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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. 

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

รายช่ือผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายปรีชา มุลาลินน์ ประธานสภา อบต. นายปรีชา มุลาลินน์ 

2 นายพิสูตร ดีเลิศ รองประธานสภา อบต. นายพิสูตรดีเลิศ 

3 นายประกาศิต   จันทน์หอม เลขานุการสภา อบต. นายประกาศิต จันทน์หอม 

4 นายวิชัย จรจรัญ สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 1 นายวิชัยจรจรัญ 

5 นายสัญญา สันทานุลัย สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 1 นายสัญญาสันทานุลัย 

6 นายเยอรมัน ชมดี สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 2 นายเยอรมันชมดี 

7 นายบรรจง ยอดอินทร์ สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 2 นายบรรจงยอดอินทร์ 

8 นายเอก หงษ์ทอง สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 3 นายเอกหงษ์ทอง 

9 นายจักรพงศ์ หมายมั่น สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 3 นายจักรพงศ์หมายมั่น 

10 นายยวน เสาร์ทอง สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 4 นายยวนเสาร์ทอง 

11 นายสมเภา คงกล้า สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 4 นายสมเภาคงกล้า 

12 นายสมพงษ์ สุขสงวน สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 5 นายสมพงษ์สุขสงวน 

13 นายจ าเนียร คงกล้า สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 5 นายจ าเนียรคงกล้า 

14 นายรพีพงศ์   เกลียวเพียร สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 6 นายรพีพงศ์  เกลียวเพียร 

15 นายอ๊อส ครบสิ้น สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 7 นายอ๊อสครบสิ้น 

16 นายวีรชัย แต้มทอง สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 7 นายวีรชัยแต้มทอง 

17 นายสุพจน์ สุขสงวน สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 8 นายสุพจน์สุขสงวน 

18 นายดุษฎี สุขเอ่ียม สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 9 นายดุษฎีสุขเอ่ียม 

19 นายศักดิ์ดา ปรากฏมาก สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 10 นายศักดิ์ดาปรากฏมาก 

20 นายสมศักดิ์ ศรีเนตร สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 10 นายสมศักดิ์ศรีเนตร 

21 นางสมควร ศิริพูน สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 11 นางสมควรศิริพูน 

22 นายวิเชียร วงศ์สกุล สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 11 นายวิเชียรวงศ์สกุล 

23 นายสุชาติ เมืองงาม สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 12 นายสุชาติ เมืองงาม 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประกาศิต   จันทน์หอม ปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. นายประกาศิต  จันทน์หอม 

2 นางสาวรวีวรรณ ภักดีกลาง หัวหน้าส านักปลัด นางสาวรวีวรรณภักดีกลาง 
3 นางนนทวรรณ สามารถ ผอ.กองคลัง นางนนทวรรณสามารถ 
4 นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว ผอ.กองการศึกษา นางประภาลักษณ์ก่ิงแก้ว 
5 นายสุปนาท ชมชื่นดี ผอ.กองช่าง นายสุปนาทชมชื่นดี 
6 นางสาวปัทมาพร เนตรวิจิตร นักทรัพยากรบุคคล  
7 นางพัชรี แก้วกล้า นักพัฒนาชุมชน  
8 นางสาวทักษพร ชาญเจริญ นักวิชาการศึกษา  
9 นายบรรลือศักดิ์    
     
     

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 

นายประกาศิต จันทน์หอม - กล่าวเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวบทสวดมนต์ 
(เลขานุการสภาฯ)  
นายปรีชา มุลาลินน์  - เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
(ประธานสภา อบต.)  ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 4 กันยายน 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - ไม่มี - 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม 
    - ไม่มี - 

24 นายอนิวรรต มานุจ า สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 12 นายอนิวรรต มานุจ า 

25 นายเสงี่ยม พวงศรี สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 13 นายเสงี่ยม พวงศรี 

26 นางนฤมล มั่นหมาย สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 13 นางนฤมล มั่นหมาย 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
    -ไมมี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องค้างพิจารณา 
ประธานสภา อบต.  ข้อ 5.4 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562      
     - ในวาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) 
    - ทุกท่านเปิดหน้าที่ 22/53 ครับ เรื่องสืบเนื่องจากการพิจารณาเมื่อวาน ให้ผู้ที่รับผิดชอบ
ได้ตอบค าถามท่านสมาชิก ประเด็นที่ท่านสมศักดิ์ได้ถามไว้เกี่ยวกับหัวหน้าส านัก พอดีว่าท่านมาเข้าร่วมประชุมท่านสมศักดิ์
จะทวนค าถามอีกสักรอบไหมครับ 
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร  - ก่อนที่ผมจะถามผมมีข้อเสนอ ถ้าเป็นไปได้มันจะเหลือกองการศึกษากับกองช่าง ผมอยาก
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10) ให้พิจารณารวมไป ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนให้ถาม ไม่ต้องเปิดเป็นหน้า มันให้การประชุมกระชับ
ขึ้น รวดเร็วขึ้นเพ่ือว่าถ้าได้รับหลักการวันนี้ก็จะได้ค านวณได้ ก็เรียนท่านประธานไปยังท่านนายกว่าเมื่อวานได้สอบถามท่าน
เกี่ยวกับความรับผิดชอบการบริหารทั่วไป 1.เดิมทีที่วัดประทุมธรรมชาติมีการจัดลงอุโบสถของพระภิกษุสงฆ์ เห็นหัวหน้า
ส่วนก็ไปเอาเอกสารไปให้พระภิกษุสงฆ์เซ็นต์เกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องขยะ ในความคิดของผมมันไม่น่าจะใช่โครงการที่จะ
ไปด าเนินการในตรงนั้น หรือท่านมีเจตนาแอบแฟงเพ่ือจะน าเอกสารตรงนั้นมาเบิกหรือเปล่า แล้วมีการเบิกค่าใช้จ่ายหรือยัง
นี้คือความข้องใจของผม 2.เรื่องเครื่องท าน้ าเย็นมาส านักงานก็ไม่มีเมื่อวานมาก็ไม่มี แต่วันนี้มาตกใจเห็นก าลังท าความ
สะอาดเครื่อง การบริหารจัดการทั่วไปแม้แต่ผมเป็นสมาชิกมองไม่เห็นว่ามีเครื่องท าน้ าเย็น แล้วชาวบ้านมา อบต.แกใหญ่ 
บริหารจัดการงบประมาณ 60 ล้าน แต่ไม่มีบริการน้ าให้กับชาวบ้าน ถามว่าท่านไปท าอะไรมาไปอยู่ไหน ออกไปทุกวันหรือ
เปล่าถึงไม่ได้ดูที่ส านักงาน ถ้าเราไม่พูดเมื่อวานวันนี้เครื่องก็ยังไม่มามาแล้วแต่ไม่มีน้ า ก็เรียนถามท่านประธ านไปยังท่าน
นายกช่วยตอบค าถามผมด้วยว่าท่านไปอยู่ไหน ไม่มีความรับผิดชอบในจุดนี้ปล่อยให้สมาชิกปล่อยให้ชาวบ้านมาส านักงาน
โดยที่ไม่มีการบริการ ท่านกินเงินภาษีประชาชนประชาชนมาท่านก็ต้องต้อนรับ ต้องไหว้ ขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบต.  - เชิญท่านวิชัย 
นายวิชัย จรจรัญ  - เกี่ยวเนื่องกับท่านสมศักดิ์ สมาชิกจากหมู่ท่ี 10 ได้อภิปรายเมื่อสักครู่ ตอนที่ท่านประธาน
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1) ได้ชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการเบิกค่าอาหารในเรื่องของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตอนนั้นคือผู้บริหารยังไม่เข้ามา แต่ทุกคนได้รับทราบแล้วนะครับว่าสามารถน ามาเบิกรวมกับวันนี้ แล้วเอาไปเจียดไว้ในวันที่
คณะกรรมการมาท างานต้องจัดอาหารให้คณะกรรมการด้วยนะครับ ประธานเป็นคนชี้แจงต่อที่ประชุมแล้วนะครับ ผมพูด
ตอนนี้ทุกคนจะได้รับทราบ อีกเรื่องก็สืบเนื่องจากการรับประทานอาหารกลางวันเมื่อวาน การประชุมสภาเดิมทีเรามีเบี้ ย
ประชุมให้ตั้งแต่เราปรับขึ้นเงินเดือนก็ไม่มี มีเพียงค่าตอบแทน แต่การประชุมสภาแต่ละครั้งมีเพียงค่าอาหารให้ แต่เรามาดู
ครับ อบต.แกใหญ่กินข้าวรวมกันในจานเดียว เป็น อบต.ที่อยู่ติดเมืองครับแต่คุณภาพอาหารเหมือน อบต.ที่อยู่ไกลปืนเที่ยง 
ผมยกตัวอย่าง อบต.ที่อยู่ไกลปืนเที่ยงเขาจัดเป็นโต๊ะให้สภาเลยนะครับ กับข้าว 3 – 4 อย่างและมีผลไม้มาเพ่ิมอีกอย่าง
หนึ่งในการประชุมสภา สมาชิกสภารวมทั้งข้าราชการก็ได้กินเหมือนกัน เมื่อวานดูครับผมดูแล้วปลาทูเกรด 3 – 4 ถ้าซื้อ
เป็นลังๆละ 10 ก.ก. ราคาไม่เกิน 600 บาทต้นทุนอาหาร แล้วต าไก่ ผักต้นทุนไม่ถึง 200 แต่ก็มีการเบิกจ่ายประจ านะ
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ครับ เบิกจ่ายในเวลาประชุมสภา คือพวกเราก็ฝืนกิน ก็อยากให้คุณภาพมันดีกว่านี้ กรณีถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมประชุมด้วย
ก็คงจะอายเขา ก็ฝากด้วยครับขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบต.  - เชิญท่านหัวหน้าส านักครับ 
นางสาวรวีวรรณ  ภักดีกลาง - ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเกี่ยวข้องกับงานบริหารงานทั่วไป ประเด็นแรกในวันที่ 11   
(หัวหน้าส านักปลัด)   สิงหาคม 2561 ที่วัดปทุมธรรมชาติมีงานพิธีลงอุโบสถและประกอบกับทางหัวหน้าส านัก
ปลัดได้ไปประสานกับคุณหมอสุนีย์ ศรีเพชร ในเรื่องการประชาสัมพันธ์การจักการขยะที่ต้นทาง และในโครงการมีส่วนหนึ่ง
ที่กิจกรรมเราจะขยายและให้ความรู้ไปยังโรงเรียนและวัดเพ่ือที่จะให้ช่วยกันคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และก าจัดอย่างถูกต้อง
ต่อไปเพ่ือลดปริมาณขยะที่ต้นทางให้ได้ ทางคุณหมอได้แนะน านะคะว่าในเมื่อวัดมีงานก็จะมีอากาศในตรงนี้ได้ประชาสม
พันธ์ให้พระสงฆ์ในเขตต าบลแกใหญ่ ได้รับทราบทราบและได้เอกสารที่แจกให้เราไม่ได้มีงบประมาณในส่วนของโครงการไป 
เพราะว่าโครงการเราท าไปแล้ว เราก็ใช้เครื่องถ่ายเอกสารในส านักงานส าหรับที่ท่านสมาชิกได้เห็นว่ามีการให้พระสงฆ์
เซ็นต์ชื่อนั้นคือเป็นการประกอบกิจกรรมในเอกสารทีเ่ราจะแนบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้โดยไมได้มีการเบิกค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งสิ้น เพียงแค่ว่าเจตนาของหัวหน้าส านักปลัดจะไปแค่ขอร่วมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะแก่
พระสงฆ์ ส าหรับเรื่องที่ 2 เรื่องที่ท่านสมาชิกได้แจ้งว่าส านักปลัดไม่ได้ดูแลเรื่องของน้ าดื่มให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ 
ตรงนี้เมื่อตอนช่วงปีงบประมาณ 2560 เครื่องเดิมที่เป็นเครื่องท าน้ าเย็นถังเดียวเรายังไม่อยู่แต่ช ารุด และทางส านักปลัดได้
เสนอเข้าแผนเพ่ือที่จะบรรจุเข้าข้อบัญญัติปี 2560 ซึ่งได้บรรจุเข้าไปแล้วช่วงเดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. ปล ายปีงบประมาณ
ส านักปลัดได้ท าบันทึกข้อความไปยังกองคลังให้จัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติแต่ก็เงียบหายไปจนสิ้นปีงบประมาณ 
งบประมาณนั้นตกไปท่านตรวจสอบได้เลยนะคะ เราไม่ได้นิ่งนอนใจเครื่องท าน้ าเย็นเสียเราก็ขอจัดซื้อแต่มิทราบเหตุผลใดที่
กองคลังไม่จัดซื้อจัดจ้างให้ทั้งที่ส านักปลัดท าบันทึกข้อความให้จัดซื้อแล้ว จนปีนี้ทางส านักปลัดได้เสนอเข้าไปอีกให้บรรจุเข้า
แผนเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 เพ่ือจะจัดซื้อทั้งเครื่องกรองน้ าด้วย แต่ก็ไม่เห็นในข้อบัญญัติ อีกเช่นเดียวกัน ที่พนักงานเอาไปซ่อม
เครื่องที่มันเสียเมื่อซ่อมแล้วทางงานป้องกันเอาไปใช้เพราะเข้าใจว่าที่ตั้งไว้ในปี 2560 จะได้ซื้อ หัวหน้าก็เข้าใจว่าอย่างนั้น
แต่ไปๆมาๆไม่ได้จัดซื้อ เลยไม่มีน้ าบริการประชาชน แต่ตอนนี้เราก็พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นก็ต้องขอบคุณท่ านสมาชิกด้วย
นะคะที่ท้วงติงในตรงนี้ ต่อๆไปจะพยายามท าทุกๆอย่างให้ดีขึ้น ให้บริการประชาชนอย่างประทับใจคะ ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภา อบต.  - เชิญท่านเสงี่ยม 
นายเสงี่ยม พวงศรี  - วันนี้ก็ดีนะครับที่หัวหน้าส่วนทุกส่วนได้ขึ้นมาร่วมประชุมกับเรา เวลาสมาชิกมีข้อสงสัย
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13) ท่านจะได้ตอบ เราจะได้รู้ข้อมูลได้ความกระจ่างเหมือนวันนี้นะครับ ที่ไม่มีเพราะอะไร ท่าน
ก็ได้ให้ความกระจ่างแล้วว่า ท่านก็ได้ท าไว้หมดแล้วแต่ด้วยสาเหตุนี้ที่เรารู้กันเมื่อกี้ ท าไมไม่จัดซื้อจัดจ้าง ในเมื่องบมันมีแล้ว
ผมก็ทราบดีว่าเจ้าหน้าที่แต่ละท่านการท างานก็ไปคนละทิศคนละทางไม่บูรณาการกันนะครับ วันนี้ก็ได้ความกระจ่างได้เห็น
ได้รู้ข้อมูลจริงๆ ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกพาดพิงได้ช่วยตอบขอสงสัยให้กระจ่างด้วยนะครับว่า เพราะเหตุใดถึงไม่ซื้อ
ขอขอบคุณครับผม 
ประธานสภา อบต.  - ต้องขออนุญาตทางผู้บริหาร พอที่จะมีข้อมูลตอบได้ไหมครับ 
นายประกาศิต จันทน์หอม - ตอนนี้เราเข้าสู่การประชุมแล้วข้อสงสัยของท่านสมาชิกจากหมู่ที่ 10 อยากให้เจ้าของ
(ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) เรื่องได้ตอบ เมื่อตอบแล้วท่านจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็อีกเรื่องหนึ่ง ผมไม่อยากเอาตัวนี้เป็น
ประเด็นพ่ีเสงี่ยมอยากให้ผู้ถูกพาดพิงแล้วเข้ามาพูดโต้ตอบกันมันจะเป็นการเถียงกัน เหมือนเป็นการโยนความผิดให้กัน ผม
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ว่าตรงนี้เจ้าของได้ชี้แจงท่านสมาชิกจากหมู่ที่ 10 แล้วก็น่าจะหมดไปครับท่านประธานก็ไม่ต้องถามอะไรอีก การประชุม
ของเรามีก าหนดเวลา จริงๆผมอยากให้รับหลักการเที่ยงด้วยซ้ าไป เราจะได้แก้ปัญหาในการขยายระยะเวลาให้ถูกต้อง 
อยากให้ท่านประธานได้วินิจฉัยครับ 
ประธานสภา อบต.  - ก็ฝากทางผู้บริหารนะครับเอาตามแนวนั้นเลยนะครับท่านเสงี่ยม หน้าที่ 22 แผนงานการ
รักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในค่าใช้สอย 2 รายการ ตั้งไว้ 30,000 บาท ผ่าน
เลยนะครับ  
    - หน้าที่ 23งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย มีท่านใดสงสัยไหมครับ เชิญท่าน
สมศักดิ์ครับ 
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร  - หน้าที่ 23/53 เรียนท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารกระผมมีความสงสัย ค่าครุภัณฑ์    
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10) ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงจัดซื้อชุดดับเพลิงจ านวน 5 ชุด งบประมาณ 42,000 บาท ตกไป
ชุดละเกือบ 9,000 บาท ผมมองว่ามันน่าจะใช่หรือเปล่า ท าไมชุดดับเพลิงถึงมีราคาสูงขนาดนั้น ชุดหนึ่งจะมีเสื้อกับกางเกง 
จะเอาอย่างดีเลยหรือเปล่า มันเป็นยังไงให้ท่านช่วยชี้แจงให้ทราบหน่อยครับ เรียนท่านประธานไปยังผู้บริหารว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้ถูกต้องหรือเปล่า ขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบต.  - หน้า 23 หน้า 24 มีท่านอื่นสงสัยอีกไหมครับ ท่านผู้บริหารตอบก่อนครับ 
นายประกาศิต จันทน์หอม - ตามที่ท่านสมาชิกจากหมู่ที่ 10 ได้สอบถามเพ่ือความเข้าใจที่ดีขึ้น ก็คือตรงนี้ทางงาน     
(ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) ป้องกันได้เสนอเข้ามาถึงเจ้าหน้าที่งบประมาณ ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติฯ ด้วยสาเหตุชุด
ดับเพลิงของ อบต.ตั้งแต่รถดับเพลิงคันแรกท่ียังไม่ได้เปลี่ยนโฉมมาเรามีชุดอยู่ เฉพาะเสื้อที่มันคลุมยาวออกสีเหลืองๆ มีแถบ
สะท้อนแสง เขาเรียกเป็นตัว ตัวนั้นนี้ก็ราคาหลายตัง ท่านจะเห็นว่าอุปกรณ์ในการป้องกันของผู้ผจนเหตุมันต้องกันไฟ 
เพราะฉะนั้นชุดเดิมเขาอาบน้ ายา ท่านจะเห็นว่ามอมแมมเพราะเราไม่ซัก เราซักไม่ได้น้ ายามันจะหลุด ก็ใช้กันมาประมาณ 
8 – 9 ปี แล้ว พอสืบดูชุดหนึ่งก็ประกอบไปด้วยหมวกหน้ากาก ถุงมือ กางเกง รองเท้าบู้ทกันไฟ ก็เลยว่าราคานี้ใน
มาตรฐานครุภัณฑ์มันไม่มีก็สืบมาจากราคาท้องตลาด ดูหลายแห่ง สมมติว่าได้ตั้งเป็นข้อบัญญัติก็คงจะต้องตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดคุณลักษณะอีกทีหนึ่ง ว่ามันเหมาะสมหรือไม่ ก็อยากให้ท่านได้ช่วยพิจารณาตรงนี้ ขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบต.  - หน้าที่ 23,24 ผ่านนะครับ 
    - หน้าที่ 25 แผนงานกองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เชิญ
ท่านสุชาติครับ 
นายสุชาติ เมืองงาม  - อยากจะฝากไปถึงท่านนายกนะครับว่าการบริหารจัดการการศึกษาเป็นอนาคตที่ไกลที่สุด
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12) ของประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารกลางวัน วันจันทร์เมนูอะไร วันอังคารเมนูอะไร 
วันพุธเมนูอะไรต้องมีการเปรียบเทียบอาการการกินของเด็ก เด็กเหล่านี้จะได้มีประสิทธิภาพมีความฉลาดอ่านออกเขียนได้ 
ผมได้อ่านข้อบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา พวกเครื่องเขียน อบต.เราให้ฟรีหมด เป็นการไม่เหลื่อมล้ ากัน ถึงจะอยากดีมีจน 
ดังนั้นผมดีใจที่เห็นทางท่านนายกได้มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาให้เรียนฟรีหมดเลย เป็นโอกาสให้เด็กของเราได้มีการ
เรียนรู้มีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ วันนี้เรื่องของการศึกษาผมติติงหน่อยเกี่ยวกับการสอนของคุณครู ให้คุณครูมีน้ าอดน้ าทนมี
น้ าใจในแก่เด็ก อย่าใจร้อน ผมอยากจะฝากไปถึงหัวหน้าการศึกษาว่าให้มีน้ าอดน้ าทนให้มีใจรักเด็กด้วยครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบต.  - หน้า 25 ผ่านนะครับ ต่อไปหน้า 26 เชิญท่านวิชัยครับ 
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นายวิชัย จรจรัญ  - หน้าที่ 26 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 400 ,000 บาท ก็อยากให้ไปดูที่ศูนย์       
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1) โรงเรียนบ้านแกใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้า มุ่งลวดที่อยากให้ติดหรือว่าตัวอาคารที่เสียหาย 
ก็อยากจะช่วยผลักดันให้อาคารมีความสมบูรณ์ถึงแม้ว่าอาคารตัวนี้จะเป็นเขตพ้ืนที่ของโรงเรียนก็ตาม แต่ ว่าเราไปอาศัย
พ้ืนที่เขาอยู่แล้วก็อยากท่ีจะปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ศูนย์ ร.ร.บ้านแกใหญ่เด็กมีแต่จะเพ่ิมขึ้นไม่เคยลด ก็
อยากจะสะท้อนให้ฟังว่าความเป็นอยู่ที่แกใหญ่ล าบากกว่าทั้งสี่ศูนย์ แออัดที่สุด ก็อยากให้ท่านผู้บริหารการที่จะหาพ้ืนที่ใหม่
เพ่ือจะก่อสร้างอาคารเพ่ือรองรับในอนาคตที่พ่อแม่ผู้ปกครองไว้วางใจ ฝากเรื่องงบซ่อมแซมให้ไปดูศูนย์แกใหญ่ด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบต.  - เชิญท่านผู้บริหารได้ให้ผอ.กองการศึกษาไปตอบครับ 
นายประกาศิต จันทน์หอม - ขออนุญาตท่านประธานให้ทางผอ.กองการศึกษาได้ตอบครับ 
(ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) 
นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว - ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับงบซ่อมแซม เดิมทีทางกองการศึกษาได้เสนอร่างข้อบัญญัติต่อ    
(ผอ.กองการศึกษา)  เจ้าหน้าที่งบประมาณเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2561 ซึ่งทางกองเราได้จ าแนกรายละเอียดตามที่
ท่านสมาชิกเคยแนะน าเราว่าอยากให้แยกรายระเอียดซ่อมแซมว่ามันมีอะไรบ้าง จะขอน าเรี ยนดังนี้นะคะ จากร่างที่เรา
เสนอก็จะมี 1.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เป็น กฉ 4098 ที่ตั้งไว้ 50,000 บาท 2.ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ของกองการศึกษาและศูนย์ฯ ทั้ง 4 แห่ง 100,000 บาท 3.ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมศูนย์ฯ อบต.แกใหญ่ 500,000 บาท ทั้งหมด 650,000 บาท ที่เราตั้งงบซ่อมแซมเฉพาะศูนย์ฯ อบต.แกใหญ่
สืบเนื่องจากเราได้ร่วมประชุมสภา และมีแผนที่จะสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร. บ้านนาเกา ร.ร.บ้านตะคร้อ และศูนย์ร.ร.
บ้านแกใหญ่อาคารอยู่ในความรับผิดชอบของ สปฐ.ซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมได้ ตรงนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกัน
อยู่เพราะว่าทางโรงเรียนก็ชี้แจงมาเป็นหนังสือให้ทาง อบต.ทราบว่าการขอใช้อาคารจะต้องท าหนังสือขอใช้คราวละ 7 วัน 
ตรงนี้เราก็ได้ทราบรายละเอียดกันแล้ว มีทางเดียวที่เราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ก็คือจะต้องหาที่สร้างศูนย์เด็กเล็กแห่งใหม่ ก็
ขออนุญาตน าเรียนให้ท่านได้พิจารณาการหาที่ดินที่จะสร้างใหม่ ซึ่งคราวประชุมครั้งที่แล้วก็เป็นการขออนุญาตใช้ที่ดินของ
หมู่ที่ 7 ตอนนี้ยังไม่ได้ทราบความคืบหน้า เพราะว่าทางท่านผู้บริหารได้มอบให้ทางท่านนิติกรได้ด าเนินการต่อหลังจากที่
ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ได้ด าเนินการประชุมประชาคมในหมู่บ้านก็ยังไงจะตามเรื่องให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอน าเรียนชี้แจง
เบื้องต้นแค่นี้ค่ะ   
ประธานสภา อบต.  - หน้าที่ 26 มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ เชิญท่านเอกครับ 
นายเอก หงษ์ทอง  - ขออนุญาตที่จะเรียนปรึกษาผ่านท่านประธานไปยังผู้บริหาร ในเรื่องของการบ ารุงรักษา    
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3) ซ่อมแซมอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง ซึ่งในงบซ่อมแซมที่ตั้งไว้ 400 ,000 
บาท ผมมองว่าค่อนข้างที่จะน้อยกับการที่จะต้องปรับปรุงทั้ง 4 ศูนย์เพราะว่าเท่าที่เห็นมาแต่ละศูนย์แถบจะไม่ได้รับการ
ซ่อมแซมดูแลเลย หลายเรื่องหลายครั้ง หลายสมัยเคยน าเรียนผ่านที่ประชุมสภาแห่งนี้ ก็ไม่มีเสียงตอบรับ ผมน าเรียน
ปรึกษาอย่างนี้ครับว่าในงบซ่อมแซมมันน้อยเกินไปพอไปซ่อมก็ได้ไม่ทุกที่ มันแก้ปัญหาไม่ได้ บางทีหลังคารั่วบ้าง ฝ้าเพดาน
มันหลุด มันร่วงนกเข้าไปอยู่อาศัยมันเป็นแหล่งที่บ่งเพาะเชื้อโรค หลายเรื่องต้องปรับปรุงให้ดีให้ถูกสุขลักษณะ แต่เมื่องบมัน
น้อยมันก็ไม่สามารถท่ีจะท าได้ ผมมีแนวคิดแบบนี้ครับในส่วนของเงินโบนัทซึ่งกองการศึกษาตั้งไว้ 450,000 บาท ไม่รู้จะ
ได้ใช้หรือเปล่า ผมอยากจะเรียนปรึกษาแบบนี้ว่าเหลือโบนัทไว้ 50,000 บาท ท่านแปรเพ่ิมมาเป็นงบซ่อมแซมเอาไว้ ผม
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คิดว่าช่องทางนี้จะเป็นประโยชน์มากที่สุด ทุกศูนย์ก็จะสามารถซ่อมแซมส่วนที่มันเสียหายเพ่ือให้กลับมาสู่สภาพดีและใช่
งานได้ แต่ว่าอ านาจของสมาชิกสภาไม่สามารถท่ีจะเพ่ิมได้ ผู้ที่จะเพ่ิมได้มีเพียงอ านาจของผู้บริหารเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลง
สิ่งเหล่านี้ ส่วนเรื่องของศูนย์ที่จะมีการก่อสร้างปีนี้มันได้แค่หนึ่งปีต่อไปก็ต้องได้อีกหนึ่ง ซึ่งทุกศูนย์ที่ยังไม่มีก็ต้องเตรี ยม
ความพร้อมไปหาวิธีการจัดการเตรียมล่วงหน้า ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเหล็กดัดที่จะไปใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งผมเคยคุย
แล้วตั้งแต่สมัยการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ปี 2560 การป้องกันทรัพย์สินของศูนย์เด็กมันมีความส าคัญแล้วที่เห็นท ามา
ก็มีแค่ศูนย์เดียว และเชื่อว่าอีกหลายศูนย์ก็ต้องการเหมือนกัน เพราะว่าอุปกรณ์ที่ต้องตั้งไว้ในศูนย์จะเป็นโทรทัศน์ พัดลม 
ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ มันมีราคาทั้งหมด แต่ผมอยากท าให้ทุกศูนย์ป้องกันไว้ครับ ผมฝากเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบต.  - ก็ฝากผู้บริหารกับผอ.กองเกี่ยวกับการย้ายงบประมาณ ก็มีในขั้นตอนที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
ผู้บริหารสามารถท าได้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้บริหารครับ เชิญท่านเสงี่ยม  
นายเสงี่ยม พวงศรี  - ได้ฟังสมาชิกจากหมู่ที่ 3 ได้อภิปรายผมก็เห็นด้วย เกี่ยวกับเรื่องเงินโบนัท ท่านก็อ้างว่า    
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13) ตามระเบียบสามารถท าได้ ก็ถูกครับ ผมไม่ว่า แต่แทนที่เราจะตั้งไว้ที่ 1.5 เราก็มาดูว่า ตก
ลงกันว่าเอาแค่ 1 ได้ไหมไม่ใช่ว่าไม่ให้ ส่วนที่เหลือเราก็เอามาท าอย่างที่สมาชิกจากหมู่ที่ 3 อภิปรายเมื่อสักครู่  ผมไม่อยาก
ตัดมันก็ตกเป็นเงินสะสมนะครับ ถ้าเราแปรไปเพ่ิมตรงนี้ก็จะได้ใช้ประโยชน์ อันนี้เป็นข้อคิด แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านผู้บริหาร
ตอบว่าผมไม่อยากให้โต้เถียงกัน คือมันไม่ใช้การโต้เถียงนะครับ เป็นการให้ทราบข้อมูลว่าเท็จจริงเป็นอย่างไร ถ้าผมได้ทราบ
แล้วผมก็หยุด แต่ถ้าผมไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงผมก็ต้องเตรียมการด าเนินการต่อไป ผมก็อยากจะฝากท่านหัวหน้าส านักปลัดด้วย
ครับ ที่ท่านแจ้งว่าท่านท าหนังสือขอให้ซื้อท่านก็เตรียมเอกสารไว้ด้วย ผมจะท าหนังสือมาขอ ว่าท่านท าไปเมื่อไร อย่างไร 
แล้วผมก็จะด าเนินการต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบต.  - หน้าที่ 26 ผ่านนะครับ ต่อไปหน้าที่ 27 ค่าวัสดุ มีท่านใดสงสัยไหมครับ เชิญท่านวิชัย
ครับ 
นายวิชัย จรจรัญ  - ขออภิปรายในหน้าที่ 27 เกี่ยวกับวัสดุงานบ้านงานครัว เรื่องเดิมครับท่านดูข้อความจะมี   
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1)  เรื่องจัดซื้อน้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน กรณีนี้ผมเคยได้รับข้อมูลจากศูนย์การศึกษาไม่ใช่เฉพาะ
ศูนย์เดียว หลายศูนย์เกี่ยวกับเรื่องน้ าดื่มให้เด็ก ผมได้คุยกับผู้ประกอบการว่าท าไมวันนี้ไม่ไปส่งน้ าเพราะว่าที่ศูนย์ไม่มีน้ าดื่ม
มาก็ 6 อาทิตย์ผู้ประกอบการก็ว่าไม่ส่ง ผมก็เลยว่าท าไมถึงไม่ส่งในเมื่อคุณส่งมาให้ประจ า เขาบอกว่า อบต.แกใหญ่ท าเรื่อง
เบิกจ่ายเงินล่าช้า ผมก็ไม่ทราบกระบวนการเบิกจ่ายมันเป็นในลักษณะไหน แต่ว่าเด็กที่อยู่ก็ต้องดื่มกินทุกวั น ไม่ทราบว่า
ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร มันก็สืบทอดไปเกี่ยวกับเรื่องอาหารอีกเหมือนเดิม เดิมทีมีผู้ประกอบการเล็กๆเข้ามาประมูลงาน
แล้วได้ท า แต่อยู่ได้ไม่นานจริงๆไม่เกิน 3 เดือน มีประกอบการรายใหญ่ที่สามารถอยู่ได้เพราะว่ามีทุนสูง เคยได้ยินว่าบางที่
ถึงขั้น 3 เดือนเบิกได้ ไม่ทราบว่าเรื่องเบิกจ่ายท าไมถึงล่าช้าแต่ว่าผู้ที่เดือดร้อนคือลูกหลานของพ่ีน้องประชาชนที่ไปรับ
บริการ เรื่องน้ าดื่มบางทีมีบ้างไม่มีบ้างคุณครูก็ควักเงินตัวเอง ผมก็เคยพูดเรื่องเงินที่ได้รับบริจาค ก็เป็นรายได้ให้ อบต.แต่
บางทีที่มีปัญหาอยากจะแก้ไขเฉพาะหน้าไม่สามารถท าได้ ผมก็ไม่เข้าใจ เราจะท ายังไงกันดี ก็อยากฝากเรื่องนี้ถ้ามีปัญหา
เรื่องนี้อีก ผมก็จะเป็นคนหนึ่งผมจะไม่ให้งบประมาณเลยนะครับ ถ้าตั้งไว้ 100,000 บาท ผมให้ 10,000 บาท ผมจะดูปี
หน้าถ้ามีเรื่องนี้เกิดข้ึนมาผมจะเป็นคนตัดเลยครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบต.  - เชิญท่านผู้บริหารชี้แจง 
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นายประกาศิต จันทน์หอม - ก็พอนั่งฟังท่านสมาชิก ก็ท าให้เราได้รับการสะท้องสมาชิกก็เหมือนกระจกส่องให้เราดูว่า   
(ปลัด ฯปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) เราสวยงามหรือมีต าหนิตรงไหนหรือไม่ เราดูตัวเองไม่เห็น 1.ที่เคยได้ข่าวมาครั้งหนึ่งเรื่องน้ า
ดื่มในศูนย์ไม่ใช่เฉพาะศูนย์เดียวหลายศูนย์ ซึ่งในความรับผิดชอบของกองการศึกษาเราพอท่านสมาชิกพูดไปถึงจุดหนึ่งผม
เห็นด้วย ก็คือว่ามันจะมีผู้มีจิตศรัทธาไปงานต่างๆเขาก็มีการมอบเป็นทุนเขาใช้ชื่อว่าเป็นทุนการศึกษา มีการท าบุญให้กับ
ลูกหลานให้ได้ประโยชน์ ท่านจะเห็นว่าสถานศึกษาเขาได้ออกใบเสร็จให้กับเจ้าภาพดังกล่าวไหม เพราะฉะนั้นจริงๆผมไม่
อยากให้มันเข้าไปในระบบ เวลาเดือดร้อนใช้จ่ายกันผ่านกรรมการบริหารศูนย์ให้รับทราบตรงไหนที่ฉุกเฉินที่มันต้องใช้
เล็กๆน้อยๆมันไปใช้ได้เลย ถ้าเข้ามาสู่ระบบแล้วการถอนไปใช้มันต้องมีเหตุผลมันต้องมีอ านาจอนุมัติมันล าบาก ผมก็เลยว่า
ตรงนี้จากเสียงพ่ีน้องของสมาชิกผมก็อยากให้กองการศึกษาที่รับผิดชอบตรงนี้ได้ชี้แจงให้กับพ่ีน้องสมาชิกให้ฟัง ที่พ่ีน้อง
สมาชิกสะท้อนมาใช่หรือไม่ แล้ววิธีการจะด าเนินการใช้จ่ายอย่างอ่ืนใช้ได้ขนาดไหน เรื่องการเบิกจ่ายไม่ว่าจะเป็นอาหาร
หรือน้ าดื่ม ถ้าเป็นอาหารกลางวันที่ผู้ประกอบการมาเจอผมผมก็ว่ายังไม่เสร็จสิ้นหรอ มันขาดเอกสารอะไร การเบิกจ่ายเงิน
มันมีระเบียบ กองคลังไม่อย่างนั้นก็ผิดวินัยการคลัง รับเรื่องเอกสารมาต้องเบิกจ่ายภายใน 3 วัน ต้องตรวจรับภายในกี่วัน 
กฎหมายก็เขียนไว้ ถ้ายืนไปแล้วไกองคลังไม่เบิกจ่ายผมจะเอาผิด ถ้ามีชาวบ้านเดือดร้อนมีผู้ประกอบการเดือดร้อน ก็อยาก
ให้กองคลัง หน่วยงานเจ้าของงบประมาณและผู้เบิก ได้อธิบายท าความเข้าใจกับสมาชิก ขออนุญาตให้ผอ.กองการศึกษา
ครับ  
ประธานสภา อบต.  - เชิญท่านผอ.กองการศึกษาครับ 
นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว - จากที่ได้สอบถามเรื่องของน้ าดื่มที่ท่านได้ชี้แจงว่าผู้ประกอบบอกว่าเราเบิกจ่ายช้า นั้นคือ 
(ผอ.กองการศึกษา)  เป็นผู้ประกอบการเมื่อคราวอดีตเป็นของบริษัทน้ าใสนะคะ ตอนนั้นมีการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเรา
ได้ส่งเรื่องไปทางพัสดุ น้องเขาบอกว่าต้องรวบรวมให้มันได้เยอะๆก่อนแล้วถึงจะได้ท าเบิกครั้งเดียว ตอนนี้เราก็ได้เคลียได้
ชี้แจงกันไปเรียบร้อยแล้ว แต่ครั้งใหม่ท่ีเป็น พรบ.พัสดุ 2560 ก็จะเป็นการเบิกจ่ายเลย ถ้าแต่ละศูนย์ส่งใบส่งของที่เป็นการ
เบิกจ่ายน้ าดื่มก็จะเบิกจ่ายให้กับผู้ประกอบการได้เลย ตอนนี้ก็แก้ปัญหาไปหมดแล้ว ก็ไม่ทราบว่ ามีเรื่องราวเหล่านี้ให้
สมาชิกได้รับทราบอีก จะได้น าเรียนและก็สอบถามไปยังศูนย์เด็กอีกครั้งหนึ่งว่ามีศูนย์ใด มีบางศูนย์ที่เราให้ออกเงินก่อนแล้ว
เราเบิกจ่ายให้ เราได้สอบถามเบื้องต้นว่าศูนย์นี้ก าหนดวันให้มาส่งวันนั้นวันนี้ ซึ่งผู้ประกอบการ เขาไม่ได้สะดวก ตรงนี้ก็ท า
ความเข้าใจกันแล้วกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ้ามีปัญหาก็ให้ชี้แจงเรา อีกเรื่องหนึ่งเรื่องอาหารกลางวันจากที่ท่านว่า 3 
เดือนได้เบิกเป็นเมื่ออดีตจริงๆค่ะ เพราะว่าต้นปีงบประมาณเราจะมาช้ามาก แต่ตอนนี้ใช้ระเบียบเงินรายได้สถานศึกษา เรา
จะผลักส่งเงินไปที่ศูนย์ฯ ซึ่งเหตุที่เบิกจ่ายช้าในปัจจุบันนี้เป็นเพราะคุณครูศูนย์เองเป็นเจ้าหน้าที่การเงินได้ท าเอกสาร
เกี่ยวกับอาหารกลางวันส่งมาให้เราช้าและก็มีความผิดพลาด เราก็มีการส่งให้ไปแก้ไขเรียบร้อยก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายเรื่อง
การเบิกจ่ายตัวนี้ไม่เกี่ยวกับงานกองคลังนะคะ เป็นระเบียบเงินรายได้ของสถานศึกษา ทางศูนย์ฯ จะเป็นผู้ด าเนินการเอง 
เราก็ได้ท าการชี้แจงคณะครูที่เป็นเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะหัวหน้าศูนย์ฯ มีข้อผิดพลาดเกือบทุกเดือน  ก็ขออนุญาตชี้แจงให้
ทราบด้วย เราก็ประชุมกองกันทุกเดือนก็ได้ท าความเข้าใจกันทุกครั้ง แล้วเรื่องของเงินที่บริจาค ในงานศพนะคะ บางครั้งก็
คุยกันมีบางส่วนที่เก็บไว้เป็นกองกลางที่สามารถใช้จ่ายได้แต่ต้องผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ว่าเราจะใช้อะไรบ้างมี
คณะกรรมการที่เราแต่งตั้งมี 3 ท่าน เป็นบัญชีนอกก็ได้ใช้กันมาระยะหนึ่ง บางตัวเราต้องเข้าในระบบเป็นบัญชีเงินรายได้
ของศูนย์ฯ ตัวไหนที่เราเอาเข้าบัญชีเราก็ต้องออกใบเสร็จให้ทุกครั้ง ก็ขอน าเรียนให้ทราบด้วยแต่ถ้าเราไม่ฝากเลยก็จะเป็น
ข้อสังเกต หน่วยตรวจสอบก็สามารถทราบได้ว่าตรงนี้เราอยู่ในพื้นท่ี มีการบริจาคเงินเหล่านี้ให้กับศูนย์ฯ หน่วยตรวจสอบอยู่
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ในพ้ืนที่เราท่านก็ทราบเรื่องเหล่านี้ดี มีบางส่วนที่ไว้บัญชีนอกซึ่งการใช้จ่ายเงินต้องผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์ ต้องขอ
อนุญาตชี้แจงให้ทราบในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ  
ประธานสภา อบต.  - หน้าที่ 27 หมดข้อสงสัยนะครับ  
    - หน้าที่ 28 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่กองการศึกษาจะแยกงบประมาณ ก็ต้องให้ทางผู้บริหารเป็น
ผู้เสนอในขั้นแปร ว่าจะตั้งจ่ายใหม่ในหมวดไหนต่อไป ผ่านนะครับ 
    - หน้าที่ 29 ค่าสาธารณูปโภค ไม่มีท่านใดสงสัย ผ่านนะครับ 
    - หน้าที่ 30,31 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 349,200 บาท เชิญท่านวิชัย  
นายวิชัย จรจรัญ  - ขอย้อนไปหน้าที่ 28 เกี่ยวกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เมื่อสักครู่ก็ได้รับฟังค าชี้แจง  
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1) จากท่านผอ.กองการศึกษาเกี่ยวกับงบซ่อมแซม ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ท่านได้ตั้ง เพ่ือ
เสนอผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดงบประมาณเกี่ยวกับงบซ่อมแซม 400 ,000 บาท พอดีมาดูหน้า 28 มีเพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 60,000 บาท เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าขอให้ท่านชี้แจ้งเพ่ือจะได้เข้าใจทั้ง 2 ข้อความ ขอบคุณ
ครับ 
ประธานสภา อบต.  - ก็อยากจะเรียนผู้บริหารและท่านสมาชิกทุกท่าน ผมจะให้ทางผู้บริหารชี้แจงเสร็จแล้ว 
หลังจากนี้จะให้ทุกท่านพิจารณาเป็นแผนงานไปเลยเพราะเอาเป็นหน้าเราจะไมจบ เพราะฉะนั้นให้สมาชิกทุกท่านดูแต่ละ
แผนงาน ถ้าท่านสงสัยข้อไหนท่านยกมือและอภิปรายในแผนงานรงนั้นเลย เอาแบบนี้นะครับ เพ่ือความรวดเร็ว 
ที่ประชุม   - รับทราบ  
ประธานสภา อบต.  - เชิญท่านผอ.กองการศึกษาครับ 
นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว - ประเด็นที่ท่านวิชัยได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องงบวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ท่านได้         
(ผอ.กองการศึกษา)  สอบถามในหน้า 28 ตั้งไว้ 60,000 บาท นั้นคือรายการที่เป็นการเปลี่ยน เหมือนเปลี่ยน
ยางไม่เก่ียวกับงบการซ่อมแซมตามท่ีดิฉันได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ งบประมาณตอนที่เราได้ประชุมกันเมื่อคราวที่น าเรียนทางท่าน
สมาชิกมาประชุมร่วมกันก็ได้ตัดลดลงเหลือ 400 ,000 บาท ตอนนั้นท่านได้ตัดเหลือ 350,000 บาท แต่ทางดิฉันได้ขอ
เป็น 400,000 บาท เพราะว่างบประมาณไม่พอจริงๆ เราก็ได้ตัดทอนลดลงมาจากที่เสนอไว้ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง 50,000 บาท จากที่ตั้งไว้ 400,000 บาท ในร่างข้อบัญญัติในคราวนี้ รายการที่ 2 เป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในกองการศึกษาและศูนย์ฯ จาก 100 ,000 บาท เหลือ 50,000 บาท และค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เหลือ 300,000 บาท ซึ่งจริงๆแล้วงบประมาณซ่อมแซมก็ไม่พอนะคะ แล้วที่จะขอ
แปร 
  ข้อ 1 ขอแปรลดงบประมาณรายจ่าย ที่ขออนุญาตจ่ายตาม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ รายการค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 151,000 บาท ขอแปรลด 50,600 บาท คงเหลือ
งบประมาณรายจ่าย  100,400 บาท 

 ข้อ ๒ ขอแปรเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการส านักงานที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 4 ชุด  ตั้งไว้  44,000 บาท 
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  ข้อ ๓ ขอแปรเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ชุด  ตั้งไว้  3,800 บาท 

  ข้อ ๔ ขอแปรเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ านวน 4 ชุด  
ตั้งไว้  2,800 บาท 

  ก็จะขอแปรญัตติในคราวประชุมแปรญัตติต่อไป จะน าเสนอจากท่านผู้บริหารให้ทราบอีกครั้งนะคะ ขอบคุณ
คะ 
ประธานสภา อบต.  - เชิญท่านสมศักดิ์ ครับ 
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร  - ตัวนี้เป็นวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ผมก็อยากให้ท่านประธานกระชับการประชุม เวลาจะ     
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10) ล่วงเลยแล้ว ที่ผมเสนอท่านประธานเมื่อช่วงเช้าให้พิจารณาโดยรวม ก็หนึ่งถามตอบไม่เกิน 
10 นาที่ มันจะได้กระชับ แต่ท่านประธานยังไม่อนุญาตให้เป็นภาพรวม ผมก็เลยว่าถ้าเป็นภาพรวมมันจะกระชับมากกว่านี้ 
ก็เรียนท่าประธานแค่นี้ก่อนครับ 
ประธานสภา อบต.  - ตอนนี้เราอยู่ที่ หน้า 30 แผนงานการศึกษา หน้าสุดท้ายจะอยู่ที่หน้า 38 มีท่านใดสงสัย
อีกไหมครับ ถ้าไม่มีเลื่อนไปแผนงานสาธารณสุข ถ้าท่านตรวจแล้วสงสัยให้ยกมือถามเลยนะครับ ท่านสมเภาเชิญครับ 
นายสมเภา คงกล้า  - ในหน้าที่ 38 เป็นงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารสุข จะมีโครงการรณรงค์ป้องกัน     
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4) และก าจัดยุงลาย เป็นโครงการที่ดีและเมื่อปฏิบัติแล้วไม่ดี เพราะอะไร คือทุกครั้งที่เราไป
ก าจัดยุงลายปัญหาที่ตามมาควันมันออกแต่ยุงไม่ตาย ที่หมู่ที่ 4 พอฉีดเสร็จผมก็เข้าไปที่ครัวยุงเต็มเลยนะครับ ชาวบ้านก็ว่า
เมื่อก่อนบ้านเข้าไม่มียุ่ง แต่พอฉีดเสร็จยุงมาเต็มบ้านเลย นี้คือปัญหา แต่ผมเคยไปที่เทศบาลเมืองเวลาเขาฉีดเสร็จแมลงสาบ
ที่อยู่ตามท่อจะออกมาหมดเลย อันนี้แมลงสาบก็ไม่ออกมันเป็นเพราะตัวยาหรือเปล่า เวลาไปฉีดอยากให้ผู้ที่มีความรู้ไปผสม
ไปดูด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ผู้จ้างเหมาไปท า เพราะฉะนั้นก็อยากฝากแค่นี้ก่อนนะครับ 
ประธานสภา อบต.  - ครับไม่ต้องห่วงท่านสมเภาเพราะตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงแล้ว ฝากไปทาง
กองคลังบอกหัวหน้าส านักด้วยดูแลเรื่องนี้ ท่านก็ลงพื้นที่ตลอด มีอยู่ 4 รายการ แผนงานสาธารณสุข มีท่านใดสงสัยอีกไหม
ครับ ไม่มีผ่านเลยนะครับ 
    - แผนงานสังคมสงเคราะห ์มีท่านใดสงสัยครับ ไม่มีนะครับ 
    - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีท่านใดสงสัยครับ ไม่มีนะครับ 
    - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีท่านใดจะสอบถามไหมครับ ไม่มีนะครับ 
    - หน้าที่ 41 - 51 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีท่านใดสงสัยไหมครับ เชิญท่าน
สมศักดิ์  
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นายสมศักดิ์ ศรีเนตร  - เรียนท่านประธานไปยังคณะผู้บริหาร ผมมีข้อสงสัยโครงการของหมู่บ้านที่มีการประมาณ
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10) การ แม่แต่รางน้ าหรือถนน เดิมที่จะมีนายช่างที่ย้ายออกไปท าการประมาณการ ต่อมาชุด
ใหม่จะมีผลกระทบ ตั้งแต่จ่ายขาดทุกวันนี้ โครงการที่ลงพื้นที่ในการประมาณการ ท่านสังเกตไหมว่าโครงการที่ลงในหมู่บ้าน
จะมีป้ายโครงการ มีความยาว มีขนาดและงบประมาณ แล้วมาดูงบประมาณตัวใหม่ ผมอยากเรียนท่านประธานไปยัง
ผู้บริหารครับว่าในการประมาณการตัวใหม่ท่านใช้หลักเกณฑ์ตัวใดในการประมาณการ ผมมานั่งวิเคราะห์โครงการที่เป็น
ของกระผมเองที่เป็นรางระบายน้ า ระยะทาง 140 เมตร ความลึก 50 เดิมทีนายช่างคนเดิมในการประมาณการก็ไม่ได้
ต่างกันมากมาย แต่ผมมองว่าจากเดิมสมมติระยะทางมันตกแค่เมตรละ 1,200 - 1,400 แต่พอผมมาดูตัวใหม่ เบร็ดเสร็จ
มันจะอยู่ที่เมตรละ 2,600 แฟกเตอร์เอฟอีกก็ตกไป 3,000 กว่าบาท ราคาประมาณการเป็นเท่าตัว รายละเอียดมันยังสูง
ผมมองว่าหลักเกณฑ์ตัวใด ผมไม่เห็นระเบียบเลยว่าท่านต้องท าตามระเบียบตัวไหน เพราะมองว่าการประมารการมันท า ให้
มีผลกระทบกับการที่จ่ายขาดไป 2 หมู่บ้าน ประมาณการมาเท่าตัว ที่เอาระเบียบตัวนี้มาประมาณการงบประมาณสูงขึ้น
ระยะเท่าเดิม ถ้าประมาณการเหมือนเดิมเงินที่เหลือยังเข้าหมู่บ้านอ่ืนได้ ก็เรียนสอบถามครับว่าท่านใช้หลักเกณฑ์ใดในการ
ประมาณการโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยอธิบายมาให้ผมเป็นอย่างๆ ขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบต.  - มีท่านอื่นที่จะซักถามมีอีกไหมครับ ท่านพิสูตรครับ 
นายพิสูตร ดีเลิศ  - เป็นเรื่องเดียวกับท่านสมศักดิ์ เป็นเรื่องของการประมาณการเกี่ยวกับรางระบายน้ า ท่าน   
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 ) ประธานก็คงจะทราบที่ท่านนายกแจ้งว่าที่เราขอใช้เงินสะสมนั้นมันมีปัญหาอยู่หลายหมู่ แต่
ทางอ าเภอเน้นมาที่รางระบายน้ าของหมู่ที่ 8 กับหมู่ที่ 1 ท าไมถึงเป็นอย่างนั้นลองเปรียบเทียบระหว่างโครงการเดิมที่จะ
ต่อเนื่องกับโครงการนี้ 600 เมตร ใช้งบประมาณ 760,000 บาท แต่โครงการที่มีปัญหานั้น 1,300 เมตร ใช้งบประมาณ 
4,000,000 กว่าบาท เท่าด้วยและเป็นรางที่เล็กกว่ารางเดิมด้วย นี้คือสิ่งที่อ าเภอเปรียบเทียบและเกิดความสงสัย ผมเองก็
ไม่เข้าใจ ถ้าเป็นประมาณการแบบเดิมก็ไม่มีปัญหา จ าเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะสร้างรางระบายน้ าใช้งบ 4 ,000,000 
ขนาดนั้น เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอให้นายช่างผู้ช านาญการได้ช่วยชี้แจงให้กระจ่างด้วยครับ 
ประธานสภา อบต.  - เชิญท่านเอก 
นายเอก หงษ์ทอง  - ในหน้าที่ 46/53 ในเรื่องของค่าจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพ่ือให้ได้มาซึ่ง      
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3) สิ่งก่อสร้าง ในหมดของแผนงานโยธาตั้งไว้ 50,000 บาท เมื่อวานมีไปตั้งไว้ในส่วนของกอง
คลัง 200,000 บาท ผมอยากถามว่าความจริงควรจะตั้งในแผนงานนี้ถึงจะถูกต้อง ท าไมถึงไปตั้งอยู่ในแผนงานของส่วน
การคลัง แต่ได้รับค าตอบว่ามีการพูดคุยกันแล้วเพ่ือความสะดวกของการด าเนินงาน มีข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วค่าจ้างที่ปรึกษา
เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างควรจะตั้งไว้ในส่วนงานไหนกันแน่ ขอความกระจ่างชัดเจนเรื่องนี้ด้วยครับ 
ประธานสภา อบต.  - มี 2 เรื่องให้ผู้บริหารตอบก่อนครับ 
นายประกาศิต จันทน์หอม - ก็ขออนุญาตให้ฟังค าชี้แจงเรื่องการประมาณการจากกองช่าง พอเสร็จแล้วก็ให้ทาง ผอ.    
(ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายก) กองคลังได้ตอบท่านเกี่ยวกับค่าจ้างท่ีปรึกษาขออนุญาตครับ  
ประธานสภา อบต.  - เชิญท่านนายช่างชี้แจงครับ 
นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ - วันนี้ได้รับมอบหมายจากทางผอ.กองช่างให้เข้าร่วมประชุมรับฟังการประชุมสภาในวันนี้ มี
(นายช่างโยธา)  ท่านสมาชิกอภิปรายว่า ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการประมาณราคา ต้องเรียนชี้แจงแบบนี้นะ
ครับว่า หลักเกณฑ์ที่เราใช้คือหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางของเดือน ต.ค.2560 แบบที่ใช้เป็นแบบมาตรฐานของกรม
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ส่งเสริมซึ่งการประมาณราคามันอาจจะมีในบ้างส่วนที่ราคาสูงขึ้น เพราะว่าเราต้องท าตามแบบมาตรฐาน มันจะมีค่าคอ
สงานถ้าท่านสงสัยขอเรียนเชิญที่ห้องกองช่างนะครับ มันอยู่ในคอมพิวเตอร์ตอนนี้ผมไม่ได้ขึ้นมาด้วย และในส่วนที่ว่าราคา
เพ่ิมขึ้นสูงจากเดิมมันอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างคือ 1.ราคาน้ ามันเพ่ิมขึ้น 2.ค่าวัสดุก่อสร้างในการประมาณราคา ณ 
ขณะนั้น จะมีค่าแฟกเตอร์เอฟที่ปรับราคาข้ึนด้วย ก็ขอน าเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 
ประธานสภา อบต.  - เชิญท่านผอ.กองคลัง 
นางนนทวรรณ สามารถ - ขอชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 3 ได้สอบถามเรื่องของค่าชดเชยงานก่อสร้าง
(ผอ.กองคลัง)    กับค่าออกแบบงานก่อสร้าง ในกรณีค่าชดเชยที่ยกไปอยู่ที่กองคลังมันคนละอย่าง
กันนะคะมันเป็นเรื่องคล้ายกับค่าปรับงานก่อสร้าง ค่า K แต่ในงานก่อสร้างนั้นมันจะเป็นค่าออกแบบอยากให้ท่านสมาชิกได้
ท าความเข้าใจในเนื้อหาของมัน ในแผนหัวข้อใหญ่มันจะอยู่ด้วยกันแต่ในหัวข้อย่อยนั้นมันอยู่ในกองคลังมันเป็นค่าชดเชย 
ค่าปรับ ค่า K แต่ในของกองช่างนั้นมันจะเป็นค่าออกแบบ 
ประธานสภา อบต.  - ขณะนี้เวลา 12.00 น. เดี๋ยวเราจะพักรับประทานอาหารแล้วส่วนที่เหลือมาต่อกันช่วง
บ่ายนะครับ เชิญครับ 
 

********************* พกัรับประธานอาหารเทีย่ง 1 ชั่วโมง*********************** 
 
ประธานสภา อบต.  - สมาชิกครบองค์ประชุมแล้วนะครับ ต่อที่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 41 - 
51 ครับ ให้ท่านตรวจทานครับ อยากจะเรียนสมาชิกทุกท่านให้ด าเนินการประชุมให้เสร็จสิ้นภายในการขยายของเราคือ
วันที่ 8 นะครับ เราจะต้องรับหลักการบ่าย 2 นี้ ระยะเวลาก็น่าจะพอดี ผมถึงบอกท่านว่าให้ท่านพิจารณารวมถ้าท่านสงสัย
ตรงไหนก็ให้ยกมือถามเลยนะครับ 
    -  ในหน้า 52 แผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง ตั้งไว้ 16,415,650 บาท ก็มี
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายตามระเบียบ มีท่านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านวิชัย 
นายวิชัย  จรจรัญ  - ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ขึ้นมา ฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารให้ตัวแทนจากกองช่าง  
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1) พร้อมเอกสารและหลักฐานจะดีกว่า เพราะผมมองว่าถ้าจะเอาความเข้าใจ ณ ตอนนี้ผมว่า
มันไม่จบ ตอนนี้แค่รับหลักการหรือไม่รับหลักการ พอในวันที่ให้ตราขอเอกสารดูเลยครับ อยากให้เป็นแบบนี้ขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบต.  - ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีท่านใดที่จะ
อภิปรายหรือสอบถามผู้บริหารอีกหรือไหมครับ ผมจะได้ปิดการอภิปรายแล้วขอมติท่านเพื่อรับหลักการในวาระแรก 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธานสภา อบต.  - ขออนุญาตปิดการอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ครับ ขั้นตอนต่อไปจะขอมติท่านในวาระแรกข้ันรับหลักการ ท่านเลขาฯ นับดูสมาชิกในที่ประชุมด้วยครับ 
    ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.4 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ในวาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบรับหลักการ  23 เสียง 
    ไม่เห็นชอบรับหลักการ  - เสียง 
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    งดออกเสียง   - เสียง 
  มติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยมติ
เสียงเป็นเอกฉันท์  
 
ประธานสภา อบต.  - ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ในวันที่ 4 กันยายน 2561 ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ก็มีด้วยกัน
ตั้งแต่ 3 ท่าน 5 ท่าน หรือ 7 ท่าน ตามสัดส่วนสมาชิกที่สมควรเลือกมาปฏิบัติหน้าที่นะครับ ก็อยากให้ท่านเสนอมาว่าเอา
คณะกรรมการแปรญัตติกี่ท่าน เชิญครับ 
นายสุชาติ เมืองงาม  - ผมขอเสนอ 5 ท่านครับ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12) 
ประธานสภา อบต.  - มีท่านอื่นที่จะเสนออีกไหมครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี  
ประธานสภา อบต.  - มีผู้เสนอคนเดียว เป็นกรรมการ 5 ท่านนะครับ ต่อไปเป็นการเลือกก็ใช่ระเบียบข้อบังคับ
การประชุมสภา ในข้อ 12 การเลือกโดยการเสนอชื่อและรับรอง 2 ท่าน ให้เป็นตามล าดับนะครับ  
 
กรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
นายพิสูตร ดีเลิศ  -เสนอท่านสุชาติ เมืองงามครับ ส.อบต.หมู่ที่ 12 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8) 
ประธานสภา อบต.  ท่านสุชาติ เมืองงาม รับแล้ว ขอผู้รับรองครับ 
    ผู้รับรอง 1.นายเสงี่ยม พวงศรี ส.อบต.หมู่ที่ 13 
      2.นายยวน เสาร์ทอง ส.อบต.หมู่ที่ 5 
ประธานสภา อบต.  - กรรมการแปรญัตติคนที่ 1 มีท่านใดเสนออีกไหมครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธานสภา อบต.  - ท่านสุชาติ เมืองงาม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 
กรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
นายสัญญา สันทานุลัย - ผมขอเสนอท่านนฤมล  มั่นหมาย ส.อบต.หมู่ที่ 13 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1) 
ประธานสภา อบต.  - ท่านนฤมล  มั่นหมาย รับแล้ว ขอผู้รับรองครับ   
    ผู้รับรอง 1. นายสุพจน์ สงวนศรี ส.อบต.หมู่ที่ 8 
      2. นายเยอรมัน ชมดี ส.อบต.หมู่ที่ 2 
ประธานสภา อบต.  - กรรมการแปรญัตติคนที่ 2 มีท่านใดเสนออีกไหมครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
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ประธานสภา อบต.  - ท่านนฤมล  มั่นหมายเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 
กรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
นายวิชัย จรจรัญ  - ผมขอเสนอท่านสุพจน์ สุขสงวน ส.อบต.หมู่ที่ 8 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1) 
ประธานสภา อบต.  - ท่านสุพจน์ สุขสงวน รับแล้ว ขอผู้รับรองครับ   
    ผู้รับรอง 1. นายวีรชัย แต้มทอง ส.อบต.หมู่ที่ 7 
      2. นายวิเชียร วงศ์กุล ส.อบต.หมู่ที่ 11 
ประธานสภา อบต.  - กรรมการแปรญัตติคนที่ 3 มีท่านใดเสนออีกไหมครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธานสภา อบต.  - ท่านสุพจน์ สุขสงวนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
 
 
กรรมการแปรญัตติคนที่ 4 
นายอนิวรรต มานุจ า  - ผมขอเสนอท่านสมพงษ์ สุขสงวน ส.อบต.หมู่ที่ 5 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12) 
ประธานสภา อบต.  - ท่านสมพงษ์ สุขสงวน รับแล้ว ขอผู้รับรองครับ   
    ผู้รับรอง 1. นายรพีพงศ์ เกลียวเพียร ส.อบต.หมู่ที่ 6 
      2. นางนฤมล มั่นหมาย ส.อบต.หมู่ที่ 13 
ประธานสภา อบต.  - กรรมการแปรญัตติคนที่ 4 มีท่านใดเสนออีกไหมครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธานสภา อบต.  - ท่านสมพงษ์ สุขสงวน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 
 
กรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
นายสุชาติ เมืองงาม  - ผมขอเสนอท่านวิชัย จรจรัญ ส.อบต.หมู่ที่ 1 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12) 
ประธานสภา อบต.  - ท่านวิชัย จรจรัญ รับแล้ว ขอผู้รับรองครับ   
    ผู้รับรอง 1. นายศักด์ิดา ปรากฏมาก ส.อบต.หมู่ที่ 10 
      2. นางสมควร ศิริพูน ส.อบต.หมู่ที่ 11 
ประธานสภา อบต.  - กรรมการแปรญัตติคนที่ 5 มีท่านใดเสนออีกไหมครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธานสภา อบต.  - ท่านวิชัย จรจรัญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
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ประธานสภา อบต.  - ครบตามจ านวนที่สมาชิกได้เสนอมา ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการรับร่างและเข้าร่วมประชุม
โดยท่านเลขานุการสภาเป็นคนด าเนินการประชุมว่าจะรับวันไหน ประชุมวันไหนก็อยู่ที่คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 5 ท่าน   
ขอพัก 10 นาทีเพ่ือที่ท่านเลขาฯ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุม จะได้มาแจ้งท่ีประชุมว่ายื่นแปรเวลาไหน 
 

************************************พัก 10 นาที********************************** 
 
ประธานสภา อบต.  - เรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านครับ 
นายประกาศิต จันน์หอม - ตามที่ท่านได้เสนอชื่อบุคคลขึ้นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติหลังจากที่สภาได้มีมติรับ       
(เลขานุการสภา)  หลักการ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ  และเป็นคณะกรรมการแปรญัตติประกอบไป
ด้วย  
    1. ท่านสุชาติ เมืองงาม ส.อบต.หมู่ที่ 12   
    2. ท่านนฤมล  มั่นหมาย ส.อบต.หมู่ที่ 13 
    3. ท่านสุพจน์ สุขสงวน ส.อบต.หมู่ที่ 8 
    4. ท่านสมพงษ์ สุขสงวน ส.อบต.หมู่ที่ 5 
    5. ท่านวิชัย จรจรัญ ส.อบต.หมู่ที่ 1 
  ผลการประชุมโดยเลขาสภาเป็นผู้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  วัตถุประสงค์เพ่ือคัดเสนอชื่อ
เลือกกันเองว่าท่านใดจะเป็น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ปรากฏว่าต าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมได้เลือกท่านวิชัย จรจรัญ ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
และต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติที่ประชุมได้เลือกท่านนฤมล  มั่นหมาย ส.อบต.หมู่ที่ 13  เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ ส่วนการก าหนดของคณะกรรมการ ให้ท่านยื่นค าแปรต่อคณะกรรมการสถานที่ใดเวลาใด ก็ขอ
อนุญาตท่านประธานให้ประธานคณะกรรมการแปรเป็นผู้ชี้แจงต่อไปครับ 
ประธานสภา อบต.   - เชิญท่านวิชัย ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 
วิชัย จรจรัญ    - ผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยห้วงเวลาที่กระชับตอนนี้ก็จะ
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)  เปิดรับค าแปรจนถึงวัน พรุ่งนี้ เวลา 14.00 น.จะปิดรับ ส่วนทุกท่านที่จะมาจะมี
คณะกรรมการรอรับอยู่ท่ีห้องกิจการสภา อบต.แกใหญ่ และเวลา 15.00น. จะท าหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่แปรพร้อมกับแจ้งไป
ยังผู้บริหาร วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. จะเป็นการประชุมร่วมทั้ง 2 ฝ่ายและจะน าเสนอต่อสภาต่อไป 
ขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบต.   - ขั้นตอนทุกอย่างการพิจารณาในวาระแรกก็จบสิ้นแล้วนะครับ ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่มาร่วมประชุมพิจารณาในวันนี้ครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืน ๆ(ถ้ามี) 
     - ไม่มี - 
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ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 
 
 

  ลงชื่อ..........................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                  (นายประกาศิต  จันทน์หอม)         
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  
 

คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
เมื่อวันที่  เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงชื่อ)                                      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (นายเสงี่ยม  พวงศรี) 
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13     
 

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

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

รายงานการประชุมฉบับนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้รับรองแล้วตามมิติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 เมื่อวันที่      เดือน 
กันยายน พ.ศ.2561  

   (ลงชื่อ)..............................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                (นายปรีชา  มุลาลนิน์) 
                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

 
 
 
  


