รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจาปี พ.ศ. 2559
วันที่ 13 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายปรีชา มุลาลินน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ ได้
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้
- ประธานอ่านประกาศของ อบต. แกใหญ่ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.แกใหญ่
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2559
วันนี้เลขาได้แจ้งในที่ประชุมทราบแล้วว่ามีสมาชิกเข้าประชุม 25 ท่าน ลากิจ 1
ท่านคือ ท่านรพีพงษ์ เกลียวเพียร ก็ท่านผู้บริหารปลัดบริหารส่วนตาบล ผอ.
กองคลัง ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองช่างเป็นตัวแทน และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ท่านเจ้าหน้าที่ตารวจรักษาความสงบน่าจะติดตามาตอนหลังนะครับ
ขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี) ให้แก้ไข
เป็น ระเบียบวาระที่ 7 การอภิปรายทั่วไป ตามมาตรา 58/7 โดยไม่มีการลงมติ
แล้วเพิ่มเติมวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ 5 (ถ้ามี) ก็ทางผู้บริหารได้แจ้งมายังท่านเลขา
ให้สมาชิกทุกท่านปิดโทรศัพท์ด้วยนะครับ ขอให้ปฏิบัติตามด้วยนะครับ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน

- แจ้งที่ประชุมขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุม จะให้ท่านไปรับรองใน
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 นะครับ เชิญท่านสมศักดิ์

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร

- เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร กระผมนายสมศักดิ์ ศรีเนตร ส.

(สมาชิก อบต.หมู่ 10)

อบต.หมู่ที่ 10 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุม
ครั้งที่แล้วมาวันนี้ก็ 3 เดือนได้ แต่ถามว่ายกยอดไปท่านจะไหวไหมครับ ผมรู้สึก
ว่าประชุมครั้งที่แล้วมีการบันทึกเทปนะครับ ท่านน่าจะถอดได้มันน่าจะไว ถ้า
ท่านไม่ว่างท่านก็สามารถจ้างบุคลากรข้างนอกทาแทนได้ แต่ทีนี้มีข่าวออกไป
ผมไปได้ยิน แต่มันก็แค่ข่าว น่าจะเป็นท่านเลขาหรือเปล่าเพราะท่านเป็นคน
บันทึกรายงานการประชุมอยู่แล้ว ท่านบันทึกเทปแล้วเอาไปให้บุคคลภายนอก
รับฟังหรือเปล่า รายงานครั้งที่แล้วยังไม่ได้รับรองจากคณะกรรมการตรวจเลย

ยังไม่มีการรับรองแต่มีการเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับการประชุมไปเปิดฟังกัน ผมโทษ
ท่านนะครับทางาน ผมอยากให้ท่านชี้แจงด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธาน

- ก็เป็นหน้าที่ของเลขานะครับ เพราะผมได้ทราบแต่ภารกิจของท่านก็อยากให้
ได้ชี้แจงให้สมาชิกได้ทารบ เดี๋ยวขอพี่เสงี่ยมเสร็จก็ให้ท่านเลขาได้ชี้แจงครับ

นายเสงี่ยม พวงศรี

-เรีย นท่านประธาน ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ คือวันนี้ผมตั้งใจจะอภิปราย
หัวหน้ าสานั กปลัดพอดีท่านส่งตัวแทนมา ผมอยากทราบว่าเหตุผลที่ท่านลา
เรื่องอะไร จาเป็นมากหรือไม่ แล้วท่านตัวแทนท่านจาตอบผมได้หรือไม่ เพราะ
ประเด็นที่ผมจะถามเป็นประเด็นเจาะลึก ท่านเป็นคนดาเนินการ ท่านเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ไม่ได้เป็นคนดาเนินการท่านตอบไม่ได้แน่ ก็อยากจะทราบเหตุผลท่าน
ลาแล้วมีความจาเป็นขนาดไหน ขอบคุณครับผม

ประธาน

- เชิญท่านเลขาชี้แจงครับ

นายเอก หงส์ทอง

- เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร ผมนายเอก หงส์ทอง ตาแหน่ง

(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3)

เลขาสภา ก็ ข ออนุ ญ าตที่ จ ะชี้แ จงประเด็น ของท่ า นเสงี่ ย มก่ อ นในเรื่ องของ
หัวหน้าสานักปลัดที่ท่านลาท่านได้แจ้งไว้ในบันทึกข้อความถึงประธานสภาเรื่อง
ที่องจากท่านติดภารกิจ ท่านนัดญาติไว้ที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อคุยเรื่องที่ดิน
ท่ า นระบุ ไ ว้ แ ค่ นี้ อ าจจะเป็ น เรื่ อ งมรดกหรื อ อย่ า งไรผมยั ง ไม่ ท ราบ ท่ า น
มอบหมายให้นายสันดุสิทธิ์ ทองเปรียบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วม
ประชุมแทน ซึ่งเมื่อท่านมอบหมายแล้วก็คงจะมอบหมายให้ท่านวิเคราะห์ตอบ
ส่วนจะตบได้มากน้อยขนาดไหนก็ค่อยดูกันไป ส่วนเรื่องการบันทึกการประชุม
สภาก็ต้องขออภัยจริงๆครับ เนื่องผมเองติดภารกิจเยอะ เราประชุมครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ประมาณเดือนหนึ่งนิดๆไม่ถึงสามเดือนครับท่านสมศักดิ์
ก็มีเหตุหลายอย่างนอกจากเรื่องส่วนตัวแล้วนี้ บันทึกการประชุมครั้งที่แล้วที่
ได้รับจากทางสานักงานส่งไฟล์เทปบันทึกไปให้ ก็ได้แค่ครึ่งเดียวครับ ได้วาระที่
5 เป็นต้นไปผมก็ต้องมาบิดเอาเลยทาให้ล่าช้าต้องขออภัย ผมเองก็ไม่ทราบว่า
งานทาไมมันถึงหายไป เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องนี้อีกทีตอนระเบียบวาระอภิปราย
ทั่วไป เรื่องนี้มีส่วนสาคัญกับงานกิจการสภาในวาระนี้ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้
ก่อน ขอบคุณครับ

ประธาน

- ก็คงจะทราบทั่วกันนะครับเพราะว่าชี้แจไปแล้ว ก็ที่ท่านสมศักดิ์ให้แนวทางมา
ก็กาลังคิดอยู่เดี๋ยวผมสอบถามไปยัง ท่านปลัดก่อนว่าควรที่จะช่วยเหลือกันได้
ขนาดไหน ก็ผ่านไปนะครับ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องกระทู้ถาม

ประธาน

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปี พ.ศ. 2559

ประธาน

- ครับ ตามข้อ 89แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝาก
เงิน การรั กษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2547แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558ตามที่ท่านสมาชิกทุกหมู่ได้ทาหนังสือ
ร้องทุกข์อยากจะให้ผู้บริหารใช้เงินสะสม ความจาเป็นก็มีอยู่ที่ท่านเจ้าของญัตติ
คือท่านผู้บริหารจะตอบกับท่านว่ายังไงตามรายการระเบียบวาระที่ 4 เชิญท่าน
นายกครับ

นายประกาศิต จันทน์หอม

- ครับเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านครับ ผมนาย

(ปลัด อบต.แกใหญ่)

ประกาศิต จั นทน์ห อม ปลั ดองค์การบริห ารส่ ว นตาบลแกใหญ่ปฏิบัติห น้าที่
นายก ในระเบียบวาระที่ 4 ที่ผู้บริหารได้ยื่นญัตติเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาด้วย
เหตุว่า องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ได้รับหนังสือแจ้งความเดือดร้อนของพี่
น้ องประชาชนในพื้ นที่ ทั้ง 13

หมู่ บ้า นมีค วามเดื อดร้อ นจาเป็ น เร่ง ด่ว น

เพราะว่าในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาผ่านการอนุมัติจากนายอาเภอเมืองสุรินทร์ที่ประกาศใช้
แล้วนั้น ยังไม่เพียงพอต่อการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ ซึ่งก็มีจานวนมากมายจึงได้เสนอญัตติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ข้อ 89
ซึ่งไม่ระบุว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1)ให้ทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชนชน ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นหรือตามความที่กฎหมายกาหนด
(2)จะต้องได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบ

(3)เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ถัดไป หากไม่ดาเนินการใน
ระยะเวลาที่กาหนดให้ถือว่าการใช้จ่ายเงินสะสมดั งกล่าวเป็นอันตกไป อันนี้คือ
ข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มค
0808.2 / ว1432 ลว.10 มีนาคม ซึ่งได้แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวก็เพื่อแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชนตามอานาจหน้าที่และสนับสนุนการดาเนินการ
ตามนโยบายของรัฐโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
ปี 2559 ดังนี้
2.1) ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนตรวจสอบยอดเงิน
สะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันโดยหักเงินสะสมที่ส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
หรือเงินทุนส่งเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทแล้วนาไปหัก
รายการเงิน สะสมที่มีภ าระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการหรืออยู่ระหว่าง
ดาเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่ายเพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุ บันที่
สามารถนาไปใช้ได้
2.2) เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน
การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ข้อ 89 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพยงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจากรณี
ฉุกเฉินที่ธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ตานึกถึงสถานะการเงินการ
คลังในระยะยาวด้วย
2.2.1 ให้สารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยคานวณจากฐานเงินเดือน
ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่นที่จะปรับขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2559 กันไว้ประมาณ
สามเดือน
2.2.2 .(1)ให้สารองจ่ายกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทุกเดือนได้แก่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น
เงินเดือนค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ให้กันไว้ประมาณสามเดือน
(2)ให้กันไว้เป็นค่าเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ เป็นต้นให้กันไว้สองเดือน
2.2.3 สารองจ่ายกรณีสาธารณะภัย ให้สารองไว้ร้อยละ 10 ของยอดเงิน
คงเหลือจากหักรายการตามข้อ 2.15ถึง ข้อ 2.2.2
ส่วนลักษณะที่สามารถนาเงินสะสมไปใช้ได้

1.โครงการที่จะนาเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไปเพื่ อประโยชน์โดยตรงกับความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยนาข้อมูล ปัญหาและความต้องการ
พื้นฐานจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดทาโครงการ ทั้งนี้ ไม่ให้นาเงิน
สะสมไปใช้จ่ายในโครงหรือกิจการที่การที่ฟุ้มเฟือยหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
โดยตรงกับ ประชาชน การก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทาการ การจัดรถยนต์
ส่วนกลางหรือรถประจาตาแหน่ง การจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน การศึกษาดูงาน
เป็นต้น
2. ให้ทาได้เฉพาะโครงการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่น ในการบริ การประชาชน หรื อกิ จ การที่เ ป็ นประเทเงิน รายได้ หรื อ
กิจการที่ทาขึ้นเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบ ดังนี้
1.ให้สนับสนุนด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.ให้สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการจัดให้มีแหล่งน้าด้านการเกษตร
3.ให้สนับสนุนโครงการจัดให้มีแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภค
4.ให้สนับสนุนโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล
5.ให้สนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ
6.ให้ ด าเนิ น การหรือ กิ จ การตามอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ซึ่งเห็นว่าจาเป็นจะต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ดังนั้นนะครับหลักเกณฑ์ต่างๆที่ผมได้นาเรียนท่านสมาชิกผ่านท่านประธานสภา
ตามเอกสารเราก็ ไ ด้ จั ด ทาเกี่ ย วกั บ เงิ น สะสม ยอดเงิ น สะสมตั้ ง แต่ วั น ที่ 30
กั น ยายน 2558

คื อ 39,693,073.92

บาท ก็ จ ะต้ อ งหั ก ตามหนั ง สื อ

กระทรวงมหาดไทยว่าจะต้องกันไว้กี่เดือนๆ ค่าบรรเทาสาธารณะภัยไว้เท่าไรให้
หักตามนั้นให้หักจากงบกลางออกไป 1,000,000 บาท เงินเดือน 2,000,000
บาท ค่าจ้างชั้วคราว 1,500,000 บาท ค่าตอบแทน 300,000 บาท ค่าใช้สอย
100,000 บาท ค่าวัสดุ 1,000,000 บาท เงินอุหนุน 100,000 บาท แล้วมาหัก
จากรายจ่ า ยวั ตถุ ประสงค์อุ ห นุ นตามหนั งสื อสั่ งการ เงิ นเดือ นครูผู้ ดูแ ลเด็ ก
200,000 บาท ผู้สูงอายุ 6,000,000 บาท ผู้พิการ 1,200,000 บาท รวมทั้งสิ้น
ที่จะต้องกันไว้ 15,000,000 บาท เพราะฉะนั้นหักจากงบกลางที่จะบรรเทา
สาธารณะภัย 2,400,000 บาท เพราะฉะนั้นยอดเงินฉะสมที่ใช้จ่ายได้ตั้งแต่มี
การก 24 ล้าน มาหักกับกรณีป้องกันและบรรเทาสาธารระภัยร้อยละ 10 ก็จะ
ใช้จ่ายได้ 21,773,766.53บาท เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารของทางราชการมร
การตรวจสอบและมี ก ารรั บ รองโดยผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เมื่ อ ทุ ก อย่ า งได้ เ ข้ า
หลักเกณฑ์ตามข้อ 89 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝาก

เงิน การรั กษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ดังกล่าวแล้ว เพราะว่ามันเข้าข้อที่ 16 ส่วนใหญ่ก็เข้าข้อที่ 6 ก็จะมีเข้าข้อที่ 2 แหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภคในชุมชน
ก็ไ ด้ พิ จ ารณาจากความเดื อ ดร้ อ นได้ ต รวจสอบจากแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ทุ ก
โครงการที่หมู่บ้านส่งเข้ามาก็อยู่แผน เข้าหลักเกณฑ์ ดังนั้น เมื่อตัวเงินก็อยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายได้ เงิน 21 ล้าน โครงการได้ตรวจสอบมาทุกอย่างมี
ลายเซ็นผู้ได้รับความเดือนร้อนก็เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง หมด ดังนั้น จึงได้พิจารณา
จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายในสภาแห่งนี้ตามข้อ 89 ตามระเบียบวาระ
ว่าด้วยการจ่ายเงินดังกล่าว จานวนโครงการทั้งหมด 18 โครงการ ยอดที่
ผู้บริหารขออนุมัติสภาเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมรวมทั้งสิ้น 14,910,425.- บาท ตรง
นี้ก็ให้สมาชิกได้พิจารณาว่ าตรงกับความต้องการของหมู่บ้านของท่านแล้ว เอา
ไปตรวจสอบล่วงหน้าก่อนประชุมแล้ว 3 วัน หวังว่าชี้ทุกท่านจะพิจารณาอนุมัติ
ตามที่ผู้บิหารได้ยื่นให้ท่านได้พิจารณาในวันนี้ ขอบคุณครับท่านประธาน
ประธาน

ครับ ท่านผู้บริหารก็ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆแล้วนะครับ มีท่านใดสงสัยเรื่อง
จ านวนเงิ น สะสมจะสอบถามทางผู้ บ ริ ห ารเรี ย นเชิ ญ นะครั บ ก่ อ นที่ จ ะได้
พิจารณาโครงการ

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร กระผมนายสมศักดิ์ ศรีเนตร ส.

(สมาชิก อบต.หมู่ 10)

อบต.หมู่ที่ 10 คืออย่างนี้ครับท่านประธาน รายละเอียดที่ ปะหน้าให้สมาชิกมา
รายละเอียดประมาณการ เงินสะสม 39ล้าน คือผมมองแล้วมันก็ไม่ใช่มันน่าจะ
มีรายละเอียดเยอะกว่านี้อบต.แกใหญ่ช่วงนี้ก็ใกล้สิ้นปีงบประมาณอยากให้ท่าน
ได้ชี้แจ้งว่าตอนนี้ อบต.มีเม็ดเงินเท่าไรถ้าเป็นไปได้ เราพิจารณาจ่ายเงินของ
อบต.เราก็อยากทราบรายละเอียดการใช้จ่ายเงินของสานักงานด้วยว่าตอนี้เรามี
เม็ดเงินประมาณเท่าไร อยากให้ท่านชี้แจงครับขอบคุณครับ

ประธาน

มีอีกไหมครับ เชิญท่านเสงี่ยมครับ

นายเสงี่ยม พวงศรี

เรี ยนท่านประธาน ท่านสมาชิก คณะผู้บริห ารทุกท่านผมนายเสงี่ ยมพวงศรี
สมาชิกจากหมู่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ มีข้อสงสัยเหมือนท่านสมศักดิ์เหมือนกันแต่
ก็ไม่ติดใจอะไรเพราะมีรายละเอียดให้ดูแล้ว ก็ผมมาดูโครงการของผมอยากจะ
เรียนถามโครงการที่ 17 ครับรายละเอียดระบุว่าวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 40
ซม. 8 ท่อน ผมอยากทราบว่าท่านวางตรงไหน ส่วนโครงการที่ 18 จานวน 6

ท่อน อัน นี้ก็ทราบอยู่แล้ วว่าท่านจะวางตรงทางแยก อยากทราบข้อมูล แค่นี้
ขอขอบคุณครับผม
นายสุชาติ เมืองงาม

ท่านประธานที่เคารพผมนายสุชาติ เมืองงาม สมาชิกหมู่ที่ 12 เรื่องการจ่ายขาด
เงินสะสมวันนี้ ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความดีใจไปยังสมาชิกทุกหมู่บ้านที่ได้รับ
การจ่ายขาดเงินสะสมทุกหมู่บ้าน ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมก็ไม่
ขัดอะไร ผมดีใจด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธาน

ก็คงจะให้ทางผู้บริหารได้ตอบในประเด็นทั้ง 2 ประเด็น ครับ

นายประกาศิต จันทน์หอม

ครั บเรีย นท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ในวาระนี้ก็เป็นโอกาสที่ส มาชิกได้
อภิปรายก็มีทั้งสนับสนุนและซักถาม ทางผู้บริห ารก็ต้อชี้แจงให้ท่านหายข้อ
สงสัยเพื่อสร้างความเข้าใจกัน จ่ายขาดเงินสะสมข้อ 90 ให้ใช้เฉพาะนายก
เท่านั้ น นายกมีอานาจจ่ายขาดเงินสะสมเป็นไปตามการบริห ารกิจการเช่น
สวัสดิการของข้าราชการต่างๆ ของประเด็นของท่านสมศักดิ์และท่านเสงี่ยมผม
ขอมอบหน้าที่ให้ ผอ.กองคลัง ครับท่าน

ประธาน

เชิญท่าน ผอ.กองคลังครับ

นางกฤติยา ศรีโกตะเพชร

เรีย นท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร ผอ.กองทุกท่าน ขอตอบ
ประเด็ น ของท่ า นสมศัก ดิ์ น ะคะ ท่ า นถามเกี่ ย วกั บ ตั ว เลขวั น นี้ เรามาพู ด กั น
เกี่ยวกับเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม เงินสะสมมีตัวเลขที่ชัดเจนตั้งแต่ 30 กันยายน
2558 อันนี้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนแล้วในการจ่ายขาดเงินสะสม แต่ท่ามาถาม
เกี่ยวกับเงินนู้นนี้นั้นจะปรากฏในงบการเงิน งบการเงินนั้นนั้นจะมีทุกเดือนท่าน
สามารถขอดูได้ที่ห้องคลัง แต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการเลยไม่ได้เตรียมมาให้
ท่าน แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เรามาชี้แจงในเรื่องประเด็นการจ่ายขาดเงินสะสมเรา
ก็ได้ชี้แจงในรายละเอียดทุกอย่างไปแล้วว่าเงินที่ใช้ได้ว่าเท่าไหน ตามโครงการที่
ท่านขอมาก็มีพอตามวงเงินที่ท่านขอมาและจ่ายได้อยากจะบอกท่านว่าเป็น
ประเด็นเรื่องจ่ายเงินสะสมเท่านั้น ขอบคุณค่ะ

ประธาน

ท่านสมศักดิ์ เชิญครับ

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร

ครับเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ก็คือว่าในการพิจารณาที่ผ่าน
มาจะมีการท่านรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขมาให้ ได้ดู แต่พอทีนี้พิจารณาใช้
จ่ายเงิน 14 ล้านกว่า สภาจะเป็นผู้รับผิดชอบอนุมัติจากสภาสมารถใช้ได้เลย
แต่ถามว่าในความสงสัยก็เลยว่าถ้าท่านชี้แจงอย่างนี้ผมจะได้เข้าใจ เพราะว่า
ยอดเงิน 14 ล้านกว่าพวกเราพิจารณาความรับผิดชอบมันก็ขึ้นอยู่กั บพวกเรา
ไม่ เ หมื อ นข้อ บั ญญั ติ เ ราพิ จารณาเราผู้ บ ริ ห ารจะเป็ นผู้ รั บผิ ด ชอบอั นนี้ ก็ คื อ
รายละเอียด เงินสะสมหักไว้แล้วและจ่ายได้ 21 ล้านกว่าในการใช้จ่ายเงินตัวนี้

เราเคยมีการคุยกันข้างนอกว่าให้มาคุยรายละเอียดทุกคน ก็ขอบคุณท่านที่ใช้
จ่ายเงินตัวนี้ให้กับหมู่บ้านก่อนที่จ ะได้มาประชุมกันวันนี้เงิน 21 ล้านกว่า ชะมี
จ่ายเงินไป 14 ล้านกว่า ก็เหลือเงินประมาณ 6 ล้านกว่าที่จะสามารถใช้ได้อีก
โครงการที่ท่านเคยคุย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ให้จัดหาแหล่งน้า
อุปโภคบริโภคได้การพิจารณาการประชุมวันนี้ไม่มีโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้าซัก
พื้นที่หนึ่งเลย จริงๆก่อนจะพิจารณาวันนี้น่าจะมีการเรียกสมาชูก่อนว่า ตกลง
ไหมบางหมู่ก็ 100,000 /200,000 กว่า ท่านก็เสียประโยชน์ท่านก็ตามเลย ใน
เมื่อเรามีปากเราก็อยากให้ชุมชนได้รับประโยชน์เต็มที่ ถ้ามีการประชุมพิจารณา
ใช้จ่ายเงินตัวนี้ท่านน่าจะเรียกเรามาดูรายละเอี ยดเนื้อหาว่าเงิน 20 กว่าล้าน
ท่านก็น่าจะถามนะครับว่าไหนคือความต้องการอีก เพราะว่ากว่าท่านจะได้ใช้
จ่ายเงิน ตัว นี้อีกท่านก็จะหมดวาระแล้ว นะครับ นี้คือเหตุผ ลที่ผ มขอติงคณะ
ผู้บริหารนิดหนึ่งนะครับ ก่อนมีการประชุมท่านก็เชิญมาประชุมตลอดแต่พอ
ท่านทารายละเอียดเสร็จท่านก็ไม่เชิญสมาชิกมาดูในรายละเอียดเนื้อหาว่าท่าน
พอใจในโครงการของท่าน อย่างโครงกางของหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 ไม่รู้ว่าท่านสมาชิก
ท่านไปอยู่ไหนท่านไม่ติดตามโครงการของท่านเลย ถ้าเงิน 20 กว่าล้านถ้ามัน
เกินวงเงินต้องตัดอันนี้ผมก็เข้าใจ แต้นี้มันเหลือเยอะเกินแล้วดูรายละเอียดของ
แต่ละหมู่ 200,000 กว่า ผมเป็นห่วงหมู่บ้านของท่านไม่ได้รับประโยชน์ที่เราจะ
พิจารณาใช้จ่ายเงินตัวนี้ นี้แหละครับเหตุผลก็อยากให้ท่านนายกชี้แจงเรื่องนี้
ให้กับผมได้รับทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธาน

ครับขออนุญาตให้ทางกองช่างได้ตอบรายละเอียดก่อนครับ

นายชินวงค์วรรณตรง

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ผมนายนายชินวงค์วรรณตรงนายช่างโยธา ขอ
ตอบข้อซักถามของสมาชิกหมู่ที่ 13 ที่ว่าท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. จานวน 8
ท่านว่าวางไว้จุดใด ที่วางจะเป็นปากทางเข้าหนึ่งจุด และตรงหน้าบ้านนางยุพา
สีชมพู การวางท่อก็วางเหมือนระบบประปาเราจะได้ไม่ต้องวางถนนทีหลังจะได้
ไม่ทาให้ถนนเสียหาย ขอบคุณครับ

ประธาน

ครับ ท่านเสงี่ยมเข้าใจไหมครับ

นายเสงี่ยม พวงศรี

ครับ ขออนุญาตนิดหนึ่งครับ พอดีผมไปดูระทางความยาว 115 เมตร แต่แนว
โฉนดจริงๆประมาณ 50 เมตร เขาเอาโฉนดให้ผมดูแล้ว มันไปสุดแค่บ้านนาย
อนุชานะครับ เพราะข้างหลังเขาไม่ได้กันเป็นที่สาธารณะครับ ระยะทางผมว่า
ไม่น่าเกิน 50-60 เมตรนะครับตรงนั้น ที่ท่านไปวางท่อตรงนั้นก็ดี แต่ผมดูแล้ว
มันน่าจะวางไม่ได้ข้างหน้าเข้าใจ ขอขอบคุณครับผม

ประธาน

เชิญท่านพิสูจน์ครับ

นายพิสูจน์ ดีเลิศ

เรียนท่านประธาน ท่านเจ้าที่ผมพิสูจน์ ดีเลิศจากหมู่ที่ 8 ขอใช้สิทธิพาดพิง
เล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับหมู่ 8 จริงๆแล้วโครงการของหมู่ 8 มันมา
หลายโครงการแต่โครงการที่เข้าประเด็น คสช. เกี่ยวกับน้า เกี่ยวกับถนนที่
แก้ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้าเกี่ยวกับภัยแล้ง แต่สุดท้ายก็รอแล้วรอเล่า ก็ไม่มี
เจ้าหน้าที่ออกไปประมาณการ พอผมมาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งมาติดตามอีก
ครั้งหนึ่งผมไม่อยากทาให้จ่ายขาดเงินสะสมมันยืดเยื้อ สุดท้ายผมมาต่อรองเรื่อง
ข้อบัญญัติไม่ได้อีกครับ โครงการประปาผมใช้ไม่ได้นี้คือปัญหาครับทาไหมผมถึง
อภิปรายว่าการทางานของเจ้าหน้าที่มันล่าช้า เป็นเพราะอย่างนี้มันเลยท้อ ท่าน
สมศักดิ์ คุยมาวัตถุประสงค์ของ คสช.คือได้แค่โครงการเดียวสุดท้ายก็เป็นแบบ
นั้ น จริ ง ๆ โครงการเหลื อ เยอะแยะแต่ ผ มไม่ อยากให้ มั น ยื้ อ เยื อ เกรงใจท่ า น
สมาชิก สมาชิกว่าทาไมสมาชิกหมู่ 8 มีโครงการมาแค่นี้ผมรู้สึกอับอายครับท่าน
ประธาน มัวแต่ไปหลับหูหลับตาอยู่ที่ไหนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนางเอ็ก ขวัญใจ ถึง บ้านนางกนกพร เวียงวิเศษ ในโครงการว่า
75 เมตร แต่รายละเอียดว่า 60 เมตรผมไม่แน่ใจว่าจุดไหนถึงจุดไหน แต่เท่าที่
ผมไปวัดมาเมื่อ 2 – 3 ปีที่แล้ว แล้วก็อีกโครงการได้ประมาณการหรือเปล่ามัน
จะมีปัญหาที่หลังไหม ก็ขอแค่นี้และครับท่านประธาน ขอบคุณครับ

นายสุชาติ เมืองงาม

ท่านประธานที่เคารพผมนายสุ ชาติ เมืองงาม สมาชิกหมู่ 12 เรื่องจ่ายขาดเงิน
สะสมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเมื่อก่อนเวลาเขาให้เขาจะให้เป็นหลักล้านๆ
ไม่ใช่มาแยกเป็นซอยๆให้คนละแสนสองแสนแต่ที่เขาจัดให้ก็ถือว่าเป็นความโชค
ดีของสมาชิกอยู่แล้ว อันนี้เป็นเรื่องจริงครับตั้งแต่ผมเป็นรุ่นแรกเขาไม่เคยให้มา
แบ่งซอยแบ่งแยก บางหมู่บ้าน 2 โครงการ 3 โครงการ จริงๆโครงการเล็กๆไว้
จ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ แต่แค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับปีหน้าก็เอาใหม่
ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ

ประธาน

เดี๋ยวท่านลัดดาก่อนท่านเสงี่ยมรอก่อน

นางสาวลัดดา เผือกแก้ว

เรียนท่านประธานดิฉันนางสาวลัดดา เผือกแก้ว สมาชิกหมู่ที่ 9 ในเรื่องของจ่าย
ขาดเงินสะสมเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนที่ทางหมู่บ้านทาหนังสือมา
ยกตัวอย่างอย่างบ้านตาเตนที่เราทาเรื่องประปามา มีการประชุมประชาคมมา
เรียบร้อยชาวบ้านยกมือมาเอาโครงการเดียวก็คือ โครงการประปา เพราะว่า
ช่วงภัยแล้งชาวบ้านขาดน้า บางบ้านที่มือเงินหน่อยก็เจาะประปาใหม่เพราะว่า
ไม่มีน้าใช้ แค่อาบน้าเรายังต้องซื้อน้ามาอาบเลยเป็นความเดือดร้อนมากของปีนี้
ก็เข้าใจว่าทุกหมู่ ก็ต้องทาเหมือนกั นว่าประชาคมของเขาต้ องการอะไรเป็ น
อันดับแรกที่เดือดร้อนที่สุด ไม่ใช่ว่าไม่เดือดร้อนท่านก็ทามา 4-5 โครงการเดือน

ร้ อนไม่ น่ าที่จะเป็นไปได้น่า จะเป็น โครงการหลั กๆต้นๆเลยที่ ท่านต้อ งการที่
เดือดร้อนมากแล้วท่านทามา เพราะว่าในการจ่ายขาดในการมาขอเงิน อบต.
ไม่ใช่ทุกคนมาหารกันว่าหมู่บ้านนั้นจะได้ท่านนั้นหมู่บ้านนี้จะได้เท่านี้ ซึ่งท่านก็
ทาผิดแล้วโครงการที่ทาต้องตั้งแต่ จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดไม่ใช่ทาครึ่งๆกลางๆ
มั น ก็ ไ ม่ ส ามารถบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นได้ มั น ต้ อ งท าให้ เ สร็ จ ในส่ ว นที่ ว่ า
นโยบายของ คสช.ที่มีหนังสือให้จ่ายขาดเรื่องภัยแล้งหนังสื อตัวนี้น่าจะหมด
ระยะเวลาไปแล้ว ถ้าจะมาพูดกันว่าตรงนั้นเข้านโยบายตรงนี้เข้านโยบายเรา
ต้องดูเงื่อนไขระยะเวลาด้วยว่าที่ดิฉันรับฟังในที่ประชุมมาว่าตรงนี้ได้มากตรงนี้
ได้น้อย ตรงนี้เราไม่น่าจะพูดแบบนี้เพราะว่าเราเป็นสมาชิก อบต.ด้วยกันทั้งนั้น
เราดูแลทั้งตาบลเราไม่มีว่าจะมายกมือให้หมู่นั้นไม่ยกมือให้หมู่นี้ ไม่อยากให้ทุก
คนคิดแบบนั้นนะคะ ขอบคุณค่ะท่านประธาน
ประธาน

ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องใช้จ่ายเงินสะสมทางคลังก็ได้ชี้แจงไปแล้ว หลายท่าน
รายละเอียดที่กันเอาไว้ก็ มีชัดเจน จ่ายได้ทั้งสิ้ น 21 ล้านกว่าเพราะฉะนั้น
โครงการที่เ ราได้พิ จารณาในวัน นี้ ทั้ ง 18

โครงการก็ ค งจะถู ก ต้อ งตาม

หลั กเกณฑ์ บางหมู่บ้ า นได้ น้อ ยบางหมู่บ้ า นได้ม ากก็ คื อความทุก ร้อ นความ
จาเป็นของแต่ละหมู่ไป เราพิจารณาจ่ายขาดทั้งสิ้น 14 ล้านกว่าก็ให้รีบเร่ง
เพราะอยากจะให้งานนี้สาเร็จลุล่วงไป ให้แต่ละหมู่ได้ดูในรายละเอียดของท่าน
ด้วยนะครับ เชิญท่านนายกครับเดี๋ยวท่านเสงี่ยมติดไว้ก่อน
นายประกาศิต จันทน์หอม

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านก็อย่าพึ่งรวบรัด ผมคุยตั้งแต่ต้นแล้วว่าอยากจะ
ชี้แจงความกระจ่างให้กับพี่น้องที่ยังมีข้อข้องใจ เมื่อสักครู่สมาชิกจากหมู่ที่ 10
ต้องการฟังคาชี้แจงผมก็ต้องชี้แจงให้สภาได้รับรู้พร้อมกัน ท่านบอกว่าเงินเงิน
สะสมคงเหลือ 21 ล้าน ใช้จ่ายไป 14 ล้าน เหลืออยู่อีก 6-7 ล้าน น่าจะมี
ประชุมเชิญเขามาเพื่อขอเพิ่มโครงการ ท่านเข้าใจไหมครับท่านประธานการใช้
จ่ายเงินสะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน คื อ (1)เขาให้รักษา
สถานะการเงินการคลังไว้ด้วยไม่ใช่มีสิบจ่ายสิบมีร้อยจ่ายร้อยก็หมดตัวถ้านั้น
ถ้ามีกรณีฉุกเฉินจริงๆจะทายังไง เขาจะมีวินัยการคลังคุ้มครองอยู่ของเจ้าหน้าที่
จะต้องปฏิบัติตามวินัยว่าด้วยการเงินการคลัง ทาผิดวินัยก็หนักนะครับตรงนี้
เพราะฉะนั้ น การวางแผนของเราเห็ นว่า เหมาะสมแล้ ว ตามที่ พี่น้องได้เสนอ
โครงการเข้ามา ท่านเสนอโครงการเข้ามาเช็คดูในแผนมีลายเซ็นเข้ามา เราดู
แผนลาดับที่ 1 เลยถ้าได้รับการแก้ไขมาแล้วก็มาดูแผนที่ 2 ท่านสมาชิกในเมื่อ
ผมเชิญท่านเข้ามาในเมื่อมันมีเอกสารแจ้งมาถึงผมแล้ว ให้แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพี่น้องปะชาชนตามนี้ บางหมู่บ้านทาไมได้น้อยจังมีการกระแนะ

กระแหนสมาชิกด้วยกันเอง เราทาตามที่ท่านแจ้งเข้ามามีลายเซ็นราษฎรเข้ามา
อีกประเด็นหนึ่งผมเคยคุยกับสมาชิกพี่น้องไปแล้ว เรื่องนโยบายของ คสช.เรื่อง
แหล่งน้าก็เคยพูดคุยกันว่าควรจะเป็นแหล่งน้าของสามหมู่บ้านแกใหญ่ไหมจะให้
นายกเสนอเข้าสภาเองก็คงไม่ใช่ไม่มีลายเซ็นราษฎร ผมว่าก็ลองไปประสานดู
แจ้งราษฎรดูแต่ก็เงียบหายไปครับท่านประธาน ก็ได้ถนนหนทางของท่าน อันนี้
คือข้อเท็จจริงครับท่านประธาน เช่นโรงเรียนสุรินทร์ภักดีท่านสมาชิกจากหมู่ที่
13 ไว้แต่สมาชิกหมู่ที่ 13 จะมาเสนอโครงการเองก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องสมาชิก
จากหมู่ที่ 2 หรือที่ 3 ตรงนี้ ก็ต้องดูที่ราษฎรเขาต้องการเหมือนสมาชิกหมู่ที่ 9
พูดไปเมื่อสักครู่ แล้วนโยบายของผมในขณะนี้ก็คือว่าโครงการที่จะดาเนินการ
ต้อ งสุ ด สายเพราะฉะนั้น ความกว้ างความยาวมั น ต่า งกั น งบประมาณมั น ก็
ลดหลั่นกันไปก็อยากจะให้ทุกท่านได้คิดถึงตัวเองว่าเราเป็นสมาชิก อบต.แก
ใหญ่ หมู่ในได้ก็อยู่ในพื้นที่ของตาบลแกใหญ่ ราษฎรหมู่เราอาจจะไม่ลาบากเท่า
หมู่ ข้า งเคี ย ง งบประมาณที่เ หลื อ ประมาณ 6

ล้ านเราก็ยั งเหลื อ ไว้ ใช่ ใ น

ปีงบประมาณต่อไปอีกรวมกับงบประมาณสะสมของปี 2559 ก็ว่ากันไป แต่
ตอนนี้ท่านคุยว่าท่านจะหมดวาระในหมู่บ้านก็ต้องมีสมาชิกสภา อบต.เข้ามา
เหมือนกันอาจจะเป็นคนอื่นก็ต้องสานต่อกันไปประชาชนของท่านก็คงไม่ได้ย้าย
ออกจากหมู่บ้านยังมีความทุกข์ยากเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตาแหน่งอย่าไป
ยึดถือให้มาก ตรงไหนที่เรามีผลงานก็ยอมรับช่วยอธิบายในนามขององค์กรของ
เรา เอาข้อเท็จจริงไปบอกกล่าวกันผมก็ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ครับ
ท่ า นประธาน อั น นี้ ผ มขอชี้ แ จงถึ ง สมาชิ ก ผ่ า นท่ า นประธานครั บ ส่ ว น
รายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวเราคงจะอภิปรายทั่วไปอยู่แล้ว ถ้าอภิปรายตอนนี้เดี๋ยว
หมดเดี๋ยวทั่วไปก็ไม่ได้อภิปรายกั น ตรงนี้ก็อยากจะให้ท่านประธานพิจารณา
ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอ จะได้รวบรัด ยังมีระเบียบวาระอภิปรายทั่วไปอีก
ขอบขอบคุณครับ
ประธาน

เชิญท่านเสงี่ยมครับ

นายเสงี่ยม พวงศรี

เรียนท่านประธานผมนายเสงี่ยม พวงศรีสมาชิกหมู่ที่ 13 ผมเข้ามาเป็นสมาชิก
ผมคิดว่าเกิดมาชาติหนึ่งเป็นคนดีของพ่อแม่ไม่ทาให้พ่อแม่เสียใจต้องเสียเงินเสีย
ทอง ต่อจากนั้นมาก็เป็นคนดีของครอบครัว แล้วก็เป็นคนดีของสังคมทางาน
เพื่อสังคมบาง ผมได้ยินสมาชิกจากหมู่ที่ 2 ท่านจะขุดลอกหนองน้าตอนนี้เงิน
เหลื อผมคิดว่าท่านเอาเข้าแล้ ว แต่นี้ท่านไม่เอาเข้าก็เรื่องของท่านไปท่านไม่
อยากได้ก็ไม่เป็นไรผมไม่มีสิทธิไปก้าวกายท่านนะครับอันนี้ก็ขอนาเรียนตรงนี้
ตัวผมแล้วผมทราบดีหลายๆท่านก็ไม่ชอบผมหรอกเพราะผมพูดมากและพูด

เรื่องจริงด้วย ก็มีหลายเรื่องโดยเฉพาะตัวผมเองพอมีใช้จ่ายเงินสะสมผมก็เอา
โครงการเข้า 2 โครงการรวมๆแล้ว 400,000 บาท ผมไม่ได้บ่นไม่ได้ว่าท่านจะ
ได้ล้านสองล้านท่านก็เอาไปครับผมก็ไม่ได้ปรึกษาท่านแต่ท่านมาแซวกันแบบนี้
มันก็ไม่ถูก ท่านเป็นสมาชิกมากี่สมัยแล้วครับผมไม่ได้อิจฉาไม่ได้ว่าผมก็ใ ห้ท่าน
ไปเลย ถ้ามาพูดแบบนี้เหมือนมาซ้าเติมว่าผมไม่มีความสามารถอีก ผมก็คิดแบบ
นั้นนะครับ ผมมีโครงการแค่นี้นิดเดียวปีหน้าผมเอาก็หมดแล้วครับ ขอให้ท่าน
เข้าใจด้วยครับท่านสมาชิกขอขอบคุณครับ
ประธาน

ครับบางหมู่บ้านก็บอกว่าได้น้อยก็ไม่เป็นไรนะครับ หมู่ไหนที่ได้มากก็ดีใจด้วย
นะครับ เชิญท่านสมศักดิ์ครับ

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร

เรียนท่านประธานครับผมนายสมศักดิ์ ศรีเนตร สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 ระเบียบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณาใช้จ่าย เมื่อพิจารณาท่านนายกท่านก็ยื่นญัตติต่อที่
สภา ทีนี้ท่านก็ชี้แจงว่าข้องใจเกี่ยวกับตัวไหนก็ให้ถาม ผมนะครับมาพิจารณา
วันนี้ไม่เข้าใจผมจึงถาม เมื่อมีการถามก็ต้องมีการตอบสิ่งที่ผมพูดถ้าพาดพิงถึง
ใครก็ขอโทษ ณ ที่นี้ด้วยแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือผมอยากให้ทุกคนไดประโยชน์
ผมไม่เข้าใจผมก็ถามแต่ท่านประธานก็จะไม่ให้ท่านตอบผมอยากฟังรายละเอียด
ผมอาจจะไม่มีการศึกษา ตั วบทกฎหมายก็ไม่เก่งแต่ว่าก็พอที่จะเข้าใจบทบาท
ของตัวเอง ในเมื่อผมมาประชุมผมก็ตองพูดจะให้ผมมานั่งอมน้าเปล่าก็ไม่ใช่ก็
ต้องเข้าใจด้วยครับท่านประธาน นี้และครับบอกให้มาเพื่อพิจารณาแต่เมื่อมีการ
ถามมีการพูดกระทบกระเทือนก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับก็อยากให้เข้าใจบทบาท
ของตัวเองนะครับ ที่ผมถามไปนายกก็ตอบแต่ท่านจะไม่ให้ท่านนายกตอบ ท่าน
จะบอกให้พิจารณาเลยในเมื่อไม่เข้าใจตัวไหนก็ต้องถาม ก็ให้ดูวาระที่เราประชุม
เราประชุมเองไหนก็ให้พูดเรื่องนั้น ผมเข้าใจว่าทุกท่านมีภารกิจท่านอยากกลับ
บ้านไวๆแต่ท่านต้องแยกแยะครับ เม็ดเงินที่เราพิจารณาใช้จ่าย 10 กว่าล้านเรา
ก็ต้องครอบคลุมหน่อยครับ เพราะว่าเราเป็นคนยกมือใช้นะครับถ้าผิดนะครับ
สมาชิกทั้ง 26 ท่านรวมรับผิดชอบนะครับ 14 ล้าน อยากให้ทุกท่านเข้าใจด้วย
ขอบคุณครับ

ประธาน

เชิญท่านอนุรักษ์ ต่อไปท่านเอกครับ

นายอนุรักษ์

เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกทุกท่าน ผมนายอนุรักษ์

สมาชิก

อบต. หมู่ที่ 12 เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งแต่ละโครงการที่เสนอมาไม่ได้อยู่ที่ใคร
อยู่ที่พวกเราเสนอมา ในเมื่อเขาเสนอมาแล้วแล้วเป็นเจ้าของพื้นที่ให้เราดูว่าเมื่อ
โครงการลงมาแล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าหมู่ 12
นั้ น ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น มาแล้ ว ครั บ นี้ แ ละครั บ ผมอยากท่ า นสมาชิ ก พิ จ ารณาว่ า

สถานที่ที่เราลงโครงการเราพร้อมหรือไม่ครับ ตรงนี้ผมก็อยากให้พี่น้องช่วยดู
โครงของท่านด้วย ขอบคุณครับ
ประธาน

ครับช่วงนี้ก็ให้โอกาสซักถามผู้บริหารก่อนนะครับ เชิญครับ

นายประกาศิต จันทน์หอม

เรียนท่านประธานครับผมประกาศิต จันทน์หอม ก่อนที่เราจะได้พิจารณาผมก็
อยากให้ท่านแสดงความคิดเห็นแบบนี้แหละ การอภิปรายการสนับสนุนด้วย
หลักการใหญ่ก่อน ยังมีคาถามที่ผมยังไม่ได้ตอบก็ของท่านพิสูจน์ ที่ท่านลงมา
สอบถามในฐานะสมาชิ ก เมื่ อ สั ก ครู่ ตรงนี้ ตั ว เลขมั น ไม่ เ หมื อ นกั น ระหว่ า ง
ประมาณการกั บ รายละเอี ย ด ตั ว ตารางหมายถึ ง เขาถึ ง มาจากแผน ส่ ว น
รายละเอี ย ดที่ เ ป็ น โครงการก่ อ สร้ า งเราใช้ ตั ว นี้ มั น จะเหมื อ นกั บ ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณที่ น ามาจากแผนข้ อ ไหนข้ อ ไหน รายละเอี ย ดค าชี้ แ จงมั น ต้ อ ง
เหมือนกับข้อบัญญัติ ตัวทาให้เจ้าหน้าที่เขาไปเช็คดูรายละเอียดตามแผนที่เป็น
ตาราง ตารางนี้จะไม่มีให้ท่านแล้ว รายรับจะอยู่ที่รายละเอียดใช้เงินสะสม อันนี้
อยากให้ท่านสมาชิกเข้าใจพอตรวจไปถึงจุดนั้นแล้ วท่านจะต้องสงสัยอีก อีก
ประเด็นหนึ่งที่จะตอบข้อซักถามท่านสมศักดิ์ ขออนุญาตเอ่ยนามท่านก็เป็ นห่วง
เรื่องโครงการของหมู่ที่ 2 ที่เสนอมาก็มี 2 โครงการครับท่านประธาน โครงการ
ที่ 2 เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ไหม โครงการในที่มีปัญหา
ต่อไปนี้มันลาบากใจจริงๆครับ เหมือนข้อบัญญัติที่ผ่านมาอนุมัติโดยนายอาเภอ
ประกาศใช้ไปแล้วไม่สามารถดาเนินการได้ มีการร้องเรียนถึงศูนย์ดารงธรรม
อาเภอต้องมาเคลียอบต.ก็ต้องมาเคลียจนไม่ได้เป็นโครงการปี 2559 ของหมู่ 2

นายเอก หงส์ทอง

เรียนท่านประธานที่เคารพผมเอก หงส์ทอง สมาชิก อบต.หมูที่ 3 เรื่องใช่

(สมาชิก อบต.หมูที่ 3)

จ่ า ยเงิ น สะสมผมเชื่อ ว่ าหลายๆคนรอผมก็ ร อมาหลายปี เหมื อนกั นครั บเงิ น
งบประมาณที่มีอยู่เยอะแยะครับ อบต.แกใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทราบข่าวมาแล้ว
ว่ามีอยู่ประมาณ 40 ล้านโดยประมาณ ซึ่งคานวณแล้วยังไงซะก็ใช่จ่ายได้ 20
กว่าล้ านแน่ ๆ ท่านปลั ดท่านปฏิบัติห น้ าที่นายกท่าก็ย้าอยู่ ห ลายครั้งแล้ ว จะ

พยายามที่จะดาเนินการให้ได้สุดสายในแต่ละที่ที่มีความเดือดร้อนซึ่งของผมเอง
ผมก็ดีใจท่านประธานบอกว่าท่านเลขาทางผู้บริหารยื่นญัตติมาแล้วว่าของท่าน
ได้ 2,000 เมตร ผมก็ว่าดีเลยเพราะว่า 2,000 เมตร บรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับชาวบ้านได้อย่างหมดจดไม่ต้องมี คาถามตามมา พอมาดูรายละเอียดใน
โครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม 2,000 เมตร จริง แต่พอเข้ามาสู่รายละเอียดขอใช้
จ่ายเงินสะสมนี้จาก 2,000มันเหลือ 760 ครับ จริงๆผมก็เข้าใจครับผมก็เคยคุย
กับท่านปลัดอยู่หลายครั้งว่าถ้าถ้ามันไม่สุดสายแต่อย่างน้อยก็พอบรรเทาความ
เดือดร้อนของเด็กๆได้ แต่ที่นี้ในรายละเอียดที่ให้มาไม่ได้มีแผนที่ประกอบครับ
ว่าระยะทางหรือรูปแบบของเส้นถนนมันจะไปถึงไหน ถ้าท่านเคยเห็นเส้นทางนี้
จากหมู่บ้านผมมาถึงสามแยกถ้าต่อมาทางทิศใต้ก็จะมาถึงทางเข้าโรงเรียนถ้าไป
ทางทิศตะวันออกก็จะไปจรดกับหมู่ 6 ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทางเส้นนี้ก็ไปทาทิศใต้
หรื อทิ ศ ตะวั นออกถึ ง ผมอยากจะขอความชั ดเจนครั บว่ า มัน จะเป็ นอย่ างไร
ขอบคุณมากครับท่านประธาน
ประธาน

เชิญท่านสัญญาครับ

นายสัญญา สินทานุลัย

เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหารทุกท่านพร้อมสมาชิก ผมสัญญา สินทานุลัย

(สมาชิก อบต.หมูที่ 3)

สมาชิก หมู่ที่ 1 โครงการของหมู่ 1 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่านที่ให้
ความสาคัญกับหมู่ 1 นะครับ หมู่ 1 คุยกันว่าจะทาถนนเข้าเมืองซึ่งถ้าถนนตรง
นั้นเสร็จก็จะแบ่งเบาภาระการเข้าเมือง แผนในชุมชนเราก็มีนะครับเพียงแต่ว่า
เราขาดแต่งบประมาณทาง อบต.มีงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมได้ประมาณ
600 เมตร ถือว่ายังไม่แล้วเสร็จก็ไม่เป็นไรครับ ก็อยากเรียนให้ทราบว่าโอกาส
ต่อไปถ้าเราทาโครงการหรือทาแผนก็สามารถที่จะอ้างอิงจากแผนจังหวัดและ
แผนตาบลเราให้มันครอบคลุม ขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

ครับระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมครับก็คงคิดว่าเริ่มไล่จาก
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ไปเลยน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับ ท่านบรรจงเชิญครับ

นายบรรจง ยอดอินทร์

เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหาร สมาชิกทุกท่านผมบรรจง ยอดอินทร์ สมาชิก

(สมาชิก อบต.หมูที่ 2)

จากหมู่ที่ 2 โครงการก็ได้ทาประชาคมมามันมีอันดับ 1,2,3 แต่เมื่อทางช่างไปดู
พื้น ที โ ดยเฉพาะผมเองไม่ค่ อยได้ ทราบไม่รู้ ไปตอนไหนอะไรตอนไหน เวลา
ตรงไหนมีปัญหาก็ไม่เคยบอกกล่าว ท่านให้หนังสือไปผมก็ไม่ได้ดูเพราะมัวแต่ติด
งานศพ แต่ผมดูแล้วทางท่านโยธาถ้าสมาชิกหมู่ 2 มันไม่มีวิญญาณท่านก็ทาไป
ท่านกาลังบุกรุกทาเลเลี้ยงสัตย์ป่ากรงนะครับท่านอย่าลืม เห็นแต่มันไม่พูดท่าน
อย่าพึ่งมองข้ามรั บ ผมขอนาเรียนท่านปฏิบัติหน้าที่นายกว่าที่ผมรายงานมา

ความเดือดร้อนของหมู่ที่ 2 โดยเฉพาะ 1,2,3,4 โดยเฉพาะท่านวิเคราะห์ท่านก็
ออกไปประชาคมเอง แต่พอชาวบ้านยกมือ 1,2,3,4 ทางบ้านโคกรังก็ไปประชุม
เยอะยกมือได้ที่ 1 ก็ไม่เป็นไร โครงการที่ 2 มีปญ
ั หาท่านก็น่าจะถามว่ายังจะเอา
อีกไหม ท่านไม่เคยถาม มันน่าจะได้ 2 โครงการเพราะการหนึ่งก็แค่สั้นๆเอง แค่
3 เมตร ครับ ก็โครงการเล็กๆ 30 เมตรที่เสนอมาท่านก็ไม่สนใจถ้าท่านไม่ดู
โครงการให้เท่าเทียมโครงการคนอื่นก็ไม่เป็นไร ผมก็ไม่เสียใจเดี๋ยวจะหาว่าผม
ระรานต่อ สภา ผมมั นคนพูด ไม่เ ป็ นแต่ ทาเป็น ผมแค่อ ยากจะน าเรี ย นท่ า น
ผู้บริหารว่าจานวนโครงการเสนอมา 2 โครงการ อีกโครงการมันมีปัญหาท่านก็
ตัดออกโดยไม่หารือกับเจ้าของพื้นที่ ท่านทาเองโดยอาเภอใจ เชิญครับท่านนาย
ช่างครั บท่านเชิญทาตามอาเภอใจเลยครับ ก็นาเรียนแค่นี้ครับท่านประธาน
ขอบคุณครับ
ประธาน

เดี๋ยวเชิญท่านเสงี่ยมครับ

นายเสงี่ยม พวงศรี

เรียนท่านประธานผมนายเสงี่ยม พวงศรีสมาชิกหมู่ที่ 13 ท่านดูครับใช่จ่ายเงิน
14 ล้าน ท่านลองบวกดูใช่ 14 ล้านไหมครับ จานวนมันลดไปรายละเอียดข้าง
หลังมันใช่หรือไม่ ไม่ต้องพิจารณาครับ จะให้ยกมืออย่างไรมันไม่ถูกต้องทาอะไร
ผมถึงบอกว่าให้ไปปรึกษาหารือกันก่อนมันจะได้ไม่มีปัญหา พวกผมก็ไม่ได้มี
ปัญหาแต่ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วครับ ท่านลองบวกดูมันตรงกันหรือไม่ครับ ขอ
อนุญาตครับ ขอบคุณครับ

ประธาน

ครับ ต้องขออนุญาตในที่ประชุมนะครับ พอดีผมก็อยากให้ท่านแสดงความเห็น
ในการอภิปรายก่อนนะครับโครงการที่ 1 หรือเปล่าเลขศูนย์มันตกอยู่

นายประกาศิต จันทน์หอม

เรียนท่านประธานผมก็ได้แจ้งเมื่อสักครู่ มีบางอย่างอาจจะบกพร่องตกหล่ น
อาจจะไม่ใช่ถึงสาระสาคัญที่เขียนในโครงการ ซึ่งตรงนี้ท่านก็เสนอมาก็ตกลง
แต่ถ้าท่านไปพูดยาวถึงว่าทางเราไม่ยอมรับว่าตรวจสอบตั้งหลายคน แต่ที่จริง
มันผิดท่านก็อ้างถึงว่าต้องมาหารือกันก่อนก็ว่ากันไป แต่ว่าตรงนี้เรามาพิจารณา
หารือไปพร้อมๆกัน โครงการของท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมผมก็จะขอแก้ไขที่ศูนย์
มันหายไปตัวหนึ่งนะครับ จริงๆพี่น้องก็น่าจะมองออกว่าศูนย์มันหายไปตัวหนึ่ง
แต่ท่านก็ยังจะให้ผมมารับผิดชอบผมก็ยินดีรับผิดชอบครับท่านประธาน แล้วก็
ผมจะขออธิบายโครงการขอหมู่ที่ 3 บ้านจักจรูกที่เห็นในตาราง 2,000 เมตรก็
อยู่ในแผนพัฒนาตาบลที่เราดึงออกมา ถนนดังกล่าวเคยก่อสร้างกันมาแล้วจน
มาถึงทาโค้ง แต่ก็ไม่สุดสายท่านก็ยกแผนตัวเดิมนี้แหละเข้ามา 2,000 เมตรก็ยัง
ใส่มาเหมือนเดิม เวลาไปตรวจสอบที่จะทาต่อผมมีนโยบายว่าให้ทาจนสุดสาย

ตรงนี้ก็ขออนุญาตให้ทางช่างที่ไปรับมาว่ามันตรงกันไหมจะได้ฟังคาตอบด้วยกัน
ครับท่านประธาน
ประธาน

เดี๋ยวผมให้ท่านจาเนียนก่อนครับเผื่อมีอะไรที่ต้องตอบ เชิญครับ

นายจาเนียน คงกล้า

เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน ผมจาเนียน คงกล้า

(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5)

สมาชิกหมู่ที่ 5 คืออย่างนี้ครับ ก็ดีใจนะครับที่ ได้โ ครงการมาเพื่อนสมาชิก ที่
เคารพทุกท่านได้น้อยผมก็ไม่เคยว่า ท่านได้มากท่านก็เอาไปก่อน ก็ถือว่ามันอยู่
ในตาบลแกใหญ่ที่ได้มาผมก็ดีใจแล้ ครับเพราะมีอยู่แค่นี้ ขอบคุณไปยังคณะ
ผู้บริหารด้วยที่เมตตาบ้านตระแบกน้อยครับ แต่ที่หลังนี้หน้าเพื่อนสมาชิกที่เขา
ได้น้อยแล้วอยากได้เยอะก็เผื่อเข้าบางเถอะครับท่านประธาน ตาบลเดียวกันเรา
ดูแลทั้งตาบล หมู่ไหนได้เยอะก็ทาไปก่อนได้น้อยก็ทาไปก่อนไปอบรมที่โรงแรม
ทองธารินทร์ด้วยกันไม่ใช่ไม่รู้นะครับ ของคุณครับ

ประธาน

กองช่างชี้แจงประเด็นของหมู่ที่ 3 ครับ

นายชีณวงค์วรรณตรง

เรี ย นท่ า นประธานและท่ า นสมาชิ ก ทุ ก ท่ า น ที่ ท่ า นสมาชิ ก หมู่ ที่ 3 ถามมา
เกี่ยวกับเส้นทางที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตว่าระยะทางจริง 2,000 เมตร ทางท่าน
ปลัดได้ชี้แจงไปแล้วรอบหนึ่งว่า มันเป็นแผนเดิม ที่นี้ในโครงการที่เสนอมาใหม่
ก็ๆ วั ด จากถนนคอนกรี ตเดิ ม นี้ แหละครับ ทางเข้ า โรงเรี ย นคื อ ตรงป่ า ที่ เ ชื่ อ
ระหว่างหมู่ 2 กับ หมู่ 3 ครับมันเป็นสุดสายพอดีครับ

นายเอก หงษ์ทอง

ขออนุญาตครับมันถึงทางเข้าพอดีใช่ไหมครับหรือถึงแค่ตรงแยก

นายชีณวงค์วรรณตรง

เลยแยกมาครับ

ประธาน

เข้าใจตรงกันนพครับในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องใช้จ่ายเงินสะสมประจาปี ผม
อยากจะให้สมาชิกทุกท่านได้เซ็กดูรายละเอียดโครงการหน้า 2 นะครับ ก็คงก็
ต้องดูรายละเอียดแต่ละหมู่ไปเลยนะครับ โครงการหมู่ที่ 1 ก็คงจะไม่มีอะไร
เพิ่มเติมนะครับ เชิญท่านวิชัยครับ

นายวิชัย จรจรัญ

เรียนท่านประธาน ผู้บริหาร สมาชิกที่เคารพทุกท่าน ผมวิชัย จรจรัญ สมาชิก
หมู่ที่ 1 ในรายละเอียดของโครงการตกหล่นตัวเลขศูนย์ไป 1 ตัว ถูกต้องไหม
ครั บ ท่ า นผู้ บ ริ ห าร ที่ แ รกว่ า จะไม่ อ ภิ ป รายแต่ ก็ อ ดใจไม่ ไ หวภาคบ่ า ยน่ า จะ
อภิปรายเยอะ เรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกโดยเฉพาะหมู่ของท่านเองนะครับ
วันนี้เรามาทาหน้าเพื่อพี่น้องประชาชนเอาความสุขให้ประชาชน แต่ท่านสมาชิก
ของบ้ านท่ านก็ เอาความสุ ขให้ ตัว เองคือท่า นไปเที่ย ว จริงแล้ ว ๆน่ าจะให้ ไ ป
ครึ่งหนึ่งเพราะท่านมาคนเดียวน่าจะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะครับวันนี้
อนาคตท่านก็เดินสายว่าจะเป็นผู้บริหารแต่วันนี้ความสุขของพี่น้องประชาชน

ท่านไม่มามอบให้นะครับ ผมมีแค่นี้และครับ ผมอ่านดูเรื่องรายละเอียดน่าจะไม่
มีไหล่ทางแต่ข้อ 4น่าจะมีไหล่ทาง ขอบคุณครับ
ประธาน

ครับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 1สมาชิกชี้แจงเรียนร้อยแล้วเพิ่มเติม
เลขศูนย์ด้วยนะครับ เชิญท่านสัญญา

นายสัญญา สันทานุลัย

เรียนท่านประธาน ผมสัญญา สันทานุลัย สมาชิกหมู่ที่ 1 คือประเด็นที่ยังข้องใจ
คือตรงข้างที่นานางอุดรมันจะมีท่อตรงกลางสะพานซึ่งผมไม่ทราบว่าช่างจะขุด
ทิ้งอยากเรียนถามให้ท่านชี้แจงครับท่านประธาน

ประธาน

อนุญาตท่านนายกให้ช่างชี้แจ้งโครงการของหมู่ที่ 1 ครับ

นายชีณวงค์วรรณตรง

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่าน ที่ท่านสอบถามเกี่ยวกับการวางท่อตรง
นี้จะเป็นปากทางเข้า วางจุดละ 7 ท่อนวางเพิ่มแค่ 2 จุดไม่ได้เอาตัวเก่าออก
ครับตรงทางเข้า 1 จุด ตรงกลางทาง 1 จุด ครับ

ประธาน

ครั บ โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หมู่ ที่ 1 บ้ า นแกใหญ่ ตาม
รายละเอีย ดใช้จ่ายเงิน 837,000 ถ้ว น ครับถูกต้อ งนะครับ ต่อ ไปโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 นะครับ รายละเอียด ใช้เงิน 294,400
สมาชิกหมู่ที่ 2 เพิ่มเติมในรายละเอียดหรือไม่ครับ ครับ

นายบรรจง ยอดอินทร์

เรียนท่านประธานสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับ ผมบรรจง ยอดอินทร์ สมาชิก
หมู่ ที่ 2 รายละเอี ย ดผมไม่ ท ราบเลยครั บ เพราะช่ า งไม่ ไ ด้ ป ระสานกั บ ผม
ตามปกติถนนเส้นนี้พึ่งมาสร้างได้ไม่กี่ปี ก็เลยไม่ทราบว่าจะตั้งไว้เท่าไร แต่ใน
รายละเอียดนี้มัน 3 เมตร ตอนผมเป็นกานันตรงนี้เป็นทุ่งนา ตอนประชาคม
นายช่างเอาตามประชาคมเห็นว่าตรงนี้ขนาดนี้ก็ต้องเอาขนาดนี้ผมจะเปลี่ยน
จากช่างไม่ได้ครับ ขอบคุณครับ

ประธาน

ท่านสมาชิกก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่ามีถนนจริงๆแล้ได้สร้างใหม่มาแล้วตามโครงการ
ที่ได้เสนอมา ชัดเจนนะครับ ต่อไปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที่ 3 กว้าง 5 ยาว 760 หนา 0.15 เมตร จานวนเงิน 2,137,000 บาท หมู่ที่ 3
เรียบร้อย นะครับเข้าใจโครงการไม่มีแก้ไขนะครับ
ต่อไปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 รายละเอียดผมไม่อ่าน
นะครับ ใช้เงินจานวน 719,000 มีอะไรชี้แจงไหมครับ เชิญครับท่านสมเภา

นายสมเภา คงกล้า

เรี ย นท่ า นประธาน ท่ า นสมาชิ ก ผมสมเภา คงกล้ า สมาชิ ก หมู่ ที่ 4 ก็ รู้ สึ ก
ขอบคุณไปทางผู้บริหารมากๆครับ เส้นนี้มันหลายปีเหลือเกินกว่าจะจบ ก็เหลือ
แต่รอบนอกจะไปจบถนนเลี่ยงเมืองก็เหลืออีก 2 เส้น ขอบคุณครับ

ประธาน

โครงการที่ 4 สมาชิ ก ยื น ยั น เรี ย บร้ อ ยนะครั บ ต่ อ โครงการก่ อ สร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 โครงการที่ 1นะครับ ใช้เงินจานวน 200,000 บาท

และโครงการที่ 2 ของหมูที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้เงิน
จานวน 898,000 บาท ทั้ง 2 โครงการท่านสมาชิกมี ข้อที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ไหมครับ เชิญครับ
นายจาเนียร คงกล้า

เรียนท่านประธานอีกครั้งครับ ไม่มีอะไรสงสัยและแก้ไขครับก็มีแค่นี้จริงๆครับ
ผมก็ขอบคุณจริงๆครับ แค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับขอบคุณครับ

ประธาน

ครับ สมาชิกหมู่ที่ 5 ยืนยันทั้ง 2 โครงการ ต่อไปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
หมู่ที่ 6 ใช้เงินจานวน 626,000 บาท ไม่มีการแก้ไข ต่อไปโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หมู่ ที่ 7 ใช้ เงิ น เงิ นจ านวน 2,539,000 บาท ท่ า น
สมาชิกจะแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับเชิญท่านวีรชัย ครับ

นายวีรชัย แต้มทอง

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุท่าน ผมวีรชัย แต้มทอง สมาชิกจากหมู่ที่ 7
ครับ คือว่าถนนเส้นนี้หลายปีว่าไม่เสร็จซักทีเชื่อมไปหมู่ 8 ก็ขอครอบคุณมาก
ครับ

ประธาน

ครับ ต่อไปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 โครงการที่ 1 ใช้
เงินสะสมจานวน 159,000 บาท เชิญท่านสุพจน์

นายสุพจน์ สุขสงวน

เรี ย นท่ า นประธาน ผมนายสุ พ จน์ สุ ข สงวน สมาชิ ก หมู่ ที่ 8 ผมมี ข้ อ สงสั ย
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กของหมู่ 8 โครงการที่ 10 ผมขอเพิ่ม
ความยาว ช่วงที่1 0.50 เมตร ยาว 295 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 40 เมตร ยาว 2.3
เมตร หรือว่า ยาว 23 เมตรครับ ช่วงที่ 3 40 เมตร ยาว 20 เมตร แล้วก็ความ
ยาวของระยะทางก่อสร้างจะมีความยาว 317 เมตร หรือว่า 545 เมตร ครับผม
มีข้อข้อสงสัย

ประธาน

เชิญนายช่างชี้แจ้งครับ

นายชีณวงค์วรรณตรง

เรียนท่านประธาน สมาชิกทุกท่าน ถนนที่ว่าขยายเป็น 3 ช่วงนะครับความยาว
ช่วงที่ 2 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 23 เมตร ไม่ใช่ 2.3 เมตร

ประธาน

ท่านสุพจน์เข้าใจไหมครับโครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 8 ใช้จ่ายเงินสะสม 96,000 บาท 2 โครงการนะครับของหมู่ที่ 8 ก็
แก้ไขเรียนร้อยเป็นยาว 23 เมตร นายช่างแกไขยังไงอีกครับ เชิญครับ

นายชีณวงค์วรรณตรง

ครับพื้นที่รวมทั้งหมดจากเดิม 168.2 ตารางเมตร แต่ที่ประมาณตัวเลขน่าจะ
คลาดเคลื่อน มันจะเป็น 164.7 ตารางเมตรครับตัวนี้

ประธาน

ครับ ขอแก้ไขผิวจราจรโครงการที่ 10 เป็นไม่น้อย 164.7 ตารางเมตร ต่อไป
โครงการที่ 11 โครงการขยายเขตประปาเชื่อ มต่ อจากประปาส่ ว นภูมิ ภ าค
ภายในหมู่ที่ 9 จานวนเงินที่ใช้จ่าย 1,124,634 บาท ท่านสมาชิกจะชี้แจง เชิญ
ท่านดุษฎี ครับ

นายดุษฎี สุขเอี่ยม

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมนายดุษฎี สุขเอี่ยม สมาชิกหมูที่ 9
ซึ่งโครงการประปาหมู่ที่ ก็จะได้เฉพาะในพื้นที่คุ้มเหนือ ส่วนคุ้มใต้ยังไม่ได้ ก็ขอ
ชี้แจ้งเท่านี้ครับขอบคุณครับ

ประธาน

ครับหมู่ที่ 9 ก็ยังไม่เต็มพื้นที่นะครับ ทางท่านสมาชิกได้ชี้แจงไปแล้ว ทางคุ้ม
กระปี กั บ เพชรตั ด เพชรยั ง ไม่ ไ ด้ ก็ ค งต้ อ งขออี ก นะครั บ โครงการการที่ 12
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 จานวนเงินที่ใช้ 1,23,7000
รายละเอียดเดี๋ยวให้ทางท่านสมาชิกชี้แจ้ง โครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 ใช้เงิน 215,000 บาท ทางท่านสมาชิกหมู่ 10 มีไร
ที่จะแก้ไขให้เรียบร้อยก็เชิญครับ

นายศักดิ์ดา ปรากฏมาก

เรียนท่านประธาน สมาชิกทุกท่านผมนายศักดิ์ดา ปรากฏมาก สมาชิกหมู่ที่ 10
ก็ขอขอบคุณผู้บริหาร หมู่ 10 ก็ 2โครงการนะครับ ก็ไม่มีอะไรครับขอบคุณครับ

ประธาน

ครับ สมาชิกยื่นยันไม่มีการแก้ไขนะครับ ต่อไปโครงการที่ 14 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เดี๋ยวหยุดก่อนเชิญท่านสมาชิกจากหมู่ที่ 10
ก่อนครับ

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร

เรี ย นท่ า นประธาน สมาชิ ก ทุ ก ท่ า น คื อ อย่ า งนี้ ค รั บ ท่ า นประธานโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตทุกเส้นในตาบลแกใหญ่ อยากเรียนว่าในการที่ผู้รับเหมา
ประมูลงานเสร็จ เวลาดาเนินการจะมีคณะกรรมการตรวจสอบของหมู่บ้านท่าน
ถามว่าเวลาตั้งผู้ที่ตรวจสอบคือสามารถเข้าใจงาน คืออยากเรียนถามว่าเวลามี
การเทปูนส่วนมากที่มองเนื้อปูนจะไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีตัวที่จะต้องรับมันทาให้
ถนนที่ทามันร่อนหรืออาจจะร้าว ที่นี้มันเป็นอย่างนี้ครับท่านประธานโครงการที่
มันยาวๆถ้ามีการทางานผู้รับเหมาส่วนมากไม่ค่อยปรับพื้นที่ถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อ เป็นเนินยังไง โรยแต่ทรายแล้วก็ตีแบบไปตามสภาพ ตรงนี้ที่ผมเป็ นห่วง
อย่างน้อยก็น้าจะมีรถไถปรับสภาพเพื่อให้มันใกล้เคียงที่สุดที่ผ่านมาส่วนมากจะ
เป็นแบบนี้ ที่นี้พอมีการทาเกี่ยวกับการวางท่อหรือรางระบายน้ามันก็จะไปตาม
สภาพครั บ ของตัว ถนน นี้แหละครับที่ ผ มเป็นห่ ว งก็เรียนท่านประธานไปยั ง
ผู้บริหารครับ ขอบคุณครับ

ประธาน

ครั บ ก็ ฝ ากไปยั งผู้ บ ริห ารไปยั ง งานของท่า นด้ว ยนะครั บ คราวที่ แล้ ว ผมได้
ประชุมกับฝ่ายท้องที่ทางผู้ใหญ่ก็ได้สอบถามประเด็นที่ท่านสมศักดิ์พูดเมื่อสักครู่
ครับ ส่วนใหญ่ปรับพื้นที่ไม่ท่านก็จะเทเลย ขอให้ท่านปรับพื้นที่ก่อนเทด้วยนะ
ครับ ทางผู้ใหญ่เขาก็ถามมาเรื่องนี้ 9 ต่อไปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 11 โครงการแรกใช้เงินจานวน 774,000 บาท โครงการที่ 15 ขยาย
เขตประปาเชื่อมต่อจากประปาส่วนภูมิภาคหมู่ที่ 11 จานวนเงิน 885,391 บาท

โครงการที่ 14,15 ของหมู่ที่ 11 นะครับ สมาชิกจะแก้ไขไหมครับ เชิญท่าน
สมควร ครับ
นางสมควร พูนศรี

เรียนท่านประธาน ท่านฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกทุกท่าน ของหมู่ที่ 11 ถนน
คอนกรีตถึงจะไม่สุดทางเชื่อมของ อบจ. แต่ก็แก้ไข่ปัญหาความเดือนร้อนของ
ชาวบ้านได้นะคะ ส่วนประปานี้ก็ยังไม่ครอบคลุมหรอกค่ะ เพราะหมู่ 11 เป็น
หมู่บ้านที่กระจายแล้วก็ใช้ได้บางจุดที่เป็นจุดใหญ่ๆนะคะ แล้วก็ให้ทางหมู่ 5
บางส่วนเพราะเป็นเส้นทางผ่ านของหมู่ 5 ก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร
และก็ทางท่านวิเคราะห์ที่ดูแลให้และวิ่งเต้นให้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ประธาน

หมู่ที่ 11 ก็ชี้แจงไปแล้วนะครับทั้ง 2 โครงการ ต่อไปโครงการที่ 16 เดี๋ยวเชิญ
ท่านผู้บริหารก่อนครับ

นายประกาศิต จันทน์หอม

เรียนท่านประธาน เดี๋ยวโครงการประปาของหมู่ที่ 11 ขอแก้ไขคาพูเพราะต้องมี
การบั น ทึ ก การประชุ ม ขอแก้ ไ ขค าพู ดค าว่ าเพื่ อเป็ น ค่า ใช้ จ่า ยในการติ ด ตั้ ง
ประปาขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคหมูที่ 11 ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแกใหญ่ ก าหนดให้ แ ก้ ไ ขเป็ น ตามแบบ/ประมาณราคา ระเบี ย บและ
ข้อบังคับของการประปาส่วนภูมิภาคกาหนด เพราะว่าทาง อบต.ไม่มีสิทธิไป
ออกแบบให้ทางประปา ขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

ต่อไปโครงการที่ 16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 ใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้นไม่ทราบว่ าจะคุ้มหรือเปล่า 1,769,000 บาท ถูกต้องไหมครับ เชิญ
ครับ

นายอนิวรรต มานุจา

เรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ผมนายนายอนิวรรต มานุจา สมาชิกหมู่
ที่ 12 รายละเอียดของหมู่ที่ 12 หน้าที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 12 จากแยกศาลาประชาคม ถึง แยกบ่อบาบัดน้าเสียนะครับ กว้าง
6 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,180
ตาราเมตร ก็ไม่มีวางท่อพร้อมไหล่ทางในรายละเอียดไม่ได้ลงขอเพิ่มเติมเป็น
วางท่อระบายน้าพร้อมไหล่ทางด้วย ก็ชี้แจงเท่านี้ครับ

ประธาน

เชิญท่านสุชาติก่อนครับ

นายสุชาติ เมืองงาม

ครั บ ได้ยิ น สมาชิกอภิปรายนะครับ ขอเพิ่มเติมวางท่อกับไหล่ ทาง กว้าง 60
เซนติเมตร ขอบคุณครับ

ประธาน

เดี๋ยวท่านายกเม็ดเงินมันจะเพิ่มอีกไหมครับ

นายประกาศิต จันทน์หอม

ครับท่านประธานในแผนนี้มันจะมีไหล่ ทางพร้อมวางท่อก็ตอนไปสารวจนี้ได้
ประสานท่านสมาชิกไหม ไม่ได้ ประสานนะ ก็คงจะใส่ให้ตามแผนอหละครับ

ยอดตัวนี้เดี๋ยวจะให้ทางกองช่าง ยอดตัวนี้คงจะใช้เวลาไม่นานเพราะรู้ขนาดท่อ
เดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวประสานนะ เพราะเดี๋ยวต้องแกไข้
ประธาน

ขอตัวเลขที่ชัดเจนครับ คือ ผมจะรวมตัวเลข 14 ล้าน 9 แสนกว่ามันจะต้องมี
ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับ

นายประกาศิต จันทน์หอม

ครั บท่านประธาน ในระหว่างที่รอจะใช้เวลา 5-10 นาที ขออนุณาตพักเบล
คก่อน

ประธาน

ครับเดี๋ยวเช็คโครงการให้เสร็จก่อน จะได้พักเที่ยงแล้วเจ้าขอมติ ประมาณนั้นนะ
ครั บ ก็ โ ครงการที่ 16 ของหมู่ ที่ 12 ตามแผนคื อ มี ไ หล่ ท างและวางท่ อ
เพราะฉะนั้นเม็ดเงินก็น่าจะไม่ใช่ 1,769,000 บาท นะครับ ก็ทางผู้บริหารขอใช้
เวลาเพื่อจะรวมยอดเงินยอดที่จะจ่าย ต่อไปโครงการที่ 17 โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตหมู่ที่ 13 โครงการแรก ใช้เงิน 197,000 บาท โครงการที่ 18
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 13 โครงการที่ 2 นะครับ ใช้เงิน 203,000
บาท เชิญท่านสมาชิกช่วยแก้ไขและชี้แจง ท่านเสงี่ยมเข้าห้องน้าอยู่

นางนฤมล มั่นหมาย

เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางนางนฤมล มั่นหมาย สมาชิกหมู่ที่ 13 ก็ไม่
มีอะไรแก้ไขนะคะก็เข้าใจตามนี้ขอบคุณค่ะ

ประธาน

ท่านเสงี่ยมมาพอดี เชิญครับ

นายเสงี่ยม พวงศรี

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผมนายเสงี่ยม พวงศรี สมาชิกหมู่ที 13 ก็มี

(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13)

ปัญหานิดหน่อยโครงการที่ 17 นะครับที่ผมเคยอภิปรายไปแล้วผมได้ดูในโฉนด
มันยาวไม่ถึง 165 เมตรนะครับ แต่ผมว่าไม่กระทบนะครับถ้าลดระยะทางลง
เงินก็เหลือนะครับ เดี๋ยวพอเสร็จผมจะไปเอามาให้ดูวันนี้ เพราะถ้าทาไปแล้วผม
กลั้วจะเกิดปัญหานะครับ ขอบพระคุณครับผม

ประธาน

ครับก็ฝากทางช่างโยธาได้แก้ได้เอาหลักฐานมาให้ทางโยธาได้แก้ให้ชัดเจนนะ
ครับ เพราะจะได้ชัดเจนว่าเม็ดเงินมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับ ก็ระเบี ยบวาระ
ที่ 4 ก็พิจารณามานานพอสมควรนะครับ เรามีเรื่องที่ต้องแก้นะครับตรงนี้ผมว่า
หยุดพักเที่ยงก่อนค่อยมาพิจารณาอนุมัติในภาคบ่ายก็คงจะใช้เวลาพักเที่ยงก่อน
นะครับ 1 ชม.
---------------------- พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชม. ------------------

ประธาน

เริ่มประชุมภาคบ่ายโครงกรที่ติดค้างเอาไว้ โครงการที่ 16 โครงการของหมู่ 12
เรียนท่านผู้บริหารได้เชิญกองช่างตอบให้ชัดเจนครับ

นายประกาศิต จันทน์หอม

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา อบต. ในระเบียบวาระที่ 4 เราค้างการ
พิจารณา 2 โครงการ คือโครงการลาดับที่ 16,17 ซึ่งมรการแก้ไขรายละเอียดซึ่ง

เป็นสาระสาคัญ เพราะฉะนั้นโครงการที่ 16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่
ที่ 12 ผมขอแก้ไขรายละเอียดคาชี้แจ้ง ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่
ที่ 12 จานวน 1,776,000 บาท ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา
0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
และวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ต่อไปโครงการล าดับที่ 17
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 13 จานวน 111,000 บาท รายละเอียด
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 195ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางและวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร ยาว 1 เมตร จานวน 8 ท่อน อันนี้สองโครงการที่มีการแก้ไข
ขอบคุณครับ
ประธาน

ครับ ทางผู้บ ริหารได้แก้ไขตามที่ท่านสมาชิกได้ท้ว งติงเรียบร้อยแล้ วนะครับ
รวมยอด 18

โครงการได้รวมมายังครับ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสั ยใน

รายละเอียดของหมู่ตัวเองก็เชิญนะครับ เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ได้รวมรวมเงิน
ทั้งหมด 18 โครงการ ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 จะขอระเบียบวาระการ
ประชุมครั้งเดียว 18 โครงการนะครับ เชิญท่านเยอรมัน
นายเยอรมัน ชมดี

เรียนท่านประธาน ผมนายเยอรมัน ชมดี สมาชิกหมู่ที่ 2 เมื่อกี้โทรหาท่าน

(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2)

บรรจงไม่รับสายสงสัยว่าไม่มาแล้วครับ

ประธาน

ครับ ที่ท่านเลขารวมเอาไว้ 14,819,425 บาท ถูกไหมครับ

นายเอก หงส์ทอง

ครับลองดูนะครับ มันมีปรับเปลี่ยนโครงการที่ 16 จาก 1,769,000 บาท เป็น

(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3)

1,776,000 บาท เพิ่มขึ้น 7,000 บาท โครงการที่ 13 จาก 197,000 บาท ลด
เป็น 111,000 บาท ลดไป 8,600 บาท จากยอดเดิม 14,898,425 บาท เหลือ
14,819,425 บาท ครับท่านนายกต้องขอแก้อีก 1 รายการ ครับ

ประธาน

ครับ เชิญครับ

นายประกาศิต จันทน์หอม

ครับรวมยอดทั้งสิ้นที่จะขออนุมัติสภามีการใช้จ่ายเงินสะสม 14,831,425 บาท
ที่มันมีเศษคือของการประปาส่วนภูมิภาค โครงการที่ 10 ของหมู่ที่ 8 ยอด
96,000 บาท ตรงไหมครับ ตรงใช่ไหมครับ เอาตามนี้นะครับ

ประธาน

ครับก็คงจะชัดเจนนะครับ เข้าใจกันแล้วนะครับโครงการของหมู่ที่ 8 96,000
บาท โครงการ 12 1,776,000 บาท โครงการ 17 111,000 บาท รวมแล้ว 18
โครงการที่จะใช้จ่ายเงินสะสมประจาปี ทั้งหมด 14,831,425 บาท ก็คงจะขอ
มติในที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4 เชิญท่านสมศักดิ์ครับ

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร

เรียนท่านประธาน คือสมาชิกหมู่ที่ 2 ไม่อยู่ 1 คนอย่างนี้เมื่อเช้าท่านแจ้งว่ามา
25 คน ลา 1 คน ตอนนี้สมาชิกเหลือ 24 คน ที่นี้จะเอายังไงครับจะต้องการแก
ไหมครับ

ประธาน

อย่างนี้นะครับถ้าเราประชุมไปวาระ 1,2,3 อภิปรายแต่ช่วงลงมติมีธุระด่วนก็ถ้า
24 เสียงก็ถือว่าท่านขาดประชุมไป มาลงชื่อแต่ตอนลงมติท่านไม่อยู่ก็ถือว่าท่าน
ขาดเลยนะครับ ตามนั้นเลยนะครับ

นายเอก หงส์ทอง

ขออนุญาตครับ คืออย่างนี้ครับอย่างที่ท่านประธานเรียนไว้แล้วในระเบียบ

(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3)

กาหนดไว้ชัดเจนท่านสมาชิกท่านใดมาลงชื่อประชุมแล้วแต่เมื่อถึงวาระการลง
มติ ไ ม่ ไ ด้ ล งมติ ถื อ ว่ า ขาดประชุ ม ที่ นี้ ใ นการขาดประชุ ม ก็ ถื อ ว่ า ให้ ท่ า นขาด
ประชุมไปเลย แต่ถ้าท่านมาทีหลังอันนี้ค่อมมาตีความอีกทีหนึ่ง ตอนนี้เราจะลง
มติแต่ท่านไม่มาท่านก็ขาดประชมไปแล้ว ส่วนบันทึกการประชุมเมื่อเช้าก็ยังคง
บันทึกไปได้ไม่เกี่ยวกันไม่มีผม สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ ยกเว้นในกรณีที่ท่านมา
ลงชื่อแล้วเมื่อเช้า 25 แล้วพอช่วงบ่ายท่านเหลือ 12 อย่างนี้ไม่สามารถที่จะ
ดาเนินการประชุมต่อไปได้ ให้มีสมาชิกเกินกว่ากึ่งหนึ่งการดาเนินการทุกอย่าง
สามารถดาเนินการได้ตามระเบียบข้อกฎหมาย

นายเสงี่ยม พวงศรี

ท่านประธานครับขาดประชุมครึ่งวันไม่มี ถ้าขาดก็ขาดเลยครับขอให้ท่านถอน

(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3)

คาพูดด้วยคับ

ประธาน

ครับ ประธานที่เลขาชี้แจงไปถูกต้องหมดครับ ในระเบียบวาระที่ 4 ก็ถือว่านาย
บรรจง ยอดอินทร์ไม้ได้พร้อมประชุมทั้งวัน ครับก็คงจะครบองค์ประชุมนะครับ
24 ท่าน
ระเบียบวาระที่ 4เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปี พ.ศ. 2559
ข้อ 89 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และกรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 เป็นผู้บริหารขอความเห็นชอบให้สภาอนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม 18 โครงการ ใช้เงิน 14,831,425 บาท ก็จะขอมติเลยนะครับ
ท่านใดเห็นสมควรให้อนุมัติให้ผู้บริหารใช้จ่ายเงินสะสม 18 โครงการ ใช้เงิน
14,831,425 บาท โปรดยกมือครับ
24เสียง เอามือลงครับ
ท่านใดไม่เห็นชอบให้สภาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปี โปรดยกมือครับ
-ไม่มีนะครับ
ท่านใดงดออกเสียง
-ไม่มีนะครับ

ท่านสมศักดิ์ มีอะไรครับ
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร

ขออนุญาตครับ ทาไมท่านประธานไม่ขอมติ เป็นที่ละโครงการเม็ดเงินมันน่าจะ
คลาดเคลื่อนไม่น่าเหมารวมแบบนี้นะครับ ก็อนุมัติเป็นโครงการๆไปมันน่าจะ
ดีกว่าครับ

ประธาน

ก็เหมือนกันครับ แต่ก่อนก็เคยทา พิจารณาอภิปรายมาพอสมควรก็รู้ๆกันว่าเรา
ต้องใช้เงินประมาณนี้ครับ ครับระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบที่ประชุมอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม 24 ท่าน ไม่อนุมัติ-ไม่มี งดออกเสียง-ไม่มี ที่ประชุมอนุมัติให่ใช้
จ่ายเงินสะสมมติเป็นเอกฉันท์นะครับ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
แกใหญ่

ประธาน

เรื่องที่ 1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ไล่
เป็นเล่ม เป็นเรื่องเลยนะครับเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงในเรื่องที่ 1 ครับ

ประกาศิต จันทน์หอม

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมประกาศิต จันทน์หอม ปลั ด
อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก เมื่อสักครู่ที่พี่น้องสมาชิกได้เห็นถึงความสาคัญของพี่
น้องประชาชนเป็นหลัก ผมใคร่ขอแสดงความเห็ นแนะนาในการบันทึกหาร
ประชุมเพราะว่าท่านสมาชิกจากหมู่ที่ 10 ความเห็นส่วนตัวของท่านทาไมไม่
แยกลงมติ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอแนะนาว่าควรจะบันทึกว่า 18 โครงการ 14
ล้านกว่าจะมาจากโครงการเดียวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ ให้บันทึกว่าใช้จ่ายเงินสะสม
18 โครงการเป็นเงิน 14 ล้านกว่าบาทตรงนี้
ตามระเบียบวาระนี้ตามที่ผู้บริหารได้ยื่นญัตติขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559 – พ.ศ. 2561 สืบเนื่องเกี่ยวพันไปจนถึงวาระถัดไปเพร่าแผนพัฒนา พ.ศ.
2559 – พ.ศ. 2561 ที่เราผ่านความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น ได้ล งนามประกาศใช้ไปแล้ ว นั้น ได้ห ยิบมาเป็นจัดทาเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559ปรากฏว่าผ่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ขั้นตอนจนถึงขั้นลงมือเข้าปฏิบัติปรากฏว่าไม่สามารถดาเนินการได้เพราะไม่ได้
รับความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่ก็คือโครงการของหมู่ 7 ในการวางท่อ
ระบายน้าในหมู่บ้าน ก็มีการแก้ปัญหากันเพราะผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาแล้ว
อบต.ไม่ ส ามารถส่ ง มอบพื้ น ที่ ใ ห้ ได้ ไ ม่ ใ ช้ ค วามผิ ด ของผู้ รั บ จ้ า งหรื อ เป็ น เหตุ
สุดวิสั ย แต่อย่างใด เพราะว่ามอยู่ในแผนก็มีการประชุมโดยผู้ บริห ารออกไป
ประชุ ม ร่ ว มกั บ ชาวบ้ า นมาแล้ ว ก็ ช าวบ้ า นไม่ อ ยากให้ เ อาโครงการออจาก
หมู่บ้านแต่มีชุมชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีผลกระทบกับตรงนั้นก็ไม่ยินยอมให้ ดาเนิน
โครงการ ทางคณะกรรมการหมู่บ้านก็คุยกับฝ่ายท้องที่ก็เห็นควรว่าโครงการ

ตามข้อบัญญัติก็เหมือนเดิมเพียงแต่ย้ายสถานที่ทุกอย่างก็ต้องอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ทางเราตรวจสอบแล้วโครงการตัว ใหม่ ไม่มีอยู่ในแผน ซึ่งเราก็มีการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว ก็เลยมี การเสนอตัวนี้เพื่อที่จะให้
การดาเนินการรอรับกับข้ อบัญญัติงบประมาณได้ ส่วนรายละเอียดโครงการก็
จะไปปรากฏในวาระถัดไปต่อจากนี้จึงได้นาเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561เราจะพิจารณาเป็นเล่มๆไป แล้วในระเบียบ
วาระนี้ใคร่ขออนุญาตท่านประธานเพราะผู้บริหารเป็นเจ้าของญัตติอยู่แล้ว ตาม
ระเบียบว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในหมวดที่ 4 เรื่องกาแก้ไขเพิ่มเติม
หรื อ การเปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาจะระบุ ไ ว้ ว่ า ให้ ผู้ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอร่ า ง
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลให้
ความเห็ น ชอบแล้ วผู้ บริหารท้อถิ่นเซ็นพิจารณาอนุมัติแล้ว ประกาศใช้ต่อไป
เพราะฉะนั้น ผู้บริห ารท้องถิ่นจะไปอนุมัติโดยไม่ผ่ านความเห็นชอบจากสภา
ไม่ได้ ผมในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้เสนอญัตติขอเลื่อนแผนพัฒนาเข้ามาอีก
1 เรื่อง เข้าที่ประชุมแห่งนี้ครับท่านประธานขอบคุณครับ
ประธาน

ครับ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแรกแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1) งานของหมู่ที่ 7 เป็นงานที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559 – 2561 แล้วตามที่ผู้บริหารได้เสนอไปแล้วว่าโครงการขัดข้อง เปลี่ยน
สถานที่ เพี ย งแต่ เ ราต้ อ งเอาโครงการที่ เ ปลี่ ย นสถานที่ ม าลงในแผนที่ เ รา
พิจารณาไปก่อนหน้านั้นแล้ว ดังนั้นเข้าใจตามนี้ช่วยกันพิจารณาและอภิปราย
เมื่อชาวบ้านต้องการ ผู้บริหารก็น่าจะได้ลงไปตรวจสอบแล้ว ได้มีการยกเลิ ก
โครงการนี้แน่นอนและได้มีการเปลี่ยนสถานที่ ทางสภาเราคิดเห็นยังไงว่าจะเอา
โครงการของหมู่ 7 ขึ้น ถ้าเราเห็นชอบแผนในวันนี้ก็จะได้ดาเนินการต่อไป ก็
อยากให้สมาชิกได้ช่วยกันอภิปราย เชิญท่านอนิวรรต ครับ

นายอนิวรรต มานุจา

เรี ย นท่านประธาน ท่ านผู้ บ ริห าร สมาชิกทุ กท่า น ผมนายอนิว รรต มานุจ า
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 เส้นของหมู่ที่ 7 ตามข้อบัญญัติที่สภาได้อนุมัติไปแล้ว
ทาง อบต.ก็ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับทางหมู่ 7 ได้เพราะว่าขนาดท่อเป็น
ขนาดท่อที่ใหญ่ไม่สามารถดาเนินการได้ จะขอย้ายโครงการเอาท่อใหญ่ไปวางที่
อื่น เอาท่อขนาดเล็กมาวาง ซึ่งท่อขาดใหญ่ที่เราจะย้ายไปยังไม่มีในแผนซึ่งจะ
ทาแผนเพิ่มเติมให้สมาชิกได้พิจารณาเห็นด้วยว่าจะย้ายโครงการหรือไม่ ก็ไม่รู้
จะทายังไงก็ยังให้เห็นใจหมู่ที่ 7 เสียได้งบประมาณที่เราอนุมัติไป ผมก็เห็นด้วย
ครับ

ประธาน

ท่านอื่นมีประเด็นเกี่ยวกับโครงการขอเพิ่มไปในแผน 2559-2561 อีกไหมครับ
งานนี้เป็นงานที่สองที่เราแก้ปัญหา ถ้าเราไม่แก้ปัญหาคนข้างนอกเขาก็จะพูดได้
พอแก้ ไ ด้ เ ราก็ แ ก้ ถ้ า ไม่ ผิ ด มากนั ก มั น ก็ พ อมี วิ ธี แ ก้ อ ยู่ ทุ ก คนก็ เ ข้ า ใจ ครั บ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 มีโครงการที่เพิ่มเติม 1 โครงการ คือ
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล.หมู่ที่ 7 จากที่นานายด๊วก วชิมาเพศถึง
บ้านนายสุทิน โคกทรัพย์ พร้อมบ่อพัก มีท่านใดที่จะเพิ่มเติมอีกไหมครับ มีท่าน
ใดจะอภิปรายในระเบียบวาระที่ 5 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)ของหมู่ที่ 7 เชิญท่านลัดดาครับ

นางสาวลัดดา เผือกแก้ว

เรียนท่านประธาน สมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางสาวลัดดา เผือกแก้ว สมาชิกหมู่ที่
9 เมื่อสักครู่นี้ก็ยังนั่งคิดอยู่ว่าใช่ตามที่ตัวเองคิกหรือเปล่า โครงการของหมู่ที่ 7
ทาไม่ได้แล้วดึงโครงการใหม่เข้ามาอยู่ในแผนปี 2559-2561 ตามความเข้าใจ
ของดิฉันก็คือว่าถ้ามีการปรับแผน อันนี้คือเข้าใจแต่ไม่ทราบว่ าทาง อบต.ได้ทา
หรือเปล่า เราได้ผ่านกระบวนการเหมือนแผนปกติหรือเปล่า เพราะในการจัด
แผนทุกครั้ งก็ต้องผ่านคณะกรรมการแผน สนับสนุนแผนเหมือนแผนพัฒนา
ทั่วไปถ้าเราทามาถูกขั้นตอนแล้วก็ดี เพราะว่ามันต้องแผนกระบวนการขั้นตอน
ทุกอย่างเหมือนที่เราทาแผนมีการประชุมประชาคม แล้ว ผ่านคณะกรรมการอีก
สองคณะ แล้วถึงจะผ่านสภาพิจารณาแล้วจะได้มีมติดาเนินการต่อไป ขอบคุณ
ค่ะท่านประธาน

ประธาน

ต้องถามไปยังผู้บริหารว่าได้ผ่านขั้นตอนนี้หรือยังเชิญครับท่านผู้บริหาร

ประกาศิต จันทน์หอม

คือท่านประธานสภาที่เคารพผมขออนุญาตให้ทางนโยบายและแผนตอนประชุม
นี้เราก็ได้ประชุมกันทั้งหมด วันที่ผ มไปลงพื้นที่เขาได้แจ้งประชาคม เราก็ได้
ดาเนินการตามขั้นตอนมีบันทึกประชุมคณะกรรมการชัดเจนถ้าจะขอดูก็ขอดูได้
ทางงานนโยบายและแผน ส่วนอีกประเด็นหนึ่งในห้วงที่มีการทบทวนแผนและ
การจัดทาแผนพัฒนาตอนนั้นเหตุการณ์ตรงนี้มันยังไม่เกิดขึ้นเราได้ประชุมกัน
เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองครับ เดี๋ยวจะให้ทางงานโยบายและแผนได้ชี้แจง
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องระเบียบและวิธีการต่างๆครับขออนุญาตท่านประธานครับ

ประธาน

เชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ครับ

นายสันดุสิทธิ์ ทองเปรียบ

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก อบต.แกใหญ่ ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยผมขอชี้แจ้งนิดหนึ่งครับในการจัดทาแผนพัฒนาสาม
ปีเพิ่มเติมของ อบต.แกใหญ่ ถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผน พ.ศ. 2548 ตามข้อ22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแผนพัฒนาสามปีนะ
ครับ ขั้นตอนการดาเนินการก็คือ 1) ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านแล้วก็มี

คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนจั ด ท าร่ า งแผนเพิ่ ม เติ ม เสนอให้
คณะกรรมการท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี เ พิ่ ม เติ ม แล้ ว ก็ เ สนอ
ผู้บ ริห ารเพื่อพิจารณาอนุมัติร่า งแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง
และให้สภาพิจารณาก่อนที่จะมีการประกาศใช้ การจัดทาแผนเพิ่มเติมของหมู่ที่
7 ก็ได้ผ่านทุกขั้นตอนตรงนี้ตามระเบียบครับผม ขอบคุณครับ
ประธาน

ครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจ้งไปแล้วนะครับผ่านขั้นตอนตามระเบียบถูกต้องนะครับ
มีท่านใดทีจ่ ะเพิ่มเติมอีกไหมครับ

นายสัญญา สันทานุลัย

เรียนท่านประธาน สมาชิกทุกท่านผมนายสัญญา สันทานุลัย สมาชิกหมู่ที่ 1
เป็นเรื่องที่ดีผู้บริหารท่านได้หยิบเอาแผนซึ่งเป็นแผนเพิ่มเติม ในกรณีของหมู่ 1
ก็มีปัญหาเพราะว่าในข้อบัญญัติก็มีแต่พอจะทาก็เกิดข้อผิดพลาดนะครับ ก็ไ ด้
ยื่นแผนเข้ามาใหม่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะบริหารจัดการงบประมาณ สามารถบริหาร
จัดการได้ร้อยเปอร์เซ็น ต์ สามารถทาแผนเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ได้การทางานของ
ท่านมีประสิทธิภาพก็ขอชมเชยนะครับ ในส่วนลึกๆสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมเราน่าจะยึดถือปฏิบัติไว้ ฝากไว้ด้วยครับท่านประธาน ขอบคุณครับ

ประธาน

มีใครที่จะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติข้อที่ 1 ในระเบียบวาระที่ 5
เลยนะครับ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่
1) โปรดยกมือครับ
- 24 เสียง เอามือลงครับ
ท่านใดไม่เห็นชอบ
-ไม่มี
ท่านใดงดออกเสียง
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 ข้อที่ 1 ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 –
2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) เห็นชอบ 24 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มี
ถือว่าเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนได้นะครับ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนสามปี ข้อที่ 2 เรื่อง
พิจารณาแผนสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เชิญท่านผู้บริหารชี้แจง

ประกาศิต จันทน์หอม

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมประกาศิต จันทน์หอม ปลั ด
อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก ตามญัตติข้อที่ 2 เกี่ยวกับการเพิ่มเติ มแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 คือในกรณีที่จะจัดทางบประมาณรายจ่าย 2560 ที่ลงมติ
เมื่ อ สั ก ครู่ หมายถึ ง งบประมาณรายจ่ า ย 2559 พึ่ ง หั ก ไปแล้ ว แล้ ว มี ปั ญ หา

อุป สรรคไม่ ส ามารถด าเนิ นการได้ สื บเนื่ องจากการประชุม พิจ ารณาจัด ท า
แผนพัฒนาสามปีประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ก็ยังมีโครงการของหลาย
ชุมชนที่ตกหล่นเข้ามาซึ่งเราก็พูดคุยกันในวันนั้นก็หาทางออกที่จะเสนอเข้าแผน
เพิ่มเติมผ่านกระบวนการขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายที่งานนโยบายและแผน
ได้ชี้แจงกับ ที่ประชุมไปแล้ ว คือโครงการของหมู่ที่ 1คือโครงการของชุมชน
โครงการของส านักงานที่แ ต่ล ะกองได้เสนอเข้า มาด้ว ยเหตุผ ลความจาเป็ น
หลายๆอย่าง เช่น โครงการก่อสร้างรั่วคอนกรีต ซึ่งทาง อบต.ของเรายังไม่มีรั่ว
ที่ชัดเจน ประตูทางเข้าก็ยังไม่มี ทาให้ภูมิทัศน์ของทาง อบต.ไม่เหมาะสมกับ
การเป็นสถานที่ราชการ ซึ่งจะต้องมิดชิดและสแกนคนเข้าออกได้ แล้วโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆจัดเป็นภูมิทัศน์ส่ วนหย่อม จึงเสนอมติเข้าในแผนสามปี
ตรงนี้ ผ มขออนุญาตหารื อท่านสมาชิ กผ่ า นท่านประธานจะมีโ ครงการอีก 1
โครงการราษฎรมี ค วามจ าเป็ น ของหมู่ ที่ 8 ซึ่ ง ในแผนเดิ ม จะเป็ น โครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งระบบประบาหมู่บ้านนี้จะต้องใช้แบบแปลน
ของกรมทรัพยากรน้า จะมีแบบแปลนที่ อบต.ใช้ แต่ความต้องการของราษฎรพี่
น้องหมู่ที่ 8 ต้องการนาดื่มใช้ในการอุปโภค บริโภค รวมถึงด้านการเกษตรด้วย
ขอแจ้ งให้ ท่านสมาชิกทราบล่ว งหน้า เพราะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการที่
สมาชิกต้องแย้ง อาทิตย์หน้าผมแจ้งทางงานโยบายแล้ว อาจจะเป็นวันอังคาร
เร็วที่สุด เชิญคณะกรรมการพัฒนาแผนมาร่วมประชุมกับผม บรรจุเข้าไปอีก 1
วันนี้ขอให้ท่านได้พิจารณาตรงนี้ก่อน พอบรรจุเข้ามามันอยู่ในสมัยประชุมสภา
วันที่ 25 ผมอาจจะยื่นญัตติต่อที่สภาอีกรอบหนึ่งให้ผมได้ผ่านขั้นตอนตรงนี้ก่อน
เดี๋ยวงานนโยบายและแผนจะประสานกับหมู่บ้านเพราะมันต้องผ่านประชาคม
หมู่บ้ าน มีบันทึกการประชุมด้ว ยทาให้มันถูกระเบียบ ส่ว นรายละเอียดตัว นี้
ขอให้ทางพี่น้องสมาชิกได้อ่าน แล้วก็อภิปรายซักถาม อภิปรายสนับสนุนครับ
ท่านประธาน ขอบคุณครับ
ประธาน

ครั บ ระเบี ย บวาระที่ 5 ข้อที่ 2 เรื่องพิจารณาแผนสามปี พ.ศ.2560-2562
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ดังที่ผู้บริหารชี้แจ้งและให้ความจาเป็นนะครับ เพราะท่านได้
พิจารณาแผนเล่มใหญ่ไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน แล้วก็มีความจาเป็นและก็ไม่ได้
มีอยู่ในแผนก็เลยมาเพิ่มเติมในวันนี้ ท่านก็น่าจะให้เรามาพิจารณาแผนเพิ่มเติม
มีอยู่หลายวิธีการหลายแนวทาง มีด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านบริหารและการปกครอง ให้
ท่านดูบัญชีโครงการพัฒนาที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอมาว่ามีความจาเป็นหรือไม่

เชิญพิจารณาครับ ของหมู่ที่ 1 ที่ท่านสมาเสนอก็ได้เข้าแผนเพิ่มเติมให้แล้วนะ
ครับ มี 8 หน้า เชิญท่านนายกครับ
ประกาศิต จันทน์หอม

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกครับเพื่อความกระจ่างรวดเร็วผมขอสรุปอย่างนี้
นะครับว่า โครงการทุกโครงการที่นาเสนออยู่ในมือท่านสมาชิกก็คือขอนาบรรจุ
เข้ า ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม เติ ม จะน าทุ ก อย่ า งจั ด ท าเข้ า ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
เพราะว่ า ในแผนนี้ส ามปีท บทวนได้ ทุ กปี โครงการที่ เ อาเข้ าข้ อ บั ญญั ติ ท่ า น
สมาชิกมีสิทธิที่จะตัดออกจากข้อบัญญัติปรับลดได้ ผมจะนาเข้าสิ่งที่จาเป็น
เท่านั้น ขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

ครับท่านก็ได้ย้ามาอีกนะครับ เชิญท่านเสงี่ยม

นายเสงี่ยม พวงศรี

เรียนท่านประธาน ผมนายเสงี่ยม พวงศรี สมาชิกหมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อ มีพี่น้อง
ประชาชนฝากผมมาว่าที่ตรงทางออกหน้า อบต.ตรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่าที่
ผมทราบมาว่าเป็นที่ของกรมทาง ขณะนี้ถนนก็ยังก่อสร้างอยู่ พี่น้องประชาชน
บอกว่าถ้าพวกเราไปขอคุณกับเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ เพราะดูไปแล้วน้าคงจะไม่
ท่วมขอใช้พื้นที่ตรงนี้โดยที่เราไม่ตัดต้นไม้ของเขาเพื่อเป็นร่มเงาตรงนั้นผู้ที่จะมา
ค้าขายมีพืชผัก ผลไม้ อาหารแต่ไม่ให้สร้างเป็นที่ถาวรมีร่มกาง ก็เป็นการสร้าง
รายได้ให้กับพี่น้องตาบลแกใหญ่ เขาฝากผมมาให้ผมนาสะท้อนปัญหาตรงนี้
ครับ ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดี ก็ฝากไปยังผู้บริหารด้วยครับผม ขอบคุณครับ

ประธาน

เชิญท่านสมเภา

นายสมเภา คงกล้า

เรียนท่านประธาน ผมนายสมเภาคงกล้า สมาชิ กหมู่ที่ 4ท่านนายกก็กาลังทา
แผนของหมู่ 8 เพิ่มเติม ความเป็นจริงแล้วผมก็อยากเสนอว่า ทางเข้า อบต. ถ้า
เราวางท่อและมีบ่อพัก นี้เป็นแผนเพิ่มเติมเข้ามา เราจะมีพื้นที่ไว้จอดรถเยอะ
มากสองข้างทางจะมีคลองถ้าเราใส่ท่อแล้วมีบ่อพักแล้วทาคอนกรีตให้เต็มถ้าได้
ก็คงจะดีครับผม ขอบคุณครับ

ประธาน

ท่านสมาชิกก็อยากแนะนาแต่สิ่งดีๆนะครับ มีท่านใดอยากเสนอความคิดเห็น
เพิ่มเติมอีกไหมครับ คงจะไม่มีนะครับ จะได้ขอมติ เชิญท่านนายก

นายประกาศิต จันทน์หอม

ก่อนที่ท่านประธานจะให้ท่านสมาชิกลงมติ ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงเกี่ยวกับ
ทางท่านเสงี่ยมจากหมู่ที่ 13 ลุท่านสมเภาจากหมู่ที่ 4 ที่ท่านได้นาเสนอที่ติดกับ
ทางหลวงแผ่ น ดิน ที่ เ ป็ น แนวเขตของแขวงทางหลวงจั ง หวั ดสุ ริ น ทร์ ท่ า นก็
อยากจะให้ใช้ประโยชน์ ผมก็ว่ามันก็ไม่เป็นของเรา ท่านก็บอกให้คุยกันดูผมว่า
มันก็เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทาถนนเสร็จ ต้นไม้ก็คงจะสภาพเดิมไว้ อาจจะดาเนินการปิด
ล้อมต้นไม้ตัดหญ้าให้มันดูสวยงาม คนเดินทางไกลก็อาจจะเป็นที่พักรถมีป้าย
บอก มันก็หมายถึงรายได้ที่จะตกเข้ามาในตาบล อย่างน้อยมีแม่ค้ามาขายน้า

พื้นที่ตรงนี้เป็นป่าชุมชนมีอาหารป่าตามฤดูกาล ตรงนี้ก็น่าจะมีในแผนไว้ก็ดี แต่
เราไม่ได้บอกว่าเราจะทาตอนไหน วันดีคืนดีอาจจะไปเจรจาได้ก็จะได้หยิบยก
มาทา อีกท่านจากหมู่ที่ 4 ผมว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ไปประสานกับช่าง สมาชิก
ช่วยกันแบบนี้จะได้มีหลายโครงการหน่อย เพราะฉะนั้นเราต้องคุยกันหลาย
หมู่บ้านมีโครงการตกหล่นอันนี้คือแผนของปี 2560 ให้ท่านก็ลองมองดูที่มันตก
หล่นของหมู่บ้านขอท่านเอามาแจ้ง ผ่านเวทีของหมู่บ้านแล้วก็เข้าสู้สภาของเรา
ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราช่วยกัน มีข้อแนะนาผมก็ยินดีครับ โดยเฉาะรั่วก็คงต้องทาแบบ
โปร่ ง รายละเอี ย ดก็ อ ยู่ ที่ ผ มได้ แ จ้ ง เมื่ อ สั ก ครู่ จ ะขอเข้ า ในร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณเพราะฉะนั้น พี่น้องสมาชิกก็คงจะชี้แนะให้ข้อแนะนาอีกครั้งหนึ่ง
ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ
ประธาน

มีท่านใดที่จะเพิ่มเติม ครับเชิญท่านเอก

นายเอก หงส์ทอง

เรียนท่านประธานผมนายเอก หงส์ทอง สมาชิกจากหมู่ที่ 3 สาหรับครั้งนี้เป็น
เรื่องของการพิจารณาแผนเพิ่มเติมสามปีฉบับที่ 1 ปี 2560 – 2562 ซึ่งเราก็ได้
พิจารณาไปเดือนเศษๆ เป็นเรื่องที่ผมเองก็แปลกใจเข้าใจว่ามีแค่เพิ่มเติมของปี
2559 – 2561 ทีนี้พอมาดูมี 2 เรื่อง เป็นแผนเพิ่มเติมปี 2560 – 2562 ซึ่งผม
ว่าเราพึ่งพิจารณาไปไม่ถึงเดือนเรื่องที่จะเพิ่มเติมมีเยอะครับท่านประธาน ตั้งแต่
ความเดื อ นร้ อ นของชาวบ้ า นจนถึ ง ความเดื อ ดร้ อ นของส านั ก งาน ความ
เดือดร้ อนของชาวบ้านผมยังพอมองเห็ นว่าบางทีอาจจะเกิดความผิ ดพลาด
ชาวบ้ านอาจจะมองไม่เห็นพอคิดที่ จะทามันขาดกระบวนการของการจัดทา
ประชาชาคมจัดทาแผนไปแล้ว แต่ในส่วนของสานักงานครับท่านประธานครับ
ผมว่าเรื่องเหล่านี้โครงการต่างๆที่คิดจะทามันตกหล่นเยอะขนาดนี้เลนหรอครับ
ท่านลองดูตั้งแต่โครงการจัดทารั้ว ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารจัดเก็บพัสดุ การทา
น้าหมักชีวภาพ การอบรมการปลูกหญ้าหลายๆอย่างรวมไปจนถึงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สานักงานรายหลายการ ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ตกหล่น มีความ
เป็นไปได้ครับ ทีนี้ในแผนที่เราพึ่งพิจารณาเสร็จในส่วนครุภัณฑ์สานักงาน ลอง
เปิดไปหน้า 88 ก็มียุทธศาสตร์ที่ 7 ข้อ7.5 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดหา
อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการ จัดหาครุภัณฑ์ได้แก่ ครุภัณฑ์สานักงาน
แล้วส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็ในส่วนครุภัณฑ์สานักงานอีกผมก็ยังงงๆว่ามันคือตัว
เดี ย วกั น หรื อ เปล่ า หรื อ ว่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งานมั น มี แ ยกเป็ น หลายประเภท
เพราะฉะนั้ น ผมขออนุญาตเรียนถามท่านประธานผ่ านไปถึ งท่านนายกหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับว่า ครุภัณฑ์ในหน้า 88 ตามแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 – 2562 กับครุภัณฑ์ในแผนเพิ่มเติมสามปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 –

2562 มันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนถึงจาเป็นที่จะต้องเพิ่มเติม
ขึ้นมาซ้าซ้อนกับแบบนี้ขอบคุณครับ
ประธาน

ท่านอื่นมีไหมครับ ไม่มีเชิญท่านผู้บริหารตอบครับ

นายประกาศิต จันทน์หอม

ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกครับ แผนพัฒนาเพิ่มเติมฉบับนี้ที่เราพิจารณาอยู่
จริงๆ แล้วผู้บริหารโดยเฉพาะตัวผมที่เห็นความจาเป็นของตัวสานักงานเป็น
หลักอยู่ประมาณ 3 โครงการ ที่ท่านเห็นว่าโครงการมันเข้ามามากมายขนาดนี้ ก็
สืบเนื่องจากเรามีข้าราชการโอนย้ายมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนตาบล
ใน อบต. แกใหญ่ในตาแหน่งนักวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมานี้
ซึ่งก่อนหน้าเราก็ได้พิจารณาแผนเสร็จสิ้นไปแล้ว ท่านก็อยากจะปฏิบัติงานที่
เป็นประโยชน์กับชุมชนในด้านการเกษตร ส่วนใหญ่ก็ได้เสนอเข้ามาโดยประชุม
ผ่านคณะกรรมการ เริ่มจากหมู่ที่ 1 ที่ได้มีการจัดทาร่างแผนแล้วก็ใส่มา ของ
ทางนโยบายก็มีอยู่ 3 คือ โครงการก่อสร้างรั่ว โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
โครงการสร้างที่เก็บวัสดุ ส่วนอย่างอื่นตรงนี้ผมจะให้ทางนโยบายและแผนเป็นผู้
ชี้ แ จง ส่ ว นอย่ า งอื่ น ก็ มี ก ารตรวจสอบ และมี ก ารน าเสนอเข้ า มาจาก
คณะกรรมการ เรื่องครุภัณฑ์สานัก จริงๆระบุไว้ในครุภัณฑ์สานักงานแล้ว แต่
ที่มาเพิ่มเติมแบบนี้มันก็ซ้าซ้อนมันตัวเดียวตัวเดิม ผมในฐานะที่เป็นผู้เสนอญัตติ
ผมขอถอนเรื่ องการจัดหาครุภัณ ฑ์ส านักงาน เพราะว่ามีตัว เดิมอยู่แล้ ว ขอบ
คุณท่านสมาชิกที่ช่วยดูช่วยตรวจสอบ ผมพิจารณากับคณะกรรมการก็พิจารณา
กันตามนี้ไม่ได้เอาตัวเดิมมาดู คิดว่าเพิ่มเติมมาใหม่ก็ต้องขออภัยท่านสมาชิกมา
ณ ที่นี้ด้วย ขออนุญาตให้ทางช่างได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่
จะอบรมขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

เชิญครับท่านวิเคราะห์

นายสันดุสิทธิ์ ทองเปรียบ

กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ครับ โครงการที่ 1 เรื่องโครงการเกี่ยวกับ
การเกษตรเรามีนักวิชาเกษตรที่ย้ายมาใหม่ ในช่วงต้นเดือนที่แล้วท่านมาดูใน
แผนท่านก็เลยขอเพิ่มเติมในแผนเพื่อโครงการเหล่านี้จะได้เข้าในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาเมินปี 2560 ท่านก็อยากมาพัฒนาตาบลเรา ส่วน
โครงการการตรวจประ ITA จะเป็นเรื่องของ ปปช. ซึ่งตรงนี้ต้องมีในแผนและ
บรรจุในข้อบัญญัติเพื่อเราจะได้มีโครงการในการตรวจประเมินองค์กรเรา ส่วน
อีกตัวหนึ่งก็คือ LPA เราได้มีการประเมินที่ผ่านมาซึ่งจะเห็นว่าคะแนนเราได้ 58
คะแนนซึ่งยังไม่ผ่าน 60 คะแนน เราก็ยังรอผลคะแนนของ ITA ก็ยังไม่ทราบว่า
เราได้คะแนะเท่าไร ก็ขอชี้แจงแค่ตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ

ประธาน

เชิญท่านเสงี่ยม ครับ

นายเสงี่ยม พวงศรี

เรียนท่านประธาน ผมนายเสงี่ยม พวงศรี สมาชิกหมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่
ท่านมาดูข้อที่ 2 จัดซื้อรถดับเพลิง ผมไม่ทราบว่ารถดับเพลิงของเราใช้ได้หรือยัง
พอมาตั้งจัดซื้อพอดีที่เงินเราเหลือ 6 ล้าน ช่างเหมาะเจาะกันจริงๆ ครับ ถ้าพูด
ไปแล้วยังไม่ผ่านข้อบัญญัติ เราก็มาดู พอมันมีเราก็ก็ไม่หาวิธีการดาเนินการให้
มันใช้ได้ ถ้าใช้ไม่ได้ก็ทาเรื่องจาหน่ายออกแล้วก็ซื้อใหม่ก็ไม่เป็นไร อันนี้เพราะ
ของเรามีครับท่านจะซื้อใหม่ผมสงสัยครับก็แล้วแต่สมาชิกทุกท่านช่วยพิจารณา
ด้วยแล้วกันนะครับ ขอบคุณครับ

ประธาน

เชิญท่านนายกประเด็นของท่านเสงี่ยมถาเรื่องรถดับเพลิง ครับ

นายประกาศิต จันทน์หอม

ท่านประธานสภาครับจริงแล้วท่านเสงี่ยมไม่ได้ถามถึงนะครับ ท่านบอกว่าให้
ท่านสมาชิกช่วยกันดูเพื่อพิจารณา เพราะท่านไม่ ได้เอ่ยถึงตรงนี้ โดยเฉพาะเงิน
สะสมเขาห้ามซื้อห้ามก่อสร้างอาคาร ห้ามซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เขาไม่ได้ห้ าม
เรื่ อ งซื้ อ รถดั บ เพลิ ง ตรงนี้ ถ้ า มี ค วามเดื อ ดร้ อ นจ าเป็ น ก็ ผ มรั บ ปากท่ า น
ประธานสภาไปแล้วที่ในข้อบัญญัติว่าจะมีตรงนี้ ถ้าจะมีการจาหน่ายหรือจัดซื้อ
ท่านเข้าใจถูกต้อง ต้องจาหน่ายแต่ตัวนี้ผมว่าให้มันมีในข้อบัญญัติ จริงๆ ตัวเดิม
ก็ไม่ใช่รถดับเพลิง เป็นรถน้าอเนกประสงค์ เพราะฉะนั้นตามที่ท่านเสงี่ยมจาก
หมู่ที่ 13 ก็อยู่ที่ท่านสมาชิกในที่ประชุมจะพิจารณา ที่ท่านได้คุยมามันถูกต้อง
ทั้งหมด ถ้าจะมี่การซื้อใหม่มันต้องมีอยู่ในแผนและก็ต้อจาหน่ายมีตัวเดิมออก
จากทะเบียนครุภัณฑ์ก่อนครับท่านประธาน

ประธาน

ท่านใดสงสัยแผนที่จะบรรจุใหม่ไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในระเบียบวาระที่
5 เรื่องพิจารณาแผนสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เมื่อสักครู่ท่าน
ผู้บริหารได้เสนอขอถอน ข้อที่ 1 ในระเบียบวาระที่ 5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สานักงานจะขอมติว่าจะอนุญาตให้ถอนหรือไม่ ท่ านใดอนุญาตให้ถอนโปรดยก
มือครับ 24 เสียง
สมาชิกท่านใดไม่อนุญาตให้ถอน
-ไม่มี
สมาชิกท่านใดงดออกเสียง
-ไม่มี
มติที่ประชุมก็อนุญาตให้ถอนไปนะครับ
ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 โปรดยกมือครับ
- 24 เสียง เอามือลงครับ

ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ
- ไม่มี
ท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ
- ไม่มี
มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25602562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ครับ
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ตามข้ อ 29 ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้วย วิธี การงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

ประธาน

เชิญท่านนกยกชี้แจงระเบียบวาระที่ 6 ครับ

นายประกาศิต จันทน์หอม

เรียนท่านประธาน ตามระเบียบวาระนี้ผมได้แจ้งไปเมื่อระเบียบวาระที่แล้วว่ามี
ความเกี่ยวพันกันในแผนเพิ่มเติม 2559 - 2561 ว่าไม่สามารถจะดาเนินการใน
ปี 2559 ได้ ก็ด้วยอุปสรรคหลาย ในระเบียบวาระที่ผ่านมาเราก็ได้ลงมติกันแล้ว
ว่าให้ความเห็นชอบ ต่อไปก็อยู่ที่ผู้บริหารจะประกาศใช้ก็ว่าจะประกาศใช้ในวัน
ประชุมนี้เลย เพราะว่ามันต้องเกี่ยวพันกับการแก้ไขเปลี่ ยนคาชี้แจงประกอบ
งบประมาณ 2559 ของเราก็ยังมีอยู่ตามเดิม ว่าวางท่อกลางหมู่บ้านก็ไม่ได้ย้าย
มาตามแผน เพราะฉะนั้นตรงข้อบัญญัติก็ยังมีเหมือนเดิมจาเป็นจะต้องมีการ
แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงโดยงบประมาณเท่ า เดิ ม ระยะทางเหมื อ นเดิ ม
ทั้งหมด เปลี่ยนแปลงเฉพาะสถานที่ โดยเฉพาะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ ว ย วิ ธี ก ารงบประมาณ ข้ อ 29 การโอนแก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างซึ่งทาปริมาณและ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ผมจึงได้นาเสนอญัตติเพื่อสภาท้องถิ่นได้พิจารณา อนุมัติในระเบียบ
วาระนี้ในตัวแก้ไขคาชี้แจงก็จะมีข้อความเดิมกับข้อความใหม่ ข้อความใหม่
หมายถึงที่เราจะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี ขอท้าวความ
ไปก่อนหน้ า ท่านจะได้ เข้าใจ วั นลงนามในสั ญญา สภาแห่ งนี้ได้ อนุมัติแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงดังกล่าว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องเรียกผู้รับจ้างมาลงนามใน
บันทึกแนบท้ายสัญญา ตัวสัญญาก็ยังเป็นสัญญาอยู่ตัวบันทึกเราก็มาแนบท้าย
สัญญามาลงนามกันอีเพื่อจะได้ทาตามข้อความใหม่ เรียนท่านสมาชิกผ่านท่าน
สภามันไม่ได้เสร็จแค่ขั้นตอนนี้ โครงการของหมู่ที่ 7 ต้องมีการเรียกผู้รับจ้างเข้า

มา ถ้าไม่ได้ตามนี้ผู้บริหารต้องมาปรับลดงบประมาณลงไป ถ้าเกินนี้ทาไม่ได้
ขอบคุณครับ
ประธาน

ครับก็มีความจาเป็นที่จะต้องแก้ไข ในระเบียบวาระที่ 5 ที่ท่านสมาชิกได้ให้
ความเห็นชอบท่านก็ได้ประกาศไปแล้วว่าสามารถใช้ได้แล้ว ในระเบียบวาระที่
6 อยู่ที่ท่านสมาชิกได้ชี้แจง มีข้อสงสัยก็ทวงถามได้ครับ เจ้าหน้าที่งบประมาณก็
จะดาเนินการให้ถูกต้องต่อไป คงจะไม่มีผมจะได้ขอมติเลยเพราะว่าทางหมู่ 7 ก็
จะได้ ส บายใจด้ ว ย ผมจะขอวาระการประชุ ม เลยนะครั บ สมาชิ ก ท่ า นใด
เห็นสมควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโปรดยกมือครับ
- 24 เสียง เอามือลงครับ
ท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโปรดยกมือครับ
- ไม่มี
ท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ
- ไม่มี
มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ผู้บริหารแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงนะครับ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องการอภิปรายทั่วไป

ประธาน

มีท่านสมาชิกมีความประสงค์ขอยื่นญัตติขออภิปรายทั่วไปโดยไม่ต้องลงมติ ไม่รู้
ว่าท่านจะอภิปรายเรื่องใดเชิญครับเจ้าของญัตติ

นายเสงี่ยม พวงศรี

เรียนท่านประธาน สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก ท่านผมนายเสงี่ยม พวงศรี สมาชิก
หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ ก่อนอื่นก็ขอต้อนรับผู้อานวยการกองการศึกษา คุณ
ประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว ท่านได้เดินทางกลับมาช่วยงานที่ตาบลแกใหญ่ของเราก็
ขอต้อนรับท่าน ผมคิดว่าท่านก็เคยหลั่งน้าตาในสภาแห่งนี้มาแล้วยะครับ ไม่คิด
ว่าท่านจะกลับมาช่วยเราคืน ผมขอต้อนรับน้าใจท่านท่านกลับมาช่วยพี่น้องชาว
ตาบลแกใหญ่ก็เป็นที่ดี เมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้วผมก็เคยอภิปรายเกี่ยวกับ
ป้ายโครงการ ซึ่งคณะนี้ท่านก็ได้หมอบหมายให้นิติกร ท่านก็ได้ไปแจ้งความแล้ว
ครับ และมีหนังสือมาถึงผม ที่ สร 71201/498 ลว.21 ก.ค. 2559 เป็นสิ่งที่ดีที่
ท่านได้ดาเนินการแล้ว ถ้าท่านไม่ทาท่า นก็จะโดนหนักนะครับฐานละเว้นและ
ผมก็มีเรื่องที่จะนาเรียนท่านเกี่ยวกับที่ตั้งป้าย เราก็มีแผนที่ถนนทุกเส้น ไฟทุก
จุดก็มี ถ้าท่านเพิ่มเติมตรงนี้ว่าเป็นป้ายของหมู่ 13 หรือหมู่อื่นๆเพื่อป้องกัน
ไม่ให้คนที่ฉวยโอกาสจะใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับ เป็นผู้รับเหมาแต่ไม่ลงทุนไป
เอาของฟรีมา ผมรู้ว่าเป็นใครแต่คนที่จะมาเป็นพยานให้ผมเขาไม่กล้าเซ็นให้ผม

ต้องปรามกันนะครับตรงนี้ ถ้าป้านไหนที่เกินระยะเวลาก็ขอให้ท่านผู้บริหารได้
ดาเนินการไปเก็บมาไว้ที่กองกลางของเราทาทะเบียนไว้ว่ามีกี่แผ่นๆ วันก่อน
ผ่านไปหนองธาตุก็เห็นคว่าอยู่ตรงนั้น ถ้าหมู่บ้านขอใช้ประโยชน์ก็ทาหนังสือขอ
ใช้ ม ายั ง อบต. แจ้ ง ท่ า นนายกให้ ท ราบเอาไปใช้ป ระโยชน์ ต รงนี้ ไ ด้ น ะครั บ
ช่วยกันควบคุม อยากจะนาเรียนเรื่องป้ายไว้ด้วยก็เพื่อดูแล ถ้าผมไม่พูดก็คงไม่มี
ใครพู ด ก็ ต้ อ งพู ด กั น ที่ ผ มบอกคนที่ ท าตรงนี้ รั บ งานมาจากผู้ รั บ เหมาเป็ น
เจ้าหน้าที่ใน อบต. ตรงนี้แหละครับไปเอามา ถ้ามีหลักฐานผมเอาให้ออกจาก
ราชการเลยครับ ไม่เหมาะสมก็ขอฝากไว้ด้วย ขอบคุณครับ
ประธาน

มีท่านใด เชิญครับ

นายประกาศิต จันทน์หอม

อยากจะอธิบายทาความเข้าใจ อยากจะอธิบานเป็นกรณีไปอย่างนี้แหละครับ
เพราะฟังหลายๆท่านอาจจะสับสน เดี๋ยวชี้แจงไม่กระจ่างพอ ก็ขอขอบคุณพี่
เสงี่ยม พวงศรี ที่ท่านได้เป็นห่วง อบต.ของเรา แล้วก็ได้ยื่นญัตติอภิปรายทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายก็ให้สิทธิ อยู่แล้ว ถ้า
ผู้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติห น้ า ที่ ผิ ด พลาดทุ ค รั้ ง ก็ ส ามารถยื่ น ญั ต ติ อ ภิ ปรายทุ ก ครั้ ง ได้
เช่นกันอันนี้คือกติกา ซึ่งผมเองก็เข้าใจและยอมรับ ผมถือว่าการอภิปรายไม่เชิง
ว่าตาหนิถือเป็นคาแนะนามากกว่าที่เราทาไม่ถูกจะผิดพลาดไปบ้าง สืบเนื่อง
จากการประชุมครั้งที่แล้วก็ได้แจ้งว่ามีป้ายในหมู่บ้านหาย ซึ่งผมก็รับปากท่าน
ข้อมูลผมก็ยังไม่มี ผมขอชี้แจงท่านเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อตรวจสอบมีหาย
จริ ง ๆทาง อบต.ต้ องเร่ งด าเนิ น การ โดยผู้ บริ ห ารท้ อ งถิ่ น ต้อ งรั บผิ ด ชอบว่ า
ดาเนิน การอย่างไร มีกระบวนการในการแจ้งความร้องทุกข์ ดาเนินคดี เป็น
หน้าที่ของตารวจในการสืบค้นหา ซึ่งท่านก็ได้รับหนังสือผมตามที่ท่านได้อ่านไป
เมื่อสั กครู่ ก็ขอบคุณที่ ท่านได้เป็ น หู เ ป็นตาแทนชาวบ้ าน ท่ านได้แจ้ง ข้อมู ล
ข่าวสารเข้ามาเป็นประจา เราก็จะดาเนินการตรวจสอบดูให้ท่าน โดยเฉพาะ
ข้อแนะนาที่ท่านทิ้งท้ายไว้อยากให้ อบต.จัดทาทะเบียนคุม ถนนหนทางมันต้อง
ขึ้นทะเบียนอยู่แล้วแต่ยังขาดแผนที่ หลังจากนี้ผมต้องต้องสั่งการไปที่กองช่าง
ให้ดาเนินการเรื่องนี้เพิ่มเติม อันนี้ผมรับปากท่านสมาชิกหมู่ 13 ใช่เวลาหน่อย
ก็อาจจะเป็นการประชุมสมัยแรกของปีงบประมาณถัดไปก็อาจจะมีเรื่องนี้ให้
ท่านดู ส่วนทางเจ้าหน้าที่ท่านก็ออกตัวเหมือนกันว่าไม่กล้าเป็นพยาน ผมก็ถือ
ว่าไม่มีผู้ใดเสียหาย เจ้าหน้าที่ อบต.ไม่ใช้มีคนเดียวเพราะท่านก็ไม่ได้เอ่ยชื่อด้วย
เพราะฉะนั้น เป็นหน้าของผู้บริห ารถ้ามีเจ้าหน้าที่เข้าเกี่ยวพันผู้ บริห ารก็ต้อง
ตรวจสอบดูว่ามีใครเกี่ยวข้องไหม หรือถ้าไม่มีเกี่ยวข้องก็อย่าให้มันเกิดเรื่อง
อย่างนี้ขึ้นอีก เป็นการต้องปรามกัน ทรัพย์สินทางราชการถ้าโทษร้ายแรงสูงสุด

คือไล่ออกถ้าสถานหนัก ก็ต้องขอบคุณทางท่านสมาชิกหมู่ที่ 13 ท่านตอติงมา
ท่านก็ต้องช่วยหาทางแก้ไขไปด้วยเรามาร่วมกันแก้ไขไปพร้อมกัน ขอบคุณครับ
ท่านประธาน
ประธาน

ทางผู้บริหารพร้อมที่จะตอบทุกท่านเลยนะครับ ท่านสมาชิกที่จะอภิปรายใน
วาระนี้ยาวเป็นเรื่องๆมา ทางผู้บริหารได้ตอบที่เดียว เชิญท่านสมาชิกที่ประสงค์
จะอภิปรายที่มีเรื่องยังติดขัดอยู่ เชิญท่านสัญญา

นายสัญญา สันทานุลัย

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่านผมนายสัญญา สันทานุลัย สมาชิกหมู่ที่
1 ผมขอเรียนถามท่านประธานถึงคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับเงินอุดหนุน อสม. ปี
ต่อไปถ้าทาข้อบัญญัติจะมีเงินอุดหนุนอีกหรือไม่ อยากจะเรียนถาม และอีก
เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการจ้างงานบุคลากร บริหารจัดการไปถึงไหนแล้วเพราะฟ้า
ดับหลายที่ อีกเรื่อง

ประธาน

เดี๋ยวครับท่านสัญญา ท่านเสงี่ยมครับ

นายเสงี่ยม พวงศรี

ท่านประธานครับผมขอประท้วงท่ านสั ญญา ให้ อภิปรายเฉพาะเรื่องที่กาลั ง
ปรึกษาหารือกันอยู่นะครับ ท่านไปถึงไหนแล้วครับ เขาคุยเรื่องป้ายท่านก็ไปอีก
เรื่ องหนึ่ งนะครับ ขออนุ ญาตให้ ท่านประธานช่ว ยดูให้ จบเป็นเรื่องๆไปครั บ
ขอบคุณครับ

ประธาน

ท่านสัญญาพอหรือยังครับให้เข้าประเด็นการอภิปรายทั่วไปเหมือนกั บท่านจะ
ขอร้องเกินไป ขอประเด็นหนักๆหน่อยนะครับ

นายสัญญา สันทานุลัย

ครับเข้าใจครับ พอดีท่านประธานบอกว่าอภิปรายทั่วไปผมก็พ่วงเพื่อไม่ให้เป็น
การเสียเวลา พูดที่เดียวครั้งเดียวให้มันจบครับก็คือว่าผมรวบรัดเอง ขอบคุณ
ครับท่านประธานแค่นี้แหละครับ

ประธาน

เดียวเชิญท่านสุชาติก่อนครับ

นายสุชาติ เมืองงาม

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านผมนายสุชาติ เมืองงาม สมาชิกหมู่ที่
12 เกี่ยวกับ เรื่องของป้าย ดีใจครับที่ท่านสมาชิกจากหมู่ที่ 13 เอาเรื่องนี้มา
อภิ ป รายในสภา เช่ น เดี ย วกั น ป้ า ยโครงการซึ่ ง เป็ น ป้ า ยที่ บ อกชื่ อ โครงการ
ผลรวมราคา ป้ายนี้มันจะติดกับร้านผม ผมก็ได้สอบถามผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ซึ่ง
เป็นน้องเคยว่าหายไปไหน เขาบอกว่าไม่รู้ ผมเลยบอกว่าข้อหาลักทรัพย์ นะ แต่
มีชาวบ้านมาบอกว่าเห็นคนมาเอาไป เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสาคัญนะครับ ก็อยากจะ
ฝากไปถึงท่านนายกเวลาท่านไปประชุมประจาเดือนกับกานันผู้ ใหญ่บ้าน ก็พูด
บอกด้วยเพราะบางทีผู้ใหญ่บ้านไม่เข้าใจคิดว่าของที่เขาทาแล้วทิ้ง ถึงมันจะ 10
ปี 20 ปี มันก็เป็นของชุมชน ก็ขอเรียนเท่านี้ ขอบคุณครับ

ประธาน

เชิญท่านยวน

นายยวน เสาร์ทอง

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่านผมนายยวน เสาร์ทอง สมาชิกหมู่ที่ 4
เรื่องที่ผมจะถามท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกนะครับว่าเมื่อหลายเดือนที่
ผ่านมาท่านนายกได้บอกกล่าวให้คนท้อง ตอนนี้เขาคลอดแล้ว หลายเดือนแล้ว
ที่ช่วยเหลือค่านมตอนนี้ไม่เห็น เลยฝากผมมาถามท่านประธานฝากไปถึงท่าน
นายกด้วยยังไงก็ฝากให้ท่านนายกชี้แจงให้ผมด้วยครับ ผมจะได้ไปบอกชาวบ้าน
ให้เขาเข้าใจ ขอบคุณครับ

ประธาน

ก็คงจะให้ทางผู้บริหารได้ตอบ

นายประกาศิต จันทน์หอม

ของท่านสมาชิกจากหมู่ที่ 1 ผมก็คือว่าจริงๆท่านไม่ได้ผิดประเด็น การอภิปราย
ทั่วไปหมายถึงการอภิปรายการปฏิบัติหน้าที่ของนายกที่ผิดพลาด ก็ต้องชี้มาว่า
ผู้บริหารผิดพลาดยั งไง ได้ดาเนินการทาไปหรือยังโดยเฉพาะเรื่องไฟส่องสว่าง
สาธารณะ ในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารในขณะนี้ ก็ได้มีการดาเนินการจ้างเหมา
บริการซ่อมแซมทุกหมู่บ้าน ที่ท่านได้แจ้งมาในใบร้องทุกข์ของท่านมันจะมีแผน
ที่อยู่ ท่านก็ระบุจุดมา แต่บางทีท่านก็บอกว่าดับทั้งหมู่บ้าน พอผู้ รับจ้างไปก็ทา
ตรงที่มีหลักฐานอยู่ตรงนี้ ชุดนี้ก็ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้ว สังเกตว่าหมู่ที่ 12 ท่าน
สุชาติท่านต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามหา เจอแล้วใช่ไหมครับ ท่านก็ไปตามหาจน
เจอ แล้วก็ไปควบคุมเองว่าตรงไหน เพราะนอกเหนือจากที่ท่านระบุจุดมามัน
วางจะเยอะกว่านั้น ท่านก็ไปควบคุมขี่มอเตอร์ไซค์ไปนาหน้า ซึ่งตรงนี่ผ มก็
ยื น ยั น ผ่ า นประธานไปเลยว่ า ได้ ด าเนิ น การไปแล้ ว แต่ พ อมี อ ย่ า งนี้ อี ก ก็ จ ะ
ดาเนินการให้อีก ให้ไปตรวจสอบดูอีก เดือนต่อไปจะต้องไปดูอีกจนกว่าจะเสร็จ
สิ้น ก็เข้าใจว่าท่านเป็นห่วง ด้วยเหตุด้วยผลครับท่านประธานผมได้ดาเนินการ
ไปแล้ ว หลายหมู่ บ้ า นก็ เ ป็ น พยานให้ ท่ า นสมาชิ ก ก็ เ ป็ น พยานให้ ค รั บ ท่ า น
ประธาน ส่วนการจ้างเหาบริการอาจจะมีบางตาแหน่งที่มันว่างลง เดี๋ยวตรงนี้
ผมจะให้ทางการเจ้าหน้าที่ที่มาประชุมด้วยจะได้ตอบว่าการจ้างเหมาบริการว่า
มีการจ้างเหมาบริการด้วยเหตุอะไร ส่วนอีกเรื่องคือกลุ่มเงินอุดหนุน อสม เดี๋ยว
เหตุผลจะให้ทางงานนโยบายและแผนชี้แจ้ง ระเบียบใหม่มาเยอะ ก็ข้ามของ
ท่านสัญญาไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตอบแทน ของท่านยวนก็เป็นปัญหาก็ที่นายก
แจ้งไปก็ลายเซ็นผมนี้แหละครับ ท่านมาขึ้นทะเบียนคนท้องรอบที่ 2 แล้ว พูด
ไปนะท่ า นประธานตอนนี้ ก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ งิ น รั ฐ บาลได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ
ดังกล่าว ตรงนี้งบประมาณเริ่มทยอยมา ของหมู่ที่ 2 รับไปแล้ว เขาให้เป็นค่า
เลี้ยงดูเด็กลดภาระค่าใช้จ่ายของมารดา หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งมาทาง อบต.ก็รับแจ้งตอบไปตาม

รายชื่อ ที่ มีใ นหมู่ บ้ า น เพราะฉะนั้น ขอให้ ท่ านได้เ ข้ าใจว่ าเป็ นโครงการของ
รัฐบาล ก็ให้เจ้าตัวพยายามเข้ามาประสาน ก็ขอบคุณครับท่านประธาน
ประธาน

ก็หลายๆประเด็นไม่ว่าเรื่องป้าย เรื่องไฟเกี่ยว กับสวัสดิการทางผู้บริหารก็ได้
ตอบไปแล้ว ท่านใดมีเรื่องที่อยู่ในใจ อยากจะสอบถามก็รอสักครู่เดี๋ยวให้ทาง
บุคลากรได้ตอบเกี่ยวกับการจัดจ้างพนักงานครับ เชิญครับ

นางสาวปัทมาพร เนตรวิจิตร กราบเรี ยนท่านประธาน สมาชิกผู้ ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวปัทมาพร
เนตรวิจิตร ตาแหน่งบุคลากร ขอเพิ่มเติมในเรื่องของเด็ก ทางเราจะช่วยเหลือ
ในกรณีที่ว่าบิดาหรือมารดาไม่ได้ทางานหรือไม่มี ประกันสังคมทางรัฐบาลจะ
ช่ว ย แต่ ถ้าพ่ อแม่ มีสิ ท ธิส วั ส ดิก ารทางสั งคมอยู่แ ล้ ว ทางรั ฐ จะให้ ใ ช้ในช่ว งนี้
เพราะว่าได้เงินเยอะกว่า ก็อยากให้รอก่อนในส่วนนี้เขาก็จะทยอยให้ค่ะ
ประธาน

ประเด็นของท่านสัญญาประเด็นเรื่องการจ้างเหมา

นางสาวปัทมาพร เนตรวิจิตร เรื่องการจ้างเหมาเป็ นอานาจของผู้ บริห ารที่จะทาสัญญากับผู้ว่าจ้างรายนั้น
เป็นหน้าที่ของพัสดุไม่ได้เป็นหน้าที่บุคลากรนะคะ
ประธาน

เชิญท่านสุชาติครับ

นายสุชาติ เมืองงาม

พอดีผมได้ยินจากท่านนายกอภิปรายเรื่องไฟส่องสว่างของหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 พอ
ไปติดตั้งแล้วก็ดับอีก 3 จุด เดี๋ยวจะทาหนังสือเข้ามาหมู่ 1,10,12 ก็ได้ติดตั้งไป
แล้ว ผมอยากได้ตรงนี้อีกจะมีเพิ่มเติมให้กับหมู่บ้านไหมครับ ประมาณ 4-5 จุด
ขอเพิ่มเติมอีกนะครับท่านนายก ขอบคุณครับ

ประธาน

เชิญท่านเสงี่ยมครับ เอาให้เข้มข้นหน่อยครับ

นายเสงี่ยม พวงศรี

ครับ ก็ไม่ได้ว่าแรงครับเพีย งแต่ว่าท่านน่าจะให้เกียรติท่านสมาชิกที่อภิปราย
ทั่วไปก่อนนะครับ ท่านค่อยตามทีหลังน่าจะดี มันไม่ต่อเนื่องนะครับ ก็มีหลาย
ท่านที่จะอภิปรายก่อนท่านมาดูของผมตรงนี้ก็เกี่ยวพันกัน องค์การบริหารส่วน
ตาบลแกใหญ่ เปิดกรอบรับพนักงาน ย้ายเจ้าหน้าที่ก็ จบไปแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้
รับ แต่ลึกๆก็มีเสียงซุบซิบว่าที่ไม่รับคนนั้นก็ว่าอย่างนี้คนนี้ก็ว่าอย่างนั้น แต่ถาม
ว่าที่ไม่รับเพราะอะไร ในเมื่อตรวจสอบแล้วถ้าไม่รับตรงนี้ก็เอาทางอื่นก็ได้ให้มา
ช่ว ยกัน ทางานในตาบลแกใหญ่ พอพูดถึงบุคลากรผมก็ด่าท่านเลยครับท่าน
ประธาน ท่านรองทั้งสองท่าน ท่านมีอานาจมีหน้าที่ในการประเมินเจ้าหน้าที่นะ
ครับ ผมบอกท่านแล้วเคยอภิปรายแล้วให้ท่านช่วยสอดส่องดูแล้วว่าเจ้าหน้าที่
ท่านใดที่ทางานไม่เหมาะสมไม่น่าให้ขั้น ท่านมีอานาจแล้วท่านก็ใช้นะครับผมไม่
มีอานาจถ้าผมมีเสร็จแน่นอนผมเอาตายแน่นอนครับ คนเราอยู่ ด้ว ยกันก็อยู่
แบบพี่ น้ อ งในเมื่ อ ท่ า นไม่ อ ยากเป็ น พี่ น้ อ งกั บ ผมผมก็ ไ ม่ อ ยากเป็ น พี่ น้ อ ง
เหมือนกัน บุคลากรไม่มีคนช่วยงานถ้ามีแล้ วก็มาช่วยกันทางานไปเงินเหลื อ

เยอะแยะพอที่จะจ้างได้นะครับนี้คือปัญหา ก็มีห ลายเรื่องที่มีปัญหาถ้าเป็น
ภาษาชาวบ้านก็คือมันไม่ลงตัวแต่ไม่รู้มันไม่ลงตัวแบบไหนหลายๆเรื่องที่ล่าช้า
ลงก็เป็นเพราะเจ้าหน้าที่เป็นเพราะบุคลากรที่ทางาน บางคนอยากทางานช่วย
ตาบลแกใหญ่ทั้งๆที่เขาไม่ใช่คนตาบลแกใหญ่เขาก็ตั้งใจทางาน แต่ก็มีคนแก
ใหญ่ไปขัดขวางเขาไม่ให้ทางานได้สะดวกไม่รู้เป็นเพราะอะไร ผมคนหนึ่งผมรู้สึก
ท้อแท้เหมือนกันรู้สึกล้าๆกับพฤติกรรมของหลายๆท่านที่เห็น ผมก็ไม่ใช้คนดีแต่
ก็ได้มาอยู่ ตรงนี้แล้ ว ก็อยากให้ พี่น้องได้ ช่ว ยกันทางานจริงๆทุกอย่างก็จะสิ้ น
ปีงบประมาณแล้ว ทาไมไม่ช่วยกันทาเพื่อพี่น้องประชาชนที่เขาพูดว่าเช้าชาม
เย็นชามไม่ผิดเลยครับ อยากจะให้ช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องเจ้าหน้าที่ตรงนี้ด้วย
ครับ ก็ฝากทุกท่านด้วยครับ แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งครับผมรู้สึกผิดนัครับที่ผมไม่ได้
ไปช่วยงานคุณแม่คุณบรรจง ยอดอินทร์ เพราะผมไม่รู้ไม่ทราบว่าประมุขของผม
ท่านอยู่ที่ไหนครับ ทาไมไม่โทรบอกผมบ้างว่าวันนี้เราจะไปงานตรงนั้นตรงนี้
ท่านเป็นสมาชิกด้วยกันถ้ าเป็นผมผมก็รู้สึกน้อยใจแทนท่านเหมือนกันครับ ก็
บอกกันนิดหนึ่งนี้คือปัญหาหลายๆคนก็อภิปรายเตือนท่านมาตลอดนะครับ ถ้า
ต่ออายุอีกท่านจะต่อก็เรื่องของท่านผมไม่ว่า จะมีคนที่จะอภิปรายก่อน ผมขอ
หยุดแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธาน

ท่านผู้บริหารเดี๋ยวสักครู่นะตรับ ก็อยากให้เข้าประเด็นที่ท่านสมาชิกอภิปราย
คือ ท่านเสงี่ยมนะครับ เกี่ยวกับบุคลากรผมก็พอที่จะทราบ แต่ไม่อยากจะตอบ
เพราะอยากจะให้ผู้บริหารตอบเองเกี่ยวกับว่าทาไมถึงรับไม่รับ ก็เชิญท่านต่อไป
อยากให้เข้าประเด็นเดียวกัน เชิญท่านวิชัย ต่อไปก็ท่านเอกต่อเลย
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เรี ย นท่านประธาน สมาชิกทุกท่านผมนายวิชัย จรจรัญ สมาชิกจากหมู่ที่ 1
พอดีเมื่อกี้ผ มว่าจะลุ กขึ้นประท้ว งพี่ช ายจากหมู่ที่ 13 นะครับที่ท่านเปลี่ ยน
ประเด็นไปด่าท่านประธาน ก็สมควรครับน่าจะโดนเหมือนกัน ขอให้เป็นวาระ
อื่ น ๆนะครั บ วาระนี้ เ ป็ น วาระอภิ ป รายทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานของ
ผู้บริหาร เนื่องจากในสมัยประชุมครั้งที่ผ่านมา ตัวผมเองเป็นกระแสฮอดฮิตของ
อบต.แกใหญ่ เมื่อสักครู่ก็ไดนั่งรับฟังจากทางเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับ
การจ้างพนั กงาน ทางเจ้าหน้าที่ ก็บอกว่าไม่ใช้หน้าที่ของฝ่ายบุคลากร ไม่ใช้
หน้าที่ของพัสดุ ระบุไปเลยครับว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ตอนนี้มันมีปัญหาว่า
เรื่องครูนะครับ ครูก็ยังเหมือนเดิมยังไม่มีครูมาช่วยเพิ่มในเรื่องของการดูแลเด็ก
ก็ดูที่ศูนย์บ้านตะคร้อที่ครูพี่เลี้ยงลาคลอดไป 1 ให้พนักงานจากทางศูนย์นาเกา
ไปดูแล ตอนนี้ครูทั้ง 2 ศูนย์ห้ามลา ห้ามเจ็บ ห้ามป่วย วันไหนลาต้องปิดศูนย์
ตรงนี้ มัน คื อปัญ หา ผมเรียนสอบถามเจ้าหน้าที่ ห ลายคนบอกว่าตรงนี้ ไม่ใ ช่

หน้าที่ของฉัน คนนู้นบอกว่าไม่ใช้หน้าที่ฉัน แต่ไม่รู้ว่าหน้าที่ของใคร ยิ่งตอนนี้
เราได้ท่านผู้อานวยการฝ่ายการศึกษาท่านได้ย้ายมาขอให้ช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย
ครับ ช่วยแก้ปัญหาศูนย์เด็กด้วยครับ อนาคตเด็กเรา การดูแลเด็ก ครูต่อ 1 คน
ต่อเด็กหลายคนอาจบริหารงานผิดพลาดก็ได้นะครับ ถ้าลูกของผู้ปกครองใน
ตาบลเป็นอะไรไปเราจะโดนนะครับ อบต.แกใหญ่ เขาจะว่าเราเราะว่าครูดูแล
ไม่ เ พี ย งพอ ก็ เ นื่ อ งจากการอภิ ป รายครั้ ง ที่ แ ล้ ว ลงไป วั น หลั ง มาก็ มี ก ระแส
วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนาๆว่าผมอภิปราย บางที่ถึงขั้นว่าผมจะต้องดาเนินคดีกรณี
ว่าผมหมิ่นประมาทตรงนั้นนะครับ วันนั้นผมก็ไม่ได้อ้างชื่อใครแต่ว่ามีกระแสว่า
จะไปแจ้งความเพื่อดาเนินคดีกับผม ผมก็พร้อมยินดีถ้าท่านจะดาเนินคดีเรื่อง
บุคลากรที่ผมได้อภิปราย เรื่องที่ 2 เรื่อง พรบ.ควบคุมอาคารพอดีต้องขอแสดง
ดอกสารเพื่อให้ท่านประธานได้พิจารณาดูว่าผมสามารถที่จะนาเอกสารนี้ชี้แจ้ง
ต่อที่ประชุมได้หรือเปล่า ขอบคุณครับ ซึ่งเอกสารนี้พี่ชายจากหมู่ 8 ได้มานะ
ครับ ท่านก็มาปรึกษากับผม ครั้งที่แล้วท่านได้อภิปรายเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุม
อาคารของ อบต.แกใหญ่ท่านได้รับเอกสารมาแต่ไม่มีการอธิบายให้ท่านเข้าใจ
ท่านก็มาปรึกษาผม ผมก็บอกท่านว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเป็นคนอภิปรายเอง
ประธาน

ก็น่าจะได้เพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อตาบลอยู่แล้ว
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ครับ ก็สืบเนื่องกับการที่มีกรณีพอพาทต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นทางหมูที่ 8
หมู่ที่ 13 ก่อนที่จะมีการใช้ พรบ.ควบคุมอาคารประกาศใช้ก็ไม่ว่าอะไร แต่
ตอนนี้มีพี่น้องสร้างบ้านขึ้นมาใหม่ในส่วนเรื่องการขออนุญาตผมไม่ได้เข้าลึกถึง
ขนาดนั้น ก็อยากที่จะนาเสนอให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าบังคับใช้แบบไหนบ้างดู
หน้าที่ 1,2,3 ตามที่เขาวัดระยะตามที่เจ้าหน้าที่กองช่างได้ส่งเอกสารไปยังท่าน
พิสูจน์ ก็ได้บอกว่าการไปวัดพื้นที่ที่จะก่อสร้างต้องวัดจากเซ็นเตอร์ก็คือกึ่งกลาง
ถนนไปถึงขอบตัวบ้านระยะ 3 เมตร ถ้าถนน 5 เมตร เซ็นเตอร์ก็คือ 2.5 ถูก
ไหมครับ ถ้า 3 เมตร ตัวบ้านจะต้องอยู่ห่างจากถนน 50 เมตร ผมเองก็ไม่เข้าใจ
นะครับตัวเซ็นเตอร์ ตรงนี้ที่ไม่เข้าใจกันแล้วเกิดกรณีพิพาทนะครับ อย่างกรณี
หมู่ 13 ได้ก่อสร้างกาแพงชิดแนวขอบถนนก็มีการปลูกสร้างแล้ว ส่วนอีกเรื่อง
หนึ่งคือเรื่องหลังคาถ้าปกติทั่วไปเข้าใจว่าหลังคาสามารถยื่นมาได้แต่พอไปตั้ง
เสาทาไม่ได้ ที่อยากนาเสนอให้ทุกท่านได้เข้าใจก็เพราะว่าการก่อสร้างต่างๆใน
เขตพื้นที่ตาบลแกใหญ่น่าจะมีขึ้นเรื่อยๆนะครับ อยากให้ทางผู้บริหารได้ชี้แจง
เพื่อทาความเข้าใจกับสมาชิกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ประธาน

เชิญท่านเอกครับ

นายเอก หงษ์ทอง

พอดีเมื่อกี้ท่านเสงี่ยมพูดถึงเรื่องของงานด้านบุคลากรผมก็เลยว่าจะคุยให้มัน
ต่อเนื่อง พอดีท่านวิชัยลากยาวมาเรื่องที่ 2 เรื่อง พรบ.ควบคุมอาคาร ผมขอ
อนุ ญ าตท่ า นประธานย้ อ นกลั บไปเรื่ อ งงานด้า นบุ ค ลากรนิ ดหนึ่ ง เพื่ อ ให้ มั น
ต่ อ เนื่ อ ง จริ ง ๆแล้ ว งานบุ ค ลากรเป็ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานหลายๆด้ า น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของกิจการสภาจาเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยบุคลากรจาก
อบต.เข้าในหลายๆเรื่อง แต่ทีนี้ครับท่านประธาน ปัญหาตรงนี้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเรื่องการจ้างบุคลากรเข้ามาทางานผมต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่าน
ปลั ด ในฐานะท่ า นปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น ายก จะสิ้ น ปี ง บประมาณแล้ ว พอเริ่ ม
ปีงบประมาณใหม่ท่านจาเป็นที่จะต้องพิจารณาจ้างบุคลากรเข้ามาทางาน บาง
คนอาจจะต้องสัญญา บางคนเลิกจ้างต้องสรรหาคนใหม่เข้ามา ซึ่งในหนึ่งปีที่
ผ่านมามันมีอยู่หลายเรื่องหลายกรณี พนักงานบางคนผมยังยอมรับว่าทางานดี
ครับ เก่ง ขยัน แต่บางคนครับท่านประธานค่อนข้างที่จะขี้เกียจมากถึงมากที่สุด
ผมเข้ามาที่นี้พนักงาน ข้าราชการใน อบต. ไม่ค่อยจะมีเลยถามว่ามีภารกิจที่
ไหนก็ไม่ บางคนอยากจะมาสายก็มา มาตอนไหนก็ได้ ซึ่งผมเป็นห่วงเพราะว่า
จริงๆแล้วเงินภาษีของประชาชนมาจ่ายเงินเดือนให้คนประเภทนี้อย่างนั้นหรือ
หลายคนผมว่า ท่านน่า จะรู้ว่า ผมหมายถึ งใครบ้ าง เพราะว่า หลายๆคนเป็ น
ลูกน้องในสังกัดของท่าน แต่ผมอยากให้ท่านเข้มงวด คนไหนที่ไม่ควรที่จะต่อ
สัญญาจ้างท่านก็ไม่ต้องต่อครับไม่ใช่ว่ารับมาด้วยเหตุผลเด็กคนนั้นคนนี้ฝากมา
ซึ่งการฝากบางคนฝากมาทางานดี บางคนฝากมาไม่ไหวจริงๆครับท่านประธาน
ผมฝากเรื่องนี้ถึงผู้บริหารด้วยครับ อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของกิจการสภาซึ่งมันมี
ความเกี่ยวเนื่องกัน เรื่องแรกคือเรื่องของการยื่นญัตติด้านงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ซึ่งทางท่านยื่นญัตติมาให้ผมแล้วยังเหลือเอกสารประกอบผมต้องเรียน
ถามท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารเลยว่า ภายในวันที่ 15 เอกสารทุกอย่ าง
ท่านต้อเรียบร้อย ท่านจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรผมให้โอกาสท่านถึงวันที่ 15
เท่านั้น หลังจากวันที่ 15 เอกสารของท่านไม่เรียบร้อยผมถือว่าการยื่นญัตติของ
ท่านไม่สมบูรณ์แล้วผมจะไม่รับ แล้วท่านจะต้องไปแก้ไขปัญหาเอาเองผมจะไม่
ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาแล้ ว เพราะปี ที่ แ ล้ ว เราแก้ ไ ขให้ ม าที่ ห นึ่ ง แล้ ว นะครั บ ที นี้
นอกจากเรื่ องของญัตติที่จะยื่นต่อที่ประชุมสภาแล้ วที่ผ่ านมา ท่านประธาน
อย่างที่ผมเรียนก่อนที่จะประชุมเมื่อเช้าเรื่องของกิจการสภาที่สมาชิกถามมา
เพิ่มเติมผมขออนุญาตที่จะอธิบายเพิ่มเติมไปเลย เพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้อง
กันระหว่างกิจการสภากับผู้บริหารที่จะต้องดาเนินการ ท่านประธานครับวันนี้
งานกิจการสภาผมไปดูศึกษาหลายๆที่ครับ ผมถ้ามีโอกาสว่างผมจะไป อบต.นั้น

อบต.นี้ไปดูว่าเขาทากันยังไง ที่อื่นเขามีหมดครับมีห้องกิจการสภามีโต๊ะทางาน
ครบ เหลือแต่ อบต.แกใหญ่ครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ผมเคยสอบถามครับว่า
สิ่งที่กิจการสภาจาเป็นต้องใช้พวกโต๊ะเก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเสียงสิ่ง
เหล่านี้กิจการสภามีการซื้อเป็นการซื้อและใช้ในส่วนกิจการสภาอยู่แล้ว แต่ว่า
เมื่อถึงจะต้องใช้งานจริงๆไม่มีครับท่านประธานผมเคยเรียนก่อนหน้านี้ไปแล้ว
ว่าขอให้ท่านผู้บริหารได้ช่วยดูให้หน่อยอย่าให้ผมต้องไปจาจี้จาไชกับข้าราชการ
ในสั ง กั ดของท่ าน ควรจะเป็ น ท่า นที่จั ดการให้ ผ มเพราะว่ าอย่า งที่ท่ า นเห็ น
นอกจากเราต้องไปอาศัยเขาแล้วนี้ เหมือนกับบันทึกการประชุมครั้งล่าสุดผมได้
บัน ทึกมาครึ่งเดียว ครั้งนี้ผมขอฝากครั้งสุ ดท้ายแล้ ว เพราะว่าหมดวาระการ
ประชุมสมัยนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะคุย และผมคาดหวังว่าท่านผู้บริหารจะ
ช่วยดาเนินการจัดการเรื่องนี้ให้ผมด้วยอย่าให้ผมต้องจ้าจี้จาไชเลยครับ ผมเบื่อ
เพราะฉะนั้นผมขอให้ท่านดาเนินการส่งมอบพัสดุทั้งหมดที่เป็นของงานกิจการ
สภาให้ ส ภาได้กั บดู แ ล เพื่ อ ที่สุ ดแล้ ว อะไรที่ มั น ผิ ดพลาดกิจ การสภาก็ จะได้
รับ ผิ ดชอบไปเอง หลายเรื่องผมฝากด้ว ย ที่ส าคัญเรื่องบุคลากรอย่างที่ท่าน
เสงี่ยมได้พูดไปแล้วผมอยากให้ท่านได้กากับมากขึ้น อย่าขยันเพียงเพราะว่าจะ
เอาขั้น อย่าขยันเพียงเพราะว่าจะเอาโบนัส ที่ผ่านมาพอจะเอาขั้นอยากได้ขั้นวิ่ง
กันฝุ่นตลบแต่พอหลั งจากนั้นไม่เคยทางานอะไรเลยที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเป็น
รูปธรรม ผมไม่เข้าใจครับท่านปลัดท่านเป็นผู้นาสูงสุดท่านมีความสุขหรือครับ
อย่างนี้ บรรยากาศใน อบต.ที่มันเป็นอยู่ขณะนี้พวกพ้องเดียวกันไม่มีความรัก
ความสามัคคี อยู่เป็นก๊กเป็นกลุ่มกัดกันทุกวัน เหนื่อยครับท่านประธานหลังๆ
ผมไม่อยากจะเข้ามาแล้วครับท่านประธาน ผมขออนุญาตถอนคาว่ากัดกันเป็น
ทะเลาะกันครับ ก็ยังทะเลาะกันอยู่เหมือนเดิมครับ เพราะฉะนั้นผมขอให้ปลัด
ในฐานะท่านปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้องจัดการเรื่องนี้ให้
ได้ถ้าท่านจัดการไม่ได้แกใหญ่ไม่มีทางพัฒนาได้ ขอบคุณครับ
ประธาน

ครับขอเชิญท่านเสงี่ยมต่อครับ

นายเสงี่ยม พวงศรี

เรียนท่านประธาน สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน พอดีผมอภิ ปรายผมอยากจะ
ลองคนท่านประธาน อภิปรายเรื่องอื่นต่อเลยคอยดูว่าท่านจะห้ามผมไหม ท่าน
ไม่ห้ามพอดีมีน้องจะประท้วง ท่านไม่ต้องประท้วงผมหรอกครับเดี๋ยวเขาหาว่า
เราเล่นละครนะครับ ผมขออนุญาตอภิปรายต่อเรื่องบุคลากรครับ ก็มีบุคลากร
จะอภิป รายที่ผ มเกริ่นนาไปแล้ ว หั ว หน้าสานั กงานปลั ดท่านลา ท่านปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน ไปดูไส้เดือนรถก็เสีย ไปครั้งหลังรถก็เสีย แล้ววัน
นั้นท่านมาชี้แจงมีเวลาเตรียมงาน 3 เดือนผมว่าน้อยไปหรือไม่ครับเตรียมงาน

สามเดือน เอาเป็นปีแล้วกันครับทุกอย่างจะได้เรียนร้อยครับ ท่านเป็นถึงระดับ
นี้แล้วน่าจะพิจารณาตัวเองถ้าตัวเองไม่มีความสามารถนะครับ ผมก็มีเพื่อนที่มี
รถก็พอจะแนะนาได้นะครับว่ารถใครดีไม่ดี เอารถที่ดีๆให้เขานั่งไปจะได้ไม่มี
ปัญหา ถ้าไปแล้วรถไปเกิดอุบัติเหตุบุคลากรแกใหญ่หายไปเกือบทั้งหมดนะครับ
ใครจะมาทางานช่วยผม มาต่อสู้ช่วยผม นี้แหละคือปัญหาก็อยากจะฝากท่าน
นายกที่ท่านได้มีโอกาสทาหน้าที่ตรงนี่แล้ว ท่านก็บอกเสมอว่าท่านไม่ได้ต้องการ
แสดง ทาเต็มที่ ฟังแล้วผมก็ชื่นใจตอนดีกันท่านก็พูดดีว่าอย่างนั้นอย่างนี้ พอลับ
หลังกลับไปเป็นอย่างอื่นนะครับ ผมก็งงนี้คือปัญหา เพราะผมทราบดีว่าท่าน
ต้านแรงของเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ผมทราบแต่ไม่รู้จะช่วยท่านยังไง พอมีปัญหาผมก็
ต้องอภิปรายว่าท่านนะครับเพราะท่านเป็นผู้บริ หาร แต่ผมรู้ผมเข้าใจว่าท่านก็
ทาให้โปร่งทั้งหมดผมรู้โดยนิสัยท่านะครับ ก็อยากจะฝากทุกๆท่านช่วยกันเถอะ
ช่วยกันถ้าโชคดีเราก็ได้อยู่ไปอีกนิดหนึ่งนะครับ ก็มาช่วยกันให้มันเต็ มที่ช่วยกัน
ดึงแกใหญ่ของเรา ขอขอบคุณครับ
ประธาน

ครับ ก็เชิญทางฝ่ายบริหารได้ตอบบ้าง ก็ประเด็นการก่อสร้าง ประเด็นบุคลากร
แล้วก็กิจการสภา เชิญครับ

นายประกาศิต จันทน์หอม

ครับก็หลายๆท่านก็พยายามจัดประเด็นให้ถูกโดยเฉพาะเรื่องงานบุคคลที่ท่าน
เสงี่ยมได้เกริ่นมาในรอบแรก ก็มันมีในกรอบแล้วทาไมถึงไม่รับ คือตรงนี้ผมขอ
ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ท่านทราบเพราะว่าท่านพ่วงท้ายมาว่าคุยกันไม่ลงตัว ก็ขอ
ชี้แจงให้ทราบว่าตาแหน่งดังกล่าวในคณะนั้นกองการศึกษามีผู้ปฏิบัติราชการ 1
ท่านคือจ.ส.อ.ปัณณธร ปัญญาเหลือ เพียงท่านเดียวผู้อานวยการกองการศึ กษา
ก็ยังว่างแล้วก็ไม่มีตาแหน่งอื่นที่จะมาช่วยก็ยังมีตาแหน่งนักวิชาการการศึกษา
รอบแรกทาหนังสือตอบโต้โอนย้ายยินดีรับโอนย้าย ไปแล้วแต่เมื่อเสนอเข้า ก.
ก.อบต.ไม่ผ่านให้เหตุผลจริงๆก็ไม่ทราบ ก็มีกระแสเสียงเหมือนที่ท่านเสงี่ยมได้
ยินมาเหมือนกันบอกว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช้อานาจเต็มต้องขอ ก. ทุกครั้ง เห็นว่า
ไม่เหมาะสมไม่สมควรอาจจะมีผมประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในการรับบุคคล
ต่างๆ อันนี้ไม่ใช่ผมปฏิเสธ ก. เป็นผู้ปฏิเสธมาเอง ก็ผ่านล่วงเลยมาหลายเดือน
จนมารับโอนตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษาเข้ามา ทีนี้ก็เริ่มมีคนทางาน
แล้วผมก็เลยให้กองศึกษาได้ทางานดู กองเล็กเล็กๆทางานขนาดนี้น่าจะทางาน
ได้ อยากจะให้มีต้นเรื่องจากกองการศึกษาว่าถ้าไม่เพียงพอก็ต้องทาบันทึกถึง
ผู้บริหารขอคนเพิ่ม ให้มันมีต้นสายปรายเหตุ ก็มีกระแสข่าวว่าที่รับไม่ได้เพราะ
คุยกันไม่ลงตัว อันนี้ผมเข้าใจตั้งแต่ต้นแล้วว่ายังไงก็ต้ องโดนข้อกล่าวหาข้อนี้ มี
ตัวผมเองที่เข้าใจจากบุคคลที่เคยโอนย้ายเข้ามาผมก็ไม่เคยคุยเรื่องเหล่านี้ พี่

น้องที่รั บ โอนจากต่างจังหวัดเข้ามาผมก็ไม่เคยคุยเรื่องนี้ ผมก็รับโอนทั้งนั้น
กระแสก็คือกระแส คาพูดก็คือคาพูด ก็ไม่ได้สนใจเพราะเราไม่ได้ไปดาเนินการ
เหล่านั้นไท้ได้ทาเหล่านั้น อันนี้คือข้อแรกก็เป็นสิ่งที่ดีที่ให้โอกาสผมได้ชี้แจงผ่าน
ท่า นประธานสภาได้ รู้ ข้ อเท็ จ จริ ง ส่ ว นท่ า นวิ ชั ย จรจรั ญ ที่ ท่ า นได้ ส อบถาม
เกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็ก ขั้นตอนเมื่อตาแหน่งว่างก็ต้องมีการสรรหาในฐานะเป็น
ผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นถ้าจะสรรหาบุคลากรต้องขอความ
เห็นชอบจาก ก. เป็นการล่วงหน้าทุกครั้งให้ ก. เห็นชอบ ผมไม่ได้มีอานาจที่จะ
เซ็นดาเนินการเองได้ อาจจะมีการล่าช้าไปบ้างเพราะต้องมีมติจาก ก. ต้องนี้
อาจจะมี บุ ค ลากรนั ก ทรั พ ย์ เ สริ ม เข้ า มา ซึ่ ง ได้ แ จ้ ง ไปแล้ ว สั่ ง การว่ า วั น ที่ 1
ตุลาคม จะต้องได้บุคคลมาทางานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
คือ ผอ.กองการศึกษา เรื่องกิจการสภาวันนี้ผมก็ได้มอบหมายให้สานักงานปลัด
ดูแลเรื่องกิจการสภา เจ้าหน้าก็คือคุณสันดุสิทธิ ทองเปรียบ ประสานงาน ก็ฝาก
ทาง สป.ให้ดาเนินการในปีงบประมาณ วันที่ 1 ตุลาคม ฝ่ายกิจการสภาซึ่งทาง
อบต.ฝ่ายบริหารต้องสนับสนุนอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือให้สภาได้บริหาร
กิจการของสภาจะได้ราบรื่นอันนี้ก็ขอรับปากท่าน ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านได้ชี้
ประเด็นมาว่าตั้งกันเป็น ก๊ก ที่นี้เป็นส่วนราชการมีส่วนสานักงานปลัด กองคลัง
กองช่าง กองการศึกษา เขาก็ไม่ได้มานั่งปูเสือนั่งด้วยกัน ถ้าท่านคิดว่าแบ่งเป็น
ก๊กผมก็ยังไม่เห็นมี เพราะผมมีประจาเดือนถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้พูดในที่ประชุม
ก็เงียบกริบครับ ผมก็บอกหัวหน้าแต่ละกองไปประชุมลูกน้องตัวเองการประชุม
ประจาเดือนอาจจะไม่กล้ากระซิบไม่กล้าออกความคิดเห็นว่าตรงนี้มีก๊กนะ ให้
หัวหน้าเขาไปคุยกันก็เขาอยู่ใกล้ชิดกว่าผม ที่ท่านเอกจากหมู่ที่ 3 บอกว่าผม
ขาดความรับผิดชอบผมก็รับผิดชอบอยู่ รู้หรือไม่รู้ก็ต้องรับผิดชอบ ถ้าใครจะ
จัดตั้งก๊กก็คงไม่ไม่พ้นผู้อานวยการกองหรอกในฐานะที่เป็นผู้ บริหารสูงสุด ก็
พยายามเต็มที่ เพราะฉะนั้นการบริหารก็ต้องเป็นกลาง ส่วนการมาทางานพอมา
ตรวจดูสมุดลงเวลาก็มาตรงเวลากันทั้งหมด เวลาผมมาก็อาจจะมีภารกิจประชุม
ที่อาเภอบาง 8.30-930 ก็ถึงนู้นแล้วก็อาจจะไม่ได้แวะเข้ามา แต่พอมาก็ดูสมุด
ขออนุญาตไปราชการเข้ามาก็มีตรงโต๊ะตลอด ที่เข้ามาบ่ายเขาอาจจะเข้ามาแต่
เช้าแล้วก็ได้ก็ไม่ทราบ ก็ได้ย้าเตือนให้หัวหน้ากองแต่ละกองให้ดูแลสอดส่องคน
ของตัวเองให้เข้มงวด ผมก็ถือว่าบุคคลที่มาทางานใน อบต.ล้วนแต่มีความรู้สูงๆ
จบสูงกว่าหลายๆท่า นอีก ตามหน้าที่รับผิดชอบสานึกก็ ต้องมีกว่าหลายๆท่าน
มากกว่าชาวบ้านเป็นทวีคูณ อันนี้ท่านเอกในฐานะเลขาท่า นก็มีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบอยู่ แ ล้ ว ญั ตติ ที่ ยื่ น ไปแสดงว่ า ผู้ บริ ห ารพร้ อม การที่ ท่า นพู ด ในที่

ประชุมว่าถ้าเอกสารภายในวันที่ 15 ไม่ได้ส่งถึงท่านเป็นรูปเล่มท่านก็จะไม่รับ
ญัตติและผู้บริหารต้องชี้แจงกับผู้กากับดูแลเองว่าทาไมถึงยื่นไม่ทัน ถ้าไม่ทันก็
ต้อ งขยายตามกฎหมาย แต่ ว่ า ได้คุ ย กกั นแล้ ว ว่ า จะต้ อ งทัน ภายในวั น ที่ 15
เพราะกฎหมายผู้บริหารต้องยื่นญัตติภายในวันที่ 15 สิงหาคม คาว่าญัตติ ก็คือ
ข้อพิจารณาส่วนสภาจะพิจารณาตามขั้นตอนแบบไหนก็เรื่องของสภาไป ส่วน
เรื่อง อสม. เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์จะตอบไปทางท่านสัญญาจะมีอีกไหม
เงินอุดหนุน อสม.ส่วนเกี่ยวกับบุคลากรเมื่อสักครู่ก็ขอเป็นทางนักทรัพย์ได้ชี้แจง
ครับท่านประท่าน ขอบคุณครับ
ประธาน

เชิญท่านวิเคราะห์ครับ

นายสันดุสิทธิ์ ทองเปรียบ

เรี ย นท่านประธาน ท่า นสมาชิกและผู้ เข้ าร่ว มประชุ มทุกท่ าน เรื่องของเงิ น
อุดหนุน อสม.ที่ท่านสมาชิกหมู ที่ 1 สอบถามนะครับผมขอท้าวความก่อนว่า
ครั้งแรกจะให้ 15,000 บาท ต่อมาอีกให้ 10,000 บาท แล้วตอนนี้ก็ลดเหลือ
7,500 บาท ตามนั้น แต่ปีนี้งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 มีหนังสือสั่ง
การมาว่าห้ามบรรจุเงินอุดหนุนตัวนี้ในงบประมาณรายจ่าย แปลว่าปีหน้าเราก็
จะไม่มีเงินอุดหนุนตรงนี้นัครีบ ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

ประธาน

เดี๋ยวเรียงลาดับไปเลยนะครับ เชิญท่านกองช่าง

นายชีนณะวง วรรณศิริ

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่าน กรณีที่ว่าท่านสมาชิกหมู่ที่ 1 สอบถาม
ในเรื่องของตัวอาคารที่ว่า 1,2,3 พรบ.ควบคุมอาคารที่ว่าได้ใช้คือตัวที่ 3ถ้าถนน
น้อยกว่า 5 เมตร ต้องร่นตัวอาคารจากกึ่งกลางถนนไม่น้อยกว่า 3 เมตรกรณี
ที่ว่าตัวลูกจะเป็น 3 เมตร ถนนมันกว้า 2.50 เมตร ตัวอาคารจะเป็น 50 ซ.ม.
ใช่ไหมครับ ถ้าสร้างตาม พรบ. ควบคุมอาคารตัวอาคารสร้างได้ครับแต่แนวเขต
ของอาคารก็ต้องอยู่ในเขตที่ดินของตน แล้วต้องมีการบริหารจัดการน้าไม่ให้มี
ผลกระทบต่อสาธารณะ ส่วนกรณีเพิ่มเติมถ้าเป็นที่ดินเอกชนคือติดกันสามารถ
ชิดเขตได้ แต่เจ้าของที่ชิดเขตต้องเซ็นยินยอมด้วยครับตรงนี้ แล้วมีกรณีที่ 3 อีก
ว่าถ้าเจ้าของที่ไม่เซ็นยินยอมต้องต้องร่นแนวตัวอาคารห่างจากแนวเขตที่ดิน ที่
ชิดเขต 150 ช.ม. แต่ต้ องเป็นขนานพื้นตรงนี้จะมี 3 กรณี ส่วนตัวกาแพงจะ
สร้างในเขตบุคคลได้เลยครับ แต่ว่ามันจะมีกฎหมายควบคุมอีกตัวหนึ่งถ้าเป็น
ถนน 90 องศาก็ต้องร่นตัวผนังรัว วัดจากกึ่งกลางอย่างน้อยต้องร่นมาข้างละ 2
เมตรครับ ขอบคุณครับ

ประธาน

ท่านวิชัยพอเข้าใจไหมครับ พอได้ไหมเพราะว่า มันอยู่ที่เขตแต่ละซองคงต้องให้
ทางฝ่ายบริหารตอบก่อนครับ เป็นบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการจัดจ้าง
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านแล้วประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องรถ เชิญครับ

นางสาวปัทมาพร เนตรวิจิตร เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวปัทมาพร เนตร
วิจิตร ตาแหน่งบุคลากร จะขอชี้แจงที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเรื่องครูที่ลาออก
ไป ทาง อบต. หรือผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ ตั้งแต่นางสาวฉัจฉราพร สาแก้วได้
ลาออกไปมี ผ ลตั้ ง แต่ วัน ที่ 1 เม.ย. ทางผู้ บ ริ ห ารได้ มอบหมายให้ ดิ ฉัน ได้ ส่ ง
หนังสือให้ปลัดมีอานาจออกคาสั่งให้ลาออกและมีอานาจดาเนินการสรรหาใหม่
แต่ว่ามีการผิดพลาดของจังหวัด แต่เราเองก็ไม่อยากมีปัญหากับจังหวัด โดย
จังหวัดได้มีมติออกมา ไม่ได้เป็นตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็กแต่เป็นตาแหน่ง การเงิน
และบั ญ ชี เราก็ไ ด้ คุ ย กั บ ทางผู้ บ ริ ห ารก็ ใ ห้ ร อไปก่ อ น แล้ ว ทาขอเข้ า ไปใหม่
บรรเทาความเดือดร้อนคือประสานให้กองการศึกษาได้โอนงบประมาณเพื่อจ้าง
เหมาบริการครูในจานวนเงิน 40,000 บาท ในส่วนนี้ที่ดิฉันได้ทราบข้อมูลแต่ไม่
ทราบว่ามีการจ้างเหมาแค่ 2 เดือน มาทราบเมื่อประธานสภาได้เข้ามาหาดิฉัน
เรื่องงานบริหารบุคคล แจ้งว่าทางศูนย์ตะคร้อเดือนร้อนและก็มีการมอบหมาย
ให้ครูที่อยู่ศูนย์นาเกามาช่วยงานฝั่งนี้ ซึ่งเอาความจริงนี้ดิฉันก็ไม่ทราบมาก่อน
ได้สอบถามพี่ปัณณธรที่อยู่กองการศึกษาก็ไม่ทราบเหมือนกันโดยโยนมาบอกว่า
เป็นหน้าที่ของดิฉัน ดิฉันว่ามันไม่ใช่เพราะว่าการสรรหามันต้องรออานาจจาก
ก. และเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เราก็ได้ทาเพิ่มเข้าไปอีก วันที่ 25 เม.ย. ดิฉันก็ได้ทา
เรื่ อ งเข้ า ไปอีก ต่ อ มามติ ก. ออกมาซึ่ งในตอนนี้ ม ติ ก. ออกมาแล้ ว ก็ อ ยู่ ใ น
ระหว่างดาเนินการประกาศ โดยประกาศเสนอไปเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ตอนนี้
อยู่ ในช่วงดาเนินการแต่ว่าน่าจะให้แล้ วเสร็จใน 1 ตุล านี้ ส่ วนการจ้างเหมา
บริการเป็นอานาจของผู้บริหารที่จะตกลงกับผู้จ้างเหมาเป็นหน้าที่ของพัสดุแต่
ว่ า เป็ น อ านาจของผู้ บ ริ ห ารที่ จ ะด าเนิ น การจ้ า งในการท าสั ญ ญา แล้ ว ส่ ว น
โครงการที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 13 ดิฉันเป็นตัวแทนของหัวหน้าสานักปลัดซึ่งวันนี้
ท่านติดภาระด่วนซึ่งท่านไม่ไปก็ไม่ได้เลยมอบหมายให้ดิ ฉันมาชี้แจงแทน แล้ว
อีก อย่ างก็เ ป็ น เรื่ องที่เ กี่ย วข้ องด้ว ย เรื่ องที่ส มาชิก มีข้ อสงสั ยหรือ ข้อ ข้อ งใจ
เกี่ยวกับการศึกษาดูงานที่ผ่านมานะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถที่มาช้าหรือว่าเรื่อง
งบประมาณที่ ใ ช้ จ่ า ยหรื อ เรื่ อ งอาหารการกิ น ดิ ฉั น ชี้ แ จงในฐานะเจ้ า ของ
โครงการ ก่อนอื่นเลยในเรื่องของรถที่มาช้า ดิฉันก็ต้องยอมรับผิดในตรงนี้ ต้อง
กราบขออภัยสมาชิกผู้ทรงเกียรติด้วยโดยความจริงแล้วทางเราไม่รู้มาก่อนหรือ
คาดเดาไม่ได้ว่ารถจะมาช้า ส่วนเรื่องการพิจารณารถทางหัว หน้าสานักหรือ
แม้แต่ดิฉันเองได้ประสานผู้ประกอบการหลายท่านว่าจะเอารถที่ไหน แต่ว่า ทาง
อสม.ที่เราเคยพาไปบอกว่าให้เอารถบริษัทนี้ที่เขาพาไปก่อนหน้านี้ ส่วนเรื่อง
ข้อผิดพลาดของรถที่มาช้าและเรื่องประกันที่ทางพี่เสงี่ยมได้สงสัย ดิฉันต้องบอก

ก่อนโดยระเบียบแล้วไม่สามารถเบิกประกันได้นะคะ แต่ว่ารถที่เราจ้างเหมาไป
เขาก็มีประกันอยู่แล้ว เรื่องที่รถมาช้าทางเจ้าหน้าที่ของเรา สป.ในฐานะเจ้าของ
โครงการต้องขอยอมรับผิดจริงๆในเรื่องนี้ทางเราก็พร้อมที่จะปรับปรับปรุงหรือ
ว่าหาห้างหรือบริษัทใหม่ที่จะไม่ทาให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ต้องขออภัยมา
อย่ า งสู ง ค่ ะ ส่ ว นเรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ส อบถามเรื่ อ งอาหาร ดิ ฉั น ในฐานนะเจ้ า ของ
โครงการถือว่าทาเต็มที่แล้วทาดีที่สุดแล้วอาจจะไม่ถูกใจสมาชิกทุกๆท่าน แต่
ดิฉันคิดว่าดิฉันทาเต็มที่และคุ้มกับเงินหลวงทุกบาททุกสตางค์ เจ้าหน้าที่บาง
ท่านพูดว่าดิฉันได้กาไรจากโครงการนี้ 3-4 หมื่น ดิฉันบอกเลยว่าไม่มีส่วนได้
ส่วนเสีย แล้วก็งบประมาณที่เราใช้ในการศึกษาดู งานปี 2559 นี้ ถือว่าน้อยกับ
โครงการที่ตั้งไว้ 400,000

บาท นะคะ การศึกษาดูงานครั้งนี้เราใช้เพียง

302,740 บาท และเราได้ส่งใช้เงินยืม 7,160 บาท เท่ากับว่าโครงการที่ผ่านมา
เราใช้งบประมาณเพียงแค่ 295,580 บาท ซึ่งดิฉันเองได้ทาโครงการนี้คิดว่าทา
อย่างเต็มที่แล้วก็ ใช้งบหลวงน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับโครงการที่ผ่านมาตอนที่มี
คณะคณะผู้บริหารนะคะ ดิฉันคิดว่าทาเต็มที่แล้วอาจไม่ถูกใจ สมาชิกทุท่าน
อยากให้ผู้ที่มีความชานาญหรือมีประสบการณ์ที่จะทาโครงการนี้ดิฉันก็อยาก
ย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านี้ที่เราจะไปเราก็เคยประชุมกันแล้วว่าเราจะจัดและก็
ได้เรียกทัวร์เข้ามาคุยนะคะ สรุปแล้วผู้บริหารหรือแม้แต่สมาชิกผู้ทรงเกียรติที่
เข้ า ในวั น นั้ น ก็ ส รุ ป ว่ า ไม่ เ อาทั ว ร์ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การเองโดยมี ก าหนด
ระยะเวลา 3 เดือนนี้ เจ้าหน้าที่ของเราจะทาได้ไหม โดยให้เราออกไปดูเองโดย
ให้เราเหมารถหรือเอารถหลวงไปดูก่อนโดยระเบียบแล้วเราไม่สามารถทาได้
ดิฉันได้ประสานทางโทรศัพท์ติดต่อไปหลายๆหน่วยงานเพื่อให้ทันกับที่เราจะ
เดินทางก็คิดว่าตัวเองทาเต็มที่แล้ว แต่มันอาจจะเสียเวลาบ้างอาจจะทาให้พวก
ท่านทานอาหารล่าช้าลงบ้างแต่ดูๆแล้วโครงการก็ได้ดูอย่า งที่กาหนดไว้ ส่วน
เรื่องอาหารการกินที่ท่านสมาชิกบางท่านไม่พอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วก็
ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะดิฉันไม่ได้ไปด้วยมันอาจจะดีกว่าที่ดิฉันจัดนะคะ แต่ปีที่
ผ่านมาเคยมีของมาฝากพี่ๆน้องๆเราที่ไม่ได้ไปไหมดิฉันไม่เคยไปแต่ก็ไม่เคยได้มี
เพียงแค่รายบุคคลที่ซื้อมาฝาก ที่ติดธุระก่อนหน้านี้เคยมีไหมดิฉันไม่ทราบหรือ
แม้กะทั้งว่าทากิจกรรมละลายพฤติกรรมที่เราไป กิจกรรมกลางคืน 2 วันติด
เหมือนที่ดิฉันจัดหรือไม่ดิฉันไม่ทราบ แต่ดิฉันจัดดิฉันทาเต็มที่ทาเพื่อพี่น้อง
ละลายพฤติกรรม พยายามทาให้ดีที่สุด

