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วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. 
ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น. 
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายประกาศิต จนัทน์หอม ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติ

หน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน -  ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
 ครับเมื่อพร้อมแล้วผมก็ขอเปิดประชุมวันนี้เป็นการประชุมประจ าเดือนของพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นของเราซึ่งครั้งที่แล้วเรามีข้อตกลงกันว่าท่านใดที่ไม่ได้เข้าประชุมก็ต้องแจ้ง
เหตุผล  แตเ่มื่อสักครูก่็มีคุณสน  จันทาทิพย์ / คุณพัชรี  แก้วกล้า ที่เข้าไปแจ้ง และได้
สอบถามทางหัวหน้าก็มีคุณยุพา  ดวงตา ได้แจ้งทางหัวหน้าสายบังคับบัญชาไปแล้วว่า
ไปเซ็นเกี่ยวกับการถอนเงินค้ าประกันสัญญามีสามท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ก็
แจ้งเหตุผลกันอย่างนี้แหละผมไม่อยากให้หายไปเฉยๆเราอยู่ปฏิบัติงานมันมีสายบังคับ
บัญชาก็แจ้งกันไปตามสายงานก็ได้ก็ได้ยกตัวอย่างนะครับเช่นงานกิจกรรมที่ผ่านมาท่ี
วัดประทุมธรรมชาติก็ไปร่วมกันเกือบทุกคนบางท่านที่ไม่ได้ไปก็ใช้โทรศัพท์มาแจ้งบ้าง
ไลน์ก็ได้ก็เป็นหลักฐาน ผอ.กองคลังไม่ได้โทรศัพท์แจ้งนะครับว่าต้องย้ายคุณแม่ที่ป่วย
อยู่โรงพยาบาลพร้อมกับพ่ีสาวก็คือคุณระติรัตน์ก็คือ 2 ท่าน ท่านนิติกรก็โทรมาแจ้งว่า
ติดภารกิจ    คุณครูกัญญาพัชรติดยกเสาเอกเรื่องที่ดินสักอย่างอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วก็
คุณครูฉวีวรรณเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ก็ได้แจ้งล่วงหน้าแล้ว ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เพียงแต่มี
เงื่อนไขว่าเซ็นชื่อให้กันเป็นกิจกรรมร่วมกันแต่ก็แจ้งให้ผู้บัญชาทราบว่าไม่ได้หายไป
เฉยๆ ตรงนี้แหละเป็นแบบว่าควรจะเป็นแบบนี้แจ้งกันหรือบอกเจ้าของโครงการเพ่ือ
ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบก็จะมีผลว่าติดภารกิจกันจริงๆในการพิจารณาเพ่ือ
คัดเลือกระดับอะไรต่างๆก็จะได้มีเหตุมีผลกัน  

มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ 
- ก่อนอ่ืนก็ต้องขอต้อนรับพนักงานส่วนต าบลที่โอนย้ายเข้ามาปฏิบัติงานที่     อบต.
แกใหญ่ ซึ่งก็มี 2 ท่านโอนย้ายมาจาก อบต.จีกแดก อ าเภอพนมดงรักซึ่งก็ได้มีการ
รายงานตัวและต้อนรับกันไปแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2559  ที่ผ่านมา ซึ่งวันนั้นผม
ต้องขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้อยู่ร่วมต้อนรับก็ได้แจ้งงานการเจ้าหน้าที่ไว้เรียบร้อยแล้ว
ผมติดประชุมประจ าเดือนซึ่งผู้ก ากับดูแลท้องถิ่นคือนายอ าเภอยื่นค าขาดเลยว่าเวลา
ประชุมประจ าเดือนใครที่ส่งตัวแทนต้องมีเหตุถึงความจ าเป็นจริงๆท่านได้พูดบ่อยเวลา
เจอผู้แทนเช่นหัวหน้าส านักปลัดหลายๆต าบลเข้าไปท่านถามว่าท่านอ่านหนังสือไม่
ออกหราว่าหนังสือเขาเชิญนายกท่านว่าอย่างนั้นถ้าเป็นผู้แทนที่เป็นรองนายกฝ่าย
การเมืองวันนั้นก็เลยเลี่ยงไม่ได้เพราะติดประชุมประจ าเดือนชนกันพอดีก็เลย
มอบหมายให้ท่านประธานสภาและมอบหมายให้ท่านประธานสภาและทีมงาน
บุคลากรได้ต้อนรับขับสู้ตามอัตภาพกันอาจจะขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอประทาน



อภัยไว้ ณ ตรงนี้ด้วยเราก็รู้คุ้นหน้าคุ้นตากันอดีตก็เคยปฏิบัติงานอยู่ท่ี อบต.แกใหญ่
ของเราท่านก็มาด ารงต าแหน่งอีก 1 ต าแหน่งในต าแหน่งใหม่ก็เป็นผู้อ านวยการกอง
การศึกษา   คุณประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว นะครับก็โอนย้ายมาจาก อบต.จีกแดก ท่านที่ 
2 ก็มาวันเดียวกันก็โอนย้ายมาจากอบต.จีกแดกเช่นกันมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการ
เกษตรซึ่ง อบต.แกใหญ่ได้เปิดกรอบไว้นานแล้วแล้วก็ได้ไปขอยุบมาครั้งหนึ่งแต่ทาง ก.  
โดยท่านคุณสมพงษ์ นิยมทอง ท่านก็ไม่ฟังเหตุผลท่านบอกว่าในยุคนี้มันเป็นยุคเกษตร
อินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์ขอให้คงไว้ซึ่งเราไม่สามารถสรรหามาได้เป็นเวลาเป็นปีแล้ว
ครับซึ่งไม่สามารถสรรหารับโอนย้ายมาได้ ต าแหน่งนี้มันยากมากต าแหน่งนักวิชาการ
เกษตรเคยมีน้องที่ท างานในต าแหน่งดังกล่าวนะครับอยากจะย้ายมาอยู่ใกล้ภูมิล าเนาก็
ท าหนังสือโอนย้ายเข้ามาก็เซ็นรับเข้าไป ก็คือท่านพิทยา มานุจ านะครับก็ได้มาร่วมงาน
กับพวกเรา ก็ให้พวกเราได้มีข้อแนะน าอะไรดีๆก็บอกกล่าวกัน แล้วก็จะมีบุคลากร
หลายๆท่านที่จะเป็นวิทยากรเป็นพิธีกรให้กับ อบต.ต่อๆไปก็คงไม่ต้องจ้างมืออาชีพที่
ไหนทั้งคุณปัญญาธร ทั้งคุณขวัญทั้งคุณฉลองชัยก็เก่งๆกันทั้งนั้น ก็หัดเรียนรู้กันไป 
ต่อไปก็ทางคุณวัชราวุฒิ เนียมฝอย มั่งพอจะเป็นหรือไม่เป็นเริ่มจากเวทีเล็กๆเริ่มจาก
เวทีบันเทิงก่อนอาจจะเป็นเวทีงานปีใหม่ของพวกเราก็ว่ากันไปผมถือว่าพวกเรามี
ศักยภาพอยู่ในตัวอยู่แล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
- ครับ ช่วงเดือนนี้เดือนสิงหาคมมันช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณบางหน่วยงานเขามี
เกษียณอายุราชการกันเช่นของทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทางผู้บริหารเขาไม่ค่อยอยู่
โรงเรียนกันก็เดินสายไปจังหวัดกาญจนบุรีบ้างล่องแพบ้างเลี้ยงเกษียณอายุราชการกับ
เพ่ือนร่วมงานก็จะไปกันหลายแห่ง เพราะฉะนั้นจะเป็นเดือนทีทุกอย่างจะต้องฮวดเข้า
มาไม่ว่าจะเป็นเร่งรัดการเบิกจ่ายเร่งรัดการจัดท าโครงการต่างๆตามที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณมาแล้วเราจะสังเกตเห็นทุกองค์กรทุกหน่วยงานเปิดอบรมกันเยอะมากก็
เป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเกี่ยวกับปีงบประมาณ การประชุมจะบ่อยมากเหมือนวันนี้ผม
ก็ประชุมผู้ใหญ่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้านทั้งจังหวัดที่โรงแรมทองธารินทร์ ทางอบต.ก็จะมี
สมาชิกท่ีคัดไปก็จะมีสมาชิกหมู่ที่ 9 ท่านประธานสภา ข้าราชการ 1 ท่านร่วมกับ
ผู้บริหารท้องถิ่น และมีคุณสันดุสิทธิ์ที่ไปด้วยเมื่อเช้า อันนี้ก็แจ้งให้ทราบว่าต่อไปใกล้
สิ้นปีงบประมาณต้องตามหากันหน่อยแล้วบางครั้งที่เข้ามาก็พยายามจะเคลียร์แฟ้มบน
โต๊ะให้มันหมดไปทุกวัน เพราะเมื่อวานก็เยอะวันนี้ก็เยอะถ้าไม่มาเคลียร์ก็คงจะไม่มีที่
วางเพราะห้องรกอยู่แล้วเล็กด้วย แต่ต้องบอกพวกเราก่อนนะครับว่าบางครั้งก็ไม่ต้อง
รอให้โทรหาเลยแจ้งอยู่ตรงไหนที่มันสะดวกที่มันจะต้องเซ็นอะไรได้แต่บางครั้งอาจจะ
เข้ามาอาจจะเย็นไปหน่อยอาจจะไม่ทันเหตุการณ์ก็โทรแจ้งว่าอยู่ตรงไหนเหมือนอยู่
โรงแรมก็จัดคนเข้าไปเอาเอกสารไปก็จะเซ็นให้ เมื่อวานก็รับเกียรติบัตรต่อหน้าที่
ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้านมีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ได้ครบ
ทุกแห่งก็มี อบต.นาดี อบต. แกใหญ่ ก็จะเป็นประกาศเกียรติคุณของอนามัยเขาแล้วก็
จะได้เดินร่วมรณรงค์ประชามติด้วยเมื่อวานก็จะมีรถพ่วงของราชมงคลเป็นรถไถก็มี
ก านันผู้ใหญ่บ้านก็แห่ไปก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของอ าเภอ ก็ยังคงอยู่ในเรื่องอ่ืนๆคงไม่ใช่
งานนโยบาย ในวันที่ 7  สิงหาคม 2559 ก็คือวันลงประชามติก็แจ้งพวกเราการแสดง



ตนเอกสารก็คือบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ที่มีภาพถ่ายและ
ก็มีเลขประจ าตัว 13 หลักก็ให้ไปที่ออกเสียงเพราะเขาเป็นการออกเสียงประชามติกัน
ที่ออกเสียงคือหน่วยเลือกตั้งเดิมที่เราแจ้งไปที่ออกเสียงศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน
ส่วนของหมู่ 4 นี้คงเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหมือนเดิมตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าถึง 4 โมง
เย็นมีความแตกต่าง แต่ถ้าเลือกตั้งของท้องถิ่นก็จะเป็นเวลา 8 โมงเช้าถึง 3 โมงเย็น 
ฉะนั้นเราที่อยู่ในพ้ืนที่ก็ตรวจบัญชีรายชื่อแล้วหรือไม่ก็จะมีแจ้งมาทางไปรษณีย์อยู่แล้ว
อายุ 18 นับถึงวันออกเสียง แต่ถ้าเป็นของ อบต. นับตั้งแต่มกราคมที่มีการเลือกตั้ง
ครบ 18 ปีบริบูรณ์ถึงวันออกเสียงประเด็นมี 2 ประเด็นคือ ประเด็นที่ 1.รับร่าง
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ประเด็นที่ 2. คือประเด็นค าถามที่สมาชิกกับ สส.เนี่ยเลือกนายก
รับสมัครนั้นท่านก็ไปอ่านดู แต่ประเด็นจริงๆก็อยากให้ท่านไปออกเสียง การออกเสียง 
เป็นสิทธิที่ท่านควรจะใช้สิทธิถ้าเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกผู้ใหญ่บ้านต่างๆนี้เป็นหน้าที่ไม่ไป
เลือกหน้าที่ท่านก็จะเสียสิทธิทางการเมือง อันนั้นคือหน้าที่ บางท่านอาจจะมีข้อสงสัย
ประชามติ ประชาพิจารณ์มันเหมือนกันไหมแตกต่างกันยังไง ประชามติก็คือว่าการขอ
ความเห็นที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องท่ีส าคัญโดยการออกเสียงนี่คือประชามติ ส่วน
ประชาพิจารณ์ฟังก็คล้ายๆกัน ประชาพิจารณ์ก็คือรับฟังความคิดเห็นในเรื่องที่จะเกิด
ผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชน  เช่น  การประชาวิจารณ์การก่อสร้างที่เตาเผาขยะใน
พ้ืนที่ว่ามันจะมีผลกระทบต่อประชาชนต้องฟังความคิดเห็น จะเรียกว่าการประชา
พิจาร แต่ประชามติต้องลงออกเสียงตัดสินว่าจะเอาหรือไม่เอายังไงอันนี้คือข้อแตกต่าง
อันนี้ก็เสริมความรู้ไปแจ้งให้ทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่ 7/2559   
ประธาน - การรับรองรายงานการประชุมที่แล้วก็ตัวนี้ผมไม่ได้ส าเนาให้กับผู้ร่วมประชุมทุกคนก็

จะส าเนาให้เป็นส่วนเป็นกองไป หลังจากท่ี ผอ.แต่ละท่านได้ไปอ่านดูแล้วหรือเจ้าตัวที่
ได้พูดในที่ประชุมได้ตรวจสอบดูมีแล้ว สาระมันคงไม่ได้แตกต่างจากที่ประชุมเท่าไรนัก
ใช่ไหมครับก็อยากจะฟังท่าน ผอ.แต่ละท่านมีอะไรที่มันต้องเพ่ิมเติมหรือมีข้อทักท้วง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่   หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  
7/2559  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2559  ครับ  

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์   
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
ประธาน - เรื่องท่ี 1 ครับก่อนที่จะมาประชุมก็มีแฟ้มวางอยู่ที่โต๊ะท างาน ผมเปิดดูก็เป็นการโอน

งบประมาณคงยังไม่ได้ลงนามและทั้งประกาศด้วย ตรงนี้อยากจะสอบถามทางงาน
นโยบายและแผนว่าโอนครั้งนี้เราได้ประสานกับกองแต่ละกองหรือไม่ต่อไปขอให้ถือ
เป็นแบบได้เลยนะครับ ถ้ามีกองใดแค่กองเดียวเนี่ยถ้าจะขอโอนงบประมาณอาจไม่
ต้องมีบันทึกก็แจ้งสอบถามเดินสอบถามกองที่เหลือว่าประสงค์จะโอนงบประมาณ
พร้อมกันไหมจะได้โอนงบประมาณครั้งเดียวเลย ก็สอบถามทั้งผอ.กองการศึกษา ผอ.
กองช่างด้วย ก็จัดการกันไปบางครั้งเราไปประหยัดบางครั้งในการโอนก็ไม่ได้หรอกมัน
มีความจ าเป็นก็ต้องโอนเราก็เอาข้อผิดพลาดในการตั้งงบประมาณนี้มาปรับปรุงในปี
ถัดไป เดี๋ยวลงไปก็จะไปเซ็นให้นะก็ลองสอบถามกันดู แต่ตอนต่อไปก็ถือว่าอย่างนี้ ถ้า 



มีบันทึกของกองคลังกองเดียว ก็ลองไปสอบถามสป.กองช่าง กองการศึกษาดูมันจะได้
โอนแค่ครั้งเดียว เพราะท่ีผ่านมาเดือนเดียว 2 ครั้งเลย คือเอาเอาครั้งเดียวให้มันเสร็จ
เลยซึ่งเราก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขกันได้ต่อไป 
- เรื่องท่ี 2 ก็คือวันที่ 12 สิงหาคม 2559 จัดโดยมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมกับจังหวัด
สุรินทร์ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตอ าเภอเมืองจัดมวลชนเข้าร่วม
ถวายพระพรที่โรบินสันของแกใหญ่ 50 คน อันนี้พิจารณาคงล าบากก็ขอมอบให้ทาง
ป้องกันนะครับ คุณมารุตจัด อปพร. 50 คนเช็ครายชื่อเลยเพราะผมต้องส่งไปที่ บทบ. 
วันที่ 12 สิงหาคม  2559 จะจัดรถรับส่งให้แต่ละแห่ง 50 คนใช่ไหมครับหัวหน้า 

นางสาวรวีวรรณ ภักดีกลาง - ค่ะ 
(หัวหน้าส านักงานปลัด) 
ประธาน - ทุก อบต.เลยนะครับเราจะเอากลุ่มแม่บ้านไปเลยก็คงล าบากเอาที่เป็นอาสานี่แหละ

เราจะเป็นออกค าสั่งใช้งานให้ไปร่วมกิจกรรมมอบให้ทาง ปภ.ไปดูแล 

 

มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ  
 
 
ประธาน - เรื่องนโยบายจากทางจังหวัดตอนนี้ทางจังหวัดสุรินทร์ก็แจ้งให้ความส าคัญเกี่ยวกับ

เบี้ยความพิการเงินสมทบเพ่ือการยังชีพของคนพิการ เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
ผู้สูงอายุอะไรต่างๆซึ่งย้ ามาว่า อปท.อย่าลืมการจัดท างบประมาณมันเปลี่ยนไปอย่าลืม
น ามาตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณซึ่งอันนี้ก็ย้ าและปรึกษาทางงานนโยบายและแผน ผม
ว่าให้ถือหนังสือสั่งการทุกฉบับเอามาศึกษาแล้วโดยเฉพาะเรื่องเบี้ยความพิการเขาก็
เปลี่ยนแปลงใหม่ข้ึนทะเบียนได้ตลอดเวลาให้เบิกจ่าย 1 เดือนถัดไปอันนี้ก็มา
ด าเนินการกันใหม่เมื่อสักครู่ก็ทางนักพัฒนาชุมชนก็ขออนุญาตไปเรื่องเหล่านี้เมื่อสักครู่
ถ้าหากเงินมันโอนมายังไม่เพียงพอก็ให้อธิบายกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเพราะว่าผู้ที่ขึ้น
ทะเบียนเนี่ยเขาจะรู้มากกว่าเราพอขึ้นปั๊บเดือนหน้าได้รับถ้าเรายังไม่มีงบประมาณให้
เขาก็อธิบายให้เขาเข้าใจเรื่องติดขัดงบประมาณแต่ว่าท่านได้ย้อนหลังแน่นอน มันก็อยู่
ที่วาจาในการเจรจาของเรานะครับ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
- ครับ อีกเรื่องก็คือทางกลุ่มงานการเงินเน้นย้ ามาบางครั้งเรื่องระบบ e-LASS ต่างๆก็
อยากจะให้ลงกับปัจจุบันเพราะว่าโชว์กันที่กรมนะครับเรื่องการเบิกจ่ายอะไรต่างๆการ
ตัดปิดบัญชอีะไรต่างๆซึ่งของเราก็ปรับปรุงไปเยอะทุกระบบมันก็มีเงินคงเหลือเรื่องปิด
บัญชีการลบข้อมูลทุกอย่างไม่มีอยู่แล้วก็ยังเหลือเรื่องระบบการปิดบัญชีส่วนใบผ่าน
ของเราก็มีส่วนการอนุมัติงบประมาณเรามีหมดครบทุกระบบเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้
เพราะว่าอ้างไปมีการล้างบัญชีอย่างนี้ทางจังหวัดไม่เข้าใจมันก็จะมีชื่อเขาก็อธิบายไปที่
กรมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งรู้ชื่อในที่ประชุมทั้งจังหวัดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนา
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนก็ของแกใหญ่มีการอนุมัติแผนไปแล้วมีการรายงานเขาเรียกระบบ
อะไรเกี่ยวกับแผนการด าเนินการได้กี่โครงการในแผนมีกี่ร้อยโครงการมาท าข้อบัญญัติ
แล้วกี่โครงการก็มีบางแห่งปัจจุบันจะสิ้นปีงบประมาณแล้วยังไม่กดลงอนุมัติแผนก็จะมี



เทศบาลสังขะ ของอ าเภอเมืองก็มี 1 แห่งของ อบต.สลักไดก็มีอีก  4-5 แห่งที่ไม่ได้รับ
การอนุมัติแผนก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้วแผนยังไม่ได้อนุมัติเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้
ที่รับผิดชอบดูสนใจกันอันไหนที่มันจ้องโชว์ระดับประเทศก็ดูกันไปก็สาระส าคัญของ
การประชุมประจ าเดือนของรับนโยบายจากจังหวัดก็ไม่มีอะไรมากก็มีการทวง
ค่าลงทะเบียนการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งของเราก็มีการจ่ายแล้วนะ โอเคครับก็วัน
นั้นก็มีการเชิญงานนโยบายและแผนให้ไปค้นหาโครงการอบรมดังกล่าวปีหน้าเขาส่ง
โครงการแล้วยังคุณอ๋ิว 

นางสาวทิภาภรณ์ จันทินมาธร - ยังค่ะ 
(เจ้าพนักงานธุรการ) 
ประธาน - เพราะมันส่งตั้งแต่ต้นปีเดี๋ยวมันหาโครงการไม่เจอเพราะโครงการมันระบุชัดเจนส่วน

หนังสือเชิญประชุมนี้มันไม่ได้ระบุว่าท้องถิ่น อบต.ให้ค่าลงทะเบียนเท่าไรแต่อันนั้นมัน
บอกนะครับว่า อบต.ทุกแห่งได้เท่าไรถ้าเป็นเอกสารที่แนบประกอบการเบิกจ่ายต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน - ครับต่อไป เรื่องนโยบายจากอ าเภอเรื่องแรกก็คือวันสองวันนี้พระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณพระองค์ก็จะเสด็จมาสุรินทร์อีกครั้งหนึ่งสถานที่ก็ 2 แห่ง
เหมือนเดิมก็คือที่ทรงงานบ้านการเกษตรผสมผสานต าบลตั้งใจและก็ที่ทรงงานทางด้าน
อ่างอ าปึลที่ตั้งใจก าหนดการเดิมท่านจะเสด็จวันที่ 7  สิงหาคม  2559  เป็นวันออก
เสียงประชามติพอดีเพราะฉะนั้นต ารวจคงเยอะไหนจะรักษาเส้นทางไหนจะอยู่หน่วย
เลือกตั้ง   เพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมเส้นทางรับเสด็จก็ประดบัธงท่านได้ย้ ามาของ
อ าเภอเมืองเท่านั้นอย่าไปใส่ผิดธงจะเสียเวลาให้เอาธงชาติอย่างเดียวก็คือตอนนั้นที่
หลายคนสับสนกันเดือนพฤษภาคมก็พระเทพฯ   เสด็จก็สับสนกันไปหมดเสด็จวันที่  
5 – 8  สิงหาคม  2559 นะครับวันที่ 5   สิงหาคม  2559 ก็จะประทับที่อ่างเก็บน้ า
ห้วยเสนงทีมงานเตรียมของท่อพีวีซีถ้าหมดก็แจ้งมาทางพัสดุทาง สป.ก็เตรียมเก่ียวกับ
เรื่องอาหารน้ าดื่มเตรียมไว้ประสานเราได้คิววันไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวก็จะแจ้งมาทางไลน์ว่ากี่
กล่องอันนี้คืองานรับเสด็จ ครับ 
- วันที่ 10 สิงหาคม  2559 งานทางส านักงานปลัดโดยงานการเกษตร อบต.ก็จะ
ด าเนินโครงการปลูกป่าสถานที่ก็คือบริเวณป่ากรงหมู่ท่ี 2 ก็ควรไปส ารวจพื้นที่คุณ
พิทยาไปส ารวจพื้นที่ประสานคุณสมยศซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปดูได ้ สร้างความคุ้นเคย
กับผู้น าชุมชนก่อนเพราะว่าผมคงไม่ได้มีโอกาสได้แนะน าให้ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้
รู้จักเพราะว่าตอนหลังผมได้ใช้ห้องประชุมของเราเป็นห้องประชุมสัญจรนอกจากเราได้
เชิญเขามาจะได้แนะน าให้รู้จักอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เชิงรุกมีรถยนต์หรือมอเตอร์
ไชค์ท่ีมันสะดวกก็ให้ไครพาไปหรือคุณสมยศไปหาทางผู้ใหญ่ไปแนะน าตัว ได้เห็นพื้นที่
ด้วยแล้วก็ทางวิชาการมันจะอยู่บนโต๊ะท างานมันไม่มีเท่าไรเราไม่ใช่งานระดับกรมงาน
นโยบายทั่วประเทศมันไม่ใช่เราก็มีงานที่ต้องออกปฏิบัติบางสิ่งที่เสนอในที่ประชุมกัน
อันนี้ก็ขอฝากไว้นี่คือวันที่ 10 สิงหาคม  2559 ซึ่งหนังสือผมเซ็นไปแล้วก็แจ้งกันไปเป็น
กิจกรรมหนึ่งก็แจ้งกันไป    
- ถัดมาก็วันที่ 12 สิงหาคม  2559 เราก็จะมีโครงการลงนามถวายพระพรก็จะใช้เวลา
กลางวันเพราะกิจกรรมเวลาตอนเย็นตอนกลางคืนเนี่ยจะต้องมีทีมที่จะไปร่วมกันที่



จังหวัดจัดไว้ 50 คนเมื่อสักครู่ ซึ่งในปีนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านมี
พระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา แต่ของเราจัดตามสภาพเป็นศูนย์กลางรูปแบบก็
เหมือนเดิมมีเวทีมีเต็นท์ให้นั่งรอแล้วก็มีการลงนามถวายพานพุ่มราชสักการะ เอา
ตามท่ีพวกเราถวายความจงรักภักดีเพราะฉะนั้นวันนั้นมันจะมีกิจกรรมเข้ามาเสริมก็คือ
โครงการของหลักประกันสุขภาพเป็นการปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพถวายพระพรเฉลิม
พระเกียรติพระแม่ของแผ่นดินในวันแม่วันที่ 12 บางท่านกน็ าจักรยานมาแต่งกายท่ี
ออกก าลังกายมาด้วยมันก็ไม่ได้ผิดวัตถุประสงค์ในการถวายความจงรักภักดี เราสังเกต
นะครับว่าบุคคลที่ไปถวายพระพรของในหลวงที่โรงพยาบาลศิริราชก็ไม่ได้แต่ง
เครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบสีกากีแขนยาวกันทุกคนก็จะเป็นกลุ่มก็จะใส่เสื้อ
เหลืองแต่เจตนาก็คือมาถวายความจงรักภักดีของเราก็เช่นกัน วันนั้นการถวายพระพร
ช่วงเช้าให้ใส่เสื้อสีฟ้ากระโปรงสีด าหรือกางเกงสีด านะครับก็สุภาพสตรีกางเกงก็ได้ไม่
บังคับอยู่ที่เจตนาของเราที่มาถวายความจงรักภักดีพระองค์ท่าน พอเสร็จกิจกรรมท่าน
เลขาของสปสช.ก็จะพาทีมปั่นจักรยานออกไปก็ทางนี้จะมอบให้ทางป้องกันประสาน
คุณไพศาล ขอรถน าขบวนมา 1 คันแค่ปั่นไปในหมู่บ้านรถจักรยานอย่าให้เกิดอุบัติเหตุ
สุนัขตัดหน้าจะล้มกันเป็นแถวได้เหมือนกัน โดยเฉพาะถ้ามีรถน ามาก็จะมองเห็นตั้งแต่
ไกลจับบุตรหลานไม่ให้วิ่งข้ามถนนกันสุนัขของเขาเดี๋ยวเราปั่นจักรยานไปเหยียบเท้า
สุนัขเป็นเรื่องอีก สมัยคุ้มครองสัตว์ให้เสียเงินเสียทองกันอีกถ้าพูดไปก็คุยกันเล่นๆในที่
ประชุม ท่านนายกน้อยของส าโรงท่านบอกว่าระวังไว้นะยุคนี้ยุคหมาเป็นใหญ่เราไปท า
อะไรติดคุกได้ท่านว่าอย่างนี้อันนี้ก็แจ้งกิจกรรมของเราให้ทราบ   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
- อีกหนึ่งก็ถือว่าสลับกันไปสลับกันมามาคือแจ้งนโยบายเรื่องการป้องกันพูดถึงสุนัขมี
พิษสุนัขบ้าที่คุยกันที่จังหวัดในจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้มีสุนัขที่เข้าข่ายเป็นโรคกลัวน้ าพบ
แล้ว 3 ตัวแล้วก็พบกันวันประชุมก านันผู้ใหญ่บ้านเมื่อวานอีก 1 ตัวซึ่งลักษณะที่เป็น
พิษสุนัขบ้านี้ส่วนมากจะเป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของเป็นสุนัขจรจัดเพราะฉะนั้นเขาให้เรามา
ดูว่าในต าบลเราส่วนมากสุนัขจรจัดมันไม่อยู่บ้านมันมาอยู่ที่ท าการ อบต.บ้างอยู่ที่วัด
บ้างอยู่ที่ส่วนราชการอยู่โรงเรียนบ้างซึ่งเป็นเพราะว่าไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน 
เพราะไม่มีเจ้าของไม่มีใครกล้าไปจับแม้กระทั่งอาสาปศุสัตว์เองมาคุยเรื่องนี้ว่าไม่มีใคร
กล้าจับมันก็เป็นหน้าที่หนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการป้องกันระงับเชื้อ
โรคติดต่อการน าพาหะต่างๆแต่จะต้องเป็นกรณีของไม่มีเจ้าของของเราสามารถตั้งซื้อ
วัสดุได้แต่จะต้องเป็นสุนัขจรจัดเท่านั้น ส่วนมากที่มีเจ้าของที่เราไปเดินฉีดให้ตามบ้าน
ใช้งบประมาณหลวงเรียกเงินคืนทันที ทุกวันที่อบต.ท าได้คือฉีดสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของ
ยากมากท่ีจะจับสุนัขดังกล่าวอันนี้ความเห็นตรงกันไหม เพราะฉะนั้นนี้เราจะตั้ง
งบประมาณไว้หรือไม่ตั้งไว้เดี๋ยวทาง ปภ.ค่อยมาคุยกัน ถ้าตั้งไว้ต้องมีปัญหาสมาชิกต้อง
เล่นแน่ตั้งไว้แล้วไม่ไปฉีดให้ชาวบ้านซึ่งมันฉีดไม่ได้ซึ่งเราควรจะอ้างดีกว่าไม่ได้ตั้งซึ่ง
สมาชิกเขาเข้าใจไปส่วนหนึ่งหนึ่งแล้วว่ามันฉีดไม่ได้อันนี้คือพิษสุนัขบ้าต าบลที่เป็น
แชมป์ก็คืออ าเภอเมือง ต าบลสลักได โรคไข้เลือดออกไม่มีผู้เสียชีวิตปีที่ผ่านมาเขาก็
แจ้งกันท่ีประชุมเลย  

มติที่ประชุม   รับทราบ 



- อีกเรื่องหนึ่งที่จะแจ้งก็เกริ่นไปเบื้องต้นก็วันที่ 7 สิงหาคม  2559 เป็นการออกเสียง
ประชามติเรื่องรับร่างรัฐธรรมนูญก็จะก าหนดกรรมการประชุม กกน.กรรมการออก
เสียงประจ าหน่วยซึ่งต าบลของเราก็เสนอรายชื่อไปแล้วทุกหน่วยออกเสียงแล้วมี 13 
หน่วยออกเสียง เจ้าหน้าที่ของเราไม่มีเป็นผู้ที่เคยเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
เดิมเป็นของหมู่บ้านเขา เขาก็จะอบรม 2 วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้ มี 20 ต าบล ภาคเช้า 5 
ต าบล ภาคบ่าย 5 ต าบล วันพรุ่งนี้มีแกใหญ่ภาคบ่ายเป็นเรื่องของ กกน.เขาท่ีจะแจ้ง
กันไปฝ่ายปกครองท้องที่จะน าคุยกันไปที่เก่ียวข้องกับเรามี 2 คนคือคุณสันดุสิทธิ์  
ทองเปรียบ กับคุณพัชรี แก้วกล้า ซึ่งได้ออกค าสั่งจากอ าเภอมาแล้วจากคณะกรรมการ
ออกเสียงประจ าเขตออกเสียงก็ไปปฏิบัติหน้าที่วันเสาร์ที่ 6  สิงหาคม  2559 ให้ไปที่
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เวลา  15.00  น. การแต่งกายไม่ได้แจ้งก็คงจะเป็นชุดที่สุภาพ
ที่สุดนะครับเขาจะมีบัตรให้ติดหน้าอกส่วนค่าตอบแทนวันนั้นไม่ได้พูดถึงก็ไปจ่ายหีบ
และคูหาพร้อมวัสดุอุปกรณ์ให้เฉพาะของต าบลเรานะอย่าไปแจกผิดต าบล 13 หน่วย
เราก็กลับก็ไปเจอกันอีกทีวันที่ 7 สิงหาคม 2559  หลังปิดการลงคะแนนเราก็ไป
ประมาณบ่าย 3  โมง อันนี้ก็ไปรับเอกสารทีมเราไม่ใช่แค่ 2 คนก็จะมีจากข้าราชการ
ฝ่ายปกครองที่ท าการปกครองของอ าเภอจังหวัดก็เข้ามาเสริมก็มีประมาณ 5 คน
เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ไปใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งที่ภูมิล าเนาของท่าน  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
- ครับ งานแรกก็คือทางหนังสือสั่งการของมหาดไทยเองให้ส ารวจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ยังไม่มีการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจะรายงานถึงปัญหาอุปสรรคว่าเพราะเหตุใด 
ซึ่งเขาจะมีแบบรายงานมาเช่นซ่ึงการใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวท าไมต้องเรียกว่าการใช้
จ่ายเงินเพราะว่าพวกเราเรียกกันค่อนข้างจะไม่ค่อยถูกด้วยกฎหมายระเบียบว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเขาจะเขียนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดย
การอนุมัติของสภาท้องถิ่นหรือจ่ายขาดเงินสะสมในกรณีเรื่องสวัสดิการเพราะฉะนั้น
การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นการอนุมัติของสภาท้องถิ่นการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่นก็การด าเนินการได้มอบหมายให้แต่ละกองที่รับผิดชอบเช่นกอง
ช่างก็ได้ไปส ารวจมาแล้วก็ยังไม่ได้รับรายงานตรงนี้ก็เข้าใจเพราะว่าไปส ารวจพร้อมกัน
ทั้งโครงการใช้จ่ายเงินสะสมและโครงการข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีก็เห็นใจ
เพราะบุคลากรก็ปรับลดไปอีกหนึ่ง อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ช่วยช่างโยธาก็ต้องรับภาระ
ต าบลละ 5 ล้านก็ยังไม่จบก็เห็นใจกัน ถ้าพยายามกันให้เต็มที่ ก็ผมมีเหตุผลที่จะตอบพี่
น้องสมาชิกพ่ีวันนี้ได้ข่าวว่าที่เขามาประชุมได้ข่าวว่าสมาชิกบางกลุ่มโทรไปเร่งรัด
ประธาน ประธานไม่กล้าคุยกับผมโดยตรงก็ไปคุยกับคุณสันดุสิต บางครั้งก็น้อยใจว่า 
มันไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของสมาชิก สมาชิกคอยพิจารณาเวลาส่งไปแค่นั้นเองมันก็เลยคิด
ว่าจู้จี้จุกจิกหรือเปล่าถ้าเป็นจ่ายขาดก็โดนลงโทษมันไม่มีรายงานมหาดไทย ถ้ามี
หนังสือนี้ค้ าคอไม่แน่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิของสมาชิกเขาเราก็ให้การประสานไป
เพราะว่านายอ าเภอเขาถามในที่ประชุมมีบางแห่งจะขอเปิดวิกเพราะบางแห่งยังมีอยู่ 
4-5 แห่งที่ยังไม่รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมรวมแกใหญ่ด้วย ท่านก็จะมีการถามนายก
บางต าบลเช่นจะขอเปิดวิกท่านจะเซ็นอนุมัติให้เปิดวิกไหมท่านก็บอกว่าไม่ใช่ทุกแห่งนี่
ท่านก็ถามท้องถิ่นว่าเขาจะจัดท าข้อบัญญัติช่วงเดือนไหนใช่สิงหาคมไหม เพราะฉะนั้น



ทุกแห่งตั้งสมัยประชุมสามัญอยู่แล้วก็ให้ใช้ประชุมสามัญเลย แต่ขอให้ประชุมก่อน
ข้อบัญญัติงบประมาณแค่วันเดียวก็น่าจะจบก็ได้ประสานกับทางสภาแล้ว จะเอาก่อน
ข้อบัญญัติงบประมาณ เพราะข้อบัญญัติของเราประชุมถึงวันที่ 25 งบประมาณก็ว่ากัน
ไปลงมติวันที่ 24 หรือ  25  ก็ว่ากันไปขอก่อน เดี๋ยวจะต้องมีแผนเพ่ิมเติม ระเบียบ
วาระแรกเอาแผนเพ่ิมเติมก่อนและฝากของหมู่ 7 ไว้ด้วย เดี๋ยวจะให้กองช่างได้ชี้แจง 
แต่ให้ผมพูดก่อน เมื่อวานมันก็มีปัญหางานขึ้นในการบริหารงานที่ไม่ค่อยราบรื่นที่ไม่
เกี่ยวกับเราพวกเราปฏิบัติหน้าที่ได้ดีได้ถูกต้องที่สุดแล้วแต่มันมีปัจจัยอย่างอ่ืนเช่น
ปัจจัยพื้นที่ในหมู่บ้านผมไม่เคยคิดเลยว่าโครงการในหมู่บ้านที่เสนอผ่านสภาเป็น
ข้อบัญญัติมันไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากท่ีหมู่ 2 บ้านแกน้อยมันต้องยกออกท้ัง 
2 โครงการก็มีเจรจากับผู้ที่ชนะการประมูลเจรจากันได้ ผมก็ถอนไป ต่อมาก็มีโครงการ
หมู่ที่ 7 บ้านทนง ซึ่งเมื่อวานก็ไปท าความเข้าใจกันกับทีมกรรมการตรวจการจ้าง มีช่าง
กับผม ก็มีสมาชิกผู้เสนอโครงการไม่ชี้แจงอะไรเลยนั่งเฉยๆเราก็ชี้แจงเองต้องปรับย้าย
พิกัดคือมันก็สามารถท าได้ใช้ระเบียบวิธีงบประมาณข้อ 29 ก็บอกว่าการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงของบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
คุณภาพและปริมาณเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่นมีที่เก่ียวข้องกฎหมายหนึ่งแล้วคือ 1.วิธีงบประมาณ กฎหมายที่ 2. ก็คือ
การกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่บ้านจะต้องไปประชุมประชาคม
ให้รับทราบว่าการไปเปลี่ยนแปลงอย่างไรสถานที่ตรงไหน ที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย
จัดท าแผนล าดับที่สองกฎหมายจัดท าแผนเหมือนกันจะต้องมาท าเป็นแผนเพ่ิมเติมเข้า
มา ส่วนวิธีงบประมาณจะต้องเอาค าชี้แจงในสภา หากมีการปรับลดอะไรต่างๆมันก็ไป
เกี่ยวพัสดุจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญามีการเพ่ิมวงเงินหรือลดวงเงินให้เป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อหนึ่งสองก็ว่ากันไปอ านาจที่เป็นแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงต้อง
ไปแก้ไขในสัญญามันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับขั้นตอนมันก็เยอะอันนี้คือ
กฎหมายระเบียบค่าใช้จ่ายพัสดุ วิธีงบประมาณการจัดท าแผน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนงบประมาณพัสดุก็มีอยู่ 3 อย่างเพราะฉะนั้น
ขั้นตอนมันก็จะเริ่มงานล่าช้าก็ฝากทางนายช่างโยธานะครับได้ประสานกับงานแผน 
นโยบายและแผนและก็พ้ืนที่ ขอให้บรรจุเข้าไปที่ประชุมคณะกรรมการวันนั้นก็เป็น
แผนคร่าว ๆ ไปก่อน ก็อยากฝากอีกหนึ่งทางกองช่าง ทางงานแผนยังไม่ได้คุยยังไม่ได้
ประสานงานอยากจะเสนอเรื่องรั้วอบต. ที่เราประชุมผ่านไปวันนั้น  รั้วกับท่ีกั้นประตู 
เพราะว่ามันไม่ต้องเดินทางไปประมาณการไกล  วัดก็ประมาณการได้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
- แล้วก็จากนั้นมีการร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรมใหม่ล่าสุดนี้ ซ่ึง อบต.ต้องรายงาน วันที่  
8  สิงหาคม  2559 ก็ขอให้ทางที่จะไปดูพ้ืนที่ก็ขอให้ประสานกับทางท่านก านันท่าน
อยากจะออกไปพร้อมเพราะเกี่ยวข้องกับงานของนายอ าเภอก็คือ นางสม ตื่นเต้นดี
ร้องเรียนไปบอกว่ามีโครงการของหน่วยงานใดไม่ทราบไปท าถนนคอนกรีตให้ตัวเอง
โดยตัวเองไม่ยินยอม ก็แปลก อันนี้หมู่ที่ 10 ผู้ใหญ่บ้านเขตนายเกียรติทวี   จันทร์เพ็ญ 
ซึ่งได้สอบเบื้องต้นแล้วพบว่าวันนั้นไปตรวจหมู่บ้านละ 5 ล้านไปเจอผู้ใหญ่พอดี ผู้ใหญ่
นี้ใช้งบประมาณของนายอ าเภอนะหมู่บ้านละ 2 แสนพอดีมาท าโครงการศาลาเหลือ



เงินก็ด้วยความปรารถนาดีก็ไปเทตามซอยเล็กให้ชาวบ้านได้สะดวก แต่พอดีเจ้าของที่
บอกไม่แจ้งไม่มาขอจึงขอร้องเรียนจริงๆ เรามีหน้าที่รายงานอย่างเดียวส่วนการเจรจา
ไกล่เกลี่ยเป็นทางฝ่ายก านันกับนายอ าเภอเราก็รายงานไปตามหน้าที่ของเราว่ามันไม่ใช่
งบประมาณของเราก็ต้องฝากทางพ่ีบุญมา ก็พวกเราก็ท างานตามหน้าที่ที่พวกเราดูแล
แต่เราก็ไม่ใช่บางครั้งมีบางอย่างเข้ามามันก็ต้องใช้เวลาที่งานประจ าของเราไปช่วยดูแล
เขา เช่นกรณีหอกระจายข่าวหมู่ 4 ที่ท าหนังสือเข้ามาเราก็ส่งทางกองช่างออกไปดูไป
ประมาณการไม่ใช่งบของเราสาเหตุก็คือว่ามีการเข้าไปพบท่านรองผู้ว่าฯว่าหอกระจาย
ข่าวมันเสียนานแล้วไม่มีหน่วยงานใดออกมาซ่อมให้ท่านรองผู้ว่าก็ให้ปลัดจังหวัดเชิญ
ผมไปพบท่านก็บอกว่าท่านพอจะซ่อมแซมได้ไหมผมก็บอกว่ามันไม่ใช่ทรัพย์สินของเรา
มันเป็นทรัพย์สินของหมู่บ้าน ถ้าของเราโอเคท่านก็บอกว่าแล้วช่วยกันยังไงก็คงช่วย
ก าลังคนได้ที่เกี่ยวกับช่างไฟไปตรวจสอบได้เสียซ่อมแซมยังไงใช้เงินของทางหมู่บ้านเขา
ตอนนี้เขาก็ให้เงินมาแต่เป็นคนของเราที่ช่วยท่านปลัดบอกว่าช่วงจะเลือกตั้งอย่างนี้
ด้วยพยายามช่วยซ่อมกันบูรณาการมีคนก็ลองไปซ่อมให้กันเพื่อให้การประชาสัมพันธ์
การออกเสียงได้เพราะงานออกเสียงมันเป็นงานระดับชาติก็ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ใช้สิทธิ
ไม่ถึง 80% ก านันผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีก็โดนเพ่งเล็งนายอ าเภอโดนกันทั้งหมดมันบังคับ
กันไม่ได้มันเป็นสิทธิที่แต่ละคนจะไปใช้กันหรือไม่มันเป็นสิทธิไม่ใช่หน้าที่ ถ้าการเลือก 
สส. สว. ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน มันเป็นหน้าที่ไม่ไปจะมีความผิดจากสิทธิการเมือง ซึ่ง
ตอนนี้ก็ได้ประสานทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ก็ให้ใช้งบประมาณของทางหมู่บ้านเราก็จะ
ช่วยสังคมช่วยหมู่บ้านเขาไปมันก็จะเป็นภาพพจน์ที่ดีเวลาเราขอความร่วมมือเขาเขาก็
จะให้ความร่วมมือเราก็ได้กินเงินเดือนของ อบต.อยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงที่หายไปทุกคน
ไม่ต้องสงสัยก็เป็นบัญชาท่านผู้บริหารที่ได้บัญชาออกไปก็วันนี้ให้เสร็จเพราะต้องไปซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ก็ผู้ใหญ่บ้านให้เงินมา 3,000 บาทก็ไปจัดการให้เขาวันพรุ่งนี้ก็คงจะเสร็จก็
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแต่ตัวล าโพงนะเพราะว่าทางทีวีทางหมู่บ้านเขาซื้อเองหมดเราก็ใช้แต่
ก าลังคนไป แล้วก็เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่งตามกฎหมายจัดตั้งให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอญัตติให้สภาพิจารณาภายในวันที่ 15 สิงหาคม  2559
เพราะฉะนั้นมันก็มีกรณีว่าของเราปีที่ผ่านมาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเรา
ประจ าปีเขาให้ประกาศใช้ 1 ตุลาคม พอประกาศใช้ 21 มกราคม มันมีเหตุคือเสนอ
เข้าไปแล้วก็ถูกทักท้วงจากผู้ก ากับดูแลให้มาทบทวนหลายอย่างก็ต้องประชุมกันอีกแต่
ครั้งนี้ไม่อยากให้มีเหตุเราลองดูว่ายุคนี้เราเริ่มกันใหม่มีเจ้าหน้าที่ที่ครบตามสูตรแล้วให้
มันประกาศใช้ 1 ตุลาคม พอได้นะเพราะว่าทุกวันไม่ต้องพิมพ์ดีดหรือโรเนียวเราใช้
คอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมเพียงแต่ว่าข้อมูลต้องได้เข้ามาครบข้อมูลทางการเงินได้
หมดแล้วนะตอนนี้เหลือแต่ข้อมูลทางด้านรายจ่ายที่จะมาประกอบครบยังครับ 

คุณสันดุสิทฺธิ์ ทองเปรียบ  ตอนนี้ได้ข้อมูลประมาณ 70% แล้วครับ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน    -แล้วก็มันก็เก่ียวกับค่าใช้จ่ายเงินสะสมซึ่งมันจะต้องผ่านการประชุมพิจารณาจากผู้

   บริหารทั้ง 2 เรื่องมันจะต้องผ่านที่ประชุมจากผู้บริหารก่อนมีการบันทึกการประชุม 



 เพราะฉะนั้นจะประชุมวันศุกร์นี่ได้ไม ถ้าไม่ได้วันศุกร์ขออย่างช้าเป็นวันจันทร์เพราะว่า
อาทิตย์หน้าต้องเสนอยื่นญัตติแล้วถ้าได้วันพรุ่งนี้จะนัดประชุมวันศุกร์ถ้าใช้จ่ายเงิน
สะสมนะเพ่ือมาผ่านที่ประชุมเพ่ือมาคัดเลือกโครงการต่างๆอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวจะมี
บันทึกข้อความถึงผู้บริหาร ผอ.กอง หัวหน้าส่วนต่างๆ  
ต่อไปทางกองช่างก่อนนะงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการประมาณการทั้ง2 
ประเภททั้งประเภทใช้จ่ายเงินสะสมและก็ประเภทประจ าปีความก้าวหน้าความ
คืบหน้าเป็นอย่างไรให้แจ้งให้ทราบในที่นี้เลยเรียนเชิญ 

นายชีนณะวงศ์ วรรณศิริ - ตอนนี้งานจ่ายขาดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่งานโครงการในข้อบัญญัติครับ 
(นายช่างโยธา)   มันจะมีเพ่ิมเติมมา 2-3 หมู่ครับพรุ่งนี้น่าจะเสร็จครับ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน - ก็อันดับแรกผมเอาของใช้จ่ายเงินสะสมก่อนนะก็ทางช่างว่าท าเสร็จแล้วก็ทางช่างท า

เสร็จก็จะมีบันทึกข้อความไปถึงทางงานวิเคราะห์ประสานงานช่างก็ไม่ต้องบันทึกถึง
นายกอีกเพราะว่านายกไม่ได้สั่งให้ช่างไปโดยตรงเพียงแต่บอกว่าให้ประสานกันเลยเป็น
กี่โครงการยอดเท่าไรเวลาเราจะประชุมตั้งแต่ยอดเงินสะสมที่ติดบัญชีปี 58 มียอด
เท่าไรจะต้องมีอะไรตามระเบียบเวลาบันทึกการประชุมต้องมีเรื่องเหล่านี้แต่เวลามี
บันทึกการประชุมจะมีการพูดจากันชัดเจนส่วนเรื่องข้อบัญญัติแต่ละกองก็ได้เสนอ
ความต้องการเข้ามาเราก็พิจารณากันว่าของหมู่บ้านนี้จะมีอะไรเท่าไรแต่จริงๆอยาก
เอารายจ่ายประจ าก่อนผมว่าทางหมู่บ้านก็ได้ไปพอสมควรไม่ใช่ว่าปีนี้ไม่มีโครงการเลย
ก็ไม่ใช่ปีนี้ก็มีโครงการท่านก็มีโครงการของท่าน 1 โครงการแต่ก็ยังไม่ได้พิจารณาเรื่อง
ข้อบัญญัติงบประมาณก็มีการโทรมาต่อรองกันแล้วขอ 2 ขอ 3 ที่คุยกันวันนี้มีแนวโน้ม
ที่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปอภิปรายนายกอีกครั้งหนึ่งผมก็บอกว่าไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิของ
สมาชิกอยู่แล้วซึ่งการใช้จ่ายเงินสะสมนี้ต้องใช้จ่ายภายในปีงบประมาณนั้นแล้ว
ด าเนินการผูกพันในปีถัดไปก็ได้ก็คือยังไงก็ตามให้ทัน ถ้ามีการมาสอบถามกันก็บอกว่า
พวกเราก็ด าเนินการเต็มที่อยู่แล้วการประมาณการที่หลาบหลวมผิดพลาดการ
ด าเนินการไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาที่เราวิ่งแก้กันอยู่ทุกวันการใช้จ่ายเงินสะสมที่เขาห้าม
มันก็มีอยู่เช่น 
1.การก่อสร้างอาคารที่ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร  
2.การจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง 
หากเป็นไปได้ก็ควรจะเอาเข้าข้อบัญญัติงบประมาณไม่ใช่ว่าจัดซื้อไม่ได้ซื้อรถดับเพลิงก็
ซื้อได้ต้องบอกความจ าเป็นถ้าไม่ได้ซื้อตัวนี้มันจะเกิดความเสียหายกับชุมชนขนาดไหน
เป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินขนาดไหนแต่ถ้าเป็นไปได้ควรจะตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณเรื่องระเบียบตัวนี้ก็ต้องฝากทางงานแผน งานนโยบายและแผน บางครั้ง
ระเบียบมากมายทางคุณพ่ีบุญมาก็คงจะแยกสมองทางขวาไม่ถูกนะ แค่เรื่องชาวบ้านก็
ยังจะไม่พออยู่แล้ววันนั้นเราก็ช่วยกันดูที่เราเก่ียวข้องเช่นระเบียบวิธีการงบประมาณก็
จะเป็นงานทางงานแผนเรื่องระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเราก็ช่วยแยกกัน
ก่อน  

ประธาน         - อีกเรื่องหนึ่งก็คืองานการเจ้าหน้าที่ก็คือตรงนี้เราว่างเว้นต าแหน่งอยู่ 2 ต าแหน่งที ่        
                                         ลาออกไปทางฝั่งโยธานี้คือเราเสนอไป ก. นี้อนุญาตให้เห็นชอบให้ลาออกใช่ไหมแล้ว    



                                         การสรรหาต่อไปต้องขอลงนามอีกไหม 
นางสาวปัทมพร เนตรวิจิตร - ลูกจ้างไม่มีมีแต่ข้าราชการ ถ้าข้าราชการนี้ขอไปแล้วให้ลาออกอนุมัติแล้วค่ะ 
(นักทรัพยากรบุคคล) 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน -คือของข้าราชการก็มีแต่เรื่องโอนย้ายก็ส่วนการสรรหาก็มีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุกับ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กก็ของศูนย์นาเกา พอถึงเวลาสรรหาทุกครั้งนี้เราจะบรรจุ 1 ตุลาคมก็
สรรหาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนตรงนี้จะได้มีเวลาในต้นปีงบประมาณใหม่ 

นางสาวปัทมพร เนตรวิจิตร - อันนี้ให้สรรหาทั้ง 2 เลยใช่ไหมคะเพราะว่าหนูเห็นแต่กองคลังท าหนังสือบันทึก 
(นักทรัพยากรบุคคล)  ข้อความค่ะ 
ประธาน - ทางกองการศึกษาด้วยก็ ผอ.คนใหม่ก็อย่าลืมท าบันทึกเข้ามาขออีกคนหนึ่งส่วนเรื่อง

คุณสมบัติเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับว่าต้องมีแบบใหม่ไหมครูรู้แต่ว่าเมื่อก่อนจะต้อง
จบเอกปฐมวัยทุกวันนี้ต้องยังไงบ้างปรึกษาดูดีๆ อีกเรื่องหนึ่งคุณปัณณธรเรื่องส ารวจ
ครูผู้ดูแลเด็กท่ีบรรจุแต่งตั้ง ที่บรรจุแต่งตั้งแล้วคุณวุฒิไม่ตรงมีไหม  

จ่าสิบเอกปัณณธร  ปัญญาเหลือ   ไม่มีครับ 
(เจ้าพนักงานธุรการ) 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน อีกหนึ่งผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้บรรจุนี้มันจะมีแนวโน้มยังไง 
นางสาวปัทมพร เนตรวิจิตร - ค่ะก็เรื่องที่พ่ี ผดด.ได้สนใจและก็สอบถามมานะคะว่าเมื่อไรเขาจะได้ก็สอบถามมา 
(นักทรัพยากรบุคคล) หลายครั้งมากว่าเมื่อไรกรมจะจัดสรรมาตามที่ได้ไปอบรมได้ฟังทางอาจารย์ที่ได้พูดก็

นานมาได้หลายเดือนแล้วนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะให้เพ่ิมในตรงนี้แต่ว่าจะต้อง
ตรวจสอบให้ดีเสียก่อนว่าเพราะว่าตอนนี้มันเกิดมีปัญหาเยอะในเรื่องของครู ผดด.ไม่
ว่าจะเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองที่มีอคติกับครู ผดด.ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง
ลูกจ้างประจ าที่เขาน้อยเนื้อต่ าใจแม้กระทั่งลูกจ้างภารกิจต าแหน่งอื่นๆที่ไม่ได้มีโอกาส
เหมือนกับต าแหน่งครู ผดด.ก็มีปัญหาไปถึงกรมมีการร้องเรียนมีหนังสือไปถึงกรมก็เลย
ออกหยุดไว้ก่อนนะคะก็คืออยากตรวจสอบให้ได้คุณสมบัติจริงๆไม่อยากให้ต้องมานั่ง
เยียวยาเหมือนเช่นที่ผ่านมาแต่ก็มีแนวโน้มก็ประมาณ 4,000 นะคะก็คือให้อดใจรอก็
ท างานให้สมกับท่ีจะได้ต าแหน่งมาแล้วก็ให้เก็บผลงานเพ่ือที่จะให้ด าเนินการสรรหานะ
คะ ขอบคุณค่ะ 

ประธาน -ครับทุกอย่างก็ต้องรอเราไปต่อกลอนไม่ได้เราคิดว่าทุกอย่างจะชัวร์เมื่อมีหนังสือ
มาแล้วสั่งการอันนี้เราก็ตั้งความหวังไว้อาจจะว่าขึ้นบัญชี 2 ปีอาจจะหมดบัญชีก็เรา
เหลืออยู่กัน 2 คนมันก็ต้องได้กันทั้งหมดเพราะว่าเคยคุยกันมาก่อนทางกรมมีนโยบาย
มาว่าจะต้องบรรจุให้ได้ครบทุกคนทั่วประเทศคัดกันไปทยอยกันไปแต่อย่าเพ่ิงหมด
ความหวังขอให้พวกเรามีหวังไว้อันนี้คือทางครูผู้ดูแลเด็กซึ่งในศูนย์ตะคร้อของเราซึ่งใน
ส านักงานลองดูความสามารถของ ผอ.อยู่กัน 3 คนก็น่าจะเพียงพอก็ลองดูถ้างานมัน
หนักก็ท าบันทึกเข้ามานะครับก็เห็นใจอยู่แต่อยากให้ท่านลองดูก่อนให้เต็มที่ก่อนส่วน
ทางศูนย์เด็กเล็กก็ได้แจ้งไปแล้วทางงานบุคลากรก็จะดูในช่วงเวลาที่เหมาะสมต้องสรร
หาเข้ามาเพ่ือรายงานกรมด้วยเพราะการลาออกหลังจาก ก.มีมติให้ลาออกเราต้องแจ้ง
กรมด้วยไหม 



นางสาวปัทมพร เนตรวิจิตร - ให้รายงานกรมใหม่ค่ะแต่ว่าให้อยู่ในคุณสมบัติทีก่รมก าหนด 
(นักทรัพยากรบุคคล) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน -ครับก็ท าตามหน้าที่ของตนเองไปก็ถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ส่งมาทุกกองแล้วใช่ไหมว่าความ

ต้องการโครงการหรือค่าใช้สอยอะไรต่างๆก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ดูเกี่ยวกับเรื่อง
เกี่ยวกับการอบรมพยายามเอาของตรวจ ITA แค่นั้นก็พอ ส่วนโครงการอย่างอ่ืนจะให้
มาของบของ สปสช.เอาเพราะว่า สปสช.เราไม่ได้ด าเนินการแต่ของเราแค่คนเดียวจะมี
ทั้ง อสม.โรงพยาบาลช่วยกัน เวลามีงานก็ไม่ต้องยุ่งเยอะเช่นโครงการที่ผ่านมาการ
อบรมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพก็เชิญเขามาเป็นประธานเราก็ท างานกันไปเวลาเรา
อบรมกันที่นี่ทีทุกงานทุกกองต้องร่วมกันขึ้นมาเปิดมันเสียเวลา ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้
ท าโครงการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนี่แหละมากมายแต่เพียงแต่ว่าโครงการที่มีการตรวจ
การประเมินก็เหมือนโครงการตามพระราชด าริเช่นโครงการปลูกต้นไม้ก็ใส่เข้าไป 
โครงการขยะถ้ามันแยกออกไปได้เกี่ยวกับสุขภาพไปเป็น สปสช.ได้ก็เอาอย่างนั้นเราก็
จะลดจ านวนปริมาณโครงการลงอันนี้เป็นแนวคิดนะครับก็ไม่ได้ห้ามว่าเสนอมาที่อบต. 
ไม่ได้ไม่ใช่นะครับก็เป็นแนวคิดว่าเราจะมีศักยภาพท าแล้วเสร็จทันไหม พอเสร็จ
อาทิตย์นี้อาทิตย์ต่อไปก็อีกแล้วมันเหนื่อยไปไหมลองพิจารณาดู ส่วนอื่นกองอ่ืนมีอะไร
เสนอในที่ประชุมไหมครับ เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์โครงการอะไรเชิญครับ 

นางสาวปัทมพร เนตรวิจิตร -ขออนุญาตค่ะท่านนายกหนูขอเพ่ิมเติมอีกนิดหนึ่งโครงการที่ต้องท าในปีงบประมาณนี้ 
(นักทรัพยากรบุคคล) นี้นะคะได้โครงการต่างๆการทุจริตนะคะที่ต้องประเมิน ITA ก็ได้เข้าไปคุยกับทางท่าน

อดุลย์ ปปช.ก าหนดการของท่านที่ท่านจะสะดวกให้มาเป็นวิทยากรให้เราคือ 1 
กันยายน 2559 นะคะก็ต้องขอความร่วมมือพ่ีๆน้องๆกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอยากให้
ทุกคนให้ความส าคัญเพราะว่าทางดิฉันและก็นิติกรก็ได้เข้าไปได้ฟังความคิดเห็นที่เขา
สะท้อนมองมาในหน่วยงานของเราซึ่งมันไม่ค่อยดีสักเท่าไรเรื่องการใส่ใจของเรารวมถึง
ข้าราชการ ลูกจ้าง ทั้งสมาชิกผู้ทรงเกียรติของเราด้วยนะคะที่เขามองมามันเกิด
ผลกระทบกับเราในการตรวจด้วยนะคะคือเขามองเปรียบเทียบแม้กระทั่งว่า
นายอ าเภอเมืองของเราอยู่ในอันดับต้นๆที่ไม่ค่อยให้ความส าคัญเรื่องที่อบรมเท่าไรนะ
คะก็อยากฝากตรงนี้กับพ่ีๆน้องๆในการอบรมแต่ละครั้งเนี่ยจากบุคคลภายนอกขอ
ความร่วมมือในการเข้ามานั่งตรงนี้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน - ก็ทุกครั้งมันอยู่ที่การประสานงาน การประสานงานของเรามันยากทุกครั้งเราก็จะ

เกณฑ์กันข้ึนมาก็จะเป็นแต่พวกเรานั้นแหละ ส่วนท่านบุคคลภายนอกจะน้อยไม่ว่าจะ
เป็นสมาชิกอบต.เองก็พวกท่ีไม่เคยเข้ามาก็ไม่เข้ามาเลย เพราะฉะนั้นอยู่ที่การ
ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาเขาคือประธานสภาเขาก็มีมาตรการของเขา ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านันก็ตามเราบังคับเขาไม่ได้มีแต่ขอความร่วมมือแต่ว่าทางงานบุคคลพยายามคุยตรง
นี้ก็หมายถึงว่าพวกเราที่อยู่ตรงนี้อยากให้มาเต็มให้มากท่ีสุดพวกท่ีมีภารกิจก็ขึ้นลงๆเรา
ก็ไม่ได้ว่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ที่การประชาสัมพันธ์และการประสานงานเป็นหลัก
เป็นหลักท าความเข้าใจกันว่าน่าจะดีขึ้นกว่านี้ บางอย่างเรามองว่ามันเยอะอย่ามองว่า
มันเยอะเราก็ค่อยๆท าไปมันก็จะเหลือน้อยลงถ้ามองว่าทุกอย่างมันมหาศาลน่ะมันท า



ให้ใจเราไม่อยากจะท ามันท้อแท้แค่มองเห็นภาพท้อแท้มันก็ไม่อยากจะท าพอท าไปท า
มาเกือบหมดก็ลุยต่อก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการมองงาน มองงานอีกอย่างหนึ่ง
ปัญหาอุปสรรคมันก็ต้องมียิ่งท างานกับชุมชนความคิดเห็นแตกต่างกันบางคนไม่เคยไป
ร่วมประชุมประชาคมแต่พอมีปัญหากลับมาผสมโรงกับเขาในหมู่บ้านในชุมชนมันก็
เกิดข้ึนซึ่งเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไปอธิบายไปไกล่เกลี่ยเจรจามันก็เป็นปัญหาที่เรา
จะต้องชนต้องแก้กันไปถ้าทุกอย่างมันแก้มันแก้ได้หมดเพียงแต่ใช้เวลาในการแก้ไม่
เท่ากันแค่นั้นเองบางอย่างก็แก้ได้เร็วบางอย่างก็แก้ได้นานหน่อยแต่ถ้าเราพยายามจะ
ช่วยกันแก้มันก็จะเบาบางลงอันนี้ก็คือข้อคิดหนึ่ง 

 

โดยสรุปการประชุมวันนี้คือเรื่องรับเสด็จก็มอบหมายไปแล้ว สองเรื่องการไป
ใช้สิทธิลงประชามติก็แจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาดังกล่าวแล้ว
สามเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีข้อมูลรายรับ
สมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วน แต่ถูกต้องหรือเปล่าต้องตรวจดูอีกที อีกหนึ่งเรื่องโครงการ
ของกองช่างก็ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมนี่คือข้อสรุป สรุปต่อ
อีกก็คือการถวายพระพรใส่เสื้อสีฟ้ามีปก ลงนามถวายพระพรเวลา 08.30 – 09.00 น.
เราก็จะเริ่มพิธีถวายพระพร  9 โมงเช้าเป็นต้นไปเพราะว่าโครงการของ สปสช.เริ่มปั่น
เวลาเท่าไร ยังก าหนดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้แต่มาครบ ท าพิธีเสร็จก็เตรียมไปปั่นกันก็ถวาย
พระพรไม่นานถ้าเริ่ม 09.10 น. ก็เสร็จประมาณ 10.30 น. ก็เสร็จแล้วปั่นก็รณรงค์วัน 
แม่ด้วย แล้วโดยสรุปอีกจัดคนเข้าร่วมที่โรบินสันซึ่งก็มีกิจกรรมการแสดงด้วยนะเดี๋ยว
รายละเอียดก าหนดการให้มาประสานกับทางหัวหน้านิดก็จะมีนักร้องค่อนข้างดังมา
จากบริษัทที่มสีังกัดเขาว่าอย่างนั้นของทหารจัด   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน - วันนี้ขาดคุณไสว เพราะว่าต้องขายแบบอยู่ข้างล่าง ซึ่งผมก็เคยบอกว่าให้แจ้งเหตุผล

มานะครับถ้าท่านติดภาระก็ว่ากันไป ผมอนุญาตทั้งหมดปัญหาเกิดข้ึนค่อยๆแก้ไขอย่า
ใจร้อนอย่าโวยวายมันไม่เกิดผลดีต่อตัวเองก็ต้องเงียบๆคุยกันสิ่งที่เราจะได้มันก็ไม่ได้
มันอาจจะดีขึ้นให้เราลองคิดกันดูใช้การตรึกตรองก่อนจะท าอะไรใช้ความคิดหยุดยั้งสัก
นิดมันก็จะดีขึ้นอันนี้คือการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมของเราก็คือเขาบอกว่าการใช้ชีวิต
ร่วมกันไม่จ าเป็นต้องเป็นต้องเป็นคนดี เลิศเลอ ดีเด่นอะไรนักหนาที่เราจะใช้ชีวิต
ร่วมกันขอให้ท างานได้ด้วยกันก็พอแล้วแค่นั้นเองคนดีหรือไม่ดีก็ท างานด้วยกันได้ก็ถือ
ว่าเป็นองค์กรที่ดีเราอย่ามองว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีถ้าดีกันทุกคนท างานร่วมกันไม่ได้ก็ไม่
มีประโยชน์แต่คนไม่ดีทุกคนมาอยู่รวมกันท างานร่วมกันได้มันได้ประโยชน์กว่าครั้งนี้ไม่
มีผู้ดูแลเด็กมาประชุมเพราะผู้ปกครองก็ร้องแล้วทั้งนี้เรื่องที่เกี่ยวกับกองการศึกษาให้
น าไปเผยแพร่ บางกองก็ประชุมทุกอาทิตย์บางกองก็เดือนหนึ่งหลังจากท่ีผมประชุมไป
แล้วบางกองงานเยอะเขาประชุมกันเกือบทุกวันก็มี ก็กองการศึกษาถ้ามีโอกาสประชุม
แต่ละศูนย์ก็เชิญเขามาว่างๆที่ไม่กระทบกับการปฏิบัติงานของผู้ปกครองที่จะฝากบุตร
หลานมา ครับก็ใช้เวลามาเนิ่นนานก็ครั้งต่อไปตามที่ผมสรุปเมื่อสักครู่แต่ละคนที่ได้รับ
มอบหมายให้ไปด าเนินการตามนั้นมีปัญหาปรึกษาก็เข้าไปรายงานได้ท่ีห้องท างานเรา
พยายามรายงานกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปอบรมอะไรก็ช่างก็ถือว่าเป็นการ



แจ้งความคืบหน้าก็เอาทุกอย่างในวันนี้ที่ได้รับไปลองพินิจพิจารณากันดูก็ขอให้พวกเรา
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องชาวต าบลของเราตั้งใจให้ดีที่สุด ท าให้ดี
ที่สุดจนหมดความสามารถผมก็จะเห็นใจพวกเราดูเจตนาในความตั้งใจแค่นั้นเองมันดู
กันไม่ยากใช้การสังเกตก็ดูได้แล้วอยู่ที่ความตั้งใจจริงหรือไม่ ก็ขอขอบคุณพวกเราที่ให้
ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้เดือนหน้าก็คอยพบกันอีกครั้งวันนี้ก็ขอปิดประชุมครับ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี - 

ประธาน  - กล่าวปิดประชุม 

 

ปิดการประชุมเวลา  16.15 น. 
 

                (นางสาวทิภาภรณ์  จันทินมาธร) 
                 ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
                    ผู้บันทึกรายงายการประชุม 
           

                

                    นายประกาศิต  จันทน์หอม 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

          

   
 
 

 
           
  
     


