
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจ าปี ๒๕๖๑  

วันที่   ๑๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ 

........................................ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 ผู้มาประชมุ   
๑ นายวิทยา  ชยัศิริ ประธานสภา อบต.สุโสะ วิทยา  ชยัศิริ 
๒ นายนิตย ์ เสียมไหม สมาชิกสภา อบต.สุโสะ นิตย์  เสียมไหม 
๓ นายนิรันดร์  ชูแก้ว สมาชิกสภา อบต.สุโสะ นิรันดร์  ชูแก้ว 
๔ ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ หยงสตาร์ สมาชิกสภา อบต.สุโสะ ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ หยงสตาร์ 
๕ นางชลธิชา  ปานแดง สมาชิกสภา อบต.สุโสะ ชลธิชา  ปานแดง 
๖ นายต่อเหตุ จิโสะ สมาชิกสภา อบต.สุโสะ ต่อเหตุ จิโสะ 
๗ นายสุนทร  ยิ้มยอ่ง สมาชิกสภา อบต.สุโสะ สุนทร  ยิ้มยอ่ง 
๘ นายวิชาญ  เก้าเอีย้น สมาชิกสภา อบต.สุโสะ วิชาญ  เก้าเอีย้น 
๙ นายประยูร เพชรหิน สมาชิกสภา อบต.สุโสะ ประยูร เพชรหิน 

๑๐ นางสาวหทยัรัศ หยงสตาร ์ สมาชิกสภา อบต.สุโสะ หทัยรัศ หยงสตาร ์
๑๑ นายสุวรรณ์  มธัยันต ์      สมาชิกสภา อบต.สุโสะ สุวรรณ์  มัธยันต ์      
๑๒ นายณัฐพล  ช านาญเหนาะ    สมาชิกสภา อบต.สุโสะ ณัฐพล  ช านาญเหนาะ    
๑๓ นายเชย  หลักขัน            สมาชิกสภา อบต.สุโสะ เชย  หลกัขัน            
๑๔ นายระพิน  ชูแก้ว สมาชิกสภา อบต.สุโสะ ระพิน  ชูแก้ว 
๑๕ นายสุรศักดิ์  ศรีสวัสดิ์          สมาชิกสภา อบต.สุโสะ สุรศักดิ์  ศรีสวัสดิ์          
๑๖ นายสุวิทย์    สรรเพ็ชร สมาชิกสภา อบต.สุโสะ สุวิทย์    สรรเพ็ชร 
๑๗ นายเปลือน  เสลา สมาชิกสภา อบต.สุโสะ เปลือน  เสลา 
๑๘ นายปรีดา  เสลา สมาชิกสภา อบต.สุโสะ ปรีดา  เสลา 
๑๙ นายเฟิน  ชูอ่อน สมาชิกสภา อบต.สุโสะ เฟิน  ชูอ่อน 

    

 ผู้ไม่มาประชมุ   
๑ นายประสิทธิ์  จิโสะ สมาชิกสภา อบต.สุโสะ  
๒ นายมนพ  หนหูมาด รองประธานสภา อบต.สุโสะ  
๓    
 ผู้เข้าร่วมประชมุ   

๑ นายสมคิด  รองเดช นายก อบต.สุโสะ สมคิด  รองเดช 
๒ นายวีระ เจริญฤทธิ ์ รองนายก อบต.สุโสะ วีระ เจริญฤทธิ ์
๓ นายศรายุทธิ์  เสียมไหม รองนายก อบต.สุโสะ ศรายุทธิ์  เสียมไหม 
๔ นายเด่นทยา  วุ่นแกว้              ปลัด อบต.สุโสะ เด่นทยา  วุ่นแกว้              
๕ นายสมุทร์  แดงมาด  ผู้อ านวยการกองช่างปลัด อบต. สมุทร์  แดงมาด  
๖ นางศิริยศ  บิลดาวูด หัวหน้าส านักงานปลัด ศิริยศ  บิลดาวูด 

 พนักงานฯทุกคน   

 
 
 
 

 
. 
 



-๒- 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
  เมื่อได้เวลาประชุม  นายเด่นทยา  วุ่นแก้ว   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ ได้
นับองค์ประชุมครบองค์ประชุม  จึงเชิญนายวิทยา  ชัยศิริ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
นายวิทยา  ชัยศิริ ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประธานสภาฯ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  จึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลสุโสะ  ณ  บัดนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - เนื่องจากว่าทางฝ่ายบริหารมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมคิด  รองเดช - ด้วยในวันนี้ ทางฝ่ายบริหารเองขออนุญาตมายังประธานสภา ว่าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(นายก อบต.)   ของ อบต.สุโสะ ได้ร่วมรับฟังการประชุมสภาฯด้วย และในส่วนของวาระอ่ืนๆ อาจมี 

สมาชิกท่านใด หรือเจ้าหน้าที่คนใด มีเรื่องที่จะกล่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ก็ขอให้ทุก 
คนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  
- เรื่องโครงการก่อสร้างถนนของ อบจ.ตรัง สายควนสระเลยบ่อน้ าร้อนขึ้นไปตอนนี้

ก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่ ขอให้ท่านสมาชิกได้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนใช้
ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางด้วย 

- เรื่องถนนของ ม.๑๑ บ้านในทอน ได้ข่าวว่าอยู่ในระหว่างการด าเนินการของทาง 
อบจ.ตรัง อยู่ 

- เรื่องขุดลอกอ่างเก็บน้ าคลองวังยาวซึ่งได้ผ่านการเซ็นสัญญาของผู้ประกอบการ ไป
เรียบร้อยแล้ว 

- เรื่องการติดตามการปูผิวถนนหลุมบ่อหมู่ ๑๐  และการก่อสร้างสะพานหมู่ ๑๐ได้
ข่าวว่ามีการเซ็นสัญญาของผู้รับเหมาแล้วเช่นเดียวกัน 

- เรื่อง การปูผิวจราจร หมู่ ๘ ของงบพัฒนาจังหวัด ก็ได้จัดท าค าของบประมาณไปยัง
จังหวัดตรังแล้วคาดว่าคงจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

- ถนนรอบศูนย์วิจัยฯ ก็ได้ด าเนินการจัดส่งค าของบประมาณไปยังกรมส่งเสริมฯอีก
รอบแล้วจาก ปีที่แล้วที่ได้ด าเนินการจัดขอไปพร้อมกับสายสองร้อยปี แต่ได้รับการ
จัดสรรเพียงสายเดียว ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ 

- ลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด ก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณซึ่งจะด าเนินการจัดสร้าง
ในเร็ววันนี้ 

- การก าจัดขยะ เราประชุมสภาฯกันทุกครั้งก็พูดถึงทุกครั้ง วันก่อนได้มีโอกาส ไปดูที่ 
อบต.คลองลุ ซึ่งกับท่านนายกฯที่นั้น ก็สนิทกันเป็นส่วนตัว เห็นวิธีการก าจัดขยะ
เปียกของเขาแล้วดีมาก คือการไปขุดหลุม บริเวณใกล้โคนต้นไม้ แล้วใส่ถังลงไปใน
หลุมที่ขุด ขยะเปียกที่ซึมลงไปใต้ดินท าให้ต้นไม้เจริญงอกงามดีมาก ทางเราก็ดี หรือ
สมาชิกฯก็ดีช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลองท าดู หรือท่านใดมีความคิดดีๆ
ขอให้เสนอมายังฝ่ายบริหารได้ทุกโอกาส 

-     เรื่องการศึกษาดูงานที่จะมีข้ึนในปลายเดือนนี้ จะให้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งไปยังสมาชิก
อีกครั้งหนึ่ง 

 



-๓- 
-     เรื่องการไปประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา ซึ่งผู้ว่าราชการจักหวัด

เป็นประธาน ก็ได้ก าชับเรื่องการบริหารจัดการขยะ  
ที่ประชุม            -     รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาดังนี้ 
  รับรอง   ๑๘ เสียง 
                                          ไม่รับรอง ๐  เสียง 
                                          งดออกเสียง ๑  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งพิจารณาแล้วเสร็จ                             

-ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ๕.๑ พิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
นายวิทยา  ชัยศิริ - ขอเชิญท่านายกช่วยอธิบายรายเอียดให้สภาฯได้ทราบเพ่ือประกอบการ 
(ประธานฯ)   พิจารณาด้วยขอเรียนเชิญครับ 
นายสมคิด  รองเดช   - ขอบคุณท่านประธาน  เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาต าบลฯ นั้น
นายกฯ    ซึ่งตามที่ท่านสมาชิกฯหลายท่าน ได้เสนอเรื่องในการจัดท าโครงการต่างๆเพ่ือ 
  บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า 
  งบประมาณท่ีตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี นั้นมีไม่เพียง 
  พอที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้เป็นไปโดยความสะดวก 
  และรวดเร็วได้ จึงจ าเป็นที่บางโครงการจะต้องอาศัยงบประมาณจากการจ่าย 
  ขาดเงินสะสม ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามที่ได้แจ้งไปในสมัยประชุมที่ผ่าน 
  มาแล้ว ว่า ณ ตอนนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของเรา ได้มีหนังสือถึง 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง แจ้งการจ่ายขาดเงินสะสมใหม่ คือในส่วน 
  ของเงินเดือนค่าตอบแทนต่างๆไม่ว่าจะเป็น พนักงาน สมาชิกฯ ผู้บริหาร  
  ต้องกันจ่ายไว้  ๖ เดือน ในส่วนของเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  
  ต้องกันไว้ประมาณ ๓ เดือน จากหนังสือของกรมฯ ฉบับดังกล่าวนี้ ถ้ากันเอาไว้ 

ตามท่ีหนังสือก าหนด บอกกับสมาชิกทุกคนว่าเราใช้จ่ายได้แค่ประมาณ หนึ่ง
ล้านบาทเศษ ไม่สามารถใช้จ่ายเงิน สะสมได้ตามโครงการที่ขอมายังสภาฯ แต่
นึกถึงความเดือดร้อนของประชาชนชาวต าบลสุโสะที่ประสพอยู่  ทั้งที่ทาง 

  ฝ่ายบริหารรับทราบเองและทางสมาชิกฯให้ข้อมูลมา เพ่ือบรรเทา 
  ความเดือดร้อนในหลายๆเรื่องหลายๆด้าน ทางฝ่ายบริหารเองจ าเป็นที่จะ 
  ไม่กันเงินไว้ตามหนังสือท่ีอ้างถึง  เพราะเชื่อว่าแค่กันไว้ เดือนหรือสองเดือน ไม่ 
  น่าจะมีปัญหาส่งผลกระทบหากมีความจ าเป็นอื่น หรือจ าเป็นฉุกเฉินขึ้น เชื่อว่า 
    สองเดือนหากกันไว้จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้อาจเกิดเหตุการณ์อ่ืนที่ไม่ 

 
 
 
 



-๔- 
คาดฝันเอาไว้เกิดขึ้นจริง  จึงเสนอมายังสภาฯ ที่เป็นส่วนส าคัญในการอนุมัติ 
การจ่ายขาดเงินสะสม จึงถือว่าเป็นการรับรู้ร่วมกันในการจ าเป็นของการจ่าย
ขาดเงินสะสมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายสมคิด  รองเดช    - หากที่ประชุมสภาฯรับทราบแล้ว    ในนามของฝ่ายบริหารจึงขอน าเสนอ
นายกฯ  โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาฯ ซึ่งรายละเอียดได้แจกจ่าย  
  เอกสารไปยังสมาชิกทุกท่านแล้วจึงขอให้พิจารณาไปพร้อมกันดังนี้  

๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย – สถานีทดลองยาง  หมู่ที่ ๒ 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. จ านวนเงิน 
๔๗๕,๐๐๐ บาท ตามที่ได้กล่าวในเบื้องต้นว่าทางงบประมาณในข้อบัญญัติ
เราไม่สามารถท่ีจะจัดสร้างถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ได้จ าเป็นอย่างยิ่งในการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ดังกล่าว จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาอนุมัติด้วย 
๒.โครงการขุดลอกคลองสุโสะ หมู่ที่ ๔, ๖  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง
โครงการดังกล่าวนี้ทางฝ่ายบริหารเองรวมถึงสมาชิกสภาบางส่วนได้ร่วมหารือ 
กันบ้างแล้ว ว่าหากสภาเห็นชอบเราสามารถท่ีจะพัฒนาสถานที่ดังกล่าวที่อยู่
ใกล้กับน้ าพุร้อนเค็ม ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ อาจจะเป็นการล่องแข่ง ขี่
เรือชม ป่าโกงกาง แล้วไปออกคลองปากน้ าของหมู่ที่ ๔ นอกจากนี้การขุด
ลอกดังกล่าวยังเป็นการแก้ไขปัญหาน าท่วม ในการระบายน้ าได้ดียิ่งขึ้นไป
ด้วย  จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาอนุมัติด้วย 
๓. โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนลาดยางสายวังยาว-แหลมเคียนด า หมู่ 
ที่ ๕ โดยใช้ยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๑๘๔ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท นี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่ง
ที่ทางพ่อแม่พ่ีน้องผู้ใช้เส้นทางมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ขับข่ีไม่รู้จะ
หลบหลุมไปทางไหนดี แต่ละหลุมก็เริ่มกว้างมากขึ้นทุกวัน เพ่ืออ านวยความ
เดือดร้อนดังกล่าวจึงน าเสนอมายังสมาชิกได้พิจารณาอนุมัติด้วย 
๔. โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนลาดยางสายรอบสถานีทดลองยาง หมู่
ที่ ๕ โดยใช้ยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๔๑๘ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นี้ก็เป็นอีกโครงการ
หนึ่งที่ทางพ่อแม่พ่ีน้องผู้ใช้เส้นทางมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากไม่แพ้กัน
กับสายที่อธิบายรายละเอียดไปก่อนหน้านี้ เพราะผู้ใช้เส้นทาง ขับขี่ไม่รู้จะ
หลบหลุมไปทางไหนเช่นกัน แต่ละหลุมก็มีความกว้างมาก เพ่ืออ านวยความ
เดือดร้อนดังกล่าวจึงน าเสนอมายังสมาชิกได้พิจารณาอนุมัติด้วย 
๕. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องทางแบบพลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที่ ๔, ๖ เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ LED ๑๐๐ วัตต์ จ านวน ๑ ชุด
และติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ Sport Light LED  จ านวน  ๒ ชุด 
โครงการดังกล่าวนี้ สืบเนื่องจากทางกลุ่มผู้น าหมู่ที่ ๑, ๔, ๗ ได้ส่งค าร้องใน 

 



-๕- 
การขอรับการสนับสนุนให้มีไฟฟ้าแสงสว่างช่วยอ านวยความสะดวก ณ บ่อ
น้ าพุร้อน จ านวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการ (แช่น้ า) จ านวน
มาก และมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนเวลา ๓ นาฬิกา ส่วนช่วงค่ าก็ไปเลิกกัน
ประมาณ ๓-๔ ทุ่ม ซึ่ง ณ ตอนนี้ไม่มีแสงสว่างเลย จึงกลัวว่าจะเกิดเห๖ร้าย
กับพ่ีน้องประชาชนที่มาใช้บริการบ่อน้ าพุได้โดยให้  ดังนั้นเพ่ืออ านวยความ
เดือดร้อนดังกล่าวจึงน าเสนอมายังสมาชิกได้พิจารณาอนุมัติด้วย 

นายวิทยา  ชัยศิริ  - ตามท่ีท่านนายกฯอธิบายมาไม่ทราบว่ามีสมาชิกสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานฯ)   
ที่ประชุม   - ไม่มี  
นายวิทยา  ชัยศิริ  - หากไม่มีสมาชิกสอบถามรายละเอียดเพ่ิมผมจึงขอให้สมาชิกยกมือลงมติในการอนุมัติ 
(ประธานฯ)  ให้จ่ายขาดเงินสะสมทีละโครงการ ดังนี้  

- ขอให้สมาชิกยกมือลงมติในการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายหนองมาลัย – สถานีทดลองยาง  หมู่ที่ ๒ ขอเชิญยกมือลงมติครับ  

ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     
อนุมัติ ๑๘ เสียง 
ไม่อนุมัติ    ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 

- ขอให้สมาชิกยกมือลงมติในการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอก
คลองสุโสะ หมู่ที่ ๔, ๖    ขอเชิญยกมือลงมติครับ  

ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     
อนุมัติ ๑๘ เสียง 
ไม่อนุมัติ    ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 

-ขอให้สมาชิกยกมือลงมติในการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม
ถนนหลุมบ่อถนนลาดยางสายวังยาว-แหลมเคียนด า หมู่ ที่ ๕ ขอเชิญยกมือลงมติครับ  

ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     
อนุมัติ ๑๘ เสียง 
ไม่อนุมัติ    ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 

-ขอให้สมาชิกยกมือลงมติในการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม
ถนนหลุมบ่อถนนลาดยางสายรอบสถานีทดลองยาง หมู่ที่ ๕ ขอเชิญยกมือลงมติครับ  

ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     
อนุมัติ ๑๘ เสียง 
ไม่อนุมัติ    ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 

-ขอให้สมาชิกยกมือลงมติในการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องทางแบบพลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที่ ๔, ๖ ขอเชิญยกมือลงมติครับ  

 
 

 



-๖- 
ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     

อนุมัติ ๑๘ เสียง 
ไม่อนุมัติ    ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 

๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ..........  

นายวิทยา  ชัยศิริที่ประชุม  - ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง
(ประธานฯ)  กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ขอชี้แจงว่าตามระเบียบกระทรวง 
 มหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
 ข้อ ๔๕ ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
 แต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณา
 สามวาระ รวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
 สามของจ านวนผู้ ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ
 ให้พิจารณาสามวาระรวด เดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
 ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
 คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอสอบถามที่ประชุมว่ามี ผู้ใดจะเสนอให้พิจารณาร่าง
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
 .... สามวาระรวดเดียวหรือไม่  
นายสมคิด  รองเดช -ผมขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ   เรื่อง การ
(นายก อบต)  ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .......... สามวาระรวดเดียว 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - สมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอให้เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
(ประธาน)  
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด ประสงค์จะเสนอให้เป็นอย่างอ่ืนอีก 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอให้เป็น อย่างอ่ืน ผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธาน)  สมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลสุ

โสะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... สามวาระรวด  เดียวตามที่ ท่าน
นายก ฯ เสนอขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ  

ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     
อนุมัติ ๑๘ เสียง 
ไม่อนุมัติ    ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 

 การพิจารณาในวาระท่ี๑  
ประธานที่ประชุม  - ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบ    

เพ่ือพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่  
นายสมคิด  รองเดช สุโสะ  - ในส่วนนี้ข้าพเจ้าขอให้ทางปลัด อบต. เป็นผู้ชี้แจงครับ 
 (นายก อบต.) 
นายเด่นทยา  วุ่นแก้ว  - ขอบคุณท่านนายก และเรียนท่านประธานและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตามที่ได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ
........... ฉบับน้ีมาเพ่ือท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ ได้ พิจารณาในสมัย
ประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ  



-๗- 
 ดังกล่าวมาด้วยแล้ว ดังนี้ หลักการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๖๓ ที่ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของ
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแล การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ประกอบกับมาตรา ๗๑แห่งพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนต าบล สุโสะ จึงได้ออกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือ
ใช้บังคับในเขตต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในส่วนของรายละเอียด ในร่าง
ฯที่ได้แจกจ่ายไปให้กับสมาชิกฯ เชื่อว่าหลายท่านคงจะได้ศึกษาท าความเข้าใจกันมาบ้าง
แล้ว จึงขอให้พิจารณาไปพร้อมกันจากเอกสารที่ได้แจกจ่ายไปยังท่าน 

 ที่ประชุม -ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติไปพร้อมกัน 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - ตามท่ีทางปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการ 
(ประธานฯ) จัดท า ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...... ให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิก
สภา ฯ ท่านใดต้องการจะ อภิปรายหรือไม่  

ที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการจะอภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
สุโสะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...... 

นายวิทยา  ชัยศิริ   - ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการจะอภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การ 
(ประธาน) บริหาร ส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ผมจะขอมติว่า

จะรับ หลักการแห่งร่างนี้หรือไม่ สมาชิกสภา ฯ ท่านใดรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... กรุณา
ยกมือขึ้น  

ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     
เห็นชอบรับหลักการ ๑๘ เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 

 การพิจารณาในวาระท่ี ๒  
นายวิทยา  ชัยศิริ   - ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ 
(ประธาน) แปร ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และ

ให้ปรึกษา เรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น ซึ่งร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ...... ประกอบด้วย ๓๕ ข้อ และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุ
โสะเป็นกรรมการแปร ญัตติเต็มสภา มีผู้ใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดหรือไม่ ให้ยกมือ
เสนอในที่ประชุมได้เลยนะ ครับ  

นายวิชาญ เก้าเอ้ียน - เรียนท่านประธาน และท่ีประชุมทุกท่านครับ ผมขอเสนอแปรญัตติ ในข้อที่ ๒ ของร่าง
ฯ ในการบังคับใช้ ซึ่งก าหนดว่าใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป ผมว่าให้ยืดเวลาการบังคับใช้ไปอีกสัก ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจา
ฯ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่รวมถึงสมาชิกสภาฯเองได้รับทาบว่าผ่านราชกิจจาฯแล้ว ได้มี 

  เวลาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง จึงเห็นว่าน่าจะท าให้ประชาชน
ได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารอย่างเต็มที่ จึงขอเสนอแปรฯเพียงแค่นี้ครับ 



-๘- 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - ไม่ทราบว่าที่ประชุมท่านอ่ืน จะเสนอแปรญัตติอีกหรือไม่ 
(ประธาน) 
ที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอค าแปรญัตติอีก 
นายวิทยา  ชัยศิริ ที่ประชุม - ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอค าแปรญัตติอีก ผมขอให้ 
(ประธาน) ที่ประชุมยกมือลงมติว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่กับการที่นายวิชาญ  เก้าเอ้ียน เสนอแปร

ญัตติ ขอเชิญที่ประชุมยกมือลงมติเลยครับ 
ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     

เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 

 การพิจารณาในวาระท่ี ๓  
นายวิทยา  ชัยศิริ   - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง กิจการที่เป็น 
(ประธาน) อันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. .... วาระที่สาม ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๓ ว่าด้วยเรื่อง
ญัตติ ข้อ ๕๒ ก าหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในการ
พิจารณาวาระ นี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้น จึง
ขอสอบถามที่ประชุม ว่ามีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่ 
ถ้ามีกรุณายกมือขึ้น  

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอให้มีการอภิปรายเพิ่มเติมอีก 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอให้มีการอภิปราย ผมจะขอสอบถามมติที่  
(ประธาน) ประชุม สมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุ

โสะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... กรุณายกมือขึ้น  
ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     

เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 
 

๕.๓พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง  การ
ควบคุม การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ..........   

นายวิทยา  ชัยศิริ  - ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง 
(ประธาน) การควบคุม การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......... ขอชี้แจงว่าตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๔๕ ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที ่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการ
พิจารณาสามวาระ รวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด เดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอสอบถามที่ประชุมว่ามี ผู้ใดจะเสนอให้พิจารณา 

 



-๙- 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง การควบคุม  การเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ..........  สามวาระรวดเดียวหรือไม่  

นายสมคิด  รองเดช -ผมขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง การ 
(นายก อบต) ควบคุมการเลี้ยง สัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......... สามวาระรวดเดียว 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - สมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอให้เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
(ประธาน) 
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด ประสงค์จะเสนอให้เป็นอย่างอ่ืนอีก 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอให้เป็น อย่างอ่ืน ผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธาน) สมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลสุ

โสะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... สามวาระรวด  เดียวตามที่ ท่าน
นายกฯ เสนอขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ  

ที่ประชุม                 - มีมตดิังนี้     
อนุมัติ ๑๘ เสียง 
ไม่อนุมัติ    ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 

การพิจารณาในวาระท่ี๑  
นายวิทยา  ชัยศิริ   - ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
(ประธาน) ทราบ เพ่ือพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่  
นายสมคิด  รองเดช  - ในส่วนนี้ข้าพเจ้าขอให้ทางปลัด อบต. เป็นผู้ชี้แจงครับ 
 (นายก อบต.) 
นายเด่นทยา  วุ่นแก้ว  - ขอบคุณท่านนายก และเรียนท่านประธานและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตามที่ได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง  สัตว์หรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. ...... ฉบับนี้มาเพ่ือที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ ได้  พิจารณา
ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ 
ดังกล่าวมาด้วยแล้ว ดังนี้ หลักการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
มาตรา ๒๙ ได้ก าหนดให้ท้องถิ่น มีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นเพ่ือก าหนดเขต
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ประกอบกับ มาตรา ๗๑แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสุโสะ จึงได้ออกข้อบัญญัติต าบล เรื่องการ ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือใช้บังคับในเขตต าบลสุโสะ อ าปะเหลียน จังหวัดตรัง   เหตุผล 
โดยที่เป็นการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ ปล่อยสัตว์ ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน 

 ต าบลสุโสะ ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เหมาะสมกับ การเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นต้องตรา
ข้อบัญญัตินี้จึงเรียนมาเพ่ือโปรด พิจารณา /ในส่วนของรายละเอียด ในร่างฯที่ได้
แจกจ่ายไปให้กับสมาชิกฯ เชื่อว่าหลายท่านคงจะได้ศึกษาท าความเข้าใจกันมาบ้างแล้ว 
จึงขอให้พิจารณาไปพร้อมกันจากเอกสารที่ได้แจกจ่ายไปยังท่าน 

ที่ประชุม -ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติไปพร้อมกัน 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - ตามท่ีทางปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการ 
(ประธานฯ) จัดท า ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ 
  



-๑๐- 
 ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...... ให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภา ฯ ท่าน

ใดต้องการจะ อภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุม  - ไม่มี 
นายวิทยา  ชัยศิริ - ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการจะอภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การ 
(ประธานฯ) บริหาร ส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...... ผมจะ

ขอมติว่าจะ รับหลักการแห่งร่างนี้หรือไม่ สมาชิกสภา ฯ ท่านใดรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. ...... กรุณายกมือขึ้น 

ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     
เห็นชอบรับหลักการ ๑๘ เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 

 การพิจารณาในวาระท่ี ๒  
นายวิทยา  ชัยศิริ   - ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ 
(ประธาน) แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และให้

ปรึกษา เรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
ซึ่งร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...... ประกอบด้วย ๑๐ ข้อ และท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สุโสะเป็นกรรมการแปร ญัตติเต็มสภา มีผู้ใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดหรือไม่ ให้ยก
มือเสนอในที่ประชุมได้เลยนะ ครับ  

นายวิชาญ เก้าเอ้ียน - เรียนท่านประธาน และท่ีประชุมทุกท่านครับ เช่นเดิมครับ ผมขอเสนอแปรญัตติ ในข้อ
ที่ ๒ ของร่างฯ ในการบังคับใช้ ซึ่งก าหนดว่าใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ผมว่าให้ยืดเวลาการบังคับใช้ไปอีกสัก ๓๐ วันนับแต่วันที่
ประกาศในราชกิจจาฯ เพ่ือให้ทางเจ้าหน้าที่รวมถึงสมาชิกสภาฯเองได้รับทาบว่าผ่าน
ราชกิจจาฯแล้ว ได้มีเวลาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง จึงเห็นว่า
น่าจะท าให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเต็มที่ จึงขอเสนอแปรฯเพียงแค่นี้ครับ 

นายวิทยา  ชัยศิริ - ไม่ทราบว่าที่ประชุมท่านอ่ืน จะเสนอแปรญัตติอีกหรือไม่ 
(ประธาน) 
ที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอค าแปรญัตติอีก 
นายวิทยา  ชัยศิริ - ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอค าแปรญัตติอีก ผมขอให้ 
(ประธาน) ที่ประชุมยกมือลงมติว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่กับการที่นายวิชาญ  เก้าเอ้ียน เสนอแปร

ญัตติ ขอเชิญที่ประชุมยกมือลงมติเลยครับ 
ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     

เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 

 การพิจารณาในวาระท่ี ๓  
นายวิทยา  ชัยศิริ - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง การควบคุมการ 
(ประธาน) เลี้ยง สัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...... วาระที่สาม ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๓ ว่าด้วย 



-๑๑- 
 เรื่องญัตติ ข้อ ๕๒ ก าหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการ

อภิปราย เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอัน
สมควร ในการพิจารณาวาระ นี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ ดังนั้น จึงขอสอบถามที่ประชุม ว่ามีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะเสนอให้มีการ
อภิปรายหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้น  

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอให้มีการอภิปรายเพ่ิมเติมอีก 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอให้มีการอภิปราย ผมจะขอสอบถามมติที่  
(ประธานสภาฯ)  ประชุม สมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุ

โสะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง สัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ........ กรุณายกมือขึ้น  
ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     

เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 

๕.๓ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯปี๒๕๖๒ 
นายวิทยา  ชัยศิริ - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ หรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายสมคิด  รองเดช   - ขอบคุณท่านประธาน สมาชิกทุกท่าน  และรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกๆคน สืบเนื่องจาก
นายกฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ของเราที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ ณ ตอนนี้ไม่  
 สามารถด าเนินการได้อยู่ ๑ โครงการ คือโครงการจัดซื้อเก้าอ้ี ในส่วนของส านักงานปลัด  
 ๓ ตัว และ ส่วนการคลัง ๒ ตัว ซึ่งตามข้อบัญญัติก าหนดไว้ตัวละ ๓,๐๐๐ บาท แต่ 
 มาตรฐานที่ก าหนดไว้สูงเกินไป ไม่สามารถจัดซื้อในราคาที่ก าหนดได้ จึงขอแก้ไข 
 มาตรฐานใหม่แต่ราคาเดิมคือ 

๑. หมวดบริหารงานทั่วไป รายการครุภัณฑ์ส านักงาน  
๑. โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานจ านวน ๓ ตัว มาตรฐานคือ มีพนักพิงขึ้น

โครงเหล็กบุฟองน้ าหุ้มผ้าตาข่าย, ที่นั่งโครงไม้บุฟองน้ าหุ้มผ้า, ที่วางแขน
พลาสติกข้ึนรูป, ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม, ปรับระดับเก้าอ้ีได้, รองรับน้ าหนัง
ได้ถึง ๑๑๓ ก.ก., สีด า, ขนาดสินค้า (กว้าง-ลึก-สูง) ๖๑-๕๕ ๙๓.๕ 
๑๐๑/ตัว รับประกันคุณภาพ ๑ ปี 

- หมวดบริหารงานคลัง รายการครุภัณฑ์ส านักงาน  
๑. โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานจ านวน ๓ ตัว มาตรฐานคือ มีพนักพิงขึ้น
โครงเหล็กบุฟองน้ าหุ้มผ้าตาข่าย, ที่นั่งโครงไม้บุฟองน้ าหุ้มผ้า, ที่วางแขน
พลาสติกข้ึนรูป, ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม, ปรับระดับเก้าอ้ีได้, รองรับน้ าหนังได้
ถึง ๑๑๓ ก.ก., สีด า, ขนาดสนิค้า (กว้าง-ลึก-สูง) ๖๑-๕๕ ๙๓.๕ ๑๐๑/ตวั 
รับประกันคุณภาพ ๑ ปี 

นายวิทยา  ชัยศิริ  - ตามท่ีทางท่านนายกฯ ได้อธิบายมาไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่   
(ประธาน) 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
 

 



-๑๒- 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ผมขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติในการแก้ไข
(ประธาน)   เปลี่ยนแปลค าชี้แจงงบประมาณ ขอให้ยกมือลงมติครับ 
ที่ประชุม  - มติที่ประชุม มีมติดังนี้  
   อนุมัติ ๑๘ เสียง 
                                           ไม่อนุมัติ    ๐  เสียง 
                                           งดออกเสียง    ๑   เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
นายวิทยา  ชัยศิริ - ในเรื่องอ่ืนๆไม่ทราบว่าท่านใดมีเรื่องอะไรบ้าง ขอเชิญครับ 
 (ประธาน) 
นางชลกานต์  แดงนุ้ย  - ขอบคุณท่านประธานและสวัสดีท่านสมาชิกสภา ตลอดจนเจ้าหน้าที่และพนักงานทุก 
(นักวิเคราะห์ฯ) ท่านดิฉันขอรายงานผลแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ประจ าปี ๒๕๖๑ ซึ่งรายงานฉบับดังกล่าวนี้ได้แจกจ่ายให้กับท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
 แล้ว รายละเอียดเชื่อว่าสมาชิกสภาฯทุกท่านคงได้อ่านมาบ้างแล้วจึงขอรายงานอธิบาย 
 เพียงกว้างๆ จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ ชื่อโครงการ งบจ่ายจริง 
๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเพ็ง (ต่อเติม) ม.๖ ๓๙๙,๕๐๐ 
๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเฉลา กาเยาว์ ม.๗  ๓๙๖,๐๐๐ 
๓ โครงการติดตั้ง/ ขยายเขต / ซ่อมไฟฟ้าภายในต าบล ๔๘๖,๐๐๐ 
๔ โครงการขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติภายในต าบล ๔๘,๓๐๐ 
๕ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองผักฉีด – หนองโต๊ะ 

หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมต าบลบ้านนา 
๔๗๐,๐๐๐ 

๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารส านักงาน ๖๓,๐๐๐ 
๗ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๑,๕๐๐ 
๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในเมืองหมู่ที่ ๓ จากบ้าน

นายโชค เพ้งหลัง - บ้านนายฐานะ กระแสสาร  
๓๙๔,๐๐๐ 

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้านนางละออง  
เสียมไหมหมู่ที่ เชื่อมต่อหมู่ ๓ ต าบลทุ่งยาว 

๑๙๕,๐๐๐ 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร  เสียมไหม - ร.ร. บ้าน
ท่าเทศ- อ่างเก็บน้ าเกาะทวด ม.๙ 

๔๗๒,๐๐๐ 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานไทร –ทุ่งฉาง ม.๒, 
๘ 

๔๗๔,๐๐๐ 

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.๑๑ ๖๑,๔๕๓.๓๑ 
๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.๑ ๓๖,๘๘๒.๙๐ 
๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย -สถานีทดลอง

ยาง หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๕ 
๔๙๖,๐๐๐ 

๑๕ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องทางแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ๓๗๘,๐๐๐ 
๑๖ โครงการวางท่อระบายน้ าหลัง ร.ร     ปะเหลียนผดุงศิษย์ ๑๐,๐๐๐ 

 



-๑๓- 
๒. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ ชื่อโครงการ งบจ่ายจริง 
๑ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียน , ศพด, ศดม ๑,๔๒๔,๙๐

๐ 
๒ อุดหนุนกิจกรรมงานวันเด็ก  ๘ โรง ๔๕,๐๐๐ 
๓ อุดหนุนการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ให้แก่ ร.ร. ใน

พ้ืนที่ 
๒๕,๐๐๐ 

๔ อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาให้กับ ร.ร. ในพื้นที่ ๒๕,๐๐๐ 
๕ อุดหนุนกิจกรรม๑๐ คืนสุดท้ายระหว่างเดือนถือศีลอด   
๓ โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ๓,๔๗๐ 
 โครงการขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติภายในต าบล ๔๘,๓๐๐ 

๕ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น กิจกรรมด้าน
ศาสนา และกิจกรรมอ่ืน ๆ  

๙๐,๙๗๕ 

๖ ส านักงาน ๖๓,๐๐๐ 
๗ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ศูนย์พัฒนาฯ ๒๑,๕๐๐ 
๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในเมืองหมู่ที่ ๓ จากบ้าน

นายโชค เพ้งหลัง - บ้านนายฐานะ กระแสสาร  
๓๙๔,๐๐๐ 

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้านนางละออง  
เสียมไหมหมู่ที่ เชื่อมต่อหมู่ ๓ ต าบลทุ่งยาว 

๑๙๕,๐๐๐ 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร  เสียมไหม - ร.ร. บ้าน
ท่าเทศ- อ่างเก็บน้ าเกาะทวด ม.๙ 

๔๗๒,๐๐๐ 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานไทร–ทุ่งฉาง ม.๒, ๘ ๔๗๔,๐๐๐ 
๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.๑๑ ๖๑,๔๕๓.๓

๑ 
๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.๑ ๓๖,๘๘๒.๙

๐ 
๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย -สถานีทดลอง

ยาง หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๕ 
๔๙๖,๐๐๐ 

๑๕ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องทางแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ๓๗๘,๐๐๐ 
๑๖ โครงการวางท่อระบายน้ าหลัง ร.ร  ปะเหลียนผดุงศิษย์ ๑๐,๐๐๐ 

รายการจ่ายขาดสะสม ๒๕๖๑ 
ที ่ ช่ือโครงการ เงินสะสม 

๑ โครงการขุดลอกห้วยทุ่งต่อ  พร้อมฝังท่อระบายน้ า ม.๒ ๒๗๖,๐๐๐ 
๒ โครงการขุดลอกห้วย  ลุ่มโต๊ะแป้น ม.๖ ๒๐๗,๐๐๐ 
๓ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองผักฉีด–หนองโต๊ะม.๑๐ ๔๗,๐๐๐ 
๔ โครงการเสริมผิวลูกรังไหล่ทาง ถนน คสล. สายวังยาว - 

หนองมาลัย ,ม.๒ 
 

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้านนางอัมพร  เสียม
ไหม - อ่างเก็บน้ าเกาะทวด ม.๙  

๒๓๕,๐๐๐ 



๖ โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย ประชาอุทิศ ม.๔ ๒๐๖,๐๐๐ 
๗ โครงการขุดคูระบายน้ าจากอ่างเก็บน้ าคลองวังยาว - ถนน 

สายท่าเทศ ม.๙  
๔๙๒,๐๐๐ 

๘ ติดตั้งโคมไฟส่องทางแบบพลังงาน แสงอาทิตย์ จ านวน ๘ ชดุ 
๔แห่งดังนี้ 
๑. มัสยิดคอรียุ้นอิสลาม ม.๒   จ านวน ๒ ชุด 
๒. มัสยิดหนองน้ าขาว ม.๒     จ านวน ๒ ชุด 
๓. มัสยิดเหร่ารอตุ้นยันนะ ม.๙จ านวน ๒ ชุด 
๔.มัสยิดดะวะตุลอิสลาม ม.๑๑จ านวน ๒ ชุด 

๔๓๑,๐๐๐ 

จากที่ได้กล่าวมา ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใด มีเรื่องที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีข้อ
สงสัยประการใดอีกหรือไม่ขอเรียนเชิญสอบถามได้  

ที่ประชุม - ไม่มีข้อสงสัยและรับทราบตามท่ีเสนอ 
นายสมคิด รองเดช - ด้วยทางกรมทางหลวงฯ ได้มีหนังสือถึง อบต.สุโสะ ในการตั้งชื่อสะพานบ้านท่าคลอง
(นายก อบต.) ที่ก าลังจะแล้วเสร็จ ให้ทาง ข้าพเจ้าเองก็อยากจะให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อ 

ดังกล่าว จึงขอหารือที่ประชุม ช่วยกันเสนอด้วย ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกฯ พนักงาน หรือ
รวมถึงทุกๆคนที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ขอเชิญเสนอครับ 

นายสุวรรณ์  มัธยันต์       - ได้เสนอ ชื่อสะพานท่าคลอง-สุโสะ ๔๑๗ 
นายสุนทร  ยิ้มย่อง - ได้เสนอชื่อ สะพานบ้านท่าคลอง 
นายณัฐพล  ช านาญเหนาะ  - ได้เสนอสะพานบ้านสุโสะ-ท่าคลอง 
นางเสงี่ยม  เสียมไหม - ได้เสนอสะพานคลองสุโสะ 
มติที่ประชุม - ได้คัดเลือกสะพานบ้านสุโสะ-ท่าคลอง ที่ นายณัฐพล  ช านาญเหนาะ  เสนอเป็น 
 เอกฉันท์ 
นายเด่นทยา  วุ่นแก้ว  - เรียนท่านประธานฯ ด้วยทาง สปสช.ได้ออกระเบียบใหม่ใช้บังคับแทนระเบียบฉบับ 

เดิมระบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมานี้ ส่งผมให้คณะกรรมการ สปสช.
ของอบต.สุโสะเราสิ้นสุดลง แต่ในท้ายระเบียบให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการไป
ก่อน ๙๐ วัน ดังนั้นจึงขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะเรา ช่วยเสนอ
สมาชิกสภาฯจ านวน ๒ คน เพื่อไปท าหน้าที่เป็นกรรมการ สปสช.ชุดใหม่ จึงขอให้ทาง
ประธานได้ให้สมาชิกเสนอด้วยครับ 

ที่ประชุม  - มีมติให้ นายเปลือน  เสลา และนางสาวหทัยรัตน์  หยงสตาร์ เป็นตัวแทนของสมาชิก 
 ในการเป็นกรรมการ สปสช. 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - ไม่ทราบว่าท่านใดมีอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)   
นายสุวิทย์    สรรเพ็ชร - เรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร ข้าพเจ้าขอแสดงความคิดเห็นในส่วนของไฟ 

สามเหลี่ยมหรือไฟหยุดตรวจ ของ อบต. เวลาที่ทางประชาชนมาหยิบยืม ขอให้ทาง
เจ้าหน้าที่เองช่วยตรวจสอบให้ด้วยว่าใช้งานได้หรือไม่ เพราะบางครั้งเอาไปหลอดไฟไม่
ติดบ้าง จึงจากจะให้ช่วยตรวจสอบขอเสนอเพียงแค่นี้ครับ 

นายวิชาญ  เก้าเอ้ียน  - ข้าพเจ้าขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วยส ารวจและซ่อมแซมถนนหลุมบ่อด้วย โดยเฉพาะใน
หมู่ที่ ๕ มีหลุมบ่อจ านวนมากท าให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อน 

จ.ส.อ.มนชัย ดาราฉาย  - กระผมมีเรื่องที่จะน าเรียนให้ที่ประชุมรับทราบในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนผู้
ประสพภัย ในที่นี้หมายถึงหลังคาบ้าน/กระเบื้องได้รับความเสียหาย หากมีจ านวนน้อย
เช่น แค่เพียงแผ่นหรือสองแผ่น ถ้าทางผู้ประสพภัยไม่ขัดสนมากนักขอให้ทางสมาชิก 
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