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ประจ าเดือน มิถุนายน 2558 

วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. 
ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น. 
 
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายประกาศิต จันทน์หอม ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน -  ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องน าเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อทราบ 
ประธาน - อยากจะหารือกับทางสมาชิกทุกท่านว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะพบกันเดือนละครั้ง

เพ่ือพบปะพูดคุยกัน แล้วเดือนนี้ก็คือเดือนมิถุนายนเป็นการประชุมประจ าเดือนของ
พนักงานส่วนต าบลทุกเดือน ก็เลยอยากให้ทางสมาชิกได้รับรู้พร้อม ๆ กัน ก็เป็นที่
ทราบกนัอยู่แล้วว่าเราได้รับค าสั่งจากทางจังหวัดสุรินทร์ตามค าสั่งที่ 1468/2558 เรื่อง
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่พ้นจากต าแหน่ง ตรงนี้ทุกท่านก็ทราบกันดี
อยู่แล้วนะครับ ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 64 ก็ระบุชัดเจนว่า กรณีผู้บริหารท้องถิ่น ครบวาระ 
ลาออก เสียชีวิต ถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง กฎหมายเขียนว่าให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปฏิบัติหน้า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ๆ ไม่ได้รักษาราชการ 
เพราะกรณีรักษาราชการแทนก็หมายถึงว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งนั้นอยู่แล้วแต่ไม่สามรถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีนี้ต่างกัน เพราะฉะนั้นผมในฐานะปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ก็จ าเป็นต้องมาท าหน้าที่นี้ตามกฎหมายนะ
ครับ การปฏิบัติราชการก็ต้องมีสายบังคับบัญชามีการสั่งการงานถึงจะส าเร็จลุล่วงไป
ได้ ถ้าต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างไปมันก็ไม่เป็นระบบระเบียบ วันนี้ก็ได้หารือกับท่าน
ประธานสภา (นายปรีชา มุลาลินน์) ว่าเราควรจะมาก าหนดแนวทาง สิ่งที่ผ่านมาก็
ขอให้ผ่านไป อย่าไปพูดถึง เรามาพูดถึงอนาคตข้างหน้า ซึ่งก่อนอ่ืนผมต้องขอแนะน า
พนักงานส่วนต าบลที่โอนย้ายมาบรรจุใหม่    ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนแทน    คุณรดา 
มะลิซ้อน คือ คุณบุริมวุฒิ  นาคประดา 

นายบุริมวุฒิ นาคประดา - ยืนขึ้นท าความเคารพต่อที่ประชุม 
(นักพัฒนาชุมชน) 
ที่ประชุม -  รับทราบ 
ประธาน - คนนี้แหละครับที่จะออกชุมชนกับพวกท่าน และจะประเดิมงานแรกในวันพรุ่งนี้ คือ 

การออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ก็จะมีการแบ่งสาย จริง ๆ ผมอยากให้เหมือนเดิม คือมี 4 สาย
เหมือนเมื่อก่อน  คือเราจะออกไปวันเดียวให้เสร็จ    คือในส านักงานจะมีแค่ปลัดกับ



ภารโรงก็ไม่เป็นไร เราสามารถรับหน้าได้กับผู้ที่มาติดต่อราชการ ก็อยากให้พิจารณา
กันเหมือนเมื่อก่อน รถของ อบต. ออก 2 สาย และก็รถของเจ้าหน้าที่ออกอีก 2 สาย 
เป็น 4 สาย วันพรุ่งนี้ก็ลองดูว่าจะเป็นอย่างไร 
- และขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านในการรวบรวมปัจจัย เพราะใน 
ส่วนของพนักงานรวบรวมปัจจัยไปแล้ว ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลก ซึ่ง
ทาง อบต.แกใหญ่ได้รับมอบหมายจากท่านนายอ าเภอเมืองสุรินทร์ให้เป็นเจ้าภาพใน
วันพรุ่งนี้นะครับ วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ร่วมกับ อบต.นอกเมือง โดยให้จัดโรงทาน 
โดยได้รวบรวมปัจจัยจากพ่ีน้องพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างได้จ านวนเงิน 4,010 
บาท ก็อยากจะขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกทุกท่านตามก าลังศรัทธานะครับ จะได้
เพ่ิมเข้ามาแล้วจะได้คุยว่าโรงทานนั้นจะมีอะไรบ้าง เดี๋ยวค่อยหารือกันอีกครั้งนะครับ 
ตอนนี้ต้องขอพูดเรื่องนโยบายที่ได้รับมา พนักงานส่วนต าบลได้รับฟังกันทุกคนด้วย 
เรื่องแรกที่จะแจ้งคือ 
- อบต.แกใหญ่ได้ขอเปิดกรอบอัตราก าลัง 3 ปี และได้ให้ไปชี้แจงเมื่อ 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 แต่ทางปลัด อบต.ติดภารกิจทางคณะกรรมการจึงขอ
ยกเลิกเพราะต้องมี ปลัด อบต. ไปด้วย ก็เลยนัดใหม่เป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 
ผลก็ปรากฏว่าเราขอไป 6 ต าแหน่ง  ได้มา 3 ต าแหน่ง 
1. นักวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นข้าราชการ 
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เป็นต าแหน่งข้าราชการเหมือนกันจะมาช่วย 
คุณบุริมวุฒิ นาคประดานะครับ 
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
- ส่วนต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุที่ขอไปก็มีเหตุผลว่ายังมีต าแหน่งผู้ช่วยพัสดุอยู่ จึงให้รีบ
ไปสรรหามาเพ่ือจะได้มาช่วยงาน ก็ได้คุยกับทางนักวิชาการพัสดุอีกไม่ก่ีเดือนจะสิ้น
ปีงบประมาณแล้ว ถามว่าไหวไหม ทางน้องตอบว่าไหว ตรงนี้ต้องคุยกับทางท่าน
ประธานสภา (นายปรีชา มุลาลินน์) ซึ่งเป็นกรรมการ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ท่านก็จะ
ช่วยผลักดันให้ถ้าได้ก็โอเคจะได้ไม่ต้องขออีก ก็ได้คุยกันหลาย ๆ ทางว่าจะขอกันอีก ก็
อยู่ที่เจ้าตัวนะครับว่าต้องการคนที่ช่วยเหลือหรือไม่  
- อีกเรื่องที่พ่ีน้องสมาชิกเป็นห่วงว่าเหลือเวลาอีก 3 เดือน งานของเราจะเดินไปถึงไหน 
อย่างไร ผมก็ได้แจ้งไปโดยส่วนตัวทางงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
เอกสารต่าง ๆ  เมื่อกี้ก็ได้เซ็นหนังสือไปแล้ว หนังสือก็ได้ถึงทางผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่
จะต้องไปคัดเลือกตัวแทนประชาคมเข้ามา ให้มีการบันทึกของหมู่บ้านว่าได้คัดเลือก
บุคคลเหล่านี้ให้มาเป็นตัวแทนประชาคมร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งเมื่อสักครู่
นี้ก็ประมาณ 10 กว่า โครงการ ทั้งหมดคือ 21 โครงการที่ผมเซ็นไปก็มีตั้งแต่ของ อบต. 
ด้วย คือการสร้างห้องน้ าบริการประชาชน โรงจอดรถอะไรต่าง ๆ แล้วก็มีตาม
ข้อบัญญัติก็จะเร่ง งานประเภทเดียวกันเราก็จะรวมกันเพ่ือประกาศ ถ้าวงเงินเกินก็
ต้องท าระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นห่วงว่างบประมาณท่ีมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สนามฟุตซอล แล้วก็ลาดยางเททับคอนกรีต 3 โครงการ รวมกันเป็น 5 โครงการ 



ด าเนินการประกาศตอนนี้ขายแบบอยู่ก็ได้สอบถามผู้ขายแบบเมื่อเช้า ก็มาหลายราย
แล้ว เพราะฉะนั้นเงินตัวนี้เราด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วไม่ต้องกลัวว่าเค้าจะเอาคืน 
จะเบิกจ่ายทันปีงบประมาณหรือไม่มันต้องมีระเบียบเข้ามาอีกให้ขยายระยะเวลาการ
เบิกจ่าย เพราะของปี 2557 ขยายมาจนถึงปี 2558 ของปี 2558 เค้าให้เราเร่งให้เสร็จ
สิ้นภายในเดือนกันยายน 2558 ก็ต้องดูว่าในระยะเวลา 3 เดือนกว่านี้กน็่าจะมีข้อ
ผูกพันในสัญญา ขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบไว้ 
- ส่วนนโยบายของผู้บริหารนั้น ผมก็จะให้นโยบายกับพนักงานของเราต่อหน้าสมาชิก
ครับว่าการใช้รถยนต์ส่วนกลาง  
 - รถสี่ประตูขาว ทะเบียน กฉ 4098 สุรินทร์ วิ่งสายหลักก็คือ อบต.แกใหญ่  
อ าเภอเมืองสุรินทร์ คุณสุธรรม เตียงทอง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบรถคันนี้นะครับ 
 - รถสี่ประตูอีซูซุ ทะเบียน กข 9751 สุรินทร์   วิ่งสายหลักก็คือภายในต าบล
แกใหญ่ โดยเฉพาะงานทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณธีรยุทธ สาลีทอง เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบนะครับ 
 - รถสีด า ทะเบียน บธ 8266 สุรินทร์ มอบให้ 2 หน่วยงาน ก็คือกองช่างและ
งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ของกองคลัง แบ่งเวลากันต้องคุยกันให้ดี 
- ส่วนเรื่องน้ ามันรถได้คุยกันแล้วว่ารอให้สิ้นปีงบประมาณก่อนแล้วจะมาขอเปิดบิลกับ
ปั๊มน้ ามันข้างหน้า (สหกรณ์การเกษตรล าดวน) เพราะว่าทางปั๊ม ปตท. ก็จะต้องมี
ลายเซ็นแต่ละครั้งจะไม่มีเป็นบิลให้เหมือนทางสหกรณ์การเกษตรเก่านะครับ ก็เอา
ตามนี้ 
- ส่วนเรื่องงานท่ีเราจัดท ามา เช่น 5 โครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประมาณ 7 ล้าน 
แล้วก็เงินของเราตามข้อบัญญัติอีก ผมก็อยากจะขอร้องพนักงานส่วนต าบลเราช่วยกัน
เสียสละเป็นคณะกรรมการ เพราะว่าผมดูไป 5 โครงการนี้ ทุกคนก็มีส่วนร่วมกันทั้งนั้น 
ได้เป็นประสบการณ์หรือถ้าเรากลัวผมเปิดโอกาสให้บันทึกข้อความมา ที่บันทึกมาแล้ว
ผมแทงไปท่านก็สามารถอ้างบันทึกนั้นได้ ว่าท่านได้แย้งมาแล้วผู้บริหารได้สั่งการมา
แบบนี้ผู้รับผิดก็คือผู้สั่งการนั่นแหละ ระหว่างตั้งกรรมการก็มีบันทึกเข้ามาว่าให้ผม
ทบทวน ผมก็ได้ชี้แจงเหตุผลไปในข้อสั่งการแล้ว ท่านได้โปรดอ่านดู การตรวจรับงาน
ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดหรือข้อก าหนดในสัญญาด้วยหน้าที่ของ
กรรมการตรวจการจ้างสามารถท่ีสั่งการให้ผู้รับการจ้างด าเนินการตามความเห็นของ
กรรมการได้ ถ้าเค้าไม่ท าตามท่านก็มีหน้าที่รายงานต่อผู้บริหาร  ผู้บริหารก็สั่งการไป
อีกที หรือว่าตรวจไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการท่านไม่เซ็นรับท่านก็ต้องท าความเห็น
มา แล้วผู้บริหารก็จะสั่งให้ท่านตรวจรับหรือไม่ ถ้าให้ท่านตรวจรับท่านก็ต้องเซ็นตรวจ
รับ เวลาการตรวจสอบมาท่านก็จะหลุดพ้นตรงนั้น เพราะคนที่สั่งให้ท่านไปตรวจรับ
ต้องรับเต็ม ๆ  ก็คือผู้บริหาร เพราะเราต้องเข้าใจสถานการณ์เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็
จะสิ้นปีงบประมาณ เราต้องเร่งรีบเราต้องช่วยกัน ต้องกล้าสั่งการไปและต้องกล้ารับ
ผิด มันถึงจะเดินได้เราเสียเวลามาครึ่งปี 6 เดือนกว่า ๆ ที่อะไรไม่ก้าวหน้าเลย  
- ผมไปประชุมทีจ่ังหวัดเค้าก็แจ้งมา ผลการด าเนินการ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน
จังหวัดสุรินทร์ ของ อบต.แกใหญ่เราในข้อบัญญัติมี 130 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 



0 โครงการ ก่อหนี้ผูกพันธ์ 0 บริจาค 0 ตั้ง 130 โครงการ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะ
ประชุมแผนประจ าปี แผน 3 ปี ที่จะถึงเดือนมิถุนายน ผมก็ต้องขอร้องพ่ีน้องนะครับว่า 
เวลาเสนอไม่ต้องมาเสนอเยอะ การจัดท าแผนจะต้องเป็นนโยบายใหม่ ไม่ใช่หมู่บ้านละ 
6 โครงการ ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้อะไรเลยใช่ไหม เวลามาเสนอขออะไรในสภาหมู่บ้านละ 
1-2 โครงการเท่านั้นเอง ถ้าดีที่สุดมันต้องท าทุกปี ปีละไม่เกิน 3 โครงการต่อหมู่บ้าน 
เพราะมันเยอะไปเราต้องดูเงินเราด้วย อันนี้ก็ต้องมีการทบทวนกันใหม่ในการจัดท า
แผนพัฒนา 3 ปี 
- อีกเรื่องหนึ่งที่จะขอแจ้งก็คือทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดสุรินทร์ได้ส่งบัตรประจ าตัวผู้พิการจ านวน 5 ราย คุณบุริมวุฒิ  ส่งไปหมดหรือ
ยังครับ 

นายบุริมวุฒิ นาคประดา  - ยังครับ 
(นักพัฒนาชุมชน) 
ประธาน -  เพราะมีหลายหมู่บ้าน สมาชิกลองไปถามดูว่าท่านได้รับหรือยังเพราะมันเกี่ยวพันธ์

กับการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 
 1. นางรัตน์ เหมาะทอง  หมู่ที่ 12 

2. นายเกษม  ดวงมณี   หมู่ที่  6 
3. นางมณี  ชมบุญ       หมู่ที่  6  
4. น.ส. ชมชื่น ใจเดียว   หมู่ที่  2 
5. นางสวย   กาศรัมย์   หมู่ที่  3 
แล้วก็จะมีตามมาอีก ครั้งละ 2-3 คน ก็ว่ากันไป 
- อีกเรื่องก็คือจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ อ าเภอ เค้าได้มี 
การปรับปรุงแล้ว เพราะมีเวลามีการเลือกตั้งก็จะมีเสียงบ่นว่าท าไมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
เยอะผู้มาใช้สิทธิ์น้อย ใช้สิทธิ์อย่างมาก 69-70 % เพราะจ านวนผู้ใช้สิทธิ์มันเยอะ 
ตอนนี้ทะเบียนอ าเภอเมื่อวานที่ผมเข้าไปรับหนังสือ ให้ List รายชื่อมาให้ทางทะเบียน
อ าเภอก็ได้ตัดรายชื่อผู้เสียชีวิตที่แจ้งออกจากทะเบียนประมาณ 15-16 ราย ผมมาเช็ค
ดูตั้งแต่เดือนมีนาคมก็เอาออกแล้ว เพราะฉะนั้นงานทะเบียนของอ าเภอก็ถือว่ามี
ความก้าวหน้าที่ไม่ได้ทิ้งรายชื่อไว้เหมือนเมื่อก่อน ตรงนี้ก็ท าให้เราสบายใจขึ้นว่า
ราชการได้ให้ความสนใจปัญหาหลาย ๆ ปัญหา บางอย่างเป็นปัญหาแค่เล็กน้อยแต่ก็
ส่งผลกระทบได้เช่นกัน 
- อีกเรื่องก็คือเกี่ยวกับนโยบายที่ไปประชุมก็คือกองทุนสวัสดิการชุมชน  
ก็คือเค้ามีหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวในการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน แต่กองทุนนี้จะต้องตั้งมาไม่น้อยกว่า 1 ปี  คุณสัญญา สันทานุลัย    
(ส.อบต. หมู่ที่ 1 ) กองทุนของท่านตั้งมาครบ 1 ปี หรือยังครับ 

นายสัญญา  สันทานุลัย  - เกินแล้วครับ 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1) 
ประธาน - เกินแล้วนะครับ ทาง อบต.แกใหญ่ ผ่านสภามาก็ตั้งสมทบไว้ 170,000 บาท มันอยู่

ในงบกลางนะ รายจ่ายสมทบอยู่ในรายจ่ายผูกพัน  งบกลางใครรับผิดชอบ ส านักงาน



ปลัดใช่ไหม เดี๋ยวจะส าเนาหนังสือนี้ให้เป็นแนวทางว่าควรจะท ายังไง ก็จะได้รีบสมทบ
กันไป วัตถุประสงค์ก็คือจะได้กองทุนสวัสดิการชุมชนของคุณสมจิตร สอนกล้า เป็น
ประธานกองทุน ได้รับการรับรองจากสถาบันไหม 

นายสัญญา  สันทานุลัย  -  ได้ครับ 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1) 
ประธาน - ได้การรับรองนะครับ ถ้าไม่ได้การรับรองจากสถาบันก็จะสมทบไม่ได้ เพราะฉะนั้น

ต้องมีใบรับรองไว้ และต้องมีบัญชีไว้เพื่อโอนเข้า เดี๋ยวค่อยมาประสานกันกับทาง
ส านักงานปลัดนะครับ นี่เป็นครั้งแรกเพราะต้องตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือไม่เคย
ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ขอย้ าทางพนักงานส่วนต าบลว่า เมื่อกี้คุยเรื่องกรรมการตรวจการ
จ้างก็ให้เราช่วย ๆ กัน มีปัญหาอะไรท่านก็มีบันทึกอยู่แล้ว บันทึกนี้ก็จะท าให้ท่านหลุด
พ้นจากข้อรับผิด เพราะว่าท่านได้มีความเห็นมาทางผู้บริหารแล้ว แต่ผู้บริหารสั่งการ
ไปผู้บริหารต้องรับผิดแทนท่าน ท่านอ้างได้เลยท่านจะได้หลุด เพ่ือความสบายใจของ
ทุกคน กฎหมายมันมีทางออก ไม่ใช่ว่าจะไปบังคับขู่เข็ญ 
- อีกอย่างก็คืออยากให้เราปฏิบัติหน้าที่ของเราตามหน้าที่ที่รับผิดชอบไว้ ก่อน  
รองลงมาก็คือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่วนผู้ที่ไม่มีหน้าที่ดังกล่าวก็ควรอยู่เฉย ๆ ไม่
ควรแสดงความคิดเห็น  ท าหน้าที่ของเราให้ดี อย่าขัดกัน ควรสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกัน
และกัน เพราะหลายคนอาจน้อยใจว่าท าไมถึงได้รับงานมาเยอะกว่าคนอ่ืน ก็ต้องมอง
ความเชี่ยวชาญ และมีจิตอาสาด้วย ทุกคนอยากให้ราษฎรในต าบลของเรามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน แต่จะดีไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เช่นจากสมาชิกสภา 
อบต. จากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และท่ีส าคัญก็คือจากข้าราชการในท้องถิ่นนั้น ๆ ที่จะเป็น
ตัวขับเคลื่อนสร้างความสุขให้เกิดข้ึนกับชุมชนของเรา สิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งก็คืออยาก
ให้ทุกคนฟังความให้พินิจพิจารณาให้ได้หลาย ๆ ฝ่าย แล้วก็น ามาวิเคราะห์ดูว่าเรื่อง
ไหนจริงเรื่องไหนเท็จ ถ้าเราฟังอยู่ฝ่ายเดียวก็เชื่ออยู่ฝ่ายเดียว เราจะไม่เป็นตัวของ
ตัวเอง ไม่ได้ใช้ความคิดของตัวเองในการตัดสิน ผมขอร้องพนักงานส่วนต าบลเลยนะ
ครับ อย่าพยายามขัดกัน ให้ก าลังใจกันช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันผมเชื่อว่าต าบลของ
เราเดินไปได้ ถ้าทุกคนไม่คอยขัดขวางกัน ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็เช่นกันก็ท าหน้าที่
ของท่านไป ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ เพราะว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนผมก็อยู่
ในต าแหน่งปลัด อบต. นานแล้ว ถือว่าอยู่ในคณะผู้บริหารและยังถือว่าเป็นปลัด เวลา
ไปพบผมก็พบได้ที่ห้องเดิมไม่ย้ายห้องท างาน  แต่มีหลาย ๆ ท่านให้ค าปรึกษาผม ผม
นั่งอยู่ตรงนี้คนเดียว เพราะว่ากฎหมายไม่ให้มีผู้ช่วย ไม่ให้มีเลขา ไม่ให้มีที่ปรึกษา ผม
ขอประกาศในที่ประชุมตรงนี้ว่าผมขอที่ปรึกษา 26 ท่าน ก็คือสมาชิกทุกท่าน ถ้าผม
ถามขอค าแนะน าหารือท่านก็ให้ค าแนะน าผมด้วย  สมาชิกท้ัง 26 ท่านเลยมาเป็นที่
ปรึกษาทางการเมืองของผม เพราะผมไม่ได้มาจากสายการเมือง ส่วนที่ปรึกษาการ
ปฏิบัติหน้าที่ผมมีระเบียบข้อกฎหมายเป็นที่ปรึกษา อย่างเรื่องประสบการณ์อาจจะไม่
มีในการด าเนินการในการสั่งการต่าง ๆ ผมต้องหารือกับน้อง ๆ ถือว่าหารือขอ
ค าแนะน าจากน้อง ๆ  มานั่งคุยกัน ผมว่าทุกอย่างก็น่าจะไปได้ค่อนข้างจะดี 
- อีกอย่างที่จะขอฝากถ้าเป็นไปได้ขอให้เป็นวันหยุดพนักงานส่วนต าบล นัดกันดู  



ขอให้ระดับ ผอ.กอง หัวหน้าส านัก ได้เข้าไปนั่งเป็นสัดส่วน เอกสารบางอย่างมาท้ิง
เรี่ยราดก็ไม่ได้ เช่นของส านักงานปลัดมีหนังสือลับเยอะ ไว้ข้างนอกค่อนข้างจะไม่
ปลอดภัย ถ้าหายไปสักอย่างก็สามารถเอาผิดทางวินัยได้  

- กองการศึกษาให้เข้าไปใช้ห้องของรองนายกชิตพงศ์ เดิม 
- ส านักงานปลัดขอให้ไปใช้ห้องใหญ่ คือ ห้องท่านนายกมนตรี เดิม 

- ข้างนอกจะมีไหมขอให้ทาง ผอ.กองและหัวหน้าส านักคิดกันนะครับ ว่าควรจะจัดกัน
อย่างไร เอาความสะดวกสบายของพวกเรา เราบริการประชาชนด้านนอกควรจะมีที่ให้
เข้ามานั่งรอ ส่วนประตูกระจกค่อนข้างจะเสียหาย จริง ๆ ผมอยากให้เปิดประตูไว้
เหมือนเดิม ผมสังเกตดูกระจกประตูค่อนข้างด าเวลาคนเฒ่าคนแก่มาติดต่อจะมองไม่
เห็นข้างในต้องมาลูบคล าประตู ผมก็มีแนวคิดว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นกระจกสีขาวโดยที่
ไม่ต้องใช้งบประมาณซื้อ ก็จะเปลี่ยนจากอาคารหลังเก่าเฉพาะกระจกประตู อันนี้เรา
ต้องคุยกัน เพราะทางช่างก็คือพวกน้อง ๆ กันเองมาช่วยกันแค่เรามีอุปกรณ์ สิ่งที่ดีแล้ว
ผมขอให้คงเดิมไว้ ที่มีการเปลี่ยนใหม่แล้วมีปัญหาก็ให้กลับไปเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็น
การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงต่าง ๆ กลับไปเหมือนเดิม ใครเคยมีอ านาจในการลงนาม
เบิกจ่ายก็ให้ท าเหมือนเดิม การออกพ้ืนที่ในการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพถ้าเป็นได้
เหมือนสมัยก่อนก็ดี แต่พรุ่งนี้ก็ขอให้ลองดูก่อน  
- ส่วนทางตู้ยาม พ่ียอน (นายทองยอน คงชนะ) ควรจะมีสมุดบันทึกไว้ต่างหาก เวลา
ใครเข้าใครออกให้ลงบันทึกไว้เลย ผมจะได้ไม่ต้องสอบถาม จะได้ดูจากบันทึกเลย 
- อีกอย่าง อย่าหาว่าผมมาตรวจสอบ ผมไม่ได้ตรวจสอบเพียงแต่อยากสอบถาม เพราะ
ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องตรวจพัสดุประจ าปี อันนี้คือสอบถามคร่าว ๆ  ผมเดินไปแถวต้น
หว้าบ่อย ๆ ระยะหลังนี้ไม่เห็นเครื่องเชื่อม ผมอยากให้คนที่รับผิดชอบดูว่าอะไรที่
หายไปบ้าง ใครที่ชี้แจงได้ตู้เชื่อมกับวงเดือนใช้งบประมาณของ อบต. ซื้อมีการ
ลงทะเบียนด้วย  มีการยืมไหมคุณอุทัย  

นายอุทัย หอมนวล  - ไม่มีนะครับ 
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 
ประธาน - มีคนเอาไปใช้โดยพละการ ผมก็ขอให้ผู้ที่เอากลับไปรีบเอามาคืนจะเล่นมาตรการแจ้ง

ความก็แรงเกินไป ก็มีโน๊ตบุ๊ค  มีอะไรบ้างก็ลองกระซิบกันผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้ว่าอยู่ที่
ไหนกันบ้างครับก็ให้รีบน ากลับมา ส่วนเรื่องรถก็ปฏิบัติตามระเบียบอยู่แล้วเท่าท่ีตั้ง 4
โมงครึ่งไม่เกิน 5 โมงถ้าอยู่ไกลก็อนุโลมให้ถึงห้าโมง มาถึงกุญแจทุกดอกเก็บไว้ที่
ผู้รับผิดชอบคือเจ้าหน้าที่พัสดุยกเว้นรถดับเพลิงจะมีผู้รับผิดชอบเพราะต้องออก
ตลอดเวลากลางคืนนะครับ และอีกเรื่องคือการใช้รถบันทึกให้เป็นปัจจุบันคือรถ 3 คัน
คือใช้เพียงพอถ้ารู้จักบริหารในการใช้ รถวิ่งในเมืองก็สีขาว รถวิ่งในต าบลก็สีน้ าเงิน 
จัดเก็บกับดูงานกองช่างก็สีด าเหมือนเดิมแต่ขอให้กุญแจมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุแล้ว
เวลาออกไปเจ้าหน้าที่พัสดุต้องรับรู้เพราะต้องรับผิดชอบทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดถ้า
เกิดถามอะไรแล้วไม่รู้เผลอๆจะโดนคณะกรรมการสอบก็จะไม่สบายใจกันก็ฝากที่ว่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการยืมอุปกรณ์เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ต่าง ๆ อาจจะยืมในวันหยุดผมขอให้
ผู้รับผิดชอบนายสมยศ คุณทองยอนได้แจ้งให้พัสดุได้ทราบว่ายืมกันตอนไหน ใน



จ านวนขนาดนี้มันก็จะเป็นระบบ เป็นระเบียบขึ้นสิ่งที่หายไปเช่นแผนจราจรมันหายไป
มันไม่เป็นระบบไปอยู่ตามข้างถนนบ้างตามศาลาบ้างก็ขอให้พวกเราปรับเปลี่ยนตรงนี้
กันใหม่ก็หวังว่าพวกเราจะให้ความร่วมมือ สิ่งที่ผ่านมาผมขอให้พวกเราอย่าไปพูดถึง
มันเรามาพูดถึงความเป็นอยู่ของพ่ีน้องดีกว่า ส่วนทางสภาด้วยพระราชบัญญัติสภา
ต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลแก้ไขเพ่ิมเติมก็จะระบุต าแหน่งไว้ก็คือต าแหน่ง
ประธาน รองประธาน เลขานุการโดยข้อ 40 โดยข้อ 15 ตรงนั้นเรามาดูระเบียบว่า
ด้วยข้อการประชุมปี 47 เราจะมาดูตรงนี้เรื่องประธานสภา รองประธานสภา
เลขานุการสภา ข้อ 15 นี้บอกว่าเลขานุการสภาให้มาสมาชิกหรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นยกเว้นให้องค์การบริหารส่วนต าบลค าว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้หมายถึง
ปลัดส่วนต าบลเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะให้ปลัดมาเป็นฝ่ายผู้แทนหรือฝ่ายผู้บริหารก็ไม่ได้
ก็จะมีข้อ 18 บอกว่าประธาน รองประธาน หรือเลขานุการให้สภาเลือกจากสมาชิก
ภายใน 15 วัน ข้อ18 บอกว่าเลขาสภานี่ให้ใช้วิธีการเลือกเหมือนเลือกนายกนีใ้ห้มีใน
การประชุมที่ว่างลงประธานหรือรองประธานว่างลงให้สภาเลือกสมาชิกมาท าหน้าที่
เลขานุการจนกว่าจะมีการเลือกจนกว่าวันที่สภาอนุมัติ เห็นชอบในการเลือกเลขานุการ
แล้วก็คือสภาต้องเลือกคนใดคนหนึ่งมาท าหน้าที่ชั่วคราวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขาเดิมที่
เป็นปลัดต้องลาออกจากต าแหน่งโดยแต่งตั้งโดยประธานสภาผมต้องท าหนังสือลาออก
กับประธานสภาลาออกเร็วภายใน 15 วันกฎหมายบังคับภายใน 15 วันเดี๋ยวจะหารือ
กับประธานสภา ถ้าลาออกเร็วมันจะไปถึงสมัยประชุมเรา สมัยประชุมครั้งนี้ 16-30  
อย่างช้าสุดผมต้องยื่นใบลากับท่านประธานให้อนุมัติวันที่ 15ท่านประธานอนุมัติ 15 
หรือ 16 ก็เรื่องของท่านอันนี้คือแจ้งข้อหารือแจ้งกับสมาชิกนะครับว่าข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นคนอ่ืนไม่ได้เพราะนั้นเราจะมานั่งมองหน้าว่าใครจะเป็นเลขานุการไม่ได้ต้อง
เป็นพวกท่านเอง เป็นพวกท่านผมก็เห็นใจเงินเดือนรับทางเดียว ค่าตอบแทนสมาชิก
กับเลขานุการเท่ากัน 7,650 บาท เท่ากันเพราะฉะนั้นภาระงานก็หนักกว่าสมาชิกคน
อ่ืนแต่ว่ามีข้อแนะน าจากผมก็คือว่าถ้าแบบที่ผมเคยท าไว้ให้มีทั้งเครื่องบันทึกเสียงท่าน
ต้องไปถอดท่านต้องไปท าให้เป็นรูปแบบคล้ายๆแบบนี้ที่ผมพิมพ์ พิมพ์ก็ได้แต่ต้องมี
สมุดไว้แปะเค้าเรียกว่าผู้จดบันทึกรายงานการประชุมก็ควรจะพิจารณาผู้ที่เชี่ยวชาญ
ทางเทคโนโลยีบ้างมันก็จะเร็วจะง่ายขึ้นที่ส าคัญต้องมีจิตรอาสา ผมก็อยากให้ทางสภา
ได้ลองพิจารณาดูก่อนไม่ใช่พอถึงเวลาประชุมเสนอชื่อ ถอนตัวจนเหลือคนสุดท้ายมีแต่
ประธานคนเดียวเพราะว่าประชุมทีไรถอนตัวทุกครั้ง ตามนโยบายก็ได้แจ้งไปแล้วถ้า
เป็นไปได้อยากจะเชิญพ่ีน้องมาคุยกันเดือนละครั้งกับสมาชิก แต่ใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไร 
ผมอยากจะให้มานั่งฟังพร้อม ๆ กัน ท าให้เราเข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะที่ผ่านมาข่าว
ออกไปก็ไม่อยากจะพูดถึง  สมาชิกก าลังมองข้าราชการไปอีกแบบหนึ่งมุมหนึ่ง บาง
ท่านหรือหลายท่านก าลังมองข้าราชการว่าท าไมถึงเป๊ะจังและอะไรอีกหลาย ๆ อย่าง 
ท่านไม่เคยมานั่งเห็นหน้าหรือสัมผัสกัน หลายท่านที่เข้ามาอาจจะยังไม่คุ้นหน้ากันก็
ได้มาเจอหน้ากัน อีกท่านหนึ่งที่สมาชิกอยากเห็นหน้าย้ายมาหลายเดือนแล้ว คือคุณ
กิตติพศ  พวงศิริ ต าแหน่งนิติกร ของ อบต.แกใหญ่  

นายกิตติพศ  พวงศิริ  - ยืนขึ้นท าความเคารพต่อที่ประชุม 



(นิติกร) 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
ประธาน - สมาชิกเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าต าแหน่งอะไร เคยมาถามผม ต าแหน่งนิติกรนะครับ มี

ปัญหาทางกฎหมายเช่นคุณสมศักดิ์ สามารถหารือได้ ทางข้าราชการเราอาจจะมอง
สมาชิกเหมือนคนแปลกหน้า เรามาปรับเปลี่ยนความคิดมุมมองใหม่ว่าทุกคนเป็นพี่
เป็นน้องกัน อาจจะให้ข้อทางราชการไม่ได้แต่ให้ข้อแนะน าที่ผ่านมาในชีวิตก็แนะน ากัน
ได้ เราสามารถหารือกันได้อยากให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม ให้มีรอยยิ้มให้กัน ให้
ปรองดองกัน ให้ต าบลเรามีความหวัง ส่วนงานทางราชการข้อบัญญัติอะไรต่าง ๆ 
ตอนนี้เราเร่งกันหมด จัดซื้อจัดจ้างได้วันไหน ด าเนินการได้วันไหนมันเป็นตามระเบียบ
ของทางพัสดุเค้านะครับ มันจะมีก าหนดวัน เราจะมาขอเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้ก็คงไม่ได้ 
เพราะมันมีกฎหมายก าหนดระยะเวลาไว้แล้วที่ชัดเจน เดี๋ยวผมจะให้ท่านประธานสภา 
(นายปรีชา มุลาลินน์) ได้พูดนะครับ เชิญครับ 

นาสยปรีชา  มุลาลินน์ -  สวัสดีพนักงานส่วนต าบลทุกท่านและสมาชิกทุกคน ผมในนามประธานสภาและ 
(ประธานสภา อบต.แกใหญ่) สมาชิกเองก็ต้องการที่จะมาเข้าร่วมประชุม ผมก็ขอย้อนตามท่านปลัดนิดหนึ่งนะครับ

ว่าการท่ีเราต้องมานั่งร่วมประชุมมีเหตุที่จะต้องปรึกษาหารือกัน   เพราะ  ณ   วันนี้
แกใหญ่เรานับเป็น 3 ฝ่ายไม่ได้แล้ว ตอนนี้เรามีแค่ 2 ฝ่าย คือ สมาชิกกับพนักงานส่วน
ต าบล ซึ่งเราจะต้องน าพาต าบลแกใหญ่ไป สาเหตุที่เป็นแบบนี้เนื่องจากผู้บริหารของ
เรามีเหตุอันควรที่ต้องออกก่อนครบวาระ โดยกฎหมายแล้ว คสช. ประกาศเมื่อวันที่ 
10 กรกฎาคม 2557  ทุกคนก็รู้ว่าเมื่อผู้บริหารไม่มี ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนก็คือปลัด 
อบต.  ปัญหาทางสภาท่านปลัดก็ได้พูดไปแล้ว คือต าแหน่งเลขาสภา ต้องมาสรรหาผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านปลัดนะครับ เพราะท่านปลัดต้องไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ฝาก
สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่จะต้องด าเนินการ 
-  ตอนนี้ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกแต่ยังไมเ่ต็ม 100 % เพราะต้องรอ มติ ก.อบต.  
จังหวัดสุรินทร์ รอขอความเห็นชอบนะครับ 
- อีกเรื่องก็คือเรื่องโครงการต่าง ๆ คืออยากจะได้ลงหมู่บ้าน เรารออยู่ เพราะตอนนี้ 
จ่ายขาดเงินสะสมก็ไม่ได้แล้ว เหลือก็แค่โครงการตามข้อบัญญัติเรา ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่
ของท่านปลัดแล้วนะครับ ที่จะเอาผลประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านให้เร็วที่สุด และสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ชาวบ้านต าบลแกใหญ่ อยากให้ลดความขัดแย้งกัน ที่ท่านปลัดได้
เสนอขอปรึกษาหารือกับทางสภา ผมคิดว่าน่าจะไม่มีใครขัดข้อง 
- ส่วนเรื่องท่ีจะเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมทุกเดือนนั้น อยากให้สมาชิกแสดงความ 
คิดเห็น อยากให้สภาของเราให้ความร่วมมือ และอยากให้เรามีความสามัคคีกัน ใครมี
หน้าที่อะไรเหมือนที่ท่านปลัดบอกไปแล้ว คือ ให้รู้หน้าที่ตนเอง ฝากให้พนักงานของ
เราพัฒนาต าบลแกใหญ่ต่อไป ส่วนทางสภาก็ยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างกับเจ้าหน้าที่ 
และอยากให้เจ้าหน้าที่และแสดงความรู้สึก เราจะได้ทราบในหลาย ๆ แง่มุม เพ่ือไม่ให้
เป็นการเสียเวลามากผมกข็อพูดในที่ประชุมเพียงเท่านี้ 

ประธาน - ผมขออนุญาตมีเรื่องที่ฝากมาเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีท่านนายก
มนตรี บุญสุยาเป็นประธาน แล้วก็มีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการ มี



สมาชิก 2 ท่าน ใช่ไหมครับที่เราเลือกกันคราวที่แล้ว ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผนฝากมานะครับ ว่าในส่วนของสมาชิกเราจะยังคงคนเดิมไหม  

  
1. คุณสมพงษ์ สุขสงวน ส.อบต. หมู่ที่ 5  

  2. คุณวิเชียร  วงศ์สกุล ส.อบต. หมู่ที่ 11 
 ก็เอาเหมือนเดิมไหมครับ เพราะผมต้องรีบเสนอไป คุณสมพงษ์ ว่ายังไงครับ 
นายสมพงษ์  สุขสงวน - แล้วแต่ท่านครับ 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5) 
ประธาน - ถ้าอย่างนั้นเอาเหมือนเดิมนะครับ ส่วนต าแหน่งเลขาท่ีเป็นปลัดโดยต าแหน่งคราวนี้ก็

เป็นไม่ได้แล้ว ผมก็ต้องงขึ้นไปเป็นประธานกรรมการพัฒนา ทางออกก็มีนะครับ คือ
ทางผู้บริหารจะมอบหมายให้ใครเป็นเพราะกฎหมายไม่ได้บอกเป็นอย่างอ่ืน ทาง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนไปหารือทางจังหวัดเค้าตอบไม่ได้ ผมขอมอบต่อ
หน้าที่ประชุมขอมอบต าแหน่งให้คุณรวีวรรณ ภักดีกลาง มาเป็นเลขานุการกรรมการ
พัฒนาต าบล ซึ่งก่อนที่จะเข้าสภาจะต้องผ่านกรรมการชุดนี้ชุดสุดท้าย มีทั้ง ผอ. 
โรงเรียนมาร่วมเป็นกรรมการกัน ก านันและผู้ใหญ่บ้านด้วย ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้ว
เรายังไม่ได้ประชุมกรรมการพัฒนาต าบลเลย เพราะปลายเดือนนี้ก็ถึงสมัยประชุมแล้ว 
ก็มีการเจรจาต่อรองกับทางสภาหรือเปล่าว่าขอเลื่อนไปหน่อย ก็ต้องพร้อมนะครับ มัน
เป็นของปีหน้า 
- แล้วผมก็ขอเสริมอีกเพ่ือความสบายใจของพนักงานส่วนต าบลของเรา มีข่าว แล้ว 
ก็เกรงกลัวกันไปบ้าง กลัวว่าจะถูกปลด ถูกย้าย อันนี้ไม่เป็นความจริง พวกเราก็ท างาน
ไปตามหน้าที่ของเรา ท าด้วยความสบายใจ ไม่มีจะปลดหรือย้ายใคร จนกว่าจะหมด
สัญญาจ้าง จะเปิดโอกาสให้มาสอบแข่งขันกันอีกทีนะครับ ก็ท าหน้าที่ให้ดีที่สุด เราไม่
ต้องกังวล ครับต่อไปเชิญพ่ีเสงี่ยมครับ 

นายเสงี่ยม  พวงศรี  - เรียนท่านปลัด พนักงานและสมาชิกทุกท่าน ตลอดระยะเวลา 6 เดือนกว่าก็รู้สึกอึด 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13) อัดพอสมควรนะครับ ผมติดตามเรื่องราวมาตลอดตอนนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดี ตอนนี้เรา

ไม่มีพวกใคร ก็มีแต่พวกเราทั้งหมด เพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ต าบลของเราเดินไป
ด้วยกันหมด ก็ได้ฟังท่านปลัดชี้แจงนะครับว่าตอนนี้ได้รีบด าเนินการแล้วก็รู้สึกโล่งอก 
ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความตั้งใจที่จะมาท างานด้วยกัน มีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจกันก็ขอให้คุย
กันก่อน เพ่ือหาข้อสรุปแล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันได้ ถ้าเราไม่คุยกันต่างคนต่างไปก็มี
แต่ปัญหา บางท่านอาจจะไม่ใช่คนต าบลแกใหญ่แต่ท่านมาอยู่ตรงนี้เราก็รับ
ค่าตอบแทนจากท่ีเดียวกันอยากให้ช่วยกันเดินไปด้วยกัน ให้ต าบลแกใหญ่ของเราที่
เสียเวลาไปหลายเดือนให้เดินหน้าต่อไป ผมได้หน้าท่านก็ได้ขั้นเงินเดือนนะครับ ได้
โบนัสนะครับ ผมก็อยากเห็นบรรยากาศดีๆ เหมือนสมัยก่อน 

ประธาน - ท่านใดอีกครับ เชิญครับ 
นายสุชาติ  เมืองงาม -  เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัด สมาชิกทุกท่านพร้อมทั้งข้าราชการลูกจ้างด้วย 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12) ความเคารพ ขอเรียนว่าตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาต าบลแกใหญ่ของเราล้าหลัง

ถอยหลังมาโดยตลอด รู้สึกว่าเจ็บปวดแม้ตัวผมเป็นสมาชิกที่แก้ปัญหาให้กับพ่ีน้อง



ประชาชนไม่ได้ เพราะอะไรทุกท่านก็คงวจะรู้ บัดนี้มรสุมลูกนี้ก็ได้ผ่านพ้นไป เป็นลูกที่
ไม่ใหญ่นักแต่เราคงจะจดจ าตลอดชีวิต มันเป็นประสบการณ์ชีวิตของผมตั้งแต่เป็น
สมาชิก อบต. มา ครั้งนี้ครั้งแรกท่ีได้เจอ ผมได้ติดตามออนไลน์มาโดยตลอด   ต าบล
แกใหญ่เป็นต าบลที่มีชื่อเสียงระดับโลก นี่คือเรื่องจริงและผมก็อยากให้ทุกท่าสามัคคี
กันปรองดองกันไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทุกคนก็ให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ผมยินดีทีจ่ะ
ช่วยเป็นที่ปรึกษาของท่าน ยินดีที่จะให้ความร่วมมือและอยากจะเรียนถามท่านปลัด
ครับในฐานะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ในปีงบประมาณ 2558 ก็ได้ผ่านจากสภา
มาแล้วท่านก็พอที่จะมีอ านาจจะจัดการให้ต าบลแกใหญ่ของเราไม่ว่าจะเป็นงบ
ซ่อมแซม หมู่ 12 ก็อยากให้ด าเนินการให้อย่างเร่งด่วน และอีกเรื่องก็ก็คือเรื่องการไป
ศึกษาดูงานเพราะยังไม่สิ้นปีงบประมาณครับ ถ้ายังไงก็ให้ท่านจัดการให้ด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธาน - จริง ๆ แล้ว ที่ผมดูเก่ียวทางนโยบายเพราะใกล้กับหน้าฝนปัญหาน้ าท่วมในชุมชน
ใหญ่ ระบายน้ าไม่ทัน เมื่อผมมาดูรายงานทางพัสดุและก็ได้เซ็นก่อนขึ้นประชุมก็คือท่อ
ระบายน้ า หมู่ 10,หมู่ 7,หมู ่9,หมู่ 4,หมู ่6 หมู่ 2, หมู่ 12, หมู่ 8 ของหมู ่2 คือ คสล. 
นะครับมันก็จะตามเขต 21 โครงการ ส่วนงบซ่อมแซมบรรเทาความเดือดร้อนในต าบล
เค้าก็มีตั้งไว้ ซึ่งคราวที่แล้วผู้บริหารจะซื้อวัสดุอุปกรณ์มาไว้ คนที่ด าเนินการท าก็คือ
พนักงานของเรา เวลามีเหตุเพลิงไหม้ก็มัวแต่ไปปะลาดยางนะครับ ก็เลยคิดว่าจะไม่ใช้
ระบบนี้ จะใช้ระบบจ้างเหมาไปเลย  จะไม่การแบ่งนะครับว่าหมู่นี้ 100,000 บาทจะ
เอาตามความเป็นจริง เสนอความเดือดร้อนเข้ามา ผมก็จะประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ว่ากันไปตรงนี้และประชุมทีมงานที่เก่ียวข้อง เช่น จัดซื้อจัดจ้าง หน่วยตรวจรับ อะไร
ต่าง ๆ  คณะกรรมการ เช่น กองช่าง เข้ามาร่วมปรึกษาหารือกัน มาพิจารณาตาม
ความจ าเป็นความเดือดร้อนจริง ๆ เพราะว่าทางหมู่ 12 ผมเห็นเดือดร้อนตั้งแต่ต้นปี
แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ก็จะท าให้เร็วที่สุด เพราะว่าตอนนี้ไม่ต้องมีการประชุมอะไร
มากมายเหมือนเมื่อก่อน เราหารือแค่ไม่กี่คนหน่วยที่เก่ียวข้องเท่านั้นก็สามารถ
ด าเนินการได้เลย แต่เพียงแค่ว่าขอหลักเกณฑ์จากชุมชนแจ้งรายชื่อผู้เดือดร้อนเข้ามา
ให้เยอะหน่อยท าหนังสือปะหน้ามาเพ่ือเป็นหลักฐาน ให้เป็นต้นเรื่องก็เหมือนที่พวกเรา
เคยท ากันนั่นแหละ  
- ส่วนอีกเรื่องก็คือเรื่องศึกษาดูงาน ผมมีความคิดตั้งแต่ต้นว่าจะพับไป ก็จะเป็น 
โครงการสุดท้ายในข้อบัญญัติผมจะไม่หยิบเอาเรื่องนี้มาพูดก่อน ได้คุยกับสมาชิกหลาย
ท่านแล้วว่าเอาเรื่องของผลงานหมู่บ้านออกก่อน แต่ถ้าท่านารอได้รอช่วงของโครงการ
มันเพลา ๆ ไป ช่วงต้นหรือกลางเดือนกันยายน จะพิจารณากันอีกทีหนึ่ง เพราะว่าถ้า
พวกเราไปจะต้องขออนุญาตท่านนายอ าเภอ ประธานสภาเดินทาง รักษาการนายก
เดินทางก็ต้องขออนุญาตนายอ าเภอ แต่ถ้าเป็นสมาชิกนี้ไม่ต้อง ข้าราชการก็ไม่ต้อง  
นายกอนุญาต เดี๋ยวผมจะหารือกันอีกทีหนึ่งถ้าท่านอยากจะไปก็มาจีบ ๆ ข้าราชการว่า
จะพร้อมไปด้วยกันไหม เวลาไปต้องไปอย่างมีความสุขอย่าไปอย่างมีความทุกข์ 
- อีกเรื่องหนึ่งผมว่าทาง อสม. คงจะไม่ยอมแน่ ๆ แต่เข้าใจสถานการณ์ ก็ขอฝาก 



ทางหัวหน้าส างานปลัด (น.ส.รวีวรรณ ภักดีกลาง) ลองด าเนินการดู ผู้บริหารไม่ได้ไป
ด้วยไม่ต้องขออนุญาตนายอ าเภอ เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปก็อนุญาตโดยนายก 
อบต. แค่นั้นเอง เพราะที่ผ่านมาขออนุญาตนายอ าเภอ นายอ าเภอก็ไม่อนุญาต  มี
ผู้บริหารไปด้วย ทาง อสม. เราตั้งงบประมาณให้เค้าแล้วไม่อยากจะตัดทิ้ง แต่ของ
สมาชิกกับข้าราชการต้องคุยกันยาวหน่อยว่าโอเคกันไหม แต่จะเป็นโครงการหลัง ๆสุด 
- อีกเรื่องก็ขอฝากทางบุคลากรของพ่ีสุชาติเป็นสมาชิกมา 5 สมัย ถามตลอดในเรื่อง 
ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ก็ฝากทางบุคลากรช่วยติดตามด้วย เชิญพ่ีพิสูตรครับ 

นายพิสูตร  ดีเลิศ   - เรียนท่านประธาน ท่านนายกคนใหม่ เพ่ือนมสมาชิก เพ่ือนข้าราชการทุกท่าน เป็น 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8) โอกาสดีนะครับที่ได้มีโอกาสมานั่งคุยกัน วันนี้ไม่ค่อยสบายนะครับ ท่านนายกคนใหม่

ผมเชื่อว่าท่านพัฒนาจริง ที่ผ่านมาสมาชิกคนใดที่สนิทกับท่านนายกมากท่ีสุดหมู่นั้นได้
พัฒนามากท่ีสุด นิสัยผมไม่เคยเข้าห้องนายก ไม่เคยไปคลุกคลี ไม่เคยไปขอกับท่าน
นายก ผมเชื่อว่านายกท่านนี้พัฒนาทุกหมู่แน่นอน ผมเชื่อว่าท่านไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง 
อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากฝากท่ีเคยปรึกษาท่านเรื่องถนน 4 เลนส์ ที่ผ่านมาทุกปีไม่เคย
ท่วม แต่ปีที่แล้วท่วมหนักเพราะไม่ไม่มีคลองระบายน้ า ช่วงที่ยูเทินกลับนะครับ จริง ๆ
ผมจะท าหนังสือถึงท่านและจังหวัดแต่อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงพอดี ไม่รู้จะส่งใคร แต่
ตอนนี้ททราบแล้วว่าใครเป็นนายกเดี๋ยวผมจะท าหนังสือส่งถึงท่าน ผมฝากท่านรีบ
ด าเนินการให้ผมด้วย ขอบคุณครับ 

นายสัญญา สันทานุลัย  - ขออนุญาตครับท่านรักษาการนายก พร้อมด้วยข้าราชการทุกท่านครับ คือตามท่ีได้ 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1) ไปร่วมประชุมกับทางจังหวัด จะมีการท าแผนระดับจังหวัด จะมีกองสวัสดิการชุมชน

ทุกต าบลเข้ทาร่วมประชุม ประมาณ 200 กว่ากองทุน ซึ่งทางจัดจะจัดสโลแกนแผน
ระดับจังหวัดในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ซึ่งจะเกณฑ์สวัสดิการชุมชนทุกต าบลใน
อ าเภอเมืองสุรินทร์ร่วมเปิดงาน ตามสโลแกน “โนวเจีย เมียนเสราะ นอนหลับ กินอุ่น 
ทุนมี หนี้ลด” ซึ่งทางแกนน าแต่ละต าบลที่มีสวัสดิการชุมชนให้มีส่วนร่วมเกณฑ์คนแต่
ละต าบล แต่ละหมู่บ้าน หมู่ละ 10 คน เข้าไปร่วมงาน โดยทาง อบต.แกใหญ่ ของเรา
โดยการน าของคุณสมจิตร สอนกล้า ประธานสวัสดิการชุมชน ต าบลแกใหญ่ จะมี
หนังสือถึงท่านผู้น าแต่ละหมู่บ้านพร้อมทั้งสมาชิก อบต. อาจจะนัดประชุมล่วงหน้า จะ
ขออนุญาตใช้สถานที่ของ อบต.แกใหญ่ ประชุมครับ ซึ่งแต่ละครั้งที่เราท าแผนระดับ
ต าบลผมหวังไว้ว่าในอนาคตเราควรจะต้องปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับแผนระดับจังหวัดครับ 
ตามแนวนโยบายของในหลวงของเราที่เน้นเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่าเน้นแต่
เรื่องโครงการถนนหนทางมากจนเกินไปครับ ผมขอฝากด้วยครับ 
- ส่วนอีกเรื่องคือตอนที่ปัญหาเรื่องงานพอดีเจ้าหน้าที่ของเราท่านไปช่วยงานที่ 
จังหวัดตอนนี้กลับมาแล้ว ทางสภาเราหวังอย่างยิ่งว่าท่านอยู่งานขยับแน่ครับ คือ นัก
บริหารงานพัสดุครับ ก็ยินดีต้อนรับครับ 

ประธาน - เกี่ยวกับกองการศึกษา ผมได้ข่าวมาว่าท่านผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกใหญ่ท่านจะ
มอบอาคารหลังเก่าให้ทาง อบต.แกใหญ่ เพราะว่าตอนนี้ก าลังจะสร้างอาคารหลังใหม่ 
ถ้าได้ก็ดีเพราะว่าเวลาเราจะด าเนินการอะไรก็จะง่ายขึ้น ทางงบประมาณต่าง ๆ  ก็
ต้องไปเจรจากับท่านว่าได้หรือเปล่า ตอนนี้ห้องมีจ านวนน้อย 



- ขอฝากอีกอย่างก่อนที่คุณวิชัยจะแสดงความคิดเห็น คือในวันพรุ่งนี้ผมมีนัดประชุม 
คณะกรรมการประเมินเงินค่าเวนคืนที่ดินที่จะก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองตอนบ่ายโมง 
ที่ตั้งโครงการอยู่ต าบลคอโค ก็มีหลายต าบล เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะฝาก
ข้อคิดเห็นอย่างไร ผมจะเอาเข้าในที่ประชุม เช่น เมื่อเช้าก็มีราษฎรมาพบผมฝากเรื่อง
เข้าไปคุยกับกรรมการด้วย ก็คือราคาเวนคืนกับท่ีซื้อขายกันจริง ๆ 2 ไร่ราคา 
1,700,000 บาท แต่เวนคืนก็คงไม่ถึง แล้วก็ฝากถามว่าถนนจะเสร็จเร็วแค่ไหน 
เพราะว่าที่ดินจะถูกเวนคืนจะปลูกข้าวได้ไหม เพราะกฎหมายเวนคืนจะต้องออกเป็น
พระราชกฤษฎีกา ในเมื่อออกเป็นพระราชกฤษฎีกามาแล้วราษฎรจะยังไปปลูกข้าวได้
หรือเปล่า ผมก็จะเอาไปถามกรรมการในวันพรุ่งนี้ ถ้าพวกเรามีอะไรจะฝากถามก็ยินดี 

 นายสุชาติ  เมืองงาม -  ขออนุญาตครับ บังเอิญที่ของแม่บ้านผมถูกเวนคืนเช่นกัน คืออยากฝากถามว่าเงิน 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12)  เมื่อไหร่จะได้ครับ เพราะตอนนี้ถนนท าไปแล้วครับ ขอบคุณครับ 
ประธาน    - ยินดีครับ เดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้เข้าไปสอบถามด้วย เชิญคุณวิชัยครับ 
นายวิชัย  จรจรัญ   - เรียนท่านปลัด ท่านประธานครับ ท่านสมาชิกและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน อันดับแรกขอ 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1)  เสนอท่านปลัดเรื่องยื่นไฟฟ้าดับครับ ตอนนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบเพราะว่าครั้งก่อน
    ยื่นเรื่องนานกว่าจะได้ออกไปซ่อม ถามแจ็ค (นายองอาจ ที่อุปมา) เมื่อไหร่จะออกไป
    ก็บอกยังไม่มีค าสั่ง ตอนนี้ไม่ทราบว่าท่านให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ เวลาผมตามเรื่องผม
    จะได้ตามกับคนนั้น 

- เรื่องท่ี 2 นะครับ คือ พรุ่งนี้ก็จะมีการออกไปจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 เดือนที่แล้ว 
ท่านหัวหน้านิด (น.ส.รวีวรรณ  ภักดีกลาง) ไปกับแจ็ค (นายวัชราวุฒิ  เนียมฝอย) พอดี
ไปแจกผิดไปแจกหมู่ 12 ก่อน  ชาวบ้านก็ด่ากัน อยากให้คนที่เคยไปไปปกติ เมื่อก่อน
หมู่ที่ 1 เวลา 8 โมงเช้าไปเลย ใช้เวลา 40 นาทีในการจ่าย 

นางกฤติยา  ศรีโกตะเพชร - ไม่ใช่เลย 
(ผอ.กองคลัง)  
นายวิชัย  จรจรัญ   - เมื่อก่อนครับ พอดีผู้บริหารเข้ามาบอกอยากไปหาเสียงด้วย แต่ท่านก็ไม่เคยได้ไป 10  
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1) โมง แล้วคนที่อายุ 60 ปี ยังสามารถท างานได้ ก็เสียเวลาครับ  10 โมงก็เสียเวลาไป

ครึ่งวัน ถ้าเลสกว่านี้ก็เสียเวลาไป 1 วัน  เป็นไปได้ผมอยากให้เป็น 8 โมงเช้า
เหมือนเดิม เพราะว่าได้รับเสียงบ่นมาเยอะแล้วครับ แล้วให้คนที่มาความช านาญไป
ดีกว่า 
- อีกเรื่องหนึ่ง ก็คือแฟนผมท างานอยู่ท่ีอีซูซุเวลาเจอหน้าผมทีไรก็จะถามว่าเมื่อไหร่  
อบต.แกใหญ่จะไปจ่ายเงิน เพราะตั้งแต่เดือน 7 ของปีที่แล้ว ตอนนี้ก็เกือบจะครบ 1 ปี
แล้ว ผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไง ทางเจ้าของฝากถามมาครับ ไม่รู้ว่าจะถามใคร 
- อีกเรื่องก็คือเรื่องหนี้สาธารณะก่อนหน้านี้ก็ฝากไปยังผู้บริหารคนใหม่ได้ช่วย เช่น 
กรณีป้าเหงี่ยม และร้านอิงค์เจ็ทที่แกใหญ่ ก็ทวงถามกับผมเป็นประจ าเช่นกัน ตรงนี้
เป็นห่วงครับเพราะเป็นชื่อเสียงของ อบต.แกใหญ่ ครับ ท ายังไงก็ได้เพื่อเยียวยาผู้ที่
ได้รับผลกระทบเพราะเค้าสละเงินทุนตัวเองไปก่อนแล้ว ก็รอแล้วรออีก ขอให้ท่านช่วย
เร่งดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 



ประธาน - ค าถามท่ี 1 นะครับของท่านวิชัย ผู้ที่ดูแลเรื่องไฟฟ้าสาธารณะกาคือกองช่างครับ 
สามารถตามเรื่องที่กองช่าง 
- ส่วนเรื่องท่ี 2 บริษัทอีซูซุที่ทวงถามมามีแนวทางยังไงบ้างครับ 

นางยุพา  ดวงตา   -   ขอคุยนอกรอบคะ 
(นักบริหารงานพัสดุ) 
ประธาน    - ได้ครับ เดี๋ยวเราคุยกันเรารับเรื่องแล้ว 

- ส่วนเรื่องเบี้ยยังชีพ ก็แจ้งตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากให้เหมือนเดิม เดี๋ยวจะมีการ 
ปรับเปลี่ยนกันเป็นการภายในครับ 
- ส่วนเรื่องของคุณยายเหงี่ยม ร้านอิงค์เจ็ทอะไรต่าง ๆ  เดี๋ยวผมขออนุญาตคุยกัน 
เป็นการภายใน 
- แล้วก็อีกอย่างก็คือนโยบายของพนักงานเราในเมื่อเรามีการขีดเส้นใต้ในสมุดลงชื่อ 
ท างานแล้ว ความคิดนี้ไม่ใช่ความคิดผม เราก็ควรจะด าเนินงานสานต่อไป แต่ผมไม่เอา
เวลา 8.30 น. มาขีดนะครับ ให้ถึง 9.00 น. แลว้ผมจะเอามาขีดเอง ก็ไม่มีโทษอะไรแต่
ในการพจิารณาต่าง ๆ  มันจะช้า เพราะผมก็มาท างานเวลาประมาณนี้ครับ แต่ลงชื่อ
อย่าเกินเวลา 8.30 น. แล้วกัน ตามนี้นะครับ เชิญพ่ีเหงี่ยมครับ 

นายเสงี่ยม  พวงศรี  - ครับต้องขออนุญาตอีกรอบนะครับ อยากจะฝากเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องสูบน้ า 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13) เพราะตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าหายกรุณาไปเช็คดูด้วยนะครับเผื่อ

ฉุกเฉิน แล้วก็อีกเรื่องที่ท่านประธานสภาย้ าว่าให้เราสามัคคีกันก็อยากจะฝากถึงท่าน
ว่าท าตัวให้สามัคคีด้วยเช่นกันครับ ขอบคุณครับ 

นาสยปรีชา  มุลาลินน์ -  ขออนุญาตท่านปลัดพอดีถูกพาดพิงแต่ก็ไม่เป็นไรครับ          เป็นเรื่องสืบเนื่องจาก 
(ประธานสภา อบต.แกใหญ่) พ่ีสุชาติ (นายสุชาติ เมืองงาม) 1 เรื่อง และเรื่องที่ทางสมาชิกฝากเอาไว้อีก 1 เรื่อง คือ

การเบิกจ่ายเงินงานวันเด็กก็ไม่ทราบว่าจะท าอย่างไรต่อครับ ก็ขอฝากทางเจ้าหน้าที่
ด้วยครับ จะคุยกันนอกรอบหรืออย่างไรก็สุดแล้วแต่เจ้าหน้าที่ครับ 
- อีกเรื่องก็น่าจะปฏิบัติได้ก็คือเรื่องไปศึกษาดูงานเพราะงบประมาณเราตั้งไว้แล้ว ก็ 
มีช่วงที่เราประชุมข้อบัญญัติเสร็จก็คือช่วงเดือนสิงหาคม ก็ถ้าเราประชุมเสร็จเร็ว ผมก็
คิดว่าน่าจะไปได้ช่วงเดือนกันยายน ตรงนี้ก็ขอฝากทางเจ้าหน้าที่ด้วย 
- ส่วนที่พ่ีเสงี่ยมบอกว่าผมต้องการความสามัคคี เราเรียนมาสายเดียวกัน ถ้าพ่ี 
เหงี่ยมมองว่าผมท าตัวไม่สามัคคี ผมขอออกตัวเลยว่าไม่ใช่ครับ ไม่ต้องเป็นห่วงผมเป็น
ห่วงคนอ่ืนดีกว่าครับ แต่ผมน้อมรับในสิ่งที่พ่ีเหงี่ยมสอนผมครับเพราะผมเป็นรุ่นน้อง
ของท่าน ขอบคุณครับ 

ประธาน    - ทางพนักงานส่วนต าบลของเรามีข้อเสนอหรือไม่ 
นางยุพา  ดวงตา   - ขออนุญาตคะ เรียนท่านนายก ท่านประธานสภา สมาชิก และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
(นักบริหารงานพัสดุ)  หลังจากประชุมเสร็จรบกวนท่านสมาชิกรับหนังสือเพ่ือส่งให้ผู้น าชุมชนขอกรรมการ 
    ตรวจการจ้างงบประมาณตามข้อบัญญัติคะ 
ประธาน    - ก าหนดให้ส่งวันไหน 
นางยุพา  ดวงตา   - วันที่ 15 มิถุนายน 2558 คะ 
(นักบริหารงานพัสดุ) 



ประธาน    - หนังสือก็ให้ถึงผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกร่วมมือกัน มันจะได้เร็วที่สุด เพราะว่างานจะไม่ 
ออก เพราะเวลาลงค าสั่งแต่งตั้งจะต้องระบุชื่อไปด้วยจะท าให้ช้าไปอีก ก็ขอให้พ่ีน้อง
สมาชิกประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านดู แต่ต้องผ่านการคัดเลือกจากการประชาคมใช่ไหม 
- ขอเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วกันเก่ียวกับสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลกครับ ที่วัดบูรพาราม  
ของ อบต.แกใหญ่ คือ วันที่ 4 มิถุนายน  กับ อบต.นอกเมือง ก็ขอความอนุเคราะห์
จากพ่ีน้องสมาชิกร่วมบริจาคตามความศรัทธาด้วย  น้ าดื่มลังละเท่าไหร่นะ 

นางยุพา  ดวงตา   - ลังละ 60 บาทคะ 
(นักบริหารงานพัสดุ) 
ประธาน - ถ้า 10 ลังก็พอไหม แล้ว อาหารควรจะเป็นอะไร มีเงินอยู่ 4 พันกว่าบาท เพราะว่า

พรุ่งนี้แล้ว  ขอความอนุเคราะห์พี่น้องสมาชิกท าบุญร่วมกันตามศรัทธา เรื่องอาหารให้
ทางข้าราชการจัดการก็แล้วกัน ส่วนพรุ่งนี้จ่ายเบี้ยสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ 
เพราะฉะนั้นพนักงานที่จะไปวัดต้องให้ใช้รถด าแล้วกัน ออกจ่ายเบี้ยยังชีพก็จะใช้รถ 4 
ประตูขาว กับรถอีซูซุ 4 ประตู ผมก็รู้สึกดีใจที่พ่ีน้องได้มาประชุมร่วมกัน พูดจาก
ความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มาจากทางการเมืองแต่มาจากสายราชการอายุงานเกือบ 20 ปี 
แต่ยังไม่เป็นมืออาชีพแค่กึ่งมืออาชีพ ก็ต้องขอความอนุเคราะห์จากพ่ีน้องทุกคนที่ให้
เป็นที่ปรึกษาก็ไม่ต้องออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาในใจผม เวลาผมหารือก็ให้
ข้อแนะน ากันมา ก็คิดเสียว่าผมเป็นน้องคนหนึ่ง ผิดพลาดยังไงก็พยายามดึงให้เดินไป
ถูกทาง ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้าน ผมพร้อมรับฟังความเห็นของทุกคนแต่ขอให้มี
เหตุมีผล ผมก็คิดว่าต าบลของเราก็ จะเดินหน้าไม่แพ้อดีตที่ผ่านมา ก็ต้องขอขอบคุณ
พ่อน้อง และเดือนหน้าก็จะมีหนังสือไปถึงพวกท่านอีแน่นอนว่าเราจะก าหนดการ
ประชุมประจ าเดือนของพนักงานวันไหนของทุก ๆ เดือน แล้วจะแจ้งกับทาง
ประธานสภา ส่วนฝ่ายปกครองท้องที่หลวงพ่ีก านันยังไม่สึกออกมา ถ้าสึกออกมาก็จะ
หารือกับสภาและฝ่ายปกครองท้องที่อีกครั้งหนึ่ง ส่วนทางสภาผมก็จะเรียกประชุมให้
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ก็จะด าเนินการให้และลงนามงานสุดท้ายในต าแหน่ง
เลขานุการสภา อบต.แกใหญ่ ส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวค่อยหารือกัน ส่วนพี่น้องสมาชิกถ้า
ยังไม่มีธุระที่ไหนเดี๋ยวหารือกันอีกหลังเลิกประชุม ก็ขอขอบคุณคุณครู ผอ.กองทุก
ส านัก และพ่ีน้องข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมประชุม  มีข้อเสนอแนะอีกไหมครับ 

นายสมศักดิ์  ศรีเนตร - เรียนท่านนายก ท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ก็เป็น 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10) การดีที่ได้ร่วมประชุมของทางสภากับเจ้าหน้าที่ในรอบ 6 ปี ที่ได้ด ารงต าแหน่งมา ผมก็

อยากฝากท่านนายกและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตอนนี้ทุกอย่างน่าจะเป็นปกติ อยากให้ทุก
ท่านให้ความร่วมมือกันในการท างานอย่าแบ่งแยก มิเช่นนั้นชาวบ้านจะเสียประโยชน์ 
ปีที่แล้วข้อบัญญัติแต่ละหมู่บ้านก็ได้ไม่เท่าไหร่ พอจะมีการจ่ายขาดเงินสะสมก็ไม่ได้ท า 
ชาวบ้านก็เสียประโยชน์ พวกท่านกินเงินภาษีของชาวบ้าน ก็อยากให้พวกท่านเอาภาษี
บริหารต าบลให้ดี ที่ผมเป็นห่วงก็คือ ศพด.โรงเรียนบ้านแกใหญ่ ถ้าเป็นไปได้ข้อบัญญัติ
ปีหน้าอยากให้ท่านพิจารณาไปด้วยว่าเหมาะไหมครับที่มีเด็กนักเรียนเป็นร้อยคนอยู่
อย่างแออัด  อุดหนุนให้ ศพด.โรงเรียนบ้านแกใหญ่  ให้เด็กได้สะดวกสบาย  กินก็กิน
ไม่อ่ิม อยากให้ท่านไปดูเรื่องอาหารการกินของเด็กด้วย การท าอาหารให้เด็กน่าจะมี



การประมูลกันในแต่ละปี อย่าผูกขาด เพราะว่ามีผู้ปกครองมาบอก ก็ได้ไปแอบดู
เพราะเป็นพ้ืนที่รับผิดชอบ และก็อยากฝากท่านนะครับช่วงนี้งบประมาณของปี 2558 
งบตัวไหนที่ใช้ได้ก็ให้ใช้ แต่ก็ให้ท่านเน้นงบซ่อมแซม 1 ล้านกว่าบาท อยากให้ดูด้วย 
ทุกหมู่บ้านได้หมู่บ้านละ 1 แสนกว่าบาท ถ้าท่านอนุเคราะห์งบซ่อมแซมให้ทุกหมูบ้าน
มันก็จะเป็นผลดีกับชาวบ้าน เพราะช่วงนี้หน้าฝนก็อยากให้ท่านได้ช่วยสั่งการ ในเมื่อ
ท่านมีอ านาจแล้วก็อยากให้ท่านท างานให้เต็มที่ 

ประธาน - ของคุณสมศักดิ์นี่แหละคือที่ปรึกษา คอยแนะน าชี้แนะ เสานอแนะให้ข้อแนะน ามา 
ผมก็อยากเห็นพ่ีน้องทั้ง 25 คนที่เหลือ ก็เสนอแนะข้อคิดเห็นมาแบบนี้ ผมถือว่าทุก
ท่านเป็นที่ปรึกษาในใจผม เพราะฉะนั้นผมรับฟังทุกคน เราถือว่าทั้งฝั่งการเมืองมา
พูดคุยกันให้ฝั่งข้าราชการด้วยรับฟังด้วยตนเอง ทางข้าราชการก็ต้องไปพูดคุยกันกับสิ่ง
ที่ชาวบ้านต้องการ ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี ได้เห็นภาพไปพร้อม ๆ ค าบรรยายของพ่ี
น้องสมาชิก เดือนหน้าก็มาร่วมประชุมกันอีก เดือนหนึ่งครั้งเดียวก็คงไม่หนักหนา
สาหัสนอกจากจะติดภารกิจจริง ๆ มาได้ผมอยากให้มาทุกเดือน ก็ขอขอบคุณพ่ีน้องทุก
คนที่ให้ความร่วมมือก็ตามนโยบายที่แจ้งไปขอให้ทุกคนได้ถือปฏิบัติด้วย ก็
ขอขอบพระคุณ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี - 

ประธาน  - กล่าวปิดประชุม 
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