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เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายประกาศิต จันทน์หอม ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 -ก็พวกเราก็ห่างเหินกันเดือนหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่ง เดือนที่แล้วประชุมเดือนถัดไปเดือน

ก่อนที่เราจะประชุม เดือนนี้ก็มีเรื่องท่ีเราจะต้องเตรียมการหลายๆอย่างเพราะกิจกรรม
ยังไม่หมดไป หมดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพรรษาแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมที่รออยู่เสาร์
ที่ 2ของเดือนมกราคม วันเด็กแห่งชาติโดยเฉพาะอาทิตย์หน้าเราก็รับนโยบายความ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งก็ได้เตรียมการไปบางส่วนแล้ว โครงการก็มีการ
ปรับแก้ไขไปบ้างส่วน วันนี้ก็มีท้ังพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งใหม่ด้วยก็จะได้รู้แนวทาง
ว่าเราจะได้ท างานด้วยกันอย่างไร รับรองราบงานการประชุมครั้งที่แล้วไม่มีนะครับ 
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 3 ก็มีสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วเรื่องการจัด
กิจกรรมเราก็จัดไปแล้ว เช่นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพรรษาเราก็ท าเท่าที่
กฎหมายให้เราท าได้ ผมจะบอกพ่ีน้องทุกคนเลยครับว่านโยบายเราไม่มีเราไม่ใช่
นักการเมืองที่ต้องมีนโยบาย ให้เราท าให้อิงหลักของกฎหมายเสนอเข้ามาผมไม่บอกว่า
ให้พ่ีน้องต้องท าอย่างโน้นอย่างนี้กฎหมายให้เราท าได้เราก็ท าไปตามที่กฎหมายให้ที่
เกินมานี้ไม่ต้องกังวล มีทั้งพนักงานใหม่ท่ีได้แนะน าตัวไปเมื่อครั้งที่แล้ว และก็มีเพ่ิมเติม
มายังไม่รู้จักหน้ารู้จักตาก็ใช้ระเบียบวาระนี้แหละแนะน าก็ยังมีอีก 3 ท่านที่พวกเรายัง
ไม่ได้รู้จักก็เชิญทาง ปภ. แนะน าตัว สวัสดีครับผมชื่อ สน จันทร์ทาทิพชื่อเล่นชื้อสนมา
จากบ้านแกใหญ่หมู่ 12 สวัสดีครับผมชื่อนายนัฐจักร ค าปลิว ชื่อเล่นต๋องครับมาจาก
บ้านแกใหญ่ สวัสดีครับชื่อโบ้ท นายรุ่งโรจน์ ถือกล้า เป็นผช.ป้องกันครับมาจากเข
วาสินรินทร์ สวัสดีค่ะชื่อศิริยากร ผนึกทอง ชื่อเล่นกบ ต าแหน่งแม่บ้านมาจากบ้านแก
ใหญ่ค่ะ 

  ประธาน                           -ครับเป็นมิติใหม่ที่เรามีแม่บ้านระดับปริญญาตรีถือว่าเป็นบุคลกรที่มีคุณภาพ ราชการ
เราก็ผ่าน ก มาแล้วทุกต าแหน่งของจันทบุรีก็เข้าวันพรุ่งนี้เราก็ประสานกันอยู่  ของ
บุรีรัมย์วันที่ 28 และก็จะมีมาอีกทีก็มีใหม่แต่ก็ที่มาร่วมท างานกับเราก็อยากให้พีน้อง
ให้ความร่วมมือด้วย ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชมคุณพัชรี แก้วกล้าคงจะคุ้นหน้ากันแล้ว
นะ ก็จะมีภารกิจหมอบให้ก็คืองานวันเด็กเดี๋ยวลองคุยด ู

นางพัชรี แก้วกล้า                   สวัสดีค่ะ นางพัชรี แก้วกล้า ย้ายมาจาก อบต.หนองบัว อ าเภอศีขรภูมิพื้นเพเป็นคน 
(นักพัฒนาชุมชุน)                    ต าบลท่าสว่าง ก็มาด ารงต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ขอบคุณค่ะ 



   ประธาน                          ครับ ก็มีความหวังกับพ่ีน้องพนักงานส่วนต าบลที่มาร่วมท างานกับเราเราจะไม่เรียกหรอ
กว่าเป็นพนักงานจ้างหรือข้าราชการให้พวกเราคิดว่าพวกเราเป็นพนักงานส่วนต าบล
เป็นองค์กรเดียว ก็คือได้รับการกระซิบจากผู้เข้าประชุมว่าวันนี้ไม่ควรจะยาวคงไม่ถึง
ห้าโมงเย็นหรอก เอาซัก 2ชั่วโมง เพราะก็มีการเดินไปอบรมกันมาหลายที่ก็อยากให้
แจ้งด้วยซ้ าไปในที่ประชุมว่าไปอบรมมาได้อะไรบ้าง ได้แม่น้ ามูลแม่น้ าโขง วันนี้
บุคลากรไม่เข้า จริงๆมีเป้าหมายให้บุคลากรมาอธิบายการเข้าสู่ระบบแท่งให้กับพวก
เราได้รับทราบเบื้องต้น แต่เมื่อถึงเวลามันก็มีหนังสือสั่งการอยู่แล้วอยากให้เรารู้
แนวทางกันก่อน พอดีบุคลากรไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรถ้ามีประชุมอีกจะให้มาชี้แจงให้พวกเรา
ฟัง ที่อุบลฯ ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วก็ไปกันหลายคนคนที่ไปแล้วก็ไม่เป็นไรจะหมอบให้
ผู้แทนซักคน อย่างคนที่ไม่ได้ไปเช่นผมก็ไม่ได้ไปมันก็ได้ความรู้ใหม่ๆ มา ก่อนอ่ืนผม
จะแจ้งเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาฯซึ่งปลัด อบต.เป็นเจ้าที่งบประมาณโดย
ต าแหน่ง ปี 59เขาเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง เช่น ในส่วนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เขาให้ไปใช้ในหมวดค่าใช้สอยหรือที่เราเรียกว่างบ
ซ่อมแซมกัน ต้องโอนไปให้ถูกหมวด ก็ตรงนี้ก็อยากจะขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่
พัสดุด้วย แล้วอีกอย่างค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ก็ได้รับความร่วมมือจากพ่ีน้องมา
ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดงานสถานที่ ผอ.กองช่างก็จะเป็นผู้ดูแลเป็นหัวหน้าทีม  ก็
ได้รับความร่วมมือจากทุกกองไม่ว่าจะเป็น สป. ไม่ว่าจะเป็นกองการศึกษาก็ได้กระแส
ตอบรับมาค่อนข้างพอใจ ก็จะมีไม่พอใจบ้างอย่างนั้นแหละก็บอกมีกันงบไว้ก็ไม่เป็นไร
ผมก็ได้ชีแจงบอกไปทางทีมงานก านันผู้ใหญ่บ้าน ที่ว่าหมู่บ้างส่งผู้เข้าประกวด 2-3 คน
เพราะโครงการมันมี 13 คน ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายท้องที่เท่าที่ควร ในการ
เขียนโครงงานเพ่ือการจัดงานต่างๆ ค่าเลี้ยงอาหารมันท าได้นะแต่คุณจะต้องให้เขามา
ทั้งวันหรือไม่แล้วเลี้ยงงานเป้าหมาย เช่นงานผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนญาติพ่ีน้องผู้สูงอายุ
ที่มารับมาส่งไม่มีสิทธิคือทุกอย่างท าได้แต่ต้องอยู่ในกรอบ เช่น รางวัลชมเชยการ
ประกวดอะไรต่างๆ รางวัลหมายถึงมันต้องมีผู้แพ้มีผู้ชนะ เพราะฉะนั้น ที่จัดวันลอย
กระทงเข้ามาตอนแรกก็เขียนว่าให้มีรางวัลชมเชยปลอดขวัญ ผมก็ตีกลับไปว่าต้องเป็น
การชนะการประกวดอะไรซักอย่าง รางวัลที่ 1,2,3 มีแล้ว ก็ให้เป็นรางวัลชนะการตอบ
ค าถามไป สตง. มาสอบถามว่าแกใหญ่นี้ชนะกันทุกคนหรอ ก็ตอบได้คนต าบลเก่ง  แต่
ค าว่ารางวัลชมเชยในการเขียนโครงการอย่าให้มี ที่เขาห้ามเลยก็คือของที่ระลึก ของ
ช าร่วย ของขวัญ ให้เขียนเป็นของรางวัล ของรางวัลหมายถึงว่าไม่จ าเป็นต้องมีการ
ประกวดกันมันถึงจะตอบข้อสอบถามของ สตง.ได้ แล้วอีกอย่างที่มีในข้อบัญญัติคือ
การศึกษาดูงานต่าง ๆ ที่เขาท้วงติงกันมาเช่น อสม.ไปดูงานที่ชายทะเลหมู่บ้านเกาะ
ปันหยีซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันกับงาน เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ในการไปต้องให้ตรงกับ
บทบาทหน้าที่ อสม.ก็ต้องเกี่ยวกับสุขภาพ เพราะฉะนั้นการดูงานก็ต้องเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ อันนี้ก็คือที่ผมไปอบรมมาก็เลยมาแจ้งให้พวกเราฟัง ส่วนเงินรางวัลเขา
ก็ระบุในการจัดการแข่งขันกีฬาเท่านั้น ส่วนการจัดงานเขาไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็น 
25% ให้ดูตามความเหมาะสมและตามสถานการต่างๆแต่ถ้าเป็นไปได้ให้อิงหนังสือสั่ง
การเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา ต้องชัดเจนไม่ใช่ 25%ของโครงการที่เขียนมา 25%
ของประมาณการมาจากข้อบัญญัติงบประมาณ ถึงจะจ่ายจริงๆแค่ 40,000 แต่เงิน



รางวัลก็คิดจาดข้อบัญญัติในงบประมาณ อันนี้คือเรื่องการแข่งขันกีฬาของรางวัลชิ้น
หนึ่งไม่เกิน 1,500 ส่วนค่าใช้จ่าย อปพร.ทีเรามีโครงการตั้งจุดตรวจรองแต่ละต าบลถ้า
มีค่าตอบแทน มีค่าเบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทนให้ใช้ในกรณีสาธารภัยเท่านั้นออกค าสั่งไปนี้
เบิกค่าตอบแทนไม่ได้ส่วนการตั้งด่านหรือไปช่วยงานขององค์กรอ่ืนเขาจะไม่ใช้กันเบิก
ค่าตอบแทนไม่ได้ ค่าเบี้ยเลี้ยงก็ต้องอยู่ในลักษณะการไปราชการต้องมีค าสั่งต้องมีการ
เขียนว่าได้มีการออกจากที่ตั้งบ้านพักเมื่อไรแล้วก็กลับถึงบ้านพักเมื่อไร อีกเรื่องหนึ่งก็
คือค่าเคด 1669 เป็นรถตู้สีขาวผมก็เซ็นต์รับรองไปแล้วการเบิกค่าเคดต้องมีลายเซ็นต์
ของผู้บริหารยังเป็นของเอกชนอยู่แต่เขาก็ใช้ชื่อกู้ชีพ อบต.แกใหญ่ผมก็เซ็นต์อนุญาต
ไปแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559การซ่อมแซมมันจะเหลือพียง 3 หมวดเท่านั้นคือ 
หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดวัสดุ หมวดที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่มีก็
ตัดไป เพราะฉะนั้นการซ่อมครุภัณฑ์หรือวัสดุต่างมันจะไม่มีก าหนดว่าไม่เกิน 5,000 
บาทไม่มีนะ ยังติดอยู่ที่ว่าเวลาตั้งข้อบัญญัติซ่อมแซมครุภณัฑ์ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 นี้
ไม่มีตัดออก เดี๋ยวทางระเบียบพัสดุเขาจะมีหนังสือแจ้งอีกครั้งต้นปี 59 ส่วนการ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ถ้าเป็นครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ถ้าเป็นเครื่องจักร เช่น รถ ให้ดูซีซี เกิน 
1200 ซีซีเป็นครุภัณฑ์ขนากใหญ่ การซ่อมแซมเป้าหมายและจุดประสงค์ให้ซ่อมแซม
ให้คงสภาพเดิมใช้การได้เหมือนเดิม อันนี้ก็คือความรู้ที่เอามาแจ้งคร่าวๆที่ผมได้ไป
อบรมที่โคราชมาเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณโดยตรง ก็จะมีอีเรื่องหนึ่งก็คือ
อาทิตย์หน้าวันที่ 29เป็นหนังสือเวียนกันทั่วจังหวัดแหละ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตรายเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 
ธันวาคม – 4มกราคม 2559 ก็ได้ประสานฝ่ายปกครองท้องที่แล้วเพราะแกใหญ่ไม่ได้
เป็นเป้าหมายจุดตรวจหลักแล้ว จุดตรวจหลักจะเป็นด้านหน้าโรงเรียนบ้านตระแบก
น้อย เราก็เป็นจุดตรวจรองก็จะใช้ตรงคอสะพานวัดแกใหญ่ ก็ส่วนผู้เข้าเวรก็จะมี ส.
อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ให้ก านันออกค าสั่งไปถ้าผมออกค าสั่งก็จะมาถามกกันเรื่อง
ค่าตอบแทนอีกก็ตัดปัญหาไปก็เข้าใจกันผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไปเอาผลงานเขาเหมือนกัน 
ก่อนที่จะเข้าเรื่องอะไรต่าง ๆ ก็มาดูวันเด็ก เสาร์ที่2 ของเดือนมกราคมเพราะฉะนั้น
วันที่ 9 มกราคมคือวันเด็กแห่งชาติ ผมก็ก าหนดว่าให้จัดวันที่ 8 โดยเจ้าภาพหลักก็คือ
กองการศึกษาท าโครงการตามที่กฎหมายให้เท่านั้น เครื่องเล่นเด็กเครื่องเล่นอะไรนี้ไม่
ต้องมี ส่วนเรื่องอาหารคงไม่ได้เลี้ยงเด็กหรอกเด็กคงจะรับไอศกรีมที่เราไปแจก ตรงนี้
ผมจะท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบการว่าจะท าบุญร่วมเลี้ยงอาหารเด็ก
เป็นซุ้มก็จะมี 1. บริษัทสตราร์เทค  2.คุณสมาน 3.คุณสมเรือง ก็ประมาณ3-4เจ้า ส่วน 
ส อบต.ที่คุยกันเมื่อวานก็จะมี 1 ซุ้มอันนี้หลักๆ ก็ว่ากันแค่นี้ก่อน ส่วนการแสดงในวัน
เด็กอยากจะให้หัวหน้าศูนย์ได้ซ้อมเด็กๆอย่าให้ใช้เวลานาน                                                                   

 
 

. 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ           

                                        - ไมมี -  

ประธาน  - กล่าวปิดประชุม                                                                



                                         

 

                ปิดการประชุมเวลา  16.30 น. 

  

                

 

 

                  

                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   นางสาวศรันยา แสนกล้า 

               ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน 

                    ผู้บันทึกรายงายการประชุม 

         

         



 

                     นายประกาศิต  จันทน์หอม 

              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

          

   
 
 

                  นายประกาศิต  จันทน์หอม 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

                      ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
           
  
     


