู�จะไปหมู� 5 คน หรือ 
10 คนก็ได- ไปดูพิธีการท่ีสําคัญในชีวิตของเราเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู�หัว 
รัชกาลท่ี 9 ผมก็ประชาสัมพันธ,เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2560 เราก็ไปยืนกันใช�ไหมโอW ไปยืน
ท่ีหน-าอนามัยบ-านคลองเก�าเนื่องในวันเสด็จสวรรคตก็ไปกันเยอะก็ใส�ชุดดําไปทําพิธี 
พระองค,เหน็ดเหนื่อยมากจากการท่ีทําโครงการพระราชดําริมากมายท�าก็ทําไว-ให-กับทุกคน 
บางบ-านดอกดาวเรืองยังไม�มีเลย ปลูกไว-บ-านละ 1 – 2 ต-นก็ได-ถ-ามีเงินน-อยแต�นี้ไม�มีเลย 
บางคนก็ไม�ให-ความร�วมมือ ผมว�าทุกท�านเปHนคนไทยในบัตรประชาชนก็ระบุว�าสัญชาติไทย
ผมว�าทุกคนต-องออกมาแสดงตรงนี้เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและร�วมไว-อาลัยพระองค,ท�าน
เปHนวาระสุดท-ายท่ีท�านได-ทํางานหนัก บ-านเราก็มีโครงการเขาเต�า  ถนนสายห-วยมงคลเปHน
โครงการแรกท่ีพระองค,ได-ข้ึนครองราชย,ก็เปHนอะไรท่ีน�าชื่นใจ บางอย�างบางท�านอาจจะไม�รู-
ปลานิลหรือปลาหมอเทศ พระองค,ก็นํามาจากปIนังท่ีเราได-กินทุกวันนี้อย�างมากมาย 

ประธานสภา - ไม�ทราบมีท�านใดจะสอบถามอีกหรือไม-ครับ 
นายนาวิน ก่ิงแก-ว  - กราบสวัสดีท�านประธาน ท�านนายก ท�านปลัด พร-อมรองนายกและเลขานุการนายก และ
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3)  เพ่ือนสมาชิกทุกท�าน ขอแนะนําตรงนี้สักนิดหนึ่งเรื่องคนท่ีจะไปวางดอกไม- ผมอยากให-ทาง 

อบต.พิมพ,รายการว�าบุคคลต-องแต�งกายอย�างไร ไปเน-นตรงนั้น เอาบุคคลท่ีไม�เกินอายุเท�าไร 
ถ-าคนสุขภาพไม�ค�อยดีก็ไม�สมควรท่ีจะไปมันเปHนหน-าเปHนตาของตําบลบ�อนอก ถ-า 140 คน 
ก็ให-เปHนคนคุณภาพ อย�างท่ีท�านท่ีปรึกษาพูดคือบางหมู�บ-านก็น�าจะมีท่ีวางไม�จําเปHนท่ี
จะต-องไปวางท่ีประจวบท่ีเดียวในหมู�บ-านก็จงรักภักดีได-แต�ก็อาจจะเปHนหน-าท่ีของ
ผู-ใหญ�บ-านหรือสมาชิกนั้นก็อีกส�วนหนึ่ง ท่ีท�านนายกบอกว�าเกรงว�าตรงนั้นตรงนี้อาจจะไม�
สะดวกไม�ต-องกลัวครับเพราะงานนี้เปHนงานระดับประเทศไม�ต-องกลัวเขาวางงานมาหลาย
เดือน วันนั้นถนนจะไม�มีรถวิ่งมีแต�คนเดิน ทางเจ-าหน-าท่ีของจังหวัดก็คงจะเต็มท่ีทางเราก็
แค�นําคนท่ีมีคุณภาพไปแสดงออกถึงความจงรักภักดีตรงนี้ไปทําให-ถูก บางทีครั้งเราสตาทส,
ช-าวิธีทําก็ไม�เปHนไปจดๆจ-องๆบางคนก็ทําไม�เปHน อย�างจุดศพธรรมดาบางคนก็ทําไม�เปHนเลย 
ก็ต-องให-ทางอบต.ทํารายการเพ่ือจะให-ทางสมาชิกวิ่งไปหาชาวบ-านในหมู�นั้นๆว�าก่ีคน ทุกหมู�
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ก็คงไม�ได-ไปกันทุกหมู� บางครั้งก็ใกล-กุยบุรี บางคนก็อายุมาก บางครั้งก็อาจะคิดว�าจงรักภักดี
ท่ีไหนก็จงรักภักดีได-ก็เลยอยากจะฝากทางอบต.ให-พิมพ,เอกสารสําหรับหมู�ท่ีเขาต-องการจะ
นําคนไปเพ่ือจะได-ไม�ขาดตกบกพร�องไม�วุ�นวายก็ขอเสนอแนะไว-แค�นี้ครับ ส�วนเรื่องงานลอย
กระทงท่ีมีรําวงเราได-ประสานกับทางจังหวัดร ียบร-อยแล-วใช�หรือไม�ครับเพราะผมติดต�อทาง
หนองปุหลกไว-ว�าจะมีรําวงแต�เปHนวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 ไม�ใช�วันท่ี 2 – 3 พฤศจิกายน 
2560 แต�ทางท�านพระมหาน้ําผึ้งเขาบอกว�าทางเถรสมาคมของพระมีคําสั่งมาว�าทุกวันห-าม
จัดงานหลังจากท่ีเผาไปแล-ว 1 เดือน ผมก็คิดว�าท�านคงจะปรึกษาใครมาแล-วเพราะผมได-ยิน
มาจากพระมหาไม�ใช�อะไรนะครับผมได-เตรียมการณ,ไว-แล-ว เราจัดได-แต�มีรําวงผมไม�ม่ันใจ
ผมก็ต-องให-ทางท�านผู-บริหารหรือคนท่ีประสานงานไปดูเรื่องนี้ด-วยเขางด 1 เดือนเต็มเห็น
ท�านพระมหาน้ําผึ้งเขาบอกผมมาเพราะของหนองปุหลกก็ต-องหยุดไปเหมือนกันก็ฝากท�าน
ผู-บริหารด-วยครับ 

ประธานสภา - ไม�ทราบท�านนายกมีข-อมูลหรือไม� 
นายก อบต. - อันนี้เราต-องทําหนังสือไปถึงอําเภอ จังหวัด แต�เรื่องรําวงยังไม�มีกําหนดการของแผนอบต.

นะครับ เพราะต-องรอการประชุมก�อนท่ีจะมีการประชุมวันนี้เวลาบ�ายสองเจ-าหน-าท่ีได-
ประสานไปแล-ว คงยังไม�มีอะไรเอิกเกริกเพราะอยู�ในช�วงไว-ทุกข,อย�างนี้ด-วยเขาอาจะไม�ได-
ห-ามเรื่องการจัดงานลอยกระทงแต�งานรื่นเริงต�างๆอะไรท่ีเกมาสมหรือไม�เหมาะสมก็ต-องมา
คุยกันอีกครั้งหนึ่งในท่ีประชุม แต�จัดได-ไม�ได-ก็ต-องมาดูอีกทีหนึ่งก็ทําหนังสือไปท่ีอําเภอแล-ว
ก็ให-เจ-าหน-าท่ีประสานไปท่ีอําเภอแล-ว วันท่ี 26 ตุลาคม 2560 พระราชทานเพลิงศพ 
วันท่ี 28 ตุลาคม 2560 ต-องเก็บผ-าขาวดํา พระบรมรูป คําไว-อาลัยต�างๆต-องปลดลงหมด
เลยทุกท่ีนะครับ และจะมีพิธีต�อไปคือการเฉลิมฉลองการข้ึนครองราชย,ของ ร.10 แต�ตอนนี้
ยังไม�ได-เต็มพระยศ ก็ต-องประชุมอีกทีหนึ่งนะครับในวันนี้บ�ายสองเรื่องลอยกระทงว�าเราจะ
มีกิจกรรมอะไรบ-าง งานรื่นเริงต�างๆอาจจะน-อยลง จัดให-เหมาะสม ตอนนี้มหาเถรสมาคมก็
ออกกฎระเบียบต�างๆเก่ียวกับเรื่องของวัดก็ยังเข-มงวดในเรื่องการจัดงาน เราต-อง
ปรึกษาหารืออีกครั้งหนึ่งว�าจะจัดงานอย�างไร แต�เรายังไม�ได-กําหนดว�าจะจัดงานอย�างไรว�า
จะมีรําวงหรือไม�อย�างไร อันนี้เปHนแค�คร�าวๆต-องรอประชุมก�อนครับ ขอบคุณครับ 

นายสุวิทย, วรรณวงษา - ขออนุญาตท�านประธานครับ ขอกลับไปท่ีงานพิธีการถวายดอกไม-จันทน,ท่ีวัดคลองวาฬ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7)  ผมเข-าใจว�าเขาน�าจะจัดให-มีการถวายดอกไม-จันทน,ตั้งแต� 9 โมงเช-าเปHนต-นไปใครท่ีไปก�อน 

ก็ทยอยไปวางกันผมว�าคงจะไม�คับค่ังอะไรมากมาย แต�ช�วงพิธีใหญ�จริงๆตอนบ�ายๆก็อาจจะ
คับค่ังมาก แต�ช�วง 9 โมงคงจะไม�คับค่ังมาก เราก็ประชาสัมพันธ,เชิญชวนชาวบ-านไปต้ังแต�
ตอนเช-าจะได-กลับมาก�อนเม่ือถวายดอกไม-จันทน,เสร็จก็กลับเลย พอไปรอบใหม�อีกเม่ือเสร็จ
พิธีถวายก็กลับ ผมว�าน�าจะไม�คับค่ังมากเพราะทุกอําเภอเขาก็จัดงานเหมือนกัน ทุกคน
อาจจะเข-าใจว�าจะคับค่ัง แต�ผมว�าจะคับค่ังในช�วงพิธีการใหญ�มากกว�า ท้ังนี้ท้ังนั้นผมก็คิดว�า
จะมีการแจ-งมาแต�ผมได-ติดตามทางข�าวสารและสื่อต�างๆส�วนใหญ�เขาจัดกันต้ังแต� 9 โมงเช-า 
อย�างพิธีใหญ�ท่ีสนามหลวงเขาก็เปEดให-ถวายดอกไม-จันทน,ตั้งแต�ตี 5 เขาก็คิดว�าประชาชนคง
ไปกันเยอะเขาก็จัดพิเศษ ต�างจังหวัดก็เข-าใจว�าเขาวางกันต้ังแต�เช-าอยู�แล-วคงไม�น�าจะคับค่ัง
อะไรมาก ขอเสนอความคิดเห็นไว-เท�านี้ครับ ขอบคุณครับท�านประธาน 

นายนาวิน ก่ิงแก-ว - ขออนุญาตครับ ทางสมาชิกท่ีมากันแล-วก็ปรึกษากันว�ามีข-อเสนอแนะว�าอยากให-บอก
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3)  คร�าวๆเรื่องการจัดงานลอยกระทงเลยได-หรือไม� เพราะตอนบ�าย 2 โมงจะได-มีมติของ 
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สมาชิกไว-เลย บางคนอาจจะไม�ได-มาก็คุยกันคร�าวๆแล-วเอาคนท่ีเก่ียวกับงานลอยกระทงมา
มาคุยกันนอกรอบเพ่ือเปHนมติจะได-หรือไม�ครับ ตอนบ�ายเรารอครูหรือไม�ครับ ถ-ากลับไปแล-ว
ไม�ทราบว�าสมาชิกจะมาครบหรือไม�บางคนก็ลาเมียได-ครั้งเดียวมันก็ลําบาก อยากจะให-คุย
กันคร�าวๆก�อน 

ประธานสภา - จะให-นายกชี้แจงคร�าวๆให-สมาชิกทราบก�อนใช�หรือไม� ตอนบ�ายจะได-ประชุมนายกก็มี
ข-อมูลจากสมาชิกไปพูดในท่ีประชุม อยากนี้รัดกุมกว�าไม�ต-องลาใครก็ได- ขอเชิญท�านนายก
นะครับว�ามีความคิดเห็นอย�างไรครับ 

นายก อบต. - วันนี้มีหลายหน�วยงานจะสรุปให-ก็ไม�ได-ต-องฟRงในท่ีประชุมว�ามติแนวทางส�วนใหญ�เขาไป
กันอย�างไร ก็มีสมาชิก โรงเรียน ตัวแทนโรงแรม สถานประกอบการ แนวทางอย�างไรก็ต-อง
คุยกันก�อน แต�ถ-าสมาชิกมีแนวทางอย�างไรเสนอมาก�อนได-ผมจะได-ไปเสนอในท่ีประชุมต�อ
หรือตอนบ�ายมีสมาชิกท�านใดเข-าประชุมท�านก็พูดได-เปHนตัวแทนของสมาชิกท้ังหมด น-าอZอด
อยู�ตรงนี้ใกล-ๆ ก็สามารถท่ีจะมาพูดได- 

นายอนุกูล วสุเชษฐ, - ท่ีนายกมีหนังสือไปว�าถ�ายสําเนาทะเบียนบ-าน สําเนาบัตรประชาชนมาให-ท่ีอบต.ภายใน
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7)  วันท่ี 31 ตุลาคม 2560 นี้ และอีกเรื่องคือผู-สูงอายุท่ีจะครบกําหนดท่ีจะมาข้ึนทะเบียนปI 

ต�อไปจะมาข้ึนทะเบียนได-เม่ือไร เดือนอะไรวันท่ีเท�าไร ตอนนี้ก็ใกล-จะสิ้นปIแล-วปกติเดือน
ตุลาคมจะต-องทําแล-วก็มีเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ผมจะได-แจ-งเขาไปว�าให-มาทําเรื่องท่ี
อบต.เพราะมีคนมาถามผมหลายคนแล-ว ก็บอกไปว�าถ-ามาประชุมสภาก็จะมาถามให- 

นายวิสูติ จันทร,ฉาย - ขออนุญาตท�านประธานครับ เม่ือสักครู�คุยเรื่องงานลอยกระทง และมีเรื่องผู-สูงอายุท่ียังไม�
(เลขานุการนายกอบต.)  ข้ึนทะเบียนใหม�ใช�หรือไม�ครับ ส�วนเรื่องงานลอยกระทงแบบท่ีนายกพูดคือจัดหรือไม�จัดก็ 

ต-องดูท่ีความเหมาะสมและบุคลากรก็สําคัญ ถ-าจัดประกวดตํ่ากว�า 5 คน ก็ไม�สามารถจ-าง
เหมาเวทีสําหรับประกวดนางนพมาศ ถ-าไม�มีคนส�งก็จัดไม�ได-นักร-องไม�มีเงินส�งก็จัดไม�ได-งาน
ก็ไม�คึกคักเราไม�สามารถนําอะไรมาเสริมได-เลยเราก็ต-องดูตรงนั้นด-วย เราก็ต-องมาประชุม
กันว�าหาคนได-หรือไม� ต-องมาคุยกันก�อน จัดได-หรือไม�ได-ก็ต-องมาคุยกัน แต�ตอนนี้เราต้ังไว-
ก�อนว�าจัดงานถ-าความพร-อมไม�พอจะดําเนินการก็ไม�ได-จะไปเอานักร-องหรือแดนเซอร,มา
เต-นก็ไม�ได- การประกวดกระทงก็ทําได-อยู�แล-ว แต�นักร-องประกวดกับนางนพมาศ ถ-าเขาไม�
ส�งก็ทําไม�ได-ก็ต-องขอความร�วมมือกับท�านสมาชิกหรือทางโรงแรมบ-างร�วมด-วยช�วยกัน และ
การประกวดแต�ละครั้งก็ลงทุนสูงท้ังมาลัยหน-าเวทีอีกสามารถนําไปช�วยวัดได-ก็รบกวนทาง
สมาชิกแล-วแต�ความเหมาะสม ถ-าไม�มีคนเข-าร�วมก็ไม�สามารถทําได-เราก็ทําเพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมของไทยมันก็ดีเพราะทํามานานแล-วของวัดบ�อนอก ก็เปHนสิ่งท่ีดี ในสระไม�รู-น้ํา
น-อยหรือเปล�า ปกติก็ใช-เครื่องไปดูดกัน พระยาก็ใช-เครื่องไปดูดมาขอน้ํามันอบต.ไปดูดมาใส� 
ปIนี้ไม�มีน้ําเพราะพระยาไม�อยู� ขอบคุณครับ 

นายก อบต. - ตามท่ีท�านสมาชิกหมู�ท่ี 7 ได-ซักถามไว-เรื่องผู-สูงอายุไม�ทราบว�าท�านสมาชิกทุกคนได-รับ
แบบฟอร,มหรือไม�แบบยืนยันการมีตัวตนอยู� ผมขอให-ไปรับได-ท่ีเจ-าหน-าท่ีนะครับกลัวว�าจะ
ไม�ทันเพราะเจ-าหน-าท่ีก็มีน-อยมันจะมีแบบฟอร,มอยู�และมาส�งท่ีอบต.โดยแนบบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียนมาด-วยเพ่ือยืนยันตัวตนแต�ก็มีบางคนท่ีทะยอยกันเข-ามาแสดงตัวตนท่ี
อบต.เหมือนกัน ถ-ารอให-มาเองผมว�าไม�ทันแน�นอนก็ต-องให-เจ-าหน-าท่ีช�วยเจ-าหน-าท่ีด-วย
สําหรับแบบฟอร,มมาเอาท่ีอบต.ได-เลย แล-วเราก็ไปตรวจสอบทะเบียนบ-าน บัตรประชาชน 
ก็ขอให-สมาชิกช�วยกันนะครับ เรื่องการข้ึนทะเบียนผู-สูงอายุก็ประมาณเดือนพฤศจิกายน 
2560 เด๋ียวจะให-เจ-าหน-าท่ีทําหนังสือไปท่ีทุกท�านอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับท�านประธาน 
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ประธานสภา - ไม�ทราบมีท�านใดจะอภิปรายอีกหรือไม�ครับ ท�านสมาชิกก็อภิปรายเรื่องการถวายพระ
เพลิงไปเยอะแล-ว ผมมีความคิดเห็นจะปรึกษาในท่ีประชุมแห�งนี้ว�าเราจะไปเปHนคณะหรือไม� 
ไปตอนไหน เฉพาะสมาชิกอย�างเดียวไม�เก่ียวกับประชาชนวันนั้นเราจะไปตอนไหนไป
พร-อมๆ กันเปHนคณะจะดีหรือไม� ก็ถามความคิดเห็นของท�านทุกท�านไม�ทราบมีความคิดเห็น
อย�างไร 

นายสุวิทย, วรรณวงษา - ความคิดเห็นของผมพิธีใหญ�ท่ีเปHนทางการช�วงบ�ายเราน�าจะต-องไปต้ังแต�ช�วงนั้นเราก็มีการ
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7)  แต�งกายด-วยเครื่องแบบชุดปกติขาว ผมว�าเราก็ต-องไปท่ีพิธีใหญ�ส�วนพิธีตอนเช-าเขาคงจัดไว- 

ให-ประชาชนท่ัวไป แต�เราเปHนสมาชิกเปHนหน�วยงานก็น�าจะไปตอนท่ีเขาจัดพิธีใหญ�ตอนบ�าย 
ถ-าจะให-ความชัดเจนก็ต-องให-ทางฝGายบริหารทําหนังสือแจ-งสมาชิกว�าให-เราไปพร-อมกันใน
เวลาไหน ท่ีไหน อย�างไร น�าจะเปHนแบบนั้นนะครับท�านประธาน 

ประธานสภา - ขอบคุณครับ ท�านอ่ืนมีความเห็นอย�างไร 
นายนาวิน ก่ิงแก-ว - ถ-าไปเปHนหมู�คณะแล-วใครจะดูแลชาวบ-านครับ เพราะเม่ือสักครู�ท�านนายกบอกว�าให-ไป
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3)  ดูแลชาวบ-าน ถ-าไปเปHนหมู�คณะไปได-หรือไม� จริงๆแล-วคําถามนี้น�าจะไปตกท่ีท�านนายก 

เพราะนายกเปHนหัวหอกหิวอะไรก็จะได-ให-ท�านนายกเปHนคนเลี้ยง ไม�ใช�ให-ท�านประธานเปHน
คนถาม เพราะเราเปHนหน�วยงานของอบต.บ�อนอกเปHนหน-าเปHนตาก็ท�านนายกอยู�แล-ว ท�าน
ประธานคงไม�ได-เอาไปเปHนหน-าเปHนตาอยู�แล-ว ถ-าไปเปHนหน�วยงานได-ก็เปHนภาพท่ีสวยงามแต�
ถามว�าปRญหาท่ีเกิดใครจะดูแลชาวบ-าน นัดไปเวลาเดียวกันก็ลําบากชาวบ-านก็ไปรออีก 
140 คน ก็วิ่งหลายเท่ียว พวกเราไปก็คงไม�ต-องใช-งบแค�ประจวบเองก็ให-ผู-บริหารพิจารณา
เอาเองก็แล-วกัน 

นายก อบต. - ขออนุญาตครับ ตอนนี้ทางสมาชิกและผู-บริหารอําเภอและจังหวัดยังไม�ได-แจ-งมาว�าจะให-
เราเข-าหรือไม�เข-าอย�างไร ตอนนี้การประชุมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดท่ีเข-าประชุม
ตามท่ีผมบอกว�าอยากให-สมาชิกไปดูแลชาวบ-านก�อน และท่ีไปเปHนหมู�คณะจะไปได-หรือ
เปล�ายังไม�รู-เลยครับเขายังไม�มีการแจ-งมาสําหรับผู-บริหารและสมาชิก ผมถึงบอกว�าให-
สมาชิกไปดูแลชาวบ-านก�อนเพราะไม�มีการแจ-งบมา จังหวัด อําเภอ ประชุมแต�ละรอบมีการ
ปรับเปลี่ยนตลอดเลย ผมก็คุยกันอยู�ว�าจะอย�างไรดีมันไม�มีคําตอบถามอําเภอเขาก็ไม�มี
คําตอบให-ก็ต-องรอจังหวัด ทางจังหวัดก็ไม�มีหนังสืออะไรมาเลย ผมจึงบอกว�าให-สมาชิกไป
ดูแลชาวบ-านก�อนคือไปวางดอกไม-จันทน,ด-วยและไปดูแลชาวบ-านด-วยแต�ละหมู� ท่ีจะไปเปHน
หมู�คณะไม�แน�ใจว�าจะไปอย�างไร เราจะไปอยู�ตรงไหน เขาเตรียมพ้ืนท่ีให-เราหรือเปล�า 
เนื่องจากมีผู-บริหารระดับสูงท้ังหวัดเลยไปรวมตัวกันท่ีวัดคลองวาฬ เราอยู�อําเภอ เราอยู�
ตําบล เขาจะมีท่ีสํารองให-เราหรือไม�ก็ไม�รู- ผู-บริหารส�วนใหญ�ระดับจังหวัดทุกหน�วยงานจะ
อยู�ท่ีนั้นท้ังหมด เขาก็ยังไม�มีหนังสือมาเลย มีหนังสือแค�ให-พาชาวบ-านไป หารถตู-มา แค�
นั้นเอง ผมจึงให-สมาชิกไปดูแลชาวบ-านแต�ละหมู�และไปถวายดอกไม-จันทน,ด-วย เด๋ียวจะ
ประสานอีกทีหนึ่งถ-ามีข�าวอย�างไรจะแจ-งให-ทราบเพราะปรับเปลี่ยนอยู�ตลอด 

นายสุวิทย, วรรณวงษา - ขอเสนอความเห็นกับท�านประธานอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องพิธีการถวายดอกไม-จันทน,ในเรื่อง
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7)  ของการดูแลชาวบ-านเราก็อาจจะวิตกกังวลเกินไป เรามีรถตู-ไปเขาก็รู-อยู�ว�าไปตรงไหน 

อย�างไรและรถตู-จอดตรงไหน เขาก็คงจะไม�ต-องจูงกันไป เราในฐานะท่ีเปHนหน�วยงานเปHน
องค,กรใหญ�ในตําบลบ�อนอกเราก็ต-องไปแสดงพลังของเราเหมือนกันในการไปถวาย
ดอกไม-จันทน,เปHนหน�วยงานขององค,กรเปHนหน-าเปHนตาของเรา ตามท่ีท�านประธานทักว�าจะ
ไปเปHนหมู�คณะหรือไม�ผมคิดว�าให-ข้ึนอยู�ท่ีความสมัครใจแล-วไปรวมกันท่ีนู-นถ-าเราจะแท็คทีม
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กันไปจากท่ีนี้ผมก็คิดว�ามันจะยุ�งยากในการจัดรถจัดยานพาหนะผมว�าสมาชิกทุกคนก็มี
ความสามารถท่ีจะเดินทางไปได-ด-วยตนเองด-วยยานพาหนะของตนเอง ส�วนชาวบ-านในช�วง
เช-าถ-าสมาชิกหรือฝGายปกครองจะดูแลเรื่องความเรียบร-อยของชาวบ-านผมก็ว�าดี ไม�น�าจะมี
ปRญหาอะไร ถ-าไปกันเขาก็ต-องนัดแนะกันอยู�แล-วว�ารถจะจอดตรงไหน เราจะไปตรงไหน 
กลับมาตรงไหน ข้ึนรถตรงไหน จอดตรงไหน ไม�น�าจะวิตกกังวลอะไร และพิธีใหญ�ตอนไป
กราบพระบรมศพเขาก็มีประสบการณ,มาบ-างแล-วในการเดินทางไปก็ไม�น�าจะวิตกกังวลอะไร 

นายวิสูติ จันทร,ฉาย - ขออนุญาตครับ ตามท่ีนายกพูดคือยังไม�รู-อะไรมากเพราะยังไม�มีคําสั่งมาเลย อย�างท่ีเราไป
(เลขานุการนายกอบต.)  เจอกันท่ีวัดคลองวาฬตอนนั้นใส�ชุดขาวไปนั้นเขามีหนังสือแจ-งมา แต�ตอนนี้ยังไม�มีอะไรเลย  

ผมคิดว�าน�าจะเปHนช�วงบ�ายมากกว�าท่ีเปHนหัวหน-าส�วนราชการจังหวัดพวกเราคงไม�ได-ไปทํา
พิธีตรงนั้นแน�ความคิดของผมถ-าตามท่ีพ่ีอZอดพูดเอาพวกเราไปไม�เหมาะหรอก แล-วยังมี
ข-าราชการพวกครูท้ังนั้น ช�วง 9 โมงเช-าอาจจะให-เราใส�ชุดขาวไปก็ได-รวมกับชาวบ-านอันนี้
เปHนความคิดของผมนะ ไม�อย�างนั้นเขาต-องมีหนังสือมาแล-วว�าให-อบต.บ�อนอกไปร�วมหรือ
ท้ังหมดใส�ชุดขาวไปทําพิธีแบบท่ีเราเคยไปร�วมทุกครั้งก็ได- แต�ตรงนี้เอาเฉพาะบุคคลสําคัญ
หรือเปHนตัวแทนของอบต.บ�อนอก คือนายก หรือกํานัน แค� 2 คน แล-วท้ังจังหวัดไปช�วงบ�าย
พิธีท่ีสําคัญ ถ-าให-ประชาชนไปช�วงบ�ายท้ังหมดก็จะไม�มีท่ีนั่งมันท้ังจังหวัดเลยคงไม�มีท่ีทํา 
ช�วงบ�ายเราอาจจะใส�ชุดปกขาวไปวางกับชาวบ-านได-พอถึงเวลาไปวางเขาเลิกแล-ว แต�อันนี้
ตามท่ีนายกพูดน�าจะเปHนพวกหัวหน-าส�วนท้ังหมดอย�างกองบิน 5 น�าจะไปทําพิธีช�วงบ�าย
มากกว�าเพราะมันสําคัญมากไม�ใช�ว�าเราไม�สําคัญแต�ข-าราการท้ังหวัดไปใช�น-อยๆ แต�ท่ีไป 9 
โมงเช-าให-ชาวบ-านไปวางเราใส�ชุดขาวไปด-วยก็ไม�เปHนไรเขาก็ไม�ได-ห-ามก็ดูดีและท่ีสําคัญ
ชาวบ-านท่ีเขาใส�ผ-าซ่ิน ผ-าไหมก็พยายามคัดๆไปหน�อยเพราะเปHนงานสําคัญ  

ประธานสภา - ไม�ทราบมีท�านใดจะเสนออีกหรือไม� 
นายนาวิน ก่ิงแก-ว - ก็อยากให-ทางผู-บริหารเร�งหาข-อมูลด-วย คนอยากจะแต�งหล�อ แต�งสวยก็จะไม�ทัน ถ-า
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3)  เปHนไปได-ก็อบยากให-มีหน�วยงานหรือคณะอยากให-เอาชาวบ-านไป และรถ 4 คันสุดท-ายก็ 

เปHนพวกเราท้ังหมดนัดเวลาไปเลยถ-าเราไปแล-วเขาคงขวางเราไม�ได-อยู�แล-วยังไงเราก็ต-องไป
ท่ีนั้น อาจจะช-าหน�อยแต�ก็ได-จุดอยู�แล-ว ถ-าเราจะไปเปHนคณะก็ไปสุดท-ายเลย บ�าย 2 – บ�าย 
4 โมง เราไปเลยเปHนทีมเปHนคณะได-แต�งแน�นอน แต�ถ-าไปช�วง 3 โมงไม�ต-องแต�งไปหรอกแค�
เอาชาวบ-านไปก็พอ ตอนมืดมันจะเปHนภาระเรา ก็ฝากท�านนายกไปดูข-อมูลมันน�าจะมาแล-ว
ท�านายกก็ไปเอามาเพราะมันใกล-แล-วก็ต-องเช็คทางจังหวัดด-วย แค�ถามว�าหน�วยงานไปได-
หรือไม�ถ-าไม�มีเราก็ไม�ต-องรีบ เราจะได-พร-อมชาวบ-านเอาแค�นั้นพอชัวร, ขอบคุณครับ 

นายประกิตร เสียงใหญ� - เรียนท�านประธาน ส�วนมากแต�ละหมู�เขาจะมีชุดอาสาเฉพาะกิจของแต�ละหมู�อยู�แล-ว
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 9)  ประมาณ 10 กว�าคน อย�างหมู� 9 ผมไม�ต-องอาสาชาวบ-านเลยมันมีประมาณ 30 กว�าคน 

แล-ว น�าจะมีทุกหมู�และผู-ใหญ�บ-านก็เปHนอาสาเฉพาะกิจของแต�ละหมู�โดยตําแหน�งอยู�แล-ว 
ส�วนใหญ�ก็มีสมาชิกอบต.ด-วยท่ีเปHนอาสาเฉพาะกิจในตําบลบ�อนอกก็น�าจะมีอาสาเฉพาะกิจ
แล-วประมาณ 1 พันกว�าคนหรือใกล-เคียง 

นายสุวิทย, วรรณวงษา - ขออนุญาตครับ แบบท่ีคุณประกิตรพูดมาว�าเขามีการลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจไว-แล-ว 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7)  อย�างของรพ.สต.ดอนซอก็มีและท่ีไปลงทะเบียนท่ีวัดคลองวาฬก็เยอะ ผมก็เข-าใจว�าในวัน
   นั้นเขาก็มาทพําหน-าท่ี ส�วนการแต�งกายของหน�วยงานผมว�าในการแต�งกายนี้เปHนการถวาย
   พระเกียรติในงานนี้ เราก็มีเครื่องแบบตัดมาชุดละ 5 – 6 พันบาท เครื่องหาย เครื่องราชย,
   ท่ีได-รับมาก็ถือว�าเปHนเกียรติยศอันสูงส�งเปHนท่ีเชิดชูของวงศ,ตระกูลถ-าใครได-รับมาแล-วถือ 
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   เปHนเกียรติอย�างยิ่งท่ีต-องประดับถ-าใครได-รับมาแล-วไม�ประดับก็เหมือนไม�ให-ความสําคัญกับ
   เครื่องราชย,ท่ีเราได-รับมา ไม�ใช�เปHนการแต�งกายเพ่ือสวยงามแต�เปHนการถวายเกียรติยศอัน
   สูงส�งของงานการถวายดอกไม-จันทน, แบบท่ีท�านประธานพูดว�านัดไปเปHนหมู�คณะนั้น ก็ 
   เข-าใจว�าท�านประธานถนัดในงานพระราชพิธีนี้ ผมก็เห็นด-วยกับท�านประธานเราในฐานะ 
   เปHนหน�วยงานของตําบลบ�อนอกเราก็ต-องแสดงการเคารพงานพระราชพิธีนี้อย�างยิ่งใหญ� 
   ด-วยเต็มกําลังความสามารถ ขอบคุณครับ 
นายก อบต. - ขออนุญาตครับ เรืองการไปถวายดอกไม-จันทน,เม่ือสักครู�ผมโทรศัพท,ถามคร�าวๆแล-ว ผม

ขอข-อมูลหน�อยว�าสมาชิกท�านใดจะไปบ-าง ผมอยากได-จํานวนก่ีคน 
นายนาวิน ก่ิงแก-ว - ท�านนายกต-องบอกว�าสมาชิกทุกคนเลยดีกว�า ถ-าเปHนแบบนี้มันกระด�างๆอย�างไรก็ไม�รู-
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3)  เพราะ 1 วัน ไม�ตาย ท�านนายกต-องบอกไปเลยว�าถ-าพร-อมก็ต-องไปกันหมด ถ-าไปแบบโบWวๆ 

มันก็น�าเกลียด 
นายก อบต. - เอาความสมัครใจเพราะบางคนอาจจะไปอําเภอกุยบุรีก็ได-ผมไม�แน�ใจ บางคนมีชุดขาว

หรือเปล�าก็ไม�แน�ใจ อย�างนี้ต-องเอาความสมัครใจว�าไปได-หรือไม� ถ-าเขาให-คิวมาให-จํานวนท่ี
นั่งมาจะไปได-หรือไม� ตอนนี้ยังไม�รู-นะครับผมเอาข-อมูลก�อนพอถึงเวลาไปไม�ได-เอาความ
พร-อมเพราะว�าถ-าไปเม่ือสักครู�ถามมาคร�าวๆแล-วว�าถ-าไปร�วมพิธีต-องแต�ง 2 ชุด ท้ังชุดปกติ
ขาวและชุดเต็มยศ แต�ผมไม�แน�ใจว�าเวลาอย�างไรตอนไหน จะไปท้ังหมดใช�หรือไม�ครับ 

นายประกิตร เสียงใหญ� - มีใส�ชุดอาสาเฉพาะกิจอีก 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 9) 
นายก อบต. - เห็นไหมครับมีชุดอาสาเฉพาะกิจอีก ท่ีฟRงมาคร�าวๆคือจะมีหนังสือตามมาเม่ือสักครู�

โทรศัพท,ไปท่ีคลองวาฬเจ-าของพ้ืนท่ีเขาก็ยังไม�ทราบเหมือนกันว�ามีโตZะให-นั่งหรือไม�สําหรับ
ทีมบริหาร ผู-นําท-องถ่ินแต�ละท่ีแต�ละตําบลไปได-ก่ีคนก็ยังไม�ชัดเจน แต�ในวันนั้นจะมี 2 
ช�วงเวลา คือแต�งชุดปกติขาวและชุดเต็มยศ วันนั้นถ-าเราไปเราต-องเตรียมไป 2 ชุดคือ
กางเกง 2 ตัว สีขาวและสีดํา 

นายนาวิน ก่ิงแก-ว - ไม�ทราบว�าท�านนายกไปช�วงเวลาไหนครับ ทําไมเราไม�ไปช�วงเวลาเดียวกันกับท่ีคนอ่ืนเขา
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3)  ไปกัน ยกตัวอย�างง�ายๆ คือถ-าเราจะไปทําพิธีตรงนั้นเลยรายละเอียดมันมาก เอาแค�ว�า 

สมาชิกตําบลบ�อนอกพร-อมคณะ มันก็จะได-ไม�ต-องไป 2 ชุด เราแต�งตัวไปวางเลยโดยท่ีไม�
ต-องไปรอใครไม�ต-องไปรอเวลา แบบท่ีท�านนายกทําถ-าเราไปชิงกับคนท่ีใหญ�โตกว�าเราก็จะ
ไม�มีท่ีนั่งผมเข-าใจแบบนี้ แต�ท่ีบอกว�าให-แต�งชุดไปเปHนหมู�คณะเพ่ือไปวางเราก็จะได-ไม�ต-อง
ไปปนกับท่ีอ่ืนก็น�าจะเปHนอะไรท่ีเหมาะสมแล-วไม�จําเปHนต-องไปรอเวลา เพราะเวลานั้นน�าจะ
มองอะไรไม�รู-แล-ว ท่ีผมบอกท�านนายกคือท่ีท�านายกบอกว�าต-องใส� 2 ชุด ทุกคนก็ค�อย
สะดวกรายละเอียดมันเยอะท่ีแน�ๆ คือมันระดับจังหวัดระดับประเทศใครๆก็ต-องมา ท่ีนั่งก็
ไม�มีเราไม�หวังไปนั่ง เราได-แต�งชุดก็เปHนสิ่งท่ีเราภาคภูมิใจแล-วท่ีเราได-ไปทําตรงนี้ก็พร-อมทํา
แบบท่ีชาวบ-านเขาไปกันแต�เราใส�ชุดไปแค�นั้นเอง ผมว�ามันจะดีกว�าถ-าเราไปประสานตรงนั้น
มันจะมากกว�านะครับ 

นายก อบต. - เข-าใจครับ แต�ท้ังหมดท้ังมวลคือ รอหนังสือตามท่ีผมถามก็เปHนข-อมูลแค�นั้นเองแต�ว�าต-อง
รอหนังสือสั่งการก�อนครับ และยังไม�รู-ด-วยว�ากําหนดช�วงเวลามันยังไม�แน�ว�าแต�ละตําบลไหน
เข-าเวลาไหนหรือเปล�าผมก็ยังไม�รู-เหมือนกันรอหนังสือสั่งการ แต�ท่ีผมถามคือถามเปHนข-อมูล
ก�อนพอหนังสือสั่งการมาผมจะได-แจ-งให-ทุกท�านได-ทราบว�าเปHนอย�างไร เขาวางแผนอย�างไร
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เรื่องพิธีการต�างๆ เรื่องการแต�งกายต�างๆ ช�วงไหนใส�ชุดไหนยังไม�ทราบ ผมถามท�านเปHน
ข-อมูลก�อนเข-าใจนะครับ ถ-ามีจะรีบแจ-งเลยนะครับ 

ประธานสภา  - ไม�ทราบมีท�านใดจะเสนอความคิดเห็นหรือไม�ครับ 
นายเชาวริณ แสงจันทร, - เรียนท�านประธาน ท�านนายก และท�านปลัด ผมอยากทราบว�าบุคลากร 150 กว�านี้ จะ
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 1)  ให-หมู�ละก่ีคนครับ  
นายมานพ หินแก-ว - หมู�ละ 10 คน 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12) 
นายเชาวริณ แสงจันทร, - ผมจะได-ไปพูดกับประชาชนได-ถูกต-อง ถ-าไม�บอกข-อมูลมาเด๋ียวไปหามามันมากเกินก็ไม�ได- 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 1)  ขอบคุณมากครับ 
นายก อบต. - เม่ือสักครู�ได-ยินว�า 10 คน ใช�หรือไม�ครับก็น�าจะประมาณนั้นครับ เห็นด-วยหรือไม�ครับ 

เพราะจะมีผู-นําด-วย 
ประธานสภา  - ก็นับตัวเองไปด-วยนะครับ 
นายวิสูติ จันทร,ฉาย - แล-วส�วนตัวอันนี้สําคัญก็นายกจะประสานไปว�าของบ�อนอกให-อยู�ท่ีจุดไหน เพราะต-องมีท่ี
(เลขานุการนายก อบต.)  จอดรถด-วยเพราะบางคนก็มีการเอารถส�วนตัวไป 
นายก อบต.  - เขาไม�ให-จอด 
นายวิสูติ จันทร,ฉาย - ไม�ให-จอดเลย 
(เลขานุการนายก อบต.) 
นายก อบต. - ตอนนี้ท่ีให-เด็กประสานไปให-เจ-ายุประสานไปจะเปHนลักษณะว�าจุดของบ�อนอกเข-าทาง

หนองบัวไปส�งท่ีจุดจอดส�งท่ีโรงแรมวันวานพอจอดส�งแล-วรถออกก็จะมีรถมารับไปส�งท่ีวัด
เขาไม�ให-จอดคาแบบนั้นเลย  

ประธานสภา - ตกลงว�าให-หมู�ละ 10 คน แต�ต-องนับตัวเองด-วยนะเข-าใจหรือไม�ครับเพราะท่ีไปหามา 10 
คนก็ต-องดูแลเขาด-วยนะไม�ใช�ไปหามาแล-วปล�อยไว-แบบนั้นต-องดูแลเขาด-วย แล-วนัดหมาย
มาว�าจะไปข้ึนรถตรงไหนก็ประสานงานกับท�านนายกอีกครั้งหนึ่ง มันมีป;ายจอดเหมือนป;าย
รถเมล,เลยไปถึงก็ลงๆ และนัดว�าจะกลับตอนไหนก็ไปชี้แจงให-ชาวบ-านทราบด-วย ก็ขอฝาก
สมาชิกท่ีไม�ได-มาด-วยท�านต-องไปบอกเขาด-วยนะท่ีมาฝากลา ท�ารนไปบอกเขาด-วยว�าท่ี
ประชุมเขามีมติแบบนี้แต�กําหนดการต-องรอเอกสารก�อนเพราะตอนนี้ท�านนายกได-โทรศัพท,
ไปถามแล-วท�านจะไปท้ัง 2 เวลาก็ได- ท้ังชุดปกติขาวและชุดเต็มยศ เราจะไปตอนไหนผมก็
ยังไม�ได-ถามนายก ว�าชุดขาวไปตอนไหน ชุดเต็มยศไปตอนไหน ผมขอปรึกษาท�านอีกทีหนึ่ง
เราควรจะไปตอนบ�ายกว�าๆไปเข-าพิธีว�ามันเปHนอย�างไรเพ่ือนําไปเล�าให-ลูกหลานฟRงเพราะ
มันเปHนของท่ีเราต-องจดจําไว-เปHนช�วงเวลาของชีวิตเราท่ีจะไปดูงานแบบนี้ไปทํางานแบบนี้
เพ่ือความจงรักภักดีต�อพระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู�หัวของเรา รัชกาลท่ี 9 แต�การจะไปเปHน
หมู�คณะนายกก็จะให-ข-อมูลว�าชุดขาวไปตอนไหน ชุดเต็มยศไปตอนไหน เราก็จะนัดเวลาว�า
จะไปเวลาไหนกัน แต�ความคิดเห็นของผมคือควรจะไปเวลาตอนท่ีเขาทําพิธีใหญ�เราจะได-ไป
ดู สําหรับเรื่องจอดรถคิดว�าเราไปเปHนหมู�คณะพอไปจอดเสร็จก็ลงๆ หรือจะไปรถส�วนตัวก็
ได- เราก็ไปลงๆและไปรอ งานราชพิธีแบบนี้เขามีเก-าอ้ีให-นั่งไม�ต-องไปแทรกแซง อย�างว�า
ครับท�านนายกเขาขอข-อมูลว�าเราจะไปก่ีคนท่ีปกติชุดขาวนั่งตรงไหนเราก็ให-ข-อมูลท�าน
นายกไปเขาก็จะจัดท่ีนั่งไว-ให-เราอยู�แล-ว เช�น เราบอกว�า 20 คน เราไปไม�ครบมันเสีย
องค,กรของเราเองด-วย ฉะนั้นเราบอกว�า 20 คนเราก็ต-องไปให-ครบ หรือถ-า 15 คนก็ต-อง
ไป 15 คน นายกเขาจะได-แจ-งไปทางนู-น เขาจะได-เตรียมเก-าอ้ีไว-ให-นั่งหรือว�าเตรียมจัด
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เต็นท,ไว-ให-ว�าตรงไหนก็ต-องประสานงานอีกครั้งหนึ่ง แต�เรื่องท่ีจอดรถถ-าเราไปเปHนหมู�คณะ
คนขับพาไปจอดท่ีป;ายเราก็ลงๆ แล-วก็รอแค�นั้นเสร็จเวลาก่ีโมงเราก็กลับ เราเรียนรู-ราชพิธี
เพ่ือนําไปเล�าให-ลูกหลานฟRงหรือว�าเราเปHนข-ารองพระบาทของท�าน เกิดทันท�าน เกิดทัน
บุคคลสําคัญของประเทศและของหัวใจของเรา ดังนั้นท�านต-องปรึกษาอีกทีหนึ่งว�าเราจะไป
ตอนไหน ชุดอะไร เพ่ือท่ีนายกจะได-ไปบอกเขาได-ถูกต-อง ไปก่ีคน นั่งตรงไหน ผมเคยไป
หลายครั้งงานพระราชทานเพลิงต�างๆ ถ-าเราบอกยอดเจ-าภาพไปเขาก็จะเตรียมเก-าอ้ีไว-ให- 
วัดคลองวาฬก็ไปหลายหนเหมือนกันเขาจะมีท่ีให- ถ-าเราไปไม�บอกเขาก็ต-องเรียกเราเพ่ือไป
รวมกับท่ีอ่ืน ถ-าเราไปน-อยเขาก็จะมองว�าชุดขาวไม�ให-ความร�วมมือโดยเฉพาะอย�างยิ่งในงาน
แบบนี้ ก็ขอประสานงานกับฝGายบริหารอีกครั้งหนึ่ง หรือจะไปในนามของสภาผมจะไป
ติดต�อท�านเจ-าคุณให-วาจะให-ไปจอดรถตรงไหนท่ีเทศบาลคลองวาฬก็อาจจะจอดได-หรือร-าน
ฟ;าทลายโจรก็จอดได-มันไม�ไกล หรือจะไปจอดรถท่ีโรงเรียนก็ด้ันไม�ไกล ฉะนั้นท�านต-อง
แน�ใจว�าท�านไปจริงก็บอกยอดท�านนายกไปเขาจะได-ไปประสานงานต�อไปในนามของ
องค,การบริหารส�วนตําบลบ�อนอก ผมก็ขอนําปรึกษาท�านนะครับผมก็จะดูอํานวยความ
สะดวกให-ก็ต-องสอบถามฝGายบริหารอีกทีว�าท�านจะไปตอนไหนมันมี 2 ช�วง คือช�วงชุดขาว
และชุดเต็มยศ ก็ขอเรียนและอธิบายให-ทุกท�านได-รับทราบนะครับ ถ-าไม�มีก็จะให-ท�านนายก
นัดเลย งานนี้เราทําด-วยใจด-วยความเคารพของพระบาทสมเด็จประเจ-าอยู�หัว ซ่ึงเราแต�งชุด
ข-าราชการก็เปHนข-ารองพระบาทอยู�แล-วเม่ือถึงวันสําคัญแบบนี้ก็ต-องคุยกันก�อนไม�ใช�จะมา
บังคับกันว�านายกต-องทําแบบนี้ๆ เขาก็ทําไม�ได-อยู�แล-วเม่ือสักครู�เขาก็บอกไปแล-ว และอีก
อย�างหนึ่งพอนายกถามว�ายอดก่ีคนท�านก็บอกไม�ได-ผมก็เห็นใจท�านสวมหัวโขนหลายหัวถ-า
ไปทางองค,กรก็รับแต�อบต.ไม�รับผู-ใหญ�บ-าน พวกผู-ใหญ�บ-านเขาเปHนจิตอาสามีการไป
ลงทะเบียนอยู�แล-วผู-ใหญ�ก็ต-องรับผิดชอบไปมันแยกกัน 2 ฝGาย สมาชิกไปฝGายหนึ่ง 
ผู-ใหญ�บ-านไปฝGายหนึ่ง ผู-ใหญ�ก็ชวนผมเหมือนกันไปลงทะเบียนผมก็บอกว�าไม�ไปเพราะต-อง
รอเพ่ือนสมาชิกด-วยผู-ใหญ�ก็ถามว�าต-องรอด-วยเหรอผมก็บอกว�าต-องรอเพราะมันเปHนองค,กร
เปHนครั้งหนึ่งในชีวิตท่ีเราเปHนข-าราชการในพระองค,ท�านก็ต-องเอาให-แน�นอนเลยว�าจะไปยอด
ก่ีคน จะไปกันเองหรือจะไปพร-อมกันนัดกันตรงนี้ ความคิดเห็นของผมท่ีขอปรึกษาต้ังแต�ที
แรกคืออยากให-ทุกท�านไปเรียนรู-ไปจดจําว�าการเข-างานพระราชพิธีเปHนอย�างไรเพ่ือจะนําไป
เล�าให-ลูกหลานของท�านได-ฟRงและเปHนหัวเรี่ยวหัวแรงในการทํางานต�อไป เราเปHนคนมีบุญท่ี
เกิดในแผ�นดินของท�านก็ขอเรียนถามท�านนายกอีกครั้งหนึ่งว�าชุดขาวไปตอนไหนเวลาอะไร 
ชุดเต็มยศไปตอนไหนเวลาอะไรจะได-นัดถูกนะครับ จะได-แจ-งยอด ขอเรียนถามทานนายก
ก�อนนะครับ 

นายก อบต. - เม่ือสักครู�ผมก็เรียนไปแล-วว�ารอกําหนดการ รอหนังสือแจ-งอยู�ตอนนี้ก็ยังบอกไม�ได-ครับ
ท�านประธาน ถ-ามีกําหนดการมาแล-วผมจะแจ-งให-ท�านประธานและท�านสมาชิกได-รับทราบ
และจะนัดกันอีกทีว�าจะเอาอย�างไร ตอนนี้กําหนดการยังไม�มาก็ไม�สามารถบอกได-ว�าช�วง
ไหนเปHนอย�างไร ท่ีผมบอกไปเม่ือสักครู�คือเขาคงจะมีกําหนดการแจ-งมาให-ผมก็ให-เด็ก
ประสานอยู�เรื่อยๆว�าขอกําหนดการปลัดอําเภอผู-รับผิดชอบเขามีหรือยัง ตอนนี้ผมยังบอก
ไม�ได-เวลาไหนอย�างไรใส�ชุดไหนผมบอกไม�ได-เลยเพราะกําหนดการยังไม�มีถ-าเขามี
กําหนดการมาแล-วผมจะให-เจ-าหน-าท่ีแจ-งให-ทุกท�านได-ทราบ ตอนนี้เราต้ังไว-ว�าชุดเต็มยศคือ
เวลาท่ีเราจะวางดอกไม-จันทน,พระราชทานเพลิงศพน�าจะประมาณนั้นผมจะแจ-งอีกครั้งหนึ่ง  
ตอนนี้ผมก็ให-เจ-าหน-าท่ีประสานอยู�ว�ามีหนังสือกําหนดการออกมาหรือยัง เม่ือวานซืนการ
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ประชุมก็ปรับไปเรื่อยยังไม�นิ่งเราก็เลยไม�ทราบแน�ชัดว�าเปHนอย�างไรแน�ไม�ใช�แค�อบต.บ�อนอก
ท่ียังไม�ได-รับหนังสือแต�ทุกท่ีก็ยังไม�ได-รับเหมือนกันแต�รู-มาคร�าวๆน�าจะเปHนประมาณนี้ 
ตอนนี้ยังกําหนดชัดเจนไม�ได-ก็จะแจ-งให-ท�านประธานสภาได-รับทราบถ-ามีหนังสือมาและนัด
ท�านสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง  

นายมานพ หินแก-ว - ตอนนี้ก็ถามไปเลยว�าใครจะไป ใครมีชุดปกติขาวก็บอกมาเลยเราก็ไปช�วงนั้นได-หรือไม� 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12) บางคนไม�มีชุดเต็มยศ ชุดขาวเข-าช�วงไหนเราก็ไปช�วงนั้นได-หรือไม� 
นางเสมอ จันละมูล - เรียนท�านประธาน ท�านนายก ท�านสมาชิกทุกท�าน เม่ือตอนเริ่มต-นเราพูดถึงเรื่องดอก
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12) ดาวเรืองเรียนถามท�านนายกได-พูดคุยกับทางคุณมานพแล-วว�าทางหมู� 12 เราจะไป 10 คน  

รวมอบต.ด-วย อยากเรียนถามว�าบุคลากรท่ีไปต-องนําต-นดาวเรืองไปหรือไม�หรือมารับได-ท่ี
อบต. 

นายก อบต.  - ต-องหาไปเองนะครับ ของอบต.ต-องนําไปมอบให-ท่ีวัดคลองวาฬ ก็เอาไปคนละต-น 
นางเสมอ จันละมูล - ชาวบ-านใช�ไหมค�ะ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12) 
นายก อบต.  - ใช�ครับ 
นายมานพ หินแก-ว - พรุ�งนี้ใช�ไหมครับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12) 
นายก อบต. - ใช�ครับ นําไปพรุ�งนี้ นายอําเภอเขาก็ประชุมผู-ใหญ�บ-านหมดแล-วว�าวันท่ี 20 ตุลาคม 

2560 จะมีการเดินถือดอกดาวเรืองไปท่ีวัดคลองวาฬ ทางผู-ใหญ�บ-าน ผู-ช�วยเขารู-กัน
หมดแล-ว 

นางเสมอ จันละมูล - พรุ�งนี้เวลาก่ีโมงค�ะ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12) 
นายก อบต.  - ถ-าจําไม�ผิดเวลา 09.00 น.เด๋ียวให-เจ-าหน-าท่ีแจ-งอีกทีหนึ่งนะครับ 
นางเสมอ จันละมูล - ขออนุญาตอีกครั้งค�ะ ต-นดาวเรืองจะเอาไปอย�างไรค�ะต-นเล็กมันจะหักหมดแล-ว ไม�มี 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12) ดอกใหญ�ๆ แบบนี้ เปHนอันว�าวันท่ี 26 ตุลาคม 2560 เรานําบุคลากรไปโดยไม�ต-องนําอะไร 

ไปคือแค�ไปทําพิธี แต�ดาวเรืองนําไปพรุ�งนี้ ถ-าเปHนไปได-ก็นําไปคนละหนึ่งต-น โอเคค�ะ 
นายบุญช�วย แก-วแจ�มใส - ขออนุญาตท�านประธานสภา ท�านนายก ท�านปลัด ท�านเลขา และเพ่ือนสมาชิกทุกท�าน 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 14) ผมต-องขอออกตัวนะครับเรื่องความจงรักภักดีก็เห็นด-วยกับคุณนาวินท่ีเราจะไปแสดงออก 

ถึงความจงรักภักดีต�อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จริงๆแล-วผมได-
รับปากกับท�านผู-ใหญ�ไว-ว�าไปลงทะเบียนจิตอาสาคงจะไม�ได-เข-าร�วมตรงนี้ ไม�ใช�ผมไม�ให-
ความร�วมมือแต�เนื่องจากผมได-ลงทะเบียนจิตอาสาไว-ก็ไม�แน�ใจว�าจะปฏิบัติหน-าท่ีถึงเวลา
ไหนก็ต-องขอออกตัวไว-ก�อนว�าอาจจะไม�ได-เข-าร�วมก็ขอชี้แจงให-ท่ีประชุมได-รับทราบ 
ขอบคุณครับ 

นายสุวิทย, วรรณวงษา - ความเห็นการแต�งกายตามท่ีคุณมานพเสนอด-วยความเคารพคุณมานพนะครับ การแต�ง
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) กายชุดปกติขาวหรือชุดขาวใหญ�ก็แต�งได-ท้ัง 2 แบบ ถ-าเขากําหนดว�าให-แต�งขาวชุดใหญ�แต� 

เราเตรียมชุดปกติขาวไปก็ร�วมพิธีได-ถ-าเขากําหนดว�าปกติขาว แต�ถ-าเราแต�งปกติขาวไปแล-ว
เขาไปกําหนดว�าชุดขาวเต็มยศมันจะอายได- ถ-าเราเตรียมปกติขาวก็ร�วมพิธีได- แต�ถ-าใคร
พร-อมท่ีจะหากางเกงไป 2 ตัวก็ไม�เปHนไร ชุดปกติขาวได-ไม�ท้ังหมดหมายถึงว�าถ-าเขากําหนด
พิธีว�าแต�งปกติขาวแล-วเราไปแต�งชุดใหญ�มันจะไม�ถูกต-อง ขอบคุณครับ 
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นางสาวพรทิพย, สุขแสง - ขออนุญาตท�านประธานค�ะ ดิฉันเปHนจิตอาสาของอสม.ไว-ต-องต้ังแต� 6 โมง ก็อาจจะไม�ได-
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 4) เข-าร�วมนะค�ะ เด๋ียวเกรงว�าจะไม�ให-ความร�วมมือ 
นางเสมอ จันละมูล - หกโมงเช-าหรือหกโมงเย็นค�ะน-อง 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12) 
นางสาวพรทิพย, สุขแสง - หกโมงเช-าค�ะ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 4) 
นายเชาวริณ แสงจันทร, - ขออนุญาตครับ ผมก็ขออนุญาตลาครับเพราะผมเปHนจิตอาสาเหมือนกันคงไม�ได-ไปร�วมกับ
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 1) ทุกคน 
นายนาวิน ก่ิงแก-ว - ผมว�าใครได-รับหน-าท่ีอะไรก็ไปทําอย�างนั้นครับ แต�หน�วยงานของอบต.บ�อนอกก็ต-องมี 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 13) สมาชิก 10 คน พนักงานอีก ปลัด นายก ก็หลายคนแล-วเขาก็ต-องประกาศว�าตําบลบ�อนอก 

เอาแค�นี้พอทุกคนก็ไปท้ังนั้นแหละแต�ไปหน-าท่ีใครหน-าท่ีมันก็จงรักภักดีทุกคน แต�อย�าให-นํา
คํานี้มาพูดมองว�าขาดมันไม�ใช�ทุกคนก็ไปด-วยความจงรักภักดีทุกคนแต�ไปคนละหน-าท่ีแค�
นั้นเอง จริงๆสมาชิก 5 คนก็พอพนักงานก็มากมายเพราะมีงานอะไรก็แล-วแต�ก็มีแต�
พนักงานสมาชิกจะมีแค�ไม�เกิน 5 – 6 คน เราก็ยังไปมาแล-ว ทําให-รู-ว�าอบต.บ�อนอกยังมี
เพราะเราอยู�ใกล- 

ประธานสภา - ก็สรุปเลยนะครับว�าแต�งชุดขาวไม�ต-องเต็มยศก็ฝากท�านนายกไว-ด-วย ของตําบลบ�อนอกก็
ปกติขาว แต�ตอนนี้ก็ไม�ไปหลายคนก็ขอยอดเลยนะครับขอความสมัครใจ 

นางมาลินี ฟุ;งเฟ<=อง - อยากไปกูอยากไปแต�ต-องขอดูเวลาก�อนเพราะช�วงเช-าโอWจะพาแม�ไปก�อนถ-ากลับมาทันก็
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 15) จะไปชุดขาว อยากทราบเวลาก�อน 
ประธานสภา - เวลายังกําหนดไม�ได- แต�ท่ีนายกให-คําแนะนําเม่ือสักครู�นี้คือต้ังแต�เช-าถึงเท่ียงอาจจะเปHน

ชุดขาวก็ได-แต�เวลางานราชพิธีต-องแต�งเต็มยศนะครับตามท่ีเคยไปร�วมงานมา และนายก็
บอกมาแล-วแนะนําแต�ยังไม�แน�ใจทางเราชุดเต็มยศก็มีบ-างมีบ-าง เราก็สรุปแล-วว�าชุดปกติ
ขาวแต�จะไปตอนไหนก็อีกเรื่องหนึ่ง เราไปเปHนหมู�คณะ แต�ผมจะดูยอดว�าก่ีคนไม�นับรวม
พนักงาน ผู-บริหารแต�เขาต-องไปอยู�แล-วนายกต-องเปHนหัวหน-าไปด-วยกัน ก็ขอเชิญยกมือนะ
ครับไม�ได-ขอมติขอความสมัครใจว�าท�านใดจะเต็มใจไปแล-วแต�ติดธุระอีกก็ขอให-ยกมือข้ึน
ด-วยครับ 

เลขานุการสภา  - กรณีคนท่ีไม�มาประชุมในวันนี้ค�ะ 
ประธานสภา - ก็ฝากบอกไปแล-วก็เพ่ิมท่ีหลังได-เพราะเด๋ียวก็มีหนังสือตามไปอีกท�านเลขานุการสภานับ

เลยครับ รวมผมด-วย 
นางมาลินี ฟุ;งเฟ<=อง - ถ-าตอนบ�ายโอWไปด-วย 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 5) 
ประธานสภา - สําหรับท�านท่ีฝากลาก็จะมีหนังสือเวียนไปแจ-ง เพราะท�านสมาชิกบอกว�าบ�ายไปได-ก็

อาจจะเปHนช�วงบ�ายก็ได-นะครับ ได-ยอดแล-วนะครับ จํานวนก่ีท�านครับ 
เลขานุการสภา  - จํานวน 8 คน 
นายมานพ หินแก-ว - ไปรถตู-หรือรถส�วนตัวครับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12) 
ประธานสภา  - ไปรถส�วนตัวนะครับ รถตู-ไม�มีท่ีจอดหรือว�าจะมาพบกันท่ีนี้ 
นายมานพ หินแก-ว - มาพบท่ีนี้ดีกว�า 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12) 
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ประธานสภา  - สรุปมาพบกันท่ีนี้เอารถส�วนตัวไป รถตู-ให-ประชาชนไปดีกว�าดีหรือไม�ครับ 
นายวิสูต จันทร,ฉาย - แล-วจะมีท่ีจอดหรือครับ 
(เลขานุการนายก อบต.) 
ประธานสภา  - ท่ีจอดมีไปจอดในโรงเพาะพันธุ,ปลาก็ได- 
นายก อบต.  - เข-าไม�ได-นะครับ 
ประธานสภา  - มันเข-าได-หลายทาง 
นายมานพ หินแก-ว - วันงานเขาเปEดให-เข-าหรือไม� 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12) 
ประธานสภา - ไม�ให-เข-าก็ไม�เปHนไร เด๋ียวให-ท�านนายกประสานว�าจะเข-าทางไหน เพราะถ-าคุยมันนานหรือ

จอดโรงพัก หรือจอดท่ีเทศบาล หรือจอดท่ีร-านฟ;าทลายโจรอาจจะจอดได- 
นายมานพ หินแก-ว - ในคลองวาฬจะไม�ให-รถเข-าไปเลย 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12) 
ประธานสภา  - ไม�ให-เข-าเลย 
นายมานพ หินแก-ว - ให-จอดท่ีกองบินและรอบนอกหมดเลย 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12) 
นายนาวิน ก่ิงแก-ว - ขออนุญาตครับ ผมอยากให-รู-ยอดของประชาชนก�อนเพราะอบต.ก็ส�วนของอบต. และมี
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 13) ผู-ใหญ�ด-วย อย�างของคุณประกิตรไม�ใช�เอาตามีตาก-อยไปได-นะครับบุคคลท่ีจะไปต-องแต�งตัว 

สุภาพแต�งตัวตามท่ีเขาได-กําหนดไว- เพราะตรงนี่จะทําให-ประชาชนท่ีไม�มีคุณภาพเหล�านั้น
ไปไม�ได-ผู-ใหญ�ก็ต-องเอาของเขาไป 

นายประกิตร เสียงใหญ� - อย�าบอกว�าไม�มีคุณภาพ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 9) 
นายนาวิน ก่ิงแก-ว - ไม�ใช�ครับ เราต-องพูดให-มันชัดเจนด-วยเด๋ียวจะไม�เข-าใจเพราะทุกคนก็อยากไปหมดรถก็ฟรี
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 13) อะไรก็ฟรีหมดก็อยากไปอยู�แล-ว แต�บ�างคนด-วยสุขภาพ บางคนด-วยโรค เพราะเราไม�ได-ซ้ือ 

ชุดให-เขา อย�างท่ีบอกว�าเราเอารถไปเองก็เข-าใจแต�รถมันก็มีหลายคันเขากําหนดแน�นอนอยู�
แล-วขนาดรถบัสยังไม�ให-เข-าแสดงว�ารถตู-ก็ต-องทยอยเข-าส�งแล-วออกเลยๆ ให-คนกระจุกตัว 
ถ-าเราสามารถท่ีจะกําหนดคนของอบต.อยู�ท่ี 140 คน ถ-ามันเหลือเราไปดูตรงนั้นและจัด
เพ่ิมได-หรือไม�อันนี้ก็น�าจะดีกว�าไปรวมดีกว�าไปกระจาย วันนั้นคนมันเยอะอยู�แล-วจอดตรงนี้ 
1 คัน แล-วไปจอดตรงนู-นอีก 1 คัน มันจะหากันไม�เจอจะเหนื่อยกันไปไม�เปHนสุขอีก อยาก
เช็คจํานวนตรงนี้เพราะเช็คไม�ยากสมาชิกก็เอารายการไปเลยว�าคนไหนพร-อมคนไหนไม�
พร-อมเราไม�ต-องไปเค-นอยู�แล-วเนื่องจากเราไปอยู�แล-ว ทางสมาชิกก็แจ-งความประสงค,ไปเลย
มันจะแน�นอนกว�าไปรวมอย�างไรมันก็ดีกว�า ไปกําหนดเวลามันก็ตรงกัน ถ-าไปรถคนละคัน
ไปก็ไม�ตรงกันอย ู �แล-ว ถ-าไปคันเดียวกันยังไงก็ตรงเป\ะ อยากให-เปHนแบบนี้มากกว�า 

ประธานสภา  - ท่ีเราปรึกษาหารือกันนี้เราปรึกษาหารือแค�ตัวเราเององค,กรเราเอง แต�เราต-องรอคําตอบ
   จากท�านนายก เรื่องประชาชนไว-ทีหลังเราคุยเรื่องของเราก�อนว�าจะเอาอย�างไรท่ีตกลงกัน
   คือแต�งชุดขาวปกติก็มีจํานวน 8 คน อันนี้แค�สมาชิกยังไม�รวมผู-บริหารเด่ียวเขาจะบอกยอด
   เอง ท�านจะมารวมกันทีนี้ไปรถตู-หรือว�าเอารถไปเองอันนั้นก็แล-วผู-บริหารจะทํา แต�ส�วนตัว
   ของผมคือผมมีคนขับรถเม่ือจอดเสร็จเขาจะไปพักตรงไหนก็ได-พอถึงเวลาเขาก็มารับเรามี
   การสื่อสารอยู�แล-วติดต�อง�ายๆ เราไปจอดแล-วก็ลงเราก็ไปรอจนครบก็แค�นั้นหรือจะไปกับผม 
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 ก็ได- 4 – 5 คน ไปรอจนครบ 8 คนตามท่ียกมือไปเม่ือสักครู�นี้พอครบเราก็เดินไป นายก
เขาก็ติดต�อว�าจะไปนั่งตรงไหนเม่ือเสร็จธุระเราก็โทรเขาก็ไปรับเราหรือท�านจะมีคนขับรถก็
แล-วแต�ท�าน หรือท�านจะไปกับรถตู-ก็คุยกันก�อนอันนี้เอาตัวเราอย�างเดียวประชาชนไว-ก�อน 

นายวิสูติ จันทร,ฉาย - ก็ตามท่ีฟRงก็ลักษณะจะเหมือนกับตอนท่ีไปถวายความเคารพพระบรมศพท่ีพระราชวังรถ
(เลขานุการนายก อบต.) ไม�ให-เข-าแน�นอน เขากันหมดเลยอย�างโอWก็บอกว�าต-องรับแม�ไปก็ดูให-ดีนะครับเพราะเขา 

บอกว�าให-อบต.รับไปเขามีจํานวนมาให-แล-ว โควตาก่ีคนรถก่ีคันเขาจะบอกเราหรือรถรับให-
 เราอาจจะมีปRญหาเรื่องเอารถไปเองแล-วไม�มีท่ีจอดรถก็ได-ก็ระวังด-วยนะโอW 

นางมาลินี ฟุ;งเฟ<=อง - เขาไม�ต-องการให-ชาวบ-านเอารถไป 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 5) 
นายวิสูติ จันทร,ฉาย - ใช�ครับเขาไม�ต-องการให-รถชาวบ-านเข-าไปมากก็ศึกษาด-วยเขาจะกลัวรถเข-าไปมาก 
(เลขานุการนายก อบต.) 
นางมาลินี ฟุ;งเฟ<=อง - ไม�ได-เอารถเข-าไปค�ะ โอWจะจอดจุดท่ีเขากําหนดให-จอด 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 5) 
นายวิสูติ จันทร,ฉาย - ใช�ครับ แต�พอถึงเวลาเขาจะให-หรือเปล�าเพราะเขามีโควตามาให-เราแล-วว�าอบต.บ�อนอก 
(เลขานุการนายก อบต.) รถจอดตรงนี้นะ 
นางมาลินี ฟุ;งเฟ<=อง - เขาให-เข-าแต�ต-องไปจอดจุดท่ีกําหนด 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 5) 
นายวิสูติ จันทร,ฉาย - เขามีโควต-ามาให-อบต.ละ 4 คัน 
(เลขานุการนายก อบต.) 
นางมาลินี ฟุ;งเฟ<=อง - อันนั้นเปHนโควต-าของอบต.แต�ถ-าคนท่ีไปเองก็ต-องไปได-แต�ต-องไปจอดจุดท่ีเขากําหนดไว- 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 5) 
นายวิสูติ จันทร,ฉาย - เข-าใจครับเกรงว�าจะไม�มีท่ีจอดรถจะเดินไกล 
(เลขานุการนายก อบต.) 
นางมาลินี ฟุ;งเฟ<=อง - โอWไปจอดจุดท่ีเขาให-จอดแล-วเขาก็จะมีรถมารับไปส�งโอWไม�ได-ไปจอดท่ีวัด 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 5) 
นายวิสูติ จันทร,ฉาย - ก็ไม�เปHนไรก็ไม�ได-ห-ามผมเปHนห�วงกลัวไปหาทีจอดไกลเดินบรรลัยเลย 
(เลขานุการนายก อบต.) 
ประธานสภา  - ก็คุยกันได- 
นายสุวิทย, วรรณวงษา - เขามีรถรับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 7) 
นายวิสูติ จันทร,ฉาย - ก็มีไงรถของเราไปรับ – ส�ง แต�ละเวลา 
(เลขานุการนายก อบต.) 
นายสุวิทย, วรรณวงษา - รถรับ – ส�ง ในงานพิธี 
นายวิสูติ จันทร,ฉาย - ก็มีไงของอบต.บ�อนอกไป 4 คัน แบบท่ีนายกบอกคือไปจอดส�งเสร็จแล-วก็มีรถเข-างานเขา 
(เลขานุการนายก อบต.) มีอยู�ครับ เขาก็ไม�ได-ห-ามว�าประชาชนไม�ให-ไปกลัวว�าจะเดินไกลร-อนอีก 
นางเสมอ จันละมูล - ขออนุญาตค�ะ ตามท่ีท�านสมาชิกหมู� 3 พูดว�า 140 คนนี้คือชาวบ-านหรือพนักงานอบต.
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12) ด-วยอย�างไรค�ะ รวมท้ังชาวบ-าน พนักงานอบต.ท้ังตําบล 140 คนใช�หรือไม�ครับ 
นายมานพ หินแก-ว - พนักงานน�าจะไปอยู�ตั้งแต�เช-าแล-วนะ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12)  
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นางเสมอ จันละมูล - จริงๆก็น�าจะกําหนดตายตัวไปเลยว�าหมู�บ-านละ 10 จํานวน 14 หมู�บ-านก็ 140 คน 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12)  
นางมาลินี ฟุ;งเฟ<=อง - เม่ือสักครู�ท�านประธานก็บอกไปแล-วว�าหมู�ละ 10 คน รวมตัวเราด-วย 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 5)  
นางเสมอ จันละมูล - ใช�ค�ะ รวมตัวเราด-วยเปHนอันว�าชาวบ-านท่ัวไปใส�ชุดสุภาพดํา สมาชิกแต�งชุดปกติขาว 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12)  
นายวิสูติ จันทร,ฉาย - ก็แล-วแต�เราเอาคนท่ีแต�งได-ชุดดําก็ได- ชุดปกติขาวก็ได- 
(เลขานุการนายก อบต.) 
นางเสมอ จันละมูล - เขาเคยไปพระราชวังกันแล-วหมู� 12 มีตั้งหลายคนเขารู-อยู�แล-วว�าแต�งกายอย�างไร 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12) เพราะฉะนั้นเครื่องแต�งตัวเขามีอยู�แล-ว ก็คุยกับเพ่ือนสมาชิกแล-วว�าเราหาคนละ 4 คน รวม 

เราอีก 2 คน เปHนท้ังหมด 10 คน แค�นี้ค�ะขอบคุณค�ะ 
นายสุริยะ เอ่ียมสอาด - ยังหาข-อสรุปไม�ได- ขออนุญาตถามว�าท่ีเขาขอรถตู-มา 4 คันของอบต.หมายถึงเขาเอารถไป
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 6) รวมรับส�งในจุดนั้นหรือไม� หรือว�ารับผิดชอบเฉพาะตําบลตัวเอง 4 คัน  
นายก อบต. - เฉพาะตําบลเราครับ 
นายสุริยะ เอ่ียมสอาด - เขาแจ-งมาอย�างนั้นให-เอารถตู-ไปบริการประชาชนในการรับ – ส�ง ตําบลของตัวเองจํานวน 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 6) 4 คัน เขาขอมาแบบนั้น 
นายวิสูติ จันทร,ฉาย - ไปส�งเสร็จก็รอรับกลับมา 
(เลขานุการนายก อบต.) 
นายสุริยะ เอ่ียมสะอาด - หมายถึงรถตู-ไปประจําตําแหน�งท่ีจอดหรือว�ามาจอดท่ีอบต. 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 16)  
นายก อบต. - ขออนุญาตครับ ผมขออนุญาตอ�านให-ฟRงเลยเพ่ือให-การเดินทางเข-าร�วมพิธีถวาย

ดอกไม-จันทน,พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถ-
บพิตร ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 ตุลาคม 2560 ต้ังแต�เวลา 09.00 น. ณ วัดคลองวาฬ 
พระอารามหลวง เปHนไปด-วยความเรียบร-อย จังหวัดจึงขอความร�วมมือ หน�วยงานในการจัด
รถตู- จํานวน 4 คัน พร-อมพนักงานขับรถเพ่ือรับส�งประชาชนแต�ละตําบลเข-าร�วมพิธีตามวัน
และเวลาสถานท่ีดังกล�าว 

ประธานสภา - ตกลงสรุปนะครับว�าแต�งกายชุดปกติขาว ส�วนเวลาจะไปตอนไหนจะแจ-งอีกครั้งหนึ่ง 
จํานวน 8 คนหรือ 9 คนยังไม�แน�คุณโอW มาลินี ถ-าไปไม�ตรงเวลาเขาก็จะไปด-วยรวมกันเปHน 
9 คน ไม�ทราบมีท�านใดจะสอบถามอีกหรือไม� ก็ฝากท�านนายกด-วยนะครับในการนัดวันท่ี
องค,กรของเราจะไปตอนไหน เวลาเท�าไร ก็ต-องรอนายกอีก จะมารวมกันท่ีนี้หรือไปท่ีนู-น
เลย 

นายมานพ หินแก-ว - รอท่ีนี้ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 12)  
ประธานสภา - สรุปรอท่ีนี้นะครับ ก็รอหนังสือจากท�านนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ-าคุยกันไปก็จะนาน

เด๋ียวจะเลยเวลาเพลเด็กวัดกลัวเลยเพล ถ-าไม�มีอะไรแล-ว ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกท่ีมา
ประชุมในวันนี้เพ่ือพิจารณาวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 คงไม�ก่ีวันนายกก็คงจะมาประกาศใช- 
ก็ขอฝากท�านนายนกไว-ด-วยว�าการรักษางบประมาณหรือดําเนินการโครงการต�างๆ ก็ขอให-
ไวข้ึนสักนิดหนึ่ง เพราะชาวบ-านเขาดูมา 1 ปI ทําไมงบประมาณไม�ลงสักทีก็บอกว�าทาง
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เจ-าหน-าท่ีไม�พร-อมไม�พอก็รอสักเล็กน-อย เม่ือท�านสมาชิกได-อนุมัติวาระท่ี 3 ไปแล-วของ
งบประมาณปI 2561 ก็ขอฝากท�านนายกให-ท�านไปประกาศใช-และนําไปทําให-ชาวบ-านเขา
เห็นด-วยว�าสมาชิกหรือสภาอบต.ทําอะไรกันอยู�ก็โดนถามกันทุกคนว�าปIนี้เพ่ือนสมาชิกทํา
อะไรกันอยู�ทําไมงบประมาณไม�ลงพ้ืนท่ีสักที ก็อย�างท่ีทุกท�านก็รู-ว�าเจ-าหน-าท่ีไม�พอท�าน
นายกก็บอกมาหลายครั้งแล-วว�าพนักงานหรือเจ-าหน-าท่ีไม�พอการทํางานก็ติดขัดยืมตัวท่ีอ่ืนก็
ไม�มาไม�มี ตอนนี้ก็เปEดรับแล-วท�านมีลูกมีหลานก็มาคุยกับทางผู-บริหารได-หรือว�าจะไปสอบก็
มาคุยกับทางฝGายบริหารว�าวิถีทางการเข-ามาเปHนอย�างไร ผมก็ขอฝากท�านสมาชิกท่ีมีลูกมี
หลานมีความรู- ในด-านต�างๆท่ีทางอบต.ต-องการ เราทําในบ-านของเราก็ถือว�าเราได-
ผลประโยชน,คือได-ช�วยเหลือครอบครัวของบุตรหลาน และบุตรหลานก็รู-พ้ืนท่ีของเราว�ามีก่ี
หมู� ท่ีไหนลุ�มท่ีไหนดอน ก็จะสะดวกในการจัดทําโครงการต�างๆ ก็ขอฝากเพ่ือนสมาชิกทุก
ท�านท่ีมีลูกมีหลานมาคุยกับทางผู-บริหารได-ว�าตําแหน�งนี้มันเข-ามาด-วยวิธีใดต-องสอบหรือ
ต-องสัมภาษณ, หรือบรรจุท่ีไหน อันนี้ผมไม�ทราบหลักการวิธีการต�างๆ ท�านก็ต-องมาคุยกับ
ทางผู-บริหารเองว�าบุตรหลานของเราจบด-านนี้สามารถท่ีจะมาทําได-หรือไม� ก็ขอให-ทุกท�าน
ช�วยกันกระจายข�าวต�อๆไปเพ่ือจะให-งานโครงการของปI 2561 ท่ีผ�านสภาในวันนี้ แต-ยัง
ไม�ได-ผ�านอําเภอนะครับ ต-องให-ท�านนายอําเภออนุมัติและประกาศใช-ก�อน ก็ขอขอบคุณทุก
ท�านท่ีมาผ�านข-อบัญญัติปI 2561 ในวันนี้ ก็มาทําหน-าท่ีของท�าน สําหรับท�านท่ีไม�ได-มาผมก็
ฝากทุกครั้งว�าเม่ือเรามีการพิจารณาข-อญัตติต�างๆก็เปHนหน-าท่ีของท�านท่ีท�านจะให-ความ
เห็นชอบหรือไม�ให-ความเห็นชอบ ท�านต-องมาฟRงเองมาคิดเองมาทําเองเพ่ือท่ีจะให-ฝGาย
บริหารนั้นไปทําโครงการต�างๆ ก็ขอปEดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําปI 
2560 วันท่ี 19 ตุลาคม  2560 ไว-เพียงเท�านี้ ขอปEดประชุม ขอบคุณครับ  

ปEดประชุม  - เวลา 11.10 น. 
 
 

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

 
         

          (ลงชื่อ)         บุญพิน  ดาวเรือง         ผู-ตรวจรายงานการประชุม 
             ( นายบุญพิน  ดาวเรือง ) 
            ประธานสภา อบต.บ�อนอก 
 
 
 
 
 
 

 


