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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
สมัย สามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 

วันที่ 19  ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

          
                      ******************************************************** 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 น. 
 

นางสมควร ศิริพูน เลขานุการสภา อบต.แกใหญ่ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมของสมาชิกสภา อบต. 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภา อบต.แกใหญ่ มาประชุมทั้งสิ้น  25 คน ครบองค์ประชุม จึงได้เชิญ นายปรีชา มุลาลินน์ 
ประธานสภา อบต.แกใหญ่ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมสภา อบต.แกใหญ่ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.    -เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลแกใหญ่มาประชุมทั้งสิ้น 24 ท่าน ลากิจ 2 คน คือท่านเอก หงส์ทอง และท่านบรรจง ยอด
อินทร์ ถือว่าครบองค์ประชุม 

   -แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการขอลาออกจากการเป็นเลขานุการสภา อบต.แกใหญ่ ของ
นายเอก หงส์ทอง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ก่อนหมดวาระ 1 วัน ถือว่าสภายังขาดเลขาฯไม่มี
ใครปฏิบัติหน้าที่ วันนี้ก็เป็นคราวประชุมครั้งแรกก็สามารถเลือกเลขาได้นะครับจะต้องให้สภา
เห็นชอบด้วย 

   -แจ้งเพ่ิมวาระการประชุมเร่งด่วนอย่างนี้นะครับ 
   ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติขอเลื่อนลงไปเป็นวาระที่ 5 นะครับ 
   ส่วนระเบียบวาระท่ี 4 ขอเพ่ิมเป็นการเลือกต าแหน่งเลขาสภา 
   ระเบียบวาระท่ี 5.1 เป็นเรื่องการอนุมัติโอน 
   ระเบียบวาระท่ี 5.2 เป็นเรื่องการอนุมัติแก้ไข 

 ระเบียบวาระท่ี 5 แก้ไขเป็นระเบียบวาระที่ 6 การพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 
2561 – 2564  
  
 ระเบียบวาระที่ 6 แก้ไขเป็นระเบียบวาระที่ 7 พอดีทาง ผอ.กองการศึกษามีเรื่องเร่งด่วน
ที่จะที่จะเสนอชื่อเพ่ือให้สภาเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ ครับระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็
ได้ทราบทุกท่านแล้วนะครับ 
 

        ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา อบต.   -ทุกท่านคงไดร้ับบันทึกการประชุมไปแล้วท่านใดสงสัยรับรองรายงานการประชุม

ครั้งทีแ่ล้วบ้างครับ เชิญท่านสัญญาครับ 
 

นายสัญญา สันทานุลัย   -เรียนท่านประธานสภา ผมนายสัญญา สันทานุลัย สมาชิกหมู่ที่ 1 ผมขอแก้ไข 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่1) รายละเอียดวาระการประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 หน้า10 จาก600 เปลี่ยนเป็น 300 จากข้อความ

ว่าช่างจะขุดท้ิงหรืออย่างไรให้เปลี่ยนเป็นช่างจะขุดท้ิงหรือใส่ท่อใหม่ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภา อบต.           -จาก 600 เมตร เปลี่ยนเป็น 300 เมตร มีท่านอ่ืนอีกไหมครับวันที่ 25 นี้เป็น
การประชุมรับหลักการข้อบัญญัติ วันที่ 31 ท่านแปรแล้วท่านก็ลงมติข้อบัญญัติ แล้วก็มีสมัย
ประชุมเมื่อวันที่ 13 เรื่องใช้จ่ายเงินสะสมพร้อมด้วยแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงด้วยนะครับ เพ่ือ
ไม่ให้เสียเวลาหากท่านไม่มีท่านใดสงสัย แกไข้ใหม่ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุมนะครับ 

 

ประธานสภา อบต.   มีท่านใดอนุญาตให้แก้ไขในการประชุม ครั้งที่แล้วโปรดยกมือครับ 
          ที่ประชุมสภาฯ   -เห็นด้วยให้แก้ไข  24  เสียง 
   -ไม่เห็นด้วยให้แก้ไข - เสียง 
 มตทิี่ประชุมเห็นด้วยให้แก้ไขตามทีท่่านสัญญาได้ชี้แจ้ง ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภา อบต.    -เชิญท่านวิชัยครับ 
 

นายวิชัย จรจรัญ          -เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกทุกท่านครับ ผมนาย 
(สมาชิก อบต.หมู่ที1่) วิชัย จรจรัญ สมาชิกหมู่ที่ 1 พอดีผมได้อ่านวาระการประชุมแต่ว่าดูรายละเอียดว่าจะให้ผ่าน ก็

ไม่ได้ดูเต็มที่เท่าไร ผมได้ดูคร่าวๆนะครับพอดีมันมีรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจไม่ได้
เซ็นรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4 วันที่ 31 สิงหาคม อยู่หน้า 2 และ3 ไม่มีลายเซ็น
ท่านสมศักดิ์เลยไม่ทราบว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.             -ครับก็เอาอย่างนี้บางอย่างอาจจะพลาดไปก็ต้องขออภัยแทนท่านเลขาฯและท่าน
คณะกรรมการในที่ประชุมด้วยนะครับเพราะมันเยอะ แต่ 2 ใน 3 ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับ
หลายที่ก็เซ็นทั้ง 3 ท่านแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับ ท้วงติงกันก็ดีแล้วครับละเอียดดีครับ ระเบียบวาระ
การประชุมครั้งที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วท่านใดจะแก้ไขและสอบถามมา
พอสมควรแล้วนะครับ ก็จะขอมติท่านเพื่อรับรองนะครับ 
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 ระเบียบวาระการการประชุมครั้งที่แล้ว สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานงานการประชุม
โปรดยกมือครับ 

          ที่ประชุมสภาฯ   เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม      24  เสียง 
   ไม่เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม    -    เสียง 
 มตทิี่ประชุมเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 24 เสียง ด้วยมติเป็นเอกฉันท์นะ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง การเลือกตั้งต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ ่
ประธานสภา อบต.    -ครับตามระเบียบข้อที่ 15(2) กรณีเลขาสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือก

เลขานุการท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างในประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับตั้งแต่วันที่ต าแหน่ง
ว่างลง ก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นใช้ข้อความเดียวกับการเลือกรองประธานสภา โดยให้สมาชิกเสนอ
ชื่อ 2 ท่านโดยสภาเห็นชอบ ก็ด าเนินการได้เลยนะครับ ให้สมาชิกหรือพนักงานส่วนต าบลก็คือ
ปลัดเป็นเลขาสภาท้องถิ่น เชิญพิจารณาครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -เชิญท่านปลัดครับ 
 

นายประกาศิต จันทน์หอม   -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ผมประกาศิต จันทน์หอม  
(ปลัดฯ อบต.) ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.แกใหญ่ ในระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระที่สภาเราต้องพิจารณา

เลือกเลขาสภาท้องถิ่นในกรณีท่ีต าแหน่งว่างลง แล้วตามข้อกฎหมายที่ท่านประธานสภาได้ชี้แจงต่อ
ที่ประชุมไปแล้ว มันเกี่ยวข้องกับระเบียบอยู่ 2 ระเบียบ คือ ระเบียบจัดตั้ง พรบ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลระบุในมาตราที่ 57 ในการจะพิจารณาเลือกสมาชิกเป็นเลขานุการและ
ให้วิธีเดียวกันกับการเลือกรองประธาน กับระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นในกรณี
ที่ต าแหน่งว่างลงก็ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขาฯ เมื่อสักครู่ก็คือว่าสภาท้องถิ่นก็เลือกท่านสมศักดิ์ให้มา
นั่งเป็นเลขาฯชั่วคราว เมื่อได้เลขาที่ได้ตามวิธีเลือกรองประธาน เลขานุการชั่วคราวก็จะพ้นทันที 
และเลขาฯท่ีได้รับเลือกข้ึนปฏิบัติหน้าที่ต่อในระเบียบวาระการประชุมที่เหลือ ในกรณี พรบ.จัดตั้งที่
จะเสนอชื่อว่าบุคคลใดในส่วนข้าราชการส่วนท้องถิ่น กฎหมายบอกว่าให้สภาส่วนต าบลเลือกปลัด
หรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเลขาฯ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า
กรณีขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ของเราเป็นกรณีพิเศษ เพราะฉะนั้นในต าแหน่งดังกล่าว
ผมขอเสนอต่อท่านประธานว่าในกฎหมายที่ระบุไว้ไม่จ าเป็นต้องเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
อย่างเดียว ยังมีสมาชิกสภาอีก ในคณะนี้สภาพการณ์ปัจจุบันปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายกด้วยอยู่แล้ว 
ด้วยความเห็นส่วนตัวจึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะไปด ารงต าแหน่งเลขาฯ จึงขอให้ท่านสมาชิกได้
เลือกสมาชิกด้วยกันเป็นล าดับแรกก่อน และการเสนอชื่อต้องได้รับการยินยอมด้วย มีผู้เสนอชื่อ
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หนึ่งคนและมีผู้รับรอง การลงคะแนนก็ต้องอยู่ที่สภาที่ต้องดูตามระเบียบ อันนี้คือต้องท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายให้สมาชิกได้รับทราบก่อนเสนอชื่อ ขอบคุณครับท่านประธาน 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับก็คงต้องพ่ึงท่านสมาชิกสมาชิกนี้แหละครับ ท่านปลัดก็ได้ชี้แจงเหตุจ าเป็น
รายละเอียดให้ท่านทราบและไม่สามารถที่จะมารับต าแหน่งเลขาฯในสภาวะของต าบลเรา 
เพราะฉะนั้นในระเบียบวาระที่ 4 พวกเราทั้ง 26 ท่านร่วมรับผิดชอบและเสนอชื่อบุคคลที่สมควร
เป็นเลขาฯ ในขณะนี้นะครับ เชิญท่านสุชาติครับ 

 

นายสุชาติ เมืองงาม    -เรียนท่านประธานที่เคารพผมนายสุชาติ เมืองงาม สมาชิกหมู่ท่ี 12 ท่าน 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่12) ประธานครับวาระต่อไปนี้เป็นการเลือกเลขานุการสภา อบต .แกใหญ่ บุคคลที่จะมาเป็นเลขานุการ

ต้องเป็นบุคคลที่จะเสียสละเวลาอันมีค่าของตัวเองมาท าหน้าที่ตรงนี้ ผมเห็นว่านายสมศักดิ์ ศรี
เนตร เพราะเคยเป็นเลขานุการกองทุนเงินล้านคิดว่าน้องชายคนนี้มีประสบการณ์อย่างแน่นอนผม
ขอเสนอนายสมศักดิ์ ศรีเนตรครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับ ท่านสุชาติ เมืองงาม เสนอท่านสมศักดิ์ ศรีเนตรเดี๋ยวขอยืนยันก่อนที่จะ
รับรอง เชิญท่านสมศักดิ์ ครับ 

 

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร    -ครับเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านก็ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่10) แล้วแต่สภาจะพิจารณาครับผม ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภา อบต.    -ครับท่านสมศักดิ์ บอกว่าขอให้มีผู้เสนออีกสักราย เชิญท่านสัญญาครับ 
 

นายสัญญา สันทานุลัย    -ผมขอเสนอพ่ีเสงี่ยม พวงศรีเป็นเลขานุการครับ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่1) 
 

ประธานสภา อบต.    -ท่านเสงี่ยมอยู่ในที่ประชุมเชิญครับ 
 

นายเสงี่ยม พวงศรี    -ครับ ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเสนอชื่อนะครับตัวผมเองก็อยากจะช่วย 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่13) งานของสภา แต่ก็อยากจะให้น้องรุ่นใหม่ๆได้ท างานเพ่ือที่จะมีประสบการณ์ต่อไปในอนาคต เพราะ

ตัวผมเองพอหมดวาระก็ไม่ลงหรอกครับพักแล้ว ก็อยากจะให้น้องๆรุ่นใหม่ที่ได้มีการเตรียมแล้วว่า
จะให้ใครเป็น ไม่ต้องยืดเยื้อครับ ผมก็ขอถอนตัวนะครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับ ท่านเสงี่ยมขอถอนตัวนะครับ มีท่านอ่ืนที่อยากจะเสนออีกไหม เชิญท่าน
วิชัยครับ 

 

นายวิชัย จรจรัญ    -ครับ ผมขอเสนอท่านสมควร ศิริพูน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาผมมองแล้ว 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่1) ว่าท่านเป็นบุคคลที่เหมาะสม ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภา อบต.    -ท่านวิชัยได้เสนอท่านสมควร ท่านสมควรยืนยันครับจะได้ด าเนินการต่อไป 
 

นางสมควร ศิริพูน    -ถ้าเสนอมาดิฉันก็จะขอชิงกับท่านสมศักดิ์ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่11) 
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ประธานสภา อบต.    -ก็ถือว่าท่านสมควรรับนะครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ ยกมือครับ 
             ผู้รับรอง     ท่านจ าเนียร คงกล้า และ ท่านสัญญา สันทามุลัย     
 

   -ต่อไปท่านสุชาติเสนอท่านสมศักดิ์ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  ผู้รับรอง     ท่านสุพจน์ สุขสงวน และ ท่านศักดิ์ดา ปรากฏมาก    
 

ประธานสภา อบต.   -จะเอายังไงครับที่ประชุม 
 

            ที่ประชุมสภาฯ   -เปิดเผยเลยครับ/ค่ะ 
 

ประธานสภา อบต.    -เปิดเผยเลยนะครับ ก็ถือว่าท่านสุชาติเสนอท่านสมศักดิ์ เป็นคนที่ 1 ท่านวิชัย
เสนอท่านสมควรเป็นคนที่ 2 ขึ้นชิงต าแหน่งเลขานุการสภา เดี๋ยวในระเบียบวาระที่ 4 จะขอมติ
ท่านเลยนะครับ เชิญท่านวิชัยครับ 

 

นายวิชัย จรจรัญ    -ครับก่อนที่จะมีการลงมติผมขอเสนอท่านประธานพักสัก 5 นาทีเพ่ือให้ท่านทั้ง 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่1) สองได้หาเสียงนะครับเพื่อโน้มน้าวจิตใจให้สมาชิกยกมือให้ครับ 
 

ประธานสภา อบต.    -เดี๋ยวขอพักสัก 5 นาทีครับ 
 
 
        **********************************************พัก  5  นาท*ี****************************************** 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการเลือกต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
ประธานสภา อบต.    -ครับ มีผู้เสนอขึ้นมา 2 ท่าน คือท่านสุชาติ เมืองงามท่านสมศักดิ์ ศรีเนตร ผู้

รับรองคือ ท่านสุพจน์ สุขสงวน และ ท่านศักดิ์ดา ปรากฏมาก  
   -ท่านวิชัย จรจรัญ เสนอท่านสมควร ศิริพูน มีผู้รับรองคือ ท่านจ าเนียร คงกล้า 
และ ท่านสัญญา สันทามุลัย ก็ถือว่าทั้งสองท่านมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขาฯได้ อยู่ที่
สมาชิกว่าจะเลือกท่านใดให้เป็นเลขาฯตัวจริงมา จะเลือกแบบเปิดเผยนะครับ คือ การยกมือ จะขอ
แต่งตั้งท่านรองพิสูตร ดีเลิศ ให้เป็นคณะกรรมการนับคะแนนการเลือกตั้งเลขาฯในครั้งนี้ เริ่มเลยนะ
ครับ 
   -สมาชิกท่านใดเห็นสมควรเลือกท่านสมศักดิ์ ศรีเนตรเป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแกใหญ่ โปรดยกมือครับ 
 

            ที่ประชุมสภาฯ    เห็นด้วย         4       เสียง 
 

    -สมาชิกท่านใดเห็นสมควรเลือกท่านสมควร ศิริพูนเป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแกใหญ่ โปรดยกมือครับ 

 

              ที่ประชุมสภาฯ   เห็นด้วย         20      เสียง 
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 มติที่ประชุมเห็นด้วยให้ท่านสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ก็ขอเชิญท่านขึ้นมาข้างบนด้วยครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับสมาชิกก็ได้เลือกท่านสมควร ศิริพูน สมาชิกหมู่ที่ 11 ด ารงต าแหน่งเลขา
สภาคนใหม่นะครับ ขอเชิญท่านได้พูดซักนิดหนึ่งครับ 

 

นางสมควร ศิริพูน    -เรียนท่านประธาน ก่อนอื่นก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านสมาชิกที่ให้อยู่ตรงนี้ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่11) ก็จะขอท าหน้าที่อย่างดีเท่าที่ความสามารถจะมีให้สมกับที่ท่านสมาชิกไว้วางใจ ถ้าขาดตกบกพร่อง

ตรงไหนขอให้สมาชิกทุกท่านให้อภัยด้วยนะคะ ก็ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ 
 

ประธานสภา อบต.    -ครับด้วยความยินดียิ่งทางประธานสภาและรองประธานสภาก็อยากให้ท่านอยู่
กับเราไปจนครบวาระนะครับ 

    -ในระเบียบวาระที่ 4 ขอแจ้งเพ่ิมเติมเกี่ยวกับที่เราจะด าเนินการก่อตั้งกลุ่มที่เป็น
ชมรมสมาชิกของเรา ท่านรองพิสูตรได้จัดประชุมนอกรอบไปแล้วว่าเราจะท าอย่างไรนะครับ ถึง
วาระอ่ืนๆ เดี๋ยวผมจะให้ท่านพิสูตรได้ชี้แจงอีกทีนะครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 5.1 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ข้อ 27 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 

ประธานสภา อบต.   -ครับทางฝ่ายบริหารได้เสนอความจ าเป็นมา ท่านได้เอาข้อบัญญัติมาหรือเปล่าถ้า
เอามาก็เปิดไปตามหลักการและเหตุผลของผู้บริหาร เชิญผู้บริหารครับ 

 

นายประกาศิต จันทน์หอม  -ครับในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณที่ได้เสนอญัตตินี้เข้าสู่สภาเพ่ือพิจารณาก็ 
(ปลัดฯ อบต.) สืบเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านความเห็นชอบ

จากสภา อนุมัติจากนายอ าเภอและประกาศใช้จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 27 กันยายน ก็มีข้อผิดพลาดซึ่งมันจะเกี่ยวพันกับข้อ 5.2 เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณ แต่ในกรณีดังกล่าว เมื่อเราตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไปแล้วในหมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง การแก้ไขซึ่ งรวมถึงการโอนงบประมาณก็จะใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการโอน
งบประมาณในข้อ 27 ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้คุณลักษณะเปลี่ยนโอนไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ให้เป็นอ านาจของสภา และข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้คุณภาพลักษณะปริมาณงานเปลี่ยนให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภา ในกรณีดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณก็ต้องน าเข้าที่ประชุมสภาไม่
ใช้อ านาจของผู้บริหารทั้งหมด เพราะฉะนั้นมันก็เกี่ยวพันกันกับข้อ 5.2 ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจง ก็สืบเนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ในข้อบัญญัติเราได้ตั้งจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ของส านักปลัด บริหารทั่วไป เกี่ยวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาว-
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ด า ขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น 96,000 บาท ซึ่งทางพัสดุได้มีการตรวจสอบและมีข้อทักท้วงว่า
ราคาดังกล่าวมันไม่ถึง ราคาจริง 9,600 บาท ก็มีการประชุมพนักงานผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะงาน
นโยบายและแผนซึ่งเป็นคนจัดท าร่างข้อบัญญัติเสนอสภา เอกสารที่ได้รับจ านวน 9,600 บาท แต่
มีการไปกดเลข 0 ซ้ าไปอีกตัวหนึ่ง หลังจากที่ข้อบัญญัติผ่านการอนุมัติจากนายอ าเภอแล้วเราก็มี
หนทางแก้ไขในสภาแห่งนี้ ตัวยอดใหญ่มันจะลดไม่ได้จึงมีความจ าเป็นเกี่ยวพันมาถึงข้อ 5.1 นะ
ครับ ก็ต้องมีการโอนออกไปให้เหลือ 9,600 เสร็จแล้วเราถึงมาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในส่วนของ 
96,000 บาท ให้เป็น 9,600 บาทในข้อบัญญัติยังเป็น 96,000 บาทอยู่เพราะฉะนั้นต้องโอน
ออกไป 86,000 บาท เงินจ านวน 86,000 บาทเราจะให้ตกไปเฉยๆโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปไม่ได้
ตัวเลขมันไปปรากฏที่กรมแล้วมันจะไม่ลงตัว ตรงนี้เลยมีความจ าเป็นจึงขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ตามระเบียบวาระข้อที่ 5.1 โอนออกไปไว้ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสง
คมสงเคราะห์ 86,400 บาท ซึ่งแผนงานดังกล่าวก็จะมีโครงการที่เราตั้งอยู่ในข้อบัญญัติแล้ว 
30,000 บาท จะด าเนินการตามข้อบัญญัติก็คือ สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้
ยากไร้ ซึ่งเรามีในข้อบัญญัติอยู่แล้วจึงขอโอนงบประมาณดังกล่าวเข้าไปเพ่ิมอีก 86,400 บาท 
รวมทั้งหมดในแผนงาน 111,400 บาท นี้คือเหตุผลความจ าเป็นเกี่ยวเองไปถึงข้อ 5.2 ครับท่าน
ประธาน ขอขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.   -ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 การข้ออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้บริหารก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ ถ้าท่านใดเอาข้อบัญญัติปี 2560 มา
จะอยู่หน้า 56 เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สภาได้อนุมัติไปแล้ว 96,000 บาท แต่การจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ผู้บริหารก็ได้ชี้แจงความจ าเป็นแล้วนะครับว่าใช้แค่ 9,600 บาท เพราะฉะนั้นส่วนที่
เหลือ 86,400 บาท ผู้บริหารก็มีความจ าเป็นว่าไม่สมควรที่จะอยู่ในนี้จึงขอโอนไปไว้ในงาน
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ในโครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยซึ่งตั้งไว้ 30,000 บาท ทาง
ผู้บริหารจะโอนเงินตัวนี้เข้าไป ซึ่งก็รอให้ทางสภาอนุมัติครับ เชิญท่านสมาชิกพิจารณาครับ  เชิญ
ท่านสมศักดิ์ครับ 

 

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร   -กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่10) ผมนายสมศักดิ์ ศรีเนตร สมาชิกหมู่ที่ 10 ในระเบียบวาระนี้อยากจะเรียนถามท่านประธานไปยัง

ผู้บริหารว่างบประมาณที่จัดซื้อเครื่องพิมพ์ที่ตั้งไว้ 96,000 บาท ข้อความใหม่เครื่องพิมพ์ 9,600 
บาท แต่พอมาดูค าเปลี่ยนแปลงตัวนี้นะครับ เมื่อตอนพิจารณาข้อบัญญัติเลขมันก็ 80,000 กว่า
บาท ถ้าการท าข้อบัญญัติครั้งต่อไปเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์อยากให้ท่านเช็คตัวเลขให้ดีๆ ให้
ใกล้เคียงที่สุด ตั้งไว้ 96,000 บาทแต่ของที่ซือ้สเป๊กเดียวกัน 9,600 บาทเวลามีการท าข้อบัญญัติ
งบประมาณก็เลยสูญ โอนเข้าไปโครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้พิการที่นี้แนวทาที่จะ
โอนเงินไปโครงการตรงนี้อยากให้ท่านชี้แจงระเบียบในการใช้เงินตัวนี้ว่าใช้หลักเกณฑ์ตัวไหนบ้าง
เป็นตัวตัดรับ ระบุคนที่จะไปรับความช่วยเหลือจาก อบต. เพราะว่าประชากรเราเยอะเราจะ
บริหารจัดการยังไง ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา อบต.   -ถือว่าระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 หากสมาชิกท่านใดสงสัยในส่วน
ไหนก็ถามได้มีการโอนและแก้ไข การขอมติก็จะขอเป็นข้อๆไปนะครับ มีท่านอ่ืนสงสัยที่จะถาม
ผู้บริหารอีกไหมครับ ถ้าไม่มีให้ผู้บริหารได้ตอบประเด็นของท่านสมศักดิ์ครับ เชิญครับ 

 

นายประกาศิต จันทน์หอม   -ท่านประธานครับ ผมเห็นความจ าของแผนงานสังคมสงเคราะห์ เพราะว่าตาม 
(ปลัดฯ อบต.) ระเบียบในการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยต่างๆ มันมีหลักเกณฑ์ อาทิเช่น ราษฎรประสบเหตุ

อัคคีภัยและอุทกภัยต่างๆที่แค่หลังเดียวไม่สามารถจะใช้งบฉุกเฉินไปช่วยเหลือได้ เขาให้มา
ช่วยเหลือได้โดยใช้เงินสังคมสงเคราะห์ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 
ท่านจะสังเกตเห็นว่าระยะหลังๆในยุคของคุณพ่ีเสงี่ยมที่เคยท าหนังสือมาเราก็ช่วยไม่ได้ท่านสมาชิก
ก็พอจะทราบอยู่ว่าเราถกเถียงกันมาหลายปี ถ้าไฟไหม้หลังเดียวไม่ถือว่าเป็นภัยสาธารณะตาม
นิยาม ถ้าตามการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขาให้ช่วยเหลือหลังหนึ่งไม่เกิน 30,000 บาท 
แต่ต้องเป็นภัยสาธารณ 2-3 หลังขึ้นไป เพราะฉะนั้นหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการพูดคุยเรื่องนี้ตลอดว่าทาง อบต.ตั้งเงิน
เกี่ยวกับสงเคราะห์เพื่อช่วยระเบียบดังกล่าวให้ช่วยได้ไม่เกิน 3,000 บาท/ครั้ง/ราย เราเลยเห็นว่า
เวลาพี่น้องเดือดร้อนหันมาพ่ึง อบต.มีงบประมาณแต่ไม่สามารถจะด าเนินการได้มีงบแต่ติดขัดเรื่อง
ระเบียบ ผมจึงเห็นว่าน างบประมาณตรงนี้เข้ามาเพ่ิมให้ได้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนบ้าง จุดประสงค์
หลักคือช่วยเหลือผู้ถูกภัยสาธารณะต่างๆ ส่วนผู้ยากไร้ อบต .ได้ประสานไปยังหน่วยงานสังคม
สงเคราะห์หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกครั้งก็ได้รับปีหนึ่งก็ 10 ราย แต่
จุดประสงค์หลักท่ีสมาชิกจากหมู่ที่ 10 ถามเบื้องต้นผมไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆที่ไม่
เข้าหลักเกณฑ์ของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับ เชิญท่านสมศักดิ์ 
 

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร    -ครับระเบียบวาระที่ท่านได้ชี้แจงเมื้อกี้ให้ความส าคัญกับเรื่องวาตภัย อุทกภัย 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่10) แต่ในระเบียบที่ท่านเสนอมาโครงการสังเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสในความเข้าใจของผม 

เรื่องอุทกภัย วาตภัยทางสมภาได้ตั้งงบให้ไว้ 500,000 บาท เป็นเงินฉุกเฉินผู้บริหารสามารถใช้ได้
เลย แต่ในส่วนที่จะโอนเข้าไปในตัวนี้ผมถามเพราะผมไม่รู้ว่าจะใช้หลักเกณฑ์ตัวไหน ทีนี้ถ้าโอนเงิน
เข้าไปที่โครงการตัวนี้แต่เงินเอาไปใช้เรื่องวาตภัย อุทกภัยกลัวว่าจะไม่เข้าข่ายที่ท่านระบุเข้าไปให้
สภาพิจารณาไม่มีเรื่องนี้ก็อยากให้ท่านช่วยเพ่ิมข้อความให้สมบูรณ์ ถ้าโอนไปใช้แล้วหลักเกณฑ์
ถูกต้อง แต่ที่ท่านว่ามันไม่อยู่ตัวนี้ แต่เงินที่สภาให้ไปแล้วคือเงินฉุกเฉินสามารถใช้ได้ทุกอย่างนี้คือ
ความไม่เข้าใจของผมจึงอยากเรียนถามท่านประธานให้ท่านได้ชี้แจง ผมก็อยากให้การประชุมสภาที่
จะให้เราพิจารณาอนุมัติถูกต้องในกระบวนการ ขอบคุณครับ 

 
 

ประธานสภา อบต.    -เชิญท่านสุชาติครับ 
 

นายสุชาติ เมืองงาม    -ท่านประธานที่เคารพ ผมนายสุชาติ เมืองงาม สมาชิกหมู่ท่ี 12 ผมก็ได้ฟังค า 
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(สมาชิก อบต.หมู่ที ่12) ชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของท่านนายกที่ผ่านมาก็เห็นด้วยกับท่านนายกที่โอนเงินมาสงเคราะห์
ผู้มีรายได้น้อย ยกตัวอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหมู่ที่ 12 ก็ได้รับเงินสนับสนุนจากความมั่นคงของ
มนุษย์ครอบครัวของคุณยายส าเรียงก็ได้ไปถ่ายรูปพร้อมกับเจ้าหน้าที่  ก็ดีที่ท่านนายกให้
ความส าคัญกับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสก็อยากให้ท่านสมาชิกเห็นความส าคัญตรงนี้ด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -เชิญท่านเสงี่ยมครับ 
 

นายเสงี่ยม พวงศรี    -ก็ได้ฟังที่ท่านผู้บริหารชี้แจงที่ท่านโอนเงินตรงนี้ไปเพราะมีความจ าเป็นก็ถูกต้อง 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่13) แล้วนะครับ แต่ก็คิดเหมือนที่ท่านสมศักดิ์ ศรีเนตร ท่านว่าดูไปแล้วมันคนละหัวข้อ ก็ไม่ติดใจอะไร

ครับ แต่อยากให้ท่านให้ความกระจ่างว่าผิดหรือไม่ถ้าท่านว่าไม่ผิดก็ขอความกระจ่างว่าสามารถ
ด าเนินการได้ไม่ผิดระเบียบ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับมีสมาชิกท่านอ่ืนที่สงสัยในการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงไหมครับ เชิญครับ
ท่านอนิวรรต ครับ 

 

นายอนิวรรต มานุจ า    -ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ อยากให้ท่านนายกที่จะประสงค์จะท าโครงการ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่12) สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ทุกหมู่บ้านก็มีผู้ด้อยโอกาสและเด็กก าพร้า คนแก่ที่ไม่มีคนดูแลผมอยาก

ให้ช่วยให้ได้ 100% ถึงจะเล็กน้อยก็อยากให้ท าโครงการนี้ขึ้นมา มีงบประมาณเพ่ิมมาอีกก็เห็นด้วย
นะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับ เดี๋ยวจะให้ทางผู้บริหารได้ตอบ เชิญครับ 
 

นายประกาศิต จันทน์หอม   -เท่าท่ีได้ฟังก็ถือเป็นเจตนาที่ดีของท่านสมาชิก ผมว่าสมาชิกเห็นด้วยกับผมแล้ว 
ปลัดฯ อบต. เพียงแต่ท่านขอค ายืนยัน โดยเฉพาะสมาชิกจากหมู่ที่ 10 ท่านก็มีความปรารถนาดีว่าถ้าเอาไปใช้

ท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อาจจะโดนตรวจสอบ เพราะว่ามันมีงบในข้อบัญญัติอยู่ 500,000 
บาท เพ่ือเอามาช่วยเหลือเกี่ยวกับภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเพียงหลังเดียวก็ช่วยไม่ได้ ก็อยากจะ
น าเข้าตรงนี้ ท่านก็บอกว่าข้อความตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกัน ผมจะอธิบายเหตุผลให้สมาชิกผ่านท่าน
ประธานได้ฟัง ถ้าความมันไม่เข้ากันก็อยากให้ใช้ให้มันถูกต้องตามความประสงค์ของผู้บริหาร คือ
ผมจะชี้แจงอย่างนี้ครับท่านประธาน ในหมวดสังคมสงเคราะห์ประกอบด้วย(1)ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม (2)ผู้ยากไร้ (3)ผู้ไร้ที่พ่ึงพา แต่ทุกอย่างต้องผ่านความเห็นจากประชาคมหมู่บ้านในการที่จะ
ใช้งบประมาณดังกล่าว ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพราะฉะนั้นที่ทางสมาชิก
หมู่ที่ 10 และ หมูที่ 13 เป็นห่วง จึงขอยืนยันว่าเราจะใช้งบตรงนี้มาช่วยผู้ที่บ้านถูกไฟไหม้ให้เรา
ตีความว่าผู้ที่บ้านถูกไฟไหม้คือหมดเนื้อหมดตัวไร้ที่พ่ึง ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภา อบต.    -ครับ ก็คงจะกระจ่างพอสมควรท่านเสงี่ยมกับท่านสมศักดิ์ก็คงอยากให้ท่านตอบ
ลักษณะอย่างนี้ ครับตามระเบียบวาระที่ 5 มีใครสงสัยจะสอบถามผู้บริหารอีกไหมครับ ในเมื่อที่
ประชุมไม่มีใครสงสัยในระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.1 ผมจะขอมติเลยนะครับ 

  ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2560 ตามข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่2,3 ) พ.ศ. 2543 สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามข้อ 27 ข้อ 5.1 โปรดยกมือ
ครับ 

 

            ที่ประชุมสภาฯ     อนุมัต ิ  24  เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ -     เสียง 
     งดออกเสียง -     เสียง 
 มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ตามข้อ 

27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2541 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่2,3 ) พ.ศ. 2543 ด้วยมติเป็นเอกฉันท ์

 

ประธานสภา อบต.    -ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 ผู้บริหารมีอะไรจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
 

นายประกาศิต จันทน์หอม   -ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 ผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมเพ่ือความกระจ่าง 
ปลัดฯ อบต. เพ่ือจะได้เป็นแนวเดียวกัน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเราก็รู้อยู่แล้วในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณคุณภาพหรือสถานที่ก่อสร้างอะไรต่างๆ ทั้งนี้ให้รวมถึง
งบประมาณที่เปลี่ยนแปลงด้วย บางท่านอาจจะเข้าใจว่าการโอนงบประมาณตามข้อ 26 แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อ 28 เป็นอ านาจของผู้บริหาร ไม่ท าให้ปริมาณคุณภาพของสถานที่และ
ปริมาณงานเปลี่ยน ตัวนี้สเปกเหมือนเดิมจะเปลี่ยนแค่ตัวเงินเป็นสาระส าคัญเพราะฉะนั้นต้องเข้า
สภา สาเหตุที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังกล่าวทุกท่านก็คงจะทราบดีแล้ว เพราะสเปคและ
ราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มันมีมาตรฐานตายตัวอยู่แล้ว เราไปตั้งเกินไม่ได้เพราะมีอนุกรรมการ
ของ ICT โดยมีผู้ว่าราชการเป็นประธานด าเนินการตามหนังสือสเปคก็ไปต้องลอกมาราคาต้องลอก
มา เพราะฉะนั้นถ้าราคามันเกินมันไปปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติปรากฏที่กรมฯมันก็จะมีปัญหา สาเหตุ
ก็คือพัสดุเอาข้อบัญญัติไปเพ่ือจะลงระบบพอเห็นว่าลงไปมันไปต้านกับระบบเราจึงจ าเป็นต้องมา
แก้ไขการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากสภา ทางงานนโยบายและแผนก็
ต้องอนุมัติที่ระบบตัวเลขมันถึงเปลี่ยนให้แก้ไขแค่ตัวเลขจาก 96,000 บาท เป็น 9,600 บาท 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับระเบียบวารที่ 5 ข้อ 5.2 มีท่านใดที่สงสัยอยากจะสอบถามท่านผู้บริหาร
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในท่ีประชุมเลยนะครับ 

    -ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ตามข้อ 29 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม ( 
ฉบับที่2,3 ) พ.ศ. 2543 สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามข้อ 29 ข้อ 5.2 โปรดยกมือครับ 

 

            ที่ประชุมสภาฯ    อนุมัต ิ  24  เสียง 
    ไม่อนุมัต ิ -     เสียง 
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    งดออกเสียง -     เสียง 
 มติที่ประชุมเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ครับ 
 

ประธานสภา อบต.    -ผมดูเวลาแล้วคงจะพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6 ไม่ทัน เที่ยงแล้วก็คงต้องพักเที่ยง
ก่อนครับ ประชุมภาคบ่ายอีกเวลา 13.30 น. เป็นต้นไปครับ 

 
 
                       **************************   พักเท่ียง 1 ชั่วโมง  **************************** 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 องค์การบริหารส่วน

ต าบลแกใหญ่ 
ประธานสภา อบต.    -ครับครบองค์ประชุมแล้วนะครับ เริ่มประชุมระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาให้

ความเห็นชอบแผนสี่ปี ร่างแผนทางท่านวิเคราะห์ก็ได้ให้ท่านไปก่อนแล้วก็เป็นแผนที่รวบรวมจาก
แผนสามปีเดิม ก็เชิญทางผู้บริหารครับ 

 

นายประกาศิต จันทน์หอม  -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านผมประกาศิต จันทน์หอม ปลัดฯ 
(ปลัดฯ อบต.) ปฏิบัติหน้าที่นายก ในระเบียบวาระนี้ตามที่ได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ก็สืบเนื่องมาจากประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ประกาศเม่ือวันที่ 29 กันยายน 2559 หลังจากที่สภา
ของเราได้เห็นชอบแผนพัฒนาสามปีไปแล้ว ซึ่งต่อไปนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท า
แผนพัฒนาแบบใหม่ระยะเวลาก็แบบใหม่ก็จะเริ่มจากปี พ.ศ. 2561 – 2564 ระยะเวลาใหม่ก็ให้
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม แล้วการติดตามประเมินผลแผน 2 ครั้ง เพราะฉะนั้นจึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องเสนอสภาให้พิจารณาให้ตามก าหนดก็คือภายในเดือนตุลาคม หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่สามารถจะน าเสนอแผนดังกล่าวให้สภาพิจารณาได้ต้องขอขยาย
ระยะเวลาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือต่อนายอ าเภอแล้วแต่กรณี ครั้งละ 30 วัน ไม่เกิน 2 ครั้งและ
การขยายเวลาดังกล่าวต้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นอุปสรรคปัญหาที่จะขอขยายดังกล่าวให้ผู้มี
อ านาจอนุมัติได้ทราบถึงเหตุผลความจ าเป็นด้วย ก็ได้ชี้แจงท่านสมาชิกผ่าท่านประธานสภาท าไม
เราถึงมีความจ าเป็น ด้วยหลักกฎหมายเป็นอย่างไรผมก็ได้ถือโอกาสนี้น าเรียนสมาชิกผ่านท่าน
ประธานสภา ส่วนรายละเอียดหรือข้อกฎหมายเพ่ิมเติมนั้นผมต้องขออนุญาตท่านประธานสภาให้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้เป็นผู้ชี้แจงเรื่องรายละเอียดดังกล่าวต่อที่ประชุมอีกครั้งครับ 
ขอบคุณครับท่านประธาน ขออนุญาตครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับ เชิญท่านวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ 
 

นายสันดุสิทธิ์ ทองเปรียบ    -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดฯปฏิบัติ 
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(นักวิเคราะห์ ฯ) หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ผมนายสันดุสิทธิ์ ทองเปรียบ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ส าหรับข้อกฎหมายเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2559 ซึ่งมีการประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 มีแนวทางในการจัดท าแผนสี่ปี พ.ศ. 
2561 – 2564 เบื้องต้นของการจัดท าแผนจริงๆเราต้องมีการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน 
ระดับต าบลแล้วค่อยมาจัดท าเป็นรูปเล่มเสนอสภา ให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้
ผู้บริหารประกาศใช้ครับ แต่แผนสี่ปีตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่  สร 0023.6/ว303 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอเมืองสุรินทร์ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ใน
ขั้นตอนแรกในการจัดท าแผนสี่ปีให้มีการจัดประชุมประชาคมระดับต าบลโดยไม่ต้องมีการประชุม
ประชาคมประชาคมระดับหมู่บ้านโดยเริ่มแรก แต่การจัดท าครั้งต่อไปต้องมีการประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้านนะครับ ผมจะชี้แจงว่าท าไมเราถึงท าระดับต าบลเลยไม่ลงไปหมู่บ้าน ตัวนี้คือจะเป็น
ขั้นตอนแรกของปีนี้ ส าหรับการจัดท าแผนปีนี้ก็ต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมแต่ไม่เกิน
พฤศจิกายน ถ้าไม่แล้วเสร็จในเดือนตุลาคมก็ต้องมีการขอขยายเวลาตามที่ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงไป
แล้ว ส าหรับแผนในส่วนนี้ผมได้จัดท ารวบรวมโดยดึงมาจากแผนสามปีที่เราได้ออกประชาคมไปแล้ว
ตรงตามขั้นตอนทุกอย่างตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผน พ.ศ. 2548 เอามาจัดท าแผนสี่ปีและ
เราก็ได้ผ่านการประชาคมระดับต าบลแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยได้มีการเพ่ิมเติมแผนเข้าไปทุก
โครงการไม่มีการตัดออกนะครับ เผื่อมีข้อผิดพลาดอะไรให้แต่ละหมู่ช่วยดูของตัวเองด้วยนะครับ
ครับในส่วนนี้ ซึ่งแผนสี่ปีเค้าโครงก็จะมีอยู่ 5 ส่วน คือ (1)สภาพทั่วไปหรือข้อมูลพ้ืนฐาน 
(2)สรุปผลการด าเนินงาน ซึ่งก็จะสรุปตั้งแต่ปี 2557 – 2560 (3)ยุทธศาสตร์องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยเราจะดึงมาจากแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติฉบับที่ 12 แผนระยะยาว 20 ปีก็ดึงลงถึง
แผนส่วนภูมิภาคคือภาคอีสานที่ผมได้อธิบายไปเบื้องต้นแล้ว และก็เข้ามาถึง อปท . มาถึงอ าเภอ
และมาถึงหน่วยงานเรา เป็นยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกันนะครับ (4) เป็นการน าแผนท้องถิ่นสี่ปีก็จะ
น ามาจากยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยจะมีคณะกรรมการ พัฒนาฯและ
คณะกรรมการสนับสนุนผ่านกระบวนการสภาและผู้บริหาร (5)ส่วนแผนการติดตามและ
ประเมินผลนะครับและก็มีสรุปผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในภาพรวมว่าเป็นยังไงโดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยการทาแบบสอบถาม และเสนอแนะแนวทางการจัดท าแผน
ในอนาคตครับ ก็ขอกราบเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องให้ความเห็นชอบแผนทางผู้บริหารก็ได้ชี้แจงไปแล้ว ทาง
ผู้จัดท าแผนก็ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อครั้งประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น ในวันนี้
ขั้นตอนต่อไปคือจะให้สภาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนะครับ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2559 อยากให้ท่านสมาชิกช่วยกันพิจารณาให้ความเห็นชอบตามร่างที่ผู้บริหารได้เสนอ
ไป ทางนักวิเคราะห์ฯ ก็ได้ชี้แจงไปหมดแล้ว ท่านสมาชิกมีข้อคิดเห็นยังไงครับจะพิจารณาในส่วน
ของโครงการเลยไหมครับ ไปในจุดตรงนั้นเลยจะได้เร็วขึ้นครับ เชิญท่านวิชัยแสดงความคิดเห็น
หน่อยครับ 
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นายวิชัย จรจรัญ    -กราบเรียนท่านประธาน สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่1) ประชุม ผมนายวิชัย จรจรัญ สมาชิกหมู่ที่ 1 พอดีผมไม่เข้าใจในตัวร่างแผนตัวหนังสือแจ้งว่าเป็น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 นะครับ แต่ว่าปีทีเราด าเนินการอยู่นี้เป็นปีงบประมาณ 
2560 กรณีนี้ถ้าสภาเห็นชอบอนุมัติ ประกาศใช้ปี 2561 – 2564 สมมุติว่าเรามีความจ าเป็น
เดือดร้อนจากประชาชนเพ่ือจะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในปี 2560 แผนนี้สามารถบังคับใช้ได้
เลยหรือเปล่า ก็ขอน าเรียนท่านประธานไปยังผู้บริหารได้ช่วยอธิบายให้สมาชิกเข้าใจด้วย ขอบคุณ
ครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับท่านอ่ืนมีข้อสงสัยอีไหมครับ เชิญท่านผู้บริหารตอบครับ 
 

นายประกาศิต จันทน์หอม  -ครับท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ผมนายประกาศิต จันทน์หอม ปลัดฯ 
ปลัดฯ อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก ก็เก่ียวกับข้อสงสัยของท่านสมาชิกซึ่งการขอใช้จ่ายเงินสะสมนั้นในภาคของสภา

ท้องถิ่นโดยการเสนอของผู้บริหารท้องถิ่นเพราะฉะนั้นก็จะมีเกี่ยวพันกับแผนตัวใหม่และตัวเก่า
ตามที่ท่านสมาชิกได้มีข้อสงสัย ปีงบประมาณ 2560 ที่เราก าลังอยู่ตอนนี้เริ่มจาก 1 ตุลาคม 
2559 – 30 กันยายน 2560 แผนของปี 2561 ก็จะเริ่มจาก 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 
2561 ข้อสั่งการของกระทรวงเรื่องแผนพัฒนาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติก็มีแนวทางดังนี้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมตลอดถึงงบประมาณที่จ่ายจากเงินสะสมโดยให้น าโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณกลางปีที่ก าหนดไว้ การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2561 ให้น าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 ไปใช้ กรณีที่บางโครงการที่
อยู่ในปี พ.ศ. 2562,2563,2564 ไปด าเนินการต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2559 ในกรณีดังกล่าวในเมื่อขั้นตอนสู่การปฏิบัติดังกล่าวระบุเป็นแผนสี่ปีให้แยกว่าแต่ละปีมี
โครงการอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นตรงนี้ตามที่ท่านสมาชิกได้มีข้อซักถามสงสัยว่าจะใช้แผนของปีไหน
ที่จะใช้จ่ายเงินสะสมนะ ตอนนี้เราอยู่ในปีไหนก็ต้องใช่ของปีนั้นก็คือปี 2560 หวังว่าค าอธิบายของ
ผมท่านคงจะได้รับความกระจ่างบ้าง ถ้าหากไม่กระจ่างก็จะได้สอบถามอีกครั้ง ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับ ทุกท่านพอที่จะเข้าใจบ้างหรือเปล่าครับ เชิญครับ 
 

นายวิชัย จรจรัญ    -เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วมการ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่1) ประชุม ผมนายวิชัย จรจรัญ สมาชิกหมู่ที่ 1 เดิมทีในแผนที่สภาได้ประชุมเพ่ือท าแผนเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับแผนของหมู่ที่ 1 อันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไร รางระบายน้ าจากปากทางเข้าหมู่บ้าน
จึงถึงสะพานตอนนั้นเราได้พิจารณาเพิ่มเติมแผนไป ถ้ามันเป็นในปี 2560 ผมจะได้ไม่ต้องเพ่ิมในปี 
2561 – 2564 เพราะว่าจะได้เอาโครงการนั้นไปด าเนินการในปี 2560 ตามความเข้าใจน่าจะ
เป็นแบบนี้นะครับ ตอนแรกผมว่าจะทักท้วงว่าไม่มีโครงการเข้ามา แต่พอฟังผู้บริหารอธิบายก็จะได้
ไม่ต้องเสนอเข้ามาเพ่ิมเติม ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา อบต.    -ครับ คือผมได้เข้าใจที่ท่านผู้บริหารอธิบายเมื่อสักครู่คืออย่างนี้ ตอนนี้เรามา
พิจารณาปี 2561 – 2564 ตอนนี้โครงการที่เสนอเข้ามาเป็นปี 2561 แต่เห็นสมควรจ่ายขาดต้น
ปีหน้าคือในปี 2560 เพราะฉะนั้นแผนปีนี้ที่เห็นชอบไปโครงการก็จะอยู่ปี 2561 แต่ทางผู้บริหาร
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอาโครงการจาก 2561 ไปปี 2560 แผนสามปีนี้เราจะยกเลิกใช่ไหม
ครับหรือว่าจะใช้แผนสามปีควบคู่ไปด้วยผมก็สงสัยเหมือนกัน เดี๋ยวเชิญท่านสมศักดิ์ก่อนแล้วเดี๋ ยว
ผมจะให้ทางผู้บริหารได้ตอบประเด็นค าถาม เชิญท่านสมศักดิ์ครับ 

 

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร    -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่10) สมศักดิ์ ศรีเนตร สมาชิกหมูที่ 10 ตามความเข้าใจนะครับว่าแผนที่เป็นร่างตัวนี้ปี 2561 – 

2564 ทางเจ้าหน้าน าโครงการที่เป็นแผนสามปีเข้ามาอยู่ในนี่ทั้งหมด พอสภาพิจารณาก็จะต้อง
ประกาศใช้ในความคิดของผมนะครับ แต่ว่าถ้าโครงการที่อยู่ในแผนแผนสามปีเอามาเข้าในนี้
ทั้งหมดก็ถือว่าฉบับนี้น่าจะสมบูรณ์มากกว่า ถูกไหมครับท่านประธาน ทางรัฐบาลคงจะประกาศ
ยกเลิกใช้แผนสามปีแล้วให้ใช้แผนสี่ปีไปเลยถูกไหมครับ ที่นี้ผมก็ยังกังวลเหมือนท่านอ่ืนๆนะครับว่า
ถ้าผ่านสภาแล้วในการพิจารณาใช้เงินครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นโครงการใช้จ่ายเงินสะสมหรือข้อบัญญัติ
เพ่ิมเติมน่าจะต้องอิงแผนตัวนี้ใช้ไหมครับเจ้าหน้าที่ท่านลองชี้แจงดูให้สมดุลกับการบริหารของท่าน
นายกจะได้สะดวกสบาย สมาชิกจะได้เข้าใจง่ายนะครับผม ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -เชิญท่านนายกครับ 
 

นายประกาศิต จันทน์หอม  -ครับท่านประธาน ท่านสมาชิก ผมประกาศิต จันทน์หอม ก็ดีแล้วครับที่เรามี 
(ปลัดฯ อบต.) ความกังวลและมองไปถึงวันข้างหน้าเพ่ือความกระจ่างในการที่จะด าเนินการพัฒนาต่อไป ให้มันไม่

มีอุปสรรคและเข้าใจตรงกันตามที่ผมได้พูดตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าแผนปี 2561 – 2564 ก็ต้อง
เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2561 ผมก็ได้น าข้อมูลของปี 2560 – 2562 ยกมาทั้งหมด เราจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณเราใช้ปี 2560 – 2562 เพราะฉะนั้นก็ไม่เสียหายที่เราจะยกโครงการมาใส่ทั้งหมด 
เพราะโครงการยังไม่ได้ด าเนินการถ้าโครงการการไหนที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วเราก็ตัดออกไป 
เผื่อไว้ให้มันมีดีกว่าไม่มี หากจ าเป็นที่จะใช้จ่ายเงินสะสมก็ท าเพ่ิมเติมเข้ามาในแผนสามปี 2560 – 
2562 ตามกระบวนการของเราจุดประสงค์ของท่านสมาชิกคือท่านกลัวว่าโครงการยกมาใส่ในปี 
2561 – 2564 ท่านกลัวว่าสามปีนั้นจะเลิกใช้มันจะค้านกัน ถ้าจะใช้จ่ายของปี 2560 ท่านไม่
ต้องกังวลก็ยังใช้อยู่ให้ท่านเช็คดูดีๆและให้ท่านมาเช็คดูกลับทางวิเคราะห์ด้วยกรณีมีความจ าเป็น
เร่งด่วนหรือมีความเดือดร้อนครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับแผนของปี 2560 – 2562 ก็ยังไม่ยกเลิก ถ้าโครงการของท่านอยู่ปี 
2560 – 2562 ก็ดีแล้วท่านก็กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ส่วนโครงการของการของท่านทีอยู่
ในปี 2560 แล้วมาอยู่ในปี 2561 หรือ ปี 2562 ก็ถือว่ามาบวกเอาไว้ ครับเชิญท่านสมศักดิ์ครับ 

 

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร    -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมนายสมศักดิ์ ศรีเนตร 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่10) สมาชิกหมู่ที่ 10 ก็พอเข้าใจนะครับแต่วันนี้เรามาพิจารณาแผนสี่ปีมันก็อยู่ในห้วงของการใช้

ข้อบัญญัติปี 2560 ต่อไปเดือนมิถุนายนก็ถึงการพิจารณาแผน ผมไม่ทราบว่าถ้าการพิจารณาแผน
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เดือนมิถุนายนครั้งถัดไปนี้ในเมื่อจะยกเลิกใช้แผนสามปี แต่ ณ วันนี้ก็ให้พิจารณาใช้แผนสี่ปีผมยังไม่
เข้าใจตรงนี้ช่วยชี้แจงตรงจุดนี้ให้ผมหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับท่านนายกได้ให้ท่านวิเคราะห์ได้ชี้แจงประเด็นนี้ด้วยครับ เชิญครับ 
 

นายประกาศิต จันทน์หอม  -ครับท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผมก็ได้อธิบายตั้งแต่เข้าวาระในเจ้าของ 
(ปลัดฯ อบต.) ญัตติแล้วว่า ต่อไปนี้เขาเปลี่ยนใหม่หมดการประเมินแผนปีหนึ่งสองครั้งจากเมื่อก่อนครั้งเดียวให้

รายงานสภาเดือนธันวาคม แผนก็ให้ท าให้แล้วเสร็จเดือนตุลาคม เพราะฉะนั้นเดือนมิถุนายนก็ใช้
ของปี 2560 – 2562 ก็เสร็จสิ้นไปจนกว่าเราจะใช้ของปี 2561 เพราะฉะนั้นในการจะพิจารณา
แผนในเดือนมถิุนายนก็ไม่มีแล้วไม่ต้องด าเนินการจากแผนสามปีแล้ว แต่ปีให้เราพิจารณาแผนสาม
ปีไปพลางๆก่อน ต่อไปการก าหนดสมัยประชุมของท่านก็ต้องเปลี่ยนจากมิถุนายนเป็นตุลาคม ส่วน
จะก าหนดการประเมินแผนเดือนไหนเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะเสนอให้ทางสภาทราบ ท่านอาจจะ
กังวลอีกว่าการพิจารณาแผนเดือนมิถุนายนปีนี้เราไม่มีแน่นอนแต่ก็พิจารณาเรื่องอ่ืนๆไป แล้วจะ
แก้ไขปัญหาอย่างไรก็โดยการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนท าได้ตลอดเวลา ไม่อยู่ในสมัยประชุมก็ถือว่า
ท่านก็เปิดวิสามัญได้ เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้เข้าใจว่าเดือนมิถุนายนที่ก าหนดไว้ตามประกาศไม่
มีแล้วให้มาใช้เดือนตุลาคมเลย ถ้าเราจะพิจารณาเดือนมิถุนายนเราจะพิจารณาแผนสามปีอีก มันก็
ต้องปี 2561 – 2563 มันก็จะไปซ้ าซ้อนกับตัวนี้ ซึ่งตัวเดิมที่เราใช้พิจารณาคือ 2560 – 2562 
ใช้ครั้งสุดท้ายใช้จนกว่าจะมีตัวใหม่ซึ่งตัวใหม่ก็เป็นวันนี้แล้วแต่จะไปใช้ปีถัดไป ตรงนี้บางท่านว่า
แก้ไขเพ่ิมเติมของปี 2560 ต้องมามิถุนายนเพราะมิถุนายนเพราะมิถุนายนยังทันอยู่ก็ใช้การ
เพ่ิมเติมหรือแก้ไขแผนสามปีเอา พอสิ้นมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ก็เป็นข้อบัญญัติ  ที่เราจะ
ประชุมเดือนสิงหาคมเป็นปีงบประมาณ 2561 ก็ต้องใช้แผนของปี 2561 – 2564 เป็นต้นไป 
ต่อไปก็จะท าทุกเดือนตุลาคมแล้วก็ต้องเสนอกรรมการประสานแผนเดือนพฤศจิกายน เพราะฉะนั้น
ภายในเดือนตุลาคมทุกแห่งต้องท าให้เสร็จถ้าไม่เสร็จก็ต้องขอขยายเวลาชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น
ต่อผู้มีอ านาจอนุมัติครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นข้อบัญญัติปี 2560 ของเราก็ยังใช้แผนปี 
2560 – 2562 อยู่ ต่อไปที่เราจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติในปี 2560 ก็คือข้อบัญญัติปี 2561 ก็
ประชุมภายในเดือนสิงหาคม 2560 แล้วก็ให้มีผม 1 ตุลาคม 2560 ครับท่านประธาน หวังว่า
ท่านสมาชิกจะเข้าใจ  

 

ประธานสภา อบต.    -มีท่านอ่ืนที่สงสัยอีกไหมครับ เพราะว่าแผนที่เราพิจารณาในวันนี้ ข้อบัญญัติปี 
2561 คิดว่าจะต้องใช้แผนปีนี้นะครับ เพราะฉะนั้นแผนสามปียังไม่สิ้นสุดการใช้งานตามที่ท่าน
นายกได้กล่าวไปแล้วก็สบายใจได้นะครับ ส่วนโครงการปี 2560 ถ้าเราจะใช้แผนปี 2560 เราก็
ท าแผนเพ่ิมเติมเข้าไปอยู่ในแผนสามปีเราก็สามารถท าจ่ายขาดได้ก็ประมาณนี้นะครับ แต่ในส่วน 
2561 - 2564 ปีหน้าน่าจะไม่มีประชาคมนะครับเพราะเราได้ท าไปแล้ว ครับมีท่านใดที่สงสัยใน
เรื่องการพิจารณาแผนอีกบางไหมครับ เชิญท่านสมศักดิ ์

 

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร    -กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่านผมนายสมศักดิ์ ศรีเนตร สมาชิก 
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(สมาชิก อบต.หมู่ที ่10) หมู่ 10 ก็เข้าใจนะครับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยที่เราไม่เข้าใจสงสัยเราก็ถาม ท่าน
ประธานก็ได้ตอบให้เราเข้าเวลาเราไปเข้าชุมชนเราจะได้อธิบายกับชาวบ้านได้ถูก ถ้าอย่างนั้นแผนที่
เราจะพิจารณาทั้งต าบลเราจะพิจารณาเรื่องแผนเราก็จะพิจารณาจากตัวนี้  ในส่วนตัวผมเริ่มเข้าใจ
แล้วนะครับว่าจะต้องพิจารณาทุกเดือนตุลาคมแต่ว่าผมจะขอเสนอกับท่านประธานว่าน่าจะให้
พิจารณาเป็นภาพรวมไปใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้ถามในส่วนนั้นแต่ทุกท่านก็ได้เพ่ิมเติมแผนของแต่
ละหมู่บ้านเข้ามาแล้วถ้าขาดตดบกพร่องตรงไหนก็ให้ท่านดูในส่วนนั้นไป ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับ ผมว่าจะให้เริ่มต้นในส่วนของแผนงานแผนพัฒนาสี่ปี พ .ศ. 2561 – 
2564 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน เริ่มโครงการที่ 1 เลยนะครับ เชิญ
ท่านสมศักดิ์ครับ 

 

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร    -ครับท่านประธาน เมื่อกี้ผมเสนอว่าให้พิจารณาเป็นภาพรวมข้องใจโครงการตัว 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่10) ไหนก็ให้ดูเพราะว่าไม่มีการลงเลขหน้าถ้าพิจารณาเป็นหน้าๆมันจะช้าครับท่านประธาน 
 

ประธานสภา อบต.    -ครับไม่ต้องเอาเป็นหน้าก็ได้ครับเอาตามที่ท่านเห็นสมควรว่าต้องพิจารณาแก้ไข
ครับ เชิญท่านสมเภา แล้วต่อด้วยท่านอนิวรรตครับ 

 

นายสมเภา คงกล้า    -กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายสมเภา คงกล้า สมาชิกหมู่ท่ี 4 แผน 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่4) ของหมู่ผมมันไม่มีชื่อหมู่ ข้อที่ 52 จนมาถึงข้อที่ 68 เพ่ิมข้างหลังว่าเป็นหมู่ 4 ทุกโครงการด้วยนะ

ครับ 
 

นายอนิวรรต มานุจ า    -เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน ผมนายนายอนิวรรต มา 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่12) นุจ า สมาชิกหมู่ท่ี 12 ก็อยากน าเรียนให้ท่านประธานให้สมาชิกได้ทบทวนแผนของตัวเองก่อนอย่า

พ่ึงแก้ไข พักสัก 10 นาที เผื่อมีตรงไหนขาดตกบกพร่องจะได้แก้ไข ถ้ามัวแต่แก้ไปพิจารณาไปก็คง
จะช้า ก็อยากน าเรียนเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับเชิญท่านนายกครับ 
 

นายประกาศิต จันทน์หอม   -ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกครับเพ่ือความรวดเร็วผมเห็นด้วยกับท่าน 
(ปลัดฯ อบต.) สมาชิกจากหมู่ที่ 10 และ สมาชิกจากหมู่ที่ 12 ก็ถือว่าตัวแผนตัวร่างเราพ่ึงมาดูพร้อมกันเพราะมี

โครงการที่ไม่ระบุหมู่บ้าน ให้ท่านดูของท่านเสร็จแล้วให้ท่านติกไว้ พอถึงเวลาพิจารณาให้ท่าน
ประธานได้ถามว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องจะได้แก้ไข ถ้าหมู่ไหนไม่มีก็ผ่านไป ทางเจ้าหน้าที่จะ
ได้บันทึกไว้ ผมก็อยากจะให้พิจารณาในภาพรวมตามทีท่านสมศักดิ์และท่านอนิวรรตเสนอครับ 
ขอบคุณครับ  

 

ประธานสภา อบต.    -ครับก็เห็นสมควรตามนั้นและครับ ผมคิดว่าน่าจะพัก 15 นาที เพ่ือให้ท่าน
ตรวจสอบโครงการแต่ละหมู่ พอหลังจาก 15 นาที ผมก็จะเริ่มด าเนินประชุมพิจารณาตามที่
สมาชิกได้เสนอ เรียกเป็นหมู่ๆว่าท่านจะแก้ไขข้อไหนบ้าง พัก 15 นาทีครับ 
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             *************************************  พัก 15 นาที  ************************************ 
 
 
ประธานสภา อบต.    -ครับ เชิญเข้าที่นั่งครับท่านสมาชิก ต่อเลยนะครับระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี 2561 – 2564 ผมจะเริ่มถามหมู่ท่ี 1 เลยนะครับ  
    -หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่มีแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับ 
 

นายวิชัย จรจรัญ    -กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายวิชัย จรจรัญ สมาชิกหมู่ท่ี 1 ส าหรับ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่1) หมู่ที่ 1 ครับเรื่องข้อความโครงการไม่มีอะไรเพ่ิมเติมแล้วครับแต่ว่าในข้อที่ยังไม่มีระบุหมู่บ้านก็

ขอให้ท่านเพ่ิมเติมหมู่เข้าไปด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภา อบต.    -ต่อไปหมู่ที่ 2 ครับ 
 

นายเยอรมัน ชมดี    -ครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายเยอรมัน ชมดี สมาชิกหมู่ที่ 2 ข้อที่ 36 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่2)  – 40 ขอแก้ไขเป็นหมู่ 2 ครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภา อบต.    -หมู่ที่ 3 เชิญครับ  
 

นายจักรพงศ์ หมายมั่น    -เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ผมนายจักร 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่3) พงศ์ หมายมั่น สมาชิกหมู่ที่ 3 โครงการของหมู่ที่ 3 ก็เริ่มจากข้อที่ 41 ข้อที่ 45 ตัดออกเพราะว่า

ไปซ้ ากับข้อ 44 นะครับ ส่วนข้อที่ 46 ก็เพ่ิมหมู่ 3 ข้อที่ 47 เพ่ิมหมู่ 3 พร้อมไห่ทาง ข้อที่ 48 
ตรงบ้านนายเลือนเปลี่ยนเป็นนายเจือน และเพ่ิมหมู่ที่ 3 พร้อมไหล่ทาง ข้อ 49 จากบ้านนางดม
เปลี่ยนเป็นนางคมเพ่ิมหมู่ 3 พร้อมไหล่ทาง ข้อที่ 50 เพ่ิมหมู่ 3 พร้อมไหล่ทาง ข้อที่ 51 เพ่ิมหมู่ 
3 ครับ หมู่ที่ 3 ก็มีแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -หมู่ที่ 4 แจ้งมาแล้วมีเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เรียบร้อยแล้วนะครับ หมู่ที่ 5 ครับ 
 

นายจ าเนียร คงกล้า    -กราบเรียนท่านประธาน ผมนายนายจ าเนียร คงกล้า สมาชิกหมู่ท่ี 5 จาก 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่5) ล าดับที่ 76 – 80  ขอเพ่ิมหมู่ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภา อบต.    -หมู่ที่ 6 เชิญครับ  
 

นายรพีพงศ์ เกลียวเพียร    -กราบเรียนท่านประธาน ท่านคณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิก ผมรพีพงศ์ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่6)   เกลียวเพียร สมาชิกหมู่ที่ 6 เริ่มตั้งแต่ข้อที่ 81 เปลี่ยนชื่อโครงการจากรางระบายน้ าเป็นวางท่อ

ระบายน้ า โครงการที่ 84 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้างทางหมู่ที่ 6 จากถนน 214 ถึง
หน้าวัดบ้านนาเกาเปลี่ยนข้อความว่า 2 ข้างทางข้างละ 1 x 300 x 0.15 เมตร ข้อ 85 เปลี่ยน
เป้าหมาย ผลผลิต ขนาดปริมาณโครงการเป็น 4 x 300 x 0.15 เมตร ข้อที่ 89 ,91 ,96 เพ่ิม
ค าว่าหมู่ที่ 6 ข้อที่  95 ตัดออกเนื่องจากใช้งบซ่อมแซมไปแล้วครับ ในส่วนของหมู่ 6 มีแค่นี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -หมู่ที่ 7  เชิญครับ 
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นายวีรชัย แต้มทอง    -เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายวีรชัย แต้มทอง สมาชิกหมู่ท่ี 7 ครับ ล าดับ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่7)   ที่ 97 – 120 เพ่ิมหมู่ แล้วมีโครงการล าดับที่ 104 มันมาซ้ ากับโครงการล าดับที่ 120 โครงการ

ล าดับที่ 105 มันมาซ้ ากับ 114 ครับขอบคุณครับ 
 

ประธานสภา อบต.    -โครงการที่ซ้ าเอาตัวไหนออกครับ  
 

นายวีรชัย แต้มทอง    -โครงการที่ 114 ,120 ครับ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่7)   
 

ประธานสภา อบต.    -ก็เกือบจะทุกโครงการยังไม่มีหมู่ ต่อไปหมู่ที่ 8 เชิญครับ 
 

นายสุพจน์ สุขสงวน    -เรียนท่านประธานผมนายสุพจน์ สุขสงวน สมาชิกหมู่ท่ี 8 ก็มีโครงการข้อที ่
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่8)   121 ไปซ้ ากับข้อ 130 ให้ตัดข้อ 121 ออกแล้วเพ่ิมหมู่ด้วยครับ ข้อ 122 ไปซ้ ากับข้อ 131 ตัด

ข้อที่ 122 ออกครับหมู่ที่ 6 ก็มีแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภา อบต.    -หมู่ที่ 9 เชิญครับ 
 

นางสาวลัดดา เผือกแก้ว    -เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวลัดดา เผือกแก้ว สมาชิกหมู่ท่ี 9 ขอ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่9)   เพ่ิม 2 โครงการค่ะ (1) โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากสะพานบ้านแกน้อย ถึง เขตต าบล

ท่าสว่าง ขนาด 4 x 1500 เมตร (2) โครงการยกระดับถนนดินจากที่นานายเชียร ถึง เขตต าบล
ท่าสว่างพร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด 5 x 3000 เมตร ค่ะ นอกนั้นครบหมดแล้วค่ะ  

 

ประธานสภา อบต.    -หมู่ที่ 10 เชิญครับ 
 

นายศักดิ์ดา ปรากฏมาก    -เรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่10)   นายศักดิ์ดา ปรากฏมาก สมาชิกหมู่ที่ 10 โครงการที่ 163 จากบ้านนายแหมเป็นนายแถมครับ 

เพ่ิมหมู่เข้าไปด้วยครับ 
ประธานสภา อบต.    -ของหมู่ที่ 10 จาก 163 – 168 เพ่ิมค าว่าหมู่ทุกโครงการนะครับ หมู่ที่ 11 

เชิญครับ  
 

นายวิเชียร วงศ์สกุล    -เรียนท่านประธาน ผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวิเชียร 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่11)   วงศ์สกุล สมาชิกจากหมู่ที่ 11 ครับ ขอเพ่ิมโครงการครับ 2 โครงการ (1) โครงการยกระดับถนน

ดินพร้อมลงหินคลุกจากที่นาของนางสาวเยาวเรศ ดีเหลือ ถึง สระน้ ายายเอิบ พิสดาร ขนาด 3 x 
500 เมตร พร้องวางท่อขนาด 40 จ านวน 2 จุดๆละ 4 ท่อน (2) โครงการลาดยางทับคอนกรีต
จากสี่แยกซุ้มประตูเชื่อมบ้านตระแบก ถึง สามแยกบ้านจันทิภา จิตส าราญ ยาว  1,000 เมตร 
กว้าง 5 เมตร ครับขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -เดี๋ยวรายละเอียดโครงการหมู่ที่ 9 กับหมู่ที่ 11 ให้ท่านแจ้งกับทางท่าน
วิเคราะห์ฯ อีกทีหนึ่งนะครับ ต่อไปหมู่ที่ 12 ครับ 

 

นายอนิวรรต มานุจ า    -เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน ผมนายอนิวรรต มานุจ า 
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(สมาชิก อบต.หมู่ที ่12) สมาชิกจากหมู่ที่ 12 มาดูข้อ 191 – 195 ก่อสร้างรางระบายน้ าเป็น 2 ข้างทาง มาที่หน้า 200 
เปลี่ยนเป้าหมายจาก 60 x 600 เป็น 40 x 600 และข้อ 205 จาก 4 x 1,000 เมตร 
เปลี่ยนเป็น 5 x 1,000 เมตร ข้อที่ 206 จาก 1 x 150 เมตร เปลี่ยนเป็น 40 x 150 เมตร 

 

ประธานสภา อบต.    -เชิญท่านสุชาติครับ 
 

นายสุชาติ เมืองงาม    -เรียนท่านประธานที่เคารพผมขอเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับ ข้อ 189 กับ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่12) ข้อ 207 ซึ่งเป็นโครงการเส้นทางอันเดียวกันจะขอยกข้อ 207 มาอยู่ที่ข้อ 189 มีดังต่อไปนี้นะ

ครับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 จากถนนช้าง ถึง ท าเลเลี้ยงสัตว์ 
ระยะทาง 750 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าพร้อมไหล่ทาง แล้วโครงการใหม่ให้ใส่ข้อ 207 นะ
ครับ คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นานายเสน่ห์ เผือกแก้ว ถึง กระท่อมนายวิ
สิทธิ์ จันทร์เพง ระยะทาง 160 เมตร พร้อมวางท่อ 1 จุด พร้อมไหล่ทางครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับเดี๋ยวท่านโครงการกับท่านวิเคราะห์ฯ อีกรอบหนึ่งนะครับ ต่อไปหมู่ที่ 13 
ครับ เชิญท่านนฤมลครับ 

 

นางนฤมล มั่นหมาย    -เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางนฤมล มั่นหมาย 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่13)  สมาชิกหมู่ท่ี 13 ของหมู่ที่ 13 ก็มีแก้ไขข้อ 214 เปลี่ยนชื่อจากอู่ช่างมันเป็นอู่ช่างนัน ค่ะ 
 

ประธานสภา อบต.    -เชิญท่านเสงี่ยมครับ 
 

นายเสงี่ยม พวงศรี    -เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ โครงการที่ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่13)  208 ตัดออกเพราะว่าได้ด าเนินการไปแล้ว ข้อที่ 211 โครงการวางท่อระบายน้ าหมู่ที่ 13 จาก

บ้านนางอมรรัตน์ เพรชมาก ถึง สุดที่นางดวงแก้ว พวงศรี เป้าหมาย 80 x 200 เมตร นอกนั้น
ถูกต้องหมดแล้วครับ 

ประธานสภา อบต.    -ครับโครงการที่ 211 ของหมู่ที่เป็นวางท่อระบายน้ า เปลี่ยนจากคอกวัวนาย
ประสพ พวงศรี เป็นถึง สุดที่นางดวงแก้ว พวงศรี นะครับ ครับก็ครบทั้ง 13 หมู่มีท่านใดที่มองใน
ภาพรวมแล้วพอจะแก้ไขก็เสนอได้นะครับ เชิญท่านสมศักดิ์ครับ 

 

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร    -กราบเรียนประสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมศักดิ์ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่10) ศรีเนตร สมาชิกหมู่ที่ 10 ในการพิจารณาแผนทุกหมู่ก็ได้ดูโครงการของตัวเอง พอใจที่มีแผน

เพ่ือที่จะได้พัฒนาหมู่บ้านและต าบลของตัวเอง ที่นี้ผมมองในภาพรวมเปิดกี่ครั้งก็เจอ โครงการ
จัดซื้อรถดับเพลิงใหม่เรามีใหม่ครับผมหาไม่เจอครับ น่าจะมีอยู่ในแผนครั้งนี้ด้วย พิจารณาแผนใน
ครั้งนี้ก็เพ่ือความต้องการของชาวบ้าน เพราะแผนก็มาจากชาวบ้านมาจากสภารับรองแผนและ
ต่อไปก็เป็นข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติก็เป็นผู้บริหารด าเนินการแต่ในการใช้เงินแต่ละครั้งมันจะถูกต้อง
ไม่ถูกต้องก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร ถามว่าเม็ดเงินที่เราพิจารณาให้กับท่านเวลามีการบริหารจัดการทาง
สภาก็ต้องมีการสอบถามท่าน คืออย่างนี้ครับท่านประธานเราพิจารณาในภาพรวมอยากเรียนถาม
ท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ มีทุกส่วนมี
ทุกส านัก ส านักที่มีความรับผิดชอบคือส านักปลัด ต่อมาก็กองคลัง กองการศึกษาและกองช่าง การ
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ท างานได้ก็ต้องสภาพิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติเข้าไปแต่ละหมวดแต่ละหมู่ แต่ในฐานะที่เป็นสภาท า
ตามอ านาจหน้าที่มาตรา 46 (3) คือตรวจสอบการท างานของท่านนายกอันไหนถูกเราก็ว่าไปตาม
ถูก อันไหนผิดเราก็ติเตือนท่านก็ให้ท่านท าให้ดีเพ่ือต าบล เพ่ือหมู่บ้านแต่สิ่งที่เกิดขึ้น เวลามีการ
อภิปรายมีกาประชุมแต่ละครั้งสิ่งที่เราพูด เราพูดกับคณะผู้บริหาร ส่วนผู้บริหารก็ต้องไปคุยกับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงาน แต่ก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปเรื่อยๆยังไม่หยุดนะครับว่าบุคคล
นั้นบุคคลนี้ว่าคนนั้นว่าคนนี้ นี้แหละครับผมอยากเรียนท่านประธานไปยังท่านนายกทุกอย่างก็ต้อง
ผ่านสภา แผนก็ต้องผ่านสภา ข้อบัญญัติก็ต้องผ่านสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่เวลาท างาน
ถ้าท่านท างานผิดพลาดพอเราพูดในการท างานของท่านก็หาว่าสภาด่าท่านพอเสียงออกไปถึงคน
ภายนอกที่เขาไม่ได้มาร่วมรับฟังเราประชุมก็ตีความไปอีกรูปแบบหนึ่ง นี้แหละครับก็เลยคิดว่าเวลา
มีการประชุมเราไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ ก็เลยอยากเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่าน
นายกให้ช่วยกล่าวในที่ประชุมแห่งนี้วันนี้นะครับอยากให้มีความกระจ่าง เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ไป
ทุกวันๆ ต่อไปก็คงเป็นการบริหารจัดการที่ไม่ให้ความร่วมมือ ประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับหรือไม่
ได้รับก็อยู่ในจุดนี้ด้วย เรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกให้ท่านได้ชี้แจงให้ผมได้รับทราบด้วย
ครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับมีท่านใดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในร่างแผนไหมครับ ในส่วนที่ 5 
ขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้าก็น่าจะลงในแผนสี่ปี 2561 – 2564 เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้าน
สาธารณะ ด้านเศรษฐกิจ ท่านผู้บริหารมีอะไรที่พอจะตอบท่านสมาชิกได้บ้างเชิญครับ 

 

นายประกาศิต จันทน์หอม   -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกก็มีข้อข้องใจหลายเรื่องที่ยังมองเห็นการ 
ปลัดฯ อบต. บริหารงานยังไม่แข็งแกร่งพอ ผมก็รับไว้และขอน าไปตอบในระเบียบวาระอ่ืนๆครับท่านประธาน 

ช่วงนี้เราก าลังพิจารณาใกล้จะลงมติเรื่องแผนสี่ปีแล้วก็ไม่อยากให้สับสนกัน แล้วผมจะไปอธิบายใน
ระเบียบวาระอ่ืนๆครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.    -ครับระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 4 ปี มีท่านอ่ืนที่ประสงค์ท่ีจะสอบถามท่านผู้บริหารอีกไหมครับ เชิญท่านสัญญา
ครับ 

 

นายสัญญา สันทานุลัย    -เรียนท่านประธานที่เคารพผมสัญญา สันทานุลัย สมาชิกหมู่ท่ี 1 ก็ขออนุญาต 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่1) อภิปรายเกี่ยวกับแผนสี่ปีที่คณะผู้บริหารท่านได้ร่างเพ่ือให้ให้สมาชิกได้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ต าบลของเรา ที่น าแผนมาให้คณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันครั้งนั้นไม่ว่าจะมีแผนชุมชนก็ดี แผน
จาก อบต.จัดสันก็ดีก็ได้ถูกตัดตอนเมื่อคราวที่แล้วที่จ่ายขาดเงินสะสมบางครั้งเงินมันก้อนโตที่นี้
แผนที่ถูกตัดออกบางครั้งมันไม่มีในแผนมันก็ท าไม่ได้เหมือนกันเงินก็เหลือประมาณสิบยี่สิบล้านก็
ตกเป็นเงินสะสมอีก ของหมู่ 1 แต่ผมจะอภิปรายในภาพรวมเรื่องการท่องเที่ยวที่ อบต.ได้จัดท า
แผนแต่ในรายละเอียดแล้วจะมีแต่ส่งเสริม อบรมกลุ่มอาชีพซะส่วนใหญ่ ผมมองภาพรวมอย่างนี้ว่า
เป็นไปได้ไหมถ้าท่านจะหางบสักก้อนหนึ่งมาสร้างแหล่งเรียนรู้ของต าบลซักจุดหนึ่งให้เป็นใจกลาง
ของต าบล และสนับสนุนเกษตรกรตรงนี้ท่านสามารถที่จะน างบประมาณไปสนับสนุนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ระดับต าบลอันนี้อยากน าเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกว่าบางส่วนในภาพรวมที่เรา
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จะท าแผนขึ้นมาส่วนมากจะเป็นการอบรมรวมไปถึงจัดกิจกรรมดูๆไปแล้วมันไม่ค่อยจะยั่งยืนครับ 
พอท าโครงการเสร็จก็หมดพอมีงบประมาณใหม่ก็ท าอีกท าอยู่อย่างนั้นแหละครับทุกปี  แต่ความ
เป็นจริงแล้วมันไม่ได้ต่อยอดก็อยากให้เกษตรกรมีอาชีพที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่านไปดูได้เลยครับของหมู่ 1 ก็มีหลายราย ถ้าท่านมีเงินสนับสนุนหรือมีโครงการไปศึกษาดูงานจะ
เป็นหน้าเป็นตาให้ อบต.แกใหญ่ของเราซึ่งเขาท าไว้อยู่แล้ว เพียงแต่ขาดประชาสัมพันธ์และตลาด 
เช่น ต าบลแกใหญ่เป็นพ้ืนที่สาธารณะสามารถตั้งงบเพ่ือที่จะสร้างตลาดเขียวเอาผลผลิตในชุมชน
มาขายก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเราแชร์ประสบการณ์กันถ้าท่านเห็นดีด้วยมีนโยบายแบบนี้
ขึ้นในแผนก็อยากนะเรียนท่านประธานครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ก็อยู่ในยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับท่านสัญญาในนี้ก็มีอยู่หลาย
โครงการอยู่ ด้านส่งเสริมอาชีพก็มีอยู่หลาโครงการในนี้อยู่ที่ผู้บริหารจะเริ่มปีงบประมาณ 2561 มี
เสียงสะท้อนออกมาว่าราษฎรพร้อมแล้วอยู่ที่ท่านจะช่วยสนับสนุนโครงการด้านเศรษฐกิจก็มีอยู่
แล้วในส่วนที่ 5 มีท่านอ่ืนที่จะสอบถามหรือจะแก้ไขเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือให้
ความเห็นชอบเลยนะครับ 

    ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ สมาชิกท่านใดให้
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 โปรดยกมือครับ 

          

            ที่ประชุมสภาฯ    เห็นชอบ  24    เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
    งดออกเสียง  -    เสียง 
 มติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ด้วยมติเสียงเป็น

เอกฉันท์ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภา อบต.    -เชิญท่านนายกได้ให้ส่วนการศึกษาได้ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 
 

นายประกาศิต จันทน์หอม   -ท่านประธาน ท่านสมาชิกที่เคารพครับ ผมประกาศิต จันทน์หอม ในระเบียบ 
ปลัดฯ อบต. วาระนี้เป็นการน าเสนอญัตติซึ่งผู้บริหารได้รับเรื่องจากกองการศึกษาที่จะให้ทางสภาได้พิจารณา

เอกสารที่แจกให้ท่านท่านก็คงไม่เข้าใจเหมือนผมความเป็นมาเป็นไปว่าเป็นอย่างไร เพราะเราเคย
ได้ยินเพียงแต่ว่ากรรมการสถานศึกษา เช่นโรงเรียนต่างๆเขาจะขอสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ามาร่วม
เป็นกรรมการสถานศึกษาโดยให้สภาท้องถิ่นของเราคัดเลือกและส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรายละเอียดนี้จะเป็นถึงขนาดไหนอาจเป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียงอย่างเดียวหรือว่าโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่นด้วยรายละเอียดตรงนี้ผมก็ขอ
อนุญาตท่านประธานได้ให้ผู้แทนกองการศึกษาได้อธิบายถึงความเป็นมาเป็นไป หลักกฎหมาย
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ระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ ขออนุญาตให้กองการศึกษาเป็น
ผู้น าเรียนชี้แจงครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.   -เชิญท่านปัณณธรครับ 
 

จ.ส.อ.ปัณณธร ปัญญาเหลือ   -เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
(ธุรการฯ กองการศึกษา)  ผมได้รับมอบหมายจากท่านผอ.กองการศึกษาให้มาชี้แจงแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ

สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักๆที่ได้คุยกับทางท่าน ผอ. ท่านบอกว่าเพ่ือให้การจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีทิศทางให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม  (1) ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรงนี้ผอ.กองท่านไม่ได้แจ้งว่าต าแหน่งอะไร ที่
ท่านได้ประสานคือ (6) ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ ความหมายนี้ก็หมายถึงเราได้ไป
ประสานกับ ผอ.จรุง วารี ผอ.โรงเรียนบ้านตระแบกน้อยให้ท่านมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านก็ได้ตอบ
ตกลง ก็เลยจะขออ านาจสภาว่าจะเห็นชอบหรือไม่ ประมาณนี้นะครับ รายละเอียดโดยส่วนใหญ่
ผมก็ยังไม่เข้าใจครับ ขออนุญาตน าเรียนเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับที่ ผอ.กองการศึกษาได้แจ้งผมมาให้ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น ผอ.โรงเรียนก็
ให้ได้ท่าน ผอ.จรุง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแต่อ านาจต้องผ่านสภาให้ความเห็นชอบด้วยก็เลยเอาเรื่องนี้
เข้ามาให้สภาพิจารณาเห็นชอบที่จะแต่งตั้ง ผอ .จรุง ผอ.โรงเรียนบ้านตระแบกน้อย ขั้นแรกก็ได้
ด าเนินการสอบถามท่าน ผอ.จรุง เรียบร้อยแล้ว ก็คงจะต้องขอมติเลยนะครับเขาแค่เพียงแต่ให้เรา
เห็นชอบให้เขา เชิญท่านเสงี่ยมครับ 

 

นายเสงี่ยม พวงศรี    -เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนาย 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่13) เสงี่ยม พวงศรี สมาชิกหมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ ได้ฟังแล้วก็เข้าใจอยู่ครับแต่ผมมาคิดนะครับท่าน

ให้เขาเป็นน่าจะให้ท่านมีโอกาสมีเวลามาแนะน าตัวให้พวกเราได้รู้จักบ้างนะครับ แนวความคิดของ
ท่านเป็นอย่างไร ถ้าเป็นผมผมจ าท่านไม่ได้เลยครับว่าท่านหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ก็ให้เกียรติท่านอยู่
ท่านเป็นถึง ผอ. แต่ความจริงมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับมีท่านใดสงสัยเรื่องเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการอีกไหมครับ เชิญท่าน
สมศักดิ์ครับ 

 
 
 

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร    -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนาย 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่10) สมศักดิ์ ศรีเนตร สมาชิกหมู่ที่ 10 ในระเบียบวาระนี้เรื่องให้ความเห็นชอบใช้ไหมครับท่าน

ประธาน แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่นี้ในความเห็นชอบก็คือ
ว่า (1) ผู้ทรงคุณวุฒิ ก็คือรองประธาน ปลัดฯ เราก็ยังไม่รู้ว่าใคร สภาให้ความเห็นชอบเราก็จะได้
รับรู้ว่า 1 – 4 ตรงนี้มีใครเข้าไปบ้าง เป็นของกองการศึกษาของต าบลถูกไหมครับ น่าจะมี
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คณะกรรมการ เช่นนาย ก นาย ข อะไรแบบนี้เพ่ือความเห็นชอบที่สมบูรณ์ เพราะว่า (1) (6) 
ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ น่าจะมีชื่อแนบท้ายมาด้วยแบบนี้นะครับ จะ
มากกว่านี้ หรือรับรองแค่บุคคลเดียวแต่ถ้าผ่านสภาแล้วก็คงจะรับรองทั้งหมดนะครับท่านประธาน 
ขอเรียนเท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ตาม (6) กรรมการกองการศึกษาหาชื่อมาประมาณ 5 – 10 คนหมายความว่า
ยังไง แล้วให้สภาเห็นชอบหาชื่อเพ่ือที่จะให้สภาคัดเลือกหรือเปล่า หาชื่อแค่คนเดียวก็ให้สภา
เห็นชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเชิญท่านปัณณธรตอบค าถามครับ 

 

นายปัณณธร ปัญญาเหลือ    -เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านตาม (6) กรรมการ 
(ธุรการฯ กองการศึกษา) ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้หาชื่อมาประมาณ 10 คน เพ่ือให้สภาเห็นชอบ น่าจะหา 5 – 10 คนแล้วมาให้

สภาเลือก 1 คน ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภา อบต.    -ถ้าอย่างนั้นใน (6) ก็คือหาได้คนเดียวให้สภาเห็นชอบ เชิญท่านเสงี่ยมครับ 
 

นายเสงี่ยม พวงศรี    -คือผมอยากจะเรียนถามไปยังเจ้าหน้าที่ตัวแทน ท่านก็ไม่ชัดเจน หัวหน้าก็ไม่ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่13) ได้มาตอบเราให้กระจ่าง ผมของน าเรียนอย่างนี้ครับ ถ้าเป็นเรื่องไม่เร่งด่วนก็น่าจะด าเนินการให้สม

บูรณกว่านี้ก่อนจะเอาเข้าสภานะครับ 
 

ประธานสภา อบต.    -เอาอย่างนี้ครับเพื่อให้รวดเร็วและถูกต้องถึงยังไงเราก็สงสัยกันอยู่ ระเบียบวาระ
ที่ 7 ยกยอดไปครั้งหน้านะครับถ้าไม่ด่วนนะครับ เชิญท่านนายกครับ 

 

นายประกาศิต จันทน์หอม   -เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกในระเบียบวาระนี้ที่ผมได้อ่านพร้อมๆกับท่าน 
(ปลัดฯ อบต.) ผู้ทรงคุณวุฒิมีอยู่ 3 ข้อ (1) มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (2) ก็มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (6) ก็มาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ใน (1) (2) ให้คัดเลือกจากปลัดท้องถิ่นและผู้อ านวยการกองการศึกษาอันนี้คือคัด
มาเลยให้เป็นประธานกับรองประธาน แต่ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก็
มีอยู่ท่านเดียวหลักจากที่สภาให้วามเห็นชอบ ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผู้ทรงคุณวุฒิสภาต้องให้ความ
เห็นชอบทั้งหมด แต่ใน (1) (2) ไม่ต้อง เมื่ออ่านแล้วก็เหมือนตัวแทนที่รับรองจากสภาไป 1 ท่าน 
แต่วิธีการจะให้สภาพิจารณาก็คือต้องส่งรายชื่อให้สภาได้พิจารณาถึงข้อดี คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาหรือไม่ ราชการบ านาญหรือราชการที่ยังไม่เกษียณอายุหรืออย่างไรควรน าเสนอให้สภา
ได้พิจารณา ผมว่าทาง ผอ.กองการศึกษาก็คงไม่ได้ละเลยเรื่องระเบียบถ้าไม่มีเหตุความจ าเป็นจริงๆ 
ได้ไปคุยไว้แล้วเพียงแต่ให้สภาให้ความเห็นชอบคนที่จะมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภา เดี๋ยวอีกสักครู่เจ้าหน้าที่จะโทรประสานว่ามรเงื่อนเวลาหรือไม่ ในการที่จะจัดตั้ง
กรรมการต้องให้แล้วเสร็จในวันไหนๆ ถ้าไม่มีเงื่อนเวลาก็เลื่อนไปจะได้เสนอรายละเอียดที่ชัดเจน 
แต่ในนี้ไม่ได้บอกว่าต้องแล้วเสร็จวันที่เท่าไร ส่วนข้ออ่ืนๆก็ไม่อยากก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ สภาให้
ความเห็นชอบเท่านั้นแค่ต าแหน่งเดียวส่วนต าแหน่งอ่ืนก็ไม่เกี่ยวกับสภา ก็มีผู้เดียวที่เสนอให้สภา
คนที่เหมาะสมให้สภาก็ต้องดูว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างไรต้องให้แล้วเสร็จในวันที่เท่าไร  เราก็
ช่วยกันตัดสินใจอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวอีกสักครูทางเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งว่ามีเหตุผมความจ าเป็นอย่างไร 
ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา อบต.    -เชิญท่านสมศักดิ์ครับ 
 

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร    -เรียนท่าประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกทุกท่านผมนายสมศักดิ์ ศรีเนตร 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่10) สมาชิกหมู่ที่ 10 ในระเบียบวาระนี้ท่านประธานได้พูดขึ้นให้ท่านถอนไหมให้ถูกหลัก จะให้คณะ

ผู้บริหารถอนหรือสภาถอนก็ต้องยกมือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่ถ้าจะให้ดีมันเป็นวาระสุดท้าย
แล้วเดี๋ยวก็เป็นวาระอ่ืนๆ คงไม่นานท่านน่าจะพักสัก 10 นาที ให้ท่านท าความเข้าใจในเรื่องนี้ 
เวลาเรายังมีอีกเยอะ ขอบคุณครับท่านประธาน 

 

ประธานสภา อบต.    -ท่านประธานพอที่จะชี้แจงได้ไหมครับ 
 

นายประกาศิต จันทน์หอม   -ครับท่านประธาน คณะกรรมการชุดนี้ตั้งเพ่ือรองรับแผนการจัดกรศึกษา เพาะ 
(ปลัดฯ อบต.) ฉะนั้นแผนการจัดการศึกษาก็ต้องมาสัมพันธ์กับแผนพัฒนาท้องถิ่นของเรา ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นก็

ปี 2561 – 2564 ผมถือว่าข้อมูลยังไม่ชัดเจน อานจะเป็นหัวหน้าภาครัฐและภาคเอกชน เขาก็
อยากให้บุคคลหลากหลายมาเป็นคณะกรรมการแผนให้ความเห็นชอบแผนการศึกษา เพราะฉะนั้น
กรรมการชุดนี้ต้องให้สัมพันธ์กับแผนว่ามันมีเรื่องการศึกษาแบบไหน มีแนวทางอย่างไร ตรงนี้ผม
ขอให้อยู่ที่ดุลพินิจของท่านประธานว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอยู่ที่ดุลพินิจของท่าน ขอบคุณ
ครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ในเมื่อหลายท่านก็ท้วงติงมาเรื่องการเสนอชื่อยังไม่ชัดเจน ผมก็ได้ขออนุญาต
สภาที่จะถอนออกไปก่อน ครั้งต่อไปเราค่อยเอาเข้ามา ท่านเสงี่ยมแสดงความคิดเห็นหน่อยครับ 

 

นายเสงี่ยม พวงศรี    -ครับก็การที่ให้เหตุผลไปแล้วคณะกรมการตรงนี้ก็ต้องหลากหลาย จากหลาย 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่13) อาชีพหลายองค์กร ต้องคัดสรรคนที่มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับการศึกษาไม่ใช้ว่าเราจะไปเลือก

ใครมาก็ได้ตรงนี้ส าคัญ เพราะฉะนั้นแล้วความคิดเห็นส่วนตัวผมว่ายังไม่พร้อมนะครับตรงนี้ ดูแล้ว
ไม่น่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนน่าจะเป็นคราวหน้าก็ได้ ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับส่วนคนอ่ืนจะเห็นว่า
อย่างไรนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ผู้บริหารก็เสนอให้ผมตัดสินใจ สมาชิกหลายท่านก็ยังค้านอยู่นะครับ ผมอยากให้
พอมีการแต่งตั้งเสร็จก็ให้มีการลงนามรับทราบว่าเขาได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาเห็นชอบได้ไหมครับ
แล้วมาขอมติที่ประชุมว่าให้ถอนหรือไม่ให้ถอนเอาแบบนั้นเลยนะครับผู้บริหาร เชิญท่านลัดดาครับ 

 
 
 

นางสาวลัดดา เผือกแก้ว    -เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางสาวลัดดา เผือกแก้ว สมาชิกหมู่ท่ี 9 ค่ะ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่9) ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ตัวแทนการศึกษาได้เสนอมาว่าขอเสนอท่านจรุง วารี ผอ .โรงเรียนบ้าน

ตระแบกน้อยมา ตามความเข้าใจของดิฉันน่าจะไปติดต่อมาแล้ว แล้วก็มาให้เราให้ความเห็นชอบ
แค่นั้นเองไม่ใช่ว่าเราจะต้องคัดเลือกคนที่ดีคนที่เด่นอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่าท่านก็เป็นผอ .
อยู่แล้ว ตามความเข้าใจไมน่่าจะติดต่อแค่คนเดียวน่าจะติดต่อหลายคน แต่ถ้าเป็นโรงเรียนใหญ่เขา
ก็งานเยอะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนเล็กก็งานน้อยน่าจะเป็นอย่างนั้น ทางด้าน ผอ.ท่านก็ใกล้ชิดกับทาง 
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อบต.ของเราเพราะว่าอยู่ในรอบรั้วเดียวกัน เสนอมาแค่คนเดียวในจุดของดิฉันก็ไม่มีปัญหา
เพราะว่าแค่เราให้ความเห็นชอบแค่นั้นแล้วการไปปฏิบัติหน้าที่เราก็ไม่ได้ไปก้าวก่ายตรงนั้นด้วย 
การเป็นคณะกรรมการก็เป็นคณะกรรมการของ อบต.อยู่แล้วท่านก็มาท างานร่วมกับองค์กรของเรา 
ท่านก็เป็นคณะกรรมการ สปสช. อีกคนหนึ่งท่านก็มีแนวความคิดมีมาน าเสนอให้กับท้องถิ่นของเรา
ในการของบอะไรต่างๆไปให้โรงเรียนทั้งต าบลอยู่แล้วตามความเข้าใจเราก็น่าจะให้ความเห็นชอบ
ไปเลยจะมารออีกเดือนธันวาคมก็เกรงว่าจะติดค้างไปอีก เขาก็น่าจะได้กรรมการที่ครบมี
คณะท างานด าเนินงานเลยถ้าทุกคนไม่เห็นด้วย ถ้าใครให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบก็
ยกมือไปเลยไม่อยากให้วาระนี้ตกไป ถ้าเกิดว่าวาระนี้ถอนไปมันจะท าให้การด าเนินงานของกอง
การศึกษาติดขัด แล้วมาติดขัดเพราะสภาแบบนี้ถ้าจะติดขัดก็ให้ไปติดขัดในส่วนของเขาเอง ถ้าท่าน
เสนอมาหนึ่งคนก็เห็นชอบใครไม่เห็นชอบก็ไม่ต้องยกมือแค่นั้นแหละค่ะท่านประธาน ขอบคุณค่ะ
ท่านประธาน 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับ ในเมี่ออยู่ในวาระแล้วผมก็อยากฟังหลายๆเสียงเชิญท่านรพีพงศ์ต่อด้วย
ท่านอนิวรรตครับ 

 

นายรพีพงศ์ เกลียวเพียร    -กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร เพ่ือสมาชิกครับรพีพงศ์ เกลียวเพียร 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่6) สมาชิกหมู่ที่ 6 ตอนช่วงพักผมก็ได้สอบถามท่านปัณณธรว่ารายละเอียดเป็นยังไร ท่านก็ได้อธิบาย

ทางกองการศึกษาโดยท่าน ผอ. ก็ได้ติดต่อกับท่าน ผอ.จรุงตอนงานกีฬาใช่ไหมครับคือมันเป็นอย่าง
นี้ด้วยความที่ผมอยู่นาเกา โรงเรียนนาเกาควบรวมกับโรงเรียนตระแบกคือจะยุบโรงเรียนตระแบก
นี้คือสถานการณ์ล่าสุดเด็กตระแบกก็จะไปรวมกับนาเกา ผอ.จรุงก็จะต้องย้ายไปที่โรงเรียนนาเกา
ซึ่งไม่น่าจะเป็น ผอ.ซึ่งปัจจุบันยังไม่ชัดเจนเรื่องต าแหน่งของท่าน ผอ .จรุงแล้วการที่ทาบทาม ผอ.
จรุงตอนงานกีฬาเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการยุบโรงเรียนตระแบกไปโรงเรียนนาเกา การที่เราเลือกท่าน 
ผอ.จรุง สถานการณ์มันเปลี่ยนไป ฉะนั้นที่ ผอ.กองการศึกษาได้ปรึกษาท่าน ผอ.จรุงหรือยังว่า
สถานการณ์ของท่านเป็นอย่างไร เรื่องนี้ท่านประธานสภาก็ทราบดีเพราะเรื่องนี้ท่านก็ได้เข้าประชุม
แต่ยังไม่ชัดเจนนี้คือข้อมูลปัจจุบันนะครับ ก็เลยถ้าเป็นไปได้ในข้อนี้ผมอยากจะขอความชัดเจนอีกที
หนึ่งนัครับ ขอน าเสนอแค่นี้ครับ 

ประธานสภา อบต.    -เชิญท่านอนิวรรตครับ 
 

นายอนิวรรต มานุจ า    -กราบเรียนท่านประธาน ผู้บริหารและสมาชิกครับ ข้อ (1) ผมเข้าใจว่าสภา 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่12) เป็นผู้อนุมัติให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วมาดูข้อ (3) ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็น

กรรมการแล้วผู้อ านวยการทุกส านักทุกกองก็เป็นกรรมการได้ (6) เราก็สามารถสรรหาหัวหน้าที่
เป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน คณะกรรมการเขาก็จะเป็นผู้หาเลขา อนุฯของเขาเองตามที่ผมเข้าใจ ให้
แต่สภาเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้นเอง 

 

ประธานสภา อบต.    -คือเราสามารถหาชื่อมาหลายๆท่านๆได้แต่ตัวนี้เขาอาจจะหามาหลายท่าน
เหมือนท่านหมู่ 9 ได้บอกไว้แล้วเราหาหลายๆท่านแล้วแต่บางทีท่านไม่รับแต่ท่านจรุงรับก็ถือว่ามา
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คนเดียว จะเป็น ผอ.หรือครูช านาญการผมว่าไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะเห็นชอบได้ เชิญท่าน
วิชัยครับ 

 

นาวิชัย จรจรัญ    -เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน พอดีผมก็ได้นั่งฟังมา 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่1) สักพักแล้ว ผมมองไปแล้วนะครับเพียงแค่ให้สภาเห็นว่าให้ท่านจรุงท างานหรือเปล่านะครับ 

เพราะว่าดูไปมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสภาเลยครับเพียงแค่ให้เราเห็นชอบท่านจรุงก็ท างานไปมองว่า
ท่านเป็นบุคลากรที่เหมาะสมในการด าเนินการเรื่องนี้ดูไปแล้วมันไม่มีผลกระทบกับสภาหรอกครับ 
เพียงแค่ให้เราให้ความเห็นชอบ แต่ถ้าเลื่อนไปโอการผลกระทบต่อการด าเนินงานนโยบายแผนการ
ศึกษามันก็จะล่าช้าไปอีก ทุกคนเห็นว่าท่านเหมาะสมก็รับรองเท่านั้นเองครับ ผมมองว่าไม่อยากให้
เลื่อนกลัวจะกระทบกับงานของเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับก็ฟังหลายๆเสียงมาพอสมควรแล้วนะครับวาระที่ 7 ก็คงจะไปตามวาระเลย
นะครับ ก็คงจะขอมติแต่งตั้ง ผอ.จรุงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเลยนะครับ 

 ระเบียบวาระที่ 7 สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่าน ผอ.จรุง ผอ.โรงเรียนบ้านตะแบกน้อยเป็น
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโปรดยกมือครับ  

 

            ที่ประชุมสภาฯ    เห็นชอบ  21    เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
    งดออกเสียง  3    เสียง 
 มติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ท่าน ผอ.จรุง ผอ.โรงเรียนบ้านตะแบกน้อยให้เป็นคณะ

กรรมกาผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต.    -เชิญท่านนายกครับ 
 

นายประกาศิต จันทน์หอม   -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมนายประกาศิต จันทน์หอม ก็ 
(ปลัดฯอบต.) ขอบยกเรื่องที่ติดค้างของท่านสมาชิกไว้เมื่อสักครู่มาตอบในระเบียบวาระนี้ แล้วท่านก็ได้ชี้แจงน า

เรื่องต่างๆซึ่งเป็นข้อเท็จจริงมาเล่าสู่ให้ทางสภาของเราได้รับทราบว่าสถานการณ์ของท้องถิ่นของ
เราทุกวันนี้เป็นอย่างไร ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีท่ีเราเอาข้อมูลข่าวสารมาแจ้งกันในที่ประชุมสภา ก็สาเหตุถ้า
ผมคาดไม่ผิดคงจะเกิดจากในที่ประชุมแห่งนี้ได้เคยน าข้อความนี้ออกไปเผยแพร่ก่อนที่จะมีการ
รับรองรายงานการประชุม บันทึกรายงานการประชุมถือว่ามีผลทางกฎหมายชี้เป็นชี้ตายให้กับ
ชาวบ้านในพ้ืนที่ได้ทั้งหมด มติในที่ประชุมจะน าไปเผยแพร่ไม่ได้  ยกเว้นแต่มีการรับรองรายงาน
การประชุมแล้วลงนามโดยคณะกรรมการและประธานสภาถึงจะน าไปปิดประกาศให้กับประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ ในกรณีดังกล่าวนี้ก็ถือว่าสมาชิกได้เกิดความเสียหายด้วยเจอบุคคลภายนอกไปต า
นิว่ากล่าว ใส่ความเสียๆหายเกิดจากข้อมูลในการประชุมของเราตามที่ท่านได้อธิบายมา ซึ่งผมก็ขอ
อธิบานตรงนี้ครับท่านประธานข้อมูลที่ท่านได้รับทราบเป็นบุคคลภายนอกได้ต่อว่าสมาชิกว่าการ
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บริหารทุกวันนี้เกิดการติดขัด มีอุปสรรค มีการมองภาพพจน์ของสภาว่าสภาของเราเจาะจงด่า
บุคคลนู้นบุคคลนี้ท าให้ฝ่ายที่จะต้องพัฒนาร่วมกันเกิดไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งราจะเห็นจากที่เราส่ง
หนังสือไปก็ไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือ ผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่า (1) สมาชิกท่านก็มีบทบาทของ
ท่าน การบริหารงานของผู้บริหารก็ได้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลง (2) ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ร่างกฎหมายของท้องถิ่นต่าง ร่วมถึงข้อบัญญัติ (3) คือให้ความร่วมมือกับ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งตรงนี้เขาก็ได้ระบุไว้ในอ านาจหน้าที่ของสมาชิกก็จริง แต่
โดยปริยายสมาชิกต้องเป็นหูเป็นตาจะต้องร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นกับผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นหน้าที่ที่
จะต้องเสริมสนับสนุน เพราะฉะนั้นตามข้อเท็จจริงที่เราเคยประชุมสภาแล้วผมมาด ารงต าแหน่ง
ตรงนี้ใกล้จะครบ 1 ปี สมาชิกก็ได้ท าหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหาร ซึ่งตรงนี้ไม่ได้
ด าเนินการตามนโยบายเพราะผมไม่มีนโยบายแต่ก็ด าเนินการตามข้อบัญญัติ ท่านก็ได้ด าเนินการ
สอบถามผู้บริหารสิ่งใดที่บริหารเช่น เจ้าหน้าที่ต่างๆ ถ้าท าพลาดไปผู้บริหารก็รับผิดชอบทั้งหมด 
เพราะฉะนั้นที่สมาชิกได้สอบถามไม่ว่าจะเป็นกระทู้ถามหรือการอภิปรายทั่วไป ก็อภิปรายผู้บริหาร 
กระทู้ถามแต่ผู้บริหาร ซึ่งมีหลายๆครั้งที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะขอขึ้นมาตอบมาชี้แจงเอง บางที่มันก็
ไม่ใช่ ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นไประบุชื่อใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมสภาสมาชิกผู้นั้นไม่ได้
อภิสิทธิ์คุ้มครองต่อบุคคลภาบนอก ท่านต้องรับผิดกับบุคคลภายนอกเอง ก็อยากให้ผู้บริหาร
อธิบายท าความเข้าใจกับเครื่องมือของผู้บริหาร บทบาทท่านสมาชิกมีหน้าที่ อะไร ก็ถือว่าสมาชิก
ไม่ได้ระบุชื่อใครด้วยซ้ าไปแต่ก็เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นจากเรื่องเล็กๆก็บานปรายจนถึงระดับผู้น า
ของชุมชนที่เกิดความไม่เข้าใจ ซึ่งจริงๆแล้วผู้บริหารอาจจะไม่ได้ด าเนินการผิดพลาดแต่ถ้าเรื่องมือ
ของผู้บริหารด าเนินการผิดพลาดก็ถือว่าผู้บริหารด าเนินการผิดพลาด เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับท่าน
ประธานท าความเข้าท่านสมาชิกต่อหน้าท่านประธานแล้ว แล้วก็ต้องมาท าความเข้าใจกับเครื่องมือ
ของผม ถ้าเจ้าตัวถูกพาดพิงถึงก็ให้ด าเนินคดีกันตามกฎหมาย ก็มีอยู่ 2 ประการ คือ ดูหมิ่นซึ่งหน้า
กับหมิ่นประมาท ก็เรียกร้องค่าเสียหายกันไป เพราะฉะนั้นท่านประธานสภา ท่านสมาชิกในที่แห่ง
นี้ได้รับความเสียหายจากบุคคลภายนอกดังกล่าว ถ้าระบุชื่อท่านท าให้ท่านเสียหาย ดูว่าเป็น
ข้อเท็จจริงไหม แต่ที่ผ่านมาที่บันทึกเทปในสภาก็ไม่ได้ระบุชื่อใครทั้งนั้น ก็มีแต่ท่านติติงในการ
บริหารงานของผู้บริหารเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากชี้แจงต่อหน้าท่านสมาชิก ก็ขอน า
เรียนเรื่องนี้ผมก็อยากให้เรามารับทราบด้วยกัน ผมก็จะบอก ปรามเจ้าหน้าที่ของผมให้เข้าใจ
ตรงกันอีกท่ีหนึ่ง 

  แล้วอีกข้อที่จะขอตอบนะครับท่านประธานที่ท่านหมู่ที่ 1 บอกว่าในแผนของเราก็ดี แต่วิธีการ
ด าเนินการของผู้บริหารจะมีแต่อบรมซะส่วนใหญ่ ท่านก็อยากให้ อบต.ไปสนับสนุนคนที่ท าแล้ว มี
อะไรก็ไปสนับสนุนเขา ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีคือทุกอย่างที่จะด าเนินการในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุน 
หรือ อบต.ด าเนินการเองเข้าไปสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ถ้าในชุมชนก็ต้องมีแผนตัวนี้เข้ามา 
อันดับแรกเลยต้องผลักดันแผนให้เกิดขึ้นในแผนชุมชน สองเวลาแผนของหมู่บ้านผลักดันเข้ามา 
อบต. วันที่ท่านออกประชาคมหมู่บ้าน วันที่ท่านมาเป็นกรรมการพิจารณาในสภาเสนอเข้า การ
อุดหนุนกลุ่มอาชีพจะต้องให้อยู่ในวัตถุประสงค์การด าเนินการของเขา แล้วการอุดหนุนดังกล่าวก็
อุดหนุนได้เป็นกลุ่ม กลุ่มที่ว่าคือกลุ่มองค์กร กลุ่มที่กฎหมายรองรับ แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องเหล่านี้ก็เป็น
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เงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเอาไปต่อยอดต่อไป เงินกู้ที่ปราศจากดอกเบี้ยซึ่งเราก็ยัง
ใช้อยู่ทุกวัน ก็ขอความกรุณานะครับว่าช่วยกันสอดส่องดูหมู่บ้านของท่านมีกลุ่มไหนที่ท าจริงจัง
แล้วก็มีคนเข้าไปร่วมขยายโอกาสให้เราพร้อมสนับสนุนผมจะคุยให้เขาท าโครงการเข้ามาตั้งแต่
บรรจุในแผนและเข้ามาขอรับเงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ใช่ว่าเราละทิ้งเพราะ
มันไม่มีมาตั้งแต่แผนชุมชนแล้ว เพราะฉะนั้นสมาชิก อบต .ดูตั้งแต่แผนชุนท่านเป็นกรรมการ
หมู่บ้านโดยต าแหน่ง ประธานก็คือผู้ใหญ่บ้านแผนชุมชนก็ต้องผ่านพวกท่านอยู่แล้วจนมาถึงแผน 
อบต. ที่พวกเราลงไปจัดท าท่านก็ช่วยผลักดันเข้ามาอันนี้เลยขอน าเรียนชี้แจงให้ช่วยๆกันดูและ
ขอขอบคุณสมาชิกสภาแห่งนี้ที่ได้เห็นความส าคัญเรื่องแผนเฉพาะปีนี้ เท่านั้นที่ไม่ต้องผ่าน
ประชาคมหมู่บ้านแต่ปีหน้าต้องผ่านประชาคมหมู่บ้านรูปแบบเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่เดือนที่จะ
พิจารณาเดือนมิถุนายนให้มาเป็นเดือนตุลาคม ผมถือว่าข้อสงสัยของสมาชิกพอจะได้รับค าตอบ
จากผมพอกระจ่างบ้างนะครับ ผมขออนุญาตตรงนี้ครับท่านประธานตามที่ท่านสมาชิกจากหมู่ที่ 
10 ที่ถามผ่านมาแล้วผมจะขอน าเรื่องแผนที่ตกหล่นไปว่าท่านผู้บริหารได้ดูไหมเรื่องรถดับเพลิงปี 
2561 – 2564 ซึ่งอาจจะต้องใช้ ปี 2564 เรื่องรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์หรือว่ารถดับเพลิง
อย่างเดียวผมว่าจะขออนุญาตบรรจุเพ่ิมเข้าไปอีกไม่ทราบว่าท่านประธานหรือท่านสมาชิกจะมี
ความเห็นอย่างไร ถ้าไม่ทันปีนี้คอยปี 2562 – 2565 เพราะว่าเรื่องรถดับเพลิงเรายังไม่มีเรามีแต่
รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ก็ตัวนี้ยังไม่ทราบว่ากี่ล้านก็มันมีราคามาตรฐานอยู่แต่ถ้าสมาชิกไม่
อนุญาตก็ถือว่าเราได้เอาเรื่องมาประชุมและได้ทราบกันก็ขอขอบคุณครับท่านประธาน 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ วันนี้อยากจะเรียนท่านสมาชิกทุกท่านเลยว่า
เราจะต้องมีเรื่องมาคุยกันสร้างระเบียบกันท่านสมศักดิ์จะต่อเลยไหมครับหรือจะให้ทางท่านเสงี่ยม 
เชิญท่านเสงี่ยมก่อนครับ 

 

นายเสงี่ยม พวงศรี    -เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายนาย 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่13) เสงี่ยม พวงศรี สมาชิกหมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ ก็มีหลายเรื่องที่จะมาท าความเข้าใจน าเรียนที่

ประชุมแห่งนี้ เรื่องแรกนะครับสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งก่อนๆที่ผ่านมาผมจ าไม่ได้ว่าครั้งไหน
ผมเคยได้ขอเอกสารเกี่ยวกับบัญชีธนาคารเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเอาให้ผมได้ในที่ประชุมแห่งนี้ ผม
บอกว่าท่านไปเตรียมไว้เดี๋ยวประชุมเสร็จผมจะไปเอา ณ บัดนี้ก็ยังไม่ได้นะครับ ผมอยากจะน า
เรียนทุกท่านว่าเพราะอะไรผมถึงต้องการ เวลาที่เหลือก็ยู่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีกก็อยากจะ
ท าหน้าที่ให้คุ้มค่า ผมอยากจะตรวจสอบบัญชีว่าอยู่ที่ไหนบ้าง มีเงินเท่าไหร่ เพราะจะได้ไม่มีปัญหา
เวลาจะท าอะไรอ้างว่าไม่มีเงินไปอย่างนั้นอย่างนะครับอันนี้คือยกตัว เรื่องที่สองผมอยากจะทราบ
ชื่อคณะกรรมการที่สอบสวนเรื่องรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ครับว่าท่านชื่ออะไรบ้างเพ่ือที่ผมจะได้
ตามเรื่องไปว่าท่านได้ด าเนินการถึงไหนแล้วเหตุผลเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แต่เหตุ
เกิดขึ้นที่เราไม่คิดไม่คาดฝันก็เยอะแยะถ้าหากว่าเกิดไฟไหม้นะครับแล้วรถเราอยู่ไหนครับ ใครจะ
โดนครับต่อไปผมอยากจะน าเรียนตรงนี้เพ่ือผมจะได้ไปตามเรื่อง แล้วผมมาฟังกระแสข่าวทีมหนึ่ง
บอกว่าสามารถซ่อมแซมได้เลยในขณะที่สอบ อีกทีมหนึ่งบอกว่าไม่ได้แล้วผมจะเชื่อใครครับนี้คื อ
ปัญหา ต่อไปผมจะไม่ฟังทั้งสองฝ่ายแล้วผมจะตามเองครับ เรื่องที่สามผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่
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ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ปีที่ผ่านมาก็มีท่านประธานท่านรองประธานและมีผม
เสริมเข้ามาเรื่องการประเมินเจ้าหน้าที่ ผมขอยกตัวอย่างที่ผ่านมาครับคลองสวยน้ า ใส ส่งเรื่อง
ความเดือดร้อนครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองก็ไม่มีการด าเนินการอะไรครับ พอครั้งที่สามคุณพ่ีจ าเนียรจาก
หมู่ที่ 5 ท่านก็ได้ส่งเรื่องตรงนี้มาท่านได้ให้เจ้าหน้าที่ไปดูท าไมท่านไม่ไปท า นี้เกี่ยวพันถึงการ
ประเมินท่านเจ้าหน้าที่นะครับ ต่อไปเรื่องเก่ียวกับข้อบัญญัติงบประมาณในข้อบัญญัติปี 2559 ตก
ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ท าถามว่ากันเงินได้ไหม ได้ครับ จ่ายขาดเงินสะสมก็เหมือนกันก็ยังไม่ได้ท า  ท่าน
ลองมาคิดดูนะครับที่ท่านอยู่ในเวลาตรงนั้นท าไมปล่อยเวลาให้เนินนานไปท าไมไม่ท าให้จบใน
ปีงบประมาณละครับ ผมยกตัวอย่างผู้รับจ้างผู้รับเหมานะครับเขาท าไม่เสร็จในสัญญาท่านยังปรับ
เขา นี้ก็เหมือนกันท่านเจ้าหน้าที่ถ้าท่านท าแบบนี้ท่านสมควรจะเอาหรือไม่ผมให้ท่านไปคิดดูตรงนี้ 
ก็อยากจะฝากการท างานก็มีระยะเวลาการท างานไม่ใช่เช้าชามเย็นชามนะครับ ความชั่วไม่มีความ
ดีไม่ปรากฏก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับ ถ้าผมไปเกี่ยวข้อกับเรื่องใดแล้วก็ต้องจริงจังครับถ้าไม่
จริงจังผมก็ไม่ท า ขอขอบคุณครับผม 

 

ประธานสภา อบต.    -เชิญท่านสมศักดิ์ครับ 
 

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร    -เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกทุกท่านผมนายสมศักดิ์ ศรีเนตร 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่10)  สมาชิกหมู่ที่ 10 ก็ได้ฟังท่านอธิบายก็มีความเข้าใจว่าในการท างานต้องควบคู่กันไป แต่ผมได้พูด

แล้วว่าไม่มีในแผนก็คือรถดับเพลิงแต่ท่านเจ้าหน้าที่ว่ามี แต่อยากให้มีเพ่ือที่จะได้ด าเนินการ
เพราะว่าถ้ามีการพกพร่องหรืออะไรเราน่าจะมีการท าข้อบัญญัติเพ่ิมเติมเพ่ือที่จะจัดท าการซื้อรถ
ตัวนี้เพ่ือความสะดวกสะ เพราะความเดือดร้อนของชาวบ้านถ้าเรามีรถตัวนี้ก็ถือว่าบรรเทา 
รถบรรทุกน้ าที่จอดอยู่นี้ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณา ในส่วนที่ท่านเสงี่ยมที่ท่านคุยในสภาประชุมแล้ว
อยากได้นั้นได้นี้ คืออย่างนี้ครับท่านถ้าท่านอยากได้เอกสารใดๆของทางราชการให้ท่านท าหนังสือ
มาขอถ้าท่านพูดอยู่อย่างนี้นะครับสมัยหน้าท่านก็ยังไม่ได้หรอกครับ ตามระเบียบความลับของทาง
องค์สามารถให้เอกสารกับทางสมาชิกได้ ท าเป็นลายลักษณ์อักษรลงไปท่านก็ยื่นเลยถ้าท่านพูดไป
อีกสองสมัยท่านก็ไม่ได้หรอกครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -เชิญท่านรพีพงศ์ครับ 
 

นายรพีพงศ์ เกลียวเพียร    -เรียนท่านประธาน ท่านคณะผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกนะครับผมรพีพงศ์ เกลียว 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่13) เพียร สมาชิกหมู่ท่ี 6 มีอยู่ 3 เรื่องนะครับ ถือว่าประชาสัมพันธ์แล้วกันเพราะมีสมาชิกหลายๆท่าน

ก็ยังไม่ทราบ แล้วก็เรื่องชี้แจงและท้วงติง ข้อแรกที่เกี่ยวพันกับเรื่องให้การรับรองคณะกรรมการ
สถานศึกษาเม่ือสักครู่ตอนนี้โรงเรียนตะแบกน้อยจะไปยุบรวมกับโรงเรียนบ้านนาเกาตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน นี้นะครับก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ก็สืบเนื่องมาจากว่าทางคณะรัฐบาล โดย
คณะ คสช.มีแนวคิดว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการดึงดูดนักเรียนมา
เรียน เราจะสังเกตได้จากจะมีรถตู้จ านวนมากขนเด็กนักเรียนไปเรียนในเมือง ทางกระทรวงเลยที
แนวคิดมีนโยบายว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมันคงจะไม่ไหวโรงเรียนขนาดเล็กก็จะไม่มีคนเรียนก็จะไป
แออัดอยู่ที่โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนในเมืองก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าอย่างนั้นเรามาคิดกันใหม่ท ากัน
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ใหมใ่ห้ความสนับสนุนโรงเรียนใกล้บ้านที่มีความพร้อมมีศักยภาพพอแล้วก็ดึงดูดให้โรงเรียนไหนที่มี
ขนาดเล็กก็ให้ส่งเด็กมาเรียนโรงเรียนนั้นซึ่งโรงเรียนนาเกาก็เข้าเงื่อนไขนั้น ตอนนี้โรงเรียนบ้าน
ตะแบกน้อยมีเด็ก 21 คน ครู 3 ท่านซึ่งเงื่อนไขนี้ทางกระทรวงสั่งการมายัง ผอ .เขตแล้วก็ได้
ประชุมประชาคมชาวบ้านผู้น าชุมชนเห็นพ้องต้องกันหมดทุกอย่างแล้วโรงเรียนตะแบกพร้อมที่จะ
ยุบรวมแล้วก็ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านนาเกาซึ่งทางกระทรวงก็ได้จัดสรรงบประมาณแปดล้านกว่า
บาท นาเกาก็จะเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านแล้วในอนาคตอาจจะให้มรการยุบรวมให้มาเรียนที่นี้นี้ก็เป็น
การประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับ เรื่องที่สองก็ตามที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าในหลวงของเรา
เสด็จสวรรคตตามที่ท่านนายกเคยบอกว่าโครงการแรกของข้อบัญญัติที่เราต้องประชุมกันคือเรื่อง
ลอยกระทง ทีนี้ผมในฐานะที่อยู่บ้านนาเกาเป็นวัดที่จัดลอยกระทงทุกปีถึงแม้ว่า อบต.แกใหญ่จะยัง
ไม่เลือกว่าที่ไหนแต่ผมก็ต้องขออนุญาตน าเรียนว่าได้แจ้งไปแล้ว่าบ้านนาเกาจะไม่มีการจัดนะครับ
แต่ทีนี้นโยบายระดับประเทศว่าให้ไม่มีเพราะฉะนั้นหมู่บ้านอ่ืนก็คงจะไม่มีด้วยเหมือนกัน ทีนี้เรามี
งบประมาณ 100,000 บาท ผมก็คิดว่าน่าจะหารือกันได้ว่างบ 100,000 บาทนี้ น าเสนอไปยัง
ท่านผู้บริหารว่าเราควรจะน าไปใช้ในส่วนไหนไม่อยากให้ตกหายไปเลย เพ่ือนสมาชิกช่วยกันหารือ
กันว่าสามารถโอนไปท าอะไรที่มีประโยชน์เพ่ือเปลี่ยนเงื่อนไขของทางรัฐบาลได้หรือเปล่าอันนี้ขอ
น าเสนอนะครับ ข้อที่สามก็คือเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าท่านนายกครับตอนนี่นาเกาดับอยู่ 4 จุด เป็น
ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 3 เดือนแล้วนะครับ ผมก็ได้มาติดต่อสอบถามตลอดท่าน ผอ.กองช่างตอนแรก
ชี้แจงผมว่าจะจ้างผู้รับเหมาให้มาท าท้ัง 13 หมู่บ้านเลยผมก็รอว่าเป็นยังไง วันต่อมาอีก 2 อาทิตย์ 
ผมก็มาติดต่ออีกทางด้าน ผอ.กองช่างก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอน้องช่างไฟก่อน ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้
เข้าใจหรอกว่าท าไมมีแต่ค าถามว่าท าไมไม่ซ่อมให้เขา เรื่องแค่นี้ท าไมตอบไม่ได้ ก็เลยอยากขอร้อง
ไปทางท่านผู้บริหารว่าให้เร่งรัดด าเนินการเรื่องพวกนี้หน่อยนะครับเพราะว่าเดือดร้อนจริงก็ขอ
น าเสนอแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -เชิญท่านสุชาติครับ 
 

นายสุชาติ เมืองงาม    -ท่านประธานที่เคารพผมนายสุชาติ เมืองงามสมาชิกจากหมู่ที่ 12 ท่าน 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่12) ประธานที่เคารพช่วงนี้เป็นช่วงที่เราไว้ความอาลัยพระองค์ท่านที่ได้ทรงสวรรคตไป วัดปทุม

ธรรมชาติบ้านแกใหญ่ก็ได้ขึ้นป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยตามปรกติแล้วต้องเป็น อบต.แกใหญ่จัดสรร
งบประมาณส่วนนี้มาขึ้นป้าย พระคุณท่านก็ให้ความร่วมมือกลางคืนก็จะมีการสวดพระอภิธรรม
ถวายความอาลัยพระองค์ท่านพ่อแม่พ่ีน้องชาวบ้านแกใหญ่ก็ ไปกันมากมายถึงวันที่  14 
พฤศจิกายน ระยะเวลา 30 วันพอดี ก็ขอกราบเรียนท่านให้มาร่วม เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องกฐิน
สามัคคีของวัดปทุมธรรมชาติในวันที่ 5 และถวายวันที่ 6 พฤศจิกายน ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ไป
ร่วมงานด้วย เรื่องที่สามก็เกี่ยวกับถนนเป็นหลุมเป็นบ่อลาดยางที่ได้จัดซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้
ด าเนินการให้เสร็จทางชาวบ้านก็เดือดร้อนแล้วก็ไฟส่องสว่างด้วย ความจริงเรียนมาเพ่ือทราบและ
ท่านได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับผมว่าพอดีเรามีที่เราจะต้องคุยกันอีกยาวเดี๋ยวให้ท่านสุพจน์เป็นคนสุดท้าย
ก่อนที่จะให้ท่านพิสูจน์อธิบายเรื่องชมรมเชิญครับ 
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นายสุพจน์ สุขสงวน    -เรียนท่านประธานผมนายสุพจน์ สุขสงวน สมาชิกหมู่ท่ี 8 ผมขอฝากเรื่องไฟ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่8) ส่องสว่างพอดีไฟในหมู่บ้านหนองธาตุดับทั้งหมู่บ้านเลยครับดับมาหลายวันแล้วครับฝากเรียนถึง

ท่านผู้บริหารด้วยครับ ผมท าหนังสือมาแล้วแต่ยังไม่มีใครออกไปดูก็ฝากด้วยครับ 
 

ประธานสภา อบต.    -เชิญท่านนายกครับ 
 

นายประกาศิต จันทน์หอม   -เรียนท่านประธานผมนายประกาศิต จันทน์หอม น าเรียนชี้แจงท่านสมาชิก 
(ปลัดฯ อบต.) ผ่านท่านประธานสภาว่าปีนี้เรื่องประเพณีลอยกระทงได้คุยกับทีมงานแล้ว งดจัดนะครับท่าน

ประธาน ตามข้อบัญญัติที่สภาให้ความเห็นชอบและอนุมัติโดยนายอ าเภอให้จัดโครงการต่างๆปีนี้
ของดเพราะว่าได้ประสานไปทางหลายแห่งองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือนบ้านหลายๆแห่งเขาก็ไม่
ด าเนินการเขาบอกว่างานรื่นเริงให้งดเป็นเวลา 1 ปี คือเราจัดได้แต่ถ้ามีเครื่องเสียงละมีเวทีเมื่อไร
ถือว่าเป็นงานรื่นเริงก็พิจารณาดูแล้วไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ก็ทางเราหวังว่าสมาชิกทุกท่านคง
เข้าใจเพราะบ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์เช่นนี้ เกิดขึ้นพ่ีน้องประชาชนก็คงจะเห็นใจ อบต .ว่า
ตอนนี้อยู่ในความเศร้าโศกเสียใจกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นก็อยากน าเรียนชี้แจงท่านประธานผ่าน
ท่านสมาชิกให้เราเข้าใจตรงกันว่าลอยกระทงปีนี้เราไม่มี ส่วนงบประมาณของลอยกระทงเราจะเอา
ไปท าอะไรนั้นก็จะมาหารือท่านนั้นแหละมันเป็นอ านาจของผู้บริหารก็จริง เดี๋ยวจะมาบอกท่านว่า
โอนไปตรงนี้ว่ามีความจ าเป็นส าคัญที่ส่วนรวมได้ใช้เงินจ านวนนี้ 100,000 บาท ท่านตกลงไหม 
ส่วนของทางคุณพ่ีเสงี่ยมหมู่ที่ 13 แต่ว่าถ้าท่านท าตามขั้นตอนตามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 10 บอก
เพราะว่าเรามีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร คณะกรรมการจะตรวจสอบว่าข่าวสารไหนข้อมูลไหน
ปิดเผยได้ อันไหนที่เป็นความมั่นคงขององค์กรคณะกรรมการก็จะต้องพิจารณา ส่วนรายได้เรื่อง
เงินเรื่องทองก็ประชาสัมพันธ์อยู่แล้วไม่น่าจะเข้าข่ายเป็นความมั่นคงขององค์กร ผมรับฟังท่านในที่
ประชุมเจ้าตัวก็ได้รับฟังแต่ถ้าท่านท าเป็นลายลักษณ์อักษรมาว่าถ้าผมแทงเป็นลายลักษณ์อักษรไป
เป็นหลักฐานเขาก็ปฏิเสธไม่ได้และให้เขาท าค าชี้แจงมาพร้อมก็เอาตามนี้ ส่วนที่ท่านจะคุยเรื่อง
ชมรมผมขอฝากอย่างหนึ่งในฐานะที่ผมเคยเป็นเลขาสภา ญาติสนิทที่ถึงแก่กรรมหรือเสียชีวิตทาง
สภาเราควรจะส่งใครไปแสดงความเสียใจล่วงหน้าและความจะก าหนดวันที่เป็นเจ้าภาพสวด
อภิธรรมศพมันก้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับหากมีเงินกองกลางมีการสนับสนุนเดือนละ 50 บาท ก็
จะมีกรรมการ เหรัญญิกอยากให้มีเรื่องแบบนี้ไม่อย่างนั้นท่านก็รอแต่ประธานกับรองประธานสั่ง
การอันนี้คือข้อแนะน าส่วนท่านจะคุยอย่างไรนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง ขอขอบคุณครับท่านประธาน 

 

ประธานสภา อบต.    -ท่านเสงี่ยมเชิญครับ 
 
 
 

นายเสงี่ยม พวงศรี    -ขออนุญาตครับ อยากจะขอเรียนปรึกษาเก่ียวกับเงินลอยกระทงผมมาคิดดูผม 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่13) เห็น อสม.ค่าตอบแทน 600 บาท เขามีความตั้งใจแล้วเขาก าลังรวบรวมทีมจะไปกรุงเทพฯ ที่นี้

พวกเราเป็นสมาชิกค่าตอบแทน 7,000 กว่าบาท มีความคิดบ้างไหมครับ ผมอยากน าเรียนว่าเงิน 
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100,000 บาท สามารถเอาไปใช้จ่ายตรงนั้นได้หรือไม่ถ้าได้ก็น่าจะท านะครับตรงนั้นถ้าไม่ ได้ก็ไม่
เป็นไรขอน าเรียนตรงนี้ครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ในเรื่องอ่ืนๆก็คงจะยุติเป็นเท่านี้ก่อนครับ ท่านรพีพงศ์มีอะไรอีกไหมครับ 
 

นายรพีพงศ์ เกลียวเพียร    -เมื่อกีท้่านผู้บริหารได้ชี้แจงเรื่องไฟฟ้าไปหรือยังครับ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที ่6) 
 

นายประกาศิต จันทน์หอม   -ครับก็ท่ีท่านถามมาไม่ใช่มีแค่ท่านคนเดียวเมื่อสักครู่ก็หมู่ 8 ถ้าท่านเข้ามา 
(ปลัดฯ อบต.) ประสานบ่อยๆท่านน่าจะรู้ถึงความจ าเป็นของ อบต.เราเหมือนกันแล้วยิ่งช่วงหน้าฝนไม่เชี่ยวชาญ

จะช็อตได้ง่ายๆความสูญเสียมันอาจจะหนักขึ้นเหมือนหมู่ที่ 3,5 มาขอเบิกวัสดุอุปกรณ์ไปถ้าใน
หมู่บ้านท่านมีช่างไฟมาขอเบิกอุปกรณ์จากเราไปของหมู่ที่ 5 นี้ด าเนินการเสร็จไปแล้วหาทีมของ
ตัวเองผมก็ได้สั่งการไปแล้ว จ้างเหมาบริการ อบต.มันก็ไม่คุ้มออกไปสองเสาไฟฟ้า 1 วันมันก็ไม่คุ้ม 
เราไม่มีเจ้าหน้าที่จริงๆครับ เรื่องทุกเรื่อที่ท่านเสนอเข้ามาผมแทงไปที่กองช่างทั้งหมด ทางหมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 5 เขาจะรู้เขาก็วิ่งประสานกองช่างเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่เราก็ต้องมีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งโดย
ที่ทางหมู่บ้านนั้นมีช่างไฟฟ้าไหมถ้ามีเราก็มีอุปกรณ์ก็ขึ้นเสาเพราะฉะนั้นผมก็ต้องพยายามแหละ
ครับเพราะท่านก็ได้สอบถามมาผมก็ต้องหาวิธีการให้ท่านแต่ก็คงจะใช้เวลาหน่อยก็ต้องแก้ไขให้ 
ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา อบต.    -ครับก็คงจะไม่มีอะไรอีกนะครับ ก็ขอขอบคุณทางผู้บริหารและคณะที่ร่วมเข้า
ประชุมในวันนี้ และสมาชิกทุกท่านไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดประชุมครับ 

 
          ปิดประชุมเวลา 17.30 น. 
       
     (ลงชื่อ)……………………………………………….ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         ( นางสมควร  ศิริพูน ) 
     เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
 


