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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ประจ าปี 2563 

วันจันทร์ที่  24  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

************************************ 
รายช่ือผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายปรีชา มุลาลินน์ ประธานสภา อบต. นายปรีชา มุลาลินน์ 

2 นายพิสูตร ดีเลิศ รองประธานสภา อบต. นายพิสูตร ดีเลิศ 

3 นายประกาศิต จันทน์หอม เลขานุการสภา อบต. นายประกาศิต จันทน์หอม 

4 นายวิชัย จรจรัญ สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 1 นายวิชัย จรจรัญ 

5 นายสัญญา สันทานุลัย สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 1 นายสัญญา สันทานุลัย 

6 นายเยอรมัน ชมด ี สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 2 นายเยอรมัน ชมดี 

7 นายบรรจง ยอดอินทร์ สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 2 นายบรรจง ยอดอินทร์ 

8 นายเอก หงษ์ทอง สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 3 นายเอก หงษ์ทอง 

9 นายจักรพงศ์ หมายมั่น สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 3 นายจักรพงศ์ หมายมั่น 

10 นายยวน เสาร์ทอง สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 4 - 

11 นายสมเภา คงกล้า สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 4 นายสมเภา คงกล้า 

12 นายสมพงษ์ สุขสงวน สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 5 นายสมพงษ ์สุขสงวน 

13 นายจ าเนียร คงกล้า สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 5 นายจ าเนียร คงกล้า 

14 นายรพีพงศ์   เกลียวเพียร สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 6 นายรพีพงศ์  เกลียวเพียร 

15 นายอ๊อส ครบสิ้น สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 7 นายอ๊อส ครบสิ้น 

16 นายวีรชัย แต้มทอง สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 7 - 

17 นายสุพจน์ สุขสงวน สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 8 นายสุพจน์ สุขสงวน 

18 นายดุษฎี สุขเอ่ียม สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 9 นายดุษฎี สุขเอ่ียม 

19 นายศักดิ์ดา ปรากฏมาก สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 10 นายศักดิ์ดา ปรากฏมาก 

20 นายสมศักดิ์ ศรีเนตร สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 10 นายสมศักดิ์ ศรีเนตร 

21 นายวิเชียร วงศ์สกุล สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 11 นายวิเชียร วงศ์สกุล 

22 นางสมควร ศิริพูน สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 11 นางสมควร ศิริพูน 

23 นายสุชาติ เมืองงาม สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 12 นายสุชาติ เมืองงาม 

24 นายอนิวรรต มานุจ า สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 12 นายอนิวรรต มานุจ า 
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รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายยวน เสาร์ทอง สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 4 -ลาป่วย- 

2 นายวีรชัย แต้มทอง สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 7 -ลากิจ- 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประกาศิต   จันทน์หอม ปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. นายประกาศิต  จันทน์หอม 

2 นางสาวรวีวรรณ ภักดีกลาง หัวหน้าส านักปลัด นางสาวรวีวรรณ ภักดีกลาง 
3 นางนนทวรรณ สามารถ ผอ.กองคลัง นางนนทวรรณ สามารถ 
4 นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว ผอ.กองการศึกษา นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว 
5 นายสิทธิชัย ภาสกานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายสิทธิชัย ภาสกานนท์ 
6 นายวิชย พรหมรักย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายวิชย  พรหมรักย์ 
7 นายณัฐพร สีแซก นักวิชาการเกษตร นายณัฐพร สีแซก 
8 นายพลา สะอาดเอ่ียม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกน้อย นายพลา  สะอาดเอ่ียม 
9 นายอุทัย ส าเร็จดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 นายอุทัย ส าเร็จดี 

10 นายดุสิต จิตสมาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 นายดุสิต จิตสมาน 
11 นายทวีศักดิ์ ชัยงาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 นายทวีศักดิ์  ชัยงาม 

 

 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
เมื่อถึงเวลาประชุมแล้วเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแกใหญ่เข้าร่วมประชุมฯ และเชิญนายปรีชา มุลาลินน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ จุด  
เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและเป็นผู้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจ าปี พ.ศ.2563 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - วันนี้สภาได้แจ้งนัด ส.อบต.แกใหญ่ทุกท่านมาร่วมพิจารณาในญัตติที่ฝ่ายบริหารได้
(ประธานสภาฯ)   เสนอในสมัยประชุมสมัยแรก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 22 ท่าน ลา

25 นายเสงี่ยม พวงศรี สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 13 นายเสงี่ยม พวงศรี 

26 นางนฤมล มั่นหมาย สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 13 นางนฤมล มั่นหมาย 
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     2 ท่าน มีหนังสือลามา คือท่านวีรชัย แต้มทอง ส.อบต.หมู่ที่ 7 ท่านติดภารกิจไป
    จังหวัดกระบี่ ส่วนท่านยวน เสาร์ทอง ส.อบต.หมู่  4 ท่านลาทางโทรศัพท์มาก่อน
    เนื่องจากท่านไม่สบายเส้นโลหิตแตก ท่านไปโรงบาลด่วน ท่านสมควร ศิริพูน ส.อบต.
    หมู่ 11 ท่านโทรศัพท์มาบอกว่าท่านขอเข้าช้าเนื่องจากติดภารกิจที่ธนาคาร ธกส. มี
    ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมทุกกอง และได้รับเกียรติจากท่านพลา  สะอาดเอ่ียม            
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกน้อย ซึ่งท่านจะมาชี้แจงญัตติ ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
    ขอถอนสภาพที่ดินครับ 
     แจ้งที่ประชุมทราบในเดือนนี้ อบต.แกใหญ่มีนักวิชาการสาธารณสุขท่าน
    ย้ายไปจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และมีข้าราชการใหม่ซึ่งมา
    บรรจุเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มารายงานตัวที่ฝ่ายบริหารของ อบต.แกใหญ่
    ท่านแรกคือ นายวิชย พรหมรักษ์ ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท่านที่สอง นาย
    ณัฐพร  สีแซก ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร อยากจะให้ท่านทั้งสองได้แนะน าตัวครับ
     เชิญวิศวกรฯ ก่อนครับ 
นายวิชย พรหมรักษ์  - ผมนายวิชย พรหมรักย์ ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จบการศึกษาปริญญาตรี 
(วิศวกรโยธาฯ)   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ประสบการณ์การ          
    ท างานก่อนเข้ารับราชการ  ท างานบริษัทเอกชนทั้งสิ้น 10 ปี ลักษณะงานที่ เคย 
    ท างานมาเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ อาทิ บ้าน คอนโด ท าอยู่ 6 ปี และท างาน
    เกี่ยวกับโรงกลั่นที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังกับบริษัทเอส ที พี แอนด์ ไอ จ ากัด     
    มหาชน 1 ปี สุดท้ายท างานเกี่ยวกับงานทาง อาทิ ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน
    พาราแอสฟัลติก งาน Recycling และถนน คสล. ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับคณะ         
    ผู้บริหารทุกท่านด้วยครับ ขอบคุณครับ          
นายปรีชา มุลาลินน์  - ภูมิล าเนาปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ไหมครับ     
(ประธานสภาฯ)  
นายวิชย พรหมรักษ์  - จังหวัดสุรินทร์ครับท่าน 
(วิศวกรโยธาฯ) 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญนักวิชาการเกษตรแนะน าตัวครับ    
(ประธานสภาฯ)  
นายณัฐพร สีแซก  - ผมนายณัฐพร สีแซก ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ประสบการณ์การ
นักวิชาการเกษตรฯ  ท างานอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงของ 5 ปี ท างานที่โรงบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 ปี
     อยู่ในต าแหน่งบริหารงานทั่วไป ผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ   
นายปรีชา มุลาลินน์  - ภูมิล าเนาอยู่ที่ไหนครับ    
(ประธานสภาฯ)  
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นายณัฐพร สีแซก  - ผมเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดครับ 
นักวิชาการเกษตรฯ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ครับทั้งสองท่านก็มารับต าแหน่งที่นี่ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ว่าง ทั้งต าแหน่งวิศวกรโยธา
(ประธานสภาฯ)   และนักวิชาการเกษตรคงจะท างานได้สะดวกและเต็มที่ ก็ยินดีต้อนรับทั้งสองท่าน
    ครับ เพราะเราต้องการต าแหน่งทั้งสองต าแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับ ขอขอบคุณแทน
    ท่านสมาชิกด้วยครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  
นายปรีชา มุลาลินน์  - เนื่องจากได้รับแจ้งจากทางฝ่ายเลขานุการสภาว่าเครื่องบันทึกเสียงของเรามี
(ประธานสภาฯ)   ปัญหา ขณะบันทึกเสียงเครื่องจะติดๆดับๆ ก็เลยท าให้การบันทึกขาดตอนไปไม่ 
    สมบูรณ์ก็ต้องขออภัยที่ประชุม จึงขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมไปในสมัย
    ประชุมถัดไปครับ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ท่านวิชัย จรจรัญมีข้อสงสัยอะไร เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายวิชัย จรจรัญ  - กรณีเรื่องรายงานการประชุมเห็นว่าเครื่องติดๆ ดับๆ แต่การแก้ไขวันนี้ก็ยังเห็น
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1)  อยู่เครื่องเดียว ไม่ทราบว่าทั้ง อบต. มีเครื่องบันทึกเสียงอยู่กี่เครื่อง มีอยู่เครื่องเดียว
    เดี๋ยวก็เสียอีก ข้อกฎหมายเราก็ยังไม่ได้ส่งเพราะเรายังไม่ได้รับรอง ถูกต้องไหมครับ
     ในการประชุมครั้งที่แล้ว เพราะว่าถ้าเรารับรองก็ถือเป็นข้อกฎหมาย การแก้ไขและ
    ป้องกันก็มีอยู่เครื่องเดียว วันนี้ถ้าเสียอีกจะท ายังไงครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านเสงี่ยม พวงศรีครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเสงี่ยม พวงศรี  - เรื่องรายงานการประชุมนี้คือปัญหา ตั้งแต่เรื่องการเลือกเลขาฯ ผมก็เคยคุยว่าผิด
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13)  ระเบียบไหม ไม่ผิด แต่ความเหมาะสมเวลาการท างาน ท าให้เกิดปัญหาถ้าเรา            
    อัดเสียงอย่างเดียวเกิดเครื่องเสีย ถ้าเรามีตัวตนนั่งคอยจดบันทึกไปด้วยถ้าเครื่อง
    เสียอย่างน้อยก็มีตัวนั้นเป็นที่รองรับ อยากจะฝากไว้ให้หาวิธีแก้ไขด้วยครับ              
     ขอบคุณครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ. 2547 ข้อ 100 ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นคน
    หนึ่งจะตั้งกระทู้ถามเกินกว่าหนึ่งกระทู้ไม่ได้ เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
     เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่ามีบางท่านได้สองค าถามก็คืออยู่ที่ดุลพินิจของท่าน           
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    ประธาน แจ้งระเบียบข้อนี้ให้สมาชิกได้ทราบด้วยครับ บางเรื่องจ าเป็นต้องถามหนึ่ง
     คนสองค าถามในประเด็นวันนี้นะครับ   
    3.1 เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ที่ท าการโอนเข้าบัญชีไปแล้ว
    แต่มีการเปลี่ยนแปลงมารับเป็นเงินสดเป็นเพราะสาเหตุใด  
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านสุชาติ เมืองงาม ส.อบต.หมู่ 12 ครับ    
(ประธานสภาฯ)  
นายสุชาติ เมืองงาม   - กระผมได้ยื่นกระทู้ถามทั่วไปกับท่านคณะผู้บริหาร ส านักงานปลัด อบต.แกใหญ่ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13)  เกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อด้วยระเบียบกระทรวงมหาด
    ไทย ด้วยหลักเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2562 เบี้ยความ
    พิการ พ.ศ.2563 ในหมวดที่ 4 ข้อที่ 13 ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็น
    เงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร ท่านประธานครับระเบียบนี้เขาไม่ได้บังคับว่า   
    จะต้องให้โอนเป็นเงินเข้าธนาคารรับเป็นเงินสดก็ได้  ก็อยากจะเรียนถามคณะ          
    ผู้บริหารว่าเพราะสาเหตุอะไร เดี๋ยวผมจะได้ถามอีกต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านผู้บริหารตอบค าถามครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายประกาศิต จันทน์หอม - ตามระเบียบวาระนี้ก็คือเรื่องกระทู้ถาม ก็คือค าถามที่ถามถึงผู้บริหาร ผู้บริหารก็
(ปลัด ฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) มีหน้าที่ชี้แจงให้กับผู้ตั้งกระทู้ได้ท าความเข้าใจ หากผู้ตั้งกระทู้ยังมีข้อสงสัยอีกก็ 
    สามารถถามกระทู้เดิมได้อีกสามครั้ง เพราะฉะนั้นกระทู้ที่ทางท่านสมาชิกจากหมู่ที่
     12 ได้สอบถามสรุปก็คือว่า ด้วยระเบียบบอกว่าการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
    ชีพส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย ตามที่ท่านได้อ้างถึงคือระเบียบการจ่ายเป็น
    เงินสดหรือโอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ แต่ก็จะมีหนังสือสั่งการขอความร่วมมือท้อง
    ถิ่นบันทึกทะเบียนผู้มีสิทธิเพ่ือส่งกรมบัญชีกลางเพราะนโยบายนี้เป็นนโยบายของ
    รัฐบาลที่จะส่งเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง ตรงนี้เราได้ชี้แจงอธิบายให้กับสมาชิกในการ
    เตรียมความพร้อมก่อนปี 2563 หลังจากที่เตรียมความพร้อมก็มีหลายๆแห่งที่ยัง
    ไม่มีความพร้อม ก็ต้องจ่ายเป็นเงินสด แต่ว่าต่อไปนี้เงินเขาไม่ได้โอนเข้า อบต. ใน
    ข้อบัญญัติ อบต.จะมาตั้งรับเรื่องเหล่านี้ไว้ก็ไม่ได้ เดี๋ยวข้อบัญญัติปี 2564 ท่าน 
    จะเห็นงบประมาณที่จะน าเสนอสภาก็จะหายไปหลายล้าน เพราะปีนี้เราตั้งรับไว้
    เราก็เลยไปเบิกมาจ่ายเป็นเงินสด ผมเข้าใจว่าท่านสมาชิกน่าจะถามว่า อบต.             
    สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้  แต่ปี 2564 เขาซักซ้อมในการตั้งในข้อบัญญัติ        
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว อบต.พยายามท าความเข้าใจและประชาสัมพันธ์
    ไปถึงท่านผู้น าท้องที่ตลอด เพราะว่าที่เรายังไปจ่ายได้เราใช้ข้อบัญญัติปี 2563   
     และตอนนี้เรายังลงข้อมูลไม่เต็ม 100% ทางกรมบัญชีกลางก็เลยอนุโลมไปก่อน
     ถ้าการบันทึกข้อมูลครบทุกระบบทั้งประเทศกรมบัญชีกลางจะเป็นคนจ่ายเอง          
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    โดยตรงตามข้อมูลที่เราส่งให้ ไม่ต้องผ่าน อบต.อีกแล้ว เพราะฉะนั้นขออธิบายให้
    สมาชิกได้รับทราบและท าความเข้าใจกับราษฎรในพ้ืนที่ของท่านด้วยครับ ขอบคุณ
    ครับ        
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านสุชาติครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายสุชาติ เมืองงาม   - ผมต้องขอขอบคุณท่านนายกที่ชี้แจง อธิบายเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยให้แก่ทางสมาชิก
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13)  ได้รับทราบ ผมก็จะได้น าเรื่องนี้ไปชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบกัน ถ้าโอนเข้า        
    ธนาคารออมสินจะยุ่งยากมาก สมมติถ้าโอนเข้าวันจันทร์จะได้รับวันศุกร์ ถ้าโอน
    เข้าวันศุกร์ก็จะข้ามไปเสาร์ อาทิตย์อีก กรณีนี้ครับที่ชาวบ้านเดือดร้อน เงินยังไม่
    เข้าก็ต้องมาที่บ้านสมาชิก ผมก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับธนาคารเรื่องการ
    โอนเข้าบัญชี แต่ถ้าเป็น ธกส.ไม่เป็นอะไรรวดเร็ว ความล าบากของคนชราที่จะไป
    รับเงิน ก็ต้องให้ลูกให้หลานไปเบิกให้แทนก็ต้องหักค่าใช้จ่ายแต่ถ้ารับเป็นเงินสดที่
    ศาลาประชาคมหมู่บ้านจะสะดวกมาก แต่ผมเข้าใจและท่านนายกก็ได้ชี้แจง       
    เกี่ยวกับเรื่องของกรมบัญชีกลาง ก็ขอขอบคุณท่านนายกที่ให้ความกระจ่างแก่       
    สมาชิกครับ  
นายปรีชา มุลาลินน์  - ในเรื่องกระทู้ถามข้อที่ 3.1 ของท่านสุชาติ ในปี 2563 ยังมีการเบิกเป็นเงินสด
(ประธานสภาฯ)   เป็นบางรายปี 2564 น่าจะเต็มร้อยตามท่ีท่านผู้บริหารได้ตอบท่านไปแล้วนะครับ 
 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ระเบียบวาระที่ 3 ข้อที่ 3.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
(ประธานสภาฯ)   สามแยกโรงเรียนสุรินทร์ภักดี ถึงคุ้มตร าตะสร หมู่ที่ 6 ไม่ได้มีการด าเนินการ 
    ก่อสร้างใด ๆ เพราะสาเหตุใด  

เป็นกระทู้ถามของท่านเอก  หงส์ทองสมาชิกหมู่ท่ี 3 เชิญครับ 
นายเอก  หงษ์ทอง  - ตามที่กระผมได้เสนอกระทู้ถามท่านประธานสภาไปยังคณะผู้บริหารจ านวน 2 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3)  กระทู้ เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้องถามมากว่า 1 กระทู้ ก็ต้องขอขอบคุณท่าน
    ประธานที่บรรจุทั้ง 2 กระทู้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ เรื่องแรกตาม           
    กระทู้ถามข้อ 3.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยก             
    โรงเรียนสุรินทร์ภักดี ถึงคุ้มตร าตะสร หมู่ที่ 6 เป็นโครงการใช้จ่ายเงินสะสมปี        
    2560 ซึ่งโครงการนี้อนุมัติในปี 2561 เมื่อสภาได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมแล้วผ่าน
    ไปหลายเดือนกว่าจะมีการจัดซื้อจัดจ้าง ต้นปี 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแก
    ใหญ่ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มีการท าสัญญากับผู้ประกอบการมีระยะเวลาด าเนิน
    โครงการ 150 วัน และระยะเวลาการด าเนินโครงการสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน พ.ศ.
    2562 ตั้งแต่อนุมัติโครงการจนมาถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการนั้น เวลาร่วม               
    ประมาณ 1 ปี โดย 1 ปีนั้นผู้ประกอบการไม่ได้เข้าไปด าเนินการอะไรเลยครับ แต่
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    ก็ไม่มีการด าเนินการจาก อบต.เหมือนกันในการที่จะถามหรือเร่งให้ผู้ประกอบการ
    ด าเนินการ เพราะรู้อยู่แล้วครับท่านประธาน ท าไมสัญญาจะต้องระบุไว้ 150 วัน
    เพราะถนนเส้นนั้นระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 2 ล้านกว่าบาท ย่อมต้อง
    มีระยะเวลาในการด าเนินการมาก ซึ่ง อบต.ก าหนดไว้ถึงห้าเดือนแต่ในระหว่างนั้น
    ไม่มีการด าเนินการอะไรเลย เจ้าหน้าที่ของ อบต.ก็ถือว่าปล่อยปละละเลย เมื่อ       
    ระยะเวลาผ่านไปแล้วจะต้องไปเร่ง เหมือนการท างานทุกอย่างมีระยะเวลาก าหนด
    ในห้วงเวลาแต่ละเดือนไม่มีการติดตามไม่มีการด าเนินการ นั้นไม่เท่าไรประเด็น          
    ปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแล้ว เมื่อผู้ประกอบการไม่ด าเนินการ ข้าราชการ
    ใน อบต.นั้นไม่ท าอะไรจนกระทั้งเมื่อปลายปีงบประมาณที่ผ่านมาผมได้เสนอถาม
    ต่อที่ประชุมและน ามาสู่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ถึงมีการเรียกคณะกรรมการตรวจการ
    จ้างเข้ามาเพ่ือยกเลิกสัญญา ซึ่ งความเป็นจริงแล้วการบอกเลิกสัญญากับ               
    ผู้ประกอบการสามารถท าได้เมื่อผู้ประกอบการทิ้งงาน อบต.บอกเลิกและท า             
    หนังสือเวียน จ าเป็นจะต้องปล่อยระยะเวลา 6 เดือนหรือครับท่านประธาน ไม่          
    จ าเป็นครับ อย่างนี้ผมถือว่าเข้าข่ายเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ท าให้รัฐเกิด           
    ความเสียโดยจงใจด้วย เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว แจ้งหนังสือเวียนแล้วผมก็ยังไม่เห็น
    มีการด าเนินการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เพราะระเบียบเมื่อมีการบอกเลิกแล้วสามารถ
    ที่จะจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาได้ แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเลย ถ้านับรวมเวลามาจนถึง
    วันนี้เกือบ 2 ปีแล้วครับท่านประธาน ผมถามว่าเมื่อไรโครงการนี้จะได้เดินต่อ          
     เมื่อไรโครงการนี้จะเสร็จ แล้วเมื่อไรชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้สักที
     ขอบคุณครับ 
นายประกาศิต จันทน์หอม - ตามกระทู้ถามจากท่านสมาชิกหมู่ที่ 3 ท่านก็ได้ถามเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพ่ี
(ปลัด ฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) น้องประชาชนในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 3 เขตต่อหมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ 
    รับผิดชอบของท่านโดยตรง ก็เป็นสิ่งที่ท่านจะได้รับค าชี้แจงจากการด าเนินงานของ
    ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบต. แต่ผมว่าท่านอาจจะกล่าวหาจนเกินไปหรือเปล่า
    ครับท่านประธาน ท่านบอกว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย จริงๆ แล้วระยะเวลา 
    การด าเนินการจัดหาพัสดุภาครัฐเขามีระยะเวลาค่อนข้างชัดเจน การประกาศผลผู้
    ชนะราคาเราประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ซึ่งงบประมาณที่เราใช้คือเงิน
    สะสมของ อบต. โดยระเบียบกฎหมายเขาก็บอกไว้ว่าเงินสะสมของ อบต.ให้ก่อหนี
    ผูกพันภายใน 1 ปีงบประมาณถัดไป เราใช้เงินสะสมปี 2561 ปีงบประมาณถัดไป
    ก็คือปีงบประมาณ 2562 เราประกาศผู้ชนะการสอบราคาวันที่ 21 มกราคม         
     2562 เมื่อประกาศในประกาศจะบอกเลยครับว่าให้ผู้ที่ชนะการประกวดราคาเข้า
    ท าสัญญากับผู้ว่าจ้างภายในกี่วัน ภายใน 15 วันก็ต้องเข้ามา ปรากฏว่าผู้รับจ้าง 
      ดังกล่าว ช.คอนทรัคชั่นบุรีรัมย์ ก็ไม่เข้ามาท าสัญญาตามประกาศทาง อบต.ก็ต้อง
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    ท าหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 ไม่มาท า ครั้งที่ 2 ก็ท าหนังสือเตือนอีก          
    ประมาณปลายๆ เดือนกุมภาพันธ์ จึงได้เข้ามาท าสัญญาก็ใช้เวลาเกือบ 2 เดือน ใน
    สัญญาระบุว่าผู้รับจ้างจะต้องท างานที่ผู้ว่าจ้างได้จ้างไปให้แล้วเสร็จตามที่ท่านเอก
    ได้พูดถึง งบประมาณที่ด าเนินการจ านวน 2,996,000 บาท เป็นถนน คสล. พอ
    ท าสัญญาเสร็จก็อยู่ในช่วงที่ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการภายในระยะเวลา 150 วัน
     เพราะฉะนั้นก็อยู่ในช่วง 150 วัน จะไปท าวันที่ 100 หรือวันที่ 120 ก็อยู่ที่ผู้         
    รับจ้าง ตรงนั้นเราบังคับเขาไม่ได้เพราะมีสัญญาก าหนดไว้ชัดเจนที่จะต้องท าให้  
    แล้วเสร็จ หากไม่แล้วเสร็จก็ต้องเสียค่าปรับ ในสัญญาระบุว่าปรับเป็นวันละเท่าไรๆ
    เขามีการวางเงินในการค้ าประกันในวันท าสัญญา หลายเดือนเรารอจนหมดสัญญา
     ถ้าเราไปบอกเลิกสัญญาก่อนเราจะโดนฟ้องได้ เขายังไม่ท าผิดสัญญาเลยเราไปบอก
    เลิกก่อนไม่ได้ เราดูแล้วก็คงไม่เสร็จก็เลยให้คณะกรรมการตรวจการจ้างมาประชุม
    กัน ก็เป็นเจตนาที่ไม่เข้าด าเนินการ ทางพัสดุก็ท าบันทึกเข้ามาหลังจากพ้น 150
     วันแล้ว แจ้งค่าปรับค่าอะไรไปหมด เสนอผู้บริหารผู้บริหารมีเหตุที่จะบอกเลิก        
    สัญญาได้ ก็จึงบอกเลิกสัญญาและริบเงินประกันสัญญาและแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
     แต่ไม่ใช่ทาง อบต.ก าหนดให้เป็นผู้ทิ้งงานต้องส่งเข้ากรมบัญชีกลาง เราส่งงเข้าไป
    ทางกรมบัญชีกลางได้แจ้งกลับมาว่าต้องให้ผู้รับจ้างต้องชี้แจงเหตุขัดข้อง เราก็ท า
    หนังสือไปถึง หจก.ช.บุรีรัมย์ให้ท าหนังสือชี้แจงเหตุที่ไม่เข้าด าเนินงานตามสัญญา
     เขาก็ไม่ชี้แจงเราส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับมีหลักฐานชัดเจน ในเมื่อเขาไม่ส่ง
    ค าชี้แจง เราก็ชี้แจงพร้อมเหตุผลไปที่กรมบัญชีกลางขอให้แจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงานมี
    ผลทั่วประเทศ ซึ่ งตอนนี้ก็ ได้แจ้ งไปแล้วเมื่อเดือนมกราคม หนังสืออยู่ที่                      
    กรมบัญชีกลางเขาจะมีคณะกรรมการพิจารณาตามหลักฐานที่เราส่งไปให้ ตอนนี้
    อยู่ที่คณะกรรมการของกรมบัญชีกลางเขาจะมีมติหรือยังไม่มีมติ เพราะฉะนั้นตรง
    นี้ทาง อบต.ได้ด าเนินการแล้ว แต่ตามท่ีทางสมาชิกผู้ตั้งกระทู้ได้บอกว่าเมื่อรู้แล้วว่า
    ไม่เข้าด าเนินการท าไมไม่บอกเลิกสัญญา ผมก็ได้อธิบายผ่านท่านประธานไปเบื้อง
    ตันแล้วอันนี้คือข้อที่ 1 ส่วนข้อที่ 2 ในเมื่อทุกอย่างมีผู้ขึ้นบัญชีไว้ล าดับที่ 1 ที่ 2
     การประกวดราคา แล้วระยะห่างของผู้เสนอราคาผู้ที่จะต้องใช้จ่ายตรงนี้มาชดเชย
    ทดแทนตรงนี้ก็คือบริษัท ช.บุรีรัมย์ ที่ได้ กี่แสนที่ห่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยยัง
    ด าเนินการไม่ได้ครับ ต้องรอประกาศการเป็นผู้ทิ้งงานก่อนมีการประกาศเมื่อไรถึง
    ล าดับที่ 2 เราถึงจะเรียกเข้ามา และต้องมีส่วนต่างที่จะต้องให้บริษัทที่ 1 ชดใช้  
     เพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าบอกเลิก แจ้งเวียนเสร็จเรียกเข้ามาท าได้ระเบียบตรงนี้
    ใครจะเป็นคนจ่ายส่วนต่าง ผมก็อยากท าเหมือนที่ท่านสมาชิกพูด ตรงนี้ผมคงจะ
    ตอบกระทู้ของท่านไม่ละเอียดหรอกครับ ว่าเมื่อไรที่ชาวบ้านจะได้ประโยชน์ เมื่อไร
    จะได้ผู้รับจ้างรายที่ 2 เพราะบอกเง่ือนไขไปแล้วตั้งแต่ต้นครับ ขอบคุณครับ 
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นายปรีชา มุลาลินน์  - ท่านเอกมีข้อสงสัยอีกไหมครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายเอก  หงส์ทอง  - เรื่องที่ยังต้องขอความชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกรมบัญชีกลางมีคณะกรรมการ
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3)  พิจารณาการแจ้งหนังสือเวียน แน่นอนครับว่าย่อมต้องมีระยะเวลาจะไม่มี            
    ระยะเวลาไม่ได้เขาจะมีก าหนดว่าต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภานในกี่วัน ซึ่งตรงนี้ผม
    ไม่ทราบ ผมอยากทราบว่าคณะกรรมการเขามีข้อก าหนดไว้จนถึงวันที่เท่าไรกี่วัน
    หลังจากที่รับเรื่องจาก อบต.ไปแล้ว เพราะถ้าไม่มีก าหนดจะส่งผลกระทบกับการ 
    ด าเนินการทุกเรื่อง ผมเชื่อว่าเขามีก าหนดแล้วก าหนดนั้นคือเมื่อไร นี้ผ่านไปนี้       
    ปีงบประมาณแล้วนะครับที่โครงการนี้ไม่เสร็จ แล้วถ้าในอีก 1 ปีไม่เสร็จอีก           
    โครงการนี้จะถูกพับจะตกไปเหมือนโครงการของหมู่ 1 กับหมู่ที่ 8 หรือไม่ หรือ 
    หากไม่ตกมีระยะเวลาที่จะท าไปได้กี่ปี เพราะว่าผมต้องทราบเรื่องนี้ว่าถ้าที่สุดแล้ว
    ท าไม่ได้จริง ๆ ท าอาจจะต้องเอาโครงการนี้ไปท าในงบประมาณอย่างอ่ืนแทน         
    ขอบคุณครับท่านประธาน  
นายปรีชา มุลาลินน์  - ฝ่ายบริหารตอบประเด็นระยะเวลาและโครงการจะได้ด าเนินการหรือไม่ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายประกาศิต จันทน์หอม - ตามกระทู้ที่เป็นหนังสือมาถามผมว่าสาเหตุใดเท่านั้น แต่พอดีว่าท่านก็ใช้ในฐานะ
(ปลัด ฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) เจ้าของกระทู้ก็เลยมีอีก 1 – 3 เรื่องตามมา ถามว่ากรมบัญชีกลางก าหนด          
    ระยะเวลาเท่าไร พอดีว่าผมไม่ได้ท างานอยู่กรมบัญชีกลางและไม่ได้ เป็น                
    คณะกรรมการด้วย ตรงนี้ผมให้ค าตอบท่านได้แต่ขอให้ท่านเขียนเป็นข้อๆ มา ผม
    จะให้เจ้าหน้าที่ผมตอบเป็นข้อ ๆ และท่านก็ได้ถามว่าจะเป็นกรณีพับไปเหมือน        
    โครงการของหมู่ที่ 1 กับหมู่ท่ี 8 หรือไม่ ตรงนี้ถ้าไม่ได้ด าเนินการทุกอย่างก็ต้องตก
    เป็นเงินสะสมต่อไป อบต.พยายามท าตามขั้นตอนให้ทุกท่าน แต่เวลาท าอะไรก็ต้อง
    มีอุปสรรค ปัญหา กรณีดังกล่าว อบต.ไม่ได้เป็นผู้ก่อเป็นคู่สัญญาเป็นคนก่อขึ้นมา
    ผมก็จะตอบให้ท่านที่กระทู้เป็นข้อๆครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เอาตามท่ีท่านผู้บริหารท่านแจ้งเลยนะครับท่านเอก 
(ประธานสภาฯ) 
        ข้อที่ 3.3 การจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4000 ลิตร    
    พร้อมอุปกรณ์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2561 จ านวน 4,500,000 บาท เชิญท่านเอก หงส์ทองครับ 
นายเอก  หงส์ทอง  - ในเรื่องของการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4000 ลิตรพร้อม
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3)  อุปกรณ์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561           
     จ านวน 4,500,000 บาท จากที่ผมได้เรียนท่านประธานในเอกสารการเสนอ        
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    กระทู้ถามซึ่งในวาระการประชุมจะไม่มีรายละเอียดที่บรรจุไว้ ขออนุญาตที่จะทวน
    รายละเอียดนี้กับเพ่ือสมาชิกได้รับทราบด้วย ซึ่งการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงขนาด 
          ความจุไม่น้อยกว่า 4000 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นายอ าเภอเมืองสุรินทร์ได้อนุมัติประกาศใช้         
    ข้อบัญญัติ ฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ต่อมาสภา อบต.แกใหญ่ได้รับญัตติ
    จากผู้บริหารเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรวมถึงขอกันเงินรายจ่าย         
    งบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 สภา อบต.แกใหญ่ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลง
    ค าชี้แจงงบประมาณเพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะตามที่ อบต.แกใหญ่ได้เสนอ
    มาและก็พร้อมกับอนุมัติกันเงินให้ด้วย หลังจากนั้นวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
    อบต.แกใหญ่เสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณแต่ อบต.แก 
    ใหญ่ไม่อนุมัติ เนื่องจากญัตติที่ เสนอมานั้นไม่สมบูรณ์ หลังจากนั้นวันที่ 24             
    กันยายน 2562 อบต.แกใหญ่ ได้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อ       
    รถดับเพลิงความจุไม่น้อยกว่า 4000 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ ตามข้อบัญญัติฯ 2561
    สภา อบต.แกใหญ่เห็นว่าญัตติที่เสนอมานั้นเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน เป็น            
    ประโยชน์กับประชาชน จึงได้อนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายการจัดซื้อ
    รถดับเพลิงตามที่ผู้บริหารเสนอญัตติเข้ามา แต่พอสิ้นสุดปีงบประมาณ 2562        
     ปรากฏว่าได้มีการตัดเงินงบประมาณ 4,500,000 บาท จากข้อบัญญัติปี 2561
     ไปเป็นเงินสะสม ซึ่งขัดแย้งกับมติของสภา อบต.แกใหญ่และญัตติดังกล่าวไม่ใช่         
    ญัตติที่สภา อบต.แกใหญ่เป็นผู้ตั้งขึ้น แต่เป็นญัตติที่มาจากฝ่ายบริหาร ซึ่งเรื่องนี้ผม
    มองว่าเป็นเรื่องท่ีมีการพยายามท่ีจะท าให้เกิดความเสียหาย อาจจะมีเจ้าหน้าที่บาง
    ท่านละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ แล้วอย่างนี้การตัดเงินงบประมาณประจ าปี
    ออกไปเพ่ือไปเป็นเงินสะสมโดยขัดแย้งกับมติที่สภา อบต.แกใหญ่ ได้อนุมัติ ผมถือ
    ว่าอย่างนี้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานเรื่องนี้มีความจงใจท าให้รัฐเกิดความเสียหาย        
     ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ เพราะเรารู้กันอยู่ว่ารถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ที่
    เรามีปัจจุบันไม่สมบูรณ์มีข้อบกพร่องหลายเรื่อง สภาจึงได้อนุมัติงบประมาณ          
    4,500,000 บาท ที่ผู้บริหารเสนอเพ่ือที่จะบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนได้ แต่
    ท่านประธานครับเรื่องนี้ก็รวมๆ 2 ปีแล้วนะครับ ผมอยากได้ความชัดเจนว่าตกลง
    แล้วเรื่องนี้ยังท าต่อไปหรือตัดงบประมาณออกไปแล้ว ถ้าไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง                
    ความผิดอยู่ที่ใครแล้วผู้บริหารมีแนวทางด าเนินการเรื่องนี้อย่างไรครับ ขอบคุณ   
    ครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญผู้บริหารครับ 
(ประธานสภาฯ) 
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นายประกาศิต จันทน์หอม - ตามกระทู้จากท่านสมาชิกจากหมู่ที่ 3 ซึ่งเรื่องนี้ผมขอย้อนไปว่าเราได้มีการ  
(ปลัด ฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) พูดคุยเรื่องนี้ทุกครั้งในการประชุมแต่อยู่ในวาระอ่ืน ๆ วันนี้ก็เปลี่ยนจากในวาระ 
    อ่ืนๆ เป็นกระทู้ ผมก็เคยตอบในวาระการประชุมที่ผ่านๆ มาว่าทุกอย่างตัดระบบ
    บัญชีไปเป็นเงินสะสมแล้ว เพราะว่าการด าเนินการของเราก็มีบันทึกเข้ามาจากงาน
    พัสดุเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 อ้างถึงเหตุผลทั้งหมดว่าสภาได้มีการก าหนด  
    ขอบเขตงาน TOR รายละเอียดคุณลักษณะรถดับเพลิงเสนอสภาเพ่ือพิจารณาที่  
    ท่านผู้ตั้งกระทู้ได้ย้อนไปถึงว่ามีครั้งที่ 1 มี TOR ไม่สามารถจะด าเนินการได้เพราะ
    ไม่มีผู้ซื้อแบบเราก็ยกเลิกประกาศไป ก็เลยมาประชุม TOR ครั้งที่ 2 เพ่ือก าหนด
    คุณลักษณะอีกรอบเพราะคุณลักษณะบางอย่างไม่มีคนที่มาเสนอราคาก็เลยมาครั้ง
    ที่ 2 ต้องผ่านสภาปรากฏว่าสภาไม่อนุมัติ บันทึกก็ได้อ้างถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้
    อะไหล่ยี่ห้อใดก็ได้พูดมาหมดเลยตรงนี้  เมื่อสภาไม่เห็นสมควรอนุมัติแก้ไข         
    เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงด้วยมติเป็นเอกฉันท์จึงท าให้งานพัสดุไม่สามารถด าเนินการ
    จัดซื้อตามระเบียบการบริหารงานพัสดุภาครัฐได้ ถ้าจะใช้ตัวเดิมมาประกาศอีกก็ไม่
    มีคนมาเสนอแล้ว เพราะฉะนั้นถือว่าที่เรามีอยู่ในมือก็คือประกาศตัวแรก ประกาศ
    ตัวที่ 2 ไม่มีก็เลยไม่ได้ด าเนินการตรงนี้เมื่อไม่ได้ด าเนินการเราประชุมเดือน                
    สิงหาคม เดือนกันยายนก็สิ้นปีงบประมาณงานบัญชีเลยตีเจตนาว่าที่สภาไม่อนุมัติก็
    แสดงวว่าสภาไม่มีความต้องการแล้วก็เลยปรับปรุงระบบบัญชีเข้าไป ซึ่งเรื่อง        
    ดังกล่าวตามผู้ที่ตั้งกระทู้บอกให้ผู้บริหารสอบสวนเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ โดยกล่าวหา
    ว่าท าให้ราชการได้รับความเสียหาย ซึ่งตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นผมถือว่าราชการยังไม่ได้
    รับความเสียหาย ยังไม่ได้สูญเสียทรัพย์สินหรือเงินทองแต่อย่างใด เพียงแต่ว่าพี่น้อง
    ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ บุคคลใดที่ท าให้หน่วยงานราชการได้รับความ      
    เสียหายต้องโทษวินัยร้างแรง ก็ได้ชี้แจงตามที่ได้รับบันทึกจากงานพัสดุข้อมูลอยู่ที่
    พัสดุ ตรงนี้ถ้าประชุมเสร็จผมจะให้ท่านสมาชิกได้ดูครับตรงนี้บอกเลยถ้าชาวบ้าน
    ยังมีความต้องการเงินสะสมก็สามารถใช้กับตรงนี้ได้เพียงแต่ท่านท ามาให้ถูกตาม
    ขั้นตอนครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ท่านเอกจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเอก  หงส์ทอง  - ผมยังมีข้อสงสัยอีกครับ การที่ อบต.แกใหญ่ได้ประกาศเรื่องของการจัดซื้อ
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3)  รถดับเพลิงตาม TOR ครั้งที่ 1 ไปแล้ว และอ้างว่าไม่มีผู้มาซื้อแบบจึงท า TOR เพ่ือ
    เสนอสภาครั้งที่ 2 แต่สภาไม่อนุมัติ ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้จะต้องตก เมื่อ         
    ประกาศครั้งที่ 1 แล้วไม่มีผู้มาซื้อแบบ อบต.ก็ไม่เคยประกาศครั้งที่ 2 ถ้าประกาศ
    ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 แล้วไม่มีผ็รับจ้างอย่างนี้ถึงสมควรที่จะยกเลิก แต่การ
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    ประกาศครั้งเดียวแล้วไม่ท าต่ออีกเลย อาจจะมีเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่านี้ก็ได้
     ถูกไหมครับ แล้วเมื่อท่านยกเลิกการยกเลิกจะต้องผ่านผู้บริหาร 
 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ท่านเอกครับท่านสุชาติประท้วงครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสุชาติ เมืองงาม  - ตามระเบียบว่าด้วยหมวด 5 ข้อ 67 ท่านประธานต้องก าหนดเวลาให้สมาชิก
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12)  อภิปราย ก าหนดว่าเท่าไร ไม่อย่างนั้นจะยาวครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ท่านเอกสรุปเลยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเอก  หงส์ทอง  - ครับท่านประธานผมใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงครับ เพราะเรื่องนี้มีความจ าเป็นและ
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3)    ไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่พอสมควรใช้งบประมาณ 4 ,500,000 บาท ถ้าท าถนนก็
    ได้หลายกิโล ท่านประธานครับเรื่องที่นอกจากการประกาศ TOR เพียงแค่ครั้งเดียว
    แล้วยังสืบเนื่องเมื่อท าการตัดงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายไปเป็นเงินสะสม
    จะต้องมีการแจ้งผู้บริหารรับทราบ แต่ผู้บริหารกลับยื่นญัตติเข้าสู่สภาเพ่ือให้สภา
    พิจารณาในวันที่ 24 กันยายน 2562 ก่อนสิ้นปีงบประมาณเพียงแค่ 1 สัปดาห์
     ผมถามว่าถ้าผู้บริหารทราบว่ามีการตัดงบประมาณด้วยนี้จะมาขอสภาอนุมัติเพ่ือ
    ขยายเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อรถดับเพลิงตรงนี้ท าไม แล้วผมก็
    ไม่รู้ว่าอะไรลึกลับซับซ้อนมากกว่า TOR ครั้งที่ 1 มันน่าสนใจตรงที่ตกลง อบต.แก
    ใหญ่ใครเป็นผู้บริหาร ถ้าปลัดฯ ประกาศิตยังเป็นผู้บริหารอยู่ในการพิจารณาเรื่อง
    ของวันที่ 24 กันยายน 2562 จะมีไหม ผมขอความชัดเจน 2 เรื่องท าไมไม่          
     ประกาศ TOR ครั้งที่ 2 และท าไมถึงมีญัตติให้สภาพิจารณา ในวันที่ 24 กันยายน
     อีกถ้าหากว่ามีการตัดงบประมาณ 4 ,500,000 บาท ไปเป็นเงินสะสมแล้ว         
     ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ท่านผู้บริหารจะตอบไหมครับหรือว่าท่านจะชี้แจงเป็นเอกสาร 
(ประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม - ผมขอให้ผู้ที่ตั้งกระทู้เขียนมาเป็นข้อ 1,2,3 ทาง อบต.จะตอบท่านเป็นหนังสือ
(ปลัด ฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) ครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ขอบคุณครับ ท่านเอกท่านจะตอบเป็นหนังสือให้ท่านเตรียมค าถามของท่านเป็น
(ประธานสภาฯ)   ข้อๆ ทั้งเรื่องแรกและเรื่องที่สอง 
นายเอก  หงส์ทอง  - ขอบคุณครับท่านประธานผมคงไม่มีทางเลือกมากว่านี้เพราะถึงจะถามไปท่านผู้
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3)  บริหารก็คงไม่ตอบ ผมก็จ าเป็นจะต้องถามเป็นหนังสือต่อไปครับ  
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นายปรีชา มุลาลินน์  ข้อ 3.4 เรื่องรังวัดถนนสาธารณะ หมู่ 8 บ้านหนองธาตุผลสรุปเป็นอย่างไร 
(ประธานสภาฯ)   เป็นกระทู้ของท่านพิสูตร ดีเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ 8 เชิญครับ  
นายพิสูตร ดีเลิศ   - ท่านประธานครับผมขอกล่าวที่มาที่ไปของกระทู้  ว่าท าไมต้องตั้งกระทู้หลายข้อ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8)  เมื่อประชุมสมัยที่แล้วเราก็ได้อภิปรายทั่วไป พอเราอภิปรายไปท่านก็บอกว่าท าไม
    ไม่ตั้งเป็นกระทู้เลย จะได้ถามแล้วก็ตอบวันนี้ก็เลยได้เป็นกระทู้หลายๆข้อ ส าหรับ
    เรื่องการรังวัดถนนสาธารณะ หมู่ 8 บ้านหนองธาตุซึ่งก็ใช้เวลามาพอสมควรเกือบ
    ปีแล้วครับท่านประธาน จนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ค าตอบ วันสุดท้ายที่เรารังวัด ณ วันนั้น
    จะมีบ้านของประชาชนทับถนนอยู่ตอนนี้ก็มีการซ่อมแซมบ้านหลังนั้นอีก ผมก็ไม่
    เข้าใจเหมือนกันว่าท าไมต้องมีการซ่อมแซมบ้านหลังนั้นทั้ง ๆ ที่รู้แล้วว่าคร่อมถนน
    อยู่ เพราะฉะนั้นก็จะไม่ถามอะไรมากแต่อยากทราบว่าเรื่องรังวัดถนนผลสรุปแล้ว
    เป็นอย่างไรครับ ขอบคุณครับ  
นายประกาศิต จันทน์หอม - ส าหรับกระทู้จากท่านสมาชิกจากหมู่ที่ 8 ท่านได้กระทู้เกี่ยวกับเรื่องรังวัดที่ดิน
(ปลัด ฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) ที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งเราได้ด าเนินการมีใบนัดรังวัดเดือนกรกฎาคม 2561    
    ตามที่ท่านผู้ตั้งกระทู้กล่าวอีกไม่กี่เดือนก็ครบปี ซึ่งการรังวัดเสร็จสิ้นไปแล้วจนถึง
    ขณะนี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ยังไม่ได้ลงนามผมไม่แน่ใจว่าผู้ปกครองท้องที่ได้ลงนาม
    หรือยัง ผมก็ได้มอบหมายให้กับงานนโยบายและแผนและงานการเงินได้ส าเนา       
    ใบเสร็จรับเงินจากกรมที่ดินที่เราได้จ่ายค่ารังวัดไปหมดแล้วพร้อมกับหนังสือนัด 
    รังวัดไปติดต่อที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผลการติดต่อสอบถามผมขอ 
    อนุญาตท่านประธานให้งานนโยบายและแผนได้ช่วยชี้แจงท าความเข้าใจกับท่าน
    สมาชิกครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เมื่อสักครู่ทางท่านผู้กระทู้ได้ถามถึงบ้านที่อยู่กลางถนนมีซ่อมแซมขอให้ท่านได้
(ประธานสภาฯ)   ผู้บริหารได้ตอบด้วยครับ เชิญนักวิเคราะห์ฯ ก่อนครับ  
นายสิทธิชัย ภาสกานนท์  - ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ด าเนินการสอบถามที่ดินรังวัดเขตทาง        
(นักวิเคราะห์ฯ)   สาธารณะ ผมได้ไปกับนายช่างโยธาเพ่ือเข้าไปสอบถามตามหนังสือที่ สร 71201
    /118 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2563 ก็ได้ไปส่งด้วยตนเอง เพ่ือที่จะสอบถาม        
    รายละเอียดในการด าเนินการ พอไปถึงก็ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่มารังวัดก็ได้สอบถามกับ
    หัวหน้าส านักงานที่ดิน ท่านก็ได้ตอบว่าเดี๋ยวจะตอบเป็นหนังสือกลับมา แต่ผมก็ยัง
    ข้องใจก็เลยโทรศัพท์ไปหานายช่างรังวัดคนนั้น ท่านก็ตอบกลับมาว่าตอนนี้อยู่ใน
    การด าเนินการอยู่ ส่วนรายละเอียดยังไม่ให้บอกแค่ว่าระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
    ที่จะส่งผลมาให้จะขอตอบเป็นเอกสารครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ครับ ท่านเจ้าของกระทู้พอใจในค าตอบไหมครับ 
(ประธานสภาฯ)    
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นายพิสูตร ดีเลิศ   - ครับ  
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8) 
 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ข้อ 3.5 เรื่องถนนคอนดรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านหนองธาตุ ช ารุดจะด าเนิน
(ประธานสภาฯ)   การซ่อมเมื่อใด เชิญท่านพิสูตร ดีเลิศ ครับ 
นายพิสูตร ดีเลิศ   - ขอบคุณท่านผู้บริหารที่ตอบครับวันนี้ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านหนองธาตุก็
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8)  นั่งฟังอยู่ด้วยจะได้ทราบไปพร้อมกันเลย เรื่องที่ 2 ถนนช ารุดจริง ๆ แล้วผมส่ง         
    กระทู้มาเมื่อวันศุกร์ แต่วันเสาร์เห็นไปตัดถนนเส้นนี้แล้ว พอตัดเสร็จท่านก็ไว้แบบ
    นั้น เห็นว่าจะไปด าเนินการอีกคือวันจันทร์ อังคารนี้ แต่ผมจะขอกล่าวที่มาที่ไปของ
    ถนนเส้นนี้ เรื่องนี้ผมแจ้งความเดือนร้อนมาตั้งนานแล้ว อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นมาหลาย
    ครั้ง ครั้งล่าสุดผมก็ได้เก็บหลักฐานไว้แต่คงไม่น ามาในที่ประชุม อุบัติ เหตุเกิดขึ้น 
    ประมาณ 8 ครั้ง คนที่สัญจรไปตลาดคลองถมทุกครั้งเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง ผมเลย
    ส่งกระทู้เพ่ือเข้ามาถามว่าจะซ่อมเมื่อไร ผมก็เคยแจ้งความเดือดร้อนเข้ามา สุดท้าย
    พอกระทู้ผมเข้ามาวันหลังก็มีการไปด าเนินการ เริ่มตัดถนนแต่ก็ตัดไว้อย่างนั้นก็ยัง
    ไม่ได้ไปท าอะไร ก็คงคิดว่าจะต้องไปด าเนินการก็ไม่ติดใจอะไรแล้วครับขอบคุณ 
    ครับ   
นายปรีชา มุลาลินน์  - ท่านผู้บริหารจะตอบเพิ่มเติมไหมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม - เกี่ยวกับกระทู้ของสมาชิกจากหมู่ที่ 8 ท่านก็ได้ส่งหนังสือเกี่ยวกับราษฎรได้รับ
(ปลัด ฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) ความเดือดร้อนกับถนนสายดังกล่าวผมได้รับแล้ว ก็ได้แจ้งไปทางงานโยธาได้ไป      
    ตรวจสอบ ก็ได้ไปตรวจสอบแล้วเห็นว่าช ารุดจริงก็ได้ประมาณการเข้ามาให้          
    ผู้บริหารได้เซ็นอนุมัติ เมื่อผู้บริหารเซ็นอนุมัติ อาทิตย์ที่แล้วก็ได้มอบให้ทางพัสดุได้
    ด าเนินการสรรหาผู้รับจ้างมาด าเนินการซ่อมแซม ได้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
    เมื่อตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ก็วันจันทร์ ผู้รับจ้างก็เลยไปตัดถนนท่านไว้ก่อนแต่
    ยังไม่ได้มาลงนามในสัญญา ท่านก็คิดว่าเขาอาจจะไปสร้างปัญหาให้อีกเพราะยังเข้า
    ท างานไม่เต็มตัว ก็ได้ลงนามเมื่อตอนวันศุกร์ประมาณบ่าย 2 เขาก็ต้องเร่งท าตาม
    ในสัญญา เอาเงินมัดจ ามาวางวันศุกร์ทั้งหมดก็ขอแจ้งผ่านท่านประธานไปยังท่าน
    สมาชิกด้วยครับว่าทาง อบต.ได้ด าเนินการให้แล้ว คาดว่าจะเสร็จภายในวันเสาร์นี้
    ในสัญญาจะระบุวันชัดเจนไม่เกิน 15 วันเพราะเป็นงบซ่อมแซมครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ในระเบียบวาระที่ 3 ที่ท่านสมาชิกทั้ง 3 ท่านได้กระทู้ถาม ท่านผู้บริหารก็ได้ตอบ
(ประธานสภาฯ)   ค าถามครบทั้ง 3 ท่านแล้ว ส่วนเรื่องของท่านเอก หงส์ทองท่านจะตอบเป็น        
    เอกสารอีกครั้งหนึ่งนะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อทราบ 
    -ไม่มี- 
  
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ญัตติให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    5.1 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้ งที่  2              
    พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล          
             พ.ศ.2537 มาตรา 46  
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญผู้บริหารครับ 
(ประธานสภาฯ)    
นายประกาศิต จันทน์หอม - ตามที่ได้เสนอญัตติให้สภาได้พิจารณาพิจารณาให้ความเห็นชอบก็เกี่ยวกับการ
(ปลัด ฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) จัดท าแผน เพ่ิมเติม สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัด 
    จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น   
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่  โดยให้องค์กร       
    ปกครองส่วนด าเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติให้แล้ว      
    เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่จัดส่งให้กับ
    ท่านสมาชิก ซึ่งท้องถิ่นทุกแห่งไม่ได้ตั้งงบประมาณเกี่ยวกับโครงการตัวนี้ไว้ ถือว่า
    เป็นเรื่องเร่งด่วน การที่ท้องถิ่นจะใช้จ่ายเงินงบปบระมาณได้จะต้องมีในแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น ซึ่งเราได้พิจารณาแล้วว่าเราจะโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพราะฉะนั้นใน
    เมื่อท้องถิ่นเราไม่มีโครงการนี้อยู่ในแผนพัฒนาจึงมีความจ าเป็นที่ทาง อบต.        
     จะต้องเสนอเขามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และในกรณีดังกล่าวนี้จะต้องผ่าน
    คณะกรรมการท้องถิ่นหรือไม่ ผมต้องขออนุญาตให้ทางนโยบายและแผนได้ชี้แจ้ง
    ให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ    
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญนักวิเคราะห์ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ)   
นายสิทธิชัย ภาสกานนท์  - การจัดท าแผนปกติแล้วเราจะต้องมีการประชาคมตามข้อ 22 ตามระเบียบ    
(นักวิเคราะห์ฯ)   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.            
    2548 ตอนนี้เขาเขียนอ านาจเพ่ิมเติมเป็นข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมแผนที่   
    เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริ งานรัฐพิธี นโยบายรัฐบาล ให้เป็นอ านาจของ
    ผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องประชุมคณะกรรมการสนับสนุน ไม่ต้องประชุมคณะกรรม
    การพัฒนา คือให้นายกเสนอโดยตรงให้สภาให้ความเห็นชอบ ตามข้อ 46 แห่ง   
    พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ครับ           
     ขอบคุณครับ 
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นายปรีชา มุลาลินน์  - ครับ ก็คงจะยึดตามระเบียบที่ทางจังหวัดตามที่ผู้ว่าได้สั่งการมาทาง อปท. ใน
(ประธานสภาฯ)   ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –        
     2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เชิญท่านสมาชิกพิจารณาครับ ไม่มีสมาชิก
    ท่านใดอภิปราย ก็คงจะตามที่ผู้บริหารเสนอเพราะมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เรา      
    จะต้องด าเนินการ ผมจะขอมติที่ประชุมเลยครับ 
        สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม
     ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 โปรดยกมือครับ 
       เห็นชอบ 23 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ - เสียง 
       งดออกเสียง - เสียง  
    มติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม
     ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ข้อ 5.2 ขอถอนสภาพที่ดิน “สาธารณประโยชน์ ป่าช้า” ตามหนังสือส าคัญ
ส าหรับที่หลวง เลขที่ 39758 ที่ดิน เลขที่ 289 ประเภท พลเมืองใช้ร่วมกัน 
ตั้งอยู่ที่ บ้านแกน้อย หมู่ 2 ต าบลแกใหญ่  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 80 ตารางวา เพื่อเป็นที่ราชพัสดุ อาศัยอ านาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้น
ทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
2550 ข้อ 12 (3)  

นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านผู้บริหารครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม - ตามที่ได้เสนอญัตติให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบก็สืบเนื่องจากทาง    
(ปลัด ฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) โรงเรียนบ้านแกน้อย ได้มีหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ เรื่อง
     การขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ ด้วยโรงเรียนบ้านแกน้อยได้ย้ายโรงเรียน 
    จากที่ตั้งเดิมคือวัดกัลยา ณ โกมุท มาตั้งอยู่บนที่ดินปัจจุบันตั้งแต่ พ.ศ.2539 โดย
    ที่ดินดังกล่าวยังไม่ได้รับการประกาศเป็นที่ราชพัสดุ ยังเป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่
    ประชาชนใช้ร่วมกัน รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ในมือของท่านสมาชิก และได้ 
    ผ่านการประชุมประชาคมที่ศาลาหมู่ 2 บ้านแกน้อย เมื่อวันที่ 20 เมษายน        
     2555 และได้ยื่นเรื่องมาเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น โรงเรียนบ้านแก
    น้อยจึงมีความประสงค์ที่จะขอให้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุให้ผู้บริหารได้         
    พิจารณาต่อไป ผู้บริหารได้พิจารณาหนังสือของโรงเรียนบ้านแกน้อยประกอบกับ
    ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินการถอนสภาพที่ดิน ในส่วนที่ 2 การด าเนินการ 
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    ถอนสภาพ ให้ผู้ขอถอนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความเห็นจากที่                
    ประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดให้ราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์แสดง
    ความคิดเห็นในกรณีที่ที่ดินดังกล่าว ราษฎรไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วหรือ     
    ประชาชนผลเมืองยังใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่โดยให้ชี้แจงให้ทราบว่าที่ดินยังใช้      
    ร่วมกันอยู่หรือไม่ เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการขอถอนสภาพหรือการใช้ที่ดิน
    ต้องเป็นอ านาจของสภาของถิ่นที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบ        
    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน  
    และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อ
     12 (3) เพราะฉะนั้นในกรณีที่ดินเดิมดังกว่าวเหตุจากการย้ายที่ตั้งของโรงเรียน  
    เดิมอยู่ที่วัดกัลยาณโกมุท บ้านแกน้อย หมู่ 2 ต าบลแกใหญ่ เมื่อย้ายที่ตั้งโรงเรียนก็
    เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนบ้านแกน้อย หมู่ 2 ต าบลแกใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
    2535 ตามเอกสารที่ทางโรงเรียนแจ้งมา ขนาดพ้ืนที่ทั้งหมดมีอาณาเขตเท่าไร       
     ประชาชนยังใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่หรือไม่ ผมต้องขออนุญาตท่านประธานหาก   
    สมาชิกมีข้อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของทางโรงเรียน ผมก็ได้เชิญท่านผู้อ านวยการ
    โรงเรียนบ้านแกน้อยมาให้ข้อมูลกับท่านสมาชิกในการประกอบการตัดสินใจให้   
    ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ ผมต้องขออนุญาตให้ท่านผู้อ านวยการเป็น
    ผู้ให้ข้อมูลกับที่ประชุมครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านสมาชิกพิจารณา หากมีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับประเด็น
(ประธานสภาฯ)   ของกฎหมายเกี่ยวกับการถอนสภาพเรียนเชิญได้เลยครับ เชิญท่านวิชัย จรจรัญ 
    ครับ 
นายวิชัย จรจรัญ  - ต้องถามผู้บริหารเกี่ยวกับการถอนสภาพเรามีนักกฎหมายอยู่แล้ว จริงๆแล้วน่าจะ
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1)  เชิญผู้ที่มีความรู้เรื่องกฎหมายมาช่วยอธิบายให้เราฟังในสภา เพราะจะมีอีกหลาย
    กรณีที่เราจะต้องขอเปลี่ยนแปลงสภาพ เพราะเราจะต้องทราบข้อกฎหมายให้ท่อง
    แท้ก่อนพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านเอก หงส์ทองครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเอก หงส์ทอง  - จริงๆ แล้วไม่ได้ขัดข้องเรื่องการขอถอนสภาพของโรงเรียนบ้านแกน้อย มี  
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3)  ประโยชน์อยู่แล้วอยากขอเรียนถามท่านประธานไปยังท่านผู้อ านวยการโรงเรียน
    บ้านแกน้อย เรื่องที่ 1 คือ มติที่ประชุมประชาคมว่าที่ประชุมประชาคมเห็นด้วย
    หรือไม่ พอดีว่าในเอกสารนี้มีไม่ครบก็ให้ท่านชี้แจงด้วยวาจาก็ได้ครับ ว่ามติที่         
    ประชุมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร 2.มีความจ าเป็นมากน้อยขนาดไหนในการ
    ที่จะถอนสภาพในเมื่อปัจจุบันมีความจ าเป็นเช่นไรหากไม่ถอนสภาพจะติดขัดเรื่อง
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    อะไรบ้างที่โรงเรียนจ าด าเนินการหรือพัฒนาอะไรไม่ได้ ขออนุญาตถามเพียงแค่ 2
     เรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ   
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านพลา สะอาดเอ่ียม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกน้อยชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายพลา สะอาดเอี่ยม  - ขออนุญาตชี้แจงประเด็นเพ่ิมเติมการด าเนินการเกี่ยวกับที่ดินของโรงเรียนที่จะ
(ผอ.รร.บ้านแกน้อย)  ขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ขออนุญาตสรุปความเป็นมานะครับ เมื่อปี 2531 มี
     นสร. ก็คือหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ซึ่งก็เป็นป่าช้าเก่าเป็นที่สาธารณประโยชน์
    ใช้ร่วมกัน ปี 2539 โรงเรียนย้ายออกจากวัดกัลยาณโกมุท เมื่อปี 2555 ทาง      
    องค์การบริหารส่วนต าบลมีการประชาคมชุดใหญ่ทั้งป่ากรง หลายที่หลายแห่ง            
    ด้วยกันและพ่วงของที่ดินโรงเรียนบ้านแกน้อยเข้าไปด้วย วันที่ 20 เมษายน       
     2555 ผมก็ได้เข้าร่วมประชาคมกับหมู่บ้าน และมติประชาคมวันนั้นมีมติเห็นชอบ
    ให้เป็นที่ดินของโรงเรียน และให้ด าเนินการให้เป็นที่ราชพัสดุให้ถูกต้องตาม          
    ระเบียบต่อไป ถือว่าผ่านประชาคมในส่วนตรงนั้นแล้ว แต่เนื่องจากระยะเวลานาน
     หลังจากนั้นเราก็นั่งรออย่างมีความหวังว่าคงจะได้รับการเข้าสภาและให้เป็นที่ราช
    พัสดุ ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงตอนนี้เป็นเวลาหลายปีก็ยังไม่ได้รับข่าว พอเดือนธันวาคม
    ทราบว่ามีการประกาศขึ้นเป็นที่ราชพัสดุ ให้โรงเรียนท าหนังสือสอบถามมาและขอ
    เข้าด าเนินการต่อไป ผมขอตอบประเด็นที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้สอบถาม ก็
    ขอตอบผ่านไปยังท่านประธานสภา ข้อ 1 ถามว่ามีความจ าเป็นมากน้อยขนาดไหน
    ที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ก็คือตามกฎหมายสถานที่ราชการก็ต้องตั้งอยู่กับ
    ที่ดินที่เป็นราชพัสดุในการดูแลตามกฎหมายจะมีระเบียบที่เอ้ืออ านวยต่างๆ ที่         
    โรงเรียนหรือหน่วยงานราชการจะได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ         
    กฎหมาย การข้ึนทะเบียนสิ่งก่อสร้างถ้าเป็นที่ราชพัดุเราขอขึ้นและขอซ่อมแซม ขอ
    ก่อสร้างจะง่ายแต่ถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างกับที่ดินที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุก็ต้องไปขึ้น 
    ทะเบียนอีกแบบหนึ่ง ก็คือขึ้นทะเบียนบนที่ดินที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุการได้รับการ       
    พิจารณาก็น้อย และประเด็นข้อที่ 2 ที่ถามว่าแล้วการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุจะ 
    น าไปสู่โรงเรียนดีเด่นอย่างไร ตรงนี้ผมตอบเลยว่าไม่ใช่ เพราะว่าเราอยากท าให้ 
    ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ส่วนประเด็นของการรวมโฉนดนั้นในเมื่อโฉนดเยอะ
    การที่จะรวมก็ล าบาก เพราะว่าจะขึ้นที่ดินที่ราชพัสดุได้ที่ดินจะต้องเป็นแปลงเดียว
    ถึงจะขึ้นง่าย ถ้ามีหลายแปลงติดกันถ้าจะขึ้นก็ต้องท าให้เป็นแปลงเดียวก่อน อันนี้ก็
    เป็นประเด็นนอกเหนือจากประเด็นของแกน้อย ดังนั้นวันนี้โรงเรียนบ้านแกน้อยก็
    เลยต้องขอความเห็นชอบจากสภาว่าจะมีความเห็นสมควรอย่างไร ประกอบกับ  
    กฎหมายเองผมก็ไม่เชี่ยวชาญเท่าไร เพราะเท่าที่ทราบที่เคยไปสอบทราบที่ราช      
    พัสดุทุกอย่างอยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแล้วเขาก็ตอบมาแบบนั้น  สามารถ          
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    ด าเนินการให้สภาให้ความเห็นชอบ เป็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง วันนี้ต้องขอขอบคุณ 
    ท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่น าเอาเรื่องนี้เข้าสู่วาระและเข้าสู่การ        
    พิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ  
นายปรีชา มุลาลินน์  - ได้ฟังจากท่าน ผอ.รร.บ้านแกน้อยชี้แจงไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยอยากจะ
(ประธานสภาฯ)   สอบถามอีกหรือไม่ครับ ประเด็นนี้สุดท้ายคือจะต้องให้สภาให้ความเห็นชอบ      
    หลายๆ เรื่องเก่ียวกับต าบลแกใหญ่ที่สภายังไม่พิจารณาให้ ยกตัวอย่างก็คือ ป่ากรง
    ทั้งแปลง ในประเด็นของแกน้อยก็ผ่านกระบวนการต่างๆ มาเรียบร้อยแล้วก็เหลือที่
    สภาที่เดียว ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่
    ครับ เชิญท่านวิชัยครับ 
นายวิชัย จรจรัญ  - จริงๆ แล้วท่าน ผอ.รร.บ้านแกน้อยบอกว่าท่านได้ท าหนังสือมาตั้งนานแล้ว
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1)  แล้วท่านก็มีหนังสือมาล่าสุดเพ่ือมาสอบถาม ก็หมายถึงว่าองค์การบริหารส่วน        
    ต าบลท าไมท าอะไรล่าช้า เพราะหนังสือที่ทางอ าเภอแจ้งมาตั้งแต่ปี 2555 ปีนี้ปี
     2562 ระยะเวลากี่ปี สมาชิกน่าจะรู้ว่ามีหนังสือมาถึง อบต.ว่ามีการปรับเปลี่ยน
    สภาพของที่สาธารณะต่างๆ ว่าควรท าอย่างไร เราไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยสุดท้ายต้อง
    ให้แต่ละที่ด าเนินการกันเอง กรณีนี้ก็มีโรงเรียนได้ท ามาแล้วในหนังสือก็มีอีกที่หนึ่ง
    คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแกใหญ่ ที่ต้องท าเรื่องเอกสารให้ชัดเจน ก็น า
    เรียนว่าเรื่องนี้มาตั้งนานแล้ว ท าไมพ่ึงคิดท า ถ้าเราท าตั้งนานโอกาสที่เราได้        
    ประโยชน์ก็มีเยอะแล้วครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่าน ผอ.ตอบประเด็นที่หนังสือจาก 15 มีนาคม 2555 ซึ่งองค์การบริหาร
(ประธานสภาฯ)    ส่วนต าบลแกใหญ่รับเอาไว้ รับเมื่อวันที่ 22 เพราะฉะนั้นค าตอบนี้อยู่ที่ทางท่าน
    ผู้บริหารกับท่าน ผอ.ด้วย เพราะทางพวกเราเองเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นสมาชก
     หลังจากวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ก็อยากจะให้ท่าน ผอ.ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเชิญครับ 
นายพลา สะอาดเอี่ยม  - ประเด็นเรื่องที่ท่านประธานได้สอบถามเกี่ยวกับการประชาคมในสมัยนั้นเท่าที่จ า
(ผอ.รร.บ้านแกน้อย)  ได้ก็คือทางรัฐบาลสั่งกระทรวงมหาดไทยลงมาจังหวัด จังหวัดลงมาอ าเภอ อ าเภอก็
    สั่งมายังท้องถิ่นให้ท้องถิ่นด าเนินการส ารวจเรื่องเหล่านี้และให้มีการประชาคมเข้า
    ไป ของแกใหญ่เราก็มีหลายที่ที่ให้ประชาคมในคราวเดียวกันทั้งป่ากรง ทั้งสถานี 
        วิทยุแห่งประเทศไทย สหกรณ์ฯ รวมทั้งโรงเรียนบ้านแกน้อย ตอนนั้นผู้ใหญ่บ้าน
    แกน้อยได้เชิญมาประชุมประชาคม และได้ด าเนินการประชาคมซึ่งในที่ประชุม  
    ประชาคมมีมติให้ความเห็นชอบ และทางชุมชนเป็นผู้เสนอและส่งมาให้สภาให้         
    ความเห็นชอบ แต่โดยในนามโรงเรียนไม่ได้ท าเพราะว่าโรงเรียนไม่ได้ด าเนินการ 
    เอง แต่ด าเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผมก็ได้เข้า
    ไปร่วมประชาคมกับพ่ีน้องประชาชนในตอนเย็นของวันที่ 20 เมษายน ก็ลงชื่อให้
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    ความเห็นชอบ และส่งมาแล้วก็ไม่ทราบว่าหลังจากนั้นไปไหนผมก็ทราบเพียงแค่นั้น
    ครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ถ้าไม่มีสมาชิกสอบถามหรือมีข้อสงสัยใด ผมจะขอมติเลยนะครับ  
(ประธานสภาฯ)   ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 ขอถอนสภาพที่ดิน “สาธารณประโยชน์ ป่าช้า”ตาม
               หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ 39758 ที่ดิน เลขที่ 289 ประเภท              
      พลเมืองใช้ร่วมกัน ตั้งอยู่ที่ บ้านแกน้อย หมู่ 2 ต าบลแกใหญ่  อ าเภอเมือง         
    สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 80 ตารางวา เพื่อเป็นที่ราชพัสดุ
     อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอน
    สภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินรัฐ ตามประมวล
    กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อ 12 (3) สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบโปรด
    ยกมือครับ  
       เห็นชอบ 23 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ - เสียง 
       งดออกเสียง - เสียง 
    ที่ประชุมเห็นชอบให้ถอนสภาพที่ดิน “สาธารณประโยชน์ ป่าช้า”ตาม           
         หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ 39758 ที่ดิน เลขที่ 289 ประเภท              
      พลเมืองใช้ร่วมกัน ตั้งอยู่ที่ บ้านแกน้อย หมู่ 2 ต าบลแกใหญ่  อ าเภอเมือง         
    สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 80 ตารางวา ด้วยมติคะแนน        
    เสียงเป็นเอกฉันท์ 
  

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.   

เลขานุการสภา อบต.   : ขณะนี้เวลา 13.30 น. แล้ว ตามเวลาที่ได้นัดหมายและสมาชิกสภาอบต.แกใหญ่อยู่ครบ จ านวน 
23 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเชิญประธานสภา ฯ ด าเนินการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายปรีชา  มุลาลินน์  - สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามท่านผู้บริหาร เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายเสงี่ยม  พวงศรี  - สอบถามเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ ถ้าผมจ าไม่ผิดน่าจะเริ่ม 17 มกราคม แต่วัน
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13)  นั้นผู้สูงอายุไปรอ ด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบท่านก็ไม่แจ้งว่าไม่มีการเรียนเจ้าตัวก็ไม่
    ไปด้วย ท าให้ผู้สูงอายุต้องมารอ กี่หมู่ก่ีคนที่รอท่านคนเดียวก็อยากจะฝากผู้บริหาร
    ให้ท่านช่วยดูแลลูกน้องท่านด้วยในฐานะที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชา ผมก็ทราบดีว่า
    ท่านงานเยอะ พ่วงหลายต าแหน่งงานหลายๆ อย่างก็เลยล่าช้า เท่าที่ผมสังเกต        
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    หลายๆ เรื่องล่าช้านี้คือปัญหาเวลาสมาชิกอภิปรายมากไปก็คอยว่า ว่าสมาชิกค่อย
    แต่ด่าคอยแต่ว่าท่าน คนเราถ้าท าดีแล้วใครจะไปว่าขอให้ทุกท่านมีจิตส านึกท างาน
    ก็รู้ว่าท าไม่ใช่ว่าท าเสร็จไปวันๆ มีพ่ีชายผมว่า พูดไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ก็ไม่
    เป็นไรครับถ้าพูดไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องน าปัญหาของพ่ี
    น้องประชาชนมาเสนอให้ได้รับรู้ว่าพ่ีน้องประชาชนต้องการอะไร ส่วนใครที่ท าดี
    แล้วก็ขอให้ท าดีแบบนี้ต่อไป ก็ฝากผู้บริหารให้ช่วยดูแลลูกน้องของท่านด้วยครับ
     ขอบคุณครับ    
นายปรีชา  มุลาลินน์  - เชิญท่านสมศักดิ์ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร  - ในช่วงเช้าที่เราพิจารณาให้ความเห็นชอบก็มี ผอ.ทุกกองเข้าร่วม แต่ช่วงก่อนที่
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13)  เราจะพักรับประทานอาหารเที่ยง เราก็ได้บอกให้ท่านประธานสภาเชิญนัก            
    กฎหมายของ อบต.มาชี้แจงเกี่ยวกับญัตติที่เราพิจารณา เพราะว่าตั้งแต่ท่านมาผม
    ยังไม่เห็นท่านขึ้นมาร่วมรับฟังการประชุม เนื่องจากเอกสารที่ท่านเลขานุการส่งให้
    สภามีเรื่องอะไรมีข้อกฎหมายอะไรท่านต้องแจ้ง เพราะผมก็เชื่อว่าท่านคงไม่ทราบ
    ข้อกฎหมายทั้งหมด แต่ผมถามว่าถ้าทุกคนไม่ให้เกียรติกับสภาแห่งนี้ที่มาท าหน้าที่
    รับใช้พ่ีน้องประชาชน ผมว่าให้พิจารณาเป็นรายๆ ว่าสมควรอยู่หรือไม่สมควรอยู่
     ให้ความส าคัญหรือไม่ให้ความส าคัญ นี้มาช่วงบ่ายมีผู้บริหารกับผอ.กองคลัง 2 คน
    สภาแห่งนี้มีเรื่องที่จะถามหลายเรื่อง ข้อบัญญัติฯ ตั้งงบประมาณไว้พ่ีน้องประชาชน
    ท าหนังสือความเดือดร้อนเข้ามาเพ่ือที่จะใช้จ่ายเงินสะสมตามที่ท่านได้บอก       
     หนังสือก็มาแล้วแต่ผมก็ไม่ทราบว่ากระบวนการด าเนินการไปถึงไหน ชาวบ้านได้รับ
    ความเดือดร้อนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีหลายหมู่บ้านที่โครงการงบประมาณตกไป
     แทนที่ผอ.กอง หัวหน้าส่วนที่รับผิดชอบจะร่วมกันฟังร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า
    เราจะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไร ตอนนี้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ด ารง
    ทั้งต าแหน่งปลัดฯ มา 20 ปี เป็นนายกฯโดยที่ไม่ได้รับเลือกตั้งมา 5 ปีกว่า เป็น 
         เลขานุการสภาอีกท่านได้รับต าแหน่งตั้ง 3 ต าแหน่งแต่ผมอยากให้ท่านท าหน้าที่
    ท่านให้ดีที่สุด การบริหารจัดการขึ้นอยู่กับท่าน ท่านก็เป็นคนแกใหญ่คนหนึ่ง เงิน
    ของเรามีเยอะ 50 – 60 ล้าน ใช้จ่ายจริงประมาณ 20 กว่าล้านแต่ถามว่า        
    โครงการยังไม่เป็นรูปเป็นรอย ผมจึงอยากเรียนถามท่านประธานไปยังท่านผู้บริหาร
    ใช้จ่ายเงินสะสมท่านจะด าเนินการให้สภาได้พิจารณา เพราะชาวบ้านมีความ     
    เดือดร้อน มีความต้องการ และงบประมาณปี 2563 สภาได้พิจารณามาแต่ละกอง
     มีงบประมาณที่ตั้งไว้ให้กับสมาชิกและเจ้าหน้าที่ที่อบรมได้ความรู้  มีโครงการอยู่ 
    โครงการหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มีนาคม มีโครงการที่อบรมให้ความรู้ให้กับ        
    สมาชิก และเจ้าหน้าที่ ในเมื่อโครงการศึกษาดูงานของเราไม่ได้ตั้งในข้อบัญญัติแต่
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    ผู้บริหารเคยเอ่ยปากรับค าบอกว่า ถึงไม่มีผมก็จะท าให้พวกท่านไม่ต้องกังวล        
     สุดท้ายพูดกันตั้งแต่ปี 2562 ปีนี้ปี 2563 ปีหนึ่งแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมก็มี
    อ านาจแค่ได้พูดได้ตรวจสอบท่าน แต่ท่านเป็นผู้บริหารท่านสามารถท าได้ทุกอย่าง
     ก็อยากเรียนถามท่านไปยังคณะผู้บริหารครับพอที่จะให้สภาแห่งนี้ ได้เข้าร่วมอบรม
    กับเขาได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา  มุลาลินน์  - เชิญท่านสัญญาครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสัญญา สันทานุลัย  - คือเมื่อไม่นานที่มีโครงการให้สมาชิกเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพไม่ว่าจะเป็น
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1)  ภาวะผู้น า บางต าบลเขาส่งสมาชิกไปอบรมเยอะ แต่ทางแกใหญ่ผมทราบข่าวว่าส่ง
    ท่านประธานกับท่านรองนอกนั้นก็เจ้าหน้าที่ ผมก็น้อยใจว่าท าไมสมาชิกถึงไม่ได้รับ
    โอกาสเข้ารับการอบรมบ้าง ทั้งๆท่ีบทบาทและหน้าที่ของเราจ าเป็นมากที่จะต้องไป
    เพ่ิมพูนความรู้ อยากน าเรียนท่านประธานไปถึงคณะผู้บริหารด้วยครับ 
นายปรีชา  มุลาลินน์  - เชิญท่านสุชาติครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสุชาติ เมืองงาม  - อยากจะเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกเกี่ยวกับการจัดเวรยามเกี่ยวกับ 7 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12)  วันอันตราย ช่วงเทศการปีใหม่ ไม่ทราบว่าท่านนายกเคยไปที่จุดตรวจหรือไม่ ที่ 
    เห็นๆมาก็มีท่านก านันฝ่ายปกครองที่อยู่ตลอด ขาดเหลืออะไรก็หยิบยื่นให้ ท่าน 
    นายกเคยไปดูหรือเปล่าไปนั่งสัก 5 นาที 10 นาที ท่านนายกก็คงปล่อยปละละเลย
     ท่านท างานหละหลวมไม่เอาใจใส่ เวรยามปีต่อไปเทศกาลสงกรานต์ขอให้จัดเป็น 2
     จุด จุดแรกบ้านตะคร้อ จุดที่สองสะพานแกใหญ่ใกล้วัด แบ่งกันเข้าเวรจึงจะ       
    เหมาะสม และเรื่องอาหารการกินเราตั้งเลยถ้าไม่พอก็ตั้งเพ่ิมให้คนเข้าเวรได้กินอิ่ม
     นี้อะไรบางทีต้องมาหารกันจัดเป็นผ้าป่าซื้อกับข้าว น้ าดื่มเรามีคนบริจาคให ้ก็อยาก
    ให้ท่านนายกแวะไปให้ผู้ที่จัดเวรยามได้เห็นหน้าเห็นตาท่าน พร้อมกับทีมงานของ
    คณะท่านด้วย ส านักงานปลัด การคลัง เป็นการให้เกียรติเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันกับ
    ฝ่ายปกครอง ก็ขอเรียนให้ทราบ เรื่องท่ีสองก็คือวันเด็กถึงแม้ว่าจะผ่านมาแล้วก็จริง
     แต่ว่าผมมีโอกาสได้มาดู ผมก็ขอติเกี่ยวกับเรื่องน้ าดื่มจัดไปเลยครับ ซุ้มน้ าดื่มให้    
    ผู้ประกอบการเหมาจ่าย ให้เขาหยิบดื่มไปเลยถ้าจะท าบุญให้เด็กไม่ต้องไปกลัว ตั้ง
    งบและจัดซื้อให้เยอะๆ น้ าดื่มซื้อมาเก็บไว้ ก็มีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา  มุลาลินน์  - เชิญท่านผู้บริหารตอบประเด็นของท่านเสงี่ยมคือโรงเรียนผู้สูงอายุ ประเด็นท่าน
(ประธานสภาฯ)   สมศักดิ์ท่านเสนอให้ใช้จ่ายเงินสะสมจะด าเนินการหรือไม่ แล้วประเด็นท่านสัญญา
    โครงการที่สมาชิกไม่ได้ไปอบรมสาเหตุอะไร และประเด็นท่านสุชาติเมื่อสักครู่ เชิญ
    ครับ 
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นายประกาศิต จันทน์หอม - กรณีประเด็นของท่านสมาชิกจากหมู่ที่ 13 ท่านก็บอกว่าชาวบ้านได้รับความ
(ปลัด ฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) เดือดร้อนเกี่ยวกับการนัดหมายของ อบต.เกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ  เรื่องโครงการ
    ดังกล่าวผมได้มอบหมายให้ส านักงานปลัดเป็นผู้ดูแลโครงการ ก็ได้จัดกันมาหลายๆ
    จุดแล้วก็ได้รับผมตอบรับค่อนข้างดี จึงมีการขยายผลครอบคลุมเข้าไปในแต่ละ        
    ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนบ้านตระคร้อที่มีหลายหมู่บ้าน ตรงนั้นก็มีการจัดท า         
    โครงการเสนอตามขั้นตอนผมก็อนุมัติตามที่เสนอ ส่วนก าหนดวันต่างๆ นั้นผมจ า
    ไม่ได้ว่าก าหนดเปิดวันที่เท่าไร ก็จะให้ทางหัวหน้าส านักงานปลัดตอบข้อซักถาม 
    ของท่านสมาชิก และชี้แจงถึงโครงการดังกล่าวขออนุญาตท่านประธานครับ 
นายปรีชา  มุลาลินน์  - เชิญท่านหัวหน้าส านักงานปลัดชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ)        
นางสาวรวีวรรณ  ภักดีกลาง - ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  ต าบล   
(หัวหน้าส านักปลัด)  แกใหญ่ ปีนี้ก าหนดเป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งตามรางโครงการเราจะรับสมัครช่วงพฤศจิกายน
     - ธันวาคม เนื่องจากมีภารกิจก็ได้ขยายมาถึงมกราคม พอสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร
    แล้วได้ผู้ที่สนใจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก็เลยตั้งใจว่าจะขยายการรับสมัครไปอีก
     ไม่ทราบว่าเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรเพราะว่าเราส่งหนังสือไปให้ผู้ ใหญ่บ้าน          
    ประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้านรวมถึงทาง อสม.ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย ตอนนี้ได้ยอด
    ประมาณ 20 กว่าคน และได้ท าหนังสือขอใช้สถานที่ ศาลาหมู่ที่ 13 เพราะว่าเป็น
    การอ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่เดินทางมาล าบาก แต่ถ้าหากว่าผู้สูงอายุ
      เข้มแข็งรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 ประชุมเพ่ือคัดเลือกคณะท างาน เราก็จะจัด        
    กิจกรรมเพ่ิม หรือเพ่ิมเติมในส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพ่ือให้มีรายได้
     ดิฉันได้ไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุก็มีหลายๆต าบลจัดกองทุนเพ่ิม ไม่ว่าจะเป็น
    การจัดรถขนส่ง พอดีว่าดิฉันเข้ามาไม่ทันที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 13 ได้สอบถาม ไม่ 
    ทราบว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือว่าเดือนร้อนยังไงค่ะ 
นายปรีชา  มุลาลินน์  - ครับเชิญท่านสมาชิกหมู่ที่ 13 ทวนค าถามอีกรอบครับ 
(ประธานสภาฯ)        
นายเสงี่ยม  พวงศรี  - ตามที่ผมได้สอบถามว่าที่ท่านได้นัดหมายผู้สูงอายุ ก าหนดวันแล้ว ถ้าผมจ าไม่ผิด
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13)  น่าจะวันที่ 17 มกราคม แล้วท่านไม่ได้ไป คนจะครบหรือไม่ครบยังไงไม่ทราบ แล้ว
    ท่านได้แจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบและให้ประกาศให้ชาวบ้านที่มารอ ว่าไม่ต้องมาหรือไม่
    ครับ ขอบคุณครับ  
นางสาวรวีวรรณ  ภักดีกลาง - ต้องกราบขออภัยทางผู้น าหมู่ที่ 13 และสมาชิก อบต ดิฉันไม่ได้ก าหนดวัน ไม่
(หัวหน้าส านักปลัด)  ทราบว่าท่านได้รับทราบวันจากที่ใด เพราะว่าดิฉันส่งหนังสือประชาสัมพันธ์รับ       
    สมัครและบอกว่าจะการเปิดประมาณปลายเดือนมกราคม แต่เมื่อครบก าหนดแล้ว
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    ก็ไม่ได้กลุ่มเป้าหมายตามจ านวนที่ก าหนด บางทีผู้สูงอายุไม่เข้าใจก็ต้องกราบขอ
    อภัยอีกครั้งหนึ่งที่ไม่แจ้งค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายปรีชา  มุลาลินน์  - ครับเชิญผู้บริหารชี้แจงประเด็นของท่านสมศักดิ์ครับ 
(ประธานสภาฯ)        
นายประกาศิต จันทน์หอม - ในกรณีค าถามของท่านสมาชิกจากหมู่ที่ 10 ที่ท่านได้พูดถึงเกี่ยวกับโครงการ
(ปลัด ฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) พัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน ซึ่งตรงนี้ในข้อบัญญัติฯ ไม่มีท่านก็ทราบ ท่านก็บอก
    ว่าผมได้พูดรับปากก่อนที่จะเสนอเข้าสภา แต่ด้วยความเหมาะสมที่เราจะตั้งจ่าย
    รายการใหม่โครงการดังกล่าวนี้ พอเราจะจัดท าโครงการนี้ก็ได้หารือกับงาน      
    นโยบายและแผน แต่ก็มีบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย เพราะโครงการ
    พัฒนาศักยภาพจะมีเฉพาะสมาชิกและเจ้าหน้าที่  แล้วมีการไปก าหนดเป้าหมาย 
    ของบุคคลภายนอกไว้ก็เลยท าให้เกิดปัญหาขึ้นในกลุ่มนั้น ๆ มีเสียงสะท้อนของแต่
    ละหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นของกลุ่ม อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน ก็เกิดความไม่พอใจ
     ตามท่ีผมรับทราบมาว่ามีการกีดกัน พอกระแสข่าวออกไปมีการก าหนดสัดส่วน ทุก
    คนก็เพ่ิงเล็งมาที่ อบต. ว่าเป็นนโยบายของผมว่าเป็นคนก าหนดขนาดนี้กี่คน ซึ่งโดย
    ความจริงนะครับท่านประธานผมไม่ได้เป็นผู้ก าหนดสัดส่วนดังกล่าวแต่ข่าวก็แพร่
    ออกไป เราก็พยายามจะสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีข้อแนะน ามาว่าโครงการ
    ไม่มีอยู่ในข้อบัญญัติที่ผ่านสภา ถ้าผู้บริหารไปโอนผู้บริหารต้องรับผิดชอบคนเดียวก็
    หนักไป ก็ที่คุยกันก็ไม่มีใครรับท า จะมอบให้ทางส านักงานปลัด คือทางบุคลากร
    เขารับท าเฉพาะการพัฒนาของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ของ อบต.เท่านั้น  พอดีว่า   
    เป้าหมายมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกินกว่ากึ่งหนึ่งด้วยซ้ าไป ซึ่งจะล าบากในการ     
    เบิกจ่าย เพราะฉะนั้นการพัฒนาตรงนี้ก็ยังมีทางออกอยู่หลายทาง ซึ่งผมได้มอบให้
    ส านักงานปลัดไปดูเกี่ยวกับโครงการอบรมใน ITA ก็จะมีสมาชิกด้วยซึ่งเราก็ก าหนด
    ว่าเราจะอบรมอยู่ต่างจังหวัด เพราะฉะนั้นสมาชิกก็จะใช้โอกาสนี้ ในการที่จะไป    
    อบรมและดูงานต่างจังหวัด ส่วนโครงการใช้จ่ายเงินสะสมก็ได้รับหนังสือจากชุมชน
    เข้ามาเราก็ได้สั่งการให้ทางกองช่างออกไปตรวจสอบความเดือดร้อนของพ่ีน้อง   
    ประชาชนของทุกหมู่ที่เสนอเข้ามา ก็มีการไปตรวจสอบและประมาณราคาเสนอ
    ผู้บริหารแล้วจ านวน 20 กว่าโครงการงบประมาณที่ประมาณการมา 21 – 29 
     ล้าน ซึ่งตอนนี้เรารับไว้แล้วยังไม่ผ่านขั้นตอนของการประชุมของผู้บริหาร ตรงนี้ 
    ผู้บริหารก็มองความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน มองเห็นประชาชนเสีย            
    ประโยชน์จากข้อบัญญัติประจ าปี การใช้จ่ายเงินสะสมเสนอโดยผู้บริหารอนุมัติโดย
    สภา ผมก็ว่าจะเปิดสมัยวิสามัญเพ่ือประชุมจะให้ทางบัญชีดูว่ามีการปิดงบ ช าระ
    ตามข้อผูกพันเรียนร้อยหรือยังต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จส่วนท่านสมาชิกท่านก็
                       บ่นน้อยใจก็ขอชี้แจงผ่านท่านประธานไปถึงท่านสมาชิกการอบรมที่ผ่านมาถือว่ามี
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    ประโยชน์ถ้าพ่ีน้องสมาชิกไปนั่งอบรมนั่งฟังด้วย แต่วัตถุประสงค์ที่เขาให้ส่งเขา  
    ไม่ได้ให้ส่งทั้ง อบต.ทางจังหวัดเขาก าหนดว่าให้ อบต.ส่งคนเข้ารับการอบรม เพราะ
    วิทยากรมาจากกรมที่ดูแลเรื่องการเลือกตั้ง เขาให้ส่งผู้แทนเข้ารับการอบรม     
    ประกอบด้วย 1.ผู้บริหารท้องถิ่น 2.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 3.ประธานสภาท้องถิ่นหรือ
    สมาชิกสภาท้องถิ่นเขาก าหนดมาเลยว่าควรจะมีประธานสภา 1 คน และสมาชิก 1
    คน ทางฝ่ายสภาก็ได้ 2 คน คือท่านประธานกับท่านรองเพราะฉะนั้น จริงๆ เราก็
    อยากส่งท่านไป ตอนที่ไปอุบลเราก็ไม่เคยกีดกันท่าน เราก็พยายามส่งไปให้ได้มาก
    ที่สุด ผมจะหมายให้กับท่านประธานได้พิจารณาและคัดรายชื่อให้ผม ไปอบรมที่ 
    ชลบุรี กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา สมาชิกสภา
    ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อาจจะไม่ได้ไปทั้งหมด ให้แจ้งความประสงค์เพราะลงทะเบียน
    รายละ 4,900 บาท เราจะได้ดูงบประมาณของเรา ตรงไหนที่เราสามารถส่งท่าน
    ได้ท่านก็จะพยายามส่งท่านไป โดยเฉพาะกิจกรรมต่างที่ อบต.ได้ด าเนินการก็ขอ
    ความอนุเคราะห์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับของหน่วยงานของ อบต. ไม่ว่าจะเป็น
    งานเข้าวัด งานอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย การไปศึกษาดูงาน ถือว่าท่านให้ความ         
    ร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมแค่ระดับเดียวเองยังไม่เต็มร้อย ผมเห็นว่าท่านเรียกร้อง ถ้า
     อบต.ด าเนินการอะไรไปก็ให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมให้เต็มที่ด้วยครับ ส่วนสมาชิกจาก
    หมู่ที่ 13 ท่านก็ได้บอกให้ผมช่วยก ากับดูแลหน่วยงานใน อบต. ก็ได้ทราบแล้วถ้ามี
    การนัดหมายอะไรก็จะให้เตือนกันอย่าให้ชาวบ้านไปนั่งรอแบบนี้อีกครับ ขอบคุณ
    ครับ  
นายปรีชา  มุลาลินน์  - ครับขออนุญาตท่านผู้บริหารพอดีว่า ผอ.กองการศึกษาท่านอยู่จะให้ท่านได้ตอบ
(ประธานสภาฯ)    ประเด็นของท่านสุชาติ ส่วนเรื่องการเข้าเวรด่านช่วงปีใหม่ให้ท่านผู้บริหารตอบเอง
    ครับ เชิญครับ 
นางประภาลักษณ์  กิ่งแก้ว - จากที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับวันเด็ก ทางกองการศึกษามีซุ้มน้ าดื่มอยู่ 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา) ค่ะอาจจะหมดก่อน ปีหน้าก็จะเอาข้อติชมที่ท่านได้เสนอแนะมาไปด าเนินการแก้ไข
    ให้ดีขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ  
นายปรีชา  มุลาลินน์  - เชิญท่านผู้บริหารเกี่ยวกับข้อท้วงติงเรื่องเวรยามครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม - ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามและชี้ถึงข้อบกพร่องของตัวผม ขอชี้แจงว่าการจัด
(ปลัด ฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) เวรยามด่านให้บริการประชาชนทุกปีตั้งแต่ตั้งอยู่ข้างหน้าทางเข้า อบต.จนย้ายไป
    เรื่อย ๆ หลังมานี้เป็นจุดหมู่ที่ 13 แยกเลี่ยงเมืองใหม่ ในกรณีทุกครั้งผมก็ไปทุกครั้ง
    แต่ไม่ได้ไปทุกวันไม่ได้ไปอยู่ แต่เผอิญฝ่ายท้องที่มีผู้บังคับบัญชาไปอยู่ประจ าด่าน
    ด้วย ตอนวันสงกรานต์ผมก็ได้ไปตรวจเยี่ยมและไปให้ก าลังที่ด่านมีของไปให้ แต่ปี
    ใหม่นี้ผมต้องยอมรับผมไม่ได้เข้าไปเลย เพราะมีภารกิจช่วงปีใหม่ญาติๆ ก็พากันไป
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    ต่างจังหวัด ก็มอบหมายให้กับผู้ที่ตรวจเวรให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงนามแทน ก็ต้องขอ
    โทษด้วยครับ แต่ว่าข้อบกพร่องสามารถปรับปรุงได้จะขอแก้ตัวในช่วงเทศกาล         
    สงกรานต์ ครับขอบคุณครับ 
นายปรีชา  มุลาลินน์  - เชิญทา่นวิชัยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายวิชัย จรจรัญ  - พอดีผมโดนเสียดสีจากท่านสมาชิกหมู่ที่ 10 กรณีที่จ่ายขาดเงินสะสมแล้วไม่
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13)  สามารถท าได้และเงินก็ตกเป็นเงินสะสมอีกเหมือนเดิม เรื่องนี้ชาวบ้านได้รับความ
    เดือดร้อน คุยกับผู้บริหารแล้วผลสุดท้ายก็ไม่มีการแก้ปัญหา โดยในที่ประชุมแห่งนี้
    มีผู้ที่มีทะเบียนราษฎในหมู่ที่ 1 สี่ท่านด้วยกัน ปัญหาที่หมู่ 1 เสนอมาไม่เคยได้รับ
    การแก้ไขอะไรเลย ตั้งแต่เรื่องไฟส่องสว่างจากบ้านแสนสิริมาจนถึงสะพาน พูดไม่รู้
    กี่รอบ พาช่างมาคุยกันแล้วก็ไม่ได้ โครงการที่พ่ีน้องก าลังจะได้รับจ่ายขาดเงินสะสม
    สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ท า ปี 2562 หมู่ 1 ไม่ได้รับงบประมาณในข้อบัญญัติเลยใน   
    เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน พ่ีน้องหมู่ 1 ก็มาหวังเงินจ่ายขาดเงินสะสม ผมสะท้อนทุก
    ครั้งในที่ประชุมแห่งนี้ให้ช่วยพิจารณาด้วยครับ ไม่เคยได้รับการตอบแทน อีกเรื่อง
    หนึ่งเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างก็เรียนท่านประธานไปยังผู้บริหาร ให้เจ้าหน้าที่ 
    ที่มาใหม่ได้รับรู้ด้วย เกี่ยวกับเรื่องการยื่นขออนุญาตก่อสร้างท่านควรจะมีตาราง 
    ก าหนดไว้เลยว่าการยื่นขอ ใช้ ระยะเวลากี่ วัน  กี่นาทีแล้ วรอจนกว่าจะได้ รับ        
    ใบอนุญาตจ านวนกี่วัน ระบุไปเลย เพราะรู้สึกว่านานมาก บางคนใช้ระยะเวลาก็ 
    หลายเดือน บางคนเพียงแค่ต้องการที่จะไปขอมิตเตอร์ไฟฟ้า บ้านเล็กๆ จะขอมิต
    เตอร์ไฟฟ้าก็มีการให้ท าแบบ เหมือนบังคับให้ท าให้ยาก ถามว่าใครจะมีเงินไปท า
    แบบ 3,000 – 4,000 แต่ที่ อบต.แกใหญ่บอกว่าต้องไปท าแบบก็ไปเอาแบบจาก
    ข้างนอกมา ที่นี้ก็บอกว่าไม่ถูก ต้องให้คนที่นี้ท า 3,000 – 4,000 บาทถามว่าขูด
    รีดไหมครับ จุดประสงค์ของชาวบ้านคืออยากได้มิตเตอร์ไฟจากการเสียค่าธรรม 
    เนียมไม่กี่ร้อย แต่ได้รับค าตอบจากที่ อบต.แกใหญ่ว่าถ้าอยากให้ด าเนินการสะดวก
    ต้องเขียนแบบจากที่นี้ 4,000 แล้วพ่ีน้องประชาชนจะเอาเงินจากที่ไหนมาจ่ายๆ
    ครับ แต่ว่าที่นี้ท าให้ยุ่งยากและล าบากก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา  มุลาลินน์  - เชิญท่านเสงี่ยมพวงศรี 
(ประธานสภาฯ) 
นายเสงี่ยม  พวงศรี  - เกี่ยวกับโครงการที่ผมได้เสนอท าแผนเพ่ิมเติม จริงๆ แล้วก็ไม่ใช่ความเดือดร้อน
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13)  ของหมู่ผม แต่หมู่อ่ืนเดือดร้อนก็ต้องช่วยกัน แต่ก็ทราบเหตุผมความจ าเป็นเพราะ
    อะไรก็ไม่ว่ากัน รอให้ท่วมก่อนก็แล้วกัน ถ้าท่วมเมื่อไรค่อยเอารถไปขุด โครงการนี้
    ผมเคยเสนอมาครั้งหนึ่งแล้วกับพ่ีชายหมู่ที่ 5 ทางช่างไปส ารวจดูก็ว่าท าไม่ได้ ผม
    จะเอาเข้าไปใหม่อีกจะท าได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่สุดท้ายถ้าท่วมจริงๆ ก็
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    ต้องท าให้ได้ ไม่อย่างนั้นท่านก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน อยากจะน าเรียนไว้ตรงนี้ แล้วมี
    อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับหมู่ 7 พอดีวันนี้ท่านไม่ได้มาก็ฝากไปถึงสมาชิกหมู่ที่ 7 อีก 
      ท่านหนึ่งด้วย คือการท าโครงการผมเคยอภิปรายทั้งท่ีห้องประชุมตรงนี้และหมู่บ้าน
     ว่าเวลาท าโครงการให้ท าจากข้างล่างไป ไม่ใช่ท าจากข้างบนมา ด้วยสาเหตุว่าบาง
    ครั้งงบประมาณเราไม่พอ ท าจากข้างบนมาน้ าจะไปทางไหนครับก็เอ่อท่วมอยู่      
    บริเวณนั้น ถ้าท าจากข้างล่างไปน้ าข้างบนไหลมาก็ลงร่องไปก่อนก็พอที่จะบรรเทา
    ได้ แล้วกรณีหมู่ 13 กับหมู่ 7 ไปเจาะถนนเชื่อมหากันก็มีปัญหา หมู่ 7 ไม่ให้ไป
    ทางเขา ถ้าท่านสังเกตบริบทตรงนั้นใกล้ศาลาหมู่ 13 ใกล้บ้านช่างปั๊มตรงนั้นต่ า 
    มาก ถ้าท าให้ไหลไปทางบ้านทนงไม่สามารถท าให้ไหลไปได้ ถ้าท าให้ไหลลงไปได้
    ต้องยกระดับรางระบายน้ าให้สูงกว่าถนนประมาณ 50 เซนติเมตร ผมก็ได้วางแผน
    ไว้แล้วข้อบัญญัติโครงการรางระบายน้ าจากบ้านนายผดุง เมืองงามถึงคลองเลี่ยง
    เมือง ตรงนี้จะเป็นตัวรับน้ าจากตรงนี้มาแล้วลงไปคลองตรงนั้น เพราะฉะนั้นท่านก็
    ไม่ต้องห่วงนะครับบ้านทะนงมีแต่บ้านท่านจะไหลมาหาบ้านผม ก็อยากจะชี้แจงให้
    ทราบด้วยเพราะวันนั้นเห็นสมาชิก 2 ท่าน ท่านวีรชัยกับท่านนฤมลไปเถียงกัน       
    พอสมควร เดี๋ยวปี 2563 มีในข้อบัญญัติอยู่แล้วครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา  มุลาลินน์  - ครับฝากถึงท่านผู้บริหารด้วยเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ไฟฟ้าส่องสว่างให้ช่วยก าชับ
(ประธานสภาฯ)   เจ้าหน้าที่ตามที่ท่านสมาชิกได้สะท้อนปัญหาออกมาด้วยนะครับ เชิญท่านเอก       
     หงษ์ทอง หมู่ 3 ครับ 
นายเอก หงษ์ทอง  - มีอีกเรื่องที่มีความจ าเป็นต้องน าเรียนผ่านท่านประธานไปยังผู้บริหารและสมาชิก
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3)  ได้รับทราบ เพ่ือหาแนวทางในการจัดการร่วมกัน เรื่องของป่าสาธารณะประโยชน์
     ป่ากรง ซึ่งผมในฐานะของกรรมการสถานศึกษาได้มีการประชุมปรึกษากับทาง       
    ผู้บริหารโรงเรียนสุรินทร์ภักดี เรื่องจะขอถอนสภาพพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ ป่ากรง
    เป็นเฉพาะแปลงพ้ืนที่โรงเรียนสุรินทร์ภักดี ตอนนั้น สภา อบต.แกใหญ่เคยอนุญาต
    ให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ประมาณ 50 ไร่ แต่โดยสภาพความเป็นจริงแล้ว
    ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้ง อบต.เองตั้งการใช้พ้ืนที่เพ่ือท าเป็น        
    แหล่งน้ า อีกส่วนหนึ่งยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นป่าชุมชน ก็ได้ปรึกษากับทางโรงเรียนว่า
    พ้ืนที่โรงเรียนจะมีการปรับลดถอนสภาพเพียงแค่ประมาณ 80 ไร่ จากเดิมเราจะ
    ยึดฝั่งตะวันออกสนามฟุตบอลไปถึงโรงยิมทางตะวันตกส่วนทางด้านทิศเหนือจะใช้
    ถนนด้านหลังโรงเรียนมาชนถนนด้านหน้าทางทิศใต้ ตอนนี้ได้ท าการประชาคมไป
    แล้ว 2 หมู่บ้านคือหมู่ 2 กับหมู่ 3 เหลือหมู่ 5 กับหมู่ 6 อีก 2 หมู่ฝากน าเรียน 
    เรื่องนี้ไปยังท่านสมาชิกของทั้ง 2 หมู่ รบกวนท่านช่วยผลักดันการประชุม             
    ประชาคมในเรื่องนี้ให้ด้วย เพราะว่าเป็นประโยชน์กับลูกหลานของเรา จริงๆ แล้ว
    ผมอยากให้ อบต.ใหญ่มีการส ารวจพ้ืนที่การใช้ประโยชน์จริงๆ ของพ้ืนที่ป่ากรงทั้ง        
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    แปลงว่าจริงๆ แล้วสมัยก่อนที่ อบต.เคยอนุญาตให้แต่ละหน่วยงานเข้าใช้พ้ืนที่ที่ 
    แท้จริงเหมาะสมแล้วหรือไม่ หากว่าใหญ่เกินไปก็ควรจะมีการปรับพื้นที่ใหม่ส ารวจ
    ใหม่แล้วก็อนุญาตให้ใช้ตามความเหมาะสมอย่างเช่นโรงเรียนสุรินท์ภักดีปรับลด 
    พ้ืนที่ใช้จริงเหลือ 80 ไร่ สถานีวิทยุเดิม 150 ไร่ พ้ืนที่ใช้จริง 60 – 70 ไร่ เราเคย
    คุยกันเรื่องการจัดท าพ้ืนที่สร้างแหล่งน้ าประมาณ 50 ไร่ แล้วพ้ืนที่ที่มีรั่วรอบขอบ
    ชิดอย่างส านักงานเกษตร ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมถึงที่ตั้งของ อบต.ตรงนี้
    อีก 20 กว่าไร่ ก็รวมเป็น 200 ไร่ ถ้าพ้ืนที่ที่เราท าสนามบอลอีกประมาณ 30 – 
    40 ไร่ เบ็ดเสร็จแล้วเราจะเหลือพ้ืนที่ที่เป็นป่าชุมชนจริงๆ ประมาณ 170 ไร่              
    เพียงแต่ว่าวันนี้เราไม่เคยมีการส ารวจใหม่เราไม่เคยมีการรังวัดพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 
         จริงๆ เพราะฉะนั้นพ้ืนที่ป่าชุมชนมีแต่ไม่มีคนดูแล จะบูรณะก็ไม่ได้ ผมฝากเรื่องนี้
    ผ่านท่านประธานไปยังท่านผู้บริหารและพ่ีน้องสมาชิกเรื่องการใช้ประโยชน์ป่ากรง
    ด้วยครับ ขอบคุณครับ  
นายปรีชา  มุลาลินน์  - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านเยอรมันครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเยอรมัน ชมดี  - มีชาวบ้านสอบถามมาว่าถมที่ประมาณ 1 ไร่ ใกล้กับโรงเรียนบ้านแกน้อยทางทิศ
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2)  ตะวันตก มีเจ้าหน้าที่ อบต.ไปเก็บค่าถมที่ประมาณ 5 ,000 – 6,000 บาท        
     เจ้าของที่บอกว่าขอใบเสร็จด้วย แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เลยผมก็เลยรับเรื่องมาว่าจะมา
    สอบถาม อบต.ให้ แล้วมีอีกเรื่องคือทางลงจาก กม.6 มาบ้านแกน้อย มีทางแยก 
    ตรงร้ายก๋วยเตี๋ยวตาเริญ จะท าเป็นรั้วลวดหนามแต่หลักเก่ามีอยู่แล้วแต่เจ้าของ 
    ขยับเข้ามาหาถนนอีกประมาร 50 เซนติเมตร อยากให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ
    ดูจะออกไปได้ไหมครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา  มุลาลินน์  - เชิญท่านเสงี่ยมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเสงี่ยม พวงศรี  - เห็นว่าคุยถึงเรื่องป่ากรงก็อยากจะฝากเจ้าหน้าที่ ที่ก็บอกอยู่แล้วว่าป่ากรงท าเล
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13)  เลี้ยงสัตว์ หลายๆ ปีที่ผ่านมาท่านเอางบประมาณไปทิ้ง ปลูกต้นไม้เพ่ือให้สัตว์         
    เหยียบอย่างนั้นหรือครับ ขอให้ท่านระวังด้วยต่อไปจะมีคนร้องเรียนครับ ขอบคุณ
    ครับ 
นายปรีชา  มุลาลินน์  - เชิญท่านจักรพงศ์ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายจักรพงศ์ หมายม่ัน  - ตอนนี้เรามีวิศวกรโยธาแล้ว ผมเองก็ไม่ค่อยจะทราบอยากจะสอบถามท่าน
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3)  เกี่ยวกับวิธีท าถนนดินบดอัดหินคลุกมีวีการท าแบบไหนครับ ถ้าท่านเขียนมาเป็น
    ข้อๆก็จะดีมากครับ จะได้เป็นความรู้เพราะตอนนี้ที่หมู่บ้านผมมีโครงการและก าลัง
    ท าอยู่ แล้วเกี่ยวกับกฎหมายการควบคุมอาคารไม่ทราบว่าของ อบต.เราแกใหญ่ 
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    บังคับใช้หรือยัง เพราะทุกหมู่บ้านน่าจะมีคนถมที่ บางคนรวยหน่อยก็ถมสูงกว่า 
    ถนนเป็นเมตร  แล้วส าหรับคนที่ไม่มีเขาก็อยู่แค่นั้นถ้าฝนตกหนักน้ าท่วมแน่นอน
     ใครจะต้องไปแก้ปัญหาให้กับเขา ก็ อบต.แกใหญ่ใช่ไหมครับที่ต้องไปแก้ปัญหา       
     เพราะฉะนั้นกฎหมายนี้ควรจะบังคับใช้ให้เป็นผลได้แล้วครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา  มุลาลินน์  - เชิญท่านวิเชียรครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายวิเชียร วงศ์สกุล  - เรื่องหนองน้ าจบกที่ผมเคยท าหนังสือแจ้งมายัง อบต.แกใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 5 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11)  กันยายน 2562 ในช่วยฤดูฝนมีคันกันดินหนองน้ าถล่มลงท าให้มีน้ าไหลมาในเขต
    พ้ืนที่ของประชาชน ก็ยังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่ไปส ารวจ ตรวจสอบจนถึงปัจจุบันนี้       
     เพราะฉะนั้นผมขอฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารขอให้ด าเนินตรวจสอบให้         
    ประชาชนในพื้นท่ีได้มีก าลังใจบ้างขอขอบคุณครับ   
นายปรีชา  มุลาลินน์  - เชิญท่านเสงี่ยมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเสงี่ยม พวงศรี  - ผมไม่ทราบว่าเป็นหน้าที่ใครท่านจะเห็นที่เขามาขุดแล้วหล่อเสาไฟฟ้าข้างทาง
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13)   ตรงหน้าบ้านนายสาวิต สอนกล้าให้ท่านสังเกตดูว่ามีการไปรื้อท่อน้ าออกมาแล้ว 
    วางตัวนี้ลง แล้วน้ าจะไหลไปทางไหนครับ ไม่ทราบว่าเป็นหน้าที่ใครที่ ก็อยากจะ
    เรียนถามว่าใครต้องไปดูแล ไม่อย่างนั้นน้ าไม่ไหลแน่นอนครับเพราะเอาตัวนี้ไป   
    ขวางท่อไว้ ครับขอบคุณครับ 
นายปรีชา  มุลาลินน์  - ขออนุญาตทางผู้บริหารให้ช่วยตอบประเด็นของท่านเยอรมัน ท่านจักรพงศ์
(ประธานสภาฯ)   ท่านวิเชียร และท่านเสงี่ยมครับ 
นายประกาศิต จันทน์หอม - จากข้อสงสัยของท่านสมาชิกหมู่ 2 ที่มีเจ้าหน้าที่ไปเดินเก็บค่าถมดิน พอดีว่า
(ปลัด ฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) ข้อมูลนี้ผมไม่ทราบเลยจริงๆ เราไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในทาง
    ลักษณะนั้น เรามีแต่ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขุดดินหรือถมดิน ตาม พรบ.ความคุม
    อาคารมาขออนุญาตที่ท าการของรัฐเท่านั้น ก็บังคับใช้ตามที่ท่านสมาชิกจากหมู่ที่
     3 ก าลังกล่าวถึง ทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจปรับถ้าเกิดว่ากระท าความ        
    เสียหายให้กับบุคคลอ่ืน ถ้าเข้าข่ายอาญาทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถร้องทุกข์
    ไปถึงเจ้าพนักงานสอบสวนให้ด าเนินคดีตามกฎหมายได้เช่นกัน กรณีนี้ท่านระบุ  
    มาถึงเจ้าหน้าที่ของเราผมจะได้ท าการสอบสวนดูอีกทีว่าข้อมูลเป็นอย่างไรบ้าง ถ้า
    มีการออกไปแบบนั้นทาง อบต.จะไม่รับผิดชอบจนกว่าผู้ที่กล่าวหาระบุตัวตนว่า 
    เป็นเจ้าหน้าที่ของ อบต. ก็ให้มาแจ้งด้วย ส่วนในเรื่องของการสร้างรั้วไม่ว่าจะเป็น
    รั้วลวดหนามหรือไม้ไผ่ก็เป็นการสร้างที่มีลักษณะถาวรต้องแจงตาม พรบ.ควบคุม
    อาคาร เชิญท่านเยอรมันติดต่อที่ทางกองช่างแจ้งข้อมูลกับทางช่างได้เลยนะครับ
    ส่วนของหมู่ที่ 3 พอดีว่าทางวิศวกรก็อยู่ในที่ประชุมด้วย ผมจะให้ทางวิศวกรได้ 
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    ชี้แจงในตอนท้าย ส่วนของท่านวิเชียรบอกว่าท่านท าหนังสือมานานแล้วผมก็ไม่ได้
    ติดตามให้ ผมได้เคยบอกให้กองช่างไปด าเนินการตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่  ว่า
    หนองน้ านี้เป็นที่ของเอกชนหรือที่สาธารณะ เดี๋ยวหลังจากการประชุมนี้ผมจะแจ้ง
    ทางงานนโยบายและแผนให้ประสานนายช่างประสิทธิ์ เพราะขณะนี้ช่าง อบต.     
    ก าลังลงพ้ืนที่ แต่เรื่องข้อพิพาทระหว่างชุมชนให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการ         
    หมู่บ้านก็ขอแจ้งตรงนี้ไว้ก่อน ส่วนของทางพ่ีเสงี่ยมเราจะเห็นว่ามีการหล่อเสาใหญ่
    มาก ได้ข่าวว่าเขาสัมปทานกันกับกรมทางหลวงเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
    ระหว่างผิวจราจร 20 – 30 เมตร เป็นเขตของกรมทางหลวงร่องน้ าที่เราไปใสท่อ
    เชื่อมของถนนเข้าบ้านต้องขออนุญาตกรมทางหลวงทั้งหมด เพราะฉะนั้นหน่วยงาน
    ที่รับผิดชอบก็คือกรมทางหลวงครับ ของคุณครับ 
นายปรีชา  มุลาลินน์  - ขออนุญาตในประเด็นของท่านสมาชิกหมู่ที 3 ขอเชิญท่านวิศวกรโยธาชี้แจง
(ประธานสภาฯ)      รายละเอียดวิธีการโครงการยกระดับถนนดินว่ามีข้ันตอนอย่างไรครับ เชิญครับ 
นายวิชย พรหมรักษ ์  - ในส่วนที่พูดถึงของขั้นตอนวิธีการงานก่อสร้างผิดทางขออธิบายขั้นตอนที่ท าคือ   
(วิศวกรโยธา)    การใช้ระดับผิวดินที่เราเห็นก็คือดินเดิมจะมีค่าโมดิฟายต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบ
     เป็นมาตรฐานโดยกฎหมายอยู่ที่ 95% ในการทดสอบ และชั้นต่อไปคือชั้นลูกรังก็
    จะมีการทดสอบต่างๆ เหมือนกันที่เราใช้จะอยู่ที่ 25% ค่าบดอัดแน่นอยู่ที่ 95%
     เทให้ได้ 20% และต่อไปคือขั้นหินคลุก ค่าความหนาแน่นของหินคลุกอยู่ที่ 95%
     และค่าเปอร์เซ็นต์การบดอัดของทุกชั้นจะอยู่ที่ 95% เท่ากัน ครับขอบคุณครับ    
นายปรีชา  มุลาลินน์  - ท่านวิศวกรพอที่จะเขียนขั้นตอนเป็นเอกสารได้ไหมครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายวิชย พรหมรักษ ์  - ก็คือค่ามาตรฐานของแต่ละชั้นจะมีก าหนดในแบบก่อสร้างอยู่แล้วครับท่าน  
(วิศวกรโยธา) 
นายปรีชา  มุลาลินน์  - ระเบียบวาระที่ 6 ไม่มีสมาชิกที่จะสอบถามท่านผู้บริหารแล้วนะครับ ก็ขอ
(ประธานสภาฯ)   ขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุมเวลา 12.30  น. 

 

(ลงชื่อ)                                      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                     (นายประกาศิต  จันทน์หอม)   
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
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คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้วเมื่อวันที่ ..........
เดือน....................พ.ศ............. เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงชื่อ)                                      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

            (นายเสงี่ยม  พวงศรี) 
         สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13     

 

(ลงชื่อ)                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายพิสูตร  ดีเลิศ) 
      สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8     
 

(ลงชื่อ)                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสมศักดิ์  ศรีเนตร) 
       สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10     

รายงานการประชุมฉบับนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้รับรองแล้วตามมิติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแกใหญ่ สมัย....................................................................... เมื่อวันที่.......เดือน ………………….. พ.ศ................  

     
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                  (นายปรีชา  มุลาลินน์) 
                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
 

 

 


