
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น/ พนง.ส่วนต าบล/พนง.จ้าง อบต.แกใหญ่ 
ประจ าเดือน เมษายน 2558 

วันที่ 1  เมษายน 2558 เวลา 15.30 น. 
ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

เริ่มประชุมเวลา 15.10 น. 
 
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายชิตพงศ ์ บุญประถัมภ์ ต าแหน่ง รองนายก อบต.แกใหญ่ ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน -  ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่างๆ 

ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องน าเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อทราบ 
นายชิตพงศ์ บุญประถัมภ์  - ตอนนี้จัดงานไปถึงไหนแล้ว 
รองนายก  อบต. 
น.ส.รดา มะลิซ้อน  -เรียบร้อยแล้วคะ กรรมการตรวจรับเรียบร้อยคะ 
นักพัฒนาชุมชน 
นายชิตพงศ์ บุญประถัมภ์  - ของทีร่ะลึกเป็นอะไร   
รองนายก  อบต. 
น.ส.รดา มะลิซ้อน  - ทัพพีตักข้าวกับขันใบเล็กคะ 
นักพัฒนาชุมชน 
นายชิตพงศ์ บุญประถัมภ์  - แล้วเรื่องการประกวดผ้าพ้ืนเมืองละครับ  
รองนายก  อบต. 
น.ส.รดา มะลิซ้อน  - แจ้งไปทางหมู่บ้านแล้วคะ ก็คือหมู่บ้านละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน  
นักพัฒนาชุมชน 
นายชิตพงศ์ บุญประถัมภ์  - เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วเกณฑ์การให้คะแนนเป็นยังไง และ 
รองนายก  อบต.    คณะกรรมการมาจากไหนครับ 
น.ส.รดา มะลิซ้อน  - ก็มีความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์  และก็การตอบค าถามคะ   
นักพัฒนาชุมชน คณะกรรมการก็จะเป็นบุคคลจากภายนอก เช่น นักพัฒนาชุมชนจาก อบต.

แสลงพันธ์ จาก สนง. เกษตรและสหกรณ์จังวัดสุรินทร์  รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 
500 บาท รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 400 บาท รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 300 บาท 
และรางวัลชมเชย เป็นเงิน 200 บาทคะ 

นายชิตพงศ์ บุญประถัมภ์  -ใครรับผิดชอบงานปฏิคมและการบริการ 
รองนายก  อบต.  
น.ส.รดา มะลิซ้อน  - น.ส.ปริยาภัทร เรืองไกล คุณครูและพนักงานจ้างคะ 
นักพัฒนาชุมชน 



นายชิตพงศ์ บุญประถัมภ์  - ประสานงานเรียบร้อยนะ 
รองนายก  อบต.  
น.ส.รดา มะลิซ้อน  - เรียบร้อยคะ ตามค าสั่งที่แจ้งไปแล้วคะ 
นักพัฒนาชุมชน 
นายชิตพงศ์ บุญประถัมภ์  - แต่ผมมีเรื่องจะปรึกษานะครับว่าควรจะจัดงานที่ชั้น 2 ไหมครับเพราะว่า 
รองนายก  อบต.   ด้านล่างมันร้อนจริง ๆ ครับ  เพราะว่างานนี้มีแต่ผู้สูงอายุครับจะไหวไหม
คุณครู    - ขึ้นลงล าบากคะ 
นายชิตพงศ์ บุญประถัมภ์  - แล้วชั้นบนก็มีห้องน้ าซึ่งเข้าออกง่าย แต่ผมไม่ทราบว่าปี ที่แล้วมีผู้สูงอายุ  
รองนายก  อบต.   มาร่วมงานจ านวนมากหรือเปล่า แสดงความคิดเห็นได้นะครับ 
คุณครู    -ขึ้นลงล าบากคะ แต่อยู่ด้านล่างยังไงขอพัดลมหลาย ๆ ตัวแล้วกันคะ 
นายชิตพงศ์ บุญประถัมภ์  - พัดลมของเรามีกี่ตัว  
รองนายก  อบต. 
นายสมยศ ที่อุปมา  - มี 2 ตัวครับ 
พนักงานตกแต่งสวน  
นายชิตพงศ์ บุญประถัมภ์  - เราได้เตรียมยาไว้บ้างไหม เพราะอากาศมันร้อนจริง ๆ ไม่ใช่ร้อนธรรมดา  
รองนายก  อบต. 
น.ส.รดา มะลิซ้อน  - วันนั้นจะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแกใหญ่มาร่วมงานด้วยคะ 
นักพัฒนาชุมชน 
นายชิตพงศ์ บุญประถัมภ์  - ถ้าอย่างนั้นสรุปเป็นข้างล่างนะครับ เรื่องเวทีละเอาแบบไหน 
รองนายก  อบต. 
นายมารุต บุญสุยา   - ปูเสื่อกับพ้ืนเลยครับ เพราะว่าเป็นแคร่มันจะไม่มั่นคง 
จพง.ป้องกันฯ 
นายชิตพงศ์ บุญประถัมภ์  - แล้วข้างหลังจะมองเห็นไหม 
รองนายก  อบต. 
นายมารุต บุญสุยา   - เพราะว่าเป็นแคร่มันจะไม่มั่นคง 
จนท.ป้องกันฯ 
นายชิตพงศ์ บุญประถัมภ์  - แล้วเจ้าของโครงการว่ายังไงครับ 
รองนายก  อบต. 
น.ส.รดา มะลิซ้อน  - เอาตามนี้เลยคะ ไม่ต้องมีเวทีคะ 
นักพัฒนาชุมชน 
นายชิตพงศ์ บุญประถัมภ์  - มีอะไรเพิ่มไหมครับ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อย 
รองนายก  อบต. 
น.ส.รดา มะลิซ้อน  - มีปัญหาไม่มีเงินส ารองจ่ายคะ 
นักพัฒนาชุมชน 
นายชิตพงศ์ บุญประถัมภ์  - ผมมีเรื่องเป็นห่วงอีกเรื่องครับ การเดินทางใครเป็นผู้รับส่งครับ 
รองนายก  อบต. 
คุณครู    -เดินทางมาเองคะ บางหมู่บ้านสมาชิกและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับส่งคะ 



นายชิตพงศ์ บุญประถัมภ์  - อาหารกลางวันเป็นอะไร 
รองนายก  อบต. 
น.ส.รดา มะลิซ้อน  - ก๋วยจั๊บคะ   
นักพัฒนาชุมชน 
นายชิตพงศ์ บุญประถัมภ์  - แล้วการแสดงพ้ืนบ้านเอามาจากไหน 
รองนายก  อบต. 
น.ส.รดา มะลิซ้อน  - จากหมู่ 9 คะ นายเชิญ แสงสุกใส คะ เค้ามีคณะกันตรึมคะ 
นักพัฒนาชุมชน 
คุณครู    - วันที่ 3 เมษายน 2558 ต้องสั่งเด็กหยุดไหมคะ 
นายชิตพงศ์ บุญประถัมภ์  - ต้องมาช่วยงานใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมคุยกับท่านนายกก่อนนะว่า 
รองนายก  อบต.   ยังไงถ้าท่านนายกสั่งหยุดก็หยุดนะครับ แล้วเครื่องเสียงเราล่ะเรียบร้อยไหม 
นายองอาจ ที่อุปมา  - เรียบร้อยครับ 
ผช.ช่างไฟฟ้า 
ประธาน -กล่าวทักทาย และขอโทษที่เข้าประชุมช้าเนื่องจากติดภารกิจที่ต่างอ าเภอ 

ที่มาร่วมประชุมกันวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ไม่
ทราบว่ารอง ชิตพงศ์ พูดถึงไหนแล้วครับ เรื่องการแบ่งงานพูดไปหรือยัง
ครับ 

นายชิตพงศ์ บุญประถัมภ์  -  พูดเรียบร้อยแล้วครับ 
รองนายก  อบต. 
ประธาน -  อยากให้ทุกคนช่วยกัน งานนี้อยากจะจัดให้ผู้สูงอายุของต าบลแกใหญ่

และในวันที่ 3 เมษายน 2558 เราจะมีการจ่ายเบี้ยยังชีพด้วยเลย เรื่องของ
ช าร่วยมีก่ีชิ้น 

น.ส.รดา มะลิซ้อน  -  อย่างละ 680 ชิ้น คะ 
นักพัฒนาชุมชน 
ประธาน - เป็นทัพพีตกัข้าวกับขันเล็กใช่ไหม วันนั้นหลังจากจัดกิจกรรมเสร็จจะมี

การจ่ายเบี้ยยังชีพ แบ่งกันหรือยัง ทั้ง 13 หมู่บ้านอยากให้คนที่เคยไปจ่าย
เบี้ยเป็นประจ าช่วยกัน แล้วก็ให้สมาชิกมายืนประกบแต่ละโต๊ะ ส่วนเรื่อง
เวทีนั้นได้เคยพูดคุยกับกองช่างและป้องกันฯ ให้ช่วยดูแลเรื่องเวที พรุ่งนี่
น่าจะเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะครับ แล้ววันนั้นอาจจะมีฝนตกให้กางเต็นท์
ทั้งหมดท่ีม ีเวทีเราจะเอาแคร่ 

นายมารุต บุญสุยา   - เนื่องจากพ้ืนเวทีบางส่วนมันช ารุด เอาเสื่อปูธรรมดาได้ไหมครับ 
จพง.ป้องกันฯ 
 ประธาน - ยืมแคร่มาแต่ใช้พ้ืนเวทีของเรา เพราะกิจกรรมต่าง ๆอยากให้ท าบนเวที 

และอยากให้นักพัฒนาชุมชน (น.ส.รดา มะลิซ้อน) ประสานทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้วย 

น.ส.รดา มะลิซ้อน  -  ประสานแล้วคะ  ในวันนั้นทาง รพ.สต. จะเข้ามาตรวจสุขภาพตาให้คะ 
นักพัฒนาชุมชน 



ประธาน - งานนี้ก็อยากให้คุณครูจาก ศพด. ทั้ง 4 แห่งมาช่วยกัน แบ่งงานกันแล้ว
ไหม 

นายชิตพงศ์ บุญประถัมภ์  -  วันศุกร์นี้จะให้เด็กหยุดเรียนเลยหรือเปล่าครับ 
รองนายก  อบต. 
ประธาน - สั่งปิดเลยครับ พรุ่งนี้สั่งทันใช่ไหม ให้ทางกองการศึกษาท าหนังสือแจ้ง

คุณครูให้แจ้งผู้ปกครอง ทุกคนจะได้ร่วมกิจกรรมได้ เพราะวันงานจะต้อง
ต้อนรับผู้สูงอายุหลายร้อยคน แล้วพิธีกรบนเวทีมีหรือยัง 

น.ส.รดา มะลิซ้อน  -  เป็นคุณหมอเหนียง (นางสุนีย์ ศรีเพชร ) และคุณครูกัญญาพัช ประสิทธิ์  
นักพัฒนาชุมชน   แล้วก็ตัวดิฉันเองคะ 
ประธาน    - เครื่องเสียงเราพร้อมใช่ไหม 
นายองอาจ ที่อุปมา  - พร้อมครับ 
ผช.ช่างไฟฟ้า 
ประธาน - วันนั้นอากาศร้อนให้เตรียมพัดลมไว้ด้วยนะ พัดลมไอน้ าก็ลองใช้เป็นครั้ง

แรก ต้องเช็คดูด้วย แล้วเครื่องนี้เวลาชาวบ้านจัดงานก็สามารถยืมไปได้ แต่
ต้องใช้อย่างถูกวิธี เพราะเป็นของส่วนรวม ฝากให้ ผช.ช่างไฟ (นายองอาจ 
ที่อุปมา) ไปดูวิธีการใช้พัดลมไอน้ าแล้วก็เขียนติดไว้ที่เครื่อง และในเรื่องการ
จัดงานวันผู้สูงอายุมีใครสงสัยอะไรอีกไหม เมื่อกี้รองชิตพงศ์ พูดไปเยอะ
แล้ว ผมมาทีหลังมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม 

คุณครู - เรื่องเสื้อผ้าจะใส่แบบไหนกันคะ 
ประธาน - เรื่องเสื้อผ้าขอให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ขอเป็นเสื้อลายดอกของปีที่แล้วก็ได้ 

ช่วยแสดงความคิดเห็นเพราะว่าบางคนอาจไม่มี 
คุณครู - เอาเป็นลายดอกก็ได้คะ 
ประธาน - วันนั้นทีกิจกรรมรดน้ าด าหัวด้วยไหม ขอฝากทางคุณพ่อของคุณครูวริศรา

นะครับให้ช่วยเข้ามาดูตรงนี้ แล้วในส่วนของโครงการเรียบร้อยดีไหม 
น.ส.รดา มะลิซ้อน  -  เรียบร้อยดีคะ  
นักพัฒนาชุมชน 
ประธาน - เรื่องหลักที่จะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องงานวันผู้สูงอายุ และในวันศุกร์นี้ก็คือให้ 

ศพด. สั่งหยุด และในวันพรุ่งนี้ให้คุณครูมาช่วยจัดงาน ขอให้ทุกคนช่วยกัน
เพราะเหลือแค่อีกวันเดียว กองช่างทุกคนเลยให้ช่วยกันดู แคร่ยืมที่ไหนมี
พร้อมไหม  

นายมารุต บุญสุยา   - บ้านตระแบกน้อยครับ 
จพง.ป้องกันฯ 
ประธาน - ในส่วนตรงนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับ ถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ให้เข้า

มาประสานาผมโดยตรง และอีกเรื่องหนึ่งก็คือการประชุมประชาคมให้
ความเห็นชอบทบทวนแผนประชาคม ประจ าปี 2558 ทาง จนท.วิเคราะห์ฯ 
(นางสุมาลัย แถบทอง) ได้วางแนวทางไว้แล้ว จริง ๆ จะต้องให้หัวหน้าส่วน
ทุกส่วนเข้าประชุมด้วยใช่ไหมโดยหลัก 



นางสุมาลัย แถบทอง - ใช่คะ โดยหลักแล้วจะต้องไปทุกส่วนคะ 
จนท.วิเคราะห์ฯ 
ประธาน -ถ้าอย่างนั้นก็ท าหนังสือแจ้งให้หัวหน้าส่วนทุกส่วนทราบและเข้าร่วมและมี

การเซ็นชื่อด้วย เพราะว่าเวลาชาวบ้านการสอบถามเข้ามาจะตอบได้ว่าถึง
ขั้นตอนไหนแล้ว 

นางสุมาลัย แถบทอง  -แต่ที่ผ่านมาเราก าหนดวันให้ก็จะแจ้งเข้ามาว่าไม่สะดวก ปีนี้ก็เลยให้  
จนท.วิเคราะห์ฯ ก าหนดวันเวลาเอง ก็จะมีวันชนกันและเวลาชนกันนะคะ ก็เลยตัดปัญหาว่า

ในกรณีที่นอกเวลาราชการถ้าเราไม่สะดวกเราก็ไม่ไป เพราะว่าจัดอบรมให้
เรียบร้อยแล้ว 

ประธาน - เอาเฉพาะในเวลาราชการ 
นางสุมาลัย แถบทอง - ใช่คะ  
จนท.วิเคราะห์ฯ 
ประธาน -แล้วช่วง 6 โมงละ ต้องไปไหม 
นางสุมาลัย แถบทอง -  ไม่รู้ว่าเค้าจะพร้อมให้กันหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาก็ต้องนั่งรอประมาณ  
จนท.วิเคราะห์ฯ 1-2 ชั่วโมง 
ประธาน - ที่แจ้งใช่ไหม 
นางสุมาลัย แถบทอง - ใช่คะ เพิ่งแจ้งมาเมื่อวาน 
จนท.วิเคราะห์ฯ 
ประธาน -เอาตามนี้แล้วกันก่อนที่จะไปโทรประสานให้เรียบร้อยก่อนจะไปแล้วกัน 

แต่ในเวลาราชการอยากให้ทุกส่วนไปเพราะว่า อบต. อ่ืน หัวหน้าส่วนก็ไป
กันหมด 

นางสุมาลัย แถบทอง - ใช่คะ ที่ไปอบรมมาอาจารย์ที่กรมก็บอกว่าต้องไป 
จนท.วิเคราะห์ฯ 
ประธาน - ท าเป็นหนังสือเวลาหัวหน้าส่วนออกไปก็ให้เซ็นทุกหมู่ แจ้งหัวหน้าส่วน

เป็นลายส่วนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย เวลาชาวบ้านถามจะได้ตอบให้ถูก 
ตามตารางท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด 

นางสุมาลัย แถบทอง - แล้วในส่วนที่มันชนกันละคะ 
จนท.วิเคราะห์ฯ 
ประธาน -หมู่ไหนบ้างที่ชนกัน 5 เมษายน 2558 บ้านทะนง หมู่ 7 ชนกับ บ้านหนอง

ธาตุ หมู่ 8 แล้วก็วันที่ 7 เมษายน 2558 บ้านตาเตน หมู่ 9 และบ้าน
ตะคร้อ หมู่ 4 เวลา 9.00 น. เหมือนกัน ถ้าชนก็ต้องไปทั้ง 2 ที่  

นางสุมาลัย แถบทอง - เห็นว่าบ้านตาเตนจะเปลี่ยนเป็นวันที่ 4 เมษายน 2558 
จนท.วิเคราะห์ฯ 
ประธาน - ถ้าอย่างต้องดูก่อน ลองประสานกับหมู่ที่วันเวลาชนกันดู พอประสาน

เสร็จก็เลื่อนเวลาแล้วก็แจ้งหัวหน้าส่วนทุกคน แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไป 
ในส่วนนี้เดี๋ยวให้ จนท.วิเคราะห์ฯ ด าเนินการ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการไป
ศึกษาดูงาน ขอให้คิดกันเองว่าจะไปที่ไหน เลือกกันเอง เพราะตอนนี้ผมให้



ทางสมาชิกและผู้น าชุมชนเค้าเลือกกันเอง ส่วนของพวกเราให้เลือกเสร็จก็
เสนอเข้ามา อยากให้ไปเป็นกลุ่มอย่างน้อย 30 คน ถ้าใครไม่ไปก็ต้องอยู่เฝ้า 
อบต. คุณครูเข้าใจไหมครับ 

คุณครู - เข้าใจคะ 
ประธาน - ในส่วนของ อสม. เอง เค้าก็เตรียมตัวบางส่วนแล้ว แต่ถ้าไม่ไปก็จะโอนเงิน

ออกมาทั้งหมดไปท าอย่างอ่ืน เรื่องการไปศึกษาดูงานอยากให้เสร็จสิ้น
ภายในเดือนพฤษภาคม ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเตรียมการจัดงานกีฬา
ต้านยาเสพติดของ อบต.แกใหญ่ วันไหนนะจ าไม่ได้ 

นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว - วันที่ 1 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2558 คะ เปิดพิธีวันที่ 1 เมษายน แล้ว 
นักวิชาการศึกษา ปิดพิธีวันที่ 5 พฤษภาคม คะ แล้วเรื่องกรรมการตัดสินละคะ 
ประธาน - เดี๋ยวจะเอากรรมการตัดสินชุดเก่ามาให้ 
นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว - เพราะต้องพูดคุยกันเรื่องตารางการแข่งขันกีฬาด้วยนะคะ 
นักวิชาการศึกษา 
ประธาน -ถ้าอย่างนั้นเรื่องกรรมการให้รองชิตพงศ์เป็นคนด าเนินการ มีสิ่งหนึ่งที่กอง

ช่างต้องรับผิดชอบ คือโครงการต่าง ๆ ของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีหลาย
โครงการที่ยังไมด าเนินการ ไม่ว่าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประมาณการเสร็จ
แล้วใช่ไหม ตอนนี้กอ็ยู่ในส่วนของกองคลัง 

นายสุปนาท ชมชื่นดี -  ก าหนดราคากลางตั้งแต่เดือนที่แล้วครับ 
ผอ.กองคลัง 
ประธาน - นี่แหละปัญหาอยู่ที่กองคลังไม่ด าเนินการ จริง ๆ เรื่องนี้ต้องแจ้งในที่

ประชุมเลยว่า โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมันมีอยู่ในแผนทั้งหมด แล้วก็ผม
ได้มีโอกาสไปสอบถามจาก ผช.ท้องถิ่นจังหวัด เค้าบอกสามารถด าเนินการ
สร้างได้เลยในขณะที่เงินเข้ามาแล้ว ณ วันนี้เค้าติงมาว่าท าไม อบต.แกใหญ่
ถึงไม่รีบด าเนินการ ในส่วนของกองคลังเข้าประชุมกี่คน โรงการต่าง ๆ กรม
ให้เงินมาแล้ว เค้าอนุมัติแล้วถึงจะไม่มีในแผนก็สามารถด าเนินการได้ ไม่ใช่
ว่าต้องรอให้ครบ 50 คน 80 คน ศพด.แกใหญ่ มีเด็กก่ีคน  

คุณครู  - 47 คน คะ 
ประธาน - ที่ อบต. อ่ืน ในส่วนของภาคกลาง ครู 1 คนรับผิดชอบเด็ก 15 คน  1 

ห้องต้องมี 15 คน แต่นี่ของเรามันเกิน ถามว่า 2 ห้องมี 47 ถามว่ามันเกิน
ไหม จริง ๆ อย่างมากที่สุดคือ 20 คน กองคลังแย้งมาว่าเด็กยังไม่ถึง 51 
คน เพราะ 50-80 คน ที่จะสร้าง ศพด. คือเราต้องเตรียมรองรับเด็กท่ีมัน
เกินออกมา เรามีห้องเรียนเพ่ิมข้ึน เราก็จะรับคุณครูเพ่ิมมาอีก จะได้ดูแล
ทั่วถึง ต้องรีบสร้างขึ้นมาจะได้กระจายเด็ก ที่จะสร้าง ศพด. ไม่ใช่สร้าง
เฉพาะต าบลแกใหญ่นะ ถ้า ศพด.โรงเรียนบ้านนาเกาแออัดก็สามารถมา
เรียนได้ ศพด.โรงเรียนบ้านนาเกามีก่ีคน 

คุณครู - 34 คน คะ 



ประธาน - ก็อยู่ในจ านวนที่คุณครูพอรับได้ ในอนาคตใครจะรู้ว่ามีเด็กเพ่ิมอีกกี่คน 
คือต้องแจ้งนะครับว่าถ้ามัวแต่รอก็ เราต้องวางแผนไว้อีก 10-20 ปี ตอนนี้
ผมแจ้งแล้วให้รีบด าเนินการ หน้างานใครหน้างานมัน ตอนนี้ที่ดึงเกมส์กัน
มาตลอดไม่สร้างระยะเวลา 6 - 7 เดือน ท าจะท าหนังสือร้องถึงผู้ใหญ่แล้ว
สาเหตุที่ไม่ด าเนินการก่อสร้างเพราะอะไร ตอนนี้แจ้งโดยตรงในที่ประชุม 
เดี๋ยวมีหนังสือแจ้งอีกที ทุก ๆ เรื่องที่ไม่ด าเนินการ แล้วอย่ามาโกรธผมนะ 
โครงการในข้อบัญญัติต่าง ๆ  ให้เริ่มต้น 6 โครงการก็แย้งเข้ามาว่าท าไมไม่
ท าพร้อมกันทั้งหมด เอาพร้อมกันทั้งหมดก็ได้ แต่ให้เสร็จภายในอาทิตย์
หน้ากองช่างด าเนินการ เอาไหมล่ะ 

นายสุปนาท ชมชื่นดี - แต่มันมีอยู่แล้ว 
ผอ.กองช่าง 
ประธาน - ก็เข้าใจ แต่เอาไหมล่ะให้เสร็จภายในอาทิตย์หน้า 
นายสุปนาท ชมชื่นดี - มันไม่ได้เกี่ยวกับกองช่าง 
ผอ.กองช่าง  
ประธาน - กองคลังได้แย้งมาว่าให้ท าพร้อมกันหมด กองช่างประมาณราคากลางทัน

ไหม 
นายสุปนาท ชมชื่นดี - ราคากลางก็ต้องคณะกรรมการ 
ผอ.กองช่าง 
ประธาน - ใช้เวลา 1 อาทิตย์ ทันไหม 20 โครงการ 
นายสุปนาท ชมชื่นดี  - มันแล้วแต่งานครับ ถ้าตัวอาคาร แล้วก็ต้องแยก อาคาร 
ผอ.กองช่าง 
ประธาน - โครงการในข้อบัญญัติผมแจ้งให้ท า โรงเก็บรถ  อาคารจอดรถ ที่จอดรถ  

อันนี้เสร็จยัง 
นายสุปนาท ชมชื่นดี  - ใกล้เสร็จแล้วครับ 
ผอ.กองช่าง 
ประธาน - เสร็จแล้วส่งเข้ามาเลย และอีก 6 โครงการที่สั่งไปต้องจบเพราะผมแจ้ง 

และให้มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2558 
นายสุปนาท ชมชื่นดี  -  6 โครงการเสร็จแล้วครับ 
ผอ.กองช่าง 
ประธาน - ท าตามหน้าที่ให้เสร็จหน้างานตัวเอง รับผิดชอบให้ได้แล้วกันหน้างานของ

ตัวเอง ในส่วนของกองคลัง วันที่ 16 เมษายน 2558 ให้เสร็จให้หมด 
ประมาณการให้เสร็จ ไหวหรือเปล่ากองช่าง 

นายสุปนาท ชมชื่นดี  - ถ้ากองการศึกษาท าหนังสือแย้ง น่าจะไม่ทันครับ 
ผอ.กองช่าง 
ประธาน - อ้าว แล้วจะมาโยนได้ไงว่าท าหนังสือแย้งเข้ามา ไม่ได้โทษกองช่าง แต่โทษ

ทางกองคลัง ท าไมต้องโยนกันไปโยนกันมา ตอนนี้อ้างระเบียบ จนท.พัสดุ
อย่างเดียวต้องจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกันหมด 



นายสุปนาท ชมชื่นดี  - ถ้าพูดอย่างนั้นปีที่แล้วท่านซื้อไฟ 2 แสน 3 แสน 
ผอ.กองช่าง 
ประธาน - ก็นั่นแหละจะมาอ้างท าไมจนของจะเน่าทิ้ง 
นายสุปนาท ชมชื่นดี  - สงสัยใช้ระเบียบคนละเล่มมั้งครับ 
ผอ.กองช่าง 
ประธาน - ก็ไม่รู้เค้าอ้างมา ผมแจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบทุกคน ก็ได้ท าหนังสือแย้งไป

แล้ว 6 โครงการ ต้องจบภายในวันที่ 8 เมษายน 2558 แล้ว 13 โครงการที่
เป็นโครงสร้างภายในต้องท าให้จบ จะท าบันทึกเข้าไปให้ด าเนินการให้เสร็จ 
ประมาณราคากลางให้เสร็จ ประมาณราคากลางให้เสร็จ 

นายสุปนาท ชมชื่นดี -  ยังไม่มีค าสั่งออกมาจากในห้อง 
ผอ.กองช่าง  
ประธาน -  ผมจะแจ้งเข้าไป ในส่วนของกองช่างรับผิดชอบหน้างานใคร หน้างานมัน 

ในส่วนโครงการในข้อบัญญัติ ผมจะท าเป็นสเต็ปออกไปทีละ 6  โครงการ 3 
ช่วงให้จบ เพราะเงินพร้อม ถ้าเกิดว่ากองช่างพร้อม ทุกโครงการผมท าให้ได้
ทั้งนั้น  16 เมษายน 2558  ต้องให้เสร็จ แต่ถ้ากองช่างบอกว่าไม่ไหว ให้ท า 
6 ชุดแรก แล้วก็ 6 ชุดหลัง นะครับ อันนี้ให้ทราบเป็นแนวทางเดียวกันว่า 
แนวทางท่ีปฏิบัติที่จะด าเนินการมี เพราะว่าจะมีโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
เข้ามาอีก ปนกันเละเทะไปหมดและ คือโครงการทุกโครงการ ณ ตอนนี้ 
ความล่าช้าเกิดกับใคร คนนั้นรับผิดชอบก็แล้วกัน แล้วผมจะไปชี้แจงให้
ชาวบ้านได้รับทราบเป็นแนวทางเดียวกันทั้งหมด ช้าที่ใคร ใครไม่
ด าเนินการ ทุกๆโครงการ จ่ายขาดเงินสะสม พรุ่งนี้ เอกสารพร้อมไหมกอง
ช่าง  

นายณัฐพงศ์  วงศ์ฉลาด -  เอกสารที่แจ้งมาครบครับ 
นายช่างโยธา 
ประธาน -  ผู้อ านวยการกองช่างขาดเหลืออะไรอีกไหม 
นายสุปนาท  ชมชื่นดี -  ไม่มีครับ 
ผอ.กองช่าง 
ประธาน -  บุคลากรพรุ่งนี้มีใครลาบ้าง  ผอ.แต่ละกอง  
นางสุมาลัย  แถบทอง -  ไม่มีคะ 
เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์ฯ 
ประธาน -  ถ้าพรุ่งนี้ไม่ติดขัดอะไร ให้เตรียมตัวให้พร้อม ผมจะเรียกประชุมไม่เกิน 1 

ชั่วโมง ก็เสร็จ พร้อมเมื่อไหร่จะเรียกคุยเมื่อนั้น ไม่ก าหนดตายตัว ถ้าเวลา
ก าหนดแล้วก็พากันหาย พร้อมเม่ือไหร่ เรียกประชุมเม่ือนั้น ในส่วนของการ
จ่ายขาดเงินสะสม เนื่องจากชาวบ้านและสมาชิกมาสอบถามว่าท าไมถึงยัง
ไม่ด าเนินการ ผมก็ด าเนินการมาโดยตลอด ความล่าช้าอยู่ที่ใคร ผมได้แจ้ง
หลายๆส่วน ไม่ว่าจะเป็นประธานสภา ก านัน หรือท่านนายอ าเภอ เกิด
ความล่าช้าเพราะอะไร 



- อีกเรื่องคือ เรื่องของน้ ามัน ผมได้แทงหนังสือไปว่า ให้ท าย้อนกลับไป 2  
ปีทีผ่่านมา ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ คนที่รับผิดชอบด าเนินการ ท าเอกสารมาให้
หมดและรับรองส าเนาถูกต้องด้วย เรื่องนี้ผมจะส่งให้ สตง. ตรวจสอบด้วย 
เพราะแต่ละเดือนที่ใช้อยู่ และอีก 4 เดือนที่ไม่จ่ายค่าน้ ามัน มันแตกต่าง
จากที่ผ่านมาอย่างไร จะให้มาตรวจดูว่าที่ผมเซ็นกับท่ีคนอ่ืนเซ็น ค่าใช้จ่าย
น้ ามันต่างกันหรือไม่ จาก 2 ปีที่ผ่านมา ให้แยกเลยเดือนนี้ใช้จ่ายไปเท่าไหร่
จนถึง ณ วันนี้ คนไหนรับผิดชอบอะไรในสิ่งที่เกิดขึ้น ทุกทะเบียนรถ ค่าตัด
หญ้าเหมือนกัน บันทึกเข้ามาให้หมด พวกท่านท าหนังสือมาถึงผม ผมก็ท า
แบบนี้เหมือนกัน ชี้แจงให้ได้ด้วยแล้วกัน หนังสือแย้งมาว่านายกฯไม่มีสิทธิ์
เซ็นบิลน้ ามัน แล้วท าหนังสือให้ผมไปท าสัญญากับบริษัทน้ ามันท าไม 
สัญญากับปั๊ม ต่อไปไม่ต้องท าสัญญา ให้หัวหน้าส่วนการคลังไปท าสัญญา
เองก็แล้วกัน ในเรื่องของน้ ามันที่จะไม่มีการใช้จ่ายต่อไป ถ้าไม่มีน้ ามันใช้
รับผิดชอบตัวเองด้วย รถใครรถมันในส่วนที่แย้งเข้ามาทั้งหมด รถดับเพลิง
ไฟไหมรับผิดชอบเองทั้งหมด บันทึกไว้ด้วยจะท าหนังสือถึงนายอ าเภอทุก
คน แล้วรีบด าเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จด้วย เพราะว่าถ้าไฟไหม้ขึ้นมาถ้าไม่มี
น้ ามันรถจะท าอย่างไร เป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรับผิดชอบ วันนี้ผมก็
พูดมาเยอะแล้ว วันพรุ่งนี้ผมเดทไลน์เรื่อง น้ ามันรถอย่างเดียว ชี้แจงให้จบ 
เตรียมเอกสารให้ครบ เพราะวันที่ 3 เมษายน 2558 ต้องใช้น้ ามันรถ 
ดับเพลิงมีน้ ามันรถเหลือเท่าไร 

นายมารุต  บุญสุยา  -  มีอยู่ครึ่งถังครับ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
ประธาน    -  โอเคครับ แล้วรถด ากับรถอีซูซุว่าอย่างไร 
นายธีรยุทธ สาลีทอง  -  รถด าเกือบหมดแล้วครับ รถอีซูซุหมดแล้วครับจอดอยู่เฉย ๆ  
พนักงานขับรถ 
ประธาน    - แล้วรถขาวละ   
นายธีรยุทธ สาลีทอง  -  เหลือเกือบครึ่งถังครับ 
พนักงานขับรถ 
ประธาน -  ก็ตอนนี้จะมีส่วนหนึ่งที่มีปัญหาก็คือว่า รถทุกคันเกินระยะเวลาในการเข้า

ศูนย ์ ผมถามว่าปัญหานี้ใครรับผิดชอบ ทางพนักงานขับรถบอกว่าได้แจ้งมา
แล้วแต่ว่าไม่มีการด าเนินการเข้าศูนย์เลยตอนครบ 10,000 กิโลเมตร รถ
เสียขึ้นมาส่วนใครรับผิดชอบ เค้าแจ้งมาแล้วไม่ด าเนินการ แล้วศูนย์อีซูซุ
ทวงหนี้มา ซ่อมเม่ือ 7 เดือนที่แล้วไม่ไปจ่ายเค้า ใครรับผิดชอบ รับผิดชอบ
เองแล้วกันแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมรถหรืออะไรก็ช่างแค่ถึงมือผม ผม
เซ็นเช็คออกไปก็จบแล้ว อนุมัติไปแล้วท าไมไม่ด าเนินการ แล้วให้คนขับรถ
ท าเป็นบันทึกเข้ามาเลยระยะเวลาไปเท่าไหร่แจ้งเข้ามา ต่อไปหนังสือแจ้ง
ซ่อมให้ผ่านมาทางนายกก่อน รถที่มีทั้ง 3 คัน ขอให้พนักงานขับรถท้ัง 2 



คนเช็คระยะทางทุกวัน แต่ละวันใช้น้ ามันกี่ลิตรให้เช็คด้วย ตอนนี้เราเติม
น้ ามันได้ไหม 

นางสุรภี บุญสุยา - เค้าน่าจะไม่ให้เติมแล้วนะคะ 
จพง.จัดเก็บรายได้ 
ประธาน - อบต.แกใหญ่โชคดีมากเลยนะครับปั้มน้ ามันไม่ให้เติมน้ ามันแล้วครับ รถไม่

มีน้ ามันใช้ คนที่รับผิดชอบก็รับผิดชอบไป เรื่องนี้ไม่ใช่ผมต้องรับผิดชอบ 
ไม่ใช่เงินของ อบต. ไม่มี แล้วเรื่องท่ีให้รายงานเรื่องน้ ามัน 2 ปี  พร้อมเซ็น
รับรองส าเนา จะได้รับทราบกันทุกคน 

คุณครู - อยากทราบเรื่องอาหารเด็กคะ ต้องท าหนังสือแจ้งไหมคะ 
ประธาน - ท าหนังสือเลยครับเพราะว่าเราสั่งหยุดจะได้ไม่มีปัญหา แจ้งงดอาหารเลย 

แล้วในส่วนของกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้วใช่ไหม 
น.ส.รดา มะลิซ้อน  -  เรียบร้อยแล้วคะ  
นักพัฒนาชุมชน 
ประธาน - มีใครมีปัญหาอะไรอีกไหมครับ 
นางสุมาลัย  แถบทอง -  ขออนุญาตคะ ตอนแรกว่าจะไม่คุยนะคะ วันที่ไปประชุมที่อ าเภอแล้วได้ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ คุยกับเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นอ าเภอ เค้าได้ฝากมาเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ที่ อบต. ของเราได้มา เจ้าหน้าที่ของอ าเภอกับทางจังหวัดได้เรียกเข้าไปคุย
ว่าขอให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราแยกแยะระหว่างความขัดแย้งกับกากรพัฒนา
ที่จะเดินหน้าต่อไป ให้ อบสต.แกใหญ่ เตรียมตัวไว้เลยว่าหน่วยงาน
ตรวจสอบจะเข้ามาแน่นอน จะเป็นแกใหญ่โมเดล และฝากบอกว่าที่ผ่านมา
แน่ใจแค่ไหนว่าท างานถูกต้อง 100 % จะต้องมีการเรียกสอบ ทั้งปลัดทั้ง
อะไรก็จะโดนไปหมด เค้าก็เลยฝากบอกมาว่า ให้เปลี่ยนแนวคิดเสียใหม่ 
อย่ามีเรื่อง อย่าสร้างปัญหา  

ประธาน -  ผมพยายามท่ีจะท าไม่ให้เกิดปัญหาที่ผ่านมานะครับ เพราะเรื่องทั้งหมด 
ผมพยายามพูดด้วยวาจาก่อน พูดด้วยวาจาไม่ไหว 7 เดือนไม่ไหวแล้ว 

นางสุมาลัย  แถบทอง -  ซึ่งตรงนี้ไม่ไว้ใจผู้บริหาร และดิฉันก็ไม่ได้เข้าข้างนายกฯ จะมีเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์ฯ อีกหลายๆต าบลได้นั่งฟังตรงนั้นด้วยนะคะ เค้าก็เตือนเจ้าหน้าที่เรามาว่า 

ให้แยกแยะปัญหา ให้ช่วยกันพัฒนาต่อไป ไม่อย่างนั้น เค้าจะมาเอางบ
กลับไปคืน ถ้ามีการเรียกกลับคืนก็จะไม่มีการน ากลับมาพัฒนาต าบลแก
ใหญ่อีกแล้ว เนื่องจากเค้าจะเอาไปให้ที่อ่ืน และในส่วนของโครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้อ านวยการกองคลังเป็นคนอ้างมา ว่าให้ทางนักวิชาการ
ศึกษาชี้แจง แต่ไม่ทราบว่านักวิชาการศึกษาได้ชี้แจงมายังคะ  

นางประภาลักษณ์  กิ่งแก้ว -  ชี้แจงเรื่องอะไรคะ ดิฉันได้พูดคุยกับปลัด อบต. แล้ว 
นักวิชาการศึกษา 
ประธาน -  เดี๋ยวจะมีการมาสอบ 
นางสุมาลัย  แถบทอง -  ได้มีการบันทึกไปแล้วใช่ไหมคะ พอดีเรื่องนี้ไปถึงอ าเภออ่ะคะ ดิฉันก็เลย 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ มาสอบถามเรื่องนี้ 



นางประภาลักษณ์  กิ่งแก้ว -  ได้แจ้งเรื่องเดิมไปตั้งแต่ต้น 
นักวิชาการศึกษา 
ประธาน -  เนื่องจากมีผู้ใหญ่สอบถามมาและได้ท าหนังสือถึงผู้ว่าฯ ให้มาตรวจสอบ  
นางสุมาลัย  แถบทอง -  แล้วในส่วนของเป้าหมายที่ว่านางยุพา  ดวงตา ต าแหน่ง นักวิชาการ

พัสดุ ได้ท้วงติงมาว่า ต าแหน่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป้าหมายก าหนดไว้ 
4 ศูนย์ คือในแผนเราวางไว้ 4 ศูนย์ เค้าบอกว่าไม่สามารถมาท าได้ 
เนื่องจากว่า เราได้รับงบประมาณมาแค่ศูนย์เดียว ก็เลยยกตัวอย่างให้เค้าดู
ว่า กรณีถนนเส้นหนึ่ง เรามีงบประมาณ 1,000 เมตร ท าแค่ 200 เมตร เรา
ก็ต้องท าไปก่อน ทางจังหวัดก็แนะน ามาว่าให้ไปคุยท าความเข้าใจกับทาง
เจ้าหน้าที่เราแล้ว 

ประธาน -  ปกติเงินโอนมาสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีไหมครับที่จะสร้างทั้ง 4 ศูนย์
ในคราวเดียวกัน ต่อให้เค้าขอไป 4 ศูนย์ก็ช่าง ก็จะสร้างแค่ศูนย์เดียว 
จังหวัดสุรินทร์ได้ 20 ศูนย์ 174 องค์การบริหารส่วนต าบล พอได้เสร็จ หนึ่ง
ในนั้น คือ อบต. แกใหญ่ แต่เรายังไม่ได้ด าเนินการเลย ที่อ่ืนเบิกเงินไป
หมดแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่มีบันทึกถึงผม คือ ผอ.กองคลัง ขอลาออกจากการ
เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยต าแหน่ง เค้าเป็นต าแหน่งนี้โดยต าแหน่ง 
ยกเว้นมีคนอ่ืนมาเป็น ผอ. กองคลังแทนที่จะมาเป็นหัวหน้าเจ้าที่พัสดุ ใน
ส่วนนี้ถ้าเกิดนางกฤติยา  ศรีโกตะเพชร ขอลาออก แล้วถาม ว่าใครจะเป็น 
ให้นายเทอดชัย  ชูศิริ เป็นเหลอครับ ผมถามจริงๆ โดยหลักแล้ว คนที่มี
อ านาจเยอะที่สุด ต้องเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ก็คือต าแหน่ง ผอ.กองคลัง 
อ้างว่าท าโน่น ท านี่ไม่ได้ ผมจะท าหนังสือถึงอ าเภอ จังหวัด ให้ทางจังหวัด
ส่งกรรมการมาตรวจสอบความรู้ ความสามารถ คีย์ระบบเข้าได้ไหม ท างาน
มาเกือบ 10 กว่าปี มีความรู้ความสามารถทั้งนั้น ผมเพิ่งมาอยู่ 2 ปีไม่เคยรู้
อะไรเลยสักเรื่อง จะให้ผมไปรู้ทุกๆเรื่องไม่ได้ ให้แต่ละคนรับผิดชอบหน้า
งานใคร หน้างานมัน เหมือนบางคนอยู่ศูนย์เด็กจะมาท าพัสดุก็ไม่ได้ จะมา
ท าเขียนแบบก่อสร้างก็ไม่ได้ เพ่ือที่จะมารวมกันเป็นจิ๊กซอว์ 1 ตัว ในส่วน
ตรงนี้ผมถึงบอก รับผิดชอบของใครของมัน อยากให้ทุกคนท าเพ่ือชาวบ้าน 
ไม่ใช่เพื่อผม อย่างน้อยให้ชาวบ้านได้ประโยชน์สูงสุด คิดอย่างเดียวนะครับ 
คือตอนนี้อยากให้แต่ละคนรับผิดชอบตัวเองให้ได้ เพราะสิ่งหนึ่งคุณท าไรมา 
ผมก็แจ้งผู้ใหญ่ให้รับทราบ บันทึกไรมาก็ชี้แจงให้ได้ เวลาบันทึกย้อนกลับ 
อย่าอ้างไปทั่ว คิดถึงประโยชน์ของชาวบ้านไว้ก่อน ต่อไปจะบันทึกย้อนกลับ
ให้เช็คข้อมูล 4 ปีที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง เปรียบเทียบกับผู้บริหารชุด
ก่อน ท าเป็นรายงานบันทึกเล่มใหญ่มา จะมีการตรวจสอบมา อยากบันทึก 
บันทึกมา เพราะแต่ละคนมีแต่สร้างเงื่อนไขท้ังนั้น คิดแต่บันทึก บันทึก ครับ
งั้นแค่นี้นะครับ ขอบคุณมากครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 



- ไม่มี - 

  

ประธาน  - กล่าวปิดประชุม 

 

     

 

 ปิดการประชุมเวลา  16.40 น.    

          

 

 
 
  
 
 
   

 
 

 
           
  
     


