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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 

วันศุกร์ที่  24  กรกฎาคม 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 ชมดี 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 นายวีรชัย แต้มทอง 

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 

25 นายเสงี่ยม พวงศรี สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 13 นายเสงี่ยม พวงศรี 

 
 



หน้า 2 
 

 

 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

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

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประกาศิต   จันทน์หอม ปลัดฯ ปฏิบัติหนา้ที่นายก 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 นายสุปนาท ชมชื่นดี ผอ.กองช่าง นายสุปนาท ชมชื่นดี 
6 นายกฤษ พุ่มพา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 นายกฤษ พุ่มพา 
7 นางสาววิภาวด ี ศรีไทย ประชาชน หมู่ 1 นางสาววิภาวดี ศรีไทย 
8 นางทิพย์วารี สันธนาคร ประชาชน หมู่ 12 นางทิพย์วารี สันธนาคร 
9 นางนิดาภรณ์ เมตศุภกุล ประชาชน หมู่ 1 นางนิดาภรณ์ เมตศุภกุล 

10 นายสมศักดิ์ ปาระมี ประชาชน หมู่ 1 นายสมศักดิ์ ปาระมี 
11 นางทัศนีย์ แซ่จง ประชาชน หมู่ 1 นางทัศนีย์ แซ่จง 

 

 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายปรีชา มุลาลินน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ท าหน้าที่

ประธานในการประชุมและได้แจ้งเลขานุการสภาฯ ตรวจนับผู้เข้าร่วมประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแกใหญ่เข้าร่วมประชุม 24 ท่าน ลาประชุม 1 ท่าน คือ ท่านยวน เสาร์ทอง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมครบองค์ประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบวาระการ
(ประธานสภาฯ)   ประชุมโดยอ านาจหน้าที่ของสภาเราก าหนดสมัยประชุมไว้ด้วยกัน 4 สมัย สมัยที่ 2 
     เราก็ได้ประชุมกันไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ พอดีว่าท่านนายกมีเรื่องความจ าเป็น
     ด่วนจึงยื่นญัตติต่อประธานสภาเพ่ือให้สภาพิจารณานะครับ เนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ใน
     สมัยประชุมจึงจ าเป็นจะต้องอาศัยอ านาจของท่านนายอ าเภอ เพ่ือจะเรียกประชุมให้

26 นางนฤมล มั่นหมาย สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 13 นางนฤมล มั่นหมาย 
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     สภาได้พิจารณาตามหนังสืออ าเภอเมืองสุรินทร์ ที่ สร 0023.6/3064 เรื่อง ส่ง
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ ประจ าปี 2563 
     ลงวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เพ่ือให้สภานัดประชุมในวันนี้ครับ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อทราบ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ท่านผู้บริหารมีเรื่องใดจะแจ้งที่ประชุมไหมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม  - ขออนุญาตท่านประธานให้หัวหน้าส านักปลัดได้แจ้งที่ประชุมในระเบียบวาระเพ่ือ  
(ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายก)  ทราบครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัด 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวรวีวรรณ ภักดีกลาง -  เนื่องจากได้รับมอบหมายให้จากท่านนายกให้เข้าร่วมประชุม เรื่อง การจัด
(หวัหน้าส านักปลัด)  งานจิตอาสาพระราชทานพัฒนา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่วัดไตรรัตนาราม
     ซึ่ งเป็นเขตต าบลนอกเมือง  จะมีการพัฒนาและมีการเปิดเป็นพิธีการ โดย           
     นายอ าเภอเป็นประธาน ทางที่ประชุมได้มอบหมายให้ต าบลแกใหญ่ตัดหญ้าบริเวณ
     ด้านหน้าวัดไตรรัตนาราม และให้จัดจิตอาสาพัฒนาในต าบล จ านวน 100 ราย  
      ส าหรับ อบต.แกใหญ่ ได้รับหมอบหมายให้ด าเนินการให้แจ้งพนักงานส่วนต าบล
      สมาชิก อบต. ให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะ หากยังไม่มีเครื่องแบบจิตอาสาพัฒนา
      ทางอ าเภอบอกว่าให้สวมเสื้อเหลืองนะคะ และก็เตรียมเครื่องมือเป็นจอบ คราด 
     มือเสือ เครื่องตัดหญ้า เพ่ือที่จะตัดหญ้าและท าความสะอาดบริเวณหน้าวัดค่ะ ก็มี
     เรื่องประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านสมาชิก อบต. และพนักงานส่วนต าบล เข้าร่วม
     กิจกรรม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น เป็นต้นไปทางหัวหน้าส านัก
     ปลัดก็มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ก็ได้รับแจ้งกันไปแล้วก็ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 28 
(ประธานสภาฯ)   กรกฎาคม 2563 ที่วัดไตรรัตนาราม เวลา 09.00 น.โดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะ
     ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5.1 พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ. ศ.2563 จ านวน
 16 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 20,169,220 บาท  

นายปรีชา มุลาลินน์  - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
(ประธานสภาฯ)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก
     ใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อที่ประชุมสภาครับ    
นายประกาศิต จันทน์หอม  - ในฐานะผู้ยื่นญัตติต่อสภาเพ่ือพิจารณาในวันนี้ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วน     
(ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายก)  ต าบลแกใหญ ่ได้รับแจ้งการร้องทุกข์จากประชาชนถึงปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน
     จากทุกหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ ซึ่งทุกโครงการได้ผ่านการตรวจสอบจาก
     คณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยปลัดฯ อบต. ผู้อ านวยการกองทุกกอง หัวหน้า 
      ส านักปลัด ได้ตรวจสอบโครงการทุกโครงการเรียบร้อยแล้วจึงได้เสนอต่ีอนายก อบต.
     เพ่ือยื่นญัตติต่อสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป ก่อนที่ผมจะได้มอบให้ทางสภาได้พิจารณา
     อนุมัติโครงการตามรายละเอียดที่อยู่ในมือของสมาชิกทุกท่าน ผมต้องขออนุญาต
     ท่านประธานสภา ให้ ผอ.กองคลังได้รายงานสถานะการเงินการคลังต่อสภา       
      เพ่ือประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ ขออนุญาตครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญ ผอ.กองคลังครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นางนนทวรรณ สามารถ  - ขอรายงานสถานการณ์สถานะการคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้กับสมาชิก 
(ผู้อ านวยการกองคลัง)  อบต.แกใหญ่ ได้ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.  
     2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
- เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากการตรวจสอบยอดเงิน  

และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว        41,475,112.26  
- หัก ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือ 
อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย               0.00 
- คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน         41,475,112.26 
- ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (6 เดือน)           7,800,000.00 
- ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ (3 เดือน)           1,500,000.00 
- เงินสะสมคงเหลือ           32,175,112.26
หัก ส ารองกรณีสาธารณภัย ร้อยละ 10           3,217,511.23
คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้          28,957,601.03 
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นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านสมาชิกพิจารณาครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม  - ตามที่ผู้อ านวยกองกองคลังได้รายงานสถานะการคลังต่อสภาเพ่ือประกอบการ
(ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายก)  พิจารณาดังกล่าว ขอเรียนว่านายก อบต. ได้พิจารณาโครงการตามที่สมาชิกแจ้ง
     ความประสงค์มา เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีจ านวนทั้งสิ้น
      16 โครงการ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้บริหารแล้ว ผู้อ านวยการกองทุกกองได้
     ตรวจสอบโครงการดังกล่าวแล้วจึงได้มอบให้นายก อบต.ยื่นญัตติเสนอต่อสภา   
         เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมก็ต้องขอเรียนท่านประธานนะครับได้น าญัตติของผู้บริหารให้
     พิจารณาอนุมัติ 16 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 20,169,220 บาท ส่วนวิธีการ
     พิจารณาเช่นไรนั้น ก็สุดแล้วแต่ท่านประธานและท่านสมาชิกสภาแห่งนี้จะกรุณาครับ
     ผมขอบคุณครับ 
นายพิสูตร  ดีเลิศ   - เชิญท่านสมเภาครับ  
(รองประธานสภา) 
นายสมเภา  คงกล้า  - วันนี้ก็เป็นวันถ้าย้อนกลับไปในปี 2560 เป็นวันที่ผมน้ าตาร่วงใช้จ่ายเงินสะสมนะ  
(สมาชิก อบต.หมู่ 4)  ครับ แต่ก็โชคดีวันนั้นก็ได้เพ่ิมมา แต่ ณ วันนี้ก็คล้ายๆ กันเพราะอะไรผมจะบอก
      ความเป็นจริงแล้วสิ่งหนึ่งที่บ้านตะคร้อน าเสนอมานั้น 2 โครงการ เส้นที่มีปัญหาคือ
     เส้นยาว 960 เมตร แต่ช่างไปวัดแค่ 200 เมตร คือไม่ได้บอกผู้น าหมู่บ้าน แล้วผมก็
     ติดต่อมาเรื่อยๆ แล้วก็ไปคุยกับห้องนายก วันนั้นผู้ใหญ่ก็มาพ่ีน้องก็มาประมาณ 20
      กว่าคน ท่านนายกก็บอกว่าไปบอกชาวบ้านได้เลย 900 กว่าเมตร พอวันหลังมาอีก
     บอกไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงบอกว่ามอบให้ ผอ.กองช่างเป็นผู้ดูแล สุดท้ายก็มีปัญหา
      เราก็ได้มาปรึกษากัน วันนั้นก็มีท่านเอก หงษ์ทอง ไปคุยกันใต้ต้นมะม่วงว่าเกิด   
     ผิดพลาดคืองบปี 2563 ไม่มีจ านวนยอดเงิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ก็เข้าไปเรียกไป
     คุยกันบอกว่าไม่มีปัญหาอะไร และออกจากนั้นไปเจอท่านนายกนั่งอยู่อาคารเก่าบอก
     พ่ีไม่เป็นไรให้พิมพ์ตัวนั้นไปและสุดท้ายมาเป็นยังไง พอส่งหนังสือไปสุดท้ายได้แค่
      200 เมตร แล้วมาดูแต่ละหมู่ใช้จ่ายเงินสะสมย้อนไปปี 2560 - 2563 หมู่ที่ 1
      2,490,000 กว่า หมู่ 2 ได้ 1,500,000 กว่าบาท หมู่ 3 ได้ 4,100,000 บาท
      ตัวหลังไม่ได้พูดนะครับพูดแต่ต้น หมู่ 4 ได้ 1 ,000,000 กว่าบาท หมู่ 5 ได้           
            3,900,000 บาท หมู่ 6 ได้ 2,400,000 บาท หมู่ 7 ได้ 3,400,000 บาท หมู่
      8 ได ้3,300,000 บาท หมู่ 9 ได้ 2,300,000 กว่าบาท หมู่ 10 ได้ 1,900,000
      กว่าบาท หมู่ 11 ได้ 4,600,000 กว่าบาท หมู่ 12 ได้ 4,100,000 กว่าบาท หมู่
      13 ได้ 1,400,000 กว่าบาท นี้คือปัญหาที่เกิดขึ้น ถามว่าสามารถแก้ได้ไหมก็  
     สามารถแก้ได้ ผมทราบมาว่าบางหมู่บันทึกการประชุมพ่ึงมาตอนหลัง อย่างหมู่ผมก็มี
     โครงการอีกครางการหนึ่งในแผนเพ่ิมเติมก็ท าได้ถ้าบอก อย่างโครงการเสริมผิวทาง
     แอสฟัสติกคอนกรีตตัวนี้ก็ได้มียอดจ านวนเงินอยู่  ถ้าบอกผมอันนี้ไม่บอกผมสุดท้าย
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     ตัดออกดื้อๆ เลยครับ ในความรู้สึกผมเป็นผู้น า วันนี้ผู้ใหญ่ก็มารับฟังเพราะว่าประชุม
     ประจ าเดือนของหมู่ 4 แต่ละครั้งท่านผู้ใหญ่จะให้ผมพูดในฐานะสมาชิกผมก็เอา
     ปัญหานี้ไปพูด วันนั้นพ่ีน้องเลยอยากทราบอยากรับฟังจากผู้บริหารว่าเหตุผลเพราะ
     อะไร สุดท้ายก็ต้องปล่อยไปตกเฉยๆ ถ้าบอกผมผมก็พร้อมจะมา ก็เหมือนปี 2560
      ได้แค่ 400,000 บาท ถ้าไม่มีเหตุการณ์ก็ไม่ได้มาอีกเส้นได้ล้านกว่าบาท ผม      
           อยากจะเช็คดูว่าหมู่ 4 เป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญหรืออย่างไรครับ โรงงานก็มี
     งบประมาณการเสียภาษีก็ไม่น้อยหน้าถ้าเทียบกับหมู่อ่ืน หมู่อ่ืนใช้จ่ายเงินสะสมแต่
     ละครั้งก็ไม่น้อยกว่า 2 ล้านกว่า ทั้งที่ห่างกว่าผมไม่มีโรงงานด้วยซ้ า ถามว่าเกิดอะไร
     ขึ้นกับหมู่ 4  ทุกครั้งกิจกรรมทุกอย่างเรามาร่วมตลอดเราไม่เคยขาด แต่พอมาวันนี้
     ผมพูดนะครับตอนนี้เพราะว่าผมท ามาหมดจดหมายตั้งแต่ข้อบัญญัติ ปี 2561 – 
     2563 ผมไล่มาหมดแล้วก็ใช้จ่ายเงินสะสม เอามาเทียบดูหมู่ 4 ก็อยู่ล าดับสุดท้าย
     นะครับ 2 - 3 วันผมท าการบ้านผมก็ปรึกษาพ่ีน้องหลายท่าน แม้กระท้ังเข้าหานายก
     พอสุดท้ายก็เปลี่ยนไป ต่อไปกิจกรรมนะครับทางหมู่ 4 ก็คงจะลด หลายๆครั้งใน
     ความรู้สึกของการเป็นผู้น าและมาจากพ่ีน้องประชาชน ในเมื่อไม่ให้ความส าคัญตรงนี้
     ก็ต้องมีความแตกต่างกันนะครับ ขอบคุณครับ 
นายพิสูตร  ดีเลิศ   - ก็เป็นความน้อยเนื้อต่ าใจของเพ่ือสมาชิก ผมในฐานะรองประธานก็ไม่ทราบว่าของ
(รองประธานสภา)   เพ่ือนสมาชิกมีกี่โครงการ ก็ต้องให้ทางคณะกรรมการชี้แจงว่าการประชุมในวันนั้น
     เป็นอย่างไร ถึงได้ตัดโครงการของหมู่ 4 ออกครับ เชิญครับ 
นายประกาศิต จันทน์หอม  - เหตุการณ์วันที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบวันนั้นถ้าท่านบอกว่าตัด เราไม่ได้
(ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายก)  ตัดโครงการของท่านออกเลยสักโครงการเดียว เราพิจารณาตามที่กองช่างน าเสนอ
     เข้ามา ตรวจสอบทั้งจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและประมาณราคา ทั้งหมด 16 โครงการ
      ขอยืนยันว่าคณะกรรมการที่นั่งร่วมประชุมตรวจสอบโครงการนั้น ไม่ได้ตัดโครงการ
     ของท่านแม้แต่โครงการเดียวครับ เพียงพิจารณาจากเอกสารที่ทางกองช่างเสนอมา
     เท่านั้นครับ ขอบคุณครับ  
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านสมเภาครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมเภา  คงกล้า  - ครับ ที่วันนั้นใต้ต้นมะม่วงสมาชิกก็อยู่ทุกคนครับ ท่านสมศักดิ์เป็นผู้มารวบรวม
(สมาชิก อบต.หมู่ 4)  โครงการของหมู่ผมมี 2 โครงการ ผมก็ได้แนบเอกสารทั้งหมดพร้อมบันทึกการ       
     ประชุม พอมาประชุมวันหลังไม่มีของผมอีกโครงการหนึ่งเป็นแบบนี้ครับท่าน         
     ประธาน ตอนที่เราแนบเราก็แนบหมดครับ ขอบคุณครับ  
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านเอกครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเอก หงส์ทอง   - ขออนุญาตที่จะน าเสนอความคิดเห็นในสภาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ จริงๆ แล้วใน
(สมาชิก อบต.หมู่ 3)  เรื่องของการใช้จ่ายเงินสะสมของ อบต.ได้ถูกก าหนดไว้ว่าโครงการทุกโครงการ         
     จะต้องมีอยู่ในแผน การใช้จ่ายแยกเป็น 2 ประเภท 1.การใช้จ่ายตามปีงบประมาณ
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      แน่นอนว่าในกรณีของหมู่ที่ 4 โครงการอีกโครงการหนึ่งไม่ปรากฏในแผนในการใช้
     จ่ายเงินปี 2563 แต่ปรากฏในการใช้จ่ายเงินของปี 2562 เพราะโครงการนี้ได้มี
     การยื่นร้องขอให้ อบต.แก้ไขตั้งแต่ปี 2562 เพราะฉะนั้นในปี 2563  อบต.แกใหญ่
     ไม่มีการเสนอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาเข้ามา นั่นจึงท าให้แผนพัฒนาดังกล่าวไม่ปรากฏ
     การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ท่านจะเห็นว่าในช่องปี 2563 จะไม่มีงบประมาณ
     แต่นั้นไม่ใช่สาระส าคัญครับท่านประธาน ในช่องตัวเลขที่ลงนั้นกับเพ่ือใช้บังคับใน
     การจัดท าแผนร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณในแต่ละปี
     จะต้องปรากฏแผนเหล่านี้มียอดตัวเลขการใช้จ่ายเงินตรงนี้อยู่ แต่ในเรื่องของการใช้
     จ่ายเงินสะสมขอให้อยู่ในแผนจะเป็นปีไหนก็ช่างเพราะว่าเงินสะสมใช้จ่ายตามปัญหา
     ความเดือดร้อนมันไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าเป็นปี ไม่สามารถที่จะก าหนดได้ว่าสิ่ง
     ที่จะเดือดร้อนจะต้องรออีก 1 ปีนะถึงจะเดือดร้อน เพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าทาง
     ฝ่ายกองช่างผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดหรือเปล่า หรือได้รับฟังค าแนะน ามา
     จากไหนผมไม่ทราบ แต่สันนิษฐานในทางดีว่าอาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนในเรื่อง
     ความคิดในการดูแลเรื่องการจัดท าโครงการที่ต้องปรากฏในแผน อย่างที่ท่านสมเภา
     ได้เรียนแล้วว่ามีการพูดคุยกันปรึกษากันนะครับ ผมว่าชั่วโมงนี้ก็คงท าอะไรได้ไม่มาก
     เมื่อเสนอมาเท่านี้ก็ต้องพิจารณาเพียงแค่นี้เพราะว่ามันจะเพ่ิมเติมมาตอนนี้ไม่ได้ไม่
     ทันแล้ว แต่ก็ฝากเรียนไปยังพ่ีน้องสมาชิกทุกท่านด้วยแม้ว่าวันนี้จะมี 17 โครงการ
     ลดลงมาเหลือ 16 โครงการถึงจะผ่านทั้งหมดก็ใช่ว่าจะได้ท า ผมเคยมาแล้ว 3 ล้าน
     ที่ท่านว่ายังไม่ได้ลงสักบาท 4 ล้านที่ท่านพูดถึงบางหมู่ก็ถูกเตะทิ้งไป เพราะฉะนั้นสิ่ง
     ส าคัญอยู่ที่เมื่อเราจะท าโครงการผลักดันโครงการได้แล้วต้องติดตามด้วย อย่าง         
     ตอนนี้ของผมผมก็ติดตามผมไม่ได้ทิ้งเพราะเงินที่ใช้จ่ายเงินสะสมในคราวที่แล้วก็ถือ
     ว่าอนุมัติมาแล้วก็เดี๋ยวจะได้ติดตามต่อไป ถ้ายังอยู่ก็คงได้สอบถามกันเรื่อยผมขอ
     อนุญาตที่จะน าเรียนท่านประธานเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านจ าเนียรครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายจ าเนียร  คงกล้า  - ผมมีเรื่องจะสอบถามครับ คือกรณีแบบนี้ผมไม่โทษใครเพราะผ่านล่วงเลยมาถึง
(สมาชิก อบต.หมู่ 5)  ขนาดนี้แล้วจะย้อนกลับเอามาเพ่ิมอีกก็คงเป็นไปไม่ได้ มีทางเดียวถ้าเป็นไปได้ คือ
      เดือนหน้าเดือนสิงหาคม ข้อบัญญัติเราก็จะต้องท าอยู่แล้ว สมาชิกทุกท่านก็เห็นใจ
     เราก็ให้หมู่ 4 เยอะหน่อยก็คงจะไม่มีปัญหาให้เดินไปด้วยกันได้นะครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านวิชัยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายวิชัย จรจรัญ   - น าเรียนท่านประธานไปยังเพ่ือนสมาชิกหมู่ที่ 4 ที่ท่านได้กล่าวอ้างถึงโครงการปี 
(สมาชิก อบต.หมู่ 1)  2560 ว่าหมู่ที่ 1 ได้งบประมาณสองล้านกว่าบาท จริงๆ ณ วันนั้นสภายกมือให้ต้อง
     ขอขอบคุณเพราะทุกคนเห็นความเดือนร้อนของพ่ีน้องประชาชนแต่ว่าโครงการถูก
     นายอ าเภอสั่งให้มีการทบทวนนะครับ ณ วันนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงไปที่หมู่บ้านก็ได้ไป
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     ทบทวนกันว่าพ่ีน้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง แต่ว่าสุดท้ายก่อนที่จะมีการ
     ประชุมจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้นะครับ พอดีผมได้ท างานกับท่านนายอ าเภอ   
     หลายๆ ครั้ง ท่านใดๆ ท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใยว่าพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความ
     เดือดร้อนได้รับโอกาสหรือเปล่า ท่านก็ถามในกรณีใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่แล้วท่านก็
     บอกว่าที่ท่านมีหนังสือให้ทบทวนท่านบอกว่ายังไม่ได้เห็นรายงานในการทบทวนใน
     ครั้งนั้น ถามว่าหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 เสียโอกาสกรณีใช้จ่ายเงินสะสมของปี 2560
     เส้นนี้นะครับได้รับความเดือดร้อนมาตั้งแต่นานแล้ว ก็มีความตั้งใจว่าในข้อบัญญัติปี
      2562 นะครับหมู่ 1 ไม่ขอรับงบประมาณประจ าปีเลยแม้แต่บาทเดียวเพ่ือต้องการ
     บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนมีเส้นนี้ก็ยอมเพ่ือมาใช้จ่ายเงินสะสมสุดท้ายก็ยัง
     ไมไ่ด้ท า เรื่องระยะเวลาก็ล่วงเลยไปมาถามนะครับเพราะส่งเรื่องความร้อนมาตั้งนาน
     แล้ว ประมาณการพอจะมีการประชุมทีก็มีเปลี่ยนแปลง ผมก็บอกว่าการท างานใน
     องค์กรนะครับน่าจะท าให้ทันท่วงที เพราะว่าความร้อนนี้มีมาตั้งนานแล้วจนไปแก้ไข
     ปัญหาด้วยการตัดช่องเล็กๆ เพ่ือที่จะให้ลงไปในฝั่งบ้านพ่ีเมืองน้องของหมู่ที่ 10 
              จริงๆ แล้วอยากจะแก้ไขให้มันจบนะครับโครงการนี้ สุดท้ายในการใช้จ่ายเงินสะสม
     ในครั้งนี้ก็แบ่งเป็นครึ่งโครงการ เส้นจากไอทีวีมาติดคลองชลประทาน วันนี้นะครับ
     ผมได้รับค าสั่งจากพ่ีน้องประชาชนเส้นนั้นตลอดนะครับว่าเมื่อไหร่จะได้ไม่ได้จนผม
     ตอบไม่ได้ครับ วันนี้พ่ีน้องประชาชนมาฟังเอง ก็ขอให้ทุกท่านได้รับรู้ด้วยว่าของหมู่ที่
     ที่แล้วมาได้รับการยกมือแต่ไม่ได้รับจัดสรรโครงการนะครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านอนิวรรต 
(ประธานสภาฯ) 
นายอนิวรรต มานุจ า  - โครงการของหมู่ที่ 1 เป็นโครงการที่ดีมากเพราะไม่ใช่ว่าจะเดือดร้อนเฉพาะ
(สมาชิก อบต.หมู่ 12)  ประชาชนหมู่ที่ 1 ถ้าปีนี้ได้โครงการมาก็ถือว่าดีใจมาก ก็มาดูล าดับท้ายของหมู่ที่ 5
     โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว 30,000 บาทสามารถท าได้หรือไม่ครับ ก็ไม่มี
     อะไรมากนะครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ผมขออนุญาตให้ทางท่านผู้บริหารตอบประเด็นของท่านส าเภานะครับ เผื่อจะโยง
(ประธานสภาฯ)   ถึงทางท่านผอ. กองช่าง แล้วก็ไปประเด็นของท่านอนิวัฒน์นะครับว่าระเบียบให้    
         จ่ายเงินสะสมได้หรือไม่ครับ เชิญท่านนายกครับ 
นายประกาศิต จันทน์หอม  - ผมว่าถ้าเราคุยกันอยู่แบบนี้ก็วนกันอยู่แบบนี้ทั้งวันครับ เพราะตามระเบียบวาระ
(ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายก)  การประชุมระเบียบวาระนี้คือเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในกรณีของท่านสมเภานั้นผมได้
     ยืนยันไปแล้วว่าเราไม่ได้ตัด เราพิจารณาตามโครงการที่ยื่นเสนอมาให้กรรมการ 
     ตรวจสอบก็มีจ านวนตามเล่มที่เราส่งให้กับสมาชิกนี่แหละครับ มีโครงการตามนี้เท่า
     นั้นเอง ก็ก่อนหน้านั้นเคยคุยกันอย่างไรผมให้ช่างประสานไปตลอดไปตลอดจนพ่ีสม
     เภาบอกว่าจะประชุมประชาคมก็ได้น าสิ่งเหล่านั้นมาให้แล้ว แต่ผมติดตามถึงขนาด
     นั้น ผลสรุปมาดูกันตอนที่เราจะเสนอสภาว่าจะมีกี่โครงการ ยอดประมาณเท่าไหร่
     รายละเอียดวว่าชื่อโครงการอะไรนั้นก็ไม่ได้ดูหรอกครับ เราดูแต่ว่าตรงนี้มีหนังสือขอ
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     เข้ามามีความเห็นจากที่ประชุมหมู่บ้านเข้ามา ตรวจสอบจากแผน ตรวจสอบ           
     ความถูกต้องของโครงการ ขอยืนยันตรงนี้ว่าเราไม่ได้ตัดโครงการของท่านแม่แต่ 
             โครงการเดียว ตรงนี้ผมของอนุญาตให้กรรมการตรวจสอบคือผู้อ านวยการกองคลัง
     ยืนยันหรือชี้แงจเหตุการณ์ในการพิจารณาตรวจสอบในวันนั้นครับท่านประธานสภา
     ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญ ผอ.กองคลังครับ 
(ประธานสภาฯ)   
นางนนทวรรณ สามารถ  - ตามท่ีท่านสมาชิกหมู่ 4 นะคะได้ได้สอบหรือได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการหมู่
(ผู้อ านวยการกองคลัง)  ที่ 4 ที่บอกว่ามีกี่โครงการนั้นที่น าเข้ามา ในวันนั้นการประชุมของคณะผู้บริหารใน
     วันนั้นไม่มีการตัดโครงการใดๆ ของหมูไหนออกไปเลย เพราะว่าโครงการที่เราได้รับ
     นั้นทางกองช่างเป็นคนน าเสนอมาให้ที่ประชุมพิจารณา คือที่ประชุมมาตรวจสอบ
     ความถูกต้องของโครงการต่างๆ ว่าหนึ่งปรากฏอยู่ในแผนหรือไม่ สองมีความจ าเป็น
     เดือดร้อนจากประชาชนได้มีการประชุมประชาคมมาหรือไม่ สามตามรายละเอียดที่
     ช่างวัดมาปรากฏในแผนข้อใดหน้าไหน แล้วก็เราก็ช่วยกันตรวจสอบในแผนว่ามีอยู่
     จริงไหม แผนใช้เงินปีไหน เราตรวจสอบความถูกต้องตามรายละเอียดที่กองช่าง 
     น าเสนอมา จ านวน 16 โครงการ ไม่มีการตัดออกแต่อย่างใดนะคะ ขอบคุณค่ะ  
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านนายกครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม  - อีกประเด็นของท่านอนิวรรต หมู่ที่ 12 ที่ท่านได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ 16 
(ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายก)  เรื่องการด าเนินการของกระจายข่าวหมู่ที่ 5 ผมขอเรียนชี้แจงว่าค าว่าหลักเกณฑ์การ
     ใช้จ่ายเงินสะสมนั้น 1.ต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อบต. 2.ต้องเป็นการเพ่ิมพูน 
     รายได้ให้กับ อบต. 3.เป็นการบริการชุมชนและสังคม 4.เป็นการบรรเทาปัญหา 
     ความเดือดร้อนของประชาชน เพราะฉะนั้นในโครงการที่ 16 นั้นก็เข้าหลักเกณฑ์
     เป็นการบริการชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานแก้ไขปัญหาความ
     เดือดร้อนของประชาชนก็อยู่ในหลักเกณฑ์ทั้งหมด นอกจากการฟ้ืนฟูรายได้ที่เรายัง
     ไม่มีธุรกิจ เช่น โรงรับจ าน าหรือปั๊มน้ ามันต่างๆที่เป็นของ อบต. หรือท่าเทียบเรือเรา
     ไม่มี ถ้ามีแล้วก็สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้เช่นกันครับท่านประธาน ขอบคุณครับ  
นายปรีชา มุลาลินน์  - ท่าน ผอ.คลังมีอะไรจะเสริมไหมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางนนทวรรณ สามารถ  - ขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านสมาชิก
(ผู้อ านวยการกองคลัง)  เพ่ือท าความเข้าใจอีกนะคะ กรณีของการใช้จ่ายเงินสะสมซึ่งจากความเข้าใจเดิมของ
     ท่านสมาชิกหลายๆ ท่านอาจจะเข้าใจว่าใช้ในขอบเขตที่จ ากัด แต่ปัจจุบันนี้เขาได้ให้
     ใช้จ่ายค่อนข้างกว้างขึ้น เพ่ือให้เราได้ใช้จ่ายเงินง่ายขึ้นนะคะ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     ด้านพัฒนาแหล่งน้ า ด้านพัฒนาตลาดท้องถิ่น ด้านขยะมูลฝอย ด้านส่งเสริมคุณภาพ
     ชีวิต ด้านการศึกษา อย่างเช่นปรับปรุงอาคารสถานศึกษา สนามเด็กเล่นสร้างภูมิ
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     ปัญญา ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีนะคะ สนุนด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการ 
     ก่อสร้างปรับปรุงร้านค้า ตลาดชุมชน อย่างนี้นะคะ ด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยว
     ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มีการบ ารุงสนามกีฬาหรือสถานที่            
     พักผ่อนหย่อนใจ ซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เช่น ซ่อมแซมสะพาน อ่างเก็บน้ า
     ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า เป็นโครงการที่สามารถใช้จ่ายเงินสะสมที่ทาง   
     ระเบียบได้เปิดกว้าง เพ่ือท าความเข้าใจกับท่านสมาชิกว่าไม่ใช่ว่าจะท าได้แค่ถนนกับ
     รางระบายน้ าอย่างเดียว ก็อยากให้ในคราวต่อๆ ไปให้มีการหลากหลายในการใช้
     จ่ายเงินสะสมค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายปรีชา มุลาลินน์  -  ผมขอฝากให้ท่ าน  ผอ.กองคลั งถ่ ายระเบียบใหม่ ให้สมาชิกด้วยนะครับ         
(ประธานสภาฯ)   เชิญท่านสมศักดิ์ครับ 
นายสมศักดิ์  ศรีเนตร  - วันนี้ที่ท่านประธานได้ยื่นญัตติขอเปิดสมัยวิสามัญต่อนายอ าเภอ ท่านนายอ าเภอได้
(สมาชิก อบต.หมู่ 10)  เซ็นให้ แต่ท่านนายอ าเภอได้ท้วงติง โครงการของหมู่ 1,6,7,8 เดิมทีมีการคุยกันว่า
     ถ้าเป็นไปได้การที่จะให้สภายกมือให้ในการใช้จ่ายเงิน 20 กว่าล้าน นายอ าเภอได้ติง
     ว่าความคุ้มค่าของ 4 โครงการนี้มีความส าคัญอย่างไร เพราะว่าสภาแห่งนี้ได้ยกมือ
     ให้ท่านไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ ท่านคิดดูว่า 4 หมู่บ้านเป็น
     เงิน 7,800,000 บาท พอมีการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่แล้วและมีการออกไป
     ประชาคมของ หมู่ 1 และหมู่ 8 ท่านได้ท าบันทึกรายงานถึงนายอ าเภอหรือเปล่า
     เพ่ือให้ท่านรับทราบ โครงการเหล่านี้ชาวบ้านยังมีความต้องการ เม็ดเงินเยอะนะครับ
     ผมก็ต้องป้องกันตัวเองด้วย ผมอยากเรียนท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารครับว่า
     ช่วยชี้แจง 4 หมู่บ้านเพ่ือความกระจ่างด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านรพีพงศ์ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายรพีพงศ์  เกลียวเพียร  - ขออนุญาตนะครับ ก็อยากจะให้รีบพิจารณาแต่พอดีทางท่านสมศักดิ์ สมาชิกฯ หมู่ 
(สมาชิก อบต.หมู่ 6)  10 พาดพิงถึงหมู่ 6 ผมในฐานะท่ีเป็นสมาชิกหมู่ 6 ก็ต้องขอปรึกษากับท่านประธาน
     ในฐานะที่ท่านก็เป็นสมาชิกหมู่ ว่าตอนที่เราอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมหมู่ 6 โดนท้วงติง
     ด้วยหรือเปล่าครับท่าน ไม่โดนใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านสมศักดิ์ช่วย
     ชี้แจงด้วยครับว่าใน 4 หมู่บ้านที่กล่าวมา เท่าที่ผมทราบไม่มีหมู่ 6 ครับท่าน         
     ขอบคุณครับ    
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านสมศักดิ์ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมศักดิ์  ศรีเนตร  - โครงการเดิมที่ท่านนายอ าเภอท้วงติงก็คือโครงการของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 แต่โครง
(สมาชิก อบต.หมู่ 10)  การที่ท่านพิจารณายกมือในวันนี้ท่านนายอ าเภอติงมา 4 หมู่บ้านท่านไม่ได้เห็น 
     หนังสือแต่ผมเห็นหนังสือ เพราะว่าท่านนายอ าเภอได้ถ่ายเอกสารให้ท่านก านันท่าน
     ไปดูได้ครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านรพีพงศ์ครับ 
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(ประธานสภาฯ) 
นายรพีพงศ์  เกลียวเพียร  - ผมไม่ใช่คนเรื่องมากพ่ีน้องสมาชิกก็ทราบดีนะครับ ถ้ามีก็ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่สภาก็
(สมาชิก อบต.หมู่ 6)  ต้องพิจารณาด้วยความรอบครอบ เพราะผมเป็นสมาชิกหมู่ 6 ผมยังไม่ทราบเลยครับ 
     ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  
นายปรีชา มุลาลินน์  - คือประเด็นที่ท้วงติงนี้ ไม่เชิงเป็นหนังสือเป็นข้อความที่ท้วงติงให้เราปฏิบัติให้ถูก
(ประธานสภาฯ)   ก่อน จะมีความที่หมู่ 1 กับ หมู่ 8 ที่เคยโดนท้วงติงแค่นั้น เพราะจริงแล้วท่านก็ไม่ได้
     ท้วงติงท่านอยากให้ประเมินดูความคุ้มค่าของหมู่ที่ได้งบประมาณเยอะในส่วนของ
     รางระบายน้ า เชิญท่านพิสูตรครับ 
นายพิสูตร  ดีเลิศ   - ขออนุญาตชี้แจงให้กระจ่างว่า ก่อนนี้ท่านท้วงติงหมู่ 1 กับหมู่ 8  ให้ทบทวนท่าน 
(สมาชิก อบต.หมู่ 8)  แต่นายอ าเภอท่านได้ท้วงติงมากับหมู่ที่ใช้งบประมาณเยอะ อย่างเช่น หมู่ที่ 1 หมู่ที่
     6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ที่เราพิจารณา ณ วันนี้ ว่าให้ทบทวนเพราะท่านก็ต้องกันตัวท่าน
     เองด้วย ที่ท่านผ่านมาที่ท่านได้ท้วงติง หมู่ 1 กับ หมู่ 8 นั้นทางส านักงานไม่ท า 
      หนังสือรายงานให้ท่านทราบเลย เพราะฉะนั้นถ้า ปปช.ตรวจสอบมาก็จะโดนท่าน
     ด้วย ในขณะที่ท่านคือผู้ก ากับดูแลครับ ขอบคุณครับ 
นายสุชาติ เมืองงาม  - ผมขอประท้วงท่านประธาน เพราะเวลาล่วงเลยมามากแล้วสมาชิกแต่ละหมู่ก็รอ
(สมาชิก อบต.หมู่ 12)  อภิปรายอยู่ ขอให้ท่านกระชับเวลาด้วยครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ท่านสุชาติ ผมเข้าใจครับ เชิญท่านเอกครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายเอก หงส์ทอง   - ขออนุญาตน าเรียนกับท่านประธานว่าเรื่องที่ท่านนายอ าเภอท้วงนี้ผมไม่ทราบว่า
(สมาชิก อบต.หมู่ 3)  จริงหรือไม่จริงแต่มีการพูดถึงว่ามีหนังสือและเห็นหนังสือ ถ้ามีหนังสือและเห็น   
     หนังสือผมขออนุญาตท่านประธานพัก 15 นาที เพ่ือขอดูหนังสือฉบับนั้น เพราะถ้า
     ไม่มีผมถือว่าเป็นการกล่าวอ้างขึ้นซึ่งไม่เหมาะสมในการใช้ชื่อนายอ าเภอมากล่าวอ้าง
     ในที่ประชุมสภาแห่งนี้ครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ให้ท่านเสงี่ยมก่อนแล้วผมจะผมมติท่ีประชุมให้นะครับเอก 
(ประธานสภาฯ)  
นายเสงี่ยม พวงศรี  - ก็ในลักษณะเดียวกันการมากล่าวอ้างด้วยวาจาไม่นะครับ เพราะเป็นการประชุมท า
(สมาชิก อบต.หมู่ 13)  ให้สมาชิกไขว้เขวในการตัดสินใจ การใช้จ่ายเงินสะสมสมาชิกต้องช่วยกันดูบ้างท่าน
     อย่างเช่นหมู่ 4 ก็มีปัญหาตลอด อย่างตัวผมไม่เป็นไรถ้ามีปัญหาผมก็จะด าเนินการ
     ตามกระบวนการของผม จริงๆแล้วสภาเป็นผู้อนุมัติให้ใช้เงิน ถ้าผู้บริหารไม่ท าแล้ว
     พวกท่านเป็นสมาชิกท่านอยู่ท าอะไรครับ นั่งท าอะไรกันอยู่ท่านมีสิทธิที่จะตามเรื่อง
     ตรงนั้น ท่านมีอ านาจแต่ท่านไม่ท า พอจะพาท าก็อ้างนั้นนี้บอกว่าไม่มีเวลา ผมจะ
     บอกให้ท่านรู้ว่าเป็นเพราะตัวท่านด้วยนะครับ อย่าไปโทษแต่คนอื่นขอบคุณครับผม   
นายปรีชา มุลาลินน์  - ครับการพิจารณาก็มีผู้เสนอให้มีการพัก 15 นาที เพ่ือจะหาข้อมูลครับ ท่าน
(ประธานสภาฯ)   ผู้บริหารท่านจะตอบประเด็นของสมาชิกท่านไหนครับ เชิญครับ 
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นายประกาศิต  จันทน์หอม - ขออนุญาตแสดงความคิดเห็น ในกรณีที่เราก าลังพูดถึงกันอยู่ตอนนี้ เรื่องนี้ผมขอ         
(ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายก)  เรียนว่าความเห็นของท่านนายอ าเภอที่มีอ านาจในการเรียกประชุมวิสามัญ  อันดับ
     ต้นท่านมีความเห็นว่าให้ดูความคุ้มค่าตามที่ท่านสมศักดิ์ได้พูดถึง ก่อนที่ท่านจะลง
     นามในประกาศเรียกประชุมสภา แล้วเหตุการณ์ในวันนั้นผมได้ประสานไปทางอ าเภอ
     กองและได้มอบหมายให้ทางกองช่างที่รับผิดชอบเข้าไปติดต่อมี ผอ.กองเข้าไปด้วยก็
     คุยกันเรียบร้อย นายอ าเภอถึงได้เซ็นหนังสือและประกาศเรียกประชุม เพราะฉะนั้น
     เมื่อท่านมีการลงนามในประกาศแล้วแสดงว่าเราได้เสนอความเห็นและท าความ 
     เข้าใจกับนายอ าเภอแล้ว ผมขอท าความเข้าใจกับที่ประชุมว่าลักษณะที่เกิดขึ้นเป็น
     เช่นนี้ ส่วนในความเห็นนั้นท่านไม่ได้มีเป็นหนังสือมา ทางอบต.เองก็ไม่มีหนังสือที่
     ท่านเอกจะขอดู แต่สิงที่ท่านสมศักดิ์พูดนี้ผมก็ไม่ทราบว่าท่านมีมายังไง ที่ได้เข้าไป
     พูดคุยชี้แจงวันนั้นก็มีท่านก านัน มีท่านรองประธานสภา ผมก็ได้โทรหาท่าน       
     ประธานสภาที่ได้ขอเปิดวิสามัญวันที่ 24 มีท่านวิชัยด้วย ท่านนายอ าเภอก็เลยได้ลง
     นามให้เปิดประชุม ไม่อย่างนั้นท่านไม่เปิดประชุมให้เราถ้าไม่เข้าใจกัน เพราะฉะนั้น
     ผมถือว่าสิ่งที่ท่านเสนอเข้ามาท าให้สมาชิกในสภาไขว้เขวเหมือนที่ท่านเสงี่ยมก าลัง
     พูดถึง กลัวมีความผิดถ้ายกมืออนุมัติไป ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - คือท่านนายอ าเภอท่านมีความเห็นก่อนที่ท่านจะลงนาม ทาง อบต.เองโดนทางช่าง
(ประธานสภาฯ)   และสมาชิกได้ประสานงานไปหานายอ าเภอ และมีรายงานจากนักวิเคราะห์ฯ ได้
     รายงานเข้าไปเมื่อวันที่ 17 แล้วครับ น ารายงานความคุ้มค่าของเรื่องนี้ว่าประชาชน
     เดือดร้อนขนาดไหน ท่านนายอ าเภอได้รับทราบแล้วโดยผ่านท้องถิ่นอ าเภอ การท้วง
     ติงไม่ได้เป็นหนังสือครับ เชิญท่านเอกครับ 
นายเอก หงส์ทอง   - เรื่องเดิมครับท่านประธานเรื่องความเห็นของนายอ าเภอเมื่อมีการกล่าวอ้างถึง
(สมาชิก อบต.หมู่ 3)  ว่ามีหนังสือจากนายอ าเภอ ผมเรียนท่านประธานแล้วนะครับว่าขอพัก 15 นาที
     เพ่ือขอดูเอกสารนั้น เพราะมีผลกับสภากับการพิจารณา แต่หลังจากถ้าพัก 15  
     นาทีแล้วไม่มี ใครที่กล่าวอ้างทั้งหมดจะต้องถอนเรื่องออกจากบันทึกการประชุม
     สภา ผมพูดเรื่องจริงครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ครับท่านสมาชิกทุกท่าน พอดีว่าผู้ขอเสนอพักยังยืนยันว่าขอพัก 15 นาที เพ่ือ
(ประธานสภาฯ)   ต้องการเห็นเอกสาร ผมอยากจะขอให้ท่านสมาชิกยกมือตามที่ท่านเอกร้องขอว่าให้
     พัก 15 นาที สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้พัก 15 นาทีโปรดยกมือ 
ที่ประชุม    - มติที่ประชุมเห็นสมควรให้สมาชิกพัก 15 นาทีด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์ 
     

***************************************** พัก  15 นาที *************************************** 
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นายปรีชา มุลาลินน์  -  ท่านเลขาฯ เรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม เริ่มประชุมต่อเลยครับ ติดค้างเรื่อง
(ประธานสภาฯ)   ประเด็นการท้วงติงเป็นหนังสือจากท่านนายอ าเภอนะครับ ก็อยากจะให้ทางฝ่าย
     บริหารยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่สามารถหรือว่าสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เชิญครับ 
นายประกาศิต  จันทน์หอม - คือหนังตรงนั้นเป็นบันทึกข้อความจากผู้ที่รับเรื่องของเราก็คือส านักงานท้องถิ่น
(ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายก)  อ าเภอที่ท าบันทึกข้อความขอให้นายอ าเภอลงนามในประกาศ นายอ าเภอก็ได้แทงใน
     บันทึกข้อความ เป็นหนังสือภายในระหว่างท้องถิ่นอ าเภอกับท่านนายอ าเภอ ส่วน
      อบต.กับท่านนายอ าเภอนั้นนายอ าเภอได้ลงนามแล้วให้เราเปิดประชุมวิสามัญ        
      เพราะฉะนั้นเรื่องนั้นก็เป็นการชี้แจงระหว่างท้องถิ่นอ าเภอกับนายอ าเภอไปไม่ได้
     เกี่ยวกับ อบต.เลย แต่ท่านที่ได้ข้อมูลนี้มา ได้มายังไงนั้นผมไม่ทราบครับท่านประธาน 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ก็ต้องย้อนมาที่ทางท่านสมศักดิ์ที่มีข้อมูลมา ว่าทางท่านสมศักดิ์จะถอนค าพูดที่ได้
(ประธานสภาฯ)   พูดไปเมื่อสักครู่ไหมครับ    
นายสมศักดิ์  ศรีเนตร  - ผมไม่ถอนครับ ก็บันทึกไปตามนั้นเลยถ้าผิดพลาดก็ฟ้องกันไป ขอบคุณครับ  
(สมาชิก อบต.หมู่ 10) 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ก็คงจะไปบังคับให้ใครด าเนินการนอกเนื่องจากนี้ไม่ได้ อยู่ที่สิทธิของท่านนะครับ
(ประธานสภาฯ)   เพราะฉะนั้นในระเบียบวาระท่ี 5 การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมทั้งหมด 16 โครงการ
     งบประมาณทั้งสิ้น 20,169,220 บาท ถ้ามีสมาชิกหมู่ใดขัดข้องในเรื่องของราย
     ละเอียดกส็ามารถแก้ไขมาได้เลยนะครับ เชิญท่านเอกครับ 
นายเอก หงษ์ทอง   - ผมไม่ได้จะขอแก้ไขครับ แต่จะฝากถึงผู้บริหารให้ได้รับทราบความเป็นจริง จริงๆ 
(สมาชิก อบต.หมู่ 3)  โครงการที่ 4 ของหมู่ 3 ถนนเส้นนี้ระยะทาง 1,450 เมตรโดยประมาณ ก็ได้มา
     ครึ่งหนึ่งใช้งบล้านเก้า จริงๆผมอยากได้ทั้งเส้นผมอยากจะไปท าอย่างอ่ืนอย่างที่ท่าน
     ผอ.กองคลังพูด จะท าเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ไม่ได้เพราะว่าก็คงไม่มีนักท่องเที่ยวคน
     ไหนที่จะขับรถลงหลุมเพื่อไปดูสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านผม ด้วยงบประมาณที่มีผม
     ก็เสียดายเพราะเราใช้ได้ถึงสามสิบกว่าล้าน แต่ว่าเราจ่ายเพียงยี่สิบล้านอาจจะดูว่า
     เยอะ แต่ว่าปัญหาความเดือดร้อนเยอะกว่า เพราะว่าในพ้ืนที่ของเรายังมีพ้ืนที่ที่ต้อง
     พัฒนาอีกเยอะ ผมฝากไปถึงผู้บริหารด้วยว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าครั้งนี้ท าผ่านส าเร็จแล้ว
      เมื่อมีงบประมาณเหลือขอให้ท าต่อครับ อีกเรื่องหนึ่งที่อยากน าเรียนถึงพ่ีน้องสมาชิก
     ที่มีงบประมาณสูง โครงการมาจากความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนหลาน           
     โครงการจากคราวที่แล้วเสนอมาเต็มโครงการ คราวนี้ลดลงมาครึ่งหนึ่งก็น่าเห็นใจ
      บางโครงการที่งบประมาณสูงอาจจะมองว่าคุ้มค่าหรือไม่  ถ้าบ้านท่านไม่เดือดร้อน
     ท่านไม่รู้จักหรอกครับว่าความคุ้มค่าตีเป็นมูลค่าเงินได้แค่ไหน ถ้าใครถามความคุ้มค่า
     ก็อยากให้ลองไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นก่อน แล้วท่านจะรู้ส าหรับผมแล้วทุกโครงการมี
     ความคุ้มค่ามีประโยชน์ทั้งหมด ผมสนับสนุนทุกโครงการครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านสัญญาครับ 
(ประธานสภาฯ) 
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นายสัญญา สันทานุลัย  - ประมาณการของหมู่ที่ 1 ที่ทางกองช่างได้ประมาณการ ในภาวะของหมู่ 1 จะเป็น
(สมาชิก อบต.หมู่ 1)  เนินสูงและสโลบลงสู่คอสะพาน ทุกครั้งที่รถขนดินขนทรายผ่านจะหล่นปัญหาที่เคย
     พบคือทรายจะไปอุดตัน รางระบายน้ าในการลอกแต่ละครั้ง ท่อ 40 จะเล็กไปน่าจะ
     ประมาณการท่อสัก 60 ก็จะไหลสะดวกก็อยากจะฝากถึงกองช่างด้วยครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านพิสูตรครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิสูตร  ดีเลิศ   - โครงการของหมู่ที่ 8 เดิมทีท่านนายอ าเภอท่านได้ท้วงติงเป็นโครงการ 2 ข้างทาง 
(สมาชิก อบต.หมู่ 8)  แต่มาวันนี้บ้านหนองธาตุนั้นเสียโอกาสในการใช้จ่ายเงินสะสมมา 1 ครั้ง แต่มาครั้งนี้
     ก็ตัดออกครึ่งหนึ่ง  ท าแค่ข้างเดียวแต่ไปเพ่ิมท่อระบายน้ า ถ้าในครั้งนี้เสียโอกาสอีกก็
     ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน ต้องหลบๆซ่อนๆ เพราะฉะนั้นต้องขอวอนสมาชิกให้
     เห็นใจหมู่ 8 ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
  
นายปรีชา มุลาลินน์  - ผมจะเริ่มให้ท่านสมาชิกพิจารณาอนุมัติไปที่ละโครงการนะครับ ขณะนี้มีสมาชิก
(ประธานสภาฯ)   อยู่ในที่ประชุมทั้งหมด 24 ท่าน ผมจะขอมติท่านเลยนะครับ 
     1) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (จากแยกไอทีวีมา       
     คลองชลประทานบ้านแกใหญ่) งบประมาณ 1,646,740 บาท  สมาชิกท่านใด
     เห็นสมควรอนุมัติโปรดยกมือครับ 
        อนุมัติ  24 เสียง 

   ไม่อนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง 
มติที่ประชุม เห็นสมควรอนุมัติโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า หมู่ที่ 1 บ้าน
แใหญ่ (จากแยกไอที วีมาคลองชลประทานบ้านแกใหญ่ ) งบประมาณ 
1,646,740 บาท ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
2) โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ ่(จากหน้า
บ้านนายวิโรจน์ ผ้าผิวดี ถึงห้วยทัพพล) งบประมาณ 851,470 บาท สมาชิก
ท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโปรดยกมือครับ 

  อนุมัติ  24 เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง 
มติที่ประชุม เห็นสมควรอนุมัติโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 บ้านแกใหญ่ (จากหน้าบ้านนายวิโรจน์ ผ้าผิวดี ถึงห้วยทัพพล) งบประมาณ 
851,470 บาท ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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3) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย (จาก
บ้านนางวิลานีถึงบ้านนายสุข  อุตสาหะ) งบประมาณ 498,760 บาท สมาชิก
ท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโปรดยกมือครับ 

  อนุมัติ  24 เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง 
มติที่ประชุม เห็นสมควรอนุมัติโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 
หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย (จากบ้านนางวิลานีถึงบ้านนายสุข  อุตสาหะ) งบประมาณ 
498,760 บาท ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก  (สายทางจาก
ศาลาประชาคมถึงทางแยกถนนลาดยางสายตาเตน - ระไซร์) งบประมาณ 
1,920,950 บาท สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโปรดยกมือครับ 

  อนุมัติ  24 เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง 
มติที่ประชุม เห็นสมควรอนุมัติโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านจักจรูก  (สายทางจากศาลาประชาคมถึงทางแยกถนนลาดยางสายตาเตน - 
ระไซร์) งบประมาณ 1,920,950 บาท ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ (สายทางจาก
บ้านนายหาญ จันทรนุภาถึงถนนเลี่ยงเมือง) งบประมาณ 683,890 บาท 
สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโปรดยกมือครับ 

  อนุมัติ  24 เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง 
มติที่ประชุม เห็นสมควรอนุมัติโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านตะคร้อ (สายทางจากบ้านนายหาญ จันทรนุภาถึงถนนเลี่ยงเ มือง ) 
งบประมาณ 683,890 บาท ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  บ้านตระแบกน้อย (สาย
ทางจากสี่แยกตระแบกซ็อปถึงถนนด าเส้นอาโพน บ้านนายสมจิต คงงาม) 
งบประมาณ 2,460,300 บาท สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโปรดยกมือครับ 

  อนุมัติ  24 เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
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   งดออกเสียง - เสียง 
มติที่ประชุม เห็นสมควรอนุมัติโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
บ้านตระแบกน้อย (สายทางจากสี่แยกตระแบกซ็อปถึงถนนด าเส้นอาโพน บ้าน
นายสมจิต คงงาม) งบประมาณ 2,460,300 บาท ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
7) โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา (คุ้มตร า
ตระสร)งบประมาณ 1,031,230 บาท สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโปรดยก
มือครับ 

  อนุมัติ  24 เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง 
มติที่ประชุม เห็นสมควรอนุมัติโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 6  บ้านนาเกา (คุ้มตร าตระสร)งบประมาณ 1,031,230 บาท ด้วยมติเสียง
เป็นเอกฉันท ์
 
8) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านทะนง (จาก
ถนนเส้น 214 ไปหนองกระเฉด)งบประมาณ 1,801,920 บาท สมาชิกท่านใด
เห็นสมควรอนุมัติโปรดยกมือครับ 

  อนุมัติ  24 เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง 
มติที่ประชุม เห็นสมควรอนุมัติโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต หมู่ที่ 7 บ้านทะนง (จากถนนเส้น 214 ไปหนองกระเฉด)งบประมาณ 
1,801,920 บาท ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
9) โครงการก่อสร้างระบบน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ  (จาก
บ้านนายณัฐวัฒน์ สวัสดี ถึงถนนไปบ้านทนง)งบประมาณ 1,019,350 บาท 
สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโปรดยกมือครับ 

  อนุมัติ  24 เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง 
มติที่ประชุม เห็นสมควรอนุมัติโครงการก่อสร้างระบบน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่  8 บ้านหนองธาตุ  (จากบ้านนายณัฐวัฒน์ สวัสดี  ถึงถนนไปบ้านทนง)
งบประมาณ 1,019,350 บาท ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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10) โครงการก่อสร้างระบบน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (จาก
บ้านนายธนิศร มีสังเกตุ ถึงบ้านนายค ามี ละมุล) งบประมาณ 2,358,310 บาท 
สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโปรดยกมือครับ 

  อนุมัติ  24 เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง 
มติที่ประชุม เห็นสมควรอนุมัติโครงการก่อสร้างระบบน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (จากบ้านนายธนิศร มีสังเกตุ ถึงบ้านนายค ามี ละมุล) 
งบประมาณ 2,358,310 บาท ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
11) โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) (สายทางจากสามแยกคุ้มสวัสดีถึงท่ี
นานายตอก สังเวียนดี ) งบประมาณ 1,994,530 บาท สมาชิกท่านใด
เห็นสมควรอนุมัติโปรดยกมือครับ 

  อนุมัติ  24 เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง 
มติที่ประชุม เห็นสมควรอนุมัติโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) (สายทาง
จากสามแยกคุ้มสวัสดีถึงที่นานายตอก สังเวียนดี) งบประมาณ 1,994,530 
บาท ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
12) โครงการยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ (จากบ้านทนงถึงบ้านนาย
สนั่นและแยกที่นานายด ารง เมืองงาม)งบประมาณ 478,110 บาท สมาชิกท่าน
ใดเห็นสมควรอนุมัติโปรดยกมือครับ 

  อนุมัติ  24 เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง 
มติที่ประชุม เห็นสมควรอนุมัติโครงการยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ 
(จากบ้านทนงถึงบ้านนายสนั่นและแยกที่นานายด ารง เมืองงาม)งบประมาณ 
478,110 บาท ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
13) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม 
(จากบ้านนายเดชา  ทองดา ถึงสี่แยกบ้านตระแบกน้อย) งบประมาณ 962,820 
บาท สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโปรดยกมือครับ 
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  อนุมัติ  24 เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง 

  
มติที่ประชุม เห็นสมควรอนุมัติโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม (จากบ้านนายเดชา  ทองดา ถึงสี่แยกบ้านตระแบกน้อย) 
งบประมาณ 962,820 บาท ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่  (สายทาง
จากบ้านนายสงวน สุโขรัมย์ถึงสี่แยกบ่อบ าบัดน้ าเสีย) งบประมาณ 1,996,420 
บาท สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโปรดยกมือครับ 

  อนุมัติ  24 เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง 
มติที่ประชุม เห็นสมควรอนุมัติโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านแกใหญ่  (สายทางจากบ้านนายสงวน สุโขรัมย์ถึงสี่แยกบ่อบ าบัดน้ าเสีย) 
งบประมาณ 1,996,420 บาท ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
15) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อ
ใหม่ (จากบ้านนายสมชาติ สุขตน ถึงสามแยกบ้านนายสมัย อ ามิน) งบประมาณ 
434,420 บาท สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโปรดยกมือครับ 

  อนุมัติ  24 เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง 
มติที่ประชุม เห็นสมควรอนุมัติโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ (จากบ้านนายสมชาติ สุขตน ถึงสามแยกบ้าน
นายสมัย อ ามิน) งบประมาณ 434,420 บาท ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
16) โครงการขยายเขตหอกระจายข่าวรอบหมู่บ้าน ตระแบกน้อย หมู่ที่ 5 
งบประมาณ 30,000 บาท สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโปรดยกมือครับ 

  อนุมัติ  22 เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง 2 เสียง 
มติที่ประชุม เห็นสมควรอนุมัติโครงการขยายเขตหอกระจายข่าวรอบหมู่บ้าน 
ตระแบกน้อย หมู่ที่ 5 งบประมาณ 30,000 บาท ด้วยมติเสียงข้างมาก 
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รวมทั้งสิ้นที่สภาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ 16 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
20,169,220 บาท ครับ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระนี้ไหมครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายเสงี่ยม  พวงศรี  - อยากจะฝากไปถึงผู้อ านวยการกองช่างครับ ถนนที่จะท าหลังโรงสีสหพืชผลให้
(สมาชิก อบต.หมู่ 13)  ท่านช่วยดูนิดนึงนะครับ เพราะว่าถนนตรงนี้รถหนักจะเข้า – ออกตลอด แล้วถ้าเรา
     ท าท าแล้วช่วงนี้ท าไปแล้วรางระบายน้ าไม่มีนะครับข้างก าแพงตะวันตกครับ ถ้าท า
     แล้วให้ช่วยดูให้มันมีน้ าไหลได้อย่าให้มีน้ าขัง เพราะน้ าจากโรงสีจะไหลไปตรงนั้น
     เป็นจ านวนมากผมกลัวว่าถ้าน้ าขังแล้ว พ้ืนล่างจะทรุดตัวเพราะรถหนักเข้าออก 
     เยอะกล้วจะช ารุดก่อนเวลาอันสมควรนะครับก็อยากจะฝากดูตรงนี้ด้วยนะครับผม
     ขอบคุณครับครับ 
นายปรีชา มลุาลินน์  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระนี้ไหมครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิด
(ประธานสภาฯ)   ระชุมครับ  
 

     ปิดประชุมเวลา 14.00  น. 
 

(ลงชื่อ)                                       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
               (นายประกาศิต  จันทน์หอม)   

         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้วเมื่อ    
วันที่        เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงชื่อ)                                              ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นายเสงี่ยม  พวงศรี) 
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 
 

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

    (นายสมศักดิ์  ศรีเนตร) 
   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 
 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้รับรองแล้วตามมิติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 วันที่  25 สิงหาคม พ.ศ.2563         

    
(ลงชื่อ)                                        ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                  (นายปรีชา  มุลาลินน์) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
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  - ผมจะบอกให้ท่านทราบทุกคนนะครับตัวท่านด้วยนะครับอย่าไปโทษคนอ่ืนขอขอบคุณครับผมเสนอให้ซัก 15 
นาทีเพ่ือจะหาข้อมูลจะจบประเด็นของการแสดงความคิดเห็นในกรณีที่เราก าลังพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับผมขอความเห็น
ของท่านนายอ าเภอที่มีอ านาจในการเปิดประชุมวิสามัญนะครับอันดับต้นๆครับท่านมีความเห็นว่าให้ดูความคุ้มค่าตามที่
ท่านสมศักดิ์ไปพูดถึงในกรณีนี้ก่อนที่ท่านจะลงนามในประกาศเรียกประชุมสภานะครับแล้วในเหตุการณ์นั้นนะครับผมได้
ประสานไปทางอ าเภอมอบหมายให้ทางตรงช่างให้ช่างที่รับผิดชอบเข้าไปติดต่อไปด้วยนะครับวันนั้นคุยกันเรียบร้อย
หนังสือเรียกประกาศประชุมเรียกประชุมสภาเพ่ือแสดงความเห็นได้ท าความเข้าใจนะครับว่ามีความจ าเป็นเดือดร้อนจริงๆ
นะตรงนี้ท่านถึงลงนามในหนังสือเรียกประชุมสภาความเห็นของท่านลงนามเรียกประชุมสภาเพ่ือท าความเข้าใจมากขึ้น
เช่นนี้นะครับท่านไม่มีหนังสือมานะครับส านักงานอบตก็ไม่มีหนังสือที่พระเอกที่ขอดูนี่ไม่มีผมจ าไม่ผิดก็มีท่านก านันมีท่าน
รองประธานสภาผมโทรหาประธานสภาที่ขอเปิด 24 ชมท่านได้ลงนามให้เปิดประชุมไม่ประชุมให้เราถ้าไม่เข้าใจกันตรงนี้
ผมถือว่าสิ่งที่ท่านเสนอเข้ามาท าให้สมาชิกให้เหมือนที่ท่านเสงี่ยมก าลังพูดถึงนะครับกลัวมีความผิดยกมืออนุมัติไปเรียก
ประชุมหรอครับท่านประธานขอขอบคุณท่านนายอ าเภออบตเองทั้งชาติทั้งสมาชิกนะครับรักษางานไปหาเธอถูกต้องโดย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการงานก็น ารายงานเรื่องนี้ว่าคุ้มค่าจนเดือดร้อนหนักหายไปให้ท่านได้รับทราบแล้วโดยผ่าน
ท้องถิ่นอ าเภอนี้ก็ก็ในลักษณะไม่เป็นบัญชีนะครับขอบคุณครับพบจะด าเนินการไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีให้ท่านได้
กลับก็คงจะด าเนินการประชุมต่อเลยครับต่อเลยนะคะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านและขอสวัสดีท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะคะดิฉันจะจ่ายขาดเงินสะสมก็มานั่งดูเงินแล้วแต่ละหมู่ก็ไม่เท่ากันผู้ที่เสนอมาเยอะก็เหมือนเดิมคือหมู
เดิมนะคะยกมือให้แต่ก็โดนสิชวนแล้วก็โครงการนั้นก็ได้ตกลงไปนะคะสงสารผู้ที่มีความสุขมากๆนะคะท าไมความ
เดือดร้อนหรือไม่เท่าเทียมกันมีความจ าเป็นที่จะเดือดร้อนถึงจะมาไหมคะทั้งๆที่รู้มาแล้วอ่ะความจ าเป็นความเดือดร้อนมัน
เยอะขนาดนั้นไหมแต่ท าไมแต่ละหมู่ป่าได้งบประมาณน้อยเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะแต่ไม่มีเงินก็ไม่มีฉันรู้สึกเห็นใจที่
ได้น้อยเหมือนกันนะคะที่ได้มาฉันก็เคยโดนมาแล้วแต่ท่านก็เสนอมาแต่เดิมเดิมๆนะคะดิฉันจะขอสอบถามท่านประธาน
สหพันธ์ฝ่ายบริหารวันนี้สภาอนุมัติไปแล้วยกมือให้แล้วสามารถที่จะท าได้อีกไหมคะจะโดนอีกไหมสมาชิกทุกท่านก็ให้คิดดู
ถ้ามันก็ต้องการตัวเองเหมือนท่านที่ท่านพ่ีสมศักดิ์ว่าจ่ายขาดเงินสะสมนะคะสมาชิกสภาท่านรับผิดชอบทุกคนคะก็เขานี่
แหละค่ะขอบคุณมากค่ะท่านประธานครับพัฒนาการครับเรื่องของความผิดของเธอเมื่อมีการกล่าวอ้างถึงความคิดของนาย
คือเมื่อมีการกล่าวอ้างถึงว่ามีหนังสือจดหมายคือผมเรียนท่านประธานและขอพัก 15 นาทีและขอดูเอกสารตัวนั้น
เพราะว่ามันมีผลกับกับสภากับการพัฒนาแต่หลังจาก 15 นาทีแล้วไม่มีทั้งหมดจะต้องถอนเรื่องนี้ออกจากบันทึกการ
ประชุมสภาประธานครับพอดีเสนอพักเบรคยังยืนยันว่าขออีก 15 นาทีนะครับก็เพ่ือต้องการเอกสารนะครับหรือจะเป็น
ลายลักษณ์อักษรเขียนทับมาในหนังสือส่งมาเลยนะครับก็ผมอยากให้ท่านสมาชิกยกมือให้หน่อยนะครับว่าที่ตามที่สมาชิก
มา 2 ครั้งแล้วนะครับสมาชิกท่านใดเห็นควรตามที่สมาชิกเสนอควรพักเบรค 15 นาทียกมือครับจะด าเนินการต่อนาทีนะ
ครับ ว่าจะท าเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คงยังไม่ได้เพราะไม่มีคนไหนที่จะขับ ยังมีอีกเยอะ อยากฟังเพลงไปถึงพ่ีน้องสมาชิก
แม้ว่าบางโครงการอาจจะดูงบประมาณสูงแต่ผมเชื่อว่าทุกโครงการนั้นมันมาจากความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน
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หลายโครงการจากคราวที่แล้วเสนอมาเป็นโครงการคราวนี้ลดลงมาครึ่งหนึ่งก็ได้ใจแม้ใครจะบอกว่างบประมาณสูงบางคน
อาจจะมองว่าคุ้มค่าหรือไม่รู้จักทุ่มถ้ามันได้แค่ไหนอยากให้ลองไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นก่อนจะได้รู้ว่าค าว่าคุ้มค่าคุ้มค่าไหม
ส าหรับผมแล้วทุกโครงการนั้นคงถ้ามีประโยชน์ทั้งหมดแล้วแม่ว่าจะบอกว่าไม่คุ้มค่ามาก สัญญาไม่เป็นสัญญาที่ 5 นะครับ
ก็คงจะไม่มีอีกแล้วนะครับมีคนกี่คนสงครามนะครับนะครับนะครับนะครับโอกาสมา 1 ครั้งไปเที่ยวที่ไหนครับครูกานต์ก็
อนุมัติ 16 ครั้งนะครับยกมือครับสมาชิกท่านใดไม่สมควรผังมโนทัศน์มือครับ ไม่มีไม่มีโครงการที่ 2 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1400 70 บาทสมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติครับครับสมาชิกท่านใดไม่สมควร
อนุมัติยกมือครับไม่มีโครงการที่ 2 ของหมู่ที่ 1 นะครับมติที่ประชุมเห็นสมควรอนุมัติ 24 เสียงไม่สมควรอนุมัติไม่มีเสียง
ไม่มีโครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 2 ใช้งบประมาณแสนเก้าหมื่น 8760 บาท
สมาชิกท่านใดเห็นทุกคนอนุมัติครับสมาชิกท่านใดไม่สมควรอนุมัติรถยกมือไม่มีโครงการที่ 3 นะครับผมที่ 2 มติที่ประชุม
อนุมัติให้ 24 เสียงไม่อนุมัติไม่มีเสียงไม่ดีต่อไปโครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 ใช้
งบประมาณ 1 ล้าน 9 แสน 20,000 950 บาทสมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติครับครับไม่สมควรอนุมัติครับไม่มี
สมาชิกท่านใดออกเสียงครับไม่มีมติที่ประชุมโครงการที่ 4 ของหมู่ที่ 3 นะครับปกติที่ประชุมอนุมัติ 24 เสียงไม่อนุมัติไม่
มีเสียงไม่มีครับต่อไปสู่การที่ 5 โครงการหมู่ที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้งบประมาณ 600,000 
3890 สมาชิกท่านใดสมควรอนุมัติรถยกมือครับครับสมาชิกท่านใดไม่สมควรอนุมัติครับไม่มีเสียงครับมติที่ประชุม
โครงการที่ 5 หมู่ที่ 4 มติที่ประชุมอนุมัติเสียงไม่อนุมัติไม่มีงดออกเสียงไม่ดีนะครับโครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 ใช้งบประมาณ 2 ล้าน 4 แสนหกหมื่น 300 บาทท่านใดสมควรอนุมัติครับเอามาลงครับ
สมาชิกท่านใดไม่สมควรอนุมัติรถยกมือครับไม่ดีนะครับสมาชิกท่านใดงดออกเสียงไม่มีมติที่ประชุมโครงการที่ 6 ของหมู่ที่ 
5 นะครับสมาชิกอนุมัติเสียงไม่อนุมัติไม่มีงดออกเสียงไม่มีโครงการโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 
พบประมาณ 1 ล้าน 30,000 1230 บาทสมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติรถยกมือครับสมาชิกท่านใดไม่สมควรอนุมัติ
สมาชิกท่านใดออกเสียงครับไม่มีมติที่ประชุมของหมู่ที่ 6 นะครับสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติ 24 เสียงไม่อนุมัติไม่มีรถออก
เสียงไม่ดีไปสู่การพิเศษ โครงการปรับปรุงหมู่ที่ 7 นะครับใช้ประมาณ 1800000 1920 บาทสมาชิกท่านใดสมควร
อนุมัติรถยกมือครับสมาชิกท่านใดไม่สมควรอนุมัติครับไม่มีครับพูดออกเสียงไม่มีมติที่ประชุมโครงการที่แฟนของหมู่ที่ 7 
29 โครงการก่อสร้างระบบน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ใช้งบประมาณ 1 ล้าน 19000 350 บาทสมาชิกท่านใด
เห็นสมควรอนุมัติยกมือครับสมาชิกท่านใดไม่สมควรอนุมัติโปรดยกมือครับเสียงครับไม่มีมติที่ประชุมโครงการพิเศษของ
หมู่ที่ 8 โครงการที่ 1 มติที่ประชุมอนุมัติไม่อนุมัติไม่มีงดออกเสียงไม่ดีขออภัยครับโครงการที่ 9 หมู่ที่ 4 นะครับที่ 2 ใช้
งบประมาณโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กใช้งบประมาณ 2 ล้าน 3 แสน 50,000 8310 บาท
สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติสมาชิกท่านใดไม่เห็นสมควรอนุมัติครับไม่มีเสียงครับโครงการที่ 10 ของโครงการที่ 2 มติ
ที่ประชุมเห็นควรอนุมัติ 24 เสียงไม่อนุมัติไม่มีงดออกเสียงไม่มีโครงการที่  11 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตหมู่ที่ 9 ใช้งบประมาณ 1 ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบบาทสมาชิกท่านใดสมควรอนุมัติยกมือครับ
สมาชิกท่านใดไม่สมควรอนุมัติครับไม่มีมติที่ประชุมโครงการที่ 11 หมู่ที่ 9 ประชุมเห็นควรอนุมัติ 24 เสียงไม่สมควร
อนุมัติไม่มีงดออกเสียงไม่ดีโครงการที่ 2 โครงการยกระดับถนนดินหมู่ที่ 4 ใช้งบประมาณเน็ตโครงการยกระดับถนนดิน
หมู่ที่ 10 ใช้งบประมาณ 70,000 110 บาทครับอนุมัติครับท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติโสดยกมือครับไม่มีเสียงครับไม่มี
ประชุมโครงการที่ 12 หมู่ที่ 10 ที่ประชุมเห็นควรอนุมัติ 24 เสียงไม่อนุมัติไม่มีเสียงไม่มีโครงการที่ 13 โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 ใช้งบประมาณ 9 แสน 62120 บาทอนุมัติรถยกมือครับสมาชิกท่านใดพ่ี 
อนุมัติไม่อนุมัติไม่มีรถออกเสียงไม่ดีโครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 ประมาณ 1 ล้าน
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เก้าแสนเก้าหมื่นหกพัน 420 บาทสมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติยกมือครับเอามาลงครับสมาชิกท่านใดไม่อนุมัติรถยก
มือครับไม่มีเสียงครับโครงการที่ 14 22 ที่ประชุมอนุมัติไม่อนุมัติไม่มีเสียงไม่มีโครงการที่ 15 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 ใช้งบประมาณ 4 แสนสามหมื่น 4420 บาทสมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติครับ
รับสมาชิกทุกคนอนุมัติครับสมาชิกท่านใดครับ 53 มติที่ประชุมเห็นควรอนุมัติ 24 เสียงไม่อนุมัติไม่มีเสียงไม่มีโครงการที่ 
16 โครงการขยายเขตของยายข่าวนอกหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านน้อยใช้งบประมาณ 30,000 บาทสมควรอนุมัติครับบันได
ไม่สมควรอนุมัติรถยกมือครับรถออกเสียงครับเสียงครับมติที่ประชุมโครงการที่ 16 หมู่ที่ 5 บ้านน้อยมติที่ประชุมอนุมัติ 
22 เสียงไม่อนุมัติไม่มีเสียงสองเสียงถือว่ามติที่ประชุมเห็นด้วยกับการรับในโครงการที่ 16 นะครับสรุปสภาอนุมัติในครั้ง
นี้ครับมติที่ประชุมโครงการจ านวนเงิน 20 ล้าน 100,000 60,000 220 บาทนะครับในการประชุมในวาระที่ 5 นะ
ครับโชคดีทุกหมู่เลยนะครับในระเบียบวาระที่ 5 นะครับก็คงจะต่อระเบียบวาระตอนที่ 6 เลยนะครับเรียนท่านประธาน
และผู้บริหารเจ้าหน้าที่สมาชิกทุกท่านนะครับสมาชิกหมู่ 13 บ้านคลองใหม่นะครับทุกคนนะครับผมในฐานะที่เป็นคนที่
พอรู้บริบทนะครับก็มีความสะดวกนะครับอยากจะฝากไปถึงผู้อ านวยการกองช่างครับที่จะท านะครับรักนะครับให้ท่าน
ช่วยดูนิดนึงนะครับเพราะว่าถนนตรงนี้รถหนักจะเข้าตลอดนะครับแล้วถ้าเราท าท าแล้วช่วงนี้นะครับพรุ่ง นี้ท าไปแล้ว
ระบายน้ าไม่มีนะครับข้างก าแพงจันทร์ศุกร์ 13.00 นนะครับถ้าท าแล้วให้ช่วยดูให้มันมีน้ าไหล สีสายไฟตรงนั้นนะครับ
คุณจ านวนมากผมกลัวว่าถ้าน้ าแข็งแรงฟ้ืนตัวจะเข้าเยอะกลัวจะช ารุดก่อนเวลาอันสมควรนะครับก็อยากจะฝากดูตรงนี้
ด้วยนะครับผมขอบคุณครับครับท่านประธานครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ค าปรึกษาและแนะน าผมต้อง
ขอขอบคุณนะครับเพ่ือนสมาชิกนะครับนะครับนะครับนะครับประสานญาติครับผู้ใหญ่บ้านมานะครับว่าได้ข้อสรุปกันนะ
ครับแต่สุดท้ายก็ยังไม่เกิดขึ้นอีกนะครับท่านประธานครับพม่าได้แล้วครับได้แล้วครับบริหารนะครับนะครับนะครับนะครับ
นะครับนะครับทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับที่จะมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดประสบการณ์ด้วยนะครับ
เป็นห่วงนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมา วัดลาดพร้าวสะพานยกมือผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
คณะกรรมการที่ได้อนุมัติโครงการให้แก่แต่ละหมู่ 8-16 โครงการก็ถือว่ามันเป็นเรื่องท่ีดีที่สุดที่ 12 ก็จะได้ไม่มากแล้วก็ได้
ทุกปีทุกปีมันก็สิ้นสุดลงกันเองมันเป็นสัจธรรมของมนุษย์เราไม่หลงไม่หลงได้เท่านี้เขาไม่ได้เท่านี้ปีหน้าเราก็มีการเข้ามาอีก
แล้วก็ว่ากันไปหาคนเราจะท ายังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญจงอธิบายโครงการนี้ขอบคุณครับสัญญาครับ ฝ่าย
บริหารในการจัดท าโครงการทั้งหมดแล้วนะครับว่าไม่สามารถที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ไม่ได้เป็น
คณะกรรมการตรวจการจ้างสัญญากับผู้รับจ้างแล้วสมาชิกสภาไม่ได้รับทราบข้อมูลเลยจะรู้ก็ต่อเมื่อมีผู้รับจ้างไปลงงาน
บางครั้งเวลาผู้รับจ้างจะลงมาเนี่ยไปโรงงานในพ้ืนที่เราไม่ค่อยได้ผ่านหรือไม่ผ่านเราก็จริงแต่ประการใด ถ้าเรารู้มันจะมี
ปัญหาผมยกตัวอย่างกรณีโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของสารจากแยกนนทบุรีไปคุ้มส าหรับสอนป 6 ประมาณ 2 
ล้านกว่าบาท 150 วันไหนสิ้นสุดวันไหนมารู้อีกทีก็คือหมดระยะเวลาสัญญาไปแล้วผมไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
อีกนั้นผมผมฝากเรื่องนี้ผ่านท่านประธานบริหารเป็นเรื่องเรื่องเล็กเรื่องง่ายๆรบกวนหน่อยครับขอบคุณครับแล้วนะครับมี
ท่านใดจะแนะน าหรือสอบถามขออนุญาตครับเชิญครับเรียนท่านประธานท่านนายกท่านผอครับวันนี้รู้สึกยินดี และมี
หนังสือเชิญไปร่วมประชุมนะครับฝ่ายปกครองกับฝ่ายบริหารจะต้องร่วมกันอยู่แล้วนะครับไม่อยากเข้าร่วมประชุม
เกี่ยวกับการในปีงบประมาณนี้ไม่ได้ผ่านไปแล้วนะครับก็อยากจะฝากเกี่ยวกับงบประมาณ 5 ก็อยากจะถามเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการต่างๆนะครับว่าใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาในส่วนของงบประมาณในการปรับปรุงให้
อยู่ให้ไม่อยากให้เกิดความเหลื่อมล้ าในแต่ละหมู่ให้มากนะครับเพราะทุกหมู่อย่างที่ท่านสมาชิกบางท่านได้แจ้งเลยคือมี
ความเดือดร้อนทุกๆคนนะครับพ่ีอยากให้ตรงความเหลื่อมล้ าในแต่ละวันให้ให้ใกล้เคียงกันครับรักท่ีมาจากผมก็ไม่ทราบว่า
ใช้ตัวไหนในการพิจารณานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงถ้าโครงการที่ทางสมาชิกที่หลงทางมาอยากจะฝากถึงกองช่างนะครับ
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เวลาลงไปเก็บข้อมูลอยากให้ท่านช่วยเช็คข้อมูลให้ครบถ้วนอย่างเช่นโครงการของหมู่ 4 ที่เคยลงพ้ืนฐานลงปฏิบัติงานกัน
แล้วคืออย่างไรน้ านะครับตอนนี้โครงการที่ท าไปแล้วมันใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ไม่คุ้มกับค่าเม็ดเงินที่เราลงทุนไปตัวล่างอยู่
สูงกว่าตัวแรกกับน้ าซึ่งท าให้ปัญหาน้ าท่วมขังได้รับการแก้ไขยังไม่ถึงเต็มที่นะครับอยากฝากฝั่งตรงข้ามเวลาเก็บข้อมูล
อยากให้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากผู้ที่ใช้งานจีกับโครงการที่เราท าไปนะครับอยากให้ท่านมาพิจารณาแล้วก็ตัดแบบให้
สอดคล้องกับการใช้งานจริงจะได้คุ้มกับเงินที่เราลงทุนในแต่ละโครงการนะครับ 2 แล้วก็การตรวจรับงานการควบคุมงาน
อย่าให้ท่านเพ่ิมความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างครับจะได้ไม่เกินค าครหาจากพ่ีน้องในต าบลของเราเพราะทุก
วันนี้โลกโซเชียลมันค่อนข้างเร็วนะครับถ้ามีการร้องเรียนบางทียังไม่ได้สักข้อมูลแตกต่างกันแค่นี้ก็ส่งผลต่อองค์กรของเรา
นะครับทุกท่านและก็ไปหานะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางฝ่ายปกครอง โอกาสให้อนุญาตให้ท่านผู้ใหญ่ได้
สะท้อนสิ่งภายนอกนะครับนะครับนะครับนะครับน่าจะรับทราบแก้ไขและอาจจะถ้าท่านอยากจะได้ข้อมูลอะไรที่ชัดเจน
เป็นหนังสือได้ก็จะต้องท าเป็นสีมาเขียนหนังสือมาก็ถือว่าท่านมาร่วมประชุมในวันนี้ก็มีอะไรก็พูดออกมาเลยจะได้ยินกันทั้ง
สมาชิกท่านท่านท่านท่านสมาชิกแล้วก็ท่านผู้บริหารและก็ผู้กองผู้กองประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่องใหม่ล่าสุดก็คือเรื่องการ
รับเงินอุดหนุนสาธารณสุขประกาศที่ที่หมู่บ้านละ 20000 นะค่ะขอประชาสัมพันธ์ไปกับท่านสมาชิกหมู่บ้านประธานอ
สมด้วยแล้วก็บางท่านก็เป็นกรรมการด้วยนะคะขอให้ด าเนินการโครงการด าเนินการโครงการให้ท่านนะคะได้แจ้งมาทาง
อบตคือเราจะมีกรรมการผู้ติดตามนะค่ะ 13 โครงการในการด าเนินการด าเนินการนะคะขอให้ทุกคนให้ท่านแจ้งมาเพ่ือ
ประกอบด้วยว่าท่านจะด าเนินการโครงการของท่านในวันไหนนะคะในวันไหนเวลาไหนนะคะแจ้งมาให้กับทางอบตได้
ทราบด้วยและทางเราจะได้ด าเนินการก็คือทางกรรมการที่เราได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้ติ ดตามโครงการจะได้ประเมินไป
ประเมินแล้วก็ถูกสอบโครงการของท่านด้วยและก็ผ่านไปยังท่านสมาชิกหมู่ที่ 2 นะคะเนื่องจากว่าปีที่แล้วนะคะแต่
โครงการที่รับเงินไปหมู่บ้าน 20,000 หมู่ 2 ไม่ได้ด าเนินการเพียงบทเดียวนะครับทั้งหมดมี 13 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่เดียวที่
ไม่ด าเนินการแล้วทีนี้เมื่อคืนทางปกครองได้น าเงินมาช าระคืนอบต 20 บาทแล้วก็เพราะค่าปรับนะคะคืนแล้วซึ่งมันเป็น
เงินมันเป็นเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นเงินปีต่อปีอยากท าความเข้าใจกับกับกับสมาชิกผ่านไปยังเรียนให้ท่าน
ผู้น านะคะผู้น าท้องที่นะคะได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่ามันมีระยะเวลาการใช้เงินแล้วจะมีการใช้จ่ายเงินมันข้ามปีไม่ได้
และอยากให้ท่านด าเนินการนะคะถ้ามีปัญหาอะไรให้โทรให้โทรมาประสานมาที่อบตนะคะคือธาตุหมู่ 2a ไม่ได้ด าเนินการ
เนี่ยปีนี้หมู่ 2 หมู่เดียวที่ยังไม่ไม่จากไปเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามือสองไม่ได้ด าเนินการของปี 62 ปี 63 ทั้ง 12 หมู่รับไป
เช็คลงแล้วนะคะวันนี้ก็น่าจะมีการเบิกจ่ายภายในวันนี้นะคะทางบก 2 เองก็ฝากท่านสมาชิกท่ี 2 นะคะรบกวนมีเหตุอะไร
ที่ไม่ได้ใช้หรือว่าปีใหม่ต่อไปจะรับหรือไม่อย่างไรก็ให้ช่วยด าเนินการด้วยนะคะเพราะว่าเงินมาแล้วนะคะเงินมาแล้วอยาก
ให้ท่านใช้เพ่ือประโยชน์ของหนูบ้างนะคะขอบพระคุณนะคะฝากไปหมู่ 1 หมู่ 10 หมู่ 12 คือทางออกตรงกลางแล้วก็
น่าจะกลับเป็นผู้ติดตามโครงการถ้าเริ่มต้นโครงการในวันไหนจะท าในวันและเวลาใดที่แจ้งมาที่ผอ. กองคลังและหัวหน้า
ส านักด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะปัญหานะครับที่สะสมมาตอนนี้ก็ได้อนุมัติไปแล้วนะครับก็ผมก็ฝากให้ท่าน
ด าเนินการในการด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสมนะครับไม่ว่ากรณีไม่ว่าระยะเวลาด าเนินการนะ
ครับก็ให้ผู้ที่ก ากับดูแลด้วยนะครับฝากหานะครับส่วนเรื่องที่โจ๊กนะครับเรื่องเงินประบ่าของผู้สูงอายุและผู้พิกา รนะครับ
เพราะว่าตอนนี้คนท่ีโอนเข้าบัญชีได้เบิกไปแล้วก็อยากจะย้ าว่าคนที่ได้ที่โอนเข้าอบตนะครับก็อยากให้ด าเนินการให้ด้วยนะ
คะชั้นวางของผู้สูงอายุกับผู้พิการนะครับเดี๋ยวผมจบก่อนแป๊บนึงครับเรื่องที่ขอความร่วมมือไปร่วมพัฒนาที่วัดไรครับวันที่ 
28 นะครับอย่าลืมใส่เสื้อเหลืองนะครับหรือชุดจิตอาสาทุกท่านเลยนะครับเวลา 09:00 น นะครับ หาเดือนหน้านะครับ
สมัยประชุมที่ 3 เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาข้อความเข้าประมาณนะครับจะพานายจ้างเอาไว้ 25 สิงหาคมนะครับต้อง
รอทางฝ่ายบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 61 นะครับก็แจ้งในที่ประชุมไว้ด้วยนะครับเดือนหน้านะครับที่ 11-15 
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สิงหาคมนะครับตามก าหนดสมัยประชุมนะครับท่านประธานท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมอีกครั้งนึงนะคะเกี่ยวกับ
เรื่องที่ท่านประธานได้กล่าวถึงเรื่องเงินประปานะค่ะที่ท่านประธานนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะอบตอบตเราจะด าเนินการโดย
เร่งด่วนนะคะเนื่องจากว่าเงินที่โอนมาแล้วก็อยากท าความเข้าใจกับกับท่านสมาชิกบางท่านที่อาจจะประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับผู้สูงอายุจะมีกรณีที่สูงอายุหรือหรือผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาโควิดแล้ว 5000 นะคะคือจะไม่ได้รับมันคนละอย่างกัน
นะคะคือคือจะจะไม่ใช่ทุกคนอยากให้แต่ให้ท่านท าความเข้าใจกับบางคนที่มาถามท่านนะคะท่านอยู่ในหมู่บ้านมาจาก
ใกล้ชิดกว่าเราก็คือบอกไปว่าคนที่ได้รับเงินเยียวยา 5000 โควิดในฐานะท่ีว่าเราได้คนละ 5,000 อะไรต่างๆจะได้รับเงิน
นี้มันคนละอย่างกันนะคะเพราะตอนนี้มันคนละชั้นกันแต่ถ้าได้แล้วก็จะไม่ได้นะคะคือมันมันมันจะไม่ซ้ าซ้อนกันนะคะทุก
คนไหนได้ 5000 แล้วก็ไม่ได้เงินนี้นะคะเข้าใจตรงกันนะคะขอบพระคุณค่ะคงจะไม่มีอะไรต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุก
ท่านเลยนะครับวันนี้ไม่มีใครลงไปไหนนะครับท่านท่านท่านผู้ใหญ่อีกทีนะครับท่านขอบคุณท่านงั้นไม่มีแล้วไม่มีอะไรที่จะ
คุยแล้วก็ผมขอปิดประชุมครับ  


