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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561 

วันเสารท์ี่ 24 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ ่

 
เริ่มประชุม   เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายปรีชา มุลาลินน์  วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่เข้าร่วมประชุม 24 ท่าน
(ประธานสภาฯ)   ไม่มาประชุม 1 ท่าน คือ ท่านเสงี่ยม พวงศรี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 มีฝ่าย
    บริหารมีท่านนายก หัวหน้าส านักปลัด ผอ.กองการศึกษา กองช่างโดยท่านผอ.
    กองช่างได้มอบหมายให้นายช่างโยธามาตอบค าถามให้แกสมาชิก และนัก
    วิเคราะห์นโยบายและแผน     
     สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 24 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม ด้วย
    สาเหตุมี สมาชิก คือ ท่านลัดดา เผือกแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 ได้ลาออกจาก
    ต าแหน่งสมาชิก ผมได้รับหนังสือจากท่านนายก ท่านนายอ าเภอได้ลงนามเมื่อ
    วันที่ 3 มกราคม 2561ฉะนั้นความเป็นสมาชิกสภา อบต.สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 
    3 มกราคม 2561 ครับ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่
    ครั้งที่แล้ว 
นายปรีชา มุลาลินน์  ให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี  
(ประธานสภาฯ)   2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 โดยขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบ
    บันทึกรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่ หรือแก้ไข 
    แก้ไขบันทึกข้อความตรงลงชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     1. นายพิสูตร ดีเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  13 ประธานคณะ
    กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
    แก้ไขเป็นนายพิสูตร ดีเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 คณะกรรมการตรวจ
    รายงานการประชุมสภาฯ 
     2. 1. นายสมศักดิ์ ศรีเนตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 ประธาน
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
    แก้ไขเป็นนายสมศักดิ์ ศรีเนตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 คณะกรรมการ
    ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
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    ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
    ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม    รับรอง  จ านวน   24   เสียง 
     ไม่รับรอง จ านวน   -      เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม 
นายปรีชา มุลาลินน์  มีสมาชิกที่กระทู้ถามผู้บริหารอยู่ 3 เรื่อง ผมและทางผู้บริหารได้ตรวจดู
(ประธานสภาฯ)   ระเบียบแล้วก็สามารถกระทู้ถามเพ่ือให้ผู้บริหารตอบให้ได้ทราบได้ 2 เรื่อง 
    เชิญท่านสุชาติครับ 
นายสุชาติ เมืองงาม  ท่านประธานครับผมได้เป็นสมาชิกมาหลายปีได้รู้ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับ     
(สมาชิก อบต.หมูที่ 12)  ความเดือดร้อนปัญหาบ้านตัวเองมาโดยตลอด ผมก็เลยท าหนังสือกระทู้ถาม
    ท่านนายก 2 เรื่อง 
     เรื่องแรกที่ผมจะเรียนถามท่านนายกเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้
    พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มันเป็นนโยบายของรัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับเบี้ยมา
    นานแล้ว เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
    ของธนาคาร ท่านประธานครับเมื่อโอนไปแล้ว ปรากฏว่าบางทีเงินฝากของ
    ประชาชนไม่ได้ฝากไว้เขาก็หักจากเงินส่วนนี้ ชาวบ้านไม่เข้าใจ เดือดร้อนก็มา
    ถามผม สร้างปัญหาให้กับประชาชนอย่างมาก เดือนแรกผ่านไปเดือนที่สองเงิน
    ก็ไม่เข้าอีก สมมุติว่าโอนวันนี้ตอนเย็นไปกดก็ไม่เข้าอีก มันจะเข้าอีกประมาณ
    วันสองวันก็สร้างปัญหาให้กับชาวบ้าน บางคนให้หลานไปกดให้หลานก็บอกยัง
    ไม่มีเวลา ดังนั้นผมอยากให้การโอนเปลี่ยนเป็นมารับเงินสดที่ศาลาประชาคม
    จะได้ไหม ผมจึงอยากขอเรียนถามนายกว่าเหตุผลใดจึงมีการโอนเข้าบัญชีเงิน
    ฝากครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  เชิญท่านนายกตอบครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม ในกระทู้ที่ 1 นี้ท่านผู้กระทู้ได้ถามว่าเหตุใดทาง อบต.จึงโอนเงินเข้าบัญชีเงิน    
(ปลัดฯ)    ฝากให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ สาเหตุแรกขอแจ้งให้ทราบมัน
    มีหนังสือขอความร่วมมือจากกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
    ข้อตกลงกับสถาบันการเงิน วัตถุประสงค์ของเขาเพ่ืออ านวยให้ผู้เคราะห์เพ่ือ
    การยังชีพ ว่าเป็นไปได้ไหมว่าท้องถิ่นจะอ านวยความสะดวกในเรื่องดังกล่าว 
    ท่านก็สังเกตเห็นว่าจะมีเจ้าหน้าที่แบงค์เข้ามาร่วมด้วยมาสอบถามความ
    ประสงค์ ความคิดเห็น แต่ด้วยกฎหมายจริงๆ การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
    ชีพ เขาให้ด าเนินการจ่ายได้ 3 วิธี โดยวิธีที่ 1 ให้จ่ายเป็นเงินสดให้ผู้สงเคราะห์
    โดยตรง 2.ให้จ่ายให้กับผู้ได้รับมอบอ านาจ 3. ให้จ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชี 
    เพราะฉะนั้นกฎหมายไม่ได้ตัดข้อ 1 กับ 2 ออกเลย ไม่ได้บอกว่าต้องเข้าบัญชี
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    อย่างเดียว เมื่อความประสงค์ของพ่ีน้องราษฎรที่แจ้งความประสงค์มาบอกว่า
    โอนเข้าบัญชี เราก็เลยด าเนินการตามประสงค์มีหลักฐาน มีลายเซ็นของผู้แจ้ง
    ทั้งหมด แต่ความเข้าใจของผู้รับเงินสงเคราะห์ก็คิดว่าเป็นการบังคับ จริงๆ แล้ว
    ไม่ได้บังคับพอเดือนแรกก็เกิดปัญหาทันทีรู้สึกว่าเปิดบัญชีก็มีค่าเปิดและค่า
    รักษาบัญชีของธนาคารการเงิน คนเฒ่าคนแก่ก็เสียประโยชน์ไปแล้วหนึ่ง สอง
    คือการไปกดเงิน เบิกเงินไปด้วยความยากล าบาก จ ารหัสไม่ได้ก็กดเงินไม่ได้ 
    สามบุตรหลานหรือญาติพ่ีน้องไปเบิกให้ก็กลับมาไม่เต็มไม่เหมือนที่รัฐบาลบอก
    ว่าจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อโอนเข้าบัญชี เพ่ือป้องกันการยักยอกหรือการ
    ทุจริตของเจ้าหน้าที่ถ้าจ่ายเป็นเงินสด ซึ่งมันก็ไม่สนองตอบพ่ีน้องประชาชนได้ 
    แนวทางแก้ไขก็คือว่าตอนนี้ทาง อบต.ได้เปลี่ยนแปลงไปหลายหมู่บ้าน โดยให้ผู้
    มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ดังกล่าวเขียนในแบบฟอร์มที่ทาง อบต.มี ก็ไปเปลี่ยน
    ความประสงค์ใหม่ว่าไม่ขอรับเงินโอนแต่ขอรับเป็นเงินสด ตอนนี้ก็เริ่มไปหลาย
    หมู่บ้านแล้วนะครับพ่ีสุชาติ หมู่ของท่านท่านก็ช่วยตรวจสอบด้วย ทาง อบต.ก็
    ต้องไปเปลี่ยนแปลงทางเอกสารก็ต้องใช้เวลาพอสมควร แจ้งเดือนนี้เดือนหน้า
    อาจจะยังเข้าบัญชีอยู่  แต่เดือนทัดไปรับเป็นเงินสดทางเราก็จะแจ้งไปทาง
    หมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง ก็ขอขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  เชิญท่านสุชาติถามต่อครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสุชาติ เมืองงาม  ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ให้ความกระจ่างครับ เรื่องที่สองถนนช้าง เมื่อ         
(สมาชิก อบต.หมูที่ 12)  ประมาณเดือนตุลาคมปี 2560 ที่ผ่านมาก็ได้มีบริษัทได้ขนดินจากที่อ่ืนผ่าน
    เส้นทางถนนช้างมาสร้างเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างบ้าน ดังนั้นเมื่อผ่านไปทุก
    วันก็ท าให้ถนนช ารุดซึ่งเมื่อสมัยนายกมนตรีท่านก็ได้ลงหินคลุกตลอดเส้นทาง 
    ก็ท าให้ชาวบ้านสัญจรสะดวกสบายส่งผลผลิตทางการเกษตร ปรากฏว่าที่ผ่าน
    มามันเป็นช่วงหน้าฝนท าให้ถนนช ารุด พังเสียหาย ก็เอารถมาเกรดหินก็ออก
    เหลือแต่ดินเหนียว ถ้าเจอหน้าฝนเส้นทางนี้สัญจรไม่ได้เลยครับท่านนายก 
    เส้นทางนี้มันจะเชื่อมไปบ้านตาเตนเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองใหม่ ผมอยากจะให้ท่าน
    นายกได้ประสานงานกับผู้รับเหมา ซึ่งผมก็ได้ท าเรื่องร้องทุกข์มาครั้งหนึ่งแล้ว 
    เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา แค่ปรากฏว่าเรื่องมันก็เงียบหายไป ก็
    เลยอยากให้ท่านนายกด าเนินการจัดการและให้ผู้ประกอบการเอาหินนั้นมาใส่
    ให้คืน ก็จะขอเรียนถามท่านนายกเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  ประเด็นที่ทางท่านสุชาติได้ถามไปก็คือถนนดีแต่สภาพมันช ารุด และทาง
(ประธานสภาฯ)   ผู้รับเหมาไม่มาซ่อมให้ถามท่านนายกว่ามีเรื่องร้องเรียนมาหรือเปล่า 
นายประกาศิต จันทน์หอม ครับท่านประธานท่านสมาชิก ในกระทู้ที่ 2 นี้ มันเป็นความเดือดของพ่ีน้อง     
(ปลัดฯ)    ประชาชนตามที่ท่านสมาชิกที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ได้ยืนกระทู้ ซึ่งตรงนี้ผมก็ได้
    ตรวจสอบไปแล้วตอนที่ท่านได้ยืนกระทู้มา ก็ปรากฏว่าถนนสายดังกล่าวถนน
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    เดิมเป็นหินคลุกตามข้อเท็จจริงตามที่ท่านได้กล่าวถึง  ซึ่งหินคลุกก็ใส่มา  
    ประมาณ 2 - 3 ปีแล้ว และก็ได้ตรวจสอบว่าถนนดังกล่าวมีผู้ใช้จนเป็นเหตุให้
    ถนนช ารุดเสียหายหรือไม่ ก็ปรากฏว่าถนนดังกล่าวใช้งานอยู่โดยเฉพาะ
    รถบรรทุกที่เขาก็มีการก่อสร้างโครงการของกรมทางหลวง ตรวจสอบดูแล้ว
    ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายเดียว มีประมาณ 3 - 4 บริษัท เลยท าให้เราตรวจสอบ
    ไม่ได้ว่าบริษัทไหนกันแน่ที่ท าให้ถนนดังกล่าวเสียหายตามที่ท่านผู้กระทู้อยาก
    ให้ทาง อบต. ได้ไปเจรจาเพ่ือมาด าเนินการ แต่ด้วยตามหลักกฎหมายอายุการ
    ใช้งานของถนนตั้งแต่หินคลุกมันก็ต้องทรุดโทรมผุพังไปตามกาลเวลาไม่ว่าการ
    ใช้งานปกติหรือผิดปกติ แต่กรณีนี้มันมีช่วงท าถนนแล้วมันอาจจะพังมาก่อน
    แล้ว แล้วบริษัทดังกล่าวหลายๆ บริษัทก็มาขออนุญาตจาก อบต.ถูกต้องแล้ว 
    ถ้าไม่ได้ขออนุญาตเราก็ปรับ คือเราห้ามวิ่งเรา เราสั่งงดและให้มาเสียค่าปรับซึ่ง
    ค่าปรับสูงสุด 50,000 บาทเขาก็มาเสียเพราะเป็นบริษัทใหญ่ แต่ว่าจะให้
    เจาะจงไปว่าบริษัทไหนเป็นต้นเหตุคงชี้ชัดไม่ได้ เพราะวิ่งกันหลายบริษัท 
    ทางแก้ไขผมก็รับเรื่องจากทางพ่ีสุชาติและสั่งการให้ทางกองช่างดูเรื่องงบ
    ซ่อมแซมให้ ดูอายุการใช้งานว่ากี่ปีต้องซ่อมบ ารุง เพราะฉะนั้นจริงขอชี้แจงกับ
    ทางท่านสมาชิกได้เข้าใจว่าทุกอย่างสามารถแก้ไขปัญหาได้ถ้าเรามาพูดคุยกัน 
    หมู่ที่ 12 ตอนนี้จะด าเนินการให้ก่อนที่จะถึงหน้าฝนก็คงจะลงหินคลุกทั้งสาย
    ไปก่อนนะครับ มีอะไรจะสอบถามก็เชิญอีกครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  เชิญท่านสุชาติครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสุชาติ เมืองงาม  ขอบคุณท่านนายกที่ให้ความกระจ่าง ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพียงแต่อยากกระทู้   
(สมาชิก อบต.หมูที่ 12)  ถามท่านนายกที่ต้องการดูแลความเดือดร้อนของประชนชน ได้มาคุยแบบนี้ผม
    ก็สบายใจครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  ก็เป็นเรื่องที่ดีของหลายหมู่ที่ท าหนังสือร้องเรียนมาแล้วทางผู้บริหารอาจจะนิ่ง
(ประธานสภาฯ)   เฉย พอถึงสมัยประชุมเราก็กระทู้ถามเป็นตัวอย่างเหมือนหมู่ 8 เช่นเดียวกัน 
    เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริหารได้นับวันเวลาไปด าเนินการให้ราษฎรได้ใช้ ก็ถือว่า
    ผู้บริหารได้รับปากไว้แล้วนะครับเรื่องที่ 2 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อทราบ 
นายปรีชา มุลาลินน์  เดิมทีไม่มี แต่พอดีเป็นเรื่องด่วนที่ทาง ผอ.ร.ร.บ้านแกใหญ่สอบถามข้อมูลทาง
(ประธานสภาฯ)   ท่านนายก ผมคิดว่าเป็นเรื่อง่วนและเป็นเรื่องเก่ียวพันกับพวกเรา ก็เลยอนุญาต
    ให้ท่านน าเรื่องนี้มาเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ เชิญท่านนายกครับ 
นายประกาศิต จันทน์หอม ในระเบียบวาระนี้ที่จะแจ้งให้ท่านทราบ สืบเนื่องจากภาระกิจการถ่ายโอนตาม     
(ปลัดฯ)    พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกรกะจ่ายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น ภารกิจให้ท้องถิ่นเข้าไปจัดการดูแลเรื่องการศึกษา การศึกษาในที่นี้
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    หมายถึงเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเดิมเขาเรียกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มันจะมีศูนย์
    พัฒนาเด็กเล็กของกรรมการศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมพัฒนาชุมชน 
    และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของส านักงานปฐมศึกษาแห่งชาติหรือ สปช.ในสมัยนั้น 
    เราก็ได้รับถ่ายโอนมา 2 หน่วยงาน คือ หน่วยงานพัฒนาชุมชน และอีก
    หน่วยงานคือ ศพด.บ้านตะคร้อและศพด.ส านักงานประถมศึกษาแห่งชาติที่นา
    เกาและโรงเรียนบ้านแกใหญ่ ส่วน ศพด.ของอบต.แกใหญ่เป็นขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งเองก็ให้เราแยกแบบนี้ และตอนนี้มันก็เกิดปัญหาที่จะ
    น าไปสู่ข้อพิพาทได้ระหว่างงาน เริมต้นจาก ศพด.บ้านตะคร้อก่อนซึ่งเป็นของ
    พัฒนาชุมชนเดิม การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่น หลักเกณฑ์เขาก าหนด
    ว่าจะต้องมีพ้ืนที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเอง ก็เกี่ยวพันธ์มาถึงศูนย์
    ตะคร้อเราได้รับถ่ายโอนมาจาก พ.ช. เมื่อถ่ายโอนมามีท้ังทรัพย์สินคือตัวอาคาร 
    เครื่องมือ ร่วมทั้งที่ดินบริเวณนั้นทั้งหมดให้เราดูแล ก็ตรวจสอบรับโอนมาที่ดิน
    นั้นเป็นที่ดินของวัดจอมสุรินทร์ ก็มีหลักฐานในการมอบให้กับกรมพัฒนาชุมชน
    น าไปจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมพัฒนาชุมชนก็มอบเอกสารให้ อบต.
    ทั้งหมด ตรงนี้ก็ถือว่าเราขอใช้ ทางวัดอนุญาตให้ใช้ก็ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์  ที่
    อบต.จะเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมได้ทั้งหมด แต่ที่มีปัญหาคาราคาซังอยู่ 2 ศูนย์ 
    คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.บ้านนาเกากับแกใหญ่ซึ่งเราก็ใช้ลักษณะเหมือนกัน
    คือ รับมอบและก็ถ่ายโอนมาจาก สปช.เหมือนกันแต่ไม่ได้มอบพ้ืนที่ให้จัดตั้ง
    ศูนย์แต่เป็นพื้นท่ีในการจัดศูนย์ของโรงเรียนเดิม เมื่อโอนมาก็โอนเฉพาะเด็กใน 
    อบต.เท่านั้น ตัวอาคารและที่ดินยังเป็นของโรงเรียนเหมือนเดิม ทางโรงเรียน
    เคยนัดไปหารือกันว่าจะมอบให้ อบต.ใช้ที่ของหลังตัวอาคาร ศูนย์ปัจจุบันนี้เป็น
    สระน าเก่า แต่ อบต.จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการถมสระน้ าและก็ก่อสร้าง แต่
    จนเดี๋ยวนี้หนังสือที่จะให้ อบต.ใช้ที่ก็ยังไม่มีทั้ง 2 โรงเรียนเลย จนปัจจุบันก็มี
    หนังสือดังกล่าวที่ไดแจ้งสมาชิกไปทางโรงเรียนก็สิบถามว่าเปิดโครงการมาได้มี
    หนังสืออนุญาตให้ใช้อาคารในพ้ืนที่ของโรงเรียนหรือไม่ ทางเราก็ว่าในสมัยนั้น
    ไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้เพราะถ่ายโอนการมาเป็น 10 ปี แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่
    ทางโรงเรียนสอบถามว่าทาง อบต.พร้อมจะเปิดด าเนินการเป็นของตนเอง
    เมื่อใด ถ้าพ่ีน้องสมาชิกได้อ่านใจความในหนังสือก็ตงิดใจว่าเหมือนเขาไล่เราแต่
    ไล่แบบสุภาพ ท าให้เราเดือดร้อนก็ต้องมาคุยกับพ่ีน้องสมาชิก อันดับแรก
    เหมือนที่ท่านสมศักดิ์เคยเสนอกันมา ก็ไม่รู้ติดตามกันไปถึงไหนว่ามีที่ดินอยู่
    ตรงไหนไม่รู้ ทาง อบต.ซื้อได้ก็ต้องตั้งงบประมาณซื้อท าไงได้การใช้ที่สาธารณะ
    ต่างๆ ขั้นตอนก็ยาก ยิ่งเป็นที่ท าเลเลี้ยงสัตว์จะเป็นบุกรุกเอาง่ายๆ เพราะมัน
    ไม่ใช่ของเราไม่ใช้ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อบต.มีหน้าที่ดูแลร่วมกับฝ่าย
    ปกครองท้องที่ตามกฎหมายแค่นั้นเอง แต่ตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือกับพ่ีน้อง
    ประชาชนช่วยติดต่อสอดส่องดูว่ามีที่ตรงไหนหรือมีคนบริจาคให้ลูกหลานให้
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    เป็นที่สาธารณะการกุศลส าหรับ ศพด.ไหม แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้เป็นเพียง
    แค่หนังสือมา สมาชิกก็เป็นคคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแกใหญ่
    หลายท่าน เคยประชุมกรรมการสถานศึกษาหรือเปล่า หรือหนังสือตัวนี้เฉพาะ
    ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา อยากให้พ่ีน้องสมาชิกได้แสดงความคิดเห็น
    ดูครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์ ผมขออนุญาตเจ้าของพ้ืนที่ให้แสดงความคิดเห็นในวาระนี้ก่อนที่เราจะยกเรื่อง 
(ประธานสภาฯ) นี้ไปคุยให้ละเอียดในวาระอ่ืนๆ ขอท่านสมเภา ท่านวิชัย ท่านสุชาติ ท่าน

สงกรานต์เชิญครับ 
นายสมเภา คงกล้า ผมคนหนึ่งที่เป็นกรรมการของ สพด.รร.บ้านแกใหญ่ ซึ่งความจริงแล้วผมเคย 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 4) ถามท่านว่าท่านมอบอาคารนั้นให้ อบต. และก็ได้อาคารใหม่ทางทิศตะวันตกนี้

คือท่านพูดบอกกับผมแบบนี้ แต่ตอนหลังไม่รู้ยังไงเพราะว่าน่าจะมีเรื่องภายใน
ด้วย ผมรู้ปัญหาเพราะประชุมหลายครั้งท่านก็จะพูดถึง ศพด. และอีกเรื่องของ 
ศพด.บ้านตะคร้อความเป็นจริงผมก็อยากได้ตั้งนานแล้ว ประชุมกรรมการก็
บอกว่าปีหนึ่งเราก็สร้าง ศพด.เราให้มันดี เหมือนที่เราไป ศพด.ที่ท่าตูมเราลอง
มาท าให้มันดีสักศูนย์หนึ่งก่อน มีห้องแอร์ มีห้องประชุมให้มันเข้าระบบ ผอ. 
คุณครูที่ไปดูเขาก็รู้ว่าต้องท ายังไงบ้าง เราอย่าเอาแบบของเขา เรามาเอาแบบ
ของเรา เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะสร้างศูนย์ฯ ในพ้ืนที่ของเราเอง ผมก็
เคยไปอบรมที่โรงแรมทองธารินทร์และสุดท้ายก็ไปดูที่ท่าตูม ที่นั้นระบบเขาดี
เขาได้รับรางวัล ผอ.การศึกษาท่านก็ไปดูด้วย ท่านมีไอเดียเราก็มาปรึกษากัน
แล้วท าให้มันดีครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ เชิญท่านวิชัย 
(ประธานสภาฯ) 
นายวิชัย จรจรัญ ในฐานะที่ผมเป็นประธานศูนย์ฯ ร.ร.บ้านแกใหญ่ เดิมทีวันที่ได้ประชุม 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 1) คณะกรรมการศูนย์ฯ ก็มีตัวแทนจากทาง อบต.คือผอ.กองการศึกษา ตัวแทนพ่ี

น้องประชาชนและก็ผม วันนั้นได้มีการประชุม ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านแก
ใหญ่ก็คือท่านรอง ผอ.เข้าร่วมประชุมด้วย ในกรณีนี้ทางกรมมีนโยบายให้
โรงเรียนเตรียมความพร้อมรับเด็กอนุบาล 3 ท่านรองก็ได้ชี้แจงต่อคณะกรรม
หารทุกท่านว่า อยู่ที่ความพร้อมของสถานที่แต่ละโรงเรียน กรณีเหมือนทาง
โรงเรียนแกน้อยที่เขาพร้อมเขาเลยเปิด ท่าน ผอ.ท่านว่าที่ทางแกใหญ่ถ้าเราไม่
พร้อมเราก็ไม่เปิด อีกอย่างผมน่าจะเคยเห็นหนังสือที่มอบบริเวณพ้ืนที่สระน้ า
ให้ทาง อบต.ได้ใช้ประโยชน์ประมาณปี 2558 คือเคยเห็นนะครับ ตรงนี้ไม่
ทราบว่าผอ.กองการศึกษาจะมีเอกสารตัวนี้หรือเปล่าตัวที่โรงเรียนส่งมาให้ 
เพราะว่าเราเคยคุยเรื่องนี้ตั้งสมัยท่านนายกอ้ีดตอนนั้นท่านนายกอ้ีดได้เป็น
ประธานคณะกรรมการของโรงเรียนตรงนั้นเราก็ริเริ่มมาอยากจะท าตั้งนานแล้ว 
เพราะเรามองว่าบุตรหลานโรงเรียนบ้านแกใหญ่มีเยอะ มีศูนย์ที่นี้ที่เด็กไม่เคย
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ลดมีแต่จะเพ่ิมข้ึนๆ แต่ไม่ทราบว่าที่ท่านผอ.ท่านส่งหนังสือมาแบบนี้ไม่รู้ว่าท่าน
มีเจตนาอะไรเพราะว่ามันเป็นเอกสารหลักฐานทางหนังสือราชการ แต่ ที่
ตัวแทนของท่านผอ.ท่านพูดออกมาไม่ได้เป็นแบบนี้ท่านไม่ได้บอกว่าเมื่อไรเรา
จะย้ายออกไป ท่านเพียงแต่บอกว่าโรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมที่จะรับ
อนุบาล 3 ถ้าไม่พร้อมเราก็ไม่เปิดท่านก็เห็นใจพวกเราเหมือนกันท่านก็เข้าใจ
แต่หนังสือเป็นลายเซ็นจากท่านผอ. อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเจตนาของทาง
โรงเรียนส่งมาเป็นเจตนาของท่านผู้อ านวยการท่านเดียวหรือว่าทาง
คณะกรรมการขั้นพ้ืนฐานทุกท่าน เพราะว่ามติส่วนมากการประชุมชี้แจงอะไร
ต่างๆ ต้องมีคณะกรรมการของโรงเรียนเพ่ือรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ในที่นี้ก็มีท่าน
สุชาติที่ท่านได้เป็นด้วยและก็ท่านสมเภา แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ เชิญท่านสุชาติก่อนครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสุชาติ เมืองงาม เกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนบ้านแกใหญ่ ผมเองก็เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 12) โรงเรียนบ้านแกใหญ่ ปกติแล้วท่านวิชัยอภิปรายเมื่อกี้ก็ชัดเจนแล้วว่า

คณะกรรมการก็มีผม มีสมาชิกหมู่ที่ 4 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1,10,12,4 ปรากฏว่า
พอประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาก็ไม่มีผู้ใหญ่บ้าน ผมเองก็ไม่ได้รับรู้เรื่อง
อะไรของโรงเรียนแม้แต่หนังสือที่ส่งนี้ก็ต้องเรียกคณะกรรการสถานศึกษาได้รู้
เมื่อกี้ท่านนายกอภิปรายการจะออกจากพ้ืนที่ตรงนี้มันล าบาก เมื่อกี้ท่านายกว่า
มีสระน้ าจะถมดินผมเสนอเลยครับเป็นท าเลเลี้ยงสัตว์บ้านแกใหญ่หมู่ที่ 12 
ครับ ยินดีที่จะน ามูลดินเหล่านี้มาเพียงแต่ต้องการงบประมาณที่มาขุดดิน
เท่านั้น อาคารก็สร้างใหม่ เพราะว่าเราเคยประชุมประชาคมหมู่บ้านเรื่องนี้
หลายๆครั้งแล้ว เรายังไม่มีงบประมาณต้องใช้งบประมาณจาก อบต.ก็ขอกราบ
เรียนให้ทราบครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ เชิญท่านรพีพงศ์ครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายรพีพงศ์ เกลียวเพียร  ขออนุญาตครับ เผอิญว่านาเกาก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผมก็เป็นคณะ           
(สมาชิก อบต.หมูที่ 6)  กรรมการ ศพด. ของบ้านนาเกา เมื่อสักครู่ท่านนายกก็ได้พูดเกี่ยวกับนาเกาก็มี
    เรื่องว่ายังไม่ยกพ้ืนที่ให้ก็ขออนุญาตชี้แจงครับ คือต้องขอท้าวความตอนที่เรา
    ท าข้อบัญญัติของปี 2561 ตอนนั้นทางผอ.กองการศึกษาบอกว่าเราอยากจะ
    ตั้งงบเพ่ือให้ก่อสร้าง ศพด.ที่ใดที่หนึ่งไม่ตะคร้อก็นาเกาแต่นาเกาก็ยังมีปัญหา
    ว่ายังไม่ยกพ้ืนที่ให้ ผมก็ได้เข้ามาปรึกษาหารือกับท่านปลัดฯ ท่านก็บอกว่าให้
    ทางผอ.แจ้งยกพ้ืนที่ตรงนั้นให้ ก็เลยเข้าไปคุยกับทางท่านผอ.แต่ไม่ทันกรอบ
    เวลาที่เราจะท าข้อบัญญัติก็เลยไม่ได้เอาเข้าข้อบัญญัติที่เราจะสร้าง ศพด.ที่นา
    เกาตรงไหน ฉะนั้นผมก็เลยประสานงานกับทางผอ.โรงเรียนนาเกาและก็ทาง
    ผอ.การศึกษาตลอด คือท่านผอ.โรงเรียนนาเกาคนใหม่ท่านเป็นศิษเก่าโรงเรียน
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    บ้านนาเกา พ้ืนเพท่านเป็นคนบ้านจบกงามมันก็เลยมีความใกล้ชิดความผูกพัน
    กับชุมชนนี้เป็นข้อดีข้อหนึ่ง ท าให้ชุมชน ผู้น าและคณะกรรมการศึกษา ทาง
    โรงเรียนนาเกาท่านไม่ได้มีปัญหาที่จะให้ใช้พื้นที่ แต่ตอนนี้ปัญหาที่ผมเจอท่านที่
    ไรก็คือว่าเมื่อไหร่กองช่างจะไปวัดซึ่งผมก็ได้ท าหนังสือประสานมายังกองช่าง
    เพ่ือให้ลงพ้ืนที่โรงเรียน คุยกับท่านผอ.ว่าตรงไหนพ้ืนที่มันขนาดไหนยังไง
    เหมาะสมนะครับไม่ทราบว่าท่านปลัดฯเห็นหรือยัง ตอนนี้โรงเรียนบ้านนาเกา
    จะมีงบประมาณลงมาอีก แต่ท่านก็ยินดีให้ ผมว่าเกินสองเดือนแล้วนะครับที่ผม
    ท าหนังสือมา ผมเข้าใจว่าทางกองช่างจะต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม 
    แต่วันนี้เราได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมไปเรียนร้อยแล้วผมก็อยากฝากเรียน
    ไปยังท่านประธานว่าขอให้ทางท่านนายกรีบเร่งด าเนินการในเรื่องของการให้
    กองช่างรีบไปดูพ้ืนที่โรงเรียนบ้านนาเกา เพ่ือที่ทางผอ.และคณะกรรมการ
    สถานศึกษาจะได้ก าหนดพ้ืนที่ให้ว่าเป็นตรงไหน ผมเกรงว่าจะเกิดกรณีเดียวกัน
    คือทางโรงเรียนคิดว่า ทาง อยต.แกใหญ่ไม่ให้ความส าคัญ ไม่ให้ความสนใจ ก็
    เลยขอน าเรียนท่านเพื่อช่วยพิจารณาและเร่งด าเนินการด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์ เชิญท่านวิชัยครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายวิชัย จรจรัญ ผมอยากจะน าเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านผู้บริหาร ในการหาทางออก 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 1) กรณีมีหนั งสื อมาแบนนี้  ให้ทุ กภาคส่ วนมาคุยกัน ไม่ ว่ าจะทางอบต. 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ด าเนินการ ตัวแทนหมู่บ้านจากพ่ีน้องประชาชน
ในชุมชน ถ้าตอบกันเป็นหนังสือผมว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ ในเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้น
แล้ว ก็มาร่วมกันหาทางออกให้ชุมชนของเรามีความสุขครับ ขอบคุณครับ
     

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ญัตติให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ 
นายปรีชา มุลาลินน์  ข้อ 5.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
(ประธานสภาฯ)   เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 จ านวน 2 โครงการเชิญท่านนายกชี้แจง
นายประกาศิต จันทน์หอม ในระเบียบวาระนี้เกี่ยวกับการแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้อง  
(ปลัดฯ)    ถิ่นสี่ปี ฯ ก็ได้ตรวจสอบโครงการในแผนฯ ที่เราได้เสนอญัตติต่อสภาปรากฏว่า 
    โครงการของหมูที่ 3 บ้านจักจรูกมีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯข้อ 
    58แล้ว เพราะฉะนั้นในญัตตินี้ผมขอถอนโครงการของหมูที่ 3 ไม่ต้องพิจารณา
    ให้พิจารณาโครงการเดี่ยวคือโครงการของหมูที่ 11 ครับ ท่านประธานจะ
    อนุญาตหรือไม่ 
นายปรีชา มุลาลินน์  ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม ตามหนังสืออ าเภอเมืองสุรินทร์ ด่วนที่สุด ที่  สร 0023.6/ว 104 ลว.        
(ปลัดฯ)    6 กุมภาพันธ์ 2561 เกี่ยวกับการสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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    ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล
    ฉะนั้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีการด าเนินการท้องถิ่นบางแห่งไม่มีอยู่ในแผน ท้องถิ่น
    บางแห่งในข้อบัญญัติก็ไม่มีส่วนผสมของยางพารา ทาง อบต.แกใหญ่รายงานไป
    ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะต้องมีส่วนผสมของยางพาราทั้ง
    ปีงบประมาณตามสั่งการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการตามข้อบัญญัติหรือการใช้
    จ่ายเงินสะสม ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องด าเนินการตามหนังสือสั่งการโดยเฉพาะ 2 
    โครงการนี้จะได้พิจารณาในขั้นต่อไป ชาวบ้านมีความจ าเป็นเดือดร้อนกันมา
    นานมาก ชาวบ้านมาร้องเรียนทุกปี พอผมเห็นหนังสือตัวนี้เลยประชุมคณะ
    กรรมการกลั่นกรอง ทั้งที่โครงการตัวนี้สมาชิกไม่ได้เสนอมา ในแผนฯ ของหมู่ที่ 
    11 ไม่ได้บอกเลยว่าเป็นถนนลาดยางเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับแผนให้มันเข้า
    กับท่ีเราจะพิจารณาต่อไปครับท่านประธาน 
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร  ระเบียบวาระที่ 5เรื่องที่จะประชุมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ท่านนายกลุกขึ้นได้
(สมาชิก อบต.หมูที่ 10)  แถลงและก็ขอถอนต่อท่านประธานสภาฯ ท่านถอนคนเดียวได้ ไหมครับท่าน
    ประธาน ท่านยังไม่ได้ถามท่านสมาชิกเลยว่าสภาเห็นชอบให้ถอนไหม โครงการ
    ที่ 1 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ของหมู่ที่ 3 แผน
    เดิมเป็นลาดยาง แต่ถามว่าจะให้ถอน เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ตามจริงต้อง
    เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงค าพูดจากแผนข้อที่ 58 ถ้าท่านจะถอนเลยท่านก็ท าไม่ได้ 
    พอพิจารณาข้อที่ 5.1 ต่อไปจะเป็นวาระที่ 5.2 ใช่ไหมครับแล้วท่านส่งหนังสือ
    ท่านไม่ได้ดูหรือครับ ที่ผมอ่านเมื่อกี้สมัยสามัญ สมัยที่ 1 แต่รายละเอียดจ่าย
    ขาดเงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ท่านจะเอายังไงกันแน่ ตกลงงบประมาณ
    จ่ายขาดจะประชุมในวันนี้ หรือเปิดวิตามระเบียบวาระที่ท่านส่งมา ทีนี้ข้อ 5.1 
    โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ของหมู่ที่ 11  ไม่มีอยู่ใน
    แผน ในการก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลา 4 ปี เพ่ือให้สอดคล้อง
    กับแผนพัฒนาจังหวัด แต่การจัดท าแผนเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
    ท้องถิ่นสี่ปี เขาบอกว่าให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือสร้างการมีส่วน
    ร่วมของประชาชน แต่โครงการที่เข้าข่ายคือโครงการที่ 19 อาจจะเพ่ิมเติมหรือ
    เปลี่ยนแปลง และท่านนายกก็ขอถอนจากท่านและประธานสภาฯก็อนุญาต
    แล้ว มีด้วยหรอครับญัตติที่เสนอต่อสภาแล้วท่านพิจารณาอนุญาตคนเดียว 
    ถูกต้องไหมครับท่านประธาน 
นายปรีชา มุลาลินน์  ท่านสมศักดิ์เดี๋ยวสักครู่นะครับท่านนายกท่านขอถอน 1 โครงการ มันเป็น 
(ประธานสภาฯ)   อ านาจทางประธานที่จะชี้ชัด แต่ถ้าขอถอนทั้งโครงการก็ต้องอนุญาต คือขอมติ
    ทีป่ระชุม เพื่อที่จะยกมือบอกว่า ที่ท่านายกยื่นญัตติมาแล้วท่านบอกท่านไม่เอา
    แล้ว ผมขออนุญาตบอกว่าอนุญาตให้ถอนไหม จะต้องไม่พิจารณานี้คือสมาชิก
    ยกมือมาอันนี้ขอถอนแค่ 1 โครงการ เพ่ือจะให้ท่านไปลงมติแค่หนึ่งโครงการที่
    เหลืออยู่ในแผน 
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นายสมศักดิ์ ศรีเนตร  เวลาพิจารณางบประมาณมันเยอะ อย่าให้ผมพิจารณาแบบคลุมเครือ ท่านถอน 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 10)  แปลว่าโครงการของหมู่ที่ 3 จะต้องตกเพราะโครงการนั้นเป็นลาดยางแต่
    โครงการที่เข้ามาเป็นโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผม
    อยากจะถามว่าที่ไม่มีอยู่ในแผนที่เพ่ิมเติมมา ไม่ได้ผ่านการประชาคม การ
    จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้องผ่านการประชาคมจากชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมี
    ส่วนร่วม และน าเข้ามาเพ่ือให้คณะกรรมการกลั่นกรองแผนแล้วค่อยน าเข้ามา
    ให้สภาฯ พิจารณาถึงจะถูกต้องตามระเบียบและไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย 
    แล้วเม็ดเงิน 4 - 5 ล้าน ท่านรับรองได้ไหมครับว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมา อย่าง
    น้อยประมาณสามล้านน่าได้อยู่ เส้นจักจรูกเราก็เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแผนฯ 
    แต่อีกเส้นหนึ่งของหมู่ที่  11 ที่มันมีปัญหาคาราคาซังอยู่ตั้งแต่ปัญหาจาก
    ชาวบ้าน รอ้งเรียนว่าจะต้องการจะลงถนนหินคลุกเราเคยพูดในที่ประชุมสภาว่า
    ไม่ใช่ถนนของ อบต.แล้วที่เราจะพิจารณานี้เอกสารหลักฐานถนนเป็นของเรา
    หรือของอบต. แล้วยังจะยืนยันให้ อบต.พิจารณาไหม นี้คือเหตุผลที่เราต้องคุย
    กันทุกคนตอนนี้ก็มีความสุขกับโครงการที่ได้ แต่อย่าลือนะครับว่าโครงการถ้า
    ไม่ถูกต้อมันก็จะเข้าตัว อาจจะไม่เข้าวันนี้ อาจจะ 40 ปี เราต้องมาชดใช้ผมก็
    รับไม่ได้ ตัวนี้มันโผล่มาโดยที่เราไม่เคยไปรับผิดชอบแม้แต่ปีเดียวตั้งแต่ผมอยู่ 
    อบต.แกใหญ่มา อบจ.เริ่มขุดเป็นทาง ยกระดับถนนดินมาตลอด แต่ถามว่าอยู่ๆ
    เราจะเอาเงินไปลาดยางทับตัวนี้มีเอกสารหลักฐานยืนยันไหมว่าเป็นถนนของ 
    อบต. จริงๆ แล้วไม่ทับซ้อนกับ อบจ. แล้วถ้า อบจ.เขามีแผนที่จะท าตัวนี้ขึ้นมา
    มันจะชนกันไหมครับ นี้แหละครับท่านประธาน ก่อนจะเป็นญัตติมาท าไมท่าน
    ไม่พิจารณาก่อน แล้วการพิจารณาวันนี้ก็เป็นวันหยุดเอกสารหลักฐานอะไรโดย 
    เจ้าหน้าที่ที่เราจะถามเอกสารที่เราจะใช้มันไม่มีคนท างาน ก็เรียนไปยังท่าน
    ประธานไปยังคณะผู้บริหารให้ช่วยชี้แจงต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  ครับที่ท่านสมศักดิ์พูดมาก็มีเหตุผล ก็อยากให้สมาชิกได้ช่วยพิจารณา เชิญท่าน
(ประธานสภาฯ)   เอกครับ 
นายเอก หงส์ทอง  ผมขออนุญาตที่จะเรียนท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องโครงการที่เพ่ิมเติมเข้ามาใน
(สมาชิก อบต.หมูที่ 3)  แผน ก่อนอ่ืนในส่วนของประเด็นที่ถนนของหมู่ที่ 3 ซึ่งมีอยู่ในแผนพัฒนา
    ท้องถิ่นสี่ปี หน้าที่ 120 ข้อที่ 58 เป็นถนนลาดยางจากบ้านจักจรูกไประไซร้ 
    ค าว่าถนนลาดยางนั้นครอบคลุมลักษณะของการท าถนนลาดยางจะมีอยู่ 3 - 4 
    ประเภทด้วยกัน แต่ศัพท์ทางช่างผมจ าไม่ได้หมด ประเภทแอสฟาสติกผสม
    คอนกรีตก็เป็นหนึ่งในถนนลาดยางเพราะฉะนั้นขออนุญาตที่จะเรียนท าความ
    เข้าใจว่าที่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดของแผนก็เป็นอีกชนิดหนึ่งของถนนลาด
    อย่าง เพราะฉะนั้นในแผนของหมู่ที่ 3 ที่ระบุไว้มันจะครอบคลุมลาดอย่าง
    ประเภทเหล่านี้ทั้งหมด เพราะเราไม่แน่ใจว่าการใช่ลาดยางประเภทไหนถึงจะ
    เหมาะกับถนนแต่ละแห่ง ในส่วนของการจะพิจารณาเงินสะสมในวาระต่อไปคง
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    จะไมม่ีผลอะไร แต่สิ่งที่เราจะมาดูกันคือถนนนี้เราสามารถท าได้ไหม ทั้งของหมู่ 
    3 และก็ของหมู่ 11 ของหมู่ 3 อยู่ในความดูแลของอบจ.แต่อบจ.อนุญาตให้
    เราด าเนินการก่อสร้างอยู่แล้ว ส่วนอีกโครงการของหมู่ 11 เท่าที่ผมทราบมา 
    อบจ.ยืนยันแล้วว่าถนนเส้นนี้ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. เพราะก่อน
    หน้าที่เคยมีการเสนอเรื่องไปถึง อบจ.ให้มีการด าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง
    ถนนเส้นนี้ เมื่อ อบจ.ตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏว่าถนนเส้นนี้อยู่ในระบบ หนังสือ
    ผมจ าไม่ได้ว่ามาถึงใครแต่ผมเคยเห็นหนังสือฉบับนั้นว่าไม่ได้อยู่ในความ
    รับผิดชอบของ อบจ. เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ก็
    เป็นหน้าที่ของ อบต.ที่จะต้องด าเนินการให้มีความเรียบร้อยสะดวกเหมาะที่
    ประชาชนจะใช้สัญจร เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตน าเรียนผ่านไปยังท่าน
    ประธานไปยังท่านผู้บริหารว่าผมเห็นด้วยถ้าจะท าโครงการพวกนี้ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  ให้ทางท่านผู้บริหารได้ตอบ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายประกาศิต จันทน์หอม ประเด็นแรกถ้าเป็นผู้บริหารเสนอเข้าแล้วขอถอน สมาชิกต้องมีส่วนร่วมหรือไม่ 
(ปลัดฯ)    แต่ถ้าสมาชิกไม่ให้ถอนก็ต้องพิจารณาตามที่ผมเสนอมา ประเด็นที่ 2 ถ้ าจะ
    เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้ชัดเจนไปเลยว่าตรงนี้มีส่วนผสมของอะไรก็ใส่
    ไป ซึ่งมันก็จะไปเหมือนกับโครงการเฉพาะกิจ ผมก็เลยว่าอยากให้ท่านประธาน
    ได้พิจารณาทบทวนดูอีกครั้ง ถ้าท่านไม่อนุญาตให้ถอนก็พิจารณาไปตามนี้ ถ้า
    แผนมันก็จะชัดเจนสอดคล้องกับโครงการที่เราจะพิจารณา ผมอยากให้รับฟัง
    ขอเสนอและข้อคิดเห็นของสมาชิกครับท่านประธาน 
นายปรีชา มุลาลินน์ คือในข้อที่ 5.1 ท่านจะยืนยันว่าท่านจะเอาทั้งสองโครงการไหมครับท่าน 
(ประธานสภาฯ)   ผู้บริหาร  
นายประกาศิต จันทน์หอม ครับ 
(ปลัดฯ)   
นายปรีชา มุลาลินน์  เดีย๋วเชิญท่านจ าเนียรก่อนครับท่านสมศักดิ์เพ่ือท่านจะออกความคิดเห็น 
(ประธานสภาฯ)  
นายจ าเนียร คงกล้า  ถนนระหว่างหมู่ที่ 11 กับ หมู่ที่ 5 เดิมทีว่าเป็นของ อบจ.มันไม่ใช่ครับโครง
(สมาชิก อบต.หมูที่ 5)   การที่ผมเสนอให้ลงหินคลุกตอนที่นายก อบจ.มาที่นี้กับท่านสมาชิก อบจ. 
    ถนนเส้นนี้มันอยู่ใจกลางบ้านผมกับบ้านจบกงาม ในเมื่อ อบจ.ก็ไม่รับ อะไรก็ไม่
    รับแล้วมันเป็นถนนของใครครับถ้าไม่ใช่ของ อบต.เรา อบต.เราจะต้องพิจารณา 
    สมาชิกด้วยครับ เส้นนี้พอหน้าฝนไม่อยากจะพูดครับ มันเละเทะผมเคยไป
    ร้องเรียน อบจ เขาก็บอกว่าไม่ใช่ถนนเขา พอสืบไปสืบมาก็บอกว่าเป็นของทาง
    หลวงชนบท แล้วอยู่ไหนครับทุกวันหาตัวเจอไม่ครับ ขอให้พ่ีน้องสมาชิกได้ช่วย
    พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 
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นายปรีชา มุลาลินน์  ข้อที่ 5.1 เราพิจารณาแค่หนึ่งโครงการ เป็นแผนหนึ่งโครงการอยู่ในเล่ม ส่วนที่ 
(ประธานสภาฯ)   ท่านผู้บริหารได้กล่าวเมื่อสักครู่บอกว่าการจ่ายขาดมันอยู่ที่สิทธิของท่าน ท่าน
    ไม่ถอนอยู่แล้วท่านจะเสนอเข้าทั้งสองโครงการตามปกติ เชิญท่านรพีพงศ์ก่อน
    ครับแล้วต่อดัวยท่านสมศักดิ์ครับ 
นายรพีพงศ์ เกลียวเพียร  ขอเสริมพ่ีจ าเนียรนิหนึ่งนะครับ ถนนเส้นนี้ตามพ่ีเพ่ือนสมาชิกอภิปรายกันก็ 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 6)  บอกว่าถนนมีความจ าเป็นแน่ๆ และเป็นถนนที่จะเชื่อมโยงนาเกามาจบก จบก
    มาตระแบกจนไปถึง กม.6 เส้นหลังโรงสีตาด า ผมเองก็มีส่วนร่วมในการ
    พิจารณาเรื่องนีเ้พราะว่าตอนท่ีมีประชุมที่นาเกาทางท่านผู้ใหญ่บ้านทั้งต าบลไป
    ร่วมประชุมกับเพ่ือปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้ ก็มีปัญหามาตลอด ถนนเส้นนี้
    เมื่อก่อนเป็นของ อบจ.จริงครับ ตรงหลังโรงสีตาด าทางแยกเข้าเมื่อก่อนจะยังมี
    ป้ายปรากฏอยู่ ผมได้ลงพ้ืนที่แล้วประสานไปยัง อบจ.ในช่วงนั้นนะครับ ทาง 
    อบจ.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ตรวจสอบให้ หลังจากตรวจสอบอะไรเรียบร้อยก็ตามที่
    ท่านส.อบต.เอกแจ้งก็คือว่า ก็มีหนังสือบอกว่าตอนนี้มีการตรวจสอบล่าสุดว่า
    ถนนเส้นนี้ยังอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.หรือเปล่า ซึ่งก็ได้มีการยืนยันแล้ว
    ว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.แล้ว ผมก็ให้ทางผู้หลักผ็ใหญ่ที่อยู่ใน 
    อบจ.ตรวจสอบให้ก็ยืนยันมาว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ผม
    ยังไม่แน่ใจก็ยังอุตส่าห์ไปดูป้ายหลังโรงสีตาด า เมื่อก่อนจะมีป้ายเหลืองติดอยู่ว่า
    เป็นป้ายของ อบจ. ป้ายนั้นก็โดนถอนออกไปแล้ว นั้นก็เป็นการยืนยันว่าถนน
    เส้นนี้ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ที่นี้สิ่งที่ท่าน อบต.สมศักดิ์ ท้วงติง
    มาก็เป็นสิ่งที่น่ารับฟังและมีเหตุผล คือตอนนี้ไม่มีใครไม่เห็นด้วยที่จะให้ท าถนน
    เส้นนี้เพราะทุกคนทราบดีถึงความจ าเป็นและความเดือดร้อน แต่ที่ทุกคนในที่นี้
    ไม่สบาย ใจคือความชัดเจนว่าเราสามารถด าเนินการได้ไหมด าเนินการด้วยวิธีใด 
    แล้วก็อยากตรวจสอบกับทาง อบจ.ให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่งเพราะเอกสารที่ผม
    ได้มาแล้วก็ค ายืนยันค่อนข้างจะเป็นการเฉพาะตัวครับผม อยากให้ทางท่าน
    ผู้บริหารช่วยด าเนินการในช่วงนี้ว่าตกลงถนนเส้นนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ 
    อบต.เราแน่นอนสามารถด าเนินการได้ ผมเชื่อว่าพ่ีน้องทุกคนพร้อมที่จะ
    พิจารณาและให้ความเห็นชอบครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  เชิญท่านสมศักดิ์แล้วต่อด้วยท่านวิชัยครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร  เมื่อกี้ท่านประธานสภาก็ได้สรุปทั้งยืนยันค าพูดของท่านเมื่อกี้นะครับว่าท่าน
(สมาชิก อบต.หมูที่ 10)  นายกถอนจากปากของท่านเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านสภานะครับ ท่านเลขาฯช่วย
    บันทึกให้ผมด้วยนะครับ และช่วยบันทึกทุกค าพูดที่ผมพูดด้วยนะครับ อย่างนี้
    นะครับท่านประธาน โครงการที่ เราจะพิจารณาผมก็พูดเบื้องต้นแล้วว่า 
    โครงการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีอย่างนี้ ของหมู่ที่ 3 จากจักจรูกไปบ้านระ
    ไซร้ ก่อนท าเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงจากโครงการลาดยางก็เพ่ิมเติมนี้ไป ถ้านายก
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    ถอนผมก็จะถือว่าโครงการมันไม่เข้าข่าย ผมก็ไม่สามารถที่จะให้ได้ ปัญหาจะ
    เกิดตามหลังยังไงไม่รู้ ท่านต้องเข้าใจ แผนนะครับเมื่อเวลามีอยู่ในแผน เมื่อ
    เวลาท่านพิจารณาข้อบัญญัติ เมื่อมีโครงการจะเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงต่างๆ มัน
    ต้องผ่านสภาฯถูกไหมครับ และตัวนี้เป็นเงินกี่ล้านท่านจะพิจารณากันแบบที่ไม่
    รู้อะไรเลยเป็นไปไม่ได้ เราเอาเหตุผลมาคุยกัน ท่านผู้บริหารเพิ่มเติม 
    เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องนะครับก็ยกมือใหม่ ไม่ใช่ว่าเราไม่ยกให้แต่เราอยากให้
    ท าให้มันถูกต้องนะครับ แต่ถามว่าท่านให้ถอนไปแล้วท่านรับผิดชอบได้ไหม
    ครับท่านประธาน ในเมื่อตามที่เราเคยพิจารณากันมาญัตติที่ท่านคณะผู้บริหาร
    เสนอต่อสภาฯ เป็นอ านาจที่ทางสภาจะให้ถอนหรือไม่ให้ถอน หรือสภาฯ
    จะต้องมาคุยกันพิจารณายังไง แต่ท่านไม่พูดถึงเลย และถ้าเรื่องนี้ผ่านสภาฯผม
    บอกเลยนะครับช่วยบันทึกค าพูดผมด้วย ผมไม่เห็นด้วยในการพิจารณารูปแบบ
    นี้ ผมจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าถือว่าการเสนอมา เสนอและ
    ถอนแบบนี้นะครับมิชอบ ท่านประธานอาจจะซวย ท่านก็รู้นะครับยุค คสช. 
นายปรีชา มุลาลินน์  เดี๋ยวนะครับท่านสมศักดิ์ขอชี้แจงนิดหนึ่ง ระเบียบวาระท่ี 5 ประเด็นที่พวกเรา 
(ประธานสภาฯ)   ถอนนี้คือ ถ้าถอนจริงๆแล้ว ญัตติที่ยื่นครั้งเดียวถ้าถอนมันจะหลุดไปหมดเลย 
    ผมจะขออนุญาตท่านสมาชิกยกมือครั้งเดียว เพ่ือในระเบียบวาระที่ 5 นี้ไม่ต้อง
    พิจารณา 5.1 แล้วประเด็นที่ผู้บริหารได้บอกว่าถอนนี้หมายความว่าถอน
    โครงการในแผนที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ได้พิมพ์มา 2 โครงการ ผมก็จะต้องใช้
    อ านาจให้ถอนเฉพาะโครงการที่ 1 ของหมูที่ 3 เพราะฉะนั้น 5.1 ถึงจะเหลือ 
    1 โครงการอยู่ในแผนเล่มเดิม ท่านยกมือก็อภิปรายต่อไป เชิญท่านสมศักดิ์ 
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร  ในแผนนะครับ ข้อ58 เขาบอกว่า โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้าน
(สมาชิก อบต.หมูที่ 10)  จักจรูกไปบ้านระไซร้พร้องวางท่อ แต่ถามว่าโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
    แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถามว่าเท่ากันไหม ท่านให้ถอนไป 1 โครงการ 
    เท่ากับผมจะต้องพิจารณา โครงการที่ 20 กับแผนของหมู่ 5 ที่ไม่มีในแผนถู
    ไหมครับ แล้วเมื่อถอนไปแล้ว โครงการตัวนี้ต้องถอนออกไหมครับ ต้อง
    พิจารณาไหม ท่านต้องท าอะไรที่ชัดเจนครับ  
นายปรีชา มุลาลินน์  ผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่า เขาถอนเฉพาะแผนชื่อโครงการ แต่โครงการที่   
(ประธานสภาฯ)   ท่านเสนอมาก็คืออ านาจของท่านผู้บริหารเสนอมาให้สมาชิก ผมก็ให้พิจารณา
    ตามข้อนั้นๆ แล้วท่านจะยกมือผ่านหรือไม่ผ่าน ผ่านที่ผ่านท่านก็รับผิดชอบไป 
    ท่านที่ไม่ผ่านก็ไม่ต้อง 
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร  คือท่านพูดอย่างนี้ก็เหมือนว่าท่านปัดความรับผิดชอบในการเป็นผู้น าของเรา    
(สมาชิก อบต.หมูที่ 10)   ในเมื่อท่านเป็นผู้น าท่านก็ต้องศึกษาระเบียบข้อบังคับในการพิจารณาแต่ละครั้ง
    มันเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่าย แล้วหนังสือเรียกประชุม ผมประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 
    1 เอกสารแนบมาเป็นสมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ท่านจะให้ผมพิจารณาได้
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    อย่างไร ความจริงท่านต้องเข้าใจถ้าเป็นแบบนี้ผมจะไม่ขอร่วมประชุมนะครับ 
    ผมกลัว ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  ครับผมก็พ่ึงดูเห็นอย่างนี้แล้วก็แก้ไขเลย การพิมพ์ผิดมันเป็นเรื่องปกติ 
(ประธานสภาฯ)  
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร  พิมพ์ผิดท่านต้องแก้ไขท่านต้องชี้แจ้งในวาระที่ท่านชี้แจงให้ทราบแล้วครับท่าน 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 10)  ประธาน 
นายปรีชา มุลาลินน์  เชิญท่านผู้บริหารก่อนครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายประกาศิต จันทน์หอม ครับจากที่ได้ฟังมาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ประเด็นอะไรที่จะยืดยาวหรอก คือ         
(ปลัดฯ)    จุดประสงค์ความต้องการของสมาชิกเม่ือสักครู่คืออยากจะให้แผนมันสอดคล้อง
    กับโครงการที่จะพิจารณาต่อไปแต่ด้วยความคิดเห็นของผู้บริหาร คิดเห็นว่าใน
    เมื่อในมีอยู่ในแผนที่มันว่าบอกว่าลาดยางไปแล้ว ก็น่าจะครอบคลุม ไม่อยากจะ
    ให้ท่านพิจารณาโครงการนี้ อยากจะให้ท่านพิจารณาโครงการที่ 2ที่จะน าเสนอ
    แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน ที่ทางท่านสมศักดิ์พูดก็น่ารับฟัง แล้วเป็นโครงการ
    เฉพาะกิจแบบนี้ถ้าจบไปเลยมันก็ดี ตอนนี้อยู่ที่สภาฯ ผมขอถอนท่านไม่อนุญาต
    ให้ถอนก็พิจารณากันไปตามนี้ก็จบ แค่นั้นเอง จะแก้ไขแผนมี 2 - 3 แผนอยู่ใน
    เล่มเดียวกันก็ไม่เป็นไร แผนนี้จะใช้เฉพาะโครงการนี้ก็ว่ากันไป แต่ถ้าท่านบอก
    อนุญาตให้ถอนทางพ่ีน้องสมาชิกก็ว่าโครงการลาดยางมันคนละอย่างกันหรือ  
    เปล่า ผมขอถอนถ้าเมื่อก่อนต้องเป็นสภาฯไม่อนุญาตก็พิจารณากันไป เพราะ
    ฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ เมื่อสักครู่นี้แหละครับที่เป็นประเด็น
    หลายนาทีพอสมควร เพราะเราต้องพิจารณากันตั้ง 20 กว่าล้านก็ไม่ใช่ธรรมมา
    ครับท่านประธาน แต่ว่าก็อยากให้ฟังข้อท้วงติงของพ่ีน้องสมาชิกที่ว่าเงินก็เยอะ
    ที่เราจะพิจารณา ผมได้บอกว่าขอถอนแผน 1 เรื่องผมก็ได้ประกาศไปแล้ว 
    ตอนนี้ก็อยู่ที่ท่านประธานถ้าไม่อนุญาตให้ถอนก็พิจารณากันไปตามนี้ หรือจะ
    ขอความเห็นจากพ่ีน้องสมาชิกไม่ถอนก็พิจารณากันไป แล้วมันก็จะไปเกี่ยวพัน
    กับโครงการล าดับถัดไปด้วยครับท่านประธาน 
นายปรีชา มุลาลินน์  ในระเบียบข้อ 5.1 เมื่อเริ่มต้นบางอย่างมันไปซ้ายเร็วขวาเร็ว พูดอะไรไปเรา   
(ประธานสภาฯ)   ต้องยืนยันค าแรกไว้ก่อน ผมได้ถามไปแล้วกรณีลาดยากหมู่ที่ 3 ใน แผนหน้าที่ 
    58 ถ้าถอนไปแล้วท่านเอก หงษ์ทองได้กล่าวไปแล้วว่าสามารถท าได้ไหม ถ้าท า
    ได้ผมก็ใช้อ านาจของตัวเองบอกว่าถอนออกไปไม่เป็นไร แต่ถ้ามีคนท้วงติงมา
    เยอะเราก็พิจารณาทั้งสองก็ได้ ผมก็ขออนุญาตขอมติที่ประชุมถ้าท่านพิจารณา
    เห็นว่าโครงการทั้งสองมันไม่เหมือนกับโครงการที่อยู่ในแผน ผมจะให้ยกมือ
    บอกว่าพิจารณาทั้ง 2 โครงการไป เอาแบบนี้นะครับ เชิญท่านวิชัยครับ 
นายวิชัย จรจรัญ  ก็ในหัวข้อที่ 5.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ ถ้าท่านสมาชิกได้ย้อนไปดูเกี่ยวกับ
(สมาชิก อบต.หมูที่ 1)  หนังสือสั่งการจากกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ลว. 26 ม.ค. 2561 ส่งมายังผู้ว่า
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    ราชการจังหวัดให้สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรผู้
    ปลูกยางพารารายย่อยแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ า แล้วทางอ าเภอเมืองก็มี
    หนังสือมาวันที่ 6 ก.พ. 2561 สั่งการให้ทาง อบต.ด าเนินการผมเข้าใจท่าน
    ผู้บริหารท่านก็มองในเขตพ้ืนที่ของต าบลเราสมควรที่จะท าอะไรบ้าง มาดูหัวข้อ
    ที่ 2 ที่แจ้งมารายงานต้องด าเนินการส่งให้ทางอ าเภอทราบทุกวันที่ 5 และวันที่ 
    20 ของเดือนจนกว่าจะเสร็จสิ้นปีงบประมาณ 2561 ก็เป็นการบังคับให้ 
    อบต.ต้องท าตาม แต่ว่าเนื้อหาสาระท่านดูนะครับยางแอสฟันต์ติกกับยางพารา
    มันเป็นคนละชนิดกัน แอสฟันต์ติกท ามาจากน้ ามันกลั่นมาเป็นน้ ามันดีเซลล์ น้ า
    มันเบ็นชิล ส่วนกากก็คืออย่างมะตอย ยางพาราเป็นยางมาจากธรรมชาติ แต่ถ้า
    ท่านจะเอาข้อความเดิมคือลาดยางมันก็จะไม่มีส่วนผสมของยางพารา ผมเข้าใจ
    ครับว่าท่านผู้บริหารต้องการอะไร แต่เราก็ไม่น่ามาถกเถียงกันเอาข้อมูลมาคุย
    กันดีกว่า เพราะว่าอ าเภอสั่งถ้าเราไม่ท ามันเป็นอะไรไหมครับ อ าเภอก็รับค าสั่ง
    มาจากกรมสงเสริมฯ กรมสงเสริมฯก็รับค าสั่งจากรัฐบาล หนังสือมันเป็นด่วน
    ที่สุด ท่านผู้บริหารก็ต้องท าเป็นด่วนที่สุด เราเอาสิ่งดีๆมาคุยกันหาข้อยุติกัน
    ดีกว่าครับ กรณีที่ว่าลาดยางแอสฟัลล์ติกกลัวจะไม่มีค าว่ายางพาราเข้าไปร่วม
    ด้วย ถ้าท่านพิจารณาทั้ง 2 ข้อ เลยก็ดีนะครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  ครับต้องขอเพ่ิมเติมให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประเด็นที่ทางผู้บริหารได้ขอถอนไป
(ประธานสภาฯ)   เดี๋ยวจะยกประเด็นนี้ให้มันจบไปแล้ว 
นายอนิวรรต มานุจ า  ในวาระที่ 5.1 ในเรื่องการพิจารณาแผนเพ่ิมเติมของหมู่ที่  3 คือที่คณะ          
(สมาชิก อบต.หมูที่ 12)  ผู้บริหารท าผมว่าถูกต้องเพราะว่ากลัวจะไปซ้ าในข้อที่ 58 เพราะว่าในแผนสี่ปี
    มีอยู่แล้วเราน่าจะสามารถน ามาใช้ได้เลย เพราะว่าเป็นโครงการลาดยาง
    เหมือนกันถา้เรามาพิจารณาตรงนี้อีกกลัวมันจะซ้ าซ้อน ที่ท่านผู้บริหารถอนผม
    ว่าถูกต้องแล้วครับ ผมเห็นด้วยครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  ก็ยังมีคนสนับสนุนอยู่ครับ เชิญท่านเอกครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายเอก หงษ์ทอง  เอาอย่างนี้ครับเพ่ือให้ปัญหามันจบไปก็คือเราก็เพ่ิมไปอีกโครงการหนึ่ งไปเลย   
(สมาชิก อบต.หมูที่ 3)  ส่วนพอถึงเวลาจะน าแผนที่เพ่ิมขึ้นมาใหม่หรือข้อเดิมมาใช้ก็แล้วแต่ทาง
    ผู้บริหารมันสามารถหยิบมาใช้ได้ทั้งหมด คือก็พิจารณาไปทั้ง 2 โครงการ 
    ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  เพราะฉะนั้นในข้อที่ 5.1 เราถกเถียงมาในเรื่องที่ว่าถอนเพราะฉะนั้นผมจะขอ 
(ประธานสภาฯ)   มติที่ประชุม ให้ชัดเจนไปเลยจะได้พิจารณา 
นายประกาศิต จันทน์หอม ผมขอหารือในที่ประชุมครับ คือบางอย่างเป็นดุลพินิจ เป็นข้อวินิจฉัยของท่าน
(ปลัดฯ)    ประธานไม่จ าเป็นจะต้องขอมติก็ได้ ท่านประธานบอกว่าเอาสองเรื่องนี้เข้าให้
    พิจารณาก็ประธานมีดุลพินิจแบบนี้ก็แค่นั้นเอง ที่นายกขอถอนประธาน
    พิจารณาแล้วไม่เป็นผลอยากจะให้พ่ีน้องสมาชิกหรือที่ประชุมได้พิจารณาทั้ง
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    สองเรื่อง ถ้าขอมติผมไม่แน่ใจว่าสมาชิกจะสับสนไหม ยกมือแล้วยกมืออีกถอน
    หรือไม่ถอน ก็โดยเฉพาะท่านวิชัยก็ได้แจ้งข้อแตกต่างให้ท่านทราบแล้ว ถ้าว่า
    เพ่ือรองรับความชัดเจนและไม่ให้ผิดพลาดจากแผนไป ท่านประธานก็พิจารณา
    เลยว่าให้พิจารณาทั้งสองโครงการนี้เลยแล้วให้ยกมือกัน คือข้อเสนอครับ 
    ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  ผมวินิจฉัยแบบนี้เลยนะครับว่าทั้งสองโครงการตามร่างที่เสนอมาให้พิจารณา
(ประธานสภาฯ)   ทั้งสองรายการไปเอาตามนั้นนะครับที่ประชุม ใครจะอภิปรายต่อไม่ครับถ้าไม่มี
    ก่อนที่จะพักเท่ียงผลจะขอมติที่ประชุมก่อนนะครับ    
     เพราะฉะนั้นผมจะให้พิจารณาตามร่างที่เสนอมาทั้ง ๒ โครงการ มี
    ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติให้ท่านเห็นชอบร่าง
    แผนพัฒนาที่ประชุมมีสมาชิกตอนนี้ ๒๔ ท่าน 

 ข้อ ๕.๑ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 - พ.ศ.2564)เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 จ านวน 2 โครงการ 
โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  จ านวน   2๐ เสียง 
    ไม่เห็นชอบ จ านวน   ๓      เสียง 
    งดออกเสียง จ านวน   ๑ เสียง 

มติที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 -   พ.ศ.2564)เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ด้วยมติคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท ์

มีสมาชิกไม่เห็นชอบ ๓ เสียง คือ นายสมศักดิ์ ศรีเนตรส.อบต.หมู่ที่ 
๑๐ นายสมเภา คงกล้า ส.อบต.หมู่ที่ ๔ นายสัญญา สันทานุลัย ส.อบต.หมู่ที่ ๑
เนื่องจากข้ันตอนการจัดท าแผนไม่ถูกต้องและขัดต่อระเบียบ 

มีสมาชิกงดออกเสียง 1 เสียง คือนายพิสูตร ดีเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 
 

*************** พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑ ชั่วโมง ****************** 
 
    

 
นายปรีชา มุลาลินน์ เริ่มประชุมช่วงบ่ายต่อเลยครับ ข้อ ๕.๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมปี 
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.๒๕๖๐ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 
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นายประกาศิต จันทน์หอม ในญัตตินี้เนื่องด้วยที่ทาง อบต.ได้รับหนังสือแจ้งร้องทุกข์จากพ่ีน้องประชาชน 
(ปลัดฯ) โดยแจ้งความเดือดร้อนถึงปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วนผ่านท่านสมาชิก 

ประสงค์อยากให้ทาง อบต.แก้ไขบรรเทาปัญหาที่เร่งด่วนโดยให้ อบต.จัดสรร
งบประมาณเพ่ือไปบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว ก็ได้ตรวจสอบตามข้อร้อง
ทุกข์จึงได้พิจารณาประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการดังกล่าวเพ่ือ
เสนอต่อสภาพิจารณาในระเบียบวาระนี้ ด้วยเหตุที่ อบต .ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในข้อบัญญัติปีงบประมาณก็ไม่เพียงพอต่อการบรรเทาความ  
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ได้ให้อ านาจหน้าที่กับ อบต.ไว้ว่า อบต.มีหน้าที่พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจึงครอบคลุมไปหมดทุกด้าน เมื่อเราเจอข้อร้อง
ทุกข์ของพ่ีน้องประชาชนก็จ าเป็นต้องมาพิจารณาเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้
มันทุเลาหรือขจัดให้มันหมดสิ้นไป จึงได้พิจารณาเพื่อใช้จ่ายเงินสะสม 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงินและการรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ข้อ ๙๐ กรณีงบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคับแล้ว หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่าย หรือไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพ่ือการนั้นไว้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมได้โดย
ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

  เพราะฉะนั้นตรงนี้ผู้บริหารได้พิจารณาเห็นแล้วว่าที่จะบรรเทาความ
เดือดร้อนค่อนข้างเยอะก็จ าเป็นจะต้องน าโครงการเพ่ือเสนอสภาฯ โดยเฉพาะ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวก็สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติที่
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่เป็นการประชุมสัญจรในพ้ืนที่
ภาคใต้แล้วก็มีการเสนอนโยบายในการใช้จ่ายเงินสะสมให้สอดคล้องกับสภาวะ
ปัจจุบัน โดยได้เน้นหนัก (๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การก่อสร้างไม่ว่าจะ
เป็นถนน รางระบายน้ า สวนสาธารณะหรือสนามกีฬา เมื่อก่อนไม่ได้ระบุ
ข้อความเหล่านี้ไว้ (๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค (๓) เรื่องตลาดท้องถิ่นหรือ
ตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล (๔) การแก้ไขสภาพแวดล้อม เช่น การ
จัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น (๕) การอ านวยความ
สะดวกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น จัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สนับสนุนด้านสาธารณะสุข ด้านสังคมให้แก่ผู้ด้วยโอกาสต่างๆ 
(๖) ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคาร
เรียน สนามเด็กเล่น หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๗) ให้ด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง (๘) การด าเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
(๙) การจัดหาสถานที่หรือบ ารุงรักษาสนามกีฬาของท้องถิ่น (๑๐) การก่อสร้าง
หรือซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น สะพาน อ่างเก็บน้ า หรือสถานีสูบน้ าไฟฟ้า 
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นี้คือหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นจะต้องด าเนินการได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ไม่ว่าจะด้าน
ไหน เพราะฉะนั้นก่อนการใช้จ่ายเงินสะสมคณะรัฐมนตรีก็วางแนวทางมา
เหมือนกันว่าเราจะต้องท าอะไรก่อน (๑) ที่จะขออนุมัติสภาจ่ายขาดเงินสะสม
จะต้องให้สภาฯ ได้รับทราบการปิดบัญชี พอปิดบัญชีทาง อบต .ต้องประกาศ
การปิดงบว่ามียอดเงินสะสมคงเหลือเท่าไร มีการรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น 

 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรงนี้เราก็ได้แนบกับหนังสือเชิญประชุมกับสมาชิกไปแล้วใน
รายละเอียดดังกล่าว (๒) จะต้องมีการด าเนินงานเกี่ยวกับการสมทบกองทุน
ต่างๆที่เก่ียวข้อง (๓) จะต้องมีการกันเงินไว้ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น จะต้อง
กันเงินเป็นทุนส ารองเงินสะสมไว้ ๒๕% แล้วก็การจะด าเนินการใช้จ่ายเงิน
สะสมได้จะต้องเป็นอ านาจหน้าที่ของ อบต. และจะต้องมีปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ทั้งหมดนี้เป็นหลักตามกฎหมาย นอกจากนั้นเมื่อมีการกันเงินกองทุน
แล้ว เมื่อให้บอกว่าจะใช้จ่ายเงินสะสมได้ (๑) จะต้องหักไว้เพ่ือจ่ายเงินเดือน
ให้กับสมาชิกสภาฯ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖ เดือน 
(๒) ให้ส ารองรายจ่ายที่ต้องจ่ายกับประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือป้องกันงบประมาณที่ไม่เพียงพอหรือการจัดสรรล่าช้า ๓ เดือน 
(๔) ให้ส ารองจ่ายกรณีสาธารณะภัยร้อยละ ๑๐ ของเงินสะสม ให้รวบรวมกัน
แล้วมาหักยอดเงินสะสม ส่วนที่เหลือนั้นคือยอดใช้จ่ายได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยอดที่
ใช้จ่ายได้แล้วเราจะต้องใช้จ่ายให้มันเต็มยอดที่ใช้จ่ายได้ ให้เราค านึงถึงสถานะ
การเงินการคลังในอนาคตด้วย ทุกอย่างที่เสนอเข้าสู่สภามันมีเหตุผลและเหตุ
ความจ าเป็นเร่งด่วนตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม สามารถตอบค าถาม
โดยตรวจสอบได้ เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าท่านจะได้ดั่งใจบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างก็
ไม่ใช่ว่าความคิดของผู้บริหารคนเดียวว่าชอบใจหรือไม่ชอบใจ เราประชุมกัน
เป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง ก่อนที่จะมาเป็น ๒๑ โครงการนี้ประชุมกัน ๒ 
ครั้ง สิ่งที่ผมกังวลและย่ ามาตลอดก็คือการด าเนินโครงการให้มันแล้วเสร็จ 
ไม่ให้มีปัญหาอุปสรรค คือต้องได้รับความเห็นดีเห็นงามกับชุมชนด้วย ได้รับ
ความเห็นดีเห็นงามกับผู้ที่มีสถานที่ติดโครงการด้วย ก็เลยท าให้บางอย่างมัน
ล่าช้าแต่แน่นอน เพราะว่าเอกสารหลักฐานที่ท่านสมาชิกช่วยหามาใช้ก็อยู่ใน
มือทางนิติกรหมดแล้ว เตรียมไว้ เมื่อเอกสารทุกอย่างครบผ่านการพิจารณา
คณะกรรมการครบด้วยเหตุด้วยผลฟังกันถึงสิ่งที่ประชาชนจะได้รับกับ
งบประมาณที่ลงทุนไป บางโครงการบอกว่าเป็นสาธารณะก็ใช่ แต่ไม่สุด
โครงการไปคาอยู่กลางที่แล้วไม่มีบ้านเรือนสักหลัง เราลังท าไปอาจมีผลกระทบ
กับสังคมว่าเราท าไปเพ่ือให้ใคร หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมมันใช้ยาก ต้อง
จ าเป็นจริงๆ ถึงจะได้ใช้ ถ้าหากไม่ด าเนินการจะมีผู้ได้รับความเดือดร้อน มันก็
อาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็พยายามให้มันได้มากที่สุดก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจ
ผู้บริหารด้วย ผมได้ เสนอญัตตินี้ เข้าสู่สภาจ านวน ๒๑ โครงการ ยอด
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งบประมาณท่ีขออนุมัติจากสภา จ านวน ๒๔,๕๙๖,๔๗๙ บาท ส่วนรายละเอียด
ด้านการเงินแจ้งกับทางสมาชิกไปหมดแล้วถ้าหากท่านมีข้อสงสัยท่านก็จะได้ 

 สอบถาม ส่วนจะใช้วิธีพิจารณาอย่างไร จะลงมติอย่างไรก็อยู่ที่สภาฯจะก าหนด 
ก็ให้ท่านได้หารือกันในสภาครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ ทางผู้บริหารก็ได้ชี้แจงไปแล้ว เพราะฉะนั้นก่อนที่จะพิจารณาพอดีว่ามีสมาชิก 
(ประธานสภาฯ) ท้วงติงมาก่อนหน้านี้แล้วผมขออนุญาตแก้ไขลายระเอียดในส่วนของการจ่าย

ขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กองช่างสมัยประชุมวิสามัญแก้เป็นสมัย
ประชุมสามัญทั้ง ๖ แผ่น นะครับ 

  ครับก็จะขอพิจารณาตามหมู่เลยนะครับแล้วส่วนจะขอมติยังไงให้เรียง
ตามล าดับขั้นต่อไป เชิญท่านสมาชิกอภิปราย สอบถาม ส่วนรายละเอียดงบทด
รอง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เงินสะสมของ อบต .แกใหญ่ ทั้งหมด 
๓๙,๐๐๗,๖๕๙.๘๓ บาท ส่วนรายละเอียดที่กันเอาไว้ท่านนายกได้ชี้แจงไปแล้ว 
แต่ยังไม่ชี้แจงรายละเอียดเรื่องเงิน กันเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 6 
เดือนจ านวน 7,903,770 บาท ส ารองรายการต้องจ่ายให้ประชาชนเพ่ือเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุฯ จ านวน 3,191,700 บาท ส ารองจ่ายสาธารณะภัยร้อยละ 
10 บรรทัดสุ ดท้ าย  ดั งนั้น  สามารถจ่ ายขาดเงินสะสมได้ประมาณ 
25,120,970.93 บาท เชิญท่านสมาชิกได้ช่วยกันพิจารณาและด าเนินการ
ต่อไป เชิญท่านสมศักดิ์ครับ 

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร ผมมีข้อแคลงใจนะครับท่านประธาน เงินสะสมมีอยู่ 39 ล้าน หักเบ็ตเสร็จแล้ว 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 10) เราจ่ายได้อยู่ที่ 25,120,970 บาท พอท ารายการจริงจ่ายได้ 24,596,479 

บาท อยากให้ทุกท่านได้มองตั้งแต่หมู่ที่ 1 - 13 ทุกคนมีความสุข ท่านดู
โครงการของหมู่ที่ 13 จากท่ีเราสามารถจ่ายได้ 25 ล้าน ตอนนี้เราจ่ายแค่ 24 
ล้านกว่า แล้วก็จะมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 524 ,491 บาท เมื่อโครงการที่ท า
มางบประมาณ 180 ,000 บาท เหมือนโครงการของหมู่ที่  4 ประมาณ 
400,000 บาท ถ้าเรามองให้ลึกว่าสมาชิกไม่มีศักยภาพพอหรืออันนี้คือมอง
เป็นการส่วนส่วนตัวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ ท่านที่เป็นอนุคณะกรรมการได้มองดู
ไหมครับว่าโครงการที่เขาส่งมาถ้ามันมีเงินพอท าได้ ถ้าเราพอแก้ไขได้ให้กับ
หมู่บ้านที่ด้อยโอกาสแบบนี้ เพราะว่าเราเคยใช่จ่ายตามความเดือดร้อนตามที่
ชาวบ้านส่วนมากก็เงินไม่ค่อยเยอะ แต่ตอนนี้ใช้จ่ายแบบเทกระเป๋าแล้วความ
จ าเป็นเดือดร้อนมีแค่ 3 - 4 หมู่บ้านเองหรือ แต่ถ้ามามองอีกแบบหนึ่งถ้าคุณ
ไม่ได้โครงการนี้ค่อยเอาไปท าเป็นข้อบัญญัติ แล้วมองในรูปแบบงบประมาณ
ข้อบัญญัติทุกวันค่าใช่จ่ายเยอะเงินที่เข้ามากระจุกตัวนี้แถบจะไม่มี ขนาดรถที่
จะใช้ยังไม่พอต้องต่อคิวรอ ดีไม่ดีปีหน้าอาจจะซื้ออีก รถดับเพลิง รถไฟฟ้ายังไม่
มีเราต้องมองในจุดนั้นด้วย ท าไมอนุกรรมการไม่มองว่าถ้าโครงการไม่เหลื่อมล้ า
กันเกินไป ให้มันสมดุล แล้วพวกเราไม่เห็นใจผู้ที่ได้โครงการแค่โครงการเดียว 
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 งบประมาณแค่แสนกว่าบาท ท่านนายกถ้าแก้ไขในส่วนนี้ได้เงิน 25 ล้านที่เรา
สามารถจ่ายได้ เงินที่เหลือห้าแสนกว่าบาทสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้หรือไม่ 
ก็เรียนท่านว่าช่วยชี้แจงว่าสามารถที่จะแก้ไขไขในจุดนี้ได้หรือเปล่า ขอบคุณ
ครับ  

นายปรีชา มุลาลินน์ เดี๋ยวท่านสมาชิกผมลืมที่ท่านวิเคราะห์ให้แก้ตัวเลขหน้า 3 โครงการ ขยายเขต 
(ประธาน) ประปาเชื่อมของหมู่ที่ 9 แก้จาก 699,418 บาท แก้เป็น 493,086 บาท 

ต่อไปโครงการขยายเขตประปาของหมู่ที่ 11 จาก 493,086 เป็น 699,418
ให้ทางผู้บริหารท่านได้ตอบว่าท่านไม่วิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง เชิญท่านสม
เภาครับ 

นายสมเภา คงกล้า ก็ได้ฟังเหตุผลจากคณะผู้บริหารว่ามีการหลั่นกรองเป็นอย่างไร กระผมเองก็จะ 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 4) มาพูดของหมู่ที่ 4 หมู่ที่นั้นผมส่งมา 4 โครงการ ช่วงหลังรู้สึกจะมีไฟฟ้าด้วยแต่

ก็โดนคณะกรรมการกลั่นกรองกันเหลือแค่ 400,000 กว่าบาท ความเป็นจริง
แล้วผมยอมรับว่าผมเครียดมาก ผมได้รับหนังสือตอนกลางคืนผมนอนไม่หลับ
สมาชิกเรามาจากการเลือกตั้งนะครับ ทุกคนนะครับเหมือนกันหมด ถ้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับหมู่บ้านตัวเอง ถามว่าท่านสมาชิกจะรับได้ไหม ผมว่า
ไม่ได้ และถามว่าผมไปบอกชาวบ้านว่าเงิน 24 ล้าน ผมได้แค่ 400,000 แล้ว
เขาจะพูดว่ายังไง ผมเป็นมาหลายสมัยตั้งแต่ยกฐานะมาเราอยู่กันเหมือนพ่ี
เหมือนน้อง เห็นยอดเงินแล้วมันคนละเรื่อง อย่างเส้นที่ได้ความเป็นจริงแล้วคือ
โครงการนี้เรามีปัญหาที่เขาจะร้องเรียนกันตรงสี่แยกตั้งแต่แรก ท่านนายก
ประชุมบอกผมว่าพ่ีสมเภาตรงสี่แยกเป็นยังไง ผมว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ๆ 
ผมก็แก้ปัญหาตรงนั้นได้แล้วก็รับปากกับพ่ีน้องตรงนั้นว่า เดี๋ยวจะท าตรงนี้ให้
พอวันวัดจริงๆ คุยกับผอ.ช่างว่าเงินเยอะ ขยาย 5 เมตรไปถึงบ้านอาโพนแต่
พอดูหมู่อ่ืนนะครับ 2 ล้านกว่า 2 ล้านแปดก็มี ตั้งแต่เป็นสมาชิกมาก็ไม่เคยถึง
หลักเจ็ดกับเขาสักที สูงสุดแค่เลขหกแค่นั้น แล้วบอกกผมว่าผมจะท าลาดยาง
ให้ วันนั้นมาที่ อบต.เจอกันที่ตรงบันไดท่าน ผอ.กองช่างก็บอกผมว่าผมจะท า
ลาดยางให้ พอผมรับหนังสือเปิดดูแล้วมันไม่มี เส้นเล็กที่ตัดไปก็ไม่เป็นไรแต่
อย่างน้อยไฟฟ้าก็น่าจะให้ผม หรือทางยกระดับถนนดินที่ไป 500 กว่าเมตร 
คือตัวนั้นมันจะเชื่อมเลี่ยงเมือง ชาวบ้านก็ด่าผมทุกวันเป็น อบต.อะไรไม่ดูแล
เลย ก็ไม่เป็นไรครับผมทนได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ ก็เป็นเสียงสะท้อนความเดือดร้อนของหมู่ที่ 4 นะครับ ท่านนายกจะแก้ไขใน 
(ประธานสภาฯ) คราวต่อไปหรือว่าท่านจะแก้ไขยังไง เชิญท่านพิสูตรสิทธิก่อนครับ 
นายพิสูตร ดีเลศ ไดฟั้งพ่ีน้องคร่ าครวญก็ไม่สบายใจ มีท่านหนึ่งไม่ประชุมเลยท่านบังเกิดความ 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 8) น้อยเนื้อต่ าใจท่านก็เป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทในสภาแห่งนี้เอย่างมากมาย มี

ปัญหาอะไรท่านก็มาแก้แต่สุดท้ายท่านกลับถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการเหลียวแล
จากคณะบริหาร ผมรู้ว่าท่านอาย มันกลายเป็นบ้านตะคร้อทั้ง 2 หมู่บ้านครับ
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ท่านประธานครับอย่างที่สมาชิกคร่ าครวญว่างบประมาณมันเยอะและความ
เหลื่อมล้ ามันก็มีแล้วเมื่อเช้านี้ก็พิจารณาแผนเพ่ิมเติมก็ท าให้เพ่ือนๆได้คิดว่ามัน
เข้ามาได้ยังไงกัน ในขณะที่บางหมู่เหลื่อมล้ ากันปลายหางเลยนะครับ ก็คิดว่า
มัน ท่านนายกท่านก็งานเยอะท่านก็อาจจะไม่ได้ดูหัวข้อแผนไม่ต้องเพ่ิมเติมมา
ก็ได้แค่เปลี่ยนแปลงแก้ไขแค่นั้นเอง เพราะว่ามันมีอยู่ในแผนอยู่แล้วจากคอลก
รีตเป็นถนนลาดยาง เพราะฉะนั้นเพื่อสมาชิกท่ีมีความสุขกับโครงการที่ได้ อย่าง
น้อยๆท่านก็ควรช่วยอภิปรายเพ่ือที่จะให้คณะผู้บริหารแก้ปัญหาตรงนี้ ไม่ใช่จะ
รอยกมือแค่เอาโครงการของท่านอย่างเดียวพวกเราอยู่ในต าบลแกใหญ่
เหมือนกันทุกพ้ืนที่ก็คือต าบลแกใหญ่ บางที่ท าไปก็ไม่รู้ว่าให้ใครเดินบางครั้งก็
ไม่เข้าเกณฑ์ของเงินสะสม ใช้จ่ายเงินสะสมต้องเดือดร้อนจริงๆ เพราะฉะนั้น
อยากให้ที่ประชุมแห่งนี้ช่วยกันพิจารณาดูจะแก้ไขให้ท่านอย่างไร ตรงไหนที่
พอจะช่วยได้ก็ต้องช่วยกันขอบคุณมากครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์  ขออนุญาตให้ทางท่านผู้บริหารได้ตอบบ้างนะครับว่าท่านมีวิธีแก้ไขอย่างไร               
(ประธานสภาฯ)    เชิญครับ 
นายประกาศิต จันทน์หอม ท่านประธานท่านสมาชิกผมเคยได้กล่าวกับสภาแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาปฏิบัติ 
(ปลัดฯ) หน้าที่แล้ว ต่อไปมีงบประมาณเราจะไม่ใช่ระบบมาหารแบ่ง มี 10 บาทต้องมา

เอา 10 หมู่บ้านหารแล้วจะได้ผลงานที่บรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนได้อย่างไรกัน แก้ไขปัญญาถูกหรือไม่ แล้วในความเดือดร้อนที่ ผม
บอกว่าท าโครงการเข้ามาทุกหมู่บ้านก็เดือดร้อนกันทั้งนั้น 10 โครงการก็ไม่พอ
หรอก บอกให้เสนอตามจ านวนที่มีความจ าเป็น เหมือนแผนพัฒนาฯของเราถ้า
เอาตัวเลขมาบอกกัน 10 ล้าน นี้มีไหม มีแต่ 300 ล้าน เกินศักยภาพทั้งนั้น 
ผมว่ามันหมดสมัยแล้วครับท่านประธานที่จะมีการมาแบ่งแล้วลงตัว มีความสุข
กันทุกฝ่าย เพราะเรายังแบ่งแยกไม่ออกเลยว่าตรงไหนมันใช่หรือไม่ใช่ โครงการ
ที่คณะกรรมการได้กลั่นกรองจนมีมติ เช่น โครงการบางโครงการคอนกรีต 2 
เมตร กว้าง 2 เมตร ตอนไปวัดช่างได้สอบถามหมดบ้านกี่หลังคา มี 2 หลังคา
เรือนแบบนี้ ถ้าข้อเท็จเป็นแบบนี้ท่านสมาชิกบอกว่าเป็นความเดือดร้อนของ
ประชาชนมันก็จริงครับ 2 คนก็คือประชาชน แต่ความเดือดร้อน 2 คนกับ
ความเดือดร้อนเป็น 10 คน ก็ต้องมาชั่งน้ าหนักแล้ว ผมอยากให้พ่ีน้องได้ใจ
กว้างๆดู แล้วกลับไปดูว่าที่ผู้บริหารเขาได้ตรวจสอบดูแล้วมันใช่ตามนั้นไหม 
เช่นในการขยายเขตไฟฟ้าของหมู่ที่ 4 วันนั้น ไฟฟ้าก็ได้โทหาผมอยู่ ไฟฟ้าเข้า
ไปแต่ไม่กล้าวัดก็โทรหาผมบอกว่าให้มาตั้งไฟฟ้ากลางทุ่งนาอย่างนี้หรือเขาก็ไม่
กล้าวัดไม่กล้าประมาณการให้เพราะไม่มีบ้านเรือนคน ผมก็เลยมาคิดประมาณ
การเอาว่าที่ว่าจะขยายนี้เพ่ืออนาคตใช่ไหม ถ้าใช่มันก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์เงิน
สะสม ผมจะตอบหน่วยตรวจสอบไม่ได้ ที่ว่าได้งบประมาณน้อยของหมู่ที่ 13 
ซอยบ้านนายก๊วง ยินดีฉาย ก็ทีมงานก็ออกไปดูถามว่าในโฉนดได้แบ่งเป็นที่
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สาธารณะไหม โฉนดผืนเดียวไม่มีการแบ่งแยกในโฉนด แต่บอกว่าเจ้าของที่
มอบให้เป็นที่สาธารณะ ผมก็กลัวเหมือนกัน ถ้าเกิดว่าคนที่มอบให้เสียชีวิตไป
หรือได้เปลี่ยนมือที่ดินนี้ให้กับคนจีนเขาก็เอาตามโฉนด พอดีกับว่าถนนของเรา
ก็ไปคาอยู่โดยที่เราไม่มีหลักฐานเหมือนที่เหตุการณ์เคยเกิดขึ้นมา มันก็จะเป็น
ปัญหา โดยเฉพาะผ่านที่นายก๊วง ยินดีฉายผมก็ถามว่าปลายถนนนี้มันไป
เชื่อมต่อกับถนนสายไหน ก็ไม่ได้เชื่อมต่อไปถึงแค่กึงกลางที่นาของเจ้าตัวนี้
แหละ ผมก็จะต้องมองไปว่ามันมีทางเลี่ยงเมืองผ่านด้วยที่ว่ามอบให้เป็นทาง
สาธารณะเพ่ือจะเป็นการให้ที่ดินราคาสองหรือไม่มันก็ยิ่งเป็นการชุ่มเสี่ยง ใช้งบ
ราชการเพ่ือไปเพ่ิมมูลค่าให้ที่ดินของเอกชนหรือไม่ ผมก็ให้ค าตอบหน่วยงาน
ตรวจสอบไม่ได้ ใช้จ่ายเงินสะสมโดยอนุมัติโดยสภาท้องถิ่นยิ่งเสี่ยงไปใหญ่ 25 
ท่านต้องรับผิดชอบทั้งหมด ผมบอกท่านตรงนี้ว่าผมไม่ใช่นักการเมืองผมไม่มี
นโยบายที่จะไปเอาอกเอาใจใครหรอก ผมท าตามข้อเท็จจริงว่าตรงไหนที่ได้
ประโยชน์เยอะทุ่มเท่าไรก็ต้องทุ่ม ให้มันเสร็จไปเลยปัญหามันจะได้ไม่คาราคา
ซัง ตรงไหนที่มันพอจะรอได้ก็ต้องค่อยๆว่ากันไป ที่ส าคัญผมไม่อยากให้สภาฯ 
เอามาตัดกันว่าเค้กก้อนหนึ่งจะต้องได้เท่าๆกัน ให้คิดแต่ว่าประโยชน์ที่
ประชาชนชาวต าบลแกใหญ่จะได้รับมันได้รับกว่าเดิม เพราะสมาชิกที่ยกมือกัน
ไม่ใช่สมาชิกแค่หมู่เดียว ทุกหมู่ต้องรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมทั้งนั้น ผมอยาก
ให้ทางท่านประธานได้รวบรัด ได้สอบถาม ถ้าให้ตกไปผมก็ไม่ได้เสียหายอะไร 
เพราะผมได้รับเรื่องแล้วเสนอต่อสภาแล้ว ก็แค่นั้น ก็ฝากว่าท่านอย่าได้ไป
พาดพิงถึงพ่ีน้องสมาชิก บางหมู่บ้านที่ผ่านมาก็ผิดหวังมาก็เยอะ อีกเรื่ องหนึ่ง
ของหมู่ที่ 13 ก็ได้เสนอมาอีกโครงการหนึ่งก็มีข้อเท็จจริงบอกว่าเป็นทาง
สาธารณะแล้ว ก็ออกไปดูตรงนั้นก็ใช่ประโยชน์ได้ 3 - 4 ครัวเรือน แต่ถนนไป
ชนหน้าบ้านเลยมันไปไหนต่อไม่ได้ อันนี้ทางบ้านพ่ีนฤมล ผมก็ว่าแล้วคนอ่ืนจะ
ใช้ได้ไหม เขาก็บอกใช้ได้ แต่จะใช้ท าไมในเม่ือมันเป็นทางบ้านเขา ผมถึงบอกว่า
มันก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยไม่ใช่มีเงินก็ใช่ไม่ดูหลักการอะไร การคิด
พิจารณาไม่ใช่จะคิดพิจารณาแบบไหนก็ได้ หวังว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้คงเข้าใจ 
ถ้าท่านไม่ได้ดังใจก็ต้องฝากขอโทษท่านด้วย ว่าผมคงไม่สามารถท าให้ทุกคนพึง
พอใจได้  งบประมาณมีเท่านี้ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องใช้ให้เต็มจ านวนทั้งหมดครับท่าน
ประธาน ขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ ครับ ท่านนายกก็ได้ตอบค าถามครอบคลุมทั้งหมดแล้ว เราจะเริ่มพิจารณาที่ละ 
(ประธาน) หมู่เลยไหมครับหรือยังไง เชิญท่านวิชัย 
นายวิชัย จรจรัญ ผมก็เห็นใจกับท่านสมาชิกเรื่องเม็ดเงิน แต่ว่าการพิจารณามี 2 กรณีด้วยกันก็ 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 1) คือเอาหรือไม่เอาจะมีสองค าตอบ ถ้าไม่เอาญัตติที่ผู้บริหารเสนอมากก็ถือว่าตก

ไป ถ้าเอาพ่ีน้องประชาชนก็จะได้รับผลประโยชน์ เดิมทีเราเคยคุยกันว่าขอให้
น าเรื่องเดือดร้อนของประชาชนที่สุดเสนอมา แต่ท่านก็ เสนอมา 4 เรื่อง ผ่าน
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การพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองจนถึงสภาได้พิจารณาในวันนี้ก็ขอให้
ทุกท่านได้ช่วยเข้าใจนะครับว่ามันเป็นประโยชน์ 

นายปรีชา มุลาลินน์ เชิญท่านอนิวรรต 
(ประธาน) 
นายอนิวรรต มานุจ า ว่ามีโครงการเดียวที่หมู่ที่ 12 จะได้รับก็ดีใจ แต่ถ้าย้อนรอยไปเม่ือปี 2557  
(สมาชิก อบต.หมูที่ 12) จ่ายขาดเงินสะสมหมูที่ 12 ไม่ได้แม้แต่โครงการเดียว ผมก็ไม่เคยโวยวายแต่ก็

แค่บอกให้ชาวบ้านเข้าใจ แต่ก็อยากให้เปิดใจให้กว้างครับ 
นายเอก หงส์ทอง ครับขออนุญาตอภิปรายเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งโครงการใช่จ่ายเงินสะสมเป็น 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 3) อ านาจอนุมัติของสภาก็จริงแต่ก็ต้องมาจากการน าเสนอและการตรวจสอบของ

ฝ่ายบริหารด้วย สภาฯ ก็มีหน้าที่มาดูว่าเหมาะสมหรือไม่มีประโยชน์กับ
ชาวบ้านก็ให้ความเห็นชอบ ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องให้ความเห็นชอบ ผม
เข้าใจทุกท่านเข้าใจว่าทุกคนอยากได้โครงการเพ่ือพัฒนาหมู่บ้านตัวเอง หลาย
ท่านว่านอนไม่หลับ แต่คนที่พิจารณามาก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่นอนเลยก็ได้ 
กรณีของบ้านผมได้สองโครงการก็จริง โครงการหนึ่งเป็นโครงการที่คาราคาซัง
มาตั้งนานเป็นถนนลาดยางที่ยังมีส่วนที่ขาดอยู่ 600 เมตร ซึ่งมันก็ถูกถามมา
ตลอดว่าเมื่อไร อบต.จะมาท า เราก็ได้แค่บอกว่ารอไปก่อนเถอะครับ ลงหิน
คลุกไปก่อน บรรเทาไปก่อนก็แก้ปัญหากันไป ครั้งนี้ ได้ชาวบ้านคงจะดีใจ ถนน
เส้นนี้เป็นถนนที่มันเชื่อมโยงระหว่างต าบลแกใหญ่กับต าบลนาดี เลยไปถึงจอม
พระก็สามารถใช้เส้นนี้ได้ ส่วนอีกโครงการเป็นถนนคอนกรีตจากรร.สุรินทร์
ภักดี ไปคุ้มตร าตะสรได้ประโยชน์แค่ 3 - 4 หลัง แต่หมู่บ้านอ่ืนได้เยอะผมเคย
เสนอถนนเส้นนี้ไปหลายครั้งเพราะสงสารเด็กนักเรียน วันนี้เราอาจจะได้มาก 
หรือเราอาจจะได้น้อย หรืออาจจะไม่เคยได้ เราต้องมามององค์ราวมอย่ามา
มองแค่วันนี้ ถ้าคนในต าบลได้ประโยชน์ ผมขอบคุณสมาชิกหลายท่านที่เข้ าใจ 
ถ้าบ้านผมได้โครงการเยอะผมก็กราบขออภัยผ่านท่านประธานไปยังเพ่ือน
สมาชิกด้วย ขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ เชิญท่านพิสูตรครับ 
(ประธาน) 
นายพิสูตร ดีเลิศ ครับท่านประธานผมจะเข้าประเด็นโครงการเลยนะครับ ของหนองธาตุ 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 8) โครงการเดิมที่ต่อเนื่องกัน รางระบาย 40x40 ไม่ใช่ 30x30 ถ้าเป็น 30x30 

มันจะต่อกับของเดิมได้ยังไง ผมไม่เข้าใจเหตุผลใดจึงลดขนาดของรางตัวนี้ แล้ว
มันจะไปเชื่อมต่อกับรางตัวเดิมได้อย่างไร แล้วอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการราง
ระบายน้ าเหมือนกันผมไม่ทราบว่าท่านลืมหรือเปล่าหรือท่านต้องการให้เอา
ข้อบัญญัติหรือเปล่าผมไม่รู้ เป็นรางต่อเนื่องจากเดิมไปทางหน้าร้านผมอันนี้ก็ไม่
มีในแบบ ให้ช่างช่วยชี้แจงหน่อยครับ 

 



ประชุมสภาฯ สมยัสามัญ สมัยที ่1 ประจ าปี 2561 หนา้ 24 
 

นายปรีชา มุลาลินน์ ประเด็นโครงการที่ 12 ของหมู่ที่ 8 เชิญนายช่างชี้แจง 
(ประธาน) 
นายประสิทธิ์ นามวงศ์ ผมได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมแทนผอ.กองช่าง ขออนุญาตชี้แจงโครงการหมู่ 
(นายช่างโยธา) ที่ 8 ที่ออกแบบมาโครงการของหมู่นี้ค่อนข้างจะล าบากนิดหนึ่งในการก่อสร้าง 

ไปส ารวจรู้สึกว่าน้ าไหลขึ้นไหลลงระดับต่างกัน ผมหมายเหตุไว้ตามที่ท่านบอก
ว่า ราง 30x30 ผมก็ออกแบบมา 30x30 แต่ตัวเดิมลักษณะที่จะไปเชื่อมต่อ
กันก็คงต้องใช้บ่อพักครับท่านที่ ผมเขียนไว้แต่ละต าแหน่ งผมระบุว่ า
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในการออกแบบอาจจะผิดพลาดออกแบบที่ 
30 งบประมาณตรงนี้ก็คอนข้างสูง ถ้าขยายกว้าไป 40 รวมผนังข้างละ 10 ก็
จะเป็น 60 ช่วงที่มันโค้งเข้ามามันแคบอยู่ครับ ผมก็เลยเอา 30 ไปให้หมด ถ้า
เอาบ่อพักเชื่อมแล้วก็ต่อด้วย 30  

นายพิสูตร ดีเลิศ อีกโครงการหนึ่งท่านยังไม่ตอบครับ 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 8)  
นายปรีชา มุลาลินน์ นั่งลงครับท่านเดี๋ยวจะให้ท่านนายกตอบ 
(ประธาน) 
นายประกาศิต จันทน์หอม โครงการของหมู่ที่ 8 ผมก็ได้มอบหมายว่าใครท าอะไรมีหน้าที่อะไร เรื่องรับ 
(ปลัดฯ) หนังสือความเดือดร้อน เรื่องการตรวจสอบหนังสือให้ใช้ที่ดินข้างเคียงหรือมอบ

ที่ดินให้ เราก็แบ่งคนชัดเจน ทางงานนโยบายและแผนก็รับเรื่องมาเป็นโครงการ
และประสานช่างให้ออกไปวัด ทางงานนิติการก็จะประสานเรื่องที่ดินข้างเคียง
ไว้ ผมจ าได้ว่าที่เราน าเสนอเข้ามาของหมู่ที่ 8 มีโครงการนี้โครงการเดียวกับ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเสนอเข้าอนุแค่นั้น หลังจากอนุฯเสร็จก็เอามาให้ผม
เสนอญัตติถึงประธานสภา แต่โครงการนั้นจะลืมหรือไม่ลืมผมไม่รู้ว่าได้มาตั้งแต่
เริ่มต้นหรือเปล่า ถ้าว่าท่านพิสูตรยืนยันว่าตั้งแต่ไปวัดมีทางท่านไปด้วยว่ามีจริง
หรือเปล่า เพราะตัวโครงการไม่เคยเห็นเห็นแต่โครงการเดียว ข้อเท็จจริงเป็น
อย่างไรท่านพอจ าได้ไหมนายช่าง 

นายพิสูตร ดีเลิศ ครับโครงการนี้ ผอ.กองไปเองเลยครับออกไปกับช่าง ไป 3 คน วัดเองทั้งหมด 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 8) 
นายประสิทธิ์ นามวงศ์ นานหรือยังครับท่าน 
(นายช่างโยธา) 
นายพิสูตร ดีเลิศ นานแล้วครับ เพราะผมก าชับไปแล้วว่าถ้าก่อนเราจะจ่ายขาดอีกครั้งหนึ่งเราก็ 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 8) ไปวัดกันตกลงเราก็ไม่ได้จ่าย วัดทั้งถนนหน้าอนามัยด้วย อันนี้คือลืมแน่นอนผม

ว่าถ้าจะจ่ายขายเงินสะสมให้ไปวัดอีกรอบหนึ่งนะ ครับพ่ีไม่ต้องหรอกครับผม
วัดเรียบร้อยมาหมดแล้วเป็นอย่างนั้นครับ สุดท้ายนี้คือลืมแน่นอนตรงนั้นมันไม่
มีที่จะระบาย ก็ฝากท่านด้วยครับ 
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นายปรีชา มุลาลินน์ เชิญท่านวิชัยครับ 
(ประธาน) 
นายวิชัย จรจรัญ น าเรียนถึงไปยังท่านประธาน ถ้าท่านประธานให้ผมลุกขึ้นได้อภิปราย ผมก็จะ

(สมาชิก อบต.หมูที่ 1) ได้เสนอครับว่าให้ท่านพิจารณาตั้งแต่ข้อที่ 1 จนถึง 
ข้อที่ 21 เปิดไปเปิดมามันจะงง ครับขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ ผมจะเริ่มถามจากโครงการที่ 1 ถามความเรียบร้อยก่อนที่จะถามท่านว่าจะลง 
(ประธาน) มติรวมหรือว่าจะลงมติแยก ท่านสมศักดิ์มีอะไรจะเสนอ 
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร ผมขอเสนอให้พิจารณาเป็นแต่ละโครงการไป ขอบคุณครับ 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 1๐) 
นายปรีชา มุลาลินน์ ผมจะขอถามเลยครับ โครงการของหมู่ที่ 1 สองโครงการ เรียบร้อยไหมครับ 
(ประธาน) เชิญท่านใช้สิทธิเลยครับ 
นายสัญญา สันทานุลัย คืออย่างนี้ครับ โครงการหมู่ที่ 1 คอนกรีตเสริมเหล็กที่นายช่างไปวัด พ้ืนที่ตรง 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 1) นั้นมันเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ า ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับน้ ามาจากคลองชลประทานจะท่วมหลาก

ถนนทุกปี ถ้านายช่างมาประมาณการใส่ท่อ 40 ผมว่ามันเล็ก ปกติมันต้องใช้
ท่อ 80 หรือ 60 มันถึงจะพอดี แต่เขาได้ประมาณการแล้ว เมื่อกี้สอบถามท่าน
บอกว่าถ้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ล าบาก ผมก็เข้าใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากให้ได้
ระดับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายปรีชา มุลาลินน์ หมู่ที่ 1 ใช้สิทธิอีก 1 ท่านครับ 
(ประธาน) 
นายวิชัย จรจรัญ ดูตามเอกสารที่ท่านได้แจกมา ตอนนี้ก็จะเป็นความยาวของคอนกรีตใน

โครงการที่ 2ญัตติเป็น 300 แต่ในแบบเป็น 350 แต่ท่านได้แจกเอกสารตัว
ใหม่ท่านยืนยันใช่ไหมครับว่าเป็น 300 ม. 

นายปรีชา มุลาลินน์ ท่านนายช่างยืนยันใช่ไหมครับ 
(ประธาน)  
นายประสิทธิ์ นามวงศ์ ครับ 
(นายช่างโยธา) 
นายปรีชา มุลาลินน์ ครับโครงการของหมู่ที่ 2 หนึ่งโครงการ 
(ประธาน) 
นายเยอรมัน ชมดี เรียบร้อยครับ 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 2) 
นายปรีชา มุลาลินน์ ครับโครงการของหมู่ที่ 3  
(ประธาน) 
นายเอก หงส์ทอง เรียบร้อยครับ 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 3) 
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นายปรีชา มุลาลินน์ ครับโครงการของหมู่ที่ 4 พ่ียวนเรียบร้อยดีไหมครับ 
(ประธาน) 
นายยวน เสาร์ทอง เรียบร้อยครับ 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 4) 
นายปรีชา มุลาลินน์ ครับโครงการของหมู่ที่ 5 สองโครงการพ่ีจ าเนียรเชิญครับครับ 
(ประธาน) 
นายจ าเนียร คงกล้า ขอเพ่ิมเติมครับ พอดีของหมู่ผม 2 โครงการแต่ว่าชื่อมันผิด จากสี่แยกบ้านจบก 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 5) งามมาทางร้านตระแบกช๊อปหมูที ่11 ไม่ใช่ไปทางตาลอยแต่ให้ช่างเปลี่ยนแล้ว

ครับ  
นายปรีชา มุลาลินน์ ต่อไปของหมู่ที่ 6 สองโครงการ 
(ประธาน) 
นายรพีพงศ์ เกลียวเพียร เรียบร้อยครับ 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 6) 
นายปรีชา มุลาลินน์ หมู่ที่ 7 สองโครงการ 
(ประธาน) 
นายวีรชัย แต้มทอง เรียบร้อยครับ 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 7) 
นายปรีชา มุลาลินน์ ของหมู่ที่ 8 ก็ได้ท้วงติงไปแล้ว 
(ประธาน) หมู่ที่ 9 เปลี่ยนแปลงตัวเลขเป็น 493,086 บาท 
 หมู่ที่ 10 ท่านศักดิ์ดาลงตัวไหมครับ 
นายศักดิ์ดา ปรากฏมาก ครับ 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 10) 
นายปรีชา มุลาลินน์ หมู่ที่ 11 สามโครงการเปลี่ยนแปลงตัวเลขเป็น 699,418 บาท เรียบร้อยไหม 
(ประธาน) ครับ 
 
นายวิเชียร วงศ์สกุล ครับ 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 11) 
นายปรีชา มุลาลินน์ หมู่ที่ 12  
(ประธาน) 
นายสุชาติ เมืองงาม เรียบร้อยครับ 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 12) 
นายปรีชา มุลาลินน์ โครงการที่ 19 เป็นโครงการที่ผู้บริหารเสนอ คือโครงการเชื่อมต่อจากหมู่ที่ 3  
(ประธาน) ไปนาดี 
 โครงการที่ 20 หมู่ที่ 11 เชื่อมต่อไปหมู่ที่ 5 
 โครงการที่ 21 ท่านนฤมล เรียบร้อยไหมครับ 
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นางนฤมล ม่ันหมาย ค่ะ 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 13) 
นายปรีชา มุลาลินน์ ท่านวิเชียรมีอะไรครับ 
(ประธาน) 
นายวิเชียร วงศ์สกุล โครงการคอนกรีตเสริมเหล็กของหมู่ที่ 11 ตกไป 1 โครงการ ครับ 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 11) 
นายปรีชา มุลาลินน์ เชิญท่านนายช่างชี้แจงครับ 
(ประธาน) 
นายประสิทธิ นามวงศ์ ขอชี้แจงทางเราได้ไปส ารวจแล้วความยาวที่ 100 ม. ความกว้าง 3 เมตร 
(นายช่างโยธา) งบประมาณ 159,000 บาทซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารแล้วยังอยู่

ในขั้นตอนของการอุทิศท่ีดินอยู่ครับพิจารณาแล้วไม่ให้ครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์ ครับท่านวิเชียร 
(ประธาน) 
นายวิเชียร วงศ์สกุล ถือว่ายังไม่ผ่านใช่ไหมครับ 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 11)  
นายปรีชา มุลาลินน์ เดี๋ยวเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
(ประธาน) 
นายประกาศิต จันทน์หอม ขออนุญาตชี้แจงพ่ีวิเชียร ผมให้กรรมการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงของโครงการ 
(ปลัดฯ) ดังกล่าว ถนนจะไปชนหน้าบ้านเลย คนอ่ืนไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ มี

แต่ญาติพ่ีน้องกัน พ่ีวิเชียรก็ให้พ่ีน้องข้างเคียงเซ็นยินยอมมามันก็ถูกต้องแล้ว 
แต่ทั้งนี้ทัง้นั้นต้องดูความเหมาะสมด้วยครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ ระเบียบวาระท่ี 5 ก็คงจะอภิปราย ชี้แจงพอประมาณแล้ว ท่านเลขาเช็ค 
(ประธานสภาฯ) จ านวนสมาชิกด้วยครับ ผมจะอ่านโครงการและจ านวนเงินเรียงตามล าดับและ

ให้ท่ านสมาชิ กยกมือ  จ านวน 21 โครงการ  เป็ นยอด เงิ นทั้ งหมด 
24,596,479 บาท เรียงตามล าดับเลยนะครับ 

 โครงการที่ 1โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่งบประมาณ
1,611,000บาท ขอมติครับ  

มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติ    24 เสียง 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ   - เสียง 
  งดออกเสียง    - เสียง 
 
 โครงการที่ 2โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่

สายทางจากทางโค้งหน้าบ้านนายเจตถึงหน้าบ้านนายประคอง เกษมสุข
งบประมาณ694,000 บาท ขอมติครับ  

มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติ  24 เสียง 
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  ไม่เห็นควรอนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 
 โครงการที่ 3โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย

เส้นตะวันออกคุ้มโคกตาสีสายทางจากถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านถึงคอนกรีตไป
คุ้มกมดงบประมาณ998,000 บาท ขอมติครับ  

มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติ  24 เสียง 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 
 โครงการที่ 4โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านจักจรูกสา

ยทางจากสามแยกโรงเรียนสุรินทร์ภักดี ถึงคุ้มตร าตระสร งบประมาณ
2,851,000 บาท ขอมติครับ  

มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติ  24 เสียง 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 
 โครงการที่ 5โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4  บ้านตะคร้อ 

สายทางทางหลวง 214 ไปบ้านอาโพนงบประมาณ442,000 บาทขอมติครับ  
มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติ  24 เสียง 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 
 โครงการที่ 6โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5  บ้าน

ตระแบกน้อย จากทางเข้าบ้านจบกงามกม.8 ถึงสามแยกบ้านพ.ต.ท.สุธีศรี
พรหมงบประมาณ580,000 บาท ขอมติครับ  

มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติ  24 เสียง 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 
 โครงการที่ 7โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5  บ้าน

ตระแบกน้อย จากหน้าร้านตระแบกช็อปถึงสระน้ าตาลอยงบประมาณ
338,000 บาท ขอมติครับ  

มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติ  24 เสียง 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ - เสียง 
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  งดออกเสียง  - เสียง 
 
 โครงการที่ 8โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านนาเกาสาย

ทางถนนคอนกรีตเดิม ซอยสุขส าราญถึงหมู่ที่ 3 บ้านจักจรูกงบประมาณ
1,392,000 บาทขอมติครับ  

มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติ  24 เสียง 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 
 โครงการที่ 9โครงการขยายเขตประปาเชื่อมจากประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่

ที่ 6  บ้านนาเกาจากคุ้มไม้งาม หมู่ที่ 11 ถึงโรงเรียนบ้านนาเกาและวัดนาเกา
งบประมาณ498,975  บาท ขอมติครับ  

มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติ  24 เสียง 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 
 โครงการที่ 10โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7  บ้าน

ทนง จากหน้าบ้านนางพรม ดวงฤทธิ์  ถึงหน้าบ้านนายสมยง ปันทอง
งบประมาณ765,000 บาทขอมติครับ  

มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติ  24 เสียง 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 
 โครงการที่ 11โครงการวางท่อระบายน้ าค.ส.ล. หมู่ที่ 7  บ้านทนงจากสาม

แยกคุ้มทนงน้อยถึงบ้านนายโคนงบประมาณ401,000 บาท ขอมติครับ  
มติทีป่ระชุม  เห็นควรอนุมัติ  24 เสียง 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 
 โครงการที่ 12โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ที่ 8  บ้านหนองธาตุจากร้าน

มุ่ยจั้วถึงสามแยกบ้านนายวราคม สุขสงวนงบประมาณ2,252,000  บาท ขอ
มติครับ  

มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติ  24 เสียง 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
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 โครงการที่ 13โครงการขยายเขตประปาเชื่อมจากประปาส่วนภูมิภาคภายใน

หมู่ที่ 9  บ้านตาเตน  (คุ้มกะปีพัฒนาและคุ้มเพชรตัดเพชร)งบประมาณ
493,086บาท ขอมติครับ  

มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติ  24 เสียง 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 
 โครงการที่ 14โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10  บ้านแกใหญ่ 

จากสี่แยกแกใหญ่ (ร้านเรียงเงิน) ถึงคลองชลประทานงบประมาณ699,418 
บาทงบประมาณ1,331,000  บาท ขอมติครับ  

มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติ  24 เสียง 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 
 โครงการที่ 15โครงการขยายเขตประปาเชื่อมจากประปาส่วนภูมิภาคภายใน

หมู่ที ่11  บ้านจบกงามงบประมาณ699,418 บาท ขอมติครับ  
มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติ  24 เสียง 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 
 
 โครงการที่ 16โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 บ้านจบก

งาม สายทางจากหน้านายเทือกมีสิทธิ์ ถึงบ้านนายบุญเพ่ิม มีพร้อมงบประมาณ
620,000 บาท ขอมติครับ  

มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติ  24 เสียง 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 
 โครงการที่ 17โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 บ้านจบก

งามสายทางจากซอยบ้านนางนวล พ่อค้าถึงหนองน้ าจบกงบประมาณ
งบประมาณ70,000 บาท ขอมติครับ  

มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติ  24 เสียง 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
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 โครงการที่ 18โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 บ้านแก

ใหญ่สายทางจากถนนลาดยางชลประทานถึงท าเลเลี้ยงสัตว์ งบประมาณ
2,005,000 บาท ขอมติครับ  

มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติ  24 เสียง 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 
 โครงการที่ 19โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  (โดยวิธี 

Pavement In-Place Recycling) บ้านจักจรูกหมู่ที่ 3งบประมาณ
2,335,000 บาท ขอมติครับ  

มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติ  21 เสียง 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ 2 เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 
 รายชื่อผู้ไม่เห็นควรอนุมัติ คือ นายสมศักดิ์ ศรีเนตร ส.อบต.หมู่ที่ 10 และ

นายสมเภา คงกล้า ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 งดออกเสียง คือ นายพิสูตร ดีเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 
 โครงการที่ 20โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  (โดยวิธี 

Pavement In-Place Recycling) บ้านจบกงามหมู่ที่ 11 ไปบ้านตระแบก
น้อย หมู่ที่ 5งบประมาณ 4,040,000 บาท ขอมติครับ  

มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติ  20 เสียง 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ 3 เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 
 รายช่ือผู้ไม่เห็นชอบ คือ นายสมศักดิ์ ศรีเนตร ส.อบต.หมูที่ 10 นายสมเภา 

คงกล้า ส.อบต.หมูที่ 4 นายสัญญา สันทานุลัย ส.อบต.หมูที่ 1 
 งดออกเสียง คือ นายพิสูตร ดีเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ 8 
      
 โครงการที่ 21โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 13  

บ้านตะคร้อใหม่ จากบ้านนางวิรินทร์ เสาะสิทธิ์ถึงบ้านนางส ารูญ หฤทัยถาวร
งบประมาณ180,000 บาท ขอมติครับ  

มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติ  24 เสียง 
  ไม่เห็นควรอนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 



ประชุมสภาฯ สมยัสามัญ สมัยที ่1 ประจ าปี 2561 หนา้ 32 
 

 ครับการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 21 โครงการ เป็นเงินจ านวน 24596479 
บาท คงจะไม่คลาดเคลื่อนแล้ว ก็ถือว่าสมาชิกได้ใช้ดุลพินิจ อ านาจและหน้าที่
ของสมาชิกได้เป็นอย่างดีแล้ว ผู้บริหารท่านก็จะได้ด าเนินการต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืน ๆ(ถ้ามี) 
นายปรีชา มุลาลินน์ ซึ่งเราพูดไว้เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแกใหญ่ เดี๋ยวขออนุญาต 
(ประธานสภาฯ) ให้รองพิสูตรมาท าหน้าที่ตรงนี้ผมจะได้ช่วยสมาชิกอภิปราย 
นายพิสูตร ดีเลิศ ระเบียบวาระอ่ืนๆ ท่านใดมีอะไรที่จะสะท้อนในสภาฯขอเชิญครับ ท่านปรีชา 
(รองประธานสภาฯ) 
นายปรีชา มุลาลินน์  ผมเองก็ถือโอกาสมาอภิปรายในข้อหารือเกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็ก ศพด.เดิมที         
(สมาชิก อบต.หมูที่ 6)  ตามที่ผมเข้ามาเป็นสมาชิก ท่านปลัดท่านอยู่พ้ืนที่นี้มา 20 ปี ศูนย์ฯโอนมา
    จากหน่วยงานไหนบ้างท่านได้ชี้แจงไปเบื้องต้นแล้ว ผมก็ขอเล่าเดิมศูนย์นาเกา
    กับศูนย์แกใหญ่เป็นนโยบายของรัฐบาลว่า กระทรวงศึกษาธิการมีการดั้ม
    การศึกษาลงโดยให้ถึง 3 ขวบ โดยให้ประถมเป็นคนรับแล้วดันขึ้นไปข้างบน
    เป็น ม.3 แต่ก็ท าไม่ได้ มีโอกาสต าบลละ 1 แห่งก็คือแกใหญ่แค่ขยายโอกาสถึง
    ม.3 เรามาพูดถึงอนุบาล 3 ขวบก่อนเพราะเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปอุ้มเอาไว้ 
    โครงการตัวนี้รัฐบาลสมัยชวลิตร ยงใจยุทธ ท่านเสนอว่าปฐมสมควรที่จะรับเด็ก 
    2 - 3 ควบเข้ามาอยู่ในโรงเรียนปฐมตามต าบล ในเขตต าบลแกใหญ่ตอนนั้น
    โดนบังคับให้รับทุกโรง ตอนนั้นผมเดาไม่ผิดระยะการด ารงต าแหน่งของ
    รัฐมนตรีคนนี้ประมาณ 2 ปี มีปัญหาเกิดขึ้นว่ารัฐมนตรีสั่งให้เปิดแต่ท่านไม่ให้
    บุคลากรมาสอนนี้คือปัญหาของพวกเขา ให้คุณครูที่สอนป.1 สอนอนุบาลลงไป
    ดูแลเด็ก เพราะฉะนั้นพอช่วงรัฐมนตรีนี้ยุบไป นายกคนใหม่มาเสนอบอกว่าให้ 
    อบต.จะต้องลงไปอุ้มศูนย์เด็กเล็กนี้เอาไว้ช่วงนั้น ตอนนั้นอบต.ก าลังจะขยาย
    โอกาสลักษณะแบบนี้ด้วยก็ไปอุ้มไว้ โรงเรียนในต าบลแกใหญ่ที่ อบต.อุ้มไม่ได้ก็
    มี จักจรูก แกน้อย ตระแบกน้อย ยุคนั้นนายกสุธี มีสิทธิ์ แกอยู่ในส่วนการศึกษา
    อยู่แล้วแกก็ด าเนินการอย่างดีนี้คือปัญหาที่เราจะเจอ ณ วันนี้ ที่แกใหญ่นี้
    รัฐบาลก าลังสั่งให้โรงเรียนประถมลงมาจับตัวนี้อีก ผมพะวงว่าพวกเราไปท าดี
    แล้วจนเติบโตอยู่ทุกวันครูแค่สองคน ศูนย์เด็กเล็กบ้านตะคร้อเดิมทีเป็นครูจาก 
    พช. พวกเรานี้ก็ด าเนินการดีมาตลอดเริ่มขยายขึ้นแต่เสียอย่างเดียวที่ว่าเราไป
    อาศัยอยู่เนื่องจากที่เราไปอุ้มเขาแล้วเอาออกมาไม่ได้ พอ ณ วันนี้ 
    กระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมจะลงมาท า นาเกาแจ้งมาแล้วว่าไม่รับ
    โครงการนี้เพราะศูนย์เด็กเล็กของ อบต.แกใหญ่ดีแล้ว แต่แกใหญ่ผมคิดว่า
    ชุมชนเขาใหญ่ ผอ.เขาคิดว่าเขาน่าจะท าได้ 100 % เพราะฉะนั้นที่เขาให้เรา
    ออกเราก็สมควรจะออกได้แล้ว นาเกามีสถานที่ก็สมควรที่จะตั้งงบประมาณ
    ก่อสร้าง ถามต่อไปยังท่านนายกว่า (1)การด าเนินการสร้างศูนย์เด็กเล็กเราใช้
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    เงินสะสมสร้างได้ไหม (2)ในปีงบประมาณจะตั้งในข้อบัญญัติ 100% อยู่ที่
    สมาชิกเราสมควรที่จะไปท าให้ไหม 1 ล้านหรือ 2 ล้าน 2 - 3 หมู่ทุ่มไปที่เดียว
    เลย สถานที่เมื่อเช้าท่านนายกบอกว่าถ้าเราจะต้องตั้งงบเพ่ือซื้อสถานที่เราก็จะ
    ท า อันนี้คือผมอยากจะให้เราคิดว่าเราเห็นหนังสือตัวนี้แล้ว ก็อยากให้ที่ประชุม
    ให้ช่วยคิดครับว่าเราจะท าไง แต่ปีนี้ผมอยากให้ลงตะคร้อเลยเพราะผมเดินไปดู
    อาคารปลวกกินแล้วครับด้านหลัง ส่วนนาเกาที่สมาชิกคุยเขาก็ให้เราอยู่อยู่แล้ว 
    แต่ผมอยากให้แก้ปัญหาที่แกใหญ่ว่าเราสมควรจะตั้งงบประมาณไปซื้อที่แล้วถม
    ไหมก็ท าให้ชัดเจนไปเลย ก็ฝากที่ประชุมเรื่องนี้ด้วยครับ ก็ขอแสดงความ
    คิดเห็นเทา่นี้ครับ 
นายพิสูตร ดีเลิศ   เชิญท่านสุชาติครับ 
(รองประธานสภาฯ) 
นายสุชาติ เมืองงาม  เรื่องธรณีสงฆ์ของหมู่ที่ 10 มีโอกาสได้ไปคุยแล้วครั้งหนึ่งมันไม่ได้ครับท่าน
(สมาชิก อบต.หมูที่ 6)  นายกเพราะว่ ามัน เป็น เขตของกรมธรณีสงฆ์ซึ่ ง เขามอบหมายให้กับ       
    กรมธนารักษ์ดูแล มันยากมีที่เดียวคือที่ของพ่ีสาวผมอยู่หน้าโรงเรียนก็ลองให้
    นายกไป ทาบทามคุยดูตรงนั้นเหมาะครับมันอยู่หน้าโรงเรียนพอดี เข้าทางทิศ
    ตะวันตกประมาณ 3 - 4 ไร่ เรื่องการศึกษาผมก็สนับสนุนฝากไปถึงนายกครับ 
นายพิสูตร ดีเลิศ   ครับผมอยากให้ท่านนายกออกความคิดเห็นให้มันจบในสมัยเราเลยครับ 
(รองประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม ความรู้สึกคล้ายกันเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยหนังสือท่ีลักษณะแบบนี้เราก็ 
(ปลัดฯ)    ชัดเจนแล้ว แต่ที่เรายังไปไหนไม่ได้เพราะว่าเราต้องมีการวางแผนเรื่องงบ
    ประมาณในการก่อสร้างหรือในการที่จะด าเนินการหาที่ดินตรงนั้นมันเป็น
    เรื่องที่จะตามมา อันดับแรกคือความเหมาะสมตรงที่ดินที่จะตั้งมีบริเวณที่เห็น
    ว่าเหมาะสมหรือไม่ตรงนี้เราก็ต้องพิจารณากันก่อน ระยะห่างจากชุมชนเท่าไร 
    เช่นที่ทางวัดทั้งตัวผมและพ่ีแพทย์เองก็มีกิจกรรมกับวัดคอนข้างบ่อยน่าจะได้
    ความชัดเจนขึ้นอันนี้ก็คือแผนแรก แผนที่ 2 ที่ดินตรงไหนหน่วยงานไหนที่เขา
    จะมอบให้เราใช้เหมือนที่แกใหญ่แต่เขาบอกว่าให้เราหางบประมาณไปถมดิน
    เอาเองให้ด้วยวาจาแต่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรเราก็เชื่อท่านไม่ได้เกิดเราไป
    ถมที่แล้วเตรียมสร้างแล้วแล้วท่านบอกจะมีโครงการเราจะท ายังไง การมอบให้
    ใช้เขาจะเอาคืนเมื่อไรก็ได้ ในกรณีของแกใหญ่นี้ไม่มั่นคงไม่ชัดเจน ดับดับแรกก็
    ต้องหาที่ทางของหน่วยงานอ่ืนที่เราจะขอเข้าไปใช้ แต่เป็นที่สาธารณะประ
    โยชน์ก็ไม่ได้เพราะขั้นตอนมันเยอะทั้งเปลี่ยนสภาพ ทั้งยกเลิก ทั้งประชาคมให้
    ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกเยอะแยะ แล้วสุดท้ายก็ต้องผ่านระดับกระทรวงมหาดไทย 
    ผมก็เลยมองเห็นอยู่อย่างหนึ่งและให้นิติกรตรวจสอบดูตาม นสล.ที่เป็นที่ป่าช้า
    เดิมที่อนามัยไปสร้างอยู่พอเอาผังมากางเอาแนวเขต ที่มีโฉนดมากางก็ปรากฏ
    ว่าอนามัยที่สร้างอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้สร้างเต็มพ้ืนที่ที่เราเห็นรั้วอนามัยยังไม่รู้เลยว่า
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    ตัวเองมีที่เท่าไรพอมองออกไปก็ว่าจะมีคนจะจองท ากินแล้ว อนามัยได้เท่าไรก็
    เอาแค่นั้น มันหายไปประมาณ 3 ไร่ ผมตรวจสอบแล้วเดี๋ยวทางที่ดินจะออกมา
    รังวัด ถ้ารงวัดแล้วมีใครไปบุกรุกท ากินไปจับจองก็เล่นกันตามกฎมายไปแค่
    นั้นเอง เพราะว่าเคยเจรจากับทางผอ.โรงบาลหมอก็ว่ายินดี แต่บังเอิญเรื่องนี้
    มันก็เนินนานไปจนอนามัยก็ได้ท าผ้าป่าก็ได้เงินมาเป็นล้านเพ่ือสร้างศูนย์     
    ทันตกรรม ก็ฝากท่านสมาชิกทางแกใหญ่ด้วยการที่จะออกมาก็ไปอยู่ที่อ่ืนไกลๆ
    ก็ไม่ได้ แต่ว่าออกมาที่มันไม่อยู่ในเขตชุมชนออกมานิดหน่อยสภาพแวดล้อม
    เหมาะสมผมว่าตรงนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่ง ตาการก่อสร้างต้องใช้งบประมาณ
    ตัวเอง เคยขอกรมฯ เขาก็บอกว่าแกใหญ่เคยได้แล้วก็ต้องรออีก 3 ปี แล้วถ้าหา
    ไม่ได้จริงค่อยพ่ึงพ่ีสุชาติ ที่มาบอกท่านสมาชิกเพราะอยากให้ท่านสมาชิกรู้ไป
    ด้วยกัน ก็คงจะได้พูดคุยกันอีก ตรงนี้ถ้าท่านใดมีข้อคิดเห็นก็เสนอมาอีก 
     และผมมีอีกเรื่องหนึ่งก็ในระเบียบวาระนี้คือผมอยากให้สมาชิก
    คัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน แทนท่านสมาชิกลัดดาที่ลาออกไปเพราะท่านมี
    ต าแหน่งอยู่ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. ตอนนี้ สปสช.
    โควต้าของสมาชิกถือว่าขาดคุณสมบัติเพราะไม่ได้เป็นสมาชิกท่านก็ต้องออก
    พร้อมสมาชิกเราจ าเป็นจะต้องตั้งให้มันครบ เพราะการพิจารณาเงินของ 
    สปสช.ก็พิจารณากันเป็นล้านเหมือนกันแล้วพิจารณาก็ไม่ต้องมานั่งยกมือกัน
    แบบนี้ พิจารณาที่ประชุมว่ายังไงก็ว่ากันไป แต่ที่ส าคัญการเป็นกรรมการต้อง
    ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งผู้อ านวยการเขต 9 โคราช เราต้องส่งชื่อไปให้เขาแต่งตั้ง
    เพราะเป็นเรื่องของกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเราขาดไปหนึ่ง เวลา
    จะพิจารณาโครงการต่างๆ มันอาจจะท าให้มีปัญหาได้ ผมอยากให้ท่านได้
    พิจารณาและคัดเลือกมา 1 คน ผมจะได้รับส่งชื่อไปที่เขต 9 เพ่ือให้เขาแต่งตั้ง 
นายพิสูตร ดีเลิศ   มีท่านใดจะออกความคิดอีกเห็นอีกไหมครับ เมื่อกี้ท่านนายกให้เลือกคณะ   
(รองประธานสภาฯ)  กรรมการ สปชส. ที่ขาดไปท่านลัดดาท่านลาออกไปก็ออกไปพร้อมกันกับ
    ต าแหน่ง ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกท่านใดครับเหมาะสม มีท่านสมควรเป็นแล้ว 1 
    ท่าน อยากได้อีกท่านครับ ผมว่าท่านสัญญาครับเหมาะสมเพราะว่าท่านรู้เรื่องนี้
    นี้ ให้ท่านเลยนะครับ เรื่องนี้ก็ผ่านไป 
     ท่านนายกครับข้อบัญญัติปีหน้าหมู่ที่เขามีที่ดินพร้อมอยู่แล้วอย่าง
    ศูนย์ฯ ตะคร้อผมว่าน่าจะมีงบตรงนี้สร้างให้กับตะคร้อ ผมขับรถเข้าไปดูมันทรุด
    โทรมแล้ว 
นายประกาศิต จันทน์หอม ครับผมก็อยากฟังความคิดเห็นของพวกเราแบบนี้แหละ โดยเฉพาะดูแลเรื่อง    
(ปลัดฯ)    การศึกษาของ อบต. สมาชิกแจ้งให้ผมรู้แล้วหลายๆท่านได้เข้าไปดูก็ว่าปลวก
    กินหมดแล้ว ท่านพิสูตรก็ได้ย้ าอีก ตรงนี้มันสุ่มเสี่ยงมากอันตรายถล่มมาพวก
    เรารับไม่หวาดไม่ไหวแน่นอน เพราะฉะนั้นผมอยากให้ ผอ.กองการศึกษาท่าน
    แสดงความคิดเห็นดู ขออนุญาตท่านประธานครับ 
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นายพิสูตร ดีเลิศ   เชิญท่านผอ.ครับ 
(รองประธานสภาฯ) 
 
นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว ก็รู้สึกยินดีที่ทางท่านสมาชิกเห็นความส าคัญของศูนย์ฯ ทั้ง 4 แห่ง แต่ละแห่งมี 
(ผอ.กองการศึกษา)  ความทรุดโทรมและก็มีปัญหาที่เห็นหนังสือในคราวประชุมวันนั้นก็รู้สึกไม่ดี
    เท่าไร ก็ขอฝากท่านสมาชิกในการพิจารณาการตั้งงบประมาณในการก่อสร้างที่
    ท่านนายกได้มีนโยบายที่ว่าท่านจะสร้างให้ศูนย์ปีละ 1 แห่ง ขอฝากให้สมาชิกผู้
    ทรงเกียรติพิจารณาด้วยนะคะ ขอบคุณคะ 
นายพิสูตร ดีเลิศ   ครับถ้าตั้งใจจะสร้างก็เริ่มท่ีงบประมาณหน้าเลยครับ คือเราต้องการให้มันเร็ว 
(รองประธานสภาฯ)  เพราะว่าพวกเราจะอยู่กันก่ีปีก็ยังไม่ทราบให้อยู่ในสมัยพวกเราจะได้มีผลงาน มี
    สมาชิกท่านใดจะสะท้อนอีกไหมครับ เชิญท่านนายกอีกครั้งหนึ่งครับ 
นายประกาศิต จันทน์หอม เราได้มีมติพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมไปแล้ว โดยโครงการทุกโครงการได้เสนอ 
(ปลัดฯ)    ผู้บริหารคณะกรรมการได้กลั่นกรองและเสนอโดยผู้บริหารตามกฎหมาย แล้วก็
    สภาฯท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติตามกฎหมาย เมื่อผ่านการอนุมัติ
    โดยสภาท้องถิ่นแล้วถ้าผมไม่พูดอะไรเลยแล้วก็จะว่าอนุมัติลอย อนุมัติแล้วมีผล
    แล้วตามกฎหมาย ผมจะต้องเร่งให้ด าเนินการในขั้นตอนตามพระราชบัญญัติ
    พัสดุภาครัฐฉบับใหม่ภายในเดือนหน้า ไหนจะต้องประกาศ ในจะต้องก าหนด
    วัน คือผมมามองดูแล้วเราท าทุกครั้งไปติดหน้าฝนทุกที และผู้รับจ้างก็จะอ้าง
    เหตุตลอดโดยเฉพาะรางระบายน้ า เมื่อค าว่าติดฝนก็กองดินไว้ตอนนั้นสมาชิกผ็
    บริหารก็โดนชาวบ้านด่าเละทุกครั้งจะเป็นแบบนั้น ฉะนั้นสภาฯอนุมัติวันนี้ต้น
    เดือนหน้าผมก็ต้องรีบวางแผนเลย ประกาศกันกี่วันไปติดต่อตลาดกลางต้องท า
    อย่างไร จะต้องได้ผู้รับจ้างก่อนเมษายนด้วยซ้ าไป เพราะฉะนั้นต้องก าหนดวัน
    ให้ได้รับรู้ต้องมีเส้นตายถ้าไม่ทันก็ให้มีเหตุผลชี้แจงมา มันต้องท ายังนี้ ไม่
    อย่างนั้นมันจะไม่เข้ากับการใช้จ่ายเงินสะสมเพราะมันเป็นเรื่องเร่งด่วน แล้วอีก
    หนึ่งก็คือว่าทาง อบต.เราก็แก้ปัญหากับชุมชนให้ดีที่สุดไม่ใช่ว่าผมไม่แก้ปัญหา
    อะไรเลยไม่มีคนก็ไปเปิดกรอบ เปิดกรอบเสร็จก็ต้องมาสอบ แต่ถ้าให้ได้ดังใจ
    เร็วๆนี้พรุ่งนี้เลยก็คงไม่ได้ ตอนนี้ศูนย์ฯเราก็มีประจ าอยู่ศูนย์ละ 3 คนอยู่แล้ว ก็
    ถือว่าคัวคนเพียงพอกับการดูแลเด็กแล้ว อันนี้ต้องฝากพ่ีน้องช่วยเตือน ช่วย 
    ชี้แนะ ช่วยตักเตือนผู้บริหาร ขอบคุณครับ 
นายพิสูตร ดีเลิศ   เชิญท่านสัญญาครับ  
(รองประธานสภาฯ)  
นายสัญญา สันทานุลัย  ผมอยากจะเสนอการสร้างศูนย์ฯ ผมมีแนวคิดว่าถ้าเราซื้อที่มันต้องใช้งบ 
(สมาชิก อบต.หมูที่ 1)  ประมาณเยอะ แต่มันมีที่อีกท่ีหนึ่งแต่เราจะกล้าตัดสินใจไหมว่าเราจะท า อยู่ป่า
    ท าเลหมู่ที่ 12 ถนนก็เสร็จก็ก าลังจ่ายขาดแล้ว น้ าก็สะอาด เลี่ยงเมืองก็ตัดผ่าน
    ละแวกโซนตาเตน ทนง แกน้อยเข้าเลี่ยงเมืองมาก็เขาเรียนได้เลย ถ้าเรากล้า
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    ตัดสินใจนะครับ อันนี้แนวคิดเพียงแต่ผมเสนอนะครับท่านนายก อีกเรื่องหนึ่ง
    เรื่องไฟฟ้ามันดับกว่ามันจะรวมหลายต าบลหลายหมู่บ้านมันก็นานครับก็
    อยากจะฝากท่านประธานไปถึงท่านผู้บริหารให้เร่งด าเนินการให้หน่อยแค่นี้
    แหละครับ ขอบคุณครับ 
นายพิสูตร ดีเลิศ   เชิญท่านยวนอีกท่านหนึ่ง 
(รองประธานสภาฯ) 
นายยวน เสาร์ทอง  ผมมีเรื่องที่จะถามท่านประธานไปถึงท่านายกเรื่องถนนที่ผู้ประกอบการที่ขน  
(สมาชิก อบต.หมูที่ 4)  ดินตอนนี้มันใกล้หน้าฝนแล้วครับ ถนนยังไม่ได้ซ่อมแซมให้เลยครับกระผมก็
    อยากจะถามท่านประธานไปถึงท่านายกครับว่าถนนเส้นนี้ผู้ประกอบการท่านใด
    ที่เขารับผิดชอบตรงนี้ผมจะได้ไปถามเขาให้เขาเร่งซ่อมให้ด่วนนะครับ เพราะ
    ตอนนี้มันจะเข้าหน้าฝนแล้ว อีกเรื่องหนึ่งเรื่องศูนย์ฯเด็กเล็กเราสถานที่พร้อม
    ครับ ก็ขอบคุณท่านนายกที่เห็นความส าคัญตรงนี้นะครับ  
นายพิสูตร ดีเลิศ   มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ ถ้าอย่างนั้นผมขอฝากเรื่องการออก
(รองประธานสภาฯ)  รังวัดของหมู่ 8 ก็ฝากท่านรู้สึกจะเนินนายแล้ว รู้สึกจะไม่คืบหน้าเลยก็อยากจะ
    ฝากท่านด้วนครับ เชิญท่านนายกครับ 
นายประกาศิต จันทน์หอม เรื่องของหมู่ 4 ท่านถามว่าผู้ประกอบการท่านใดที่มาติดต่อทาง อบต.ไว้ ซึ่ง     
(ปลัด)    เรื่องดังกล่าวผมเป็นลูกค้าร้านตัดผมอยู่หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อก็เจอพ่ีน้องสมาชิก
    บ่อย ผมเคยชี้แจงทางวาจาได้แล้วว่าเข้าวิ่งถมที่เลี่ยงเมืองมมันท าให้เดือดร้อน 
    ท่านก็ถามว่าเขาได้มาแจ้งทาง อบต.บ้างไหม ผมก็รับว่ามาแจ้งผมก็เคยโทรไป
    หาคนดังกล่าวนี้แหละเขาบอกว่าเขามาเกรดแล้วแต่ในข้อเท็จจริงผมถามพ่ียวน
    ยังไม่ได้มาเกรดเลย แล้วเขาไปเกรดตอนไหนหรือว่าไปแล้วแต่ทางหมู่บ้านไม่
    เห็น ถ้าไปมันต้องมีร่องรอยอยู่บ้าง พ่ีก็มาถามผมว่าเป็นใครที่มาติดต่อเรื่องนี้ 
    คนที่มาติดต่อเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ว่า หจก.ไหน แต่ที่รู้คือคุณลือชัยอยู่แสลงพัน ผมก็
    โทรหาว่ามีชาวบ้านเริ่มเดือดร้อนแล้ว เขาก็ว่าเขาไปแก้ไขแล้วรู้สึกว่าจะลงหิน
    คลุกให้ด้วยที่เขาบอกผม แต่ข้อเท็จจริงไมรู่้จริงหรือไม่ 
     อีกเรื่องหนึ่งเรื่องท่ีหนองธาตุเขาบอกว่าที่ดินรับเรื่องไว้ก็เงียบ มันไม่ใช่
    อย่างนั้น รับเรื่องไว้เราต้องตามบ่อย ท่านว่าคนไปรังวัดลืมเสนอเข้ามาไหมก็ไม่
    แน่อาจจะลืมก็ได้ หรือที่ดินเข้าอาจจะลืมก็ได้เพราะเขารับเรื่องต่อวันหลาย
    เรื่อง เอามาดูผมก็อยากดูข้อเท็จจริง ด้วยข้อเท็จจริงก็คือว่าที่ดินมันเป็นที่หนอง
    ธาตุ จริงมันต้องถนนด้วยรอบหนอง ถ้าอย่างนั้นก็ไปดูข้อเท็จจริงกันหน่อยมันก็
    มีบ้านเรือนอยู่ถนนไปแล้ว อย่างนี้บุกรุก เจตนาจับจองก็เลยขอดูโฉนดเขามี
    ไหม ผมก็ย้ านิติกรว่าสองเรื่องนี้ต้องเอามารายงานให้ผมทราบพร้อมกับที่หลัง
    อนามัย ถ้าที่ดินออกมาก็ว่ากันมา ทุกอย่างมันอยู่ที่การติดตาม ทุกเรื่องเรารู้ 
    ผมรู้ พ่ีพิสูตรรู้ นิติกรก็รู้แต่ในเมื่อรู้แล้วมันไม่คืบหน้าก็แสดงว่าผลจากการ
    ติดตาม 1.มองเลยนายกไม่ติดตาม ท่านนายกก็อ้างว่าได้มอบหมายให้ทางงาน
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    ที่ได้รับหมอบหมายแล้ว ทางงานที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ติดตามก็เหมือนกัน พอ
    ไม่ได้ติดตามในมุมมองราษฎรก็มองว่าเราปล่อยประละเลย ไม่ใส่ใจ ทั้งที่ความ
    จริงไม่ใช่อย่างนั้น ก็อยากจะให้พ่ีน้องได้เข้าใจ แต่ก็ให้พ่ีน้องได้ช่วยกระตุ้น ผม
    นี้ใส่ใจในรายละเอียดของพ่ีน้อง เพราะฉะนั้นความหลงลืมมันก็มีครับท่าน
    ประธาน ก็ขอขอบคุณท่านประธานครับ 
นายพิสูตร ดีเลิศ   ครับ ก็มีของหมู่ 13 ท่านผู้ใหญ่เปี๊ยก ของผมมันเริ่มก่อนหน้านั้นตั้งเป็นปี มัน   
(รองประธานสภาฯ)   ไม่คืบหน้า มีใครอีกไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
   
    ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
  
   ลงชื่อ.........................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสมควร  ศิริพูน)   

     เลขานุการสภาฯ อบต.แกใหญ่  

คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้วเมื่อ    วันที่         
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 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 ได้รับรองแล้วตามมิติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561 เม่ือวันเสาร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561 

    
(ลงชื่อ)                                        ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                  (นายปรีชา  มุลาลินน์) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่    
      


