
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๒  

วันที่   ๑๔  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๑๔.๐๐ 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 นายประสิทธิ์  จิโสะ สมาชิกสภา อบต.สุโสะ ประสิทธิ์  จิโสะ 
๔ นายนิรันดร์  ชูแก้ว สมาชิกสภา อบต.สุโสะ นิรันดร์  ชูแก้ว 
๕ ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ หยงสตาร์ สมาชิกสภา อบต.สุโสะ ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ หยงสตาร์ 
๖ นายสุนทร  ยิ้มยอ่ง สมาชิกสภา อบต.สุโสะ สุนทร  ยิ้มยอ่ง 
๗ นายประยูร เพชรหิน สมาชิกสภา อบต.สุโสะ ประยูร เพชรหิน 
๘ นางสาวหทยัรัศ หยงสตาร ์ สมาชิกสภา อบต.สุโสะ หทัยรัศ หยงสตาร ์
๙ นายสุวรรณ์  มธัยันต ์      สมาชิกสภา อบต.สุโสะ สุวรรณ์  มัธยันต ์      

๑๐ นายเชย  หลักขัน            สมาชิกสภา อบต.สุโสะ เชย  หลกัขัน            
๑๑ นายระพิน  ชูแก้ว สมาชิกสภา อบต.สุโสะ ระพิน  ชูแก้ว 
๑๒ นายมนพ  หนหูมาด รองประธานสภา อบต.สุโสะ มนพ  หนหูมาด 
๑๓ นายสุรศักดิ์  ศรีสวัสดิ์          สมาชิกสภา อบต.สุโสะ สุรศักดิ์  ศรีสวัสดิ์          
๑๔ นายสุวิทย์    สรรเพ็ชร สมาชิกสภา อบต.สุโสะ สุวิทย์    สรรเพ็ชร 
๑๕ นายเปลือน  เสลา สมาชิกสภา อบต.สุโสะ เปลือน  เสลา 
๑๖ นายปรีดา  เสลา สมาชิกสภา อบต.สุโสะ ปรีดา  เสลา 

    

    

    

 ผู้ไม่มาประชมุ   
๑ นางชลธิชา  ปานแดง สมาชิกสภา อบต.สุโสะ  
๒ นายวิชาญ  เก้าเอีย้น สมาชิกสภา อบต.สุโสะ  
๓ นายเฟิน  ชูอ่อน สมาชิกสภา อบต.สุโสะ  
 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  
    

    

 
 
 
 
 

-๒- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 



  เมื่อได้เวลาประชุม  นายเด่นทยา  วุ่นแก้ว   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ ได้
นับองค์ประชุมครบองค์ประชุม  จึงเชิญนายวิทยา  ชัยศิริ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
นายวิทยา  ชัยศิริ ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประธานสภาฯ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  จึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลสุโสะ  ณ  บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - เนื่องจากว่าทางฝ่ายบริหารมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมคิด  รองเดช  - ขอบคุณท่านประธานฯ ทางฝายบริหาร มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
 (นายก อบต.)  ประมาณ สามสี่เรื่องดังนี้  

- เรื่องโครงการก่อสร้างถนนตามข้อบัญญัติงบประมาณ ยังมีอีกประมาณ ๖ โครงการ
ที่ยังไม่ได้จัดท า ได้แก่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒  สาย หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ 
๑๑ และรวมถึงการก่อสร้าง ศาลา หมู่ ๒  

- เรื่องการติดตั้งเสาไฟ บริเวณปากทางเข้าบ้านท่าเทศ ต้องขออภัยไปยังสมาชิก หมู่ที่ 
๑ ด้วย เนื่องจากว่าได้ให้ทางกองช่างประสานไปยังแขวงทางหลวงสตูล เพื่อขอ
อนุญาตติดตั้งเสาไฟดังกล่าว แต่ได้ความกลับมาว่าทางแขวงฯจะด าเนินการขยาย
ถนนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ จึงขอเลื่อนไปก่อน รวมถึงปากทางเข้าควนสระ 
บ่อน่ าพุร้อนเค็ม ก็เช่นเดียวกัน ไว้ทางแขวงฯขยายถนนเสร็จ ค่อยมาวางแนวทาง
กันอีกครั้งหนึ่ง  

- เรื่องการซ่อมแซมหลุมบ่อ ต้องขอโทษไปยังสมาชิกสภา ทุกหมู่ ทุกท่านด้วย 
เนื่องจากตอนนี้ฝนตกไม่สามารถด าเนินการได้ ประกอบกับวัสดุ (ลูกรัง) ก็ขาด
แคลนสอบถามผู้ประกอบการหลายท่านแล้วก็ไม่มีวัสดุที่จะมาด าเนินการ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาดังนี้ 
  รับรอง   ๑๕ เสียง 
                                          ไมร่ับรอง ๐  เสียง 
                                          งดออกเสียง ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งพิจารณาแล้วเสร็จ                             
-ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาต าบล (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

นายวิทยา  ชัยศิริ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ หรือเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องครับ 

 (ประธานสภาฯ) 



-๓-  
นายสมคิด  รองเดช  - ขอบคุณท่านประธานฯ ในส่วนของแผนพัฒนาต าบลฯ ขอมอบหมายให้ทาง 
 (นายก อบต.)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้แสดงที่มาท่ีไปของแผนฉบับใหม่ฯ ให้สมาชิกรับทราบ 

ขอเชิญครับ 
นายเด่นทยา  วุ่นแก้ว  - ขอบคุณท่านนายก เรียนท่านประธานในส่วนของแผนพัฒนาต าบล  สืบเนื่องจาก 
(ปลัด อบต.)   ทางกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ซักซ้อม  

แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นแผนระยะเวลา ห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ที่เป็นแผนพัฒนาต าบลห้าปีเพราะ
ต้องการให้แผนมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาค และแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งรายละเอียดของแผนพัฒนาห้าปี ที่ได้จัดท าและเสนอไปยังสมาชิก
สภาทุกท่านแล้ว ท่านสมาชิกสภาฯจะเห็นว่ามีการแก้ไขจากแผนเดิมสี่ปี ไม่มาก จะ
คล้ายๆหรือเหมือนกัน แต่ที่เพ่ิมข้ึนมา คือปีสุดท้าย หรือปี ๒๕๖๕ นั้นเอง จึงขอให้ทาง
สมาชิกได้พิจาณาเอกสารที่ได้แจกจ่ายไปพร้อมกัน 

นายสมคิด  รองเดช  - เรียนท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมขอเสริมทางปลัดสักเล็กน้อยใน 
 (นายก อบต.)   การจัดท าทบทวนแผนพัฒนาต าบลห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่ 

จัดท าเป็นรูปเล่มตามที่ทางสมาชิกฯถืออยู่นั้น ทางท่านสมาชิกฯก็ทราบดีว่าวันก่อนหรือ
ก่อนหน้านี้ ผมฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาต าบลได้มีหนังสือถึงสมาชิกทุกคน 
ก านันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล รวมถึงหน่วยงานอ่ืน และรวมถึงประชาคม
ต าบลสุโสะ ได้มาประชาคมจัดท าเสนอแผนร่วมกัน ซึ่งชื่อว่าวันนั้นแต่ละหมู่บ้านได้
พิจารณารอบด้านแล้วว่าจะไม่มีโครงการหรือกิจกรรมใดตกหล่น และชื่อว่าแผนฉบับนี้
จะสมบูรณ์ที่สุดแล้ว แต่เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขอให้ทางสมาชิกช่วยพิจารณาอีก
รอบ ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  - ได้พิจารณาเอกสาร มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ค าผิดเพียงเล็กน้อย รวมถึงการปรับชื่อซอย  
ชื่อถนน ให้มีความถูกต้องเข้าใจตรงกัน เพื่อจะได้เรียกชื่อเหมือนๆกัน ทั้งนี้เพ่ือความ
รวดเร็วในการพิจารณา ทางสมาชิกที่มีการแก้ไขชื่อถูกผิดขอประสานติดต่อกับเจ้าหน้าที่
โดยตรงหลังจากการประชุมนี้เสร็จ 

นายวิทยา  ชัยศิริ - ตามท่ีทางเจ้าหน้าทีแ่ละท่านนายกฯได้กล่าวมาไม่ทราบว่าทางสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย   
(ประธาน) หรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
นายวิทยา  ชัยศิริ - หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ผมขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่าง  
(ประธาน)   แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขอให้ยกมือลงมติครับ 
ที่ประชุม - มติที่ประชุม มีมติดังนี้  
  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
                                          ไม่เห็นชอบ    ๐  เสียง 
                                          งดออกเสียง    ๑   ไม่มี 

๕.๒พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง  การ
จัดการสิ่งปฏิกุลและมูลฝอย พ.ศ. ..........  

นายวิทยา  ชัยศิริที่ประชุม  - ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง
(ประธานฯ)  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... ขอชี้แจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ ๔๕  



-๔- 
 ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินหรืองบประมาณที่ ประชุม
 สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
 พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระ รวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น
 หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ ที่อยู่ในที่ประชุมจะ
 เป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด เดียวแล้ว 
 การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 
 โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอสอบถามที่ประชุม
 ว่ามี ผู้ใดจะเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง 
 กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... สามวาระรวดเดียวหรือไม่  
นายสมคิด  รองเดช -ผมขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ   เรื่อง การ
(นายก อบต)  จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .......... สามวาระรวด 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - สมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอให้เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
(ประธาน)  
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอให้เป็น อย่างอ่ืน ผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธาน)  สมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลสุ

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

ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     
อนุมัติ ๑๕ 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 การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ
........... ฉบับน้ีมาเพ่ือท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ ได้ พิจารณาในสมัย
ประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมา
ด้วยแล้ว ดังนี้ หลักการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ 
ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาด
และการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ควบคุมในเขตต าบล
ได้ ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหาร 

 ส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบล สุโสะ จึงได้ออกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือ
ใช้บังคับในเขตต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  ซึ่งแม้ว่าในตอนนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลสุโสะ จะยังไม่ได้ด าเนินการจัดเก็บขยะบริการประชาชน แต่ในสาระที่ 



-๕- 
 ส าคัญอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในร่างฯฉบับนี้คือการ ควบคุมมิให้ประชาชนทิ้งขยะตามท้องถนน 

หนทางหรือตามที่สาธารณะต่างๆ และในส่วนของรายละเอียด ในร่างฯที่ได้แจกจ่ายไป
ให้กับสมาชิกฯ เชื่อว่าหลายท่านคงจะได้ศึกษาท าความเข้าใจกันมาบ้างแล้ว จึงขอให้
พิจารณาไปพร้อมกันจากเอกสารที่ได้แจกจ่ายไปยังท่าน 

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

  และมูลฝอย พ.ศ. ...... ให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภา ฯ     
 ท่านใดต้องการจะ อภิปรายหรือไม่  

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

นายวิทยา  ชัยศิริ   - ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการจะอภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การ 
(ประธาน) บริหาร ส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล  และมูลฝอย พ.ศ. .... ผมจะขอมติ 
 ว่าจะรับ หลักการแห่งร่างนี้หรือไม่ สมาชิกสภา ฯ ท่านใดรับหลักการแห่งร่าง 
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล  และมูลฝอย พ.ศ.  
 .... กรุณายกมือขึ้น  
ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     

เห็นชอบรับหลักการ ๑๕ เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 

 การพิจารณาในวาระท่ี ๒  
นายวิทยา  ชัยศิริ   - ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ 
(ประธาน) แปร ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และ 
 ให้ปรึกษา เรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข 
 เท่านั้น ซึ่งร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
  และมูลฝอย  พ.ศ. ...... ประกอบด้วย ๔๔ ข้อ และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสุโสะเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา มีผู้ใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดหรือไม่ 
ให้ยกมือเสนอในที่ประชุมได้เลยนะ ครับ  

ที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอค าแปรญัตติ 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอค าแปรญัตติ ผมขอให้ 
(ประธาน) ที่ประชุมยกมือลงมติว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่ กับร่างฉบับเดิม ที่ทางฝ่ายบริหารเสนอขอ

เชิญที่ประชุมยกมือลงมติเลยครับ 
ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     

เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
ไม่เหน็ชอบ    ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 

 
 
 
 



-๖- 
 การพิจารณาในวาระท่ี ๓  
นายวิทยา  ชัยศิริ   - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง การจัดการสิ่ง 
(ประธาน) ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... วาระที่สาม ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น 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 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... กรุณายกมือขึ้น  
ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     

เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 

๕.๓ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณฯปี๒๕๖๒ 
นายวิทยา  ชัยศิริ - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ หรือเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายสมคิด  รองเดช   - ขอบคุณท่านประธาน สมาชิกทุกท่าน  และรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกๆคน   ในส่วนนี้ 
นายกฯ ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ทางปลัดท าหน้าที่แทนครับ 
นายเด่นทยา  วุ่นแก้ว  - สืบเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ของเราที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ มี 

บางโครงการไม่ได้จัดตั้งเอาไว้ คือการติดตั้งผ้าม่าน ของอาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งทางสมาชิกสภาทุกท่านคงรับทราบและเห็นแล้วว่าเราได้รับการจัดสรร
งบประมาณมาจากหน่วยงานอ่ืนเพื่อก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ  และได้เปิดใช้ไปแล้วซึ่ง
มีผู้สูงอายุในต าบลของเราได้มาประชุมท ากิจกรรมกันก็หลายครั้ง และมีเสียงเรียกร้อง
มายังอบต.ว่าให้ช่วยสนับสนุนติดม่านให้ด้วย เพราะว่าแสงแดดร้อนมาก มานั่งแล้วท าให้
ไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้นเพ่ือคลายปัญหาให้กับประชาชนดังกล่าวจึงขอ เรียนมายัง
สภา ซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวต่อไป อีกโครงการคือ การจัดซื้อเครื่องสูบน้ าพร้อม
อุปกรณ์ (ซัมเมิร์ส) ของหมู่ที่ ๑๐ เนื่องจากช ารุช ท าให้ประชาชนผู้ใช้น้ าไม่สามารถใช้น้ า
เพ่ือการอุปโภคและบริโภคได้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจัดตั้งเป็นรายการใหม่ 
ขอให้ทางสมาชิกช่วยกันพิจารณาตามเอกสารขอโอน ที่ได้แจกจ่ายไปพร้อมกัน ดังนี้  

๑. โครงการติดผ้าม่านอาคารเรียนรู้ฯผู้สูงอายุ   
- หมวดบริหารงานทั่วไป มาตั้งเป็นรายการใหม่ รายการครุภัณฑ์ส านักงาน 

จ านวน ๔๗,๐๐๐ บาท โอนมาจากงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร รายการ
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้ลาออกไปแล้ว จ านวน ๓ คน 

 
 



-๗- 
 

๒. โครงการจัดซื้อซัมเมิร์สพร้อมอุปกรณ์  
- หมวดบริหารงานทั่วไป มาตั้งเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเกษตร จัดซื้อ

ซัมเมิร์สพร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๒๕,๕๐๐ บาท โอนมาจากงานบริหารงาน
ทั่วไป งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้ลาออกไป
แล้ว จ านวน ๓ คน เช่นเดียวกัน จึงขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านช่วยพิจารณา
อนุมัติด้วย 

นายวิทยา  ชัยศิริ  - ตามท่ีทางเจ้าหน้าที่ ได้อธิบายมาไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่   
(ประธาน) 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ผมขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติในการโอน
(ประธาน)  งบประมาณเพ่ือตั้งเป็นโครงการใหม่ ขอให้ยกมือลงมติครับ 
ที่ประชุม  - มติที่ประชุม มีมติดังนี้  
   อนุมัติ ๑๕ เสียง 
                                           ไมอ่นุมัติ    ๐  เสียง 
                                           งดออกเสียง    ๑   เสียง 

 

 ๕.๔ พิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดทุนส ารองเงินสะสมประจ 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  ซึง ณ ตอนนี้การจ่านเงินสะสมปกติ 

ไม่สามารถจ่ายได้แล้วคือยอดเงินไม่เพียงพอ แต่เงินทุนส ารองเงินสะสมของเรา
ที่กันไว้     ๒๕ % ซึ่งถ้าจะจ่ายเงินจ านวนนี้ต้องขออนุมัติ ผู้ว่า และ อบต.สุโสะ
เราเองก็ไม่เคยขอจ่ายท าให้ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม ในปีนี้ มีส่วนเกินจาก
ยอดของข้อบัญัติฯของ ๒๕ % จ่ายได้ ประมาณ เกือบๆ ๑ ล้าน บาท ซึ่งยอด
เกินดังกล่าวเป็นอ านาจของสมาชิกสภาทุกท่านในการอนุมัติ  ในนามของฝ่าย
บริหารจึงขอน าเสนอโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมต่อ
สภาฯ รวม ๓ โครงการ ใช้งบประมาณ ๘๘๔.๐๐๐ บาท ซึ่งรายละเอียดได้
แจกจ่าย เอกสารไปยังสมาชิกทุกท่านแล้ว จึงขอให้พิจารณาไปพร้อมกันดังนี้  

๑.โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า HiGh mast หมู่ที ่๙ ปากทางเข้าซอบวังยาว)  
ขนาดสูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔.๐๐ วัตต์ แมททัลอัลไลด์ ๖ โคม  
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เหตุที่เสนอโครงการก่อสร้างไฟฟ้านี้ วึ่งเราเคย
ก่อสร้างและติดตั้งไปแล้วเสาหนึ่ง ที่หน้ามัสยิดสูหยูดลฯ เป็นสามแยกไปสู่
บ้านท่าคลองและบ้านในทร ซึ่งถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนๆให้กับ 

 



-๘- 
ผู้ใช้เส้นทางได้เป็นอย่างดี เพราะมีแสงสะว่าทั่วถึง ที่ส าคัญเป็นการลดการมั่ว
สุมของเยาวชนและยาเสพติดต่างๆลงไปมาก ท าให้ผู้ใช้เส้นทางมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพสินมากข้ึน เพราะเมื่อสว่างโจรผู้ร้ายก็ไม่ได้ก่อเหตุ 
จึงขอให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาด้วย 
๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอาจารย์นิพนธ์  จิตเที่ยง หมู่ที่ ๗  
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท 
ในส่วนของถนน สมาชิกทุกท่านคงทราบดีแล้วว่า ก่อสร้าเพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกสบาย แต่ที่เลือกเส้นนี้ก็เพราะจ ากัดในเรื่องของ
งบประมาณ จึงขอให้ทางสมาชิกได้พิจารณาอนุมัติด้วย  
๓.โครงการขุดลอกคูระบายน้ า จากสวนนายอรุณ  ชูแก้ว – สวนนาย
สมเกียรติ ธีระกุลพิศุทธิ์ หมู่ที่ ๘  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 
๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐  เมตร งบประมาณ ๑๒๔,๐๐๐ บาท นี้ก็เป็น
อีกโครงการหนึ่ง ของการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ซึ่งทางสมาชิกจะเห็นว่า หมู่ที่ 
๘ จะประสพ ปัญหานี้เป็นประจ าเกือบทุกปี  และอีกส่วนก็คือเหตุผลตาม 
โครงการแรกในการป้องกันการบุกรุกคู/ห้วยสาธารณะประโยชน์ จึงขอให้
สมาชิกได้พิจารณาอนุมัติด้วย 

นายวิทยา  ชัยศิริ  - ตามท่ีท่านนายกฯอธิบายมาไมท่ราบว่ามีสมาชิกสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานฯ)   
ที่ประชุม   - ไม่มี  
นายวิทยา  ชัยศิริ  - หากไม่มีสมาชิกสอบถามรายละเอียดเพ่ิม ผมจึงขอให้สมาชิกสภาฯยกมือลงมติในการ 
(ประธานฯ)  อนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสมทีละโครงการ ดังนี้  

- ขอให้สมาชิกยกมือลงมติในการอนุมัติให้จ่ายขาดทุนส ารองเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างเสาไฟฟ้า HiGh mast หมู่ที่ ๙  ขอเชิญยกมือลงมติครับ   

ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     
อนุมัติ ๑๕ เสียง 
ไมอ่นุมัต ิ   ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 

- ขอให้สมาชิกยกมือลงมติในการอนุมัติให้จ่ายขาดทุนส ารองเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอาจารย์นิพนธ์  จิตเที่ยง หมู่ที่ ๗  ขอเชิญยกมือลงมติครับ  

ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     
อนุมัติ ๑๕ เสียง 
ไมอ่นุมัต ิ   ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 

-ขอให้สมาชิกยกมือลงมติในการอนุมัติให้จ่ายขาดทุนส ารองเงินสะสมโครงการ
ขุดลอกคูระบายน้ า  หมู่ที่ ๘ ขอเชิญยกมือลงมติครับ  

ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     
อนุมัติ ๑๕ เสียง 
ไมอ่นุมัต ิ   ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
นายวิทยา  ชัยศิริ - ในเรื่องอ่ืนๆไม่ทราบว่าท่านใดมีเรื่องอะไรบ้าง ขอเชิญครับ 
 (ประธาน) 
นายเด่นทยา  วุ่นแก้ว  - เรียนท่านประธานฯ และสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยได้มีหนังสือเกี่ยวกับการ 
(ปลัด อบต.)   ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งเอกสารตามที่ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิก 
สภาฯทุกท่านแล้ว ในสาระส าคัญขอพูดให้สมาชิกได้เข้าใจกว้างๆคือ การด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-
สถ.) แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   การด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โดยให้แต่
ละท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฯ ครบตามเป้าหมาย ภายในปีงบประมาณ      พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ 
เพราะพระองค์ท่าน ทรงเห็นว่า การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น  เป็นสิ่งส าคัญที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจักได้รักษาสมบัติของแผ่นดินให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ใน
ภายหน้า ดังนั้นในเบื้องต้น จึงขอให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะแห่ง
นี้ มีมติว่าทางอบต.สุโสะเราจะสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ หรือไม่ จึงขอให้ทางประธานสภาฯ ได้ขอมติ
ต่อที่ประชุมในครั้งนี้ ด้วยขอบคุณครับ 

นายวิทยา  ชัยศิริ  - ตามท่ีท่านปลัดไดอ้ธิบายมาไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีอะไรสงสัยหรือไม่ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)   
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - หากไม่มีสมาชิกสอบถามรายละเอียดเพ่ิม ผมจึงขอให้สมาชิกสภาฯยกมือลงมติในการ 
(ประธานฯ)  สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชด าริฯ ขอเชิญยกมือลงมติครับ 
ที่ประชุม   - มีมติเข้าร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯเป็นเอกฉันท์ 
 

นายสุวรรณ์  มัธยันต์       - ได้เสนอในการขุดลอกหรือวางท่อคูระบายน้ าซอยหลังบ้านโกค่าย ซึ่งเมื่อเกิดฝนตก
(ส.อบต.ม.๗)  น้ าจะท่วมประจ าเพราะคูระบายน้ าไม่ได้มาตรฐาน จึงขอแจ้งให้ทางผู้บริหารหาแนว  
 ทางการแก้ไขด้วย 
นายสุวิทย์  สรรเพ็ชร เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและผู่ร่วมประชุมทุกคน ด้วยถนนหมู่ที่ ๑๐ ได้มี 
(ส.อบต.ม.๑๐) ท่อระบายน้ าช ารุด ณ ตอนนี้มีท่อระบายในอยู่เพียงแค่ลูกเดียว ที่สามารถใช้ได้คือผ่าน 
 ได้เฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ รถอ่ืนไม่สมารถผ่านได้ จึงขอให้ทางฝ่ายบริหารได้หาแนว 
นายสมคิด  รองเดช  - ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ อบต.สุโสะ ในส่วนของคูระบายน้ า 
(นายกฯ)  ของหมู่ที่ ๗ กับท่อระบายน้ าของหมู่ที่ ๑๐ ทางผู้บริหารจะรีบด าเนินการแก้ไขให้เร็ว 
 ที่สุด ในส่วนนี้ขอให้ทางสมาชิกได้ติดต่อทางกองช่างอีกทีหนึ่งถ้าได้เขียนค าร้องด้วยจะ 
 ดีมาก ซึ่งเมื่อกองช่างได้ตรวจสอบและเสนอแนวทางการแก้ไขแล้วจะได้ด าเนินการ 
 แก้ปัญหาเลย และขอแจ้งเพ่ิมเติมไปยังการขุดบ่อเพ่ือผลิตน้ าประปา ของหมู่ที่ ๑๑  
 ด้วย ทราบล่าสุดว่าทาง อบจ.ท าหนังสือที่ได้ประสานไปสูญหาย ร่วมถึงการวางท่อ 
 ระบายน้ าของหมู่ที่ ๕ ด้วย และได้ให้กองช่าง จัดท าหนังสือประสานไปใหม่แล้ว ใน 
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