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รายงานบันทึกการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 

วันที่ 19 ธันวาคม  2559 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ ่

  **************************************************** 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 นายเอก หงษ์ทอง เลขานุการสภา อบต.แกใหญ่ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมของสมาชิกสภา อบต. ปรากฏว่ามี
สมาชิกสภา อบต.แกใหญ่ มาประชุมทั้งสิ้น  24 ท่าน ครบองค์ประชุม จึงได้เชิญ นายปรีชา มุลาลินน์ ประธานสภา 
อบต.แกใหญ่ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม
สภา อบต.แกใหญ่ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.   -ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับวันนี้ประธานสภา อบต.แก

ใหญ่ ได้แจ้งให้สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมตามสมัยประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 
มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามที่ท่านเลขาสภาฯ แจ้งไปแล้วนะครับ
พร้อมคณะผู้บริหาร ในวันนี้ก็มีเรื่องของผู้บริหารได้เสนอญัตติด้วยวาจา เมื่อครั้งการ
ประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ตรงกับวันที่ 13 สิงหาคม 2559 เรื่อง การขอ
อนุมัติขยายการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 
เพ่ือขออนุมัติจากสภา อบต.แกใหญ่    

 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - ไม่มี - 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การทู้ถาม 
   - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง การขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 งบประมาณ 2560 
ประธานสภา อบต.   -เชิญท่านนายก เจ้าของญัตติ 
นายประกาศิต จันทน์หอม   -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนาย ประกาศิต 
(ปลัดฯ อบต) จันทน์หอม ปลัด อบต.แกใหญ่ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.แกใหญ่ ขอชี้แจงถึงความล่าช้า

ของการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 นั้น กระผมในฐานะ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่งบประมาณต้องขออภัยสมาชิกสภาทุกท่าน การเสนอร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีนั้น ฝ่ายบริหารต้องน าร่างเสนอต่อสภาภายในวันที่ 15 สิงหาคมของ
ทุกปี ส าหรับร่างงบประมาณปีนี้ยังมีข้อผิดพลาดหลายอย่าง ไม่ว่ายอดตั้งรับและตั้ง
จ่ายทั้งปี ยอดเงินทั้งสิ้นยังไม่เรียบร้อยดีจึงมีความจ าเป็นต้องอาศัยอ านาจสภาขอ
อนุมัติขยายการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในครั้งนี้ ผมต้องขอความเห็นใจจากท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมคิดว่าจะแก้ไขให้
สมบูรณ์เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนต าบลแกใหญ่และขอเวลารวบรวมเพ่ือเสนอสภาให้
พิจารณาร่างภายใน 7 วัน เพ่ือพิจารณาตามวิธีการและขั้นตอนการประชุมสภาต่อไป 

ประธานสภา อบต.   -ครับ ผู้บริหารก็ได้ชี้แจงความจ าเป็นหลายๆ อย่างให้ท่านสมาชิกได้ทราบ
ในที่ประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือต้องการอภิปรายบ้างเชิญนะครับ 

 ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 
ขอมติ   -สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติขยายระยะเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
มติที่ประชุมสภาฯ   เห็นด้วย  24 เสียง 
   ไม่เห็นด้วย - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง 
 ที่ประชุมเห็นสมควรอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
ประธานสภา อบต.   -ทางฝ่ายเลขาสภาได้จัดส่งร่างแผนพัฒนาให้สมาชิกได้อ่านก่อนหน้าบ้าง
 แล้วนะครับ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงเพ่ิมเติม 
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นายประกาศิต จันทน์หอม   -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนาย ประกาศิต 
(ปลัดฯ อบต) จันทน์หอม ปลัด อบต.แกใหญ่ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.แกใหญ่ ในระเบียบวาระนี้เป็น

การเสนอร่างแผนพัฒนาปี 2560 - 2562 (เพ่ิมเติม) เพ่ือให้สภาพิจารณาในวันนี้ก็
สืบเนื่องจากแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 ที่ผ่านการพิจารณาจากสภามาแล้ว แต่
ยังมีความจ าเป็นของราษฎรที่จะด าเนินการไม่สามารถด าเนินการได้เพราะว่า แผนด้าน
ประปาหมู่บ้านจะต้องประกอบตามแบบของกรมต้องระบุเรื่องถังเก็บน้ าจะต้องมีพ้ืนที่
ในการวางถังน้ า และระบบส่งต่างๆวันนี้เราจึงมาหารือว่าควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัว
โครงการในแผนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ส่วนเรื่องการด าเนินการก็ต้องหาทาง
ด าเนินการให้ได้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย ต้องผ่านการประชาคม
หมู่บ้าน โดยทางหมู่ 8 บ้านหนองธาตุมีความต้องการโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 เพ่ิมเติมในครั้งนี้ 
โครงการดังกล่าวได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการทุกระดับ ถูกต้องแล้วจึงได้น าร่าง
แผนพัฒนาสามปีฉบับเพ่ิมเติมเสนอต่อสภาพิจารณาครับ 

นายสุพจน์ สุขสงวน   -เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหาร สมาชิกทุกท่าน ผมนายสุพจน์ สุขสงวน 
(สมาชิกหมู่ท่ี 8) ส.อบต.หมู่ที่ 8 เนื่องจากหมู่ 8 ใช้น้ าประปาจากบ้านแกใหญ่ แต่เวลาหน้าแล้ง

น้ าประปาไม่พอใช้ แต่หมู่ 8 มีสระน้ ามีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ ที่เอกชนบริจาคให้ทาง
คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่าควรเอาน้ าในที่ดังกล่าวท าเป็นน้ าประปาหมู่บ้าน ผมก็
ต้องขอความเห็นใจจากสมาชิกทุกท่านด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.   -เชิญท่านสุชาติครับ 
นายสุชาติ เมืองงาม   -เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมนายสุชาติ เมืองงาม ส.อบต. 
(สมาชิกหมู่ท่ี 12) หมู่ที่ 12 ขอสนับสนุนเรื่องการท าโครงการประปาของหมู่ที่ 8 สมควรเพ่ิมเติมไว้ใน

แผนสามปีครับ 
ประธานสภา อบต.   -เชิญท่านพิสูตรครับ 
นายพิสูตร ดีเลิศ   -เรียนท่านประธาน เกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ าที่ผ่านมาบ้านหนองธาตุยังมี 
(สมาชิกหมู่ที่ 8) ความต้องการโครงการนี้มาหลายปีแล้ว ปีนี้คณะผู้บริหารเห็นความส าคัญตรงนี้ ผมต้อง

ขอขอบคุณผู้บริหารและท่านวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เห็นความส าคัญของโครงการ
นี้ ผมขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยสนับสนุนด้วยครับ 

ประธานสภา อบต.   -มีท่านใดที่จะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญท่านอนิวรรต ต่อด้วยท่านวิชัยครับ 
นายอนิวรรต มานุจ า   -กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกทุกท่าน ผมนาย 
(สมาชิกหมู่ที่ 12) อนิวรรต มานุจ า ส.อบต. หมู่ 12 ผมดีใจด้วยที่บ้านหนองธาตุมีความคิดที่จะเอาเครื่อง

สูบน้ าแรงดันน้ าเพ่ือให้ชาวบ้านได้ใช้ ยินดีด้วยที่ได้น าเข้าแผนพัฒนาสามปีมาให้เราได้
พิจารณาครับ 
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นายวิชัย จรจรัญ   -เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่านและคณะผู้บริหาร ยินดีที่ทางหมู่ท่ี 
(สมาชิกหมู่ที่ 8) 8 ได้มีความคิดริเริ่มที่จะน าน้ าจากแหล่งน้ ามาเพ่ืออุปโภค บริโภคในฐานะที่เคยเป็น

คณะกรรมการบริหารการประปาบ้านแกใหญ่ เห็นดีด้วยครับ 
ประธานสภา อบต.   -มีท่านใดอีกหรือไม่ครับเชิญท่านเอก 
นายเอก หงษ์ทอง   -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน เรื่องน้ าจริงๆแล้วเป็นปัญหา 
(สมาชิกหมู่ที่ 3) ใหญ่จะต้องมีการบริหารจัดการให้ดี เพราะฉะนั้นโครงการเป็นเรื่องใหม่ พวกเราจะต้อง

ช่วยกันพิจารณาสถานีสูบน้ าเองใช้งบ อบต. ในการจัดซื้อ ต่อไปเข้าสู่กระบวนการดูแล
รักษาใช้งบประมาณของ อบต.แล้ว หมายถึงทรัพย์สินทั้งหลาย ตัวอย่างเช่น สถานีสูบ
น้ าจ าเป็นต้องให้ อบต.เข้าไปดูแล ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารกิจการและการ
บ ารุงรักษา 

นายประกาศิต จันทน์หอม   -สถานีสูบน้ าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่หมู่ท่ี 8 ต้องการนั้น แต่จะให้ 
(ปลัดฯอบต.) บรรจุเป็นโครงการทั้ง 13 หมู่ก็ได้ ผมจะรับตามข้อเสนอของท่านสมาชิกครับ 
ประธานสภา อบต.   -เชิญท่านสัญญาครับ 
นายสัญญา สันทานุลัย   -ตามท่ีพูดคุยเก่ียวกับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี ผมอยากให้ทางฝ่าย 
(สมาชิกหมู่ท่ี 1) บริหารจัดท าแผนให้ครอบคลุมกับแผนระดับจังหวัดด้วยครับ 
ประธานสภา อบต.   -ครับ ระเบียบวาระที่ 5 สมาชิกได้อภิปรายเสนอถามผู้บริหารและชี้แจง

รายละเอียดพอสมควรแล้ว ผมจะได้ขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 
 
ขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภาฯ   เห็นชอบ  22 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 2 เสียง 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากมติเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต.   -เชิญท่านเสงี่ยมครับ 
นายเสงี่ยม พวงศรี   -เรียนท่านประธาน สมาชิกทุกท่าน เรื่องอ่ืนๆเกี่ยวกับแผนพัฒนาสามป ี
(สมาชิกหมู่ที่ 13) เพ่ิมเติม ผมต้องขออนุญาตสภาแห่งนี้อาจจะเก่ียวกับหมู่บ้านผมโดยตรง ผมจ าเป็นต้อง

อภิปรายตรงนี้ ถ้าน าไปพูดในที่ประชุมหมู่บ้านอาจจะมีปัญหา เรื่องของสมาชิก อบต.
หมู่บ้านผม ไม่อยู่ในพ้ืนที่ช่วยดูและน าแผนของหมู่บ้านที่ตกหล่นน ามาเข้าในวาระ
พิจารณาแผนเพ่ิมเติมในครั้งนี้ แต่สมาชิกคนนั้นก็ได้แต่บอกว่าโครงการถนนหน้าซอย
บ้านของฉันตกหล่นไปไหน ผมบอกเลยว่าตอนนี้ให้มีโอกาสแล้วให้รีบจัดการไป 



บันทึกการประชมุสภา 3/2/2559 
วันที ่15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

5 

 

 
ประธานสภา อบต.   -ท่านนฤมลก็ถือว่ารับฟังค าสอนของพ่ีชายในหมู่บ้านก็แล้วกันนะครับ 

เชิญท่านผู้บริหารครับ 
นายประกาศิต จันทน์หอม   -ในวาระอ่ืนๆ ผมต้องท าความเข้าใจกับท่านสมาชิก เรื่อง แผนพัฒนาทาง 

อบต.มีการประชุมประชาคมทบทวนทุกปี ซึ่งอยู่ในห้วงเดือน มิ.ย. แผนงานทุก
โครงการไม่จ าเป็นจะต้องใช้เงิน อบต.เพียงอย่างเดียว อาจจะประสานได้งบจากที่อ่ืนได้ 
แต่โครงการนั้นต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาของต าบลด้วยครับท่านประธาน 

ประธานสภา อบต.   -เชิญท่านสมควรครับ 
นางสมควร ศิริพูน   -เรียนท่านประธาน สมาชิกทุกท่าน เรื่อง โครงการของหมู่ 11 นั้นคดีได ้
(สมาชิกหมู่ที่ 12) ถึงที่สุดแล้ว ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาให้เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินประเภท

พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วค่ะ โครงการก็ท าได้ 
ประธานสภา อบต.   -มีท่านใดประสงค์อภิปรายถามอีกหรือไม่  เชิญท่านสุชาติครับ 
นายสุชาติ เมืองงาม   -เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมอยากจะบอกถึงสมาชิกทุก 
(สมาชิกหมู่ที่ 12) ท่านก่อนที่จะท าแผนเข้ามา ให้เราแจ้งให้ทางผู้ใหญ่บ้านได้ทราบด้วย มีอะไรก็บอก

ผู้ใหญ่ให้รับทราบทั้ง 2 ฝ่าย จะได้เข้าใจเป็นแนวกัน 
นายประกาศิต จันทน์หอม   -ครับท่านประธานสภา เป็นสิ่งที่ดีท่ีสมาชิกหมู่ท่ี 12 ได้ให้ข้อคิดข้อสังเกต 
(ปลัดฯ อบต.) ว่าแผนการโครงการของหมู่บ้านต้องให้ความส าคัญกับฝ่ายท้องที่ด้วยนะครับ เพราะ

แผนแต่ละอย่างต้องประชุมประชาคมหมู่บ้านครับ 
ประธานสภา อบต.   -เชิญท่านจ าเนียรครับ 
นายจ าเนียร คงกล้า   -เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ผมอยากถามท่านประธานไปยังท่าน 
(สมาชิกหมู่ที่ 5) ผู้บริหาร ถนน อบจ.รับผิดชอบตอนนี้เป็นหลุมเป็นบ่ออย่างมาก เส้นหมู่ 5 เชื่อมต่อหมู่ 

11 ฝากท่านผู้บริหารช่วยประสาน อบจ.ด้วยครับ 
ประธานสภา อบต.   -ครับ ระเบียบวาระอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะถามผู้บริหารอีกหรือไม่ ถ้าไม่

มีแล้วก็สมควรแก่เวลา สุดท้ายก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านและฝ่ายบริหารวันนี้ที่เข้า
ร่วมประชุมพิจารณาและแสดงความคิดเห็น ขอบคุณทุกท่าน กระผมขอปิดประชุมครับ 

 
 
ปิดประชุม เวลา 17.00 น 
 

  (ลงช่ือ)                              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                       ( นายเอก  หงษ์ทอง ) 
                                                                      เลขานุการ อบต.แกใหญ่ 


