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การประชุมสภาสมัยวิสามญั สมัยท่ี 2  คร้ังท่ี  1/2551  

วันท่ี  24  ตุลาคม 2551 
เปดประชุมเวลา  9.30 น. 
 เมื่อสมาชิกสภาฯ   มาครบองคประชุม นายวันชัย  รัตนบรีุ     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ชะมาย  ไดทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
ระเบียบวาระที่    1   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชมุทราบ 
ประธานสภาฯ วันนีเ้ปนการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจําป  พ.ศ. 2551  คร้ังที่  1/2551   
(นายวันชยั   รัตนบุรี) เปนการประชมุพิจารณางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

ระเบียบวาระการประชุมมีอยู 6  วาระดวยกัน  วาระแรก เร่ืองที่ประธานแจงที่ประชุม
ทราบก็มีเร่ืองการประชุมพิจารณางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2552   
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  วาระที่  3 เร่ืองญัตติเกี่ยวกับพจิารณา
จายงบประมาณรายจาย  วาระที่  4 เกีย่วกับจายขาดเงนิสะสม  วาระที่  5  ขออนุมัติเบิก
จายเงินตัดป  วาระที่  6  วาระอื่น ๆ   

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว   
ประธานสภาฯ ขอใหสมาชิกไดตรวจดูรายงานการประชมุ  วามีสวนใดที่จะแกไขเพิ่มเติม  หรือลด 
(นายวันชยั  รัตนบุรี) ถอยคําครับผม 
นายวิโรจน  เรืองบุรี ประธานครับผมขอหารือเกี่ยวกับระเบยีบวาระนะครับผมคิดการเขียนระเบียบ 

วาระควรเรยีงลําดับสวนที่มคีวามสําคัญมากกวา  เหมือนอยางการขออนุมัติกันเงนิไว
เบิกตดัปควรอยูในวาระที่  3 จะไดทราบวาโครงการใดบางที่ตก   ผมวานาพิจารณา
เปนขั้นตอน  เร่ืองจายขาดเงนิสะสมอยูในวาระที่  4  ทานคิดดูนะครับญัตติราง
ขอบัญญัติตองพิจารณาตั้ง 3  วาระ  สภาตองรูกอนวาเบกิตัดปมีอะไรบาง 

ประธานสภาฯ ตามที่สมาชิกไดเสนอตอทีป่ระชุมเปนการหารือนั้นในเรื่องวาระนั้นครั้งตอไปแต
(นายวันชยั  รัตบุรี) จริง ๆ  แลวการลําดับระเบียบวาระตองเปนไปตามระเบยีบวาดวยการประชุม  
 คร้ังนี้ใหเอาตามนี้ไปกอน  ใหดูในระเบยีบวาระที่  2  กอนครับ 
ประธานสภาฯ ในระเบยีบวาระที่  2  ไมทราบวาสมาชิกทานใดจะแกไขเพิ่มเติมบาง 
(นายวันชยั  รัตนบุรี) 
นายคนึง   สุวรรณพันธุ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ    กระผมนายคนึง  สุวรรณพันธุ ส.อบต. 
 หมูที่  6  ครับ  ในสวนหนาที่  3  วันนัน้ไดไปนั่งตรวจรายงานการประชุมนอก 
 รอบที่หนารานของทานประธานกบัเลขา  เลขาไดถามผมวาคําวาเทจ็ทาํยังไง  คํา 
 วาเท็จก็คือเท็จใหใสไวอยางนั้น คําวาเทจ็กค็ือเท็จหมายถงึโกหกแตในรายงาน 
 การประชุมคําวาเท็จเปนคําวานาจะไมถูกตอง ในความหมายภาษาไทยนาจะไม 
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 ถูกตอง คือจริงก็ได  ไม จริงก็ได  กระผมคิดวาทานเลขาจะใหเกียรติผมตรวจ
  รายงานการประชุมเสียกอน ไมตองมาพูดในที่ประชุมสภา กระผมขอใชคําวาเทจ็
  

 
 เหมือนเดิม คําวาไมถูกตอง คนละความหมายกันครับ 
นายวิโรจน   เรืองบุรี ทานประธานครับ ดูหนาที่  4  ครับ  ขอความที่วารายงานการประชุมเปนรายงาน 
 ที่ไมถูกตองผมฟนธงไปเลยครับวารายงานนี้เปนรายงานเท็จ ผมไมไดพูดวาเปน
 รายงานที่ไมถูกตอง ถาทานประธานกับปลัดจะเอาตามระเบียบผมขอยนืยันวาเอกสาร
 นี้เปนรายงานการประชุมเทจ็ 
ประธานสภาฯ ในประเด็นทีท่านสมาชิกไดเสนอไปนัน้ ผมนาคําวาเทจ็กับคําวาโกหกนั้นเปน 
(นายวันชยั   รัตนบุรี) ความหมายเดยีวกันแตภาษาพูดกับภาษาเขยีนเทานัน้เอง  
วิโรจน  เรืองบุรี ผมรับผิดชอบครับคําพูดตรงนี้ที่วารายงานนี้เปนรายงานเทจ็ ผมรับผิดชอบครับ 
คนึง  สุวรรณพันธุ ผมก็รับผิดชอบเหมือนกนัผมก็ขอใชวารายงานนี้เปนรายงานเท็จเมื่อทาน  
 ประธานวินจิฉัยวาคําวาผมวาคําวานาจะไมถูกตองนั้นหมายถึงวาจริงกไ็ดไมจริง 
 ก็ได เทจ็คือทั้งหมดไมจริง ผมใหเลขาแกไข ใหตรงกับขอเท็จจริงดวยครับผมใช 
 คําวาเท็จไมไดใชคําวาไมจริงขอใหเขยีนใหตรง  ๆ  ดวยครับ  ขอบคุณครับนั้น   
ประธานสภาฯ ถาทานสมาชิกทั้งสองทานจะเอาอยางนั้นกต็ามใจ เดีย๋วจะเลขาไดแจงใหทราบ 
(นายวันชยั  รัตนบุรี) ครับ 
ธํารงคศักดิ์  ชาญอาวุธ ของคุณคนึง  สุวรรณพันธุ  ที่ใหแกไขในหนาที่  3  นะครับวาเปนรายงานที่ไมนาจะ

ถูกตองเปนรายงานเท็จ  ของคุณวิโรจน  เรืองบุรี  หนาที่  4  กับหนาที่  7  ใหแกคําวา
จากรายงานทีไ่มนาจะถูกตองเปนรายงานเท็จครับ 

ประธานสภาฯ เรียบรอยแลวนะครับ  ตอไปผมขอใหสมาชิกชวยกันมองถึงประโยชนกับองคกร
(นายวันชยั  รัตนบุรี) สวนที่ไมเกิดประโยชน กพ็ยายาม นะครบัเพื่อจะไดรักษาระเบยีบและเวลาใน 

การประชุม การใชภาษาก็เหมือนกันพยายามใชภาษาเขียน อยาใชภาษาที่ใชที่บาน  
สําหรับระเบียบวาระที่  2  ไมทราบวาทานสมาชิกจะแกไขเพิ่มเติมหรือไม  ถาไมมีผม
ขอใหยกมือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลวดวยครบั 

มติที่ประชุม เห็นดวย   12 เสียง 
 ไมเห็นดวย   - เสียง 
 งดออกเสียง    2 เสียง 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองการพิจารณารางงบประมาณรายจายประจําป 2552 
ประธานสภาฯ วาระที่  1  ในขั้นตอนรับหลักการผมขอเชิญทานผูบริหารครับ 
(นายวันชยั  รัตนบุรี) 
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นายกอบต. ก ร า บ เ รี ย น ท า น ประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผม(นายประพัฒน  รักษศรีทอง) นายประพัฒน  รักษศรีทอง   ผมในฐานะผูบ ริหารทาน
ประธานสภาฯ  และสมาชิก 
 

/....สภาองคการ 
 สภาองคการบริหารสวนตําบลชะมาย  บัดนี้ถึงเวลาที่ผูบริหารองคการบริหาร
 สวนตําบลชะมาย   จะไดเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เร่ือง  
 งบประมาณรายจายประจําป 2552   ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลชะมาย  ฉะนั้น
 ในโอกาสนี้ ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลชะมาย   จึงขอแถลงใหทาน
 ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
 หลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ดังตอไปนี้ 

 1.  สถานะการคลัง 
ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 องคการบริหารสวนตําบลไดประมาณการรายรับไว 

 จํานวน   48,588,712.-  บาท  โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบล
 จัดเก็บเอง  จะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและในสวนของ 
 งบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว จํานวน  48,588,712.-  บาท  ซ่ึงคาดวา
 จะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งการจัดทํา
 งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลชะมายเปนการจัดทํางบประมาณแบบ 
 สมดุล (รายไดเทากับรายจาย) องคการบริหารสวนตําบลชะมาย  มีเงินสะสม  
 คงเหลืออยูจํานวน  4,867,875.79.-  บาท (ขอมูล ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2551)   

 2. การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 
 ในปงบประมาณที่ผานมาแมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนจํากัด
 เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจตางๆ ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตาม
 อํานาจหนาที่ตามกฎหมายก็ตามแต  องคการบริหารสวนตําบลชะมายสามารถดําเนิน
 กิจการที่ไดตั้งงบประมาณรายจายตามแผนพัฒนาฯและนโยบายของผูบริหาร ในสวน
 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเรื่อง  
 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2552  ขององคการบริหารสวนตําบลชะมาย   อําเภอ
 ทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 งบประมาณรายจายทั้งสิน้ ยอดรวม  48,588,712.-  บาท 
 แยกรายละเอยีดตามแผนงานไดดังนี ้
 ก.  ดานบริหารทั่วไป 
      1.  แผนงานบริหารทั่วไป    ยอดรวม  15,551,480.-  บาท 
      2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม 300,000 .-  บาท 
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  ข.  ดานบริการชุมชนและ สังคม 
      1.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม  1,190,000.-  บาท 

…../ 2.  แผนงานสราง 
 
      2.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  ยอดรวม  300,000.-  บาท 
      3.  แผนงานการศึกษา    ยอดรวม  3,504,000.-  บาท 
      4.  แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม  23,374,160.-  บาท 
      5.  แผนงานสงัคมสงเคราะห    ยอดรวม  2,000,000.-  บาท 
      6.  แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม  250,000.-  บาท 

 ค.  ดานเศรษฐกิจ 
      1.  แผนงานการเกษตร    ยอดรวม  60,000 .-  บาท 

 ง.  ดานการดําเนินงานอื่น 
      1.  แผนงานงบกลาง     ยอดรวม  2,059,072.-  บาท 
 เหตุผล 
 เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา
 องคการบริหารสวนตําบลตลอดปงบประมาณ  พ.ศ.  2552   จึงเสนอรางขอบัญญัติ
 องคการบริหารสวนตําบล  เร่ืองงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552   
 เพื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชะมาย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป   
 ตามรายละเอียดที่ไดสงใหเพื่อนสมาชิกฯทุกทานไปศึกษา ในสวนของผมเองที่ไดให
 เพื่อนสมาชิกไปศึกษาแลวนั้นในงบประมาณสวนตาง ๆ  รายจายอื่น ๆ  รายจาย
 ประจํา  โครงสรางพื้นฐาน  ถาเห็นวาไมมีความจําเปนผมยินดีใหเพื่อนสมาชิกแปร
 ญัตตินั้นได   แตรายจายตามโครงสรางพื้นฐานผมจะทําตามความเดือนรอนของ
 ประชาชน งบประมาณ จะไมเทากันในแตละพื้นที่ ในสวนของครุภัณฑตางๆ ถา
 เพื่อนสมาชิกเห็นวาอยางไหน ไมจําเปนขอแปรญัตติตัดออกไปไดผมก็พรอมที่จะ
 ตอบถาเห็นวาของอยางนี้ไมสมควร  ผมพรอมที่จะตัด  อยากใหเพื่อนสมาชิก
 เสนอแนะงบประมาณรายจายประจําป  2552 ขอขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ ในสวนของระเบียบวาระที่  3  ทานนายกก็ไดนําเสนองบประมาณรายจายประจําป 
 2552  เพื่อใหพิจารณาดวยความละเอียดรอบคอบเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับพี่
 นองในเขตตําบลชะมาย ขอใหสมาชิกทุกทานชวยกันดูใหใชความรอบคอบในการ
 พิจารณา  งบประมาณเกือบหาสิบลาน  ขอใหชวยงบประมาณที่ตั้งไวเยอะพอสมควร  
 เมื่อทานนายกไดเสนอญัตติแลว  ผมจะขอใหเพื่อนสมาชิกฯที่บางทานไดรับไปรับ
 รางงบประมาณ  มันจะมีใบแทรกที่ทานนายกไมไดแจงขอใหแจงดวยสวนที่ผิดพลาด
 อยู  ขอเชิญครับ 
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…../นายกอบต. 
นายกอบต. กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกฯ   ในสวนของใบแทรกจะมีรายละเอียดอยู 
(นายประพัฒน  รักษศรีทอง) สวนหนึ่งในหนาที่  3  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  ในเรื่องของคาใบอนุญาตอื่น ๆ  
 ซ่ึงมีรายรับมา  11,640  บาทนะครับ รายละเอียดในหนา  4  ขอใหสมาชิกไดเพิ่มดวย
 ครับ  ป 2551  ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ   ในชองที่วางอยู  เปน  

....../  5,897,368.20 
 5,897,368.20 บาท     ภาษีมูลคาเพิ่ม 1ใน9  จาก  9,594,0368.14  เปลี่ยนเปน 
 5,897,368.20  บาท    ภาษีมูลคาเพิ่ม  1 ใน 9  จาก   9,594,068.14    คงเหลือเปน    
 3,696,699.94    บาท รายละเอียดที่มีอยูในใบแทรกก็มีเพียงแคนี้ 
วันชัย ทานนายกก็ไดแจงในสวนที่ตัวเลขที่ยังคลาดเคลื่อนอื่น ๆ  ขอทําความเขาใจในใบ
แทรก ในหนาที่  13  เพื่อความเขาใจตรงกันตรงรายไดที่รัฐบาลจัดสรรใหที่มีอยูยี่สิบหาลาน
 ใหไปดูในสวนนั้นเพื่อใหเขาใจตรงกันและไมใหเกิดความคาดเคลื่อนจะไดไม
 เสียเวลานะครับ ฉะนั้นตัวเลขจะตองเขาใจตรงกัน ทานนายกยังไมไดแจง 
นายก เพื่อความเขาใจตรงกันขอเพิ่มอีกนิดในหนาที่  4  ภาษีมูลคาเพิ่มตามพรบ.กําหนด
 แผนฯ จาก 10,000  บาท  เปน  7,010,000  บาท เพื่อใหรายละเอียดไดตรงกัน   
  ในหนาที่ 13  ในสวนของขอที่  1.6 ภาษีมูลคาเพิ่ม   1ใน  9  จาก   11,500,000  
 เปลี่ยนเปน   4,500,000  ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ขอ  1.7   ภาษีมูลคาเพิ่มตาม
 พรบ.กําหนดแผนเปน 7,010,000  บาท   ก็มีรายละเอียดเพียงแคนี้นะครับตามใบ
 แทรก  ขอขอบคุณมากครับ 
ประธานสภาฯ ไมทราบวาทุกคนไดรับใบแทรกกันทุกคนหรือยังถายังไมไดรับจะมตีวัเลขที่ผิดพลาด
(นายวันชยั  รัตนบุรี) อยู  ในสวนของประมาณการรายรับยี่สิบเอ็ดลานแยกเปนสองสวนอยูในใบแทรก
 แลวครับ 
วิโรจน  เรืองบุรี กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายวิโรจน  เรืองบุรี สมาชิกสภาฯจาก
 หมูที่  3  ทานประธานครับ กอนที่  ผมอยากทราบวาผูบริหารไดเสนอรางญัตติ
 งบประมาณรายจายประจําป   2552  ตอทานประธานเมื่อวนัที่เทาไหรครับ      
ประธานสภาฯ ดีแลวครับ  ตรงนี้ไมตองเปนหวง  ผมมีความเรียบรอยในสวนของญัตติ   ก็รู ๆ  กัน
(นายวันชยั  รัตนบุรี) อยูในเรื่องของญัตติ  ทางบริหารได 
 สงมาใหผมเมือ่วันที่  19  ขอทําความเขาใจกับเพื่อนสมาชิกฯ ดวยนะครับ ถาใคร
 สงสัยใหมาดทูี่ผมได  
ประธานสภาฯ เชิญคุณวิโรจน  ครับ 
(นายวันชยั  รัตนบุรี) 
นายวิโรจน  เรืองบุรี ทานประธานที่เคารพ  กระผมวิโรจน   เรืองบุรี     สมาชิกสภาฯจากหมูที่  3  ทาน 
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…./ คณะผูบริหาร 

 คณะผูบริหาร มาทําหนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   เพื่อให
พิจารณาใหความเห็นชอบขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2552    เห็นชอบไม
เห็บชอบอยูที่ผูบริหารวาทานสามารถตอบชี้แจงไดชัดเจนแคไหน  ทานประธานครับ 
ตามที่คณะผูบริหารไดเสนอขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2552 ตอสภา
เพื่อใหความเห็นชอบในวันนี้  ตรงนี้  ผมบอกตามตรงผมไมกลาหรอกครับทาน
ประธานอยากให ผูบริหารกลับไปทบทวนดูกอนเพราะทุกคนเห็นแลวมีความรู
ความสามารถทั้งนั้น  ไมวาจะเปนนายก  รองนายก  เลขา  หรือเจาหนาที่งบประมาณ  
แตทานมาดูรายละเอียดขางในนะครับตั้งแตหนาที่  8  เลยครับ  หนาที่  9  ครับหนาที่  
9   มีงบประมาณรายจายทั้งสิ้นทานตั้งไว ที่  48,588,712  บาท ทานแยกไปจายตาม
แผนงานนะครับ   ตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   ยอดรวม  
1,190,000  บาท   แลวทานไปดูหนาที่  10    แผนงานเดียวกันนะครับแผนงานศาสนา
วัฒนาธรรมและนันทนาการนะครับยอดรวม  23,374,160  บาท  ผมไมทราบวาเอาตัว
ไหนเปนบรรทัดฐานครับตรงนี้  หนาที่  11  หนานี้นายอําเภอเปนผูเซ็นตอนุมัตินะ
ครับถาไปอยางนี้ทานคงไมเซ็นตแน  ใหทานดูหนาที่  9  แผนงานการศึกษานะครับ
ยอดรวม  3,504,000  บาท  แตในหนาที่  10   ยอดรวมอยูที่  1,190,000  บาท  ซ่ึง
แตกตางกันครับ  ใหทานดูแผนงานเคหะและชุมชนครับ  หนาที่  9  ยอดรวม  
23,374,160  มาดูหนาที่  10  แผนงานเดียวกันครับยอดรวม  3,504,000  บาท    แลว
ความเท็จจริงมันอยูที่ตรงไหนครับทานประธาน   แลวตามดูตอนะครับ หนา  15  
ครับ รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป 2552  แผนงานบริหารงานทั่วไปใน
สวนสํานักปลัด  12,044,960  บาท  สวนการคลัง  3,506,920  บาท  พอไปดูหนา  16  
นะครับของสวนสํานักปลัดนะครับ  ตัวเลขกลับเปน  20,301,160  บาท  สวนการคลัง  
3,506,920  บาท  รวมทั้งสองสวน  23,808,080  ทานไปดูหนาที่  11  ตอเลยนะครับ  
หนา  11  เปนแผนงานรักษาความสงบภายใน  สํานักปลัด  งบประมาณ  300,000  
บาท  แลวหนาที่  19  ดานแผนงานการศึกษาของสวนสํานักปลัด  3,504,000   หนาที่  
21  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    งบประมาณสํานักปลัด  
1,190,000   หนาที่  23  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งบประมาณสํานัก
ปลัด   300,000  บาท   หนาที่   25  แผนงานเคหะและชุมชน  สวนสํานักปลัด  
3,000,000  บาท  สวนโยธา  20,374,160  บาท   หนา  27  แผนงานงบกลาง  
งบประมาณสํานักปลัด  2,059,072  บาท  ตอไปแผนงานสังคมสงเคราะห  สํานักปลัด
งบประมาณรวม 2,000,000  บาท  หนาที่  31แผนงานการเกษตร งบประมาณรวม  
60,000  บาท   แตไปหนาที่  32  ตรงนี้รายละเอียดรายจายเปนของป 51หนา  33    

...../แผนงานสาธารณสุข 
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 แผนงานสาธารณสุขสวน สํานักปลัด  งบประมาณรวม  250,000  บาท  แตพอไป

หนา34  รายละเอียดงบประมาณรายจายเปนของป 51  ทั้งหมดรวมแลว  10  แผนงาน 
ครับทานประธาน   ผมรวมทั้งสวนการคลังจายไป  3,506,920  บาทสวนโยธา  
งบประมาณรวม  20, 374,160  บาท   สํานักปลัดงบประมาณรวม  32,964,232  บาท
รวมแลว  56,845,312 เกินตั้ง  8  ลานกวา  ผมไมทราบวาเคาเอาไปทําอะไร ทานรวมดู 

 ดี ๆ  ผมรวมดูแลวไดหาสิบหกลานกวาแลวทานมาดูการตั้งงบประมาณ หนาที่  40 
ครับทานประธาน วัสดุจราจรและอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องตั้งไว   50,000  บาท  เพื่อจาย
เปนคาจัดซื้อวัสดุจราจรและอุปกรณที่ เกี่ยวเนื่องผมก็ไมทราบวาวัสดุอุปกรณ
อะไรบาง ตั้งไว  50,000   มาดูหนาที่  43  นะครับ  หนาที่  44  ครับแผงกั้นไฟจราจร
ตั้งไว  48,000  บาท  ครับผมวาแผงกั้นไฟจราจรมันเปนวัสดุจราจรหรือเปลาผมไม
ทราบนะครับ  แตเห็นทานมาตั้งแยก  ผมอยากแยกใหเห็นนะครับและก็ไฟฉายเผชิญ
เหตุครับผมก็ไมเคยเห็นนะครับมันมีคุณสมบัติพิเศษก็คือชารตไฟได  ถานแบตเตอรี่
จํานวน  4  กอน  มีแทนชารต  5  ตัว ผมไมทราบวาไปตั้งรวมกับวัสดุจราจรไดหรือ
เปลา  มาดูดวงไฟกระพริบจราจรหนาที่  45  นะครับ  ตั้งไว  99,000  บาท ตรงนี้ผมจํา
ไดครับวาในป  51  198,000  บาท   ซ้ือ  6  ชุด  แตรอบนี้ทานซื้อ  3  ชุด   ผม
เปรียบเทียบใหเห็นนะครับ ผมไมทราบวาดวงไฟกระพริบจราจรเปนวัสดุจราจรหรือ
อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องหรือเปลานี่ผมตั้งขอสังเกตไวนะครับ ตามไปดูในสวนโยธาบาง
นะครับ  หนาที่  51  ประเภทถนน  ตั้งไว  251,000  บาท  เพื่อจายเปนคาปรับปรุง
ถนนสายทาหลวงซอย  1  และซอย  2       โครงการนี้ถาผมจําไมผิดนะครับป 
งบประมาณป  51  ทานตั้งไว  201,000  บาทรอบนี้ทานเพิ่มมาอีก  50,000  ทานดูซิ
ครับสภาพเดิมเปนหินคลุก   ตอนนี้ยังไมไดทํายังเปนถนนลูกรัง ทานดูนะครับผมจะ
เปรียบเทียบใหดูโครงการนี้มันมีอะไรแอบแฝงอยูหรือเปลาครับเปรียบเทียบกับของ
หมูที่  7  นะครับ  หนาที่  57  โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายนรินทร  ครุฑคง 
นะครับ ตรงนี้งบประมาณแค  124,000  บาท มีคาบดอัดเรียบรอยครับ  แตโครงการ
โนน  สองแสนหาคาบดอัดก็ไมมีทานดูนะครับการตั้งงบประมาณ  ผมตอเลยนะครับ
คาครุภัณฑทานตั้งงบประมาณไว  หนาที่  43  ครับทานประธาน  จัดซื้อตูเหล็กบาน
เล่ือนกระจกจํานวน  5  ตูครับงบประมาณ  18,000  บาท เคาบอกจัดซื้อตามราคา
ทองตลาดครับ ผมไมทราบวาตู เหล็กบานเลื่อนกระจกมีขนาดความกวางกี่เซ็นต  
ความยาวกี่เซ็นต  ความสูงกี่เซ็นตครับ  ตรงนี้ เมื่อซ้ือมาแลวไมรูจะตรวจสอบยังไง
ครับทานตรวจรับกันไดอยางไรครับ เมื่อซ้ือมาแลวเจาหนาที่ตรวจรับตรวจยังไงครับ
ตรงนี้อยากทราบครับคือขนาดไมไดบอกครับ  แลวทานมาดูขอที่  4 หนา  43  ครับ  ตู 

...../เหล็กบานเลื่อน 
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 เหล็กบานเลื่อนบานทึบตั้ง ไว  11,000  บอกราคาทองตลาดครับ ขนาดไมมีครับ  มา

ขอที่  6 ช้ันวางหนังสือ  4  ช้ัน จํานวน  3  ตัว  ไมมีขนาด ทานตรวจรับกันไดอยางไร  
ขอที่  9  ตูเหล็กขนาด  2  บาน  จํานวน  2  ตู  ผมไมทราบวาบานหนึ่งกี่เซ็นตครับ  มา
ดูที่ขอที่  11  หนา  44   ช้ันวางเอกสารแบบวางเอียง 16,470  บาท ขนาดก็ไมมี หนาที่  
62  ก็เหมือนกัน บอกวาซื้อตูเหล็กขนาด  4  ล้ินชัก จํานวน  2  ตู ก็ไมไดบอกขนาด 

 เหมือนกันวาสูงกี่เซ็นต  กวางกี่เซ็นต  ขอ 2.1.1.3  ตูเหล็กบานเลื่อนกระจกตรงนี้ ซ้ือ 
2 ตูครับราคาจากทองตลาด  ตรงนี้ราคา  7,000  บาท  หนึ่งตูราคา  3,500  บาท  
เปรียบเทียบกับหนาที่  44  ครับตูเหล็กบานเลื่อนกระจกเหมือนกันตพอ  5  ตู  ราคา  
18,000  บาท  ขนาดอะไรก็ไมไดบอก  ผมเห็นทานตั้งงบประมาณอยางนี้แลวคิดไป
ถึงนโยบายของทานนายกนะครับวาที่ทานวาประหยัดโปรงใสตรวจสอบไดไมปลอย
ใหอบต.ชะมายเสียโอกาสทุกกรณี 

ประธานสภาฯ ครับขอใหทางทานสมาชิกก็เปนหนาที่นะครับในการที่จะตรวจสอบงบประมาณ 
(นายวันชัย  รัตนบุรี) เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับพี่นองในเขตตําบลชะมายของเราซึ่งเรามีหนาที่ดูแล 

และตรวจสอบการใชจายงบประมาณของฝายบริหารก็ถือวาเปนการชวยกันเปน
การบูรณาการรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนนะครับตรงนี้อยากใหสมาชิกชวยกันเปน
หูเปนตาในการใชจายงบประมาณสวนนี้นะครับ  ขอเชิญทานนายกนะครับ 

นายกอบต. กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติ์ทุกทาน   กอนอื่นก็ตอง 
(นายประพัฒน  รักษศรีทอง)  ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่ไดช้ีแนะขอผิดพลาดของการในการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป  2552  ในสวนของหนาที่  10  ที่เพื่อนสมาชิกชี้ใหเห็น
โดยเจตนาจริงคือส่ีสิบแปดลานกวานะครับโดยตัวเลขคลาดเคลื่อนนิดหนอย  ใน
สวนเคหะชุมชนยอดรวมคือ  23,374,160  บาท  ตัวเลขสลับกันนิดหนอย ขอใหเพื่อน
สมาชิกชวยแกตรงนี้ดวยนะครับ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการคือ  
1,190,000  บาท  แผนงานดานการศึกษา  3,504,000  บาทตัวเลขสลับกันอยูนะครับ  
ในเรื่องของครุภัณฑตามที่เพื่อนสมาชิกไดเสนอแนะที่ผมไดพูดตั้งแตตนวาตรงนี้ผม
ยินดีนะครับวาที่เพื่อนสมาชิกเห็นวาไมจําเปน  ถาเห็นวาสิ่งไหนไมจําเปนก็สามารถ
เสนอแปรญัตติตัดออกไปไดผมเปนคนเห็นดวย ที่จะเสนอแปรญัตติตัดออกให  แต
ของบางอยางนะครับ   อยางเชนวาแผงไฟนะครับซึ่งทางเจาหนาที่งบประมาณไดตั้ง
ไวในคาครุภัณฑ   วัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับการจราจรก็คือการตีเสนจราจรครับทางผมได
ประสานไปยังโรงพักทุงสงแลวนะครับวาใหมาชี้ให ซ่ึงที่จริงจะดําเนินการในปที่
ผานมาแตก็ไมไดดําเนินการ   แผงไฟผมวามีความจําเปนเพราะเราตองบริการ
สาธารณะที่จะตองดําเนินการ  แตไฟฉายเผชิญเหตุผมวาตัดเสียไดก็ดีผมยินดีจะเปน 

...../คนเสนอญัตติ 
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 คนเสนอญัตติใหทานยก มือให    ผมตัดมาเยอะแลวครับ   อยางคาลวงเวลา  

700,000  บาท   นะครับ ผมตัดเหลือ  300,000  บาท  ผมเหลือไวใหแตคนงานประจํา
รถขยะที่ปฏิบัติงานในวันเสาร  คาใชจายอปพร. 500,000  บาท  ผมตัดเหลือ  300,000  
บาท  ผมตัดสามรอบนะครับกวาจะงบจะลงมาไดขนาดนี้  ในสวนของตูนะครับผม
ขอชี้แจงวาเจาหนาที่งบประมาณ  ผมอยากใหเพื่อนสมาชิกเขามามีสวนรวมในการ
จัดซื้อ 

 ในสวนของตูนะครับ  ใหเพื่อนสมาชิกไดเขามาตรวจสอบ ผมเองมีนโนยายที่จัดตั้ง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอนนี้กําลังดําเนินการกอสรางซอมแซมอยู   ถาเพื่อนสมาชิกเห็น
วาไมจําเปนนะครับเดี๋ยวนอกรอบคุยกันได  ตรงไหนไมจําเปนเราจะแปรญัตติไปใน
สวนไหน สวนที่คุยกันตอนเชา เร่ืองประปานะครับมีหนังสือส่ังการมาวาถาไมมีแบบ
เขาสูขอบัญญัติไมได  ผมยินดีครับถาแบบเสร็จแลวจะจายขาดเงินสะสมใหเลยใน
สวนของสภาฯนะครับ  ในสวนของหินคลุกนะครับ  ก็เห็นเหมือนผมนะครับใน
ขอบัญญัติ สองแสนหนึ่งหมื่น  มาเปนสองแสนหา มันสูงกวาเดิมนะครับ ผมยินดีตรง
นี้นะครับตรงนี้  แตผมเองก็ไมมีความรูเร่ืองชาง คาเฟคเตอรอะไรตออะไร ผมยินดีจะ
ตัดสวนนั้นใหเพื่อนสมาชิกไดเสนอแนะมา  ในขั้นตอนการแปรญัตติ  ซ่ึงตองขอโทษ
ดวยวาในสวนของตัวเลขสลับกันอยูนะครับตามที่ไดบอกไปตามที่ทานไดเสนอแนะ
มา  ผมพรอมที่จะตัดนะครับอยางเชนไฟฉายเผชิญเหตุ คาลวงเวลาถาเห็นวาเยอะไป  
ผมมองสถานะทางการคลังของผมแลว  เงินอุดหนุนผมตัดไปเยอะนะครับ  เรามีความ
จําเปนตองเล้ียงดูตัวเองกอน  เล้ียงดูตัวเองคือใหพี่นองในตําบลชะมายกอน  อยางของ
โรงพักทุงสงขอมาผมตัดผมไมใหปนี้  อยางที่ผมบอกไวคาลวงเวลาผมตั้งไวเฉพาะ
พนักงานประจํารถขยะ ผมอยากใหเลขาบันทึกไวดวย  ตอไปจะไมมีในสวนอื่น ใน
สวนที่จําเปนอยางเชนสวนการคลังที่มีความจําเปนเรงดวนใกล ๆ  ส้ินปงบประมาณ
หรือมีความจําเปนตองเก็บภาษี  หรือสวนโยธาที่มีความจะเปนตองสํารวจโครงการ  
เบิกจายเทาที่จําเปนเทานั้นครับ  ในการจัดทํางบประมาณในสวนของโครงสราง
พื้นฐาน มีอยูในแผนพัฒนาสามปทั้งหมดนะครับ  ผมตองขอขอบคุณคุณวิโรจนนะ
ครับ  ที่ช้ีใหเห็นถึงขอผิดพลาดนะครับ และอยากใหเพื่อนสมาชิกทุกคนอภิปราย 
ชวยกันดูขอบัญญัติ ซ่ึงในวันนี้เปนเพียงขั้นรับหลักการนะครับ  ผมตองขอขอบคุณ
นะครับ ในสวนที่เราจะคุยรวมกันวาจะตัดตรงไหน ผมพรอมจะตัดนะครับ  ขอบคุณ
มากครับ 

ประธานสภาฯ ทานนายกก็ไดช้ีแจงในสวนของงบประมาณในเรื่องของตัวเลขที่ผิดพลาดไป   ใน
เร่ืองของขนาดของตู  จริงแลวผมก็มองเหมือนทานสมาชิกนะครับวาสํานักงานมันจะ 

...../คับแคบไปแลว 



 11
 คับแคบไปแลวนะครับแต งบประมาณในการจัดหาก็มีเยอะฟง พอฟงทานนายก

ช้ีแจงเหตุผลแลวเขาใจนะครับวาเรามีศูนยเด็กเล็ก อาจจะคงไวแตในสวนรายละเอียด
นั้นอาจจะระบุไวดานหลังวาเปนของศูนยเด็กเล็กเพื่อใหเกิดความสับสนนะครับใน
สวนของตรงนี้  จริงๆ แลวเพื่อนสมาชิกก็มีความสับสนในการจัดหาตูเอกสารตรงนี้  
ในสวนของสํานักงานอบต.  เองผมดูแลวอาจจะคับแคบไปแลวนะครับ    ถาหากวาตู 

 เอกสารมาเปนยี่สิบตูคงจะคับแคบไปถนัดตา  เพราะฉะนั้นในสวนของที่นาจะเปน
ของศูนยเด็กเล็กตรงนี้ก็มีความจําเปนและมีความเรงดวนที่จะตองจัดหา  ในขั้นตอน
แปรญัตติก็คงตองมีคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะไปชวยกันดูแลใหเกิดประโยชน
สูงสุดของการใชจายงบประมาณนะครับที่ตั้งไวสูงเราก็สามารถแปรญัตติตัดลงมาได   
เพราะฉะนั้นการอภิปรายถือไดวาเปนการชวยกันดูแลในเรื่องของการใชจาย
งบประมาณอยางแทจริง  แลวถือวาเปนการบูรณาการการทํางานรวมกัน  ผมคิดวาใน
เร่ืองของคาลวงเวลานะครับก็ตามวัตถุประสงคที่ทานนายกไดตั้งไวสําหรับของ
พนักงานที่มีความจําเปนตองทํางานนอกเวลาตามความเหมาะสมเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  แตถาเปนของอาสาสมัครที่ตั้งไว รูแลววาเราใชจายในสวนนั้นมัน
เยอะ  หลาย ๆ  คนมารําพึงรําพันกับผมวางบประมาณในสวนนี้เราใชจายไปเยอะ  
จริง ๆ  แลวอาสาสมัครก็บอกไวตามตัวชัดเจนแลววา เราเขามาอาสาสมัครเพื่อชวย
ดูแลปญหาในตําบลชะมาย  ตรงนี้ก็ขอฝากใหทางนายกชวยดูแลงบประมาณในสวน
นี้ดวย  ใหเปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อไมใหผิดระเบียบนะครับ  ตรงนี้ก็ขอทั้งสอง
ฝายทําความเขาใจใหตรงกันนะครับวางบประมาณสวนไหนที่จําเปนที่จะตองแปร
ญัตติออกก็ตองมานั่งรวมกันแลวก็ตองแปรออกไปแลวจะไปใชในสวนไหนนั้นก็
ตองมาตกลงรวมกันในขั้นตอนของการแปรญัตติ  ขอใหเพื่อนสมาชิกตองชวยมาดูใน
สวนของการแปรญัตติ  ในแตละสวนงบประมาณที่ตั้งไวตามที่ดู ๆ  มาแลวนั้น มีจุด
ผิดพลาดอยูเยอะพอสมควร  ขอใหเพื่อนสมาชิกชวยกันดูเพื่อใหงบประมาณประจําป 
2552  นั้น  เกิดประโยชนสูงสุดกับพี่นองในตําบลชะมายของเรานะครับ  ก็ตอนะครับ
ขอเชิญคุณสุรศักดิ์  นะครับ 

นายสุรศักดิ์  เดชะราช   กราบเรียนทานประธานสภาสมาชิกผูทรงเกียรติ  ผมมีขอสงสัยอยูทีหนาที่  45  นะ
ครับ  เครื่องแสกนลายนิ้วมือ  ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแสกน
ลายนิ้วมือที่มีความเร็ว  0.5  วินาที  เชื่อมตอดวย  USB  2.00  ผมจะถามวาทานจะใช
ทําอะไรครับ  เคาใชใหประตูเปดเขาออก   หรือติดตามผนังพอใชนิ้วมือแสกนแลว
ประตูจะเปดออกครับ  ขอขอบคุณครับ   

…../ นายกอบต. 
 
นายกอบต. กราบเรียนประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  สําหรับเครื่องแสกน 
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(นายประพัฒน  รักษศรีทอง) ลายนิ้วมือ  อยางที่รู ๆ  กันอยูครับวาพนักงานของเรามาทํางานกันอยางไร  คุย

กันไมรูกี่รอบแลวครับเวลาประชุมนะครับ     ไดคุยกันในที่ประชุมวามีความ
จําเปนตองใชเครื่องแสกนลายนิ้วมือ  แตถาทานเห็นวาไมมีความจําเปนผมพรอมที่จะ
ใหแปรญัตติตัดออกได  ไมมีปญหาครับในสวนของผมครับ  ผมก็พรอมที่จะเปนผูยื่น
แปรญัตติออกเองก็ได  ขอขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญคุณวิโรจนครับ 
นายวิโรจน  เรืองบุรี กราบเรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกทุกทาน กระผมนายวิโรจน  เรืองบุรี  

สมาชิกสภาฯจากหมูที่  3 ครับ  ผมขอทําความเขาใจตรงนี้นะครับวา ที่ผมไดแปรใน
เร่ืองการจัดซื้อตูนะครับ  ตรงนี้ที่เอาไปใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กนะครับ ผมไมคดจะตัด
นะครับ  แตอยากใหผูบริหารใสใหชัดเจนนะครับวาตูมีขนาดไหน ยาวกี่เซนต  กวาง
กี่เซนต  สูงกี่เซนต  ที่บอกวาตูมีจํานวน  5  ตู  ตูมีจํานวน  3 ตู  ผมอยากใหใส ความ
กวางกี่เซนต สูงกี่เซนต    ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ครับในสวนของคุณวิโรจนนะครับมีประเด็นที่ยังมีขอสงสัยของการจัดหาตูเอกสารที่
จริงแลวมันจะตองมีมาตรฐานนะครับวาตองมีสเปคในการตั้งงบประมาณขนาดกวาง
เทาไหร  ยาวเทาไหรเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการจัดซื้อนะครับไมใหเกิดประเด็น
ขอคลางแคลงใจในการตั้งขอสังเกตของเพื่อนสมาชิกฯนะครับ  ฉะนั้นก็ขอใหทาง
ทานนายกไดในประเด็นนี้นะครับวาในการจัดหามันก็เยอะพอสมควรนะครับ เกือบ
ยี่สิบตูก็ไมไดใสสเปคในการจัดซื้อ  จริง ๆ  แลวตรงนี้ผมก็เขาใจวาในการจัดซื้อมัน
ตองมีสเปคมากอน  แตอยากใหสภาฯรูสเปควากวางเทาไหร สูงเทาไหร  ตรงนี้มัน
นาจะมีความชัดเจนพอสมควรนะครับใหสภาไดคลายขอสงสัยในการจัดหาพัสดุครับ 

นายกอบต. กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  และสมาชิกฯผูทรงเกียรติทุกทานครับ  ใน
การจัดซื้อตูนะครับที่ทานวาไมไดกําหนดวากี่เซนต อยางกรณีตูยกตัวอยางหนา 61  
นะครับ  ตูเหล็กขนาด  2  บาน  ตั้งไว  4,600  บาท  ผมขอเรียนใหทานสมาชิกได
ทราบวา ผมตัดไปเยอะแลวเอาเฉพาะที่จําเปนอยางที่ผมบอกไปแลววาในสวนตาง ๆ  
เสนอมาเยอะมาก  ขอยกตัวอยางในปงบประมาณ 2551  นะครับวารายละเอียดนั้น
บอกวาจายเปนคาจัดซื้อตูรายละเอียดนั้นนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑอยางปที่
แลวก็ดําเนินการมานะครับ  มันก็ตั้งมาลักษณะเดียวกันกับปที่แลวนะครับอยางปที่
แลวก็จัดซื้อไปแลวนะครับ  จริงแลวผมไปกําหนดไมไดวากวางกี่เซนต  ยาวกี่เซนต    
ทานเชื่อหรือไมครับวาคอมพิวเตอร  8  เครื่องนะครับปนี้  แตผมตัดหมดผมบอกไมรู
จะตั้งตรงไหนผมเปนสมาชิกผมเคยพูดวาตูเยอะมาก  แตที่ผมชี้แจงตอสภาวาเรามี 

...../ความจําเปน 
 ความจําเปนตองซื้ออยางเชนตูเสื้อผา ตูช้ันวางหนังสือเพื่อใชในศูนยเรียนรูชุมชน  ตู

เพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะรองรับเด็กกอนวัยเรียนเขามาอยูในศูนยเด็กเลก็  ผมขอ
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ยืนยันวางบประมาณไมมี นอกมีในตรงนี้  เหมือนปที่แลวเขียนไวเหมือนกันซึ่ง
การตรวจสอบเวลาซื้อเพื่อนสมาชิกสามารถเขามาตรวจสอบได  เพราะวาถาไปโกง
เร่ืองตูเปนเรื่องนาละอาย  ถาตั้งไวแปดพันแตไปซื้อเพียงสี่พันเปนเรื่องนาละอาย  
อยากเรียนใหทราบวาราคาก็เทากันกับปที่แลว  ปที่แลวในสวนของครุภัณฑในสวน
ของ 

 การคลังจัดตั้งราคาไวเทากับปที่แลวในหนา  61  จะเทากันเลยนะครับ  คือ  2  บาน  
จํานวน  2  ตู  ราคา  4,600  บาท  ผมอยากเรียนใหทราบวาเนื้อหาในครั้งที่แลวก็ไมมี
นะครับ  คืออยากเรียนใหทราบนะครับ  ทานเชื่อหรือไมครับวาผมตัดเยอะแลวนะ
ครับ  คอมพิวเตอรเสนอมาเกือบทุกสวนผมตัดออกหมด ยังเหลือเครื่องปร้ินเตอรที่
เขามาขอผมวามีความจําเปนตองใชแตคอมพิวเตอรตัดหันไปทางไหนมีแต
คอมพิวเตอรในสํานักงาน  เจตนาจริงผมอยากพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางจายขาด
เงินสะสมมีเงินอยูประมาณเจ็ดลานบาท ที่วาสี่ลานแปด คร้ังที่แลวหกลาน ขอจายขาด
เงินสะสมตรงนั้นไปแกปญหาใหพี่นองประชาชนดานโครงสรางพื้นฐานทั้งหมด  
เงินอุดหนุนตาง ๆ  ทานลองเปรียบเทียบกับปที่แลวดูผมตัดเยอะมากดูสถานการณ
คลังของเราในการทํางบประมาณ  เราตองเลี้ยงดูในพื้นที่ของเรากอนจะไปอุดหนุน
หนวยงานอื่นนอกจากจําเปนจริง ๆ ที่จะใหเงินอุดหนุน   อยากเรียนใหเพื่อนสมาชิก
ไดรับทราบและใหความเปนธรรมเอาตามสภาพความเปนจริง ถึงผมอยูหมูที่  4  ก็
จริง แตผมเปนนายกของคนชะมาย ผมมีความจําเปนตองดูแลทุกหมูบาน  หมูบานใด
ไดนอยไดมากก็วากันไป  ผมยินดีดูแลใหทั่วถึงนะครับ  ผมอยากเรียนใหทราบวาใน
ปงบประมาณ 2551  โครงการเดียวครับถนนคอนกรีตกับไฟฟาครับสามสี่แสนเทา
นั้นเอง    ผมพูดมาจากใจไมไดเอาเปรียบนะครับ  ผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับ
ที่เปนหวงในเรื่องของการตั้งจัดซื้อครุภัณฑตาง ๆ  นะครับ  ปที่แลวเราก็ตั้งขอบัญญัติ
อยางนี้นะครับก็ไมไดบอกขนาดวากี่เซนต  ถาโกงเรื่องซื้อตูนะครับ  ผมวาอยามาเปน
นายกดีกวา  เราเหลือเวลาอีกสามปนะครับก็จะเลือกตั้งใหม  ผมอยากเรียนใหเพื่อน
สมาชิกทราบวาหลังจากประชุมขอบัญญัติเสร็จ ถาโครงการที่มีความเดือนรอนที่ไม
อยูในแผนใหปรับแผนแลวมาจายขาดเงินสะสม  ถาทานเห็นวาในพื้นที่มีความ
เดือดรอนปรับแผนใหมาอยูในแผนแลวมาขอจายขาดเงินสะสมเพื่อเดินไปในทิศทาง
เดียวกันนะครับเพื่อพัฒนาตําบลชะมายนะครับ  ขอขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ครับทานนายกก็ไดช้ีแจงในสวนของรายละเอียดซึ่งในเรื่องของการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑขอสํานักงานนะครับ  จริง ๆ  แลวในการจัดหาตรงนี้ถึงแมวาจะไมไดอยูใน 

...../ครุภัณฑเรา 
 ครุภัณฑเราจะหาซื้อตามทองตลาดไดนะครับเพราะตรงนั้นงบประมาณดูแลวก็ไม

เยอะนายกก็เปดใจพูดบอกวาคิดเหมือนทุกคนนะครับวาเจตนาคงไมไปทุจริตในสวน
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ของตรงนั้นเราคิดวาเรา เขามาเพื่อสรางสรรคสังคมชวยเหลือพี่นองในเขตตําบล
ของเรานะครับ  ไมนาจะมีใครติดใจหรือวาทานใดที่ยังติดใจก็คอยไปในการตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ  ทางทานนายกก็ยืนยันมาตลอดวางบประมาณในสวนใด 

 ที่ตั้งไวไมเกิดประโยชนสูงสุดหรือไมเกิดความเหมาะสมอาจจะเกิดขอคลางแคลงใจ
จากเพื่อนสมาชกิก็พรอมที่จะใหตัดในสวนนั้น  ผมก็ถือวาใหเกียรติตอเพื่อนสมาชิกฯ
ทุกทานนะครับ  ตรงจุดนี้ถือวางบประมาณสวนไหนที่จะตัดก็ใหไปตัดในขั้นตอน
แปรญัตติ  เพราะฉะนั้นขอใหเพื่อนสมาชิกชวยกันดูตอวางบประมาณแตละโครงการ
ถูกตองชัดเจนสวนที่จะสงใหสภาฯรับแลวก็ใหอําเภอไดอนุมัตินะครับเพราะฉะนั้น
การจายงบประมาณจะไมใหเกิดความผิดพลาดขึ้นนะครับ  ขอเชิญทุกทานดูโครงการ
อ่ืน ๆ  ตอไปนะครับ  มีทานสมาชิกบางทานขอใหพักกอนนะครับ  ขอพัก  15 นาที
กอนนะครับเพื่อลดบรรยากาศตึงเครียดในการอภิปรายครับ 

พัก  15  นาที 
ประธานสภาฯ ครับเมื่อสมาชิกครบองคประชุมผมขอประชุมตอในวาระที่  3  ครับเรื่องญัตติ 
(นายวันชัย   รัตนบุรี) พิจารณางบประมาณรายจายประจําป 2552   ซ่ึงอภิปรายคางอยูนะครับ  ขอใหเพื่อน

สมาชิกชวยกันดูและอภิปรายสวนของงบประมาณตอนะครับ ขอเชิญทานสมาชิก
ครับ  ถาทานมีอะไรที่จะอภิปรายก็ขอใหยกมือขึ้นนะครับ  สําหรับงบประมาณนั้นเรา
ไดตั้งงบประมาณไวเปนปที่สองแลวนะครับ  จริง ๆ  แลวในหองประชุมสภาฯออก
จะคับแคบนะครับ  ผมอยากจะฝากไปทางผูบริหารในการจัดหางบประมาณในการ
ปรับปรุงขยายเพิ่มออกไปรวมทั้งวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการปฏิบัติงานขอใหทางเลขา
ไดแจงกับฝายบริหารวามีความประสงคที่จะใชอะไรบาง  ในเรื่องของโตะเอกสารที่
จะตองใชและก็ปรับปรุงในเรื่องของกริ่งสันญาณนะครับอยากใหเปลี่ยนมาไวที่หอง
ประชุม  ถาเปนไปไดนะครับขอเปนโนตบุคสักเครื่องใหเลขาไดชวยบันทึกในเรื่อง
ของรายงานการประชุมเพื่อความสะดวกในการบันทึกรายงานการประชุมเพื่อใหเกิด
ความคลองตัวในการบริหารงานของเรานะครับ  ไมทราบวาทานใดที่จะอภิปรายตอ
ครับ  เชิญคุณคนึง  ครับ 

นายคนึง   สุวรรณพันธุ กราบเรียนประธานสภาฯที่เคารพ  และทานสมาชิกฯ  ทุกทาน  จากที่ผูบริหารได
แถลงงบประมาณนะครับ  ผมมีความสงสัยในสวนของสถานะทางการคลังนะครับ   
เร่ืองของเงินสะสมนะครับ  ขอมูล  19  มีนาคม  2551  มีเงินสะสมอยู  5,945,572  
บาท  พอมาวันที่  31  สิงหาคม  2551  เหลืออยู  4,867,875  บาท  ปที่แลวจายขาดเงิน 

...../สะสะสมเกี่ยวกับ 
 สะสมเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปประมาณสี่ถึงหาแสนบาท  ก็เทากับวาเงินสะสม

เหลืออยูประมาณหาลานกวาบาท  แตพอมาขอมูลวันนี้เหลืออยูส่ีลานแปด  สวนตาง  
ณ  วันนั้นมันตั้งลานแสนจายไปแคส่ีแสน ทําไมมีแคนี้ ผมมีความสงสัยวาทําไมมีแค
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ส่ีล านกวาบาทปกติมัน นาจะเหลือสักหาลานกวาบาท   ผมเอาเฉพาะสวน
เล็กนอยแคนั้นนะครับ  คือประมาณการรายรับนะครับ เอาแคสวนที่ยังมีบกพรองอยู  
เหมือน 

 ประมาณการรายรับคาธรรมเนียมและคาใบอนุญาต  คาธรรมเนียมขุดดินถมดินนะ
ครับ วาเราไดปฏิบัติตามพรบ.อยูหรือเปลาครับก็ไมไดเขียนเลย อาจจะไปอยูในคา
ใบอนุญาตอื่น ๆ ก็ได  ผมวาเรานาจะแยกออกมาใหเห็นเราไดเก็บคาธรรมเนียมตัวนี้
อยูหรือเปลา  เพราะจากการที่ผมเห็นมีการถมดินกันเกินสองพันตารางเมตรเยอะแยะ  
ผมไมทราบวาเขาไดดําเนินการแจงขออนุญาตหรือเปลา คาธรรมเนียมเราไดเก็บหรือ
เปลา  คือผมอยากใหองคกรนะครับ  รายรับเราจะเพิ่มขึ้นเล็กนอยก็เปนประโยชนของ
องคกรนะครับ  และสวนคาเชาที่ดิน  คาเชาที่ดินเก็บป  48  ไมเก็บ  49  ไมไดเก็บ  50 
ไมไดเก็บ  51  ก็ไมไดเก็บ  ปนี้ตั้งประมาณการไวหนึ่งหมื่นเหมือนเดิม  ผมวาขอมูล
ตรงนี้   ผมวาองคกรนานะทําการอยางใดอยางหนึ่ง   เพราะวาคนที่ เก็บเกี่ยว
ผลประโยชนจากที่ดินของอบต. เคามีเก็บเกี่ยวอยูแตเราไมไดเก็บเกี่ยวผมวานาจะหา
ทางออกใหไดนะครับกับคาเชาที่ดินนะครับผลประโยชนของอบต.นะครับ  สวน
รายละเอียดที่ผิด ๆ  เพื่อนสมาชิกก็อภิปรายมาหมดแลว  แคนี้กอนนะครับ  ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกครับ 
นายกอบต. กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  กอนอื่น 
(นายประพัฒน  รักษศรีทอง) ตองขอขอบคุณทานสมาชิกจากหมูที่  6  นะครับ ในสวนของเงินสะสมหัวหนาสวน

การคลังจะชี้แจงรายละเอียดตรงนี้ครับ  วาจายอะไรไปนะครับ  สวนของคา
ใบอนุญาตขุดดินถมดินนะครับ    ผมไดคุยกับเจาหนาที่งบประมาณคือจะอยูในคา
ใบอนุญาตอื่น ๆ  นะครับในสวนนี้นะครับ  ในสวนของคาเชาที่ดินนะครับ  ซ่ึงผมได
ถามเจาหนาที่พัสดุและใหดําเนินการทําใหถูกตอง คือตองรายงานจังหวัดและ
ประสานกับสํานักงานที่ดิน  เพื่อประกาศใหมีการเชา  ซ่ึงตอนนี้นะครับเจาหนาที่
พัสดุคือหัวหนาเจาหนาที่พัสดุกําลังดําเนินการอยู     ในสวนของผลประโยชนภาษี
ตาง ๆ  เรามีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดหารายไดเพื่อนําเงินรายไดคาใบอนุญาต
ตาง ๆ  มาดําเนินงานบริการสาธารณะใหแกพื้นที่ตําบลชะมายนะครับ  อยากเรียนให
ทราบวาในเรื่องของคาเชาที่ดินที่อําเภอบางขันนะครับตอนนี้กําลังดําเนินการอยู  ใน
สวนของเงินสะสมที่เพื่อนสมาชิกสงสัยนะครับจะใหเจาหนาที่งบประมาณจะเปนผู 

...../ช้ีแจงนะครับ 
 ช้ีแจงนะครับ  ขอบคุณมากครับ 
เจาหนาที่งบประมาณ กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผูทรงเกียรติทุกทาน  ในประเด็นของ 
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(นายสุทธิพร  รสมาลี) ตั ว เลขต า ง  ๆ   ในการ จัดทํางบประมาณ เราตองยอมรับวายังมีขอบกพรองอยูมี

ความผิดพลาดมาตลอด เนื่องจากจะเปนเรื่องของทางเทคนิคและเงื่อนเวลาที่คอนขาง
จะ 

 จํากัดในการจัดทํางบประมาณที่มีความซับซอนยิ่งขึ้น  เพราะในป  52  นั้น  ไดมีการ
ปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบการจัดทํางบประมาณใหมนะครับ  เพราะฉะนั้นอาจ
ทําใหตัวเลขตาง ๆ  มีความคลาดเคลื่อนนะครับ  นอกจากนั้นการเขาเลม  และ
จัดพิมพโดยใชเวลาสองวันเนื่องจากเงื่อนเวลาในเรื่องของงบประมาณก็ดี  สมัย
ประชุมก็ดี  และในเรื่องของการแกไขปญหาความเดือดรอนที่จะตองเรงดําเนินการก็
ดี  จึงทําใหมีการคลาดเคลื่อนในเรื่องของตัวเลข  ซ่ึงในเรื่องของงบประมาณที่ทานได
อภิปรายไปสักครูนะครับทางเจาหนาที่กําลังรวมตัวเลขและมาชี้แจงตอที่ประชุม  เพื่อ
เปนตัวเลขที่ถูกตองตอไป  สวนประเด็นของเรื่องการจายเงินสะสมที่เหลือ  ณ  
ปจจุบันสี่ลานเศษ ๆ  ที่ทานอภิปรายไปทานถามวากอนหนาที่มีการจายขาดเงินสะสม 
เงินสะสมเดิมเหลืออยูหาลานกวา ๆ  แลวลดลงมาเหลือเทานี้นะครับ  ผมดูจากบัญชี
ของสวนการคลังยอดลาสุดเรามีการจายขาดเงินสะสมเฉพาะของการเลือกตั้ง  
525,070  ก็จะเหลือยอดปจจุบันที่ปรากฏอยู  สวนยอดหาลานเกาที่ทานตั้งขอสังเกตุ
นั้นก็มีการปรับปรุงบัญชีจากหาลานเกาเหลือหาลานแปด หาลานหก และก็หาลานหา
เปนขอมูลทางบัญชี  ไมมีการจายแตเปนการปรับปรุงยอดใหเปนปจจุบันนะครับ  ซ่ึง
ขอดูจากสวนการคลังได  ยอดปจจุบันเปนยอดที่ถูกตองแลวครับ 

ประธานสภาฯ สําหรับในเรื่องของตัวเลขที่เพื่อนสมาชิกไดอภิปรายไปแลวนั้นความคลาดเคลื่อนใน
เร่ืองของตัวเลขนั้นก็ยังรอเจาหนาที่รวบรวมอยูใชไหมครับทานเจาหนาที่งบประมาณ
ปนี้ก็เปนปที่  14  นะครับของการตั้งอบต.มา ขอฝากดวยนะครับในเรื่องของการทํา
งบประมาณก็ดี  สําหรับในปตอไปนั้นก็ขอใหเร่ิมลงมือแตเนิ่น ๆ  นะครับ  เพื่อจะ
ไมใหเกิดความผิดพลาดนะครับ  ซ่ึงทางสภาฯก็มาตรวจไดทุกครั้งนะครับ ก็ตอง
ขอใหทําลายสถิติสักทีในเรื่องของไมใหเกิดความผิดพลาดขึ้นมาขอใหชวยดูกันสัก
หนอยครับ ขอเชิญอภิปรายตอนะครับ  เชิญคุณวิโรจนครับ   

นายวิโรจน   เรืองบุรี ทานประธานสภาฯ  ครับ ผมวิโรจน  เรืองบุรี  ทานประธานครับ ผมนั่งฟงเจาหนาที่
งบประมาณก็อดสงสัยไมไดวาที่ทานบอกวาในการทําขอบัญญัติงบประมาณที่มีการ
ใชเวลาเพียงสองวันที่จริงแลวนะครับทานประธานรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตองเสร็จ  15  สิงหาคมนะครับ  และในวันนั้นก็ไดมีการขออนุมัติสภาฯเพื่อ
ขอขยายแลวครับ ผมวานาจะเรียบรอยกวานี้นะครับ 

...../ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ สําหรับในระเบียบวาระที่  3  นะครับ  ไมทราบวามีทานใดที่จะอภิปรายตอหรือวารอ 
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ตัวเลขที่จัดเจนเขามากอน นาจะพักกอนนะครับ  เพราะตอนนี้เวลาใกลจะถึงเที่ยง
แลว  ถาอภิปรายหรือจะพักกอนก็ไดนะครับ  ขอเชิญคุณวิโรจนครับ 

นายวิโรจน  เรืองบุรี ทานประธานสภาฯ  ครับ กระผมวิโรจน  เรืองบุรี  ทานประธานครับกอนที่จะรับ 
หลักการรางขอบัญญัตินะครับ  ผมวาหาทางออกใหจบกอนนะครับ  ที่ผมไดอภิปราย
วาแผนงานตาง ๆ ที่ตั้งไว  10  แผนงานนั้น  รวมแลวมันหาสิบหกลานกวานะครับ
ตรงนี้  ทําอยางไรก็แลวแตแตตองหาทางออกทําอยางไรก็แลวแตผมไมติดใจแตตอง
หาทางออกไมอยางนั้นแลวทานตองเสนอเลมนี้ผมก็คงรับไมได 

ประธานสภาฯ ครับดังนั้นถาจะใหตัวเลขใหถูกตองกอนก็ตองรอนะครับ เพราะผมถามทานปลัดแลว 
(นายวันชัย  รัตนบุรี) บอกวากําลังใหเจาหนาที่รวมตัวเลขใหมอยูเพื่อใหตัวเลขที่ชัดเจนเพื่อใหสภาฯได 

พิจารณานั้นผมวาคอยมาประชุมตอในชวงบายผมวาดีไหมครับผมวาพักกอนคอยมา
ประชุมตอในชวงบาย 

พักการประชุม 
เวลา  13.00  น. 
ประธานสภาฯ ครับสําหรับในชวงบายนี้เราติดคางเราติดคางในการพิจารณาในระเบียบวาระที่  3  ซ่ึง 
(นายวันชัย  รัตนบุรี) ก็ซ่ึงเราอภิปรายมาพอสมควร ซ่ึงมีตัวเลขที่ยังผิดพลาดอยูเราก็ตองรอนะครับซึ่งทาง 
 ทานนายกก็แจงใหเจาหนาที่ไปแกไขตัวเลขมาใหตรง  เวลาก็ลวงเลยมาพอสมควรผม
ก็ขอเปดการประชุมในชวงบายตอ  เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาผมขอหารือตอที่ประชุมสภาตอวาระหวางรอให
เจาหนาที่รวบตัวเลขอยูนาจะขามไปประชุมในวาระที่ 4  กอนดีไหม  เชิญคุณสุรศักดิ์ 
นายสุรศักดิ์  เดชะราช กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผมนาย
สุรศักดิ์  เดชะราช  สมาชิกฯจากหมูที่  4  กระผมวาในวาระที่  3  ใหคางไวกอนแลวมาพิจารณาเรื่องจายขาดเงิน
สะสมในวาระที่  4  ไปพลาง ๆ  กอน   ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมเห็นดวยไหมครับ  ถาเห็นดวยผมขอใหยกมือดวยครับ 
 เห็นดวย   14 เสียง 
 ไมเห็นดวย    - เสียง 
 งดออกเสียง     - เสียง 

สวนใหญก็เห็นดวยนะครับวาใหขามไปในระเบียบวาระที่  4  ซ่ึงเปนเรื่องจายขาดเงิน
สะสม 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองญัตติจายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาฯ ในวาระนี้ขอใหทางทานนายกครับ 

…./นายกอบต. 
 
นายกอบต. กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  เพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม 
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(นายประพัฒน  รักษศรีทอง) ประพัฒน   รักษศรีทอง  นายกองคการบริหารสวนตําบลชะมาย  ขอเสนอญัตติ

จายขาดเงินสะสม  เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาฯ  องคการบริหารสวนตําบลชะมาย
มีความประสงคจะจายขาดเงินสะสม  จํานวน  116,500  เพื่อจายคืนใหสํานักงานที่ดิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  สาขาทุงสง   ดวยสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช   

 สาขาทุงสง  แจงวา  นายเชษฐอนันต  เพชรสี่หมื่น  กับผูถือกรรมสิทธิ์รวม  7  คน ได
ยื่นขอจดทะเบียนแกบริษัทเพชรทองธานี  จํากัด  ตามคําขอเลขที่  3598/2550  ลงวนัที ่ 
26  ธันวาคม  2549  ไดคํานวณคาธรรมเนียมและไดเรียกเก็บเงินไวแลวจากผูขอตาม
ใบเสร็จเลมที่  49-052508  เลขที่  9  ลงวันที่  26  ธันวาคม  2549  เนื่องจากผูขายมี  7  
คน  มีรายชื่อเปนกรรมการบริษัทซึ่งเปนปฏิปกษตอการลงนามในฐานะผูขายกับ
บริษัทเพชรทองธานี  จํากัด  ทําใหไมสามารถจดทะเบียนใหผูขอไดตองคืนเงิน
จํานวนดังกลาวใหสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  สาขาทุงสง   ตอไป  โดย
ที่องคการบริหารสวนตําบลชะมายไมไดงบประมาณเพื่อการดังกลาวไว  แต
จําเปนตองดําเนินการจึงขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลชะมาย 
เพื่อขอความเห็นชอบจายขาดเงินสะสม  ในขณะนี้มีเงินสะสมอยูในมือ  ณ  วันที่  22  
กันยายน  2551  จํานวน  4,867,875.79  เพียงพอที่จะนํามาจายขาดเงินสะสม  คณะ
ผูบริหารจึงขอญัตติตอสภาฯเพื่อไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามความขอ  89  
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกเงินการฝากเงินและการเกบ็
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่  2)   พ.ศ. 2548  
ความวาองคการบริหารสวนตําบลชะมายจะจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตาม
หนาที่นั้น ก็เมื่อไดรับการอนุมัติจากสภาทองถ่ิน  โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้  1.  ให
กระทําไดเฉพาะกิจการอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่ง
เกี่ยวกับการบริหารชุมชนและสังคม  หรือเพื่อเปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือเพื่อปดความเดือนรอนของประชาชนทั้งนี้ตองเปนไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและตามกฎหมายกําหนด   2.  ไดสงเงิน
สมทบกองทุนสงเสริมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตประเภทตามละเอียดแลว   
3.  เมื่ออนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลวองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการกอ
หนี้ผูกพันใหเสร็จภายในหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการแลวการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป  ทั้งนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมเพียงพอที่จะจาย
คาใชจายประจํา และกรณีฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นโดยใหคํานึงสถานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัตินะครับ   

...../ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ ตามที่ทานนายกไดแถลงเรื่องการจายขาดเงินสะสมใหกับเบิกคืนคานิติกรรมที่ดินไม 
(นายวันชัย  รัตนบุรี)  ทราบวามีสมาชิกฯทานใดจะอภิปรายหรือทักทวงหรือไม  เชิญครับคุณวิโรจน 
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นายวิโรจน  เรืองบุรี ก ร า บ เ รี ย น ท า น ประธานสภาฯ  ที่เคารพ    กระผมวิโรจน  เรืองบุรี  

สมาชิกสภาฯ จากหมูที่  3    ตามที่ทางคณะผูบริหารไดเสนอญัตติเร่ืองขอความ
เห็นชอบการจายขาดเงินสะสม  ผมอยากทราบตัวเลขที่จัดเจนนะครับ วาเงินสะสม
ตอนนี้ยังเหลืออยูเทาไหร   

 เพราะถาผมจําไมผิด  การจายขาดเงินสะสมครั้งแรกของผูบริหารเมื่อวันที่  25  
มิถุนายน  2551  ยอดเงินตอนนั้นมีทั้งหมด  5,683,344.56  ทานไดจายเพื่อนําไปชดใช
เงินยืมในการเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกฯ  จํานวน  525,403.50  เพราะฉะนั้นยัง
เหลือเงินอยู  5,157,941  บาท  แต  ณ  วันนี้ทานบอกวายังเหลือเงินอยู   4,867,875.79    
ยังเหลืออีกสองแสนเกาหมื่นกวาบาทอยูตรงไหนครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญทานเจาหนาที่งบประมาณครับ 
(นายวันชัย  รัตนบุรี) 
เจาหนาที่งบประมาณ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  จริง ๆ  แลว 
(นายสุทธิพร  รสมาลี) ยอดเงินสะสมทานสมาชิกไดสอบถามไปแลวคร้ังหนึ่ง  ผมเองก็ไดนําเรียนไปแลวใน

เบื้องตน  เพื่อความชัดเจนผมขอนําเรียนอีกครั้งหนึ่ง   ยอดเงินสะสมจํานวน  
4,867,875.79  บาท  เปนยอดเงินที่หักงบจากยอดเงิน  525,403.50  บาท  ตามที่ทาน
สมาชิกไดกรุณาชี้แจงไปแลว  ทีนี้ถามวาหายไปไหนประมาณสองแสนกวาบาท  ทีนี้
ผมดูจากฝายบัญชีแลวก็คือมีการเครดิตเขา  เดบิตออก  ทีนี้มีบัญชีลูกหนี้คางจาย  เรา
เอาบัญชีลูกหนี้ไปบวกไวในเงินสะสม  พอลูกหนี้มาจายเราก็ตองเดบิตออกไป  พอมา
ชวงปลายปงบประมาณฝายบัญชีก็ตองปรับปรุงบัญชี     มีลูกหนี้คงคางจาย  
116,234.46  ก็ตองเอาออกจากยอดที่จายขาดก็จะเหลือ  4,867,875.79 ยอดนี้เปนยอด
ที่ถูกตองแลวครับ   

ประธานสภาฯ ทานเจาหนาที่งบประมาณก็ไดช้ีแจงดวยหลักของการเงินการบัญชีนะครับ  
(นายวันชัย  รัตนบุรี) เพราะฉะนั้นหลายทานคงจะยังสับสนไมทราบวายอดลูกหนี้นั้นเปนหนี้สูญหรือเปลา  

ขอใหทางเจาหนาที่งบประมาณชี้แจงใหมครับเพราะทางสมาชิกฯยังสับสนอยูนะ
ครับ 

เจาหนาที่งบประมาณ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ไมไดเปน 
(นายสุทธิพร  รสมาลี) หนี้สูญนะครับ  หมายความวาลูกหนี้คงคางชําระ ฝายบัญชีก็จะนํายอดคางชําระไป

บวกกับเงินสะสม  ยอดเมื่อวันที่  31  มีนาคม  2551  มียอดอยู  5,683,344.56  ลูกหนี้
คางชําระ  97,415.72  เมื่อมาจายแลวก็หักจากเงินสะสม  หมายความวามียอดคาง
ลูกหนี้นําไปบวกไว  เมื่อชําระแลวก็หักออกไป   

…../ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ ยอดคางอยูในปงบประมาณหรือไม 
(นายวันชัย  รัตนบุรี) 
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เจาหนาที่งบประมาณ อยูในปงบประมาณครับ 
(นายสุทธิพร  รสมาลี) 
ประธานสภาฯ ถาอยูในปงบประมาณก็นาจะเขาใจแลวนะครับ  เชิญคุณวิโรจนครับ 
(นายวันชัย  รัตนบุรี)  
นายวิโรจน  เรืองบุรี ทานประธานที่เคารพ  กระผมวิโรจน  เรืองบุรี  ทานประธานครับ เอาใหเขาใจงาย  ๆ  

ดีกวานะครับ  เมื่อตะกี้ผมบอกวาการจายขาดเงินสะสมครั้งแรกเมื่อวันที่  25  
มิถุนายน  2551  ตอนนั้นไดแจงตอสภาวามีเงินอยู  5,683,344.56  ไดจายไป  
525,403.50  เพราะฉะนั้นตองเหลือ  5,157,941  บาท  แตวันนี้คงเหลือ  4,867,875.79  
ผมวามันหายไปสองแสนเกาครับมันหายไปไหน  ผมอยากรูตรงนี้ครับ  แตทานบอก
วาแสนกวาบาททานลองรวมดูซิครับ เอกสารฉบับนี้ทานนายกไดเสนอเองนะครับวา
เงินมีอยูหาลานหกจายไปหาแสนสองมันตองเหลือหาลานกวา แตวันนี้ทานบอกวา
เหลือส่ีลานแปดครับ 

ประธานสภาฯ ผมวาเจาหนาที่งบประมาณชวยช้ีแจง  อยาใชหลักเครดิต  เดบิตนะครับ  ผมวาใหใช 
(นายวันชัย  รัตนบุรี) หลักธรรมดาที่เขาใจงาย  ใหช้ีแจงในยอดที่เพื่อนสมาชิกทวงถามอยูครับ 
เจาหนาที่งบประมาณ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ยอดเงินนะครับ 
(นายสุทธิพร  รสมาลี) ผมตองตั้งตนโดยการเอาทะเบียนเงินสะสมมา  เอายอด  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2551  

กอนนะครับแลวไลไปเรื่อย ๆ     
ประธานสภาฯ เชิญคุณวิโรจนครับ 
(นายวันชัย  รัตนบุรี)  
นายวิโรจน  เรืองบุรี ทานประธานครับถาเปนไปไดนะครับผมอยากเจาหนาที่งบประมาณใหช้ีแจงวา 

ยอดเงินสะสม  ณ  วันที่  25  มิถุนายน  2551  เหลืออยูเทาไหร  เพราะไมอยางนั้น  
เงินสะสมมันจะไมตรงกัน 

ประธานสภาฯ ถาอยางนั้นจะลงตัวหรือไม  ใหเจาหนาที่งบประมาณชี้แจงดวยครับ 
(นายวันชัย  รัตนุบรี) 
เจาหนาที่งบประมาณ ยอดเดือนมิถุนายน  คือ  5,683,344.56  หลังจากนั้นก็จะมีการปรับปรุงบัญชีในเรื่อง 
(นายสุทธิพร  รสมาลี) ของลูกหนี้คงคาง  3,881.81    บาท  ยอดลดลงมาแลวนะครับ   ยอดหักตอไป มีการ

จายขาดของป 50  เพิ่งจายออกไปโครงการประปา  168,952  บาท  ยอดลดลงไป  ถัด
จากนั้นอีกในงบเลือกตั้งหาแสน  ยอดก็จะเหลือส่ีเกา  ถัดจากยอดสี่เกา  ก็จะมีลูกหนี้ 
ก็จะเหลือส่ีแปด 

…../ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณวิโรจนครับ 
(นายวันชัย  รัตนบุรี) 
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นายวิโรจน  เรืองบุรี ท านประธ านครั บผม วิโรจน  เรืองบุรี  ทานประธานครับผมเริ่มรูสึกสับสน

แลวนะครับ เพราะมีการจายขาดเงินสะสมเพื่อขยายประปาสวนภูมิภาคดวยนะครับ  
วันนั้น 

 ถาผมจําไมผิดนะครับ ญัตติของผูคณะบริหารนะครับวันที่  25  มิถุนายน  2551 ได
ตรวจสอบแลวมีอยู  5,683,344.56  แลวเอาไปชดใชเงินยืมเลือกตั้ง  525,403.50  ตอง
เหลือหาลานกวาทานขอจายเปนรอบที่สองทานบอกวาเหลือ  4,867,875.79  ที่ผมถาม
วาอีกสองแสนเกาหมื่นกวาบาทหายไปไหน  เพราะในญัตติจายขาดมีแคนี้นะครับ
สองรายการแคนี้ ที่ทานนายกไดเสนอตอสภาฯ 

ประธานสภาฯ เชิญเจาหนาที่งบประมาณครับ 
(นายวันชัย  รัตนบุรี) 
เจาหนาที่งบประมาณ เมื่อสักครูเร่ิมที่  5,683,344.56    ปรับปรุงครั้งที่  1   คือเร่ืองลูกหนี้คงคาง  3,881.81   
(นายสุทธิพร  รสมาลี) ทีนี้ยอดที่จายขาดในป 50  ที่เรายังอยูในเงินสะสมอยู เราจายขาดแตเราไมไดจายเงิน

ตองมาจายในโครงการประปาคือ   168,752  บาท   ปรับปรุงครั้งตอไปจายขาดเงิน
สะสมเพื่อการเลือกตั้ง จํานวน  525,403.50    พอเหลือยอดเทาไหรก็มาปรับปรุงยอด
ลูกหนี้คงคาง  117,234.46  ก็จะเหลือ  4,867,875.79  บาท   

ประธานสภาฯ ครับคิดวาคงจะชัดเจนแลวนะครับ  ยอดเงินไมไดหายไปไหนนะครับเงินของทาง 
(นายวันชัย  รัตนบุรี) ราชการผมคิดวาตกน้ําไมไหลตกไฟไมไหมนะครับใหติดตามการตัดยอดในครั้ง 

ตอไปนะครับ  ในการเงินคืนจายใหสํานักงานที่ดินไมทราบวาเพื่อนสมาชิกฯ  มีความ
เคลือบแคลงใจในเรื่องใดอีกหรือไม  ถาไมมีผมขอมติการจายขาดเงินสะสมนะครับ   

มติที่ประชุม เห็นดวย   8 เสียง 
 ไมเห็นดวย   - เสียง 
 งดออกเสียง   5 เสียง 
ประธานสภาฯ มติเปนเอกฉันทนะครับสําหรับญัตติจายขาดเงินสะสม  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5   
(นายวันชัย  รัตนบุรี) นะครับ 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองขออนุมัติการกันเงินไวเบิกจายตัดป   
ประธานสภาฯ ขอเชิญทานนายกไดช้ีแจงในเรื่องการกันไวเบิกตัดปครับ 
นายกอบต. เรียนประธานสภาฯเคารพ เพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายประพัฒน   
(นายประพัฒน  รักษศรีทอง) รักษศรีทอง  นายกองคการบริหารสวนตําบลชะมาย มีความจําเปนที่จะขออนุมัติจาก

สภาฯในการยื่นญัตติในเรื่องการกันเงินไวเบิกตัดปนะครับ   การเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติประจําป  2551  ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ซ่ึงไมสามารถ 

...../เบิกจายไดทัน 
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เบิกจายไดทันทั้งหมด  7  โครงการ   ตามรายละเอียด ตามรายละเอียดแนบทาย  เนื่องจากโครงการดังกลาว 

เปนโครงการที่บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  เปนโครงการที่ไมยังแลวเสร็จ
และไมสามารถเบิกจายไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนด  จึงขอกันเงินไวเบิกจายโดย
ถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงินการฝากเงินและ
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
หมวด  5  การกันเงินขอ  59  ในกรณีที่มีการรายจายคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ยังไมไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไป  ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกระยะเวลาไมเกินหนึ่งป  
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่งใหขยายเวลาเบิกจายไดไมเกินหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความ
จําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําใหลักษณะปริมาณ  คุณภาพ   หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง  ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลง  และหรือขยายเวลาเบิก
จายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี   กรณีเมื่อส้ินสุดเวลาการกัน
เงินและขยายเวลาเบิกจายแลว  หากมิไดดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงิน
ดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม 
กระผมขอไดโปรดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดแนบทาย   จํานวน  7  
โครงการ  กระผมขอพูดคราว ๆ  วามีโครงการของพื้นที่ใดบาง  ลําดับที่  1 ขอ 2.2.9  
ประเภทรางระบายน้ํา  ในพื้นที่หมูที่  2  อยูระหวางดําเนินการทําสัญญา ซ่ึงประกาศ
ไปแลว  ลําดับที่  2  ประเภทประปาในพื้นที่หมูที่  7  ซ่ึงอยูระหวางการทําสัญญา  
โครงการที่  3  โครงการขอ 2.2.19 ประเภทถนนในพื้นที่หมูที่  4  อยูระหวางการทํา
สัญญา  โครงการที่  4  ประเภทถนนหมูที่  7 อยูระหวางดําเนินการทําสัญญา 
โครงการที่  5  ประเภทถนนหมูที่  7  อยูระหวางดําเนินการทําสัญญา  โครงการที่  6  
ประเภทรางระบายน้ําในหมูที่  8  อยูระหวางการดําเนินการทําสัญญา  ลําดับสุดทาย
โครงการที่  7  ประเภทรางระบายน้ําซึ่งกอนหนานี้ประมาณหนึ่งอาทิตยเงินเขามา
ประมาณลานกวาบาทจึงเห็นความจําเปนของพื้นที่หมูที่  1  จึงใหเจาหนาที่พัสดุ
ดําเนินการขอกันเงินไวสําหรับโครงการนี้ตอสภาฯครับ  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ครับสําหรับระเบียบวาระที่  5  ซ่ึงเปนญัตติขอกันเงินไวเบิกตัดป  ซ่ึงในโครงการที่อยู 
(นายวันชัย  รัตนบุรี) ในงบประมาณรายจายประจําป 51  นั้น ผมก็อยากใหทานนายกชวยยืนยันตอที่

ประชุมสภาฯวาจะดําเนินการให  เพราะสมาชิกฯหลายคนก็ทวงถามที่ยังไมไดเตรียม
กันเงินไว  ขอใหทางผูบริหารหาทางออกใหกับเพื่อนสมาชิกที่ยังสงสัยอยูกับ 

...../โครงการนั้น 
 
 โครงการนั้น 
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นายกอบต. ก ร า บ เ รี ย น ท า น ประธานสภาฯ ที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน   สําหรับ 
(นายประพัฒน  รักษศรีทอง) โครงการประปาทั้งหมด แนวทางดําเนินการของผูบริหารคือตอนนี้เรามีเงินสะสมอยู

ประมาณสี่ลานแปดเมื่อใชจายไปแลวเหลือประมาณสี่ลานเจ็ด  แตอีกสวนหนึ่งคือเงิน 
 สะสมที่จะตกมาประมาณหกลานใน สวนที่สภาฯชุดที่แลวซ่ึงผมนั่งอยูดวยซ่ึงไดขอ

จายขาดซื้อที่ดินจะตกมาประมาณสิบลานบาทถึงสิบเอ็ดลานบาททางผมเองก็ขอ
ยืนยันอีกครั้งหนึ่งวาโครงการประปาทั้งหมดขณะนี้แบบแปลนหกสิบเปอรเซนต  ขอ
จายขาดเงินสะสมตรงนั้นทําโครงการประปาทั้งหมดสวนโครงการที่เดือดรอนถาไม
อยูในแผนตองปรับแผนกอนแลวจะใชจายในโครงการที่เดือดรอนในทุกหมูบานทุก
พื้นที่ อยางที่เห็นนะครับวาผมเปนคนหมูที่  4  แตผมเปนนายกของคนชะมาย คุณสุร
ศักดิ์คงเขาใจนะครับตรงนี้  เชนหมูบานทามสินเคาเดือดรอน แตวาในสวนเงินสะสม
ขอเรียนใหเพื่อนสมาชิกฯใหความเปนธรรมกับหมูบานที่ไดนอยนะครับ สําหรับเงิน
สิบเอ็ดลานขอยืนยันวาจะดําเนินการใหทั้งหมด  บางโครงการเดือดรอนแตไมไดอยู
ในแผนทานตองเขาใจดวยจึงไมไดอยูในปงบประมาณป 2552  แตเมื่อเรามีการปรับ
แผนแลวใหขอจายขาดเงินสะสมตรงนั้นนะครับ  จะเห็นไดวาโครงการประปาในป 
2552 จึงไมมีเลย เพราะมีหนังสือส่ังการมาฉบับหนึ่งวาถาแบบแปลนยังไมเสร็จนําเขา
สูขอบัญญัติไมได  ขอยืนยันวาหลังจากประชุมขอบัญญัติผานไปแลว จะมีการจาย
ขาดเงินสะสมทุกหมูบานจะไดรับความเปนธรรมครับ ขอยืนยันครับ 

ประธานสภาฯ ครับตามที่ทานนายกไดยืนยันไปแลวนะครับวา  โครงการที่อยูในปงบประมาณ 2551   
(นายวันชัย  รัตนบุรี) ซ่ึงเปนโครงการที่ตกไป ที่ยังไมไดกันเงินไว จะนํามาใชจายขาดเงินสะสมใหนะครับ  

ขอเชิญทานนายกครับ 
นายกอบต. กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขอชี้แจงเพิ่ม 
(นายประพัฒน  รักษศรีทอง) อีกนิดครับ วาบางโครงการเชน หมูที่  8 ผูรับจางเคาไมทํา คือซอย 108-109 และหมูที่  

4  ทุกทานคงทราบดีวาราคาของมันแพง  ประกาศสองครั้งสามครั้งไมมีคนทํา  และ
ขอยืนยันวาเงินประมาณสิบเอ็ดลานทุกหมูบาน อยากเชิญใหทุกทานนั่งคุยกันในการ
จายขาดเงินสะสม แบงเปนโครงการไปเลยจํานวนเงินเทาไหร หมูบานไหนเดือดรอน 
เฉลี่ยกันไปเลย  อยางเชนหมูบานของทานประธานสภาฯ ประปาประมาณเจ็ดแสน
แบบเสร็จจายขาดเงินสะสมใหหมดเลย ผมรับปากแลวนะครับ  หมูบานอื่น ๆ  ก็
เหมือนกัน  หมูที่  4  หมูที่  6  ถามีโครงการที่เดือดรอนนะครับ ขอใหปรับแผนกอน
กอนที่จะจายขาดเงินสะสม  ขอบคุณมากครับ 

…../ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ ครับทานสมาชิกฯ  ทุกทานคงจะชัดเจนนะครับ  ไมใชวาผมจะออกตัวนะครับ  
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(นายวันชัย  รัตนบุรี) สําหรับหมูที่  5  นะครับ  สําหรับปงบประมาณ  2551 ผมไดตั้งงบประมาณใน

สวนของโครงการเยอะถามีแบบแลวเทากับวาทานนายกเอาโครงการป 2551  ขึ้นมา
ทําใหมนะครับ ขอทําความเขาใจกับเพื่อนสมาชิกฯ  หมูบานอื่นก็เหมือนกันนะครับ
ถา 

 เดือดรอนหลังจากพิจารณางบประมาณรายจายป 2552  เสร็จก็จะนํามาจายขาดเงิน
สะสมใหนะครับ  ไมทราบวาเพื่อนสมาชิกฯ  ทานใดมีขอสงสัยในระเบียบวาระที่  5    
เชิญคุณคนึง  สุวรรณพันธุ  ครับ 

นายคนึง  สุวรรณพันธุ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   ผมคนึง  
สุวรรณพันธุ  สมาชิกฯ จากหมูที่  6  ครับ  ผมมีขอคางอยูนิดหนึ่งครับ  ตั้งแตราง
ขอบัญญัติงบประมาณปที่แลวนะครับ  ในสวนของประปา  ผมเคยสอบถามหัวหนา
สวนโยธาในที่ประชุมนะครับวา  ไมมีแบบเขารางขอบัญญัติไดหรือไม  หัวหนาสวน
โยธาตอบวาอยางที่เคยทํากันอยู  ผมวาในเรืองแบบนี้อยางไรกันแน   ระเบียบมันอยู
อยางไร  มาเมื่อไหรระเบียบนี้ ที่วาไมมีแบบไมใหทําการ  เพราะสวนตาง ๆ  มันก็มี
แบบทั้งนั้น    เพราะอยางเชนปรับปรุงภูมิทัศนอยางสวนราชการอื่นตองมีแบบ  แต
ของเราไมมีแบบเราก็เขาขอบัญญัติงบประมาณกันได  ผมถามวาระเบียบมันอยู
อยางไรกัน  เพราะผมมีสวนเสียผลประโยชนไปเหมือนกันในหมูที่  6  ในโครงการ
ประปาเหมือนกัน  และผมก็  ผมพูดไปตั้งแตรางแผนสามป และเคยบอกกับทาน
ผูบริหารแลว แตไมคอยไดรับการตอบสนองเทาไหร  เชนซอยนางพิม ซอยนายปยะ  
ซอยสามบานนายนุกูล  ผมวาระเบียบมันอยูอยางไร  ชวยช้ีแจงใหกระจางซักหนอย
นะครับจะไดเขาใจไดตลอดไป  เดี๋ยวไปอางกันวาไมมีแบบ  ถาอางอยางนี้ทุกอยาง
ตองมีแบบ เหมือนปรับปรุงภูมิทัศนก็ไมมีแบบ แตงบมีเปนเจ็ดแสนแปดแสน  แต
หนวยงานอื่นผมเห็นทั้งนั้นมีแบบประกอบการจัดซื้อจัดจาง  เมื่อวานซืนก็โดน
ชาวบานเทศกเสียหลายกัณนะครับวา  เพื่อนสมาชิกและเลขาผูบริหารดวย  ชาวบาน
โวยวายวาไมอยูในแผนทําไมไมใสใหเคา  เราก็ไปตอบวาไมมีแบบ ขอเท็จจริงมัน
เปนอยางไรชวยอธิบายใหกระจางดวยครับ  ขอขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานปลัดครับ  
(นายวันชัย  รัตนบุรี) 
ปลัดอบต. กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ในเรื่องของ 
(นายสุทธิพร  รสมาลี) การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ผมไดนําเรียนไปเบื้องตนวา ในป  2552   นั้น  

ทองถ่ินตองจัดทํางบประมาณตามแนวทางใหม  ซ่ึงผมอยากจะแจงใหที่ประชุมได
ทราบวาในเรื่องการประมาณการรายจายก็ดี  ในเรื่องของการจัดทําเอกสารแบบอะไร 

...../ตาง ๆ  ก็ด ี
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 ต า ง  ๆ   ก็ ดี   จะต อ งมี ขอมูลครบถวน  โดยเฉพาะในเรื่องของประมาณการ

คาใชจายจะตองทําเปนรูปเลมแยกตางหาก  ถามวาถาไมมีแบบจะทําไดไหม  จริงแลว
จะใหสวนโยธาเปนผูตอบเพราะหัวใจมันอยูที่ประมาณการ  ประมาณคาใชจาย  ซ่ึง
การ 

 ประมาณการคาใชจายเขาใจวาจะตองมีแบบกอน จึงจะมีการประมาณคาใชจาย  
ดังนั้นในการในการจัดทํางบประมาณประจําป 2552  จึงเปนการจัดทํางบประมาณ
แนวใหม ซ่ึงผมตองขอโทษที่ประชุมที่ไมไดนําเอกสารตัวนี้มาแจกใหดวย  เพราะ
เปนหนังสือส่ังการจากกระทรวงมหาดไทย  แตจะนํามาแจกใหในภายหลัง  ในสวน
ของประเด็นอื่นที่แตกตางจากงบประมาณ ในปที่แลว  เชนในเรื่องของรายงานการ
ประชุมตองใสในเลมเดียวกันกับงบประมาณ   ประมาณการแยกมาตางหาก  อีก
ประเด็นหนึ่งคือเร่ืองการจัดทําบัญชี  ตัวนี้ถือวาเปนเรื่องใหมพอสมควรเราจึงได
จัดทํางบประมาณป 2552  คอนขางจะจํากัดในหวงของระยะเวลา ถึงแมวาสภาฯจะ
อนุมัติใหขยายมาครั้งหนึ่งแลว 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายอีกบางในวาระที่ 5   ถาไมมีขอใหเพื่อนสมาชิกลงมติในญัตติการ 
(ดต.เอิบ  ศักดิ์เศรษฐ) กันเงินไวเบิกตัดป  ครับ 
มติที่ประชุม เห็นดวย    9 เสียง 
 ไมเห็นดวย   4 เสียง 
 งดออกเสียง  เสียง 

ตอไปเรื่องคงคางไวในวาระที่  3  ญัตติเร่ืองรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป  2551 (ขั้นรับหลักการ)  นะครับ  เชิญทานนายกครับ 

นายกอบต. กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพครับ  สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  สําหรับราง 
(นายประพัฒน  รักษศรีทอง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2552  กอนอื่นตองขอโทษสมาชิกดวยครับที่

ตัวเลขไดคลาดเคลื่อน  และขอใชเอกสารตัวนี้เปนใบแทนไปเลยนะครับ    คือหนาที่  
10  นะครับ  ขอใหยกเลิกไปเลยและเอาใบแทรกนี้เขาแทนนะครับ  เพื่อไมใหเปนการ
เสียเวลา  สวนหนาที่  16  ตองขอเอยนามทานวิโรจนจากหมูที่  3  นะครับที่ไดช้ีแนะ  
สวนนี้ใหใชใบแทรกแทนไปเลยนะครับ  เพื่อความรวดเร็วในการประชุม  และใน
หนา  40  มีรายละเอียดอยูในขอ 1.3.46  คาวัสดุกอสราง จาก 100,000  เนื่องจาก
องคการบริหารสวนตําบลชะมายของเรามีภารกิจเยอะนะครับ เปน 200,000  ครับ  
เพื่อใหตรงกันนะครับ  ซ่ึงในการแกปญหาตาง ๆ  นะครับ  มีความจะเปนอยางพื้นที่
หมูที่  3  พนังกั้นคลองนะครับเงินมีอยูเกาหมื่นจริง ๆ  นะครับที่ไดทําไปแคนั้น  แต
ถาในการใชจายเงินสะสมโครงการในหมูที่  3  ไมมีโครงการใดจัดทํา  ผมยินดีจะทํา 

...../พนังกั้นคลอง 
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 พนังกั้นคลองใหนะครับ เพราะผมไปดูแลวสภาพถนนจะไมมีอีกตอไปแลวนะ

ครับ  เอกสารตาง ๆ  ขอใหแกไปตามเอกสารที่สงมาใหยอนหลังนะครับ  เพื่อให
ตรงกันและไมเปนการเสียเวลานะครับ   ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ทานนายกไดช้ีแจงในญัตติวาระที่  3  ที่คงคางไวตั้งแตเมื่อเชานะครับ  มีสมาชิก 
(นายวันชัย  รัตนบุรี) ทานใดสงสัยในเรื่องของตัวเลขที่ยังไมตรงกัน  ไมทราบวาทานนายกไดใหเจาหนาที่

นําเอกสารมาใหใหมหรือไม 
นายกอบต. กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ตามที่ไดนําเรียน 
(นายประพัฒน  รักษศรีทอง) ไปนะครับวาใหใชใบแทรกแทนแตมีเพิ่มมาในหนาที่  40  คือวัสดุกอสรางจาก  
100,000  บาท  แกเปน 200,000  บาท  เพื่อกอสรางบานใหกับผูยากไรครับ  ตามโครงการบานเทิดไทองคราชันครับ  
และปรับปรุงหองน้ําโรงเรียนครับ  สําหรับบานตามโครงการฯ  คงจะจัดทําในหมูที่  8  บานนายวิญู  คังแอ  
ลําบากมากครับ  ถาเพื่อนสมาชิกไดไปดู  ในสวนของงบประมาณอื่น ๆ  ถาเพื่อนสมาชิกเห็นวาไมมีความจําเปน ใน
ขั้นตอนแปรญัตติ ผมก็ยินดีครับ  ที่จะใหตัดบางตัวที่ไมมีความจําเปน อยางที่ผมกลาวไวเมื่อตอนเชาครับ  ขอบคุณ
มากครับ 
ประธานสภาฯ ครับตองขอโทษที่ประชุมดวยครับ  ที่เพิ่งเขามา และไมไดดูเอกสารครับ  ทานสมาชิก 
(นายวันชัย  รัตนบุรี) ก็ไดดูตัวเลขเปนที่เรียบรอยแลวนะครับ    รายละเอียดหลักการและเหตุผลตัวเลขก็

ตรงกันแลวนะครับ  ในแตละสวน  เราก็อภิปรายในวาระที่  3 มาทั้งวันแลวนะครับ   
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนไหนบางครับขอเชิญครับ  ถาทานสมาชิกไมมี
ประเด็นในจะอภิปรายแลว  ถาทั้งสองฝายไดเขาใจตรงกันแลว  สําหรับในระเบียบ
วาระที่  3  ในขั้นรับหลักการงบประมาณรายจายป  พ.ศ. 2552   ผมจะขอมติแลวนะ
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นดวย 11 เสียง 
 ไมเห็นดวย   - เสียง 
 งดออกเสียง   2 เสียง 
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่  6  นะครับ 
ประธานสภาฯ ไมทราบวามีสมาชิกทานใดมีประเด็นอื่น ๆ ไหมครับ  ขอเชิญทานปลัดครับ 
(นายวันชัย  รัตนบุรี) 
ปลัดอบต. กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกฯผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมตองขอ 
(นายสุทธิพร  รสมาลี)  อนุญาตชี้แจงในระเบียบวาระที่  3  กอนนะครับ วาในการรับหลักการรายจาย

ประจําป  2552  เมื่อมีการรับหลักการแลวนะครับสภาฯจะตองมีการตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติ เพื่อที่จะทําการแปรญัตติ จํานวน 3-7  คน  เพื่อใหคณะกรรมการก็ดี  
สมาชิกก็ดี  แปรญัตติ  ขอบคุณครับ 

……/ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ ครับตอไปใหที่ประชุมเสนอคณะกรรมการไมนอยกวาสามและไมเกินกวาเจ็ดทาน 
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(นายวันชัย  รัตนบุรี) นะครับ    
พักการประชุม  10  นาที 
ประธานสภาฯ เมื่อสมาชิกครบองคประชุมขอเปดการประชุมตอนะครับในระเบียบวาระที่  3  ใน 
(นายวันชัย  รัตนบุรี) ขั้นตอนการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ซ่ึงกรรมการอยางนอยกวา  3 และไมเกิน  7 

ทานนะครับ ขอใหทานสมาชิกเสนอดวยนะครับ  วาเอากี่ทาน ขอมติที่ประชุมดวย
ครับ   ใครเห็นดวยวา  3  ทาน ขอมติดวยครับ    

มติที่ประชุม มติ     14 เสียง    เห็นดวยวาใหตั้ง  3 ทาน  ใหชวยกันเสนอ  3 ทานและผูรับรอง  
2  ทาน   

นายสมนึก  เกิดชวย เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายสมนึก  
เกิดชวย สมาชิกฯ จากหมูที่  2  ครับ ผมขอเสนอคุณจุมพฎ  กิ่งจันทร  ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ 
 -  ผูรับรอง 
 นายประสงค  พรหมวันรัตน 
 นายสมคิด  จุยนุม 
 ทานที่ 2  เลยครับ 
นายสมนึก  เกิดชวย ทานที่  2 ผมขอเสนอ ด.ต.เอิบ  ศักดิ์เศรษฐ  ครับ 
ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ 
 -  ผูรับรองทวีศักดิ์  ปานมี 
 นายราน  ชูแกวรวง   
 นายจุมพฎ  กิ่งจันทร 
 ตอไปเปนทานที่  3  ครับ 
นายสมนึก  เกิดชวย ทานที่  3  เสนอคุณประสงค   พรหมวันรัตน  ครับ 
ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ 
 -  ผูรับรอง 
 นายเฉลียว  สุขสม 
 นายจุมพฎ  กิ่งจันทร 

สําหรับการเสนอคณะกรรมการก็ครบทั้งสามทานและมีผูรับรองครบแลว ขอมติดวยครับ 
มติที่ประชุม เห็นดวย   13 เสียง 
 ไมเห็นดวย    - เสียง 
 งดออกเสียง    - เสียง 

..../เปนอันวา 
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เปนอันวาเปนเอกฉันทนะ ครับสํ าหรับการคณะกรรมการแปรญัตติ   ขอให
คณะกรรมการไปตกลงกันใหที่ประชุมกําหนดวันกันในการแปรญัตตินะครับ   เชิญ
ทานปลัด ครับ 

ปลัดอบต. กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ที่เคารพ  สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   เมื่อที่ประชุม 
(นายสุทธิพร  รสมาลี) ไดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแลวนะครับ  สภาฯจะตองกําหนดเวลาแปรญัตติ  วา

จะใหแปรญัตติในวันไหน  จากนั้นเลขาสภาฯ จะตองนัดกรรมการมาประชุมกัน เพื่อ
คัดเลือกประธาน เลขาครับ  มีหวงเวลาอยูอยางนี้นะครับ  คือสมัยประชุมวิสามัญนั้น
คือวันที่  30  กันยายน  เปนวันสุดทาย  คณะกรรมการแปรญัตติตองแปรญัตติภายใน
ยี่สิบชั่วโมง   ประธานสภาฯก็จะสงแปรญัตตินั้นไปใหสมาชิกเพื่อมาประชุมในวันที่  
30  กันยายน  ซ่ึงจะพอดี  ใหถือวาเปนเรื่องเรงดวน  ถาไมอยางนั้นก็จะตองมีการ
ขยายเวลาประชุมสมัยวิสามัญออกไปซึ่งจะทําใหเกิดความลาชา  ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ ตามที่ทานปลัดไดช้ีแจงตอที่ประชุมสภาฯ หวงเวลาจะเปนตัวกําหนดในการประชุม  
(นายวันชัย  รัตนบุรี) ไดกําหนดวันเวลาที่จะแปรญัตติดวยครับ  ที่ประชุมเสนอเพื่อความรวดเร็วเลยนะ

ครับ  ขอเชิญคุณประสงคครับ 
นายประสงค  พรหมวันรัตน กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนาย

ประสงค   พรหมวันรัตน  สมาชิกฯ จากหมูที่  7   ผมขอเสนอวันอาทิตยที่ 28  
กันยายน  2551  ครับ ไมเกินเวลา  12.00  น.  ครับ 

ประธานสภาฯ ครับใครเห็นวาคุณประสงค  เสนอวันอาทิตยที่  28  กันยายน  2551  เวลา  10.30 น.  
(นายวันชัย  รัตนบุรี) ที่องคการบริหารสวนตําบลชะมาย  และวันลงมติในวันอังคารที่  30  กันยายน  2551  

ผมขอนัดในที่ประชุมเลยนะครับ  สําหรับทานที่ไมอยูใหทางเลขาแจงเปนหนังสือ
ดวยครับ  ผมขอนัดอยางเปนทางการ ขอใหผูที่จะแปรญัตติเขามาแปรในวันที่  28  
กันยายน  2551  เวลา  11.00  น. ไมทราบวามีใครขัดของหรือไมเห็นดวยครับ    ถือวา
เห็นดวยทุกคนเปนเอกฉันท   เชิญคุณสุรศักดิ์ 

นายสุรศักดิ์  เดชะราช กราบเรียนประธานสภาฯ  ที่เคารพ  สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายสุรศักดิ์  
เดชะราช  สมาชิกสภาฯ จากหมูที่  4  ครับ  ผมขอทวงติงนิดหนึ่งครับ  การนัดหมาย
ในการประชุมแปรญัตติเปนหนาที่ของเลขาสภาฯ ใหสมาชิกมาแปรญัตติ   

ประธานสภาฯ ขออนุญาตครับคุณสุรศักดิ์  เมื่อตะกี้คุณประสงคเปนผูเสนอนะครับ ไมใชกระผมเปน 
(นายวันชัย   รัตนบุรี) ผูเสนอ  ผมไมไดไปกําหนดเอง  ใหเขาใจตามนี้ดวยนะครับ   
นายธํารงศักดิ์   ชาญอาวุธ เมื่อสักครูนะครับ  เปนการเขาใจผิดนะครับ  ที่ทานประธานพูดเปนการกําหนดวัน 
 แปรญัตตินะครับ  ในสวนของผมจะนัดกรรมการมาประชุมนะครับ  เพื่อเลือก
ประธาน  และเลขา   ไมเกี่ยวกับที่ประธานพูดไปนะครับ  ขอบคุณครับ 

…../ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ ครับคงเขาใจตรงกันแลวนะครับ    ไมทราบวามีทานใดไมเห็นดวยบางไมมีนะครับ 
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(นายวันชัย  รัตนบุรี) สรุปวาเห็นดวยทุกทาน นะครับ  ประชุมวันที่  30  กันยายน  2551  เวลา  09.30  

น.   สําหรับในระเบียบวาระที่  3  คงไมมีอะไรแลวนะครับ   ตอไปเปนระเบียบ
วาระที่  6  นะครับ 

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ    
ประธานสภาฯ ครับผมขอฝากทานนายกในโครงการของอบจ.ในโครงการสะพานขามคลองวับหีบ 
(นายวันชัย  รัตนบุรี) ขอใหทางนายกสอบถามในเรื่องของงบประมาณที่จะมาลงในเขตตําบลชะมาย  

ขอบคุณครับ  เชิญทานนายกครับ 
นายกอบต. กราบเรียนประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ขอบคุณมากนะครับที่ 
(นายประพัฒน  รักษศรีทอง) ทานประธานสภาฯไดพูดถึงขอมูลขององคการบริหารสวนจังหวัด  ในสวนหนึ่งทาน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดในเขต คือคุณสุชาติ  เจริญพงศ  ไดประสาน
มาในหมูที่  5  และหมูที่  8 ทางผมเองก็ไดใหโครงการลาดยางถนนในหมูบานถาวร
ทั้งหมด  และสะพานหมูที่  5  เมื่องบประมาณปที่แลวก็ไมมีผูรับจางเหมือนกับ
โครงการบางโครงการของเรานะครับ  แตทางสมาชิกอบจ.ก็ไดรับปาก  ทางคุณ
จุมพฎก็รูดีในเรื่องนี้    ในสวนของหมูที่ 7 ก็ใหประมาณการไปแลวคือคูระบายน้ําทา
งางอบจ.ก็ไดประกาศดําเนินการคูระบายน้ํากับถนน ซ่ึงก็มีปญหาอยู   ไมมีผูรับจาง  
แตทางนายกก็ รับปากไปแลววาจะดําเนินการให    และผมก็ได เขาไปคุยกับ
คณะกรรมการประสานแผนระดับอําเภอไดยกโครงการนั้นเปนโครงการที่หนึ่งของ
องคการบริหารสวนตําบลชะมาย  ที่ทางอบจ.จะตองดําเนินการ  และผมก็ไดไปคุยที่
อบต.เขาโรกอนการเลือกตั้ง  ในสวนของหมูที่  5  ทางสมาชิกอบจ.ในพื้นที่ก็รับปาก
และเอาโครงการไปแลว  เปนโครงการเกาแตมาปรับราคาใหม  เพราะไมมีผูรับจาง  
เนื่องจากราคาวัสดุมันสูงขึ้น   ผมขอเรียนใหทราบ  สวนในพื้นที่ของหมูที่  4  ผมได
ประสานไปกับสมาชิกอบจ.คือคุณมนตรี  รักษศรีทอง  ทานรับปากวาในโครงการที่มี
เขตติดตอกับตําบลอื่น  คือ ในพื้นที่หมูที่  4  ตําบลควนกรด  และตําบลที่วัง  ถือเปน
โครงการแรกของอําเภอทุงสง ที่ทางอบจ.ตองดําเนินการ ตามมติคณะกรรมการ
ประสานแผนระดับอําเภอ  ขอบคุณมากครับ   

ประธานสภาฯ ครับเปนที่ทราบนะครับ  ถือวาเปนประโยชนรวมกันถนนสายนี้ก็เปนสายหลักที่
เชื่อมตอระหวางสายหนองเหรียงกับอําเภอนาบอน  ซ่ึงมีผูใชประโยชนในเสนทางนี้
มาก  โดยเฉพาะเมื่อมีหางโลตัสมาเปด  ขอใหเรามองถึงอนาคตในการใชถนนเสนนี้
รวมถึงการระบายการจราจร  ขอฝากความหวังใหทานนายกชวยประสานใหดวยครับ  
ไมทราบวาสมาชิกทานใดจะเสนออะไรอีกบาง  ขอเชิญทานรองนายกวิรัตนครับ 

…../นางสาววรัิตน 
นางสาววิรัตน  ชาญอาวุธ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  เปนที่ทราบ 
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กันดีแลววาในวันที่  30 กันยายน  2551  นี้เปนวันสิ้นปงบประมาณ  ดิฉันใน
ฐานะที่รับผิดชอบในเรื่องเงินผูสูงอายุ  ในขณะนี้  ยังมีหมูที่  1 หมูที่  2 และก็หมูที่  4  
ที่ยังไมไดสงโครงการ    เพราะโควตาของทานนายกที่ใหไวเพิ่มเติมวาหมูละเทาไหร  
เพราะฉะนั้นใหสงโครงการภายในวันที่  30  เพราะวาเราตองนําเงินเขาบัญชี  ใครที่
รับผิดชอบฝากทานสมาชิกฯ และประชาคมหมูบาน ดวยนะคะ  ขอบคุณมากคะ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสุรศักดิ์  ครับ 
นายสุรศักดิ์  เดชะราช กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมขอ 

ติงนิดหนึ่งวาการสรางถนนนะครับพยามใหมันลงในระดับหนอย  ไมใชเหมือนหนา
โรงเรียนเขากลายน้ําขังกลางถนน  ผมเห็นแลวอนาถใจเพราะรถใหญมันวิ่ง   คือตรง
นี้พยายามไปดูหนอย      ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ครับถือวาพอสมควรแลวนะครับ  ถือวาเราประชุมกันมาพอสมควรแลว  เชิญทาน 
(นายวันชัย  รัตนบุรี) นายกครับ 
นายกอบต. กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กอนปดประชุมนะ 
(นายประพัฒน  รักษศรีทอง) ครับเพื่อนสมาชิกก็ไดใหขอเสนอแนะตาง ๆ  เชนแบบแปลนตาง ๆ   ของคูระบายน้ํา 

ผมในฐานะที่เปนหัวหนาฝายบริหาร  ยินดีที่จะรับเรื่องตาง ๆ เหลานี้ไปแกไข เพื่อ
ประโยชนตอพี่นองประชาชนชาวตําบลชะมายทุกคน  สําหรับวันนี้   ผมตอง
ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานที่ใหโอกาสผมบริหารงานเปนเวลาเกือบหนึ่งปแลว
นะครับ   เพื่อนสมาชิกฯทุกคนก็เปนคนชะมาย  มีอะไรที่วาชาวบานเดือดรอนผมใน
ฐานะหัวหนาฝายบริหารจะใหความเปนธรรมทุกทานนะครับ  ขอขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ครับผมก็ฝากไปยังทานนายกอีกครั้งหนึ่งวาในเรื่องของการควบคุมแบบแปลนก็ดี   
(นายวันชัย  รัตนบุรี) ความแข็งแรงก็ดี  ความถูกตองก็ดี  เพราะฉะนั้นเราตองควบคุมความสวยงามดวยนะ

ครับ  ในอนาคตขางหนาเราเองก็ตองเปนเทศบาล  เพราะฉะนั้นทําอะไรก็ใหดู
สวยงาม  ผมตองขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกฯ  ทุกคน  ทั้งผูบริหาร  และทานกํานัน 
ผูใหญบาน ทานประชาคมทุกทาน  ในวันนี้ซ่ึงประชุมดวยความเรียบรอย  ทําหนาที่
กันทั้งสองฝายเต็มความสามารถ   ถือวาเปนการเขามารวมบูรณาการรวมกันทั้งฝาย
สภาฯ  ฝายบริหาร  และภาคประชาชน  ขอขอบคุณไว  ณ  โอกาสนี้ และขอปด
ประชุม  ขอบคุณครับ 

ปดประชุมเวลา   16.30 น. 
   (ลงชื่อ)     ผูจดรายงานการประชุม 
        (นายธํารงคศักดิ์   ชาญอาวุธ) 
       เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลชะมาย 
 

                                          
......./(ลงชื่อ) 
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       (ลงชื่อ)                                                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                                        (นายทวีศักดิ ์   ปานมี) 
                                                        สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลชะมาย 
 
                                              (ลงชื่อ)                                             ผูตรวจรายงานการประชุม 
  
                                                             ( นายประสงค   พรหมวันรัตน) 
                                                      สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลชะมาย  
 
                                             (ลงชื่อ)                                               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                                     (นายสมคิด       จุยนุม) 
                                                     สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลชะมาย 
 

 
                                         (ลงชื่อ)     ผูรับรองรายงานการประชุม 
                                                                    (นายวันชยั        รัตนบุรี) 
                                             ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลชะมาย   
 
                               
                 

   
 
                                                      

      
 

                                    
 


