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เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายประกาศิต จันทน์หอม ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติ

หน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน -  ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
 ครับเมื่อพร้อมแล้วผมก็ขอเปิดประชุมวันนี้เป็นการประชุมประจ าเดือนของพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นของเราซึ่งทางงานธุรการที่เคยได้มอบให้ทางเลขาฯตอนนี้มีคนมาช่วยแล้ว
คือคุณไพรรัฐ ถือกล้า ซึ่งได้เสร็จภารกิจจากอ าเภอแล้วมาประจ าที่ อบต. ท างานถึง2
เดือนไหมเดี๋ยวให้มาแก้ตัวใหม่ วันนี้เรามาประชุมกัน เดือนที่แล้วเราก็ประชุมปลาย
เดือน จริงๆต้องมีการประชุมประจ าทุกเดือนเพราะว่ามีกฎหมายที่เก่ียวข้องระเบียบที่
จะต้องให้ท้องถิ่นด าเนินการไม่ว่าจะเป็นของส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ปปช. เขาก็จะมีระเบียบที่ต้องมาควบคุมท้องถิ่นไม่ว่าจะเรื่องที่เราไป
อบรมกันบ่อยๆโหลดโปรแกรมบ่อยๆ เรื่องประโยชน์ซับซ้อน เรื่อง ATA ต่างๆเขา
จะต้องให้ท้องถิ่นเป็นคู่มือ ท้องถิ่นต้องด าเนินการแม้กระทั่งการประชุมประจ าเดือน
ต้องพูดถึง LPA IPA ต่างๆ ในที่ประชุมไม่มีการบันทึกการประชุม เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน ให้มีการพูดในที่ประชุมทุกครั้ง ส่วนจะถือปฏิบัติได้หรือไม่ได้เขาก็เหมือนกับ
การโฆษณาชวนเชื่อหรือประชาสัมพันธ์ให้เราเอาแนวคิดเหล่านี้ไปไว้ในสมองของเรา 
และเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณระบบการปฏิบัติราชการของเราใช้
ระบบปีงบประมาณ ไม่ใช่ใช้ระบบปีปฏิทิน ปีงบประมาณเดือนนี้ก็จะมีผู้ที่พ้นจาก
ต าแหน่งราชการ หรือภาษาท่ีเราเรียกคือเกษียณอายุราชการไป ทุกวงการเขาก็
เกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน ของอ าเภอเมืองของเราก็จะมี นายอ าเภอเมือง นาย
สนั่น วรินทราวาท ท่านเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม วันสุดท้ายที่มาท างานคือวันที่ 
30 กันยายน วันที่ 1 ตุลาคม ท่าน แต่ต าแหน่งทางสังคมก็ยังมีอยู่อาจจะเป็นต าแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิของกรรมการต่างๆ ส่วนในพื้นท่ีของเราที่เรารับผิดชอบดูแลอยู่ในเขต
พ้ืนที่ก็จะมีข้าราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ก็เกษียณไปหลายท่านก็หลายท่านอยู่ ระดับผู้อ านวยการ ก็จะเป็น ผอ.โรงเรียนบ้าน
นาเกา ท่านนายกู้เกียรติ มีพร้อม ท่านเกษียณวันที่ 30 กันยายนนี้ ท่านอาจารย์สมพล   
ศรีอภิชาติ อาจารย์โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 1 ท่าน คุณครูโรงเรียนบ้านแกน้อย ชื่ออะไรก็
จ าไม่ได้ก็มีอีก 1 ท่าน ข้าราชการครูโรงเรียนสุรินทร์ภักดีอีกหนึ่งท่านและก็มีหลาย
ท่านอยู่ส่วนวงการก านันผู้ใหญ่บ้านยังไม่มีใครเกษียณ ยังอยู่กันอีกหลายปี ท่านก านัน
ผู้ใหญ่บ้านทุกท่านอายุไม่มากมีแต่อยู่ 10 ปีขึ้นไป สิ้นปีงบประมาณเราก็ถือว่าเรา
ท างานมาทั้งปีงบประมาณ ผมก็มานั่งต าแหน่งผู้บริหารตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก็
ได้ผ่านข้อบัญญัติ 1 เล่มในปีที่แล้วจนมาผ่านข้อบัญญัติอีก 1 เล่มในปีนี้ ซึ่งก็ผ่านพ้นไป



ด้วยดี ข้อบัญญัติในปีที่แล้วประกาศใช้ในเดือนมกราคม เพราะว่ามันยังอยู่ในช่วง
ในช่วงปรับเปลี่ยนปรับปรุงปรับสภาพเข้ามาท างานตรงนี้ เราก็น าสิ่งที่เกิดข้ึนเข้ามา
พยายามปรับปรุงแก้ไขให้มันรวมตัวที่สุด ความบกพร่องในการล่าช้าในการจัดท า
ข้อบัญญัติ ไม่ว่าฝ่ายสภาเอง ฝ่ายเจ้าหน้าที่ ฝ่ายงบประมาณเองก็พยายามวางแผน
ล่วงหน้า ซึ่งวันนี้ เมื่อสักครู่นายอ าเภอท่านก็ลงนามอนุมัติข้อบัญญัติไปแล้ว แล้วส่งมา
ให้ผู้บริหารลงนามประกาศใช้ ผมก็เพ่ิงลงนามเสร็จแล้วก็ข้ึนมาประชุม ส่งให้อ าเภอ 1 
เล่ม แล้วก็ส าเนาแจกสมาชิกคนละ 1 เล่ม และ ผอ.แต่ละกองๆละ 1 เล่น แล้วก็จะมา
จัดท าเป็นประกาศใช้ข้อบัญญัติรายปีตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นแต่ละกองก็ควรที่จะ
รับข้อบัญญัติของปี 2560  ก็เริ่มเปิดดูได้เลย โดยเฉพาะกิจกรรมแต่ละกองที่เสนอมา
ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆ ช่วงเดือนไหนที่เหมาะสม ผมอยากให้แต่ละกองไปท า
ปฏิทินเปิดดูตามข้อบัญญัติ ยกตัวอย่างกองการศึกษา งานแรกมันจะมีระยะช่วงเวลา
ของมัน เช่นประเพณีลอยกระทง ทางกองเสนอเข้ามา ผู้บริหารเห็นด้วยก็บรรจุเข้าไป
ในข้อบัญญัติ มันจะมีเดือนของมันงานลอยกระทงจะไปท าเดือนเมษายนก็ไม่ได้มันเป็น
ประเพณีเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน กองการศึกษาต้องไปท า
ปฏิทินมาแล้วเดือนพฤศจิกายนในช่วงไหนควรท าอะไรได้แล้ว งานของกองการศึกษา
อีกงานหนึ่งที่อยากจะปรับเปลี่ยนหลังจากงานลอยกระทงก็คืองานกีฬาเยาวชน
ประจ าปี ซึ่งทุกครั้งเหมือนแข่งในทะเลทรายลองปรับเข้ามาสักเดือนธันวาคมเดือน
มกราคมหรือปลายเดือนธันวาคมแต่อยากให้เป็นเดือนธันวาคมด้วยซ้ าไป เราก็จะได้
ประสานเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรกับกองที่เกี่ยงข้องปรึกษาหารือกันแนวทางที่
เป็นไปได้มันก็จะได้ปฏิทินมาแล้วเดือนที่ 2 ปฏิทินอ่ืนๆเราก็ดูตามความเหมาะสมดู
ตามห้วงเวลาปฏิบัติแต่ละกองนี่พูดในแต่ละกองอย่าให้มันมากองกันไว้ปลายปี
งบประมาณ 
- ตอนนี้ก็ถือนโยบายไปพร้อมซึ่งในพ้ืนที่ของเรามันก็จะมีประเพณีท้องถิ่นเมื่อกี้นี้ก็ได้
เซ็นหนังสือโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่อง กิจกรรมแซนโฏนตาฯของท้องถิ่น
เรา ซึ่งกิจกรรมงานโครงการเมาประกอบเป็นผลงานไม่ต้องใช้งบประมาณ จุดประสงค์
คือปลูกฝังให้กับยุวชนตัวน้อยๆได้ซึมซับได้รับต่อช่วงบรรพบุรุษท าอะไรกันมาเด็กๆยัง
ไม่คิดอะไรอาจจะสนุกสนานไม่ต้องเรียนตามโปรแกรมก็ด าเนินกิจกรรมไปตาม
โครงการที่เสนอมา ส่วนพวกเราก็เคยท ากันมาทุกปีกิจกรรมดังกล่าวมันเป็น
ขนบธรรมเนียมของท้องถิ่นมันไม่ใช่ประเพณีของรัฐของชาติมันเป็นประเพณีแต่ละ
ท้องถิ่นซึ่งบรรพบุรุษเคยด าเนินการกันมาจุดหมายก็คือความรักใคร่สามัคคีของ
ลูกหลาน ลูกหลานที่อยู่ไกลบ้านไกลเมืองได้มาเซ่นไหว้บรรพบุรุษเป็นการร าลึกถึง
บุญคุณบรรพบุรุษร าลึกถึงบุญคุณบรรพบุรุษต้นตระกูลลูกหลานที่อยู่ห่างกันไม่เคยพบ
หน้ากันไม่เคยรู้จักกันก็ได้กลับมารามญาติได้มารู้จักกัน มันก็คือกุศลบายหนึ่งที่จะสร้าง
ความรักใคร่สามัคคีให้ลูกหลานในครัวเรือน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 30 กันยายน ตรงกับวัน
ศุกร์ เพราะฉะนั้นในเมื่อพวกเราเคยท ามาทุกปีเรามาอยู่ตรงนี้เราจะบอกว่าบรรพบุรุษ
เราคือใครเราก็คงไม่ต้องไปบอกถึงขนาดนั้นแต่เรารู้ว่าตรงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพวก
เราอยู่ดูแลพวกเราอยู่จับตามองพวกเราอยู่คุ้มครองให้พวกเราอยู่รอดปลอดภัยจาก
ทุกข์หนักจะให้บรรเทาเบาบางลงถ้ามีความเชื่อความศรัทธาก็จะเกิดข้ึนเพราะฉะนั้น



พวกเราก็จะมีทั้งปู่ตา ศาลที่เรามี เราเคยด าเนินการท าอย่างไรเราก็ควรจะท าทุกปี 
เพราะฉะนั้นวันที่ 30 ภาคเช้าก็จะมีสิ่งที่มีเท่าที่มีมาไม่ต้องให้มันใหญ่โตอลังการอะไร
มากมายให้สืบสานประเพณีเหมือนที่เคยท ามา คงจะขอความอนุเคราะห์กันบริจาค
แล้วแต่ศรัทธาตามมีตามเกิดไป ต้นเรื่องก็จะเป็นคุณฉลองชัย คุณยุพาเป็นผู้ดูแล ส่วน
เราจะบริจาคกับใครมอบให้คุณปริยาภัทร เรืองไกล รวบรวมคนละยี่สิบสามสิบไป 
อย่างละเล็กละน้อย ภาคบ่ายอนุญาตให้ทุกท่านไปร่วมกิจกรรมกับครอบครัวท่านที่มี
ความประสงค์ท่ีจะนั่งท างานต่อติดภารกิจก็ไม่ว่ากันบางท่านครอบครัวอาจจะท าพิธี
ตอนเย็นมานั่งท างานก่อนก็ได้ ภาคบ่ายอนุญาตอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้แล้วก็จะมีภารกิจคัด
สรรสรรหาพนักงานจ้างอีกวันที่ 29 อาจจะมาเตรียมความพร้อมกัน 
แจ้งให้ทราบเรื่องที่ 2 วันที่ 30 ก็จะมีสัญญาจ้างตามภารกิจและทั่วไปได้สิ้นสุดการ
ปฏิบัติงานตามสัญญา พนักงานจ้างภารกิจก็มี คุณสมยศ ที่อุปมา จะหมดวันที่ 30 นี้
เช่นกัน คุณรัตติรัตน์ อินพิมพ์ คุณครูตู่ก็จะหมด 30 นี้ ครูกัญญาภัทร ประสิทธิ์ 30 นี้ 
เช่นกัน นอกนั้นพนักงานจ้างทั่วไป หมดพร้อมกันทั้งหมดวันที่30 ก็เห็นว่าเมื่อวานก็ได้
มีการประชุมกันแต่ละกองมันจะต้องมีการประเมิน ประเมินแบบใหม่ ฉะนั้นที่แต่ละ
กองได้มีการประชุมกันเพราะว่าจะได้ด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาไม่ว่าจะ
เป็นการประเมินเลื่อนระดับประเมินความดีความชอบก็ใช้แบบประเมินเดียวกัน
ทั้งหมดรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างด้วย ให้ใช้แบบของการ
ประเมินของข้าราชการ ฉะนั้น กรณีนี้มันมี 2 อย่าง แยกเป็น 2 ส่วน ก็คือมีประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงาน หรือ KRA ต้องตกลงการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์นี่คือส่วนที่1  ส่วนที่ 
2 คือประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของพนักงานของข้าราชการแยกเป็น 2 
ส่วน ก็แยกเกณฑ์คะแนนมาเหมือนกันทั้ง 2 ส่วน ผลสัมฤทธิ์ ARA เขาก็ให้แยกเป็น
คะแนนเปอร์เซ็นไป ร้อยละ 70 รวมผลการประเมินพฤติกรรมการท างาน แต่ละคน 
30 คะแนน ในเกณฑ์ให้คะแนนของเขา ก็มีอยู่ 5 เกณฑ์ มีเกณฑ์ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ 
และเกณฑ์ต้องปรับปรุงแก้ไข การประเมินก็ประเมินเหมือนเดิมปีละ 2 ครั้ง
เพราะฉะนั้นการประเมินโดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ในการท างานท่านจะต้องมีข้อตกลง 
MOU กับผู้บริหารกับผู้บังคับบัญชาของท่านซึ่งข้อตกลงดังกล่าวก็จะเริ่มตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ ซึ่งปี 59 ทางกรมส่วนกลางเขายังอนุโลมอยู่เพราะว่าทั่วประเทศ
ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จท าไม่ทันก็อนุโลมกันไป แต่จะต้องมีเอกสารหลักฐานมา
ประกอบไว้จะด าเนินการจริงๆจังๆ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ซึ่งท่านจะท าข้อตกลงไว้
แล้วของใหม่ ของเก่าก็จะท าย้อนหลังกันไป ของใหม่ก็จะท าตามข้อตกลงไว้ ข้อตกลงก็
เริ่มจากผู้บริหารสูงสุดจะต้องมีนโยบายแบบกว้างๆมีข้อตกลงไปกับผู้บังคับบัญชาแต่
ละส่วนงาน ผู้บังคับบัญชาแต่ละส่วนงานรับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดไปแล้ว
ท่านจะต้องเอาไปกระจายแบ่งซอยงานไปตกลงแบ่งงานในฝ่ายแต่ละฝ่ายเป็นงานแจ้ง
ให้พวกเรารู้ว่าต่อไปมันไม่ใช่เราจะให้คะแนนในปริมาณงาน มี 10 คะแนน ได้ 8 ได้ 9  
มันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะต้องมีผลงานเข้ามารวมกับพฤติกรรมการแสดงออกต่อ
ผู้บังคับบัญชาอย่างไร 30 คะแนน ให้อ านาจผู้บังคับบัญชาเลย ให้อ านาจ
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ตัดสินเลย  ดุลพินิจ ส่วนที่ 1 ใช้ดุลพินิจไม่ได้ ต้องมีหลักฐานมี
ผลงาน ส่วนที่ 1 70 คะแนนแต่ 30 คะแนนฟรีๆที่คุณควรจะได้มันเป็นดุลพินิจของ



ผู้บังคับบัญชา ส่วนที่ 2 30 คะแนน อันนี้เรียนในที่ประชุมทราบในวาระที่ 1 แล้วก็
เกี่ยวกับพนักงานจ้างสักครู่พนักงานจ้างตามภารกิจแล้วก็พนักงานจ้างทั่วไป วันที่ 30 
วันศุกร์ วันที่ 1 วันเสาร ์วันที่ 2 วันอาทิตย์ วันที่ 3 วันจนัทร์ให้มาท างานเหมือนเดิม
ทุกคน ได้พิจารณาแล้วให้ท าต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์ทางราชการที่จะด าเนินการต่อไป 
จึงมีความเห็นควรที่จะต่อสัญญาทุกคนแล้วก็ได้ท าหนังสือไปถึงภาค ก ได้อนุมัติมาแล้ว
ได้รับความเห็นชอบให้นายกต่อสัญญาได้ เพ่ิงประชุมกันเสร็จเมื่อวันสองวัน แต่ละท่าน
ก็มาท างานต่อ ส่วนการประเมินครั้งนี้ ท่านอย่าคิดว่าไม่ส าคัญนะ ผู้บังคับบัญชาได้
รวบรวมเข้ามาไว้เพ่ือจะดูในการต่อสัญญาครั้งต่อไปเอาทุกครั้งเลยมารวมกันที่แจ้งไป
แล้วก็คือข้อตกลงที่ท่านท ากับผู้บังคับบัญชาท่าน ผลได้อย่างไรประเมิน 2 ครั้งหรือจะ
เอาทั้งสามครั้งเลย เอาครั้งที่ 2 ของ 59 บวกครั้งที่ 1 ของ 60 มารวมกัน มีการ
พัฒนาขึ้นไหม มีการกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาไหม อันนั้นต้องดูที่คะแนน 30 
คะแนนของผู้บังคับบัญชามันก็น่าจะเป็นผลถ้าท่านประเมินได้เกณฑ์ต้องปรับปรุงแก้ไข 
.....ที่เคยท ามาดีแล้วก็ท าให้ดียิ่งๆขึ้นไปที่เคยบกพร่องไปก็แก้ไขปรับปรุง 1 ปี ที่ผ่านมา
ผมเชื่อว่าต้องมีการผิดพลาดกันทุกคนนั่นแหละ ไม่ผิดพลาดก็คนไม่ท างานนั่นเอง 
คนเราท างานก็ต้องมีการผิดพลาด เมื่อผิดพลาด 1 ปี ต้องมีหน่วยตรวจสอบเข้ามาตั้ง
หลายหน่วยงานตรวจสอบเข้ามา จะต้องเอาสิ่งเหล่านั้น เรียนรู้ในสิ่งเหล้านั้น อันนี้แจ้ง
ให้ทราบในวาระที่ 1  

มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  8/2559   
ประธาน - การรับรองรายงานการประชุมที่แล้วก็ตัวนี้ผมไม่ได้ส าเนาให้กับผู้ร่วมประชุมทุกคนก็

จะส าเนาให้เป็นส่วนเป็นกองไป หลังจากท่ี ผอ.แต่ละท่านได้ไปอ่านดูรายงานการ
ประชุมว่าต้องแก้ไขบ้างไหม สาระส าคัญคืองานนโยบายที่ผู้บริหาร มาถ่ายทอดอย่าให้
ผิดเพี้ยน ถือว่ามติที่ประชุมด าเนินการตามนั้น มีการเสนอในที่ประชุมที่ประชุมว่ายังไง
เห็นตามเสนอม้ัย ก็ว่ากันไปเพราะว่าต่อไปจะมีหน่วยงานเขามาขอดู บันทึกรายงาน
การประชุมไม่ว่าจะเป็น ปปช.ที่เราประชุมกันทุกๆเดือน หลายหน่วยงาน หน่วยงาน
ตรวจประเมินของท้องถิ่นจังหวัดเอง มันก็จะมีเกณฑ์ประเมินคะแนนเขาเอง จะหนา
จะบางจะละเอียดหรือจะสาระส าคัญหรือสรุปใจความก็ถือว่าเป็นบันทึกรายงานการ
ประชุมทั้งนั้น วันนี้ก็แจ้งให้ทราบ ในระเบียบวาระที่2นี่ ถ้าไม่มีผู้โต้แย้งแก้ไขเพ่ิมเติมก็
ถือในที่ประชุมรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมาก็มอบให้เป็นความรู้อีกอย่าง รายงาน
การประชุมหรือการประชุมต่างๆเขาไม่นับปีงบประมาณ เขานับปี พ.ศ. ปีปฏิทิน 
เหมือนหนังสืองานสารบันก็เช่นกันนับเป็นปีปฏิทิน เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความรู้ไป
พร้อมๆกัน เผื่อเราจะต้องมาจับเรื่องเหล่านี้ อยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาจจะเป็น
หัวหน้าศูนย์มีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือต่อไปอาจจะมานั่งพิมพ์หนังสือเอง ลงเลขลง
อะไรเอง ทับ พ.ศ.ให้ถูกบางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เป็นผลที่ผู้บังคับบัญชาจะมองในการ
ประเมิน แต่ว่าท่านมีความใส่ใจมีความรู้รอบตัวบ้างมั้ย ก็ว่ากันไปอยู่ที่ดุลพินิจของ
หัวหน้าแต่ละคน ต่อไปก็เรื่องแจ้งเพื่อถือปฏิบัติตามนโยบาย จริงๆ แล้วผมต้องไป
ประชุมก่อนที่จังหวัดและอ าเภอก่อนเราถึงจะน านโยบาย...แต่ว่าครั้งนี้มันจะสิ้น
ปีงบประมาณ นโยบายตั้งแต่ต้นเดือนก็เป็นเรื่องกิจกรรมส่วนใหญ่ มีทั้งเฉลิมพระ



ชนมพรรษา ครั้งที่แล้วก็ได้ด าเนินการไปแล้วตอนนี้ก็มางานนโยบายเรื่องของพวกเรา 
โดยเฉพาะงานที่ท ามา 1 ปีงบประมาณมันก็มีงานมอบหมายมีงานทั้งในข้อบัญญัตินะ
ครับว่าท าอะไรไปแล้วบ้างอะไรที่เหลือบ้างอะไรที่ต้องเร่งด าเนินการกันบ้างซึ่งเรา
จะต้องมาสรุปกันในวันนี้ ทุกกองต้องเตรียมที่จะสรุปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ต้องสรุป
ให้กับท่ีประชุมได้ฟังจบถึงวันนี้มีปัญหาอุปสรรครวมถุงนม นมบูด นมเน่าหรือเปล่าใน
ปีงบประมาณ มีปัญหาเรื่องเด็ก เรื่องอาหารเป็นพิษไหม มีเด็ก ณ ปัจจุบันกี่คน ลดลง
อย่างไร ข้อมูลขั้นต้นอย่างนี้ต้องมี เป็นข้อมูลพ้ืนๆ ไม่ใช่ข้อมูลเชิงลึกที่จะต้องถามว่า
เด็กคนนี้พ่อแม่ชื่ออะไรคงไม่ใช่ ฉะนั้นข้อมูลที่ต้องอยู่ในมือของเราแต่ละคนต้องมี ทาง
กองคลังจะต้องมีข้อมูลมาบอก ปีงบประมาณทุกครั้งจะต้องปิดงบปิดอะไร เจ้าหน้าที่
จะต้องคาดว่าจะต้องปิดอะไร ตามรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมันก้าวหน้า
มั้ย อุปสรรคในการลงระบบไม่ได้อย่างไรบ้าง ก็เปิดให้พวกเรามาพูดคุย กองช่าง ซึ่ง
งานต่อไปมากมายยังมีคงค้างอยู่ในข้อบัญญัติไหมหรือว่าด าเนินการเสร็จสิ้นยังมีปัญหา
และอุปสรรคอย่างไร เบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณได้หาวิธีการป้องกันแก้ไขหรือไม่
อย่างไรเพราะว่างานในหน้าที่ก็คืองานในข้อบัญญัติ ทาง สป. งานกิจกรรมค่อนข้าง
เยอะไม่ว่าจะงานอบรมไม่ว่าจะงานมณฑลต่างๆ งานร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆ จริงๆต้อง
สรุปว่าปีหนึ่งประมาณกี่เรื่องได้แก้ไขก่ีเรื่องได้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทุกรายหรือไม่ก็คนละ
นิดคนละหน่อยก็เป็นการบันทึกข้อมูลการประชุมการติดตามสิ่งที่ได้รับมอบหมายไป 
เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะฝากไว้กับผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานแต่ละกอง 1. เมื่อ
ท่านมอบหมายงานไปแล้วหน้าที่ของท่านไม่ใช่ก ากับอย่างเดียวท่านต้องควบและก ากับ
ดูแลสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาลูกของเราเดินไม่ตรงทางต้องจับมันให้เดินให้ตรงทาง 
ควบคุม เพราะฉะนั้นการควบคุมจะต้องไปใกล้ชิดกับเขาเข้าไปสอบถามบ้างเป็นอย่า
งบไรตอนนี้ไปถึงไหนด าเนินการไปถึงไหนเหมือนลูกหลานที่กลัวพ่อแม่ลูกศิษย์ที่กลัว
ครูก็ไม่กล้าจะไปพบครูไม่กล้าพูดครูต้องตามไปที่บ้านตามไปดูปัญหาและอุปสรรคที่
บ้านตามไปสอบถามเราก็ควรจะใช้กลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้เข้ามาก ากับเข้ามาควบคุม
ผู้ใต้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานฝากไว้เป็นข้อคิดโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมา 1ปีมา
นี้พบสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาพบสิ่งที่เป็นปัญหาในการท างานของแต่ล าคน ท่าน
เองก็ต้องมีปัญหาท างานก็ต้องมีปัญหาพบข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดหนึ่ง มักจะพบเจอ
กันด้วยตนเองหรือไปเจอของคนอ่ืนเขา ก็เกิดขึ้นไม่ก่ีสาเหตุหรอก 1 คือการรอบคอบ 
ขาดการรอบคอบไร้การตรวจทาน บางอย่างรวดเร็วจนเกินไป และที่ส าคัญไม่ค่อย
อ้างอิงถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็หมายถึงว่าเราไม่รู้จริงเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ
เรื่องระเบียบที่เราควรรู้ที่เราถือไว้ในมือหรือว่ารู้แล้วเรายังตีความไม่ออกตีความคนละ
อย่างก็มี อันนี้ประเด็นมองถึงปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นในการแก้ไขการรอบคอบต้องมี
การตรวจทานอาจพิมพ์สระอิเป็นสระอุไป เมื่อมาตรวจทานดูผิดพลาดก็แก้ไขไป งาน
ด่วนรวดเร็วต้องเสร็จทันเวลาก่อนต้องมีเส้นตายมันก็พลาดได้ง่ายเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นท ายังไงให้มันเป็นงานด่วนต้องรีบท าแต่เนิ่นๆ วางปฏิทินวางแผนไว้ อัน
ไหนท าก่อนอันไหนท าหลัง มันก็จะลดปัญหาในงานที่ต้องด่วนลงได้ ถ้าเอามารอเป็น
กระจุกหรือเพ่ิงมาท าเดือนสุดท้ายบางอย่างมันพลาดกันง่ายเราต้องหาสาเหตุให้มันได้
ก่อน แล้วก็ลองมาหาทางแก้ไขดู มันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติผมไม่ต าหนินะเพราะทุก



คนต้องผิดพลาดอยู่แล้วแต่ว่าให้น าความผิดพลาดเหล่านี้มาแก้ไขดูหมายถึงว่าเรามีการ
พัฒนา ความสนใจ ความไม่ชัดเจนในข้อกฎหมายในประเด็นที่พูดไปเมื่อสักครู่
เพราะฉะนั้นเวลาเรามีเวลาว่าง ควรจะหยิบคู่มือในการท างานของเราแต่ละกองแต่ละ
งานก็จะมีคู่มือของเขาเปิดขึ้นมาดูมาตีความกันดูมาสร้างความเข้าใจ แล้วโดยเฉพาะ
เราท างานทุกวัน สิ่งที่หนุนหลังเราก็คือระเบียบเป็นตัวผลักดันเรา หากเราท างานไม่มี
ระเบียบร้อยทั้งร้อยตกเหวตายหมดไม่มีไรช่วยเหลือได้ สิ่งที่ช่วยเหลือได้ก็คือระเบียบ
ข้อกฎหมายนี่แหละเราได้มาชี้แจงเราได้ท าตามข้อนี้ข้อนี้ ถ้าท่านอิงระเบียบแล้วชี้แจง
ถ้าคุณไม่มีเจตนาฝ่าฝืนระเบียบโทษมันก็จะเบาลงอยู่แล้วถูกตักเตือนไป ประหมิ่น
เลินเล่อไปไม่รู้ระเบียบหรือหารือ โดยเฉพาะมันก็มีระเบียบใหม่ๆมาเยอะของเก่าๆนี่
เขาโล๊ะไปนานบางครั้งก็หยิบมาใช้บางครั้งมาอ้างอิงกฎหมายก็หน้าแตกไป
เพราะฉะนั้นแก้ไขให้ชัดเจนการตีความระเบียบไม่แตกฉานก็คือต้องให้ท าใส่ใจทันต่อ
เหตุการณ์ข้อมูลข่าวสารเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็แก้ปัญหาความไม่ชัดเจน
กฎหมายเช่นกันเราต้องปรับปรุงและส่วนทีใ่ครท าผิดพลาดมาต้องให้โอกาสคนพัฒนา
แก้ตัวพยายามพูดให้ก าลังใจซึ่งกันและกันก็เก็บหัวใจตัวเองไว้เงียบๆอย่าไปซ้ าเติมกัน
เราต้องคิดอย่างเสมอว่าทุกคนพลาดได้แม้กระทั่งตัวเราก็พลาดได้เช่นกันต่างคนต่างคิด
แบบนี้ต่างคนต่างให้ก าลังใจกันที่พลาดไปก็จะหาทางแก้ไขให้บรรเทาเบาบางลงต่อไป
ต้องช่วยกันไปมันก็จะเป็นการส่งเสริมให้กับองค์กรเกิดการจับไม้จับมือกันขึ้นมาอันนี้ก็
เป็นประเด็น หนึ่งปีงบประมาณท่ีผ่านมาเราโดนหน่วยตรวจสอบหลายๆหน่วยงานท้วง
ติงมาเยอะที่เพ่ิงผ่านไปก็คือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ ส่วนทางจังหวัด
มีโปรแกรมมาเดือนมกราคมของเราเพ่ิงผ่านพ้นไป......ซึ่งรายงานครั้งนี้เป็นรายงานการ
ท าผลงานระดับหนึ่ง....เพราะทุกๆครั้งผมท างานอยู่ น่าจะเป็น 2 หรือ3 แผ่นมีใบปะ
หน้าบ้างลับบ้างแต่ครั้งนี้เป็นเล่มก็ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ที่เก่ียวข้องได้ไปปรับปรุงได้ท าค าชี้แจงเข้ามาก็ว่ากันไป บางอย่างมันต้องมีการต้ัง
คณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบตามข้อแนะน ามันต้องดูที่เจตนาเรา เราเข้าใจเรื่อง
กฎหมายเรื่องระเบียบไหม เราก็ชี้แจงเข้ามาเราขาดความเข้าใจเป็นเหตุบรรเทาได้
เจตนาเท่านั้นที่จะบรรเทาให้คุณไม่ได้ คุณรู้อย่างนี้มันไม่ถูกคุณไปผ่าฝืนท ามีเจตนา ก็
ต้องเร่งรีบด าเนินการเราต้องด าเนินการแก้ก็จะเป็นส่วนของทางกองคลัง การเงิน การ
บัญชี ก็จะเป็นฝ่ายเป็นงานงานบัญชี งานการเงิน งานทะเบียนทรัพย์สิน งานพัฒนา
จัดเก็บรายได้ สามงานหลัก งานธุรการก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามารับผิดชอบ ก็จะมี 4 งาน
หลัก 4 งานหลักก็จะมีมาตรวจก็จะมีข้อบกพร่องกันทุกงาน เพราะฉะนั้นข้อบกพร่องที่
ได้รับมาก็ให้เราถือว่าปีต่อไป เอาสิ่งเหล่านี้อย่าให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนอีกสิ่งที่มันไม่มี ก็
ท าให้มันมี ก็เอามาใช้งานจริง วันนี้ก็สัมภาษณ์เข้ามาอีกหนังสือจากตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งก็เน้นย้ ามาท่ีงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานจัดเก็บให้ถือปฏิบัติตาม ตามข้อแนะน าของ สตง. ฉบับหลังมาแล้วก็
ถ่ายส าเนาเพราะแจ้งส าเนาให้ ผอ. เอาไว้ ขอถ่ายเอาเรื่องนี้ไปให้ผู้ประกอบการอ่าน 
ควบคู่กับการก็จะโยนไปที่บริษัทใหญ่ ที่มันเป็นรายได้พิเศษรายได้ที่เกิดข้ึน
ผู้ประกอบการรายเล็กของปั้มน้ ามันนี้ ซึ่งเราก็ไม่สามารถจะจัดเก็บได้ เพราะว่าเราไม่
จัดเก็บตามระเบียบตามหน้าที่ ทางจัดเก็บจะต้องชี้แจงไปทาง สตง.แล้วก็ว่ากันไป ว่า



ท่านไม่มีความเข้าใจ เขาบอกว่าอย่างไร ทางนี้จะเป็นคู่มือให้ท่าน เป็นบันทึกท่ีมัน
มาถึงผมจะเก็บไว้เป็นกรอบ เราก็จะได้แก้ไขในการจัดเก็บตามหนังสือ สตง.ฉบับหลัง
มาแล้วก็ถ่ายส าเนาเพราะแจ้งส าเนาให้ ผอ. เอาไว้ ขอถ่ายเอาเรื่องนี้ไปให้
ผู้ประกอบการอ่าน ควบคู่กับการก็จะโยนไปที่บริษัทใหญ่ ที่มันเป็นรายได้พิเศษรายได้
ที่เกิดขึ้นผู้ประกอบการรายเล็กของปั้มน้ ามันนี้ ซึ่งเราก็ไม่สามารถจะจัดเก็บได้ 
เพราะว่าเราไม่จัดเก็บตามระเบียบตามหน้าที่ ทางจัดเก็บจะต้องชี้แจงไปทาง สตง.แล้ว
ก็ว่ากันไป ว่าท่านไม่มีความเข้าใจ เขาบอกว่าอย่างไร ทางนี้จะเป็นคู่มือให้ท่าน เป็น
บันทึกท่ีมันมาถึงผมจะเก็บไว้เป็นกรอบ เราก็จะได้แก้ไขในการจัดเก็บและก็ฝากไป
ทางการเงินนะครับที่เรามาคุยกันนี้ไม่ได้มาประจารนะ เอาข้อเท็จจริงคุยกันให้พวกเรา
ได้กันแก้ไขว่าใครจะต้องด าเนินการต่อไปที่ผ่านมาก็ว่ากันไป แต่ต่อไปก็ให้น้อยกว่านี้
ท าให้เป็นกิจวัตรประจ าวันอย่าให้เป็นประจ าเดือน ส่วนงาน สปสช. เป็นงานหลักไม่ใช่
งานฝ่ายที่เราจะต้องมาดูแลแทนต่อไปเวลาเขามาตรวจสอบไม่ใช่ สตง. ที่จะลงมา
ตรวจสอบปกติแบบนี้นะครับ เขาจะมีการสังเกตปี1สัก1ครั้งแต่ละส่วนก็อยากให้ท า
หน้าที่ของตัวเองก่อนเป็นลัก งานที่ต าแหน่งตัวเองเนี่ยมาเป็นหลักก่อนงานอย่างอ่ืนก็
ท าควบคู่กันไป ส่วนทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับ...เรื่องท่ีทางคณะกรรมการ
โรงเรียนเนี่ยเขายินยอมให้ใช้นั้นไม่ทราบว่าด าเนินการไปถึงไหน สตง.เขาจะออกมา
ตรวจสอบอย่างน้อยเราก็มีความก้าวหน้าไปบ้างหรือปรับปรุงอะไรบ้าง...ในตอนนี้แต่
ละกองขิง สนง.ปราบปรามข้อบัญญัตินี้ยังด าเนินการไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือยังมี
โครงการไหนที่ยังด าเนินการอยู่แล้วก็ต้องมีความพยายาม  

คุณรวีวรรณ ภักดีกลาง ค่ะเรียนท่านปลัดและพนักงานส่วนต าบลทุกท่านนะคะ ส าหรับโครงการต่างๆตาม
ข้อบัญญัตินะคะ ด าเนินการยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นนะคะเนืองจากเราขาดนักวิชาการ
เกษตรไปเพิ่งได้มา2เดือน งานด้านการเกษตรก็จะมี3โครงการและก็งานเกี่ยวกับเรื่อง 
อบต.สัญจรและอีกประมาณ10โครงการที่เราไม่ได้ท าเนื่องจากเราขาดบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุข ฉะนั้นขอหารือไปยังท่านผู้บริหาร บุคลากรส านักปลัด อยากจะ
ได้ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขหรือจะให้ดีก็ให้เปิดกองสาธารณสุขเลยก็ได้นะคะ 
ฝากผู้บริหารพิจารณาตรงนี้ด้วยที่จะขยายกรอบการท างานในส่วนนี้ให้ได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนนะคะ ในแต่ละงานแต่ละต าแหน่งแต่ละท่านก็มีภารกิจและก็
งานประจ าเยอะแยะมากมายอยากให้มีต าแหน่งโดยตรงงานก็อาจจะได้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน เหมือนกับเพ่ิมงานของแต่ละท่านแต่ละคนนะคะก็เหมือนไม่เป็นที่น่าพอใจ
สักเท่าไหร่ก็อยากได้ต าแหน่งที่โดยตรงงานก็อาจจะได้มีประสิทธิภาพกันมากกว่านี้ ปี
หน้าก็จะพยายามก ากับดูแลและท าให้ดีมากกว่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
ปลัด ก็จะพูดถึงปัญหาอุปสรรคให้ฟัง เราขาดบุคคลที่จะรับผิดชอบเรื่องงานด้านสิ่งแวดล้อม

ตอนนี้ที่เหมารวมก็จะเป็นทางนิติกรดูแลทุกอย่างเลยทั้งงานบุคคล งานบุกรุกพ้ืนที่ ทั้ง
งานสิ่งแวดล้อมด้วยทั้งหมด แต่ตอนนี้เกษตรน่าจะมีมาแล้วต้องดูแลเรื่องเหล่านี้
โดยตรงก็ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนเพราะฉะนั้นปีงบประมาณปี 2560 
นี้เราจะเร่งประชุมคณะกรรมการเราตั้งกันมาเราไม่ค่อยได้ประชุมกันในหายปีมานี้เรา



ตั้งคณะกรรมการกันมาตลอดแหละเวลาเราจะด าเนินงานกันเราก็ต้องมาประชุมกัน มี
การบันทึก ลงชื่อ แสดงความคิดเห็นกัน แผนพัฒนาฯ3ปีนี้ปรับได้ตลอด เราก็จะเริ่ม
ประชุมกันในปีงบประมาณปี 2560 เดือนตุลาคม อาจจะปลายเดือนตุลามาก าหนด
กรอบกันจะเอาต าแหน่งเพ่ิมหรือไม่ก็ว่ากันไปจะเอาอะไรยังไงก็พูดกันในที่ประชุม 
แนวทางท่ีจะเปิดกองที่เปิดให้เราจะคุยกันไปจนถึงพนักงานจ้างที่ต่อกันมา5ปีก็จะได้
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจนะครับ จะต้องใช้วุฒิ คุณสมบัติพิเศษแต่ว่าหลักเกณฑ์นี้
เราต้องประชุมกันว่าเราควรใช้หลักเกณฑ์เดิมไหม ถ้าใช้หลักเกณฑ์เดิมก็แต่ละกองก็ยัง
เหมือนเดิมกันอยู่ตามข้อบัญญัตินั้นถ้าพูดถึงหลักของ สป. กิจกรรมโครงการก็เยอะก็
เหมือน อบต.ทั่วประเทศ ส่วนตรงนี้ของกองคลังก็ได้ประชุมกัน ในแต่ละกองก็ได้
ประชุมกัน ของกองคลังนี้ไม่ใช่แค่รับผิดชอบในกองของตัวเองเพียงอย่างเดียว งานมัน
เกี่ยวพันธ์กันทุกกองเพราะมีหน้าที่หลักในการรับฎีกา ตรวจฎีกา เบิกจ่ายก็เป็นกองที่มี
ความส าคัญ บุคลากรของกองคลังทุกคนมีความส าคัญมาก ก็ไม่ใช่ว่าทุกกองไม่มี
ความส าคัญก็มีความส าคัญเหมือนกันแต่ก็แยกตามหน้าที่กันออกไป ทุกกองทั้งกอง
ส านักปลัด กองการศึกษาหรือกองช่าง ก็มีความส าคัญในการขับเคลื่อนงานให้มีการ
พัฒนาเกิดขึ้น ให้มีผลงานเกิดขึ้นให้องค์กรมีชื่อเสียง แต่ว่าขับเคลื่อนไปแล้วมันไม่มี
งบประมาณเข้ามาก็ไม่มีความส าคัญอยู่ดีเราต้องมีการแก้ไข มีการพัฒนา เพราะฉะนั้น
หัวใจของการท างานไม่ได้อยู่ที่เงิน มันอยู่ที่การท างานคุณภาพของการท างาน 
เพราะฉะนั้นการท างานเรื่องเหล่านี้ต้องละเอียดอ่อน ต้องรอบคอบ ผิดพลาดมาก็มีข้อ
ต าหนิข้อชี้แจงกันบ้าง ก็ขอให้ก าลังใจกับพนักงานในการท างานทุกคน การท างานเรา
ก็ผิดพลาดกันได้แต่ก็น าข้อผิดพลาดนั้นมาแก้ไข เราก็จะช่วยกัน ก็โดยเฉพาะเรื่อง
ระเบียบกฎหมาย ทุกกองก็มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว กองช่างก็ต้องมี
ใบอนุญาตการตรวจงานต่างๆเหล่านี้เก็บเอาไว้ ก่อนหน้าที่พูดถึงกองคลังก็คือระเบียบ
ในการรับ เบิกจ่าย การจัดท าฎีกา ตรวจฎีกา แม้กระทั่งการจ่ายเงินที่เป็นเช็คอยู่ที่กอง
คลังทั้งหมดเพราะฉะนั้นในการจ่ายเงินทุกประเภทไม่ใช่เฉพาะรับเงิน จ่ายเงิน
สงเคราะห์ก็เป็นหน้าที่ของกองคลังทั้งหมด ถ้าพูดไปก็รวมไปถึงเบี้ยยังชีพต่างๆส่วน
หน่วยดูแลและประสานงานก็จะเป็นนักพัฒนาชุมชน ส่วนทางกองช่างเราก็ยังขาด
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า1ต าแหน่ง ส่วนงานอื่นๆสถิติให้บริการก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมไหม 

 คุณสุปนาท ชมชื่นดี ครับ ตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเรื่องไฟฟ้ากับเรื่องห้องน้ าตัวงานซ่อมไฟตอนนี้มี
หนังสืออยู่5ฉบับ5หมู่บ้านที่ท าเรื่องมาตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างซ่อมดูอาการเพราะว่าเรา
ยังขาดบุคลากร1ท่านขึ้นเสาไฟฟ้าครับ 

ปลัด ก็ต้องจัดการให้เป็น อย่างช่างลาออกไปอย่างในปีงบประมาณต่อไปนี้ถ้าเรามีการจ้าง
เอาไว้แต่ว่าถ้าเราจะสรรหาก็สรรหาต่อไป เพราะว่ายังมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างเหลืออยู่
ที่จะต้องรอการแก้ไขอยู่ และกองช่างก็เหลือกันอยู่3คนอีกคนหนึ่งก็ออกพ้ืนที่ไม่ได้ต้อง
อยู่ประจ าโต๊ะธุรการก็จะเหลือแค่2คนก็ช่วยๆกันดูแลในทุกส่วน ใครมีอะไรก็คุยๆกัน
ช่วยเหลือกัน งานจึงจะมีประสิทธิภาพ การท างานก็ต้องมีการวางแผนร่วมกัน และก็
หนังสือจากทางโรงเรียนเราก็ได้รับไปแล้วแต่ละพ้ืนที่ 

คุณประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว ค่ะเรียนท่านนายก อบต.แกใหญ่พนักงานทุกท่านนะคะ ส่วนทางกองการศึกษาของเรา
ก็เม่ือประมาณกลางเดือนนะคะที่ท่านนายกมอบหมายให้ไปร่วมงานที่โรงเรียนบ้านแก



ใหญ่ก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องน้ าท่วม เรื่องอาคารเรียนตรงนี้ก็ทางนิติกรได้ประสานงานไว้
แล้วเรื่องการขอใช้พ้ืนที่ของโรงเรียนบ้านนาเกากับโรงเรียนบ้านแกใหญ่ ซึ่งอีกท่ีหนึ่งที่
ได้คุยกับทางธุรการแล้วก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อก็จะน าเรียนและส่งไปยัง
ท่านนิติกรให้ด าเนินการให้อีกหนึ่งแห่งนะคะ ซึ่งจะได้ท าแผนในการเบิกจ่าย
งบประมาณในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทางของเรานี้ยังไม่ได้เป็นพื้นที่ของเรา
โดยสมบูรณ์แบบ การพัฒนาการจัดการและมาตรฐานของกรมท่ีก าหนดไม่ได้ตาม
มาตรฐาน ซึ่งถ้าอนาคตในวันข้างหน้าถ้าตรงนี้เราผ่านการอนุมัติหนังสือหลักฐาน
เรียบร้อยเหมาะสมในการก่อสร้างตามรูปแบบและเพ่ิงท างานได้2เดือนนะคะก็ตรงนี้ก็
ได้เข้ามาจัดสรรของค่าตอบแทนเงินของพนักงานจ้างทุกคนนะคะ ในส่วนนี้ได้แจ้งกับ
ทางบัญชีแล้วเรื่องเงินคงเหลือซึ่งทางกองการศึกษาเราก็ได้จัดการไม่ได้ส่งเงินนี้ไปท่ี
กรมก็จะบริหารจัดการเบิกเป็นเงินตกเบิก ก็ได้แจ้งไปยังกองคลังแล้วว่าจะด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 29-30 นี้นะคะ แต่ยอดเงินตรงนี้ได้รับโอนเข้ามาได้อยู่ที่เดือน
กันยายน 30,910 บาท นี่ก็โอนมา2รอบแต่ว่าโอนมาแค่บางส่วนซึ่งตกเบิกจะเหลืออยู่
ที่ครูสมจิตรซึ่งเราจะขอใช้เงินนี้บริหารจัดการก็คุยกับทางคุณอุทัยนะคะว่าถ้าเงินยังไม่
มีการโอนมาก็จะขอใช้เป็นตกเบิกให้เป็นเดือนตุลาคม แต่ว่าในวันสองวันนี้ก็จะ
ประสานกับเจ้าหน้าที่เจตนาของเราคือจะเคลียร์ให้หมดเลยตั้งแต่ปี 57 ที่ยังได้ไม่ครบ
นะคะเราก็จะตรวจสอบและเคลียร์ให้ครบเลยตรงนี้ที่มีเงินเหลือจ่ายเยอะก็เพราะว่าครู
อัจฉราพรได้ลาออก ยังไงก็อาจจะเสร็จสิ้นในวันสองวันนี้นะคะ ส่วนงานที่ด าเนินการ
ก่อนหน้านี้ก็จะให้ทางจ่าสิบเอกปัณณธร ปัญญาเหลือ รายงานความคืบหน้าตั้งแต่ก่อน
หน้าเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในปี 60 นะคะขอเรียนเชิญค่ะ  

จ่าสิบเอกปัณณธร ปัญญาเหลือ เรียนท่านนายกผู้บริหารและพ่ีๆน้องทุกท่าน ก็ทางจ้างเหมาอยากได้ผู้ชายสัก2คน
ผู้หญิง4คน 

ปลัด ก็เอาตรงนี้ให้จบเพราะยังไม่ได้ท าพิธีเพราะออกพรรษาท าอะไรไม่ได้พิธีทางมงคลนี่
ไม่ได้และเป็นยังไงกันบ้างเราได้ช่วยดูแลกันไหม เราเปิดก็เข้าไปดูบ้างว่าประตูผุพังฝน
ตกน้ ารั่วไหลไหม 

คุณกฤติยา ศรีโกตะเพชร ค่ะเรียนท่านนายกและพนักงานทุกท่านนะคะ พอดีทางศูนย์ก็ได้ปรึกษากับผู้ปกครอง
แล้วนะคะว่าออกพรรษนี้เราจะท าพิธีขึ้นโดยที่ว่าผู้ปกครองบางคนก็เสียสละท าเวลา
ท าอาหารมาเราคุยกันแล้วว่าออกพรรษาเราก็จะหาวันอีกทีหนึ่งก็พ่ีฉลองแกก็ดูแลด้วย
นะคะก็ยังไม่พบอะไรแต่อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องศาลพระภูมิได้คุยกับผู้รับเหมาคือเขาจะ
ย้ายมาให้ข้างหน้าแต่ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมวันนี้ก็คุยกับคุณพิสูตรไปแล้วเดี๋ยวเขาจะ
จัดการให้อีกเรื่องหนึ่ง 

ปลัด ครับก็ศาลพระภูมิกับข้ึนอาคารใหม่ ส่วนเรื่องข้ึนอาคารใหม่เนี่ยก็วางแผนกันก็จะเป็น
ให้2ห้องเรียนจ านวนเด็กตอนนี้มี50คนก็ถือว่าไม่น้อย ก็ให้ทาง ผอ.และทีมงานได้
วางแผนกันดูว่าเกี่ยวกับพัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆด้วย ห้องพักครูด้วยวางแผนกันใหม่ให้
รวมไปถึงพิกัดตั้งศาลพระภูมิด้วยให้ทาง ผอ.ช่วยดูและศาลพระภูมิผมว่าจะท าพร้อม
กันได้จัดท าของ อบต.ด้วย ของ อบต.นี้เอียงมากดินทรุดแรงมากเพราะฉะนั้นเราก็
มองดูก็เหตุการณ์ความเชื่อเกิดขึ้นกับพนักงานสมาชิกของเรา เราก็ต้องลองดูว่ามันเป็น
สาเหตุหรือไม่ ไม่ใช่ว่างมงายแต่มันเป็นความเชื่อเกิดศรัทธามันเกิดความสบายใจ ก็



ทางผู้ปกครองทางศูนย์เด็กเล็กก็แล้วแต่ศรัทธาของผู้ปกครองส่วนทางเราก็จะมีตาม
ศรัทธาของพวกเราเหมือนกันรวมทั้งสมาชิก อบต.ด้วยนี่ก็ไปเชิญเขามาร่วมพูดคุย
ปรึกษาหารือกันตกลงความเข้าใจให้ตรงกันคือวันที่ 5 ตุลาคม อันนี้ก็จะประชุมกันแค่
สมาชิกเจ้าหน้าที่ของเราก็ไม่ต้องขึ้นมาฟังด้วยวันที่ 5 ตุลาคม ผมได้นัดเขามาแล้วว่า
ท่านควรจะท าอะไรควรจะเตรียมเอกสารอะไรมาเสนอผม เพราะฉะนั้นต้องมีความ
ปรับปรุงว่าพ่ีน้องของเราท างานกันยังไงกันบ้าง ศูนย์แกใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องฝนตก
น้ าท่วมพื้นอาคาร หลังคารั่ว ทางกองการศึกษาก็ลงตรงนี้ไว้จะได้หาคนเข้าไปดูแล
หลังคานี่เราสามรถเสริมได้เปลี่ยนได้ป้องกันน้ ารั่ว ส่วนพื้นจะมีการป้องกันน้ าอย่างไรก็
จะหาทีมงานเข้าไปดูแก้ไขมันเป็นการเฉพาะหน้าไม่ใช่การก่อสร้าง ถ้าให้เป็นการ
ก่อสร้างนี่ก็ไม่ได้แต่บางอย่างที่มีความจ าเป็นนี่ก็ต้องดูก็ตกลงกันใหม่ ส่วนเรื่องงบหา
อารกลางวันหรืองบต่างๆเราก็จะมารายงานการใช้จ่ายก็คือคุณต้องใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ตามที่ขอไป อย่างเดินทางไปราชการถ้าใช้ไม่หมดเราก็ต้องเอางบมาคืน
หรือใบเสร็จเข้ามาเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่อาหารกลางวันเท่านั้นแต่เป็นทุกๆเรื่องช่วยกัน
ดูเรื่องแหล่านี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายก็ต้องส่งคืนตามระเบียบ  

คุณยุพา ดวงตา นิดหนึ่งคะคะท่านนายก อย่างกรณีที่ท่านนายกบอกว่างาน สปสช. เป็นงานฝาก งั้นมัน
ก็เป็นภาระมากด้วยถ้าเป็นงานรับฝากต้องมีทะเบียนทางการไหมคะ เพราะท่านมายัด
ที่กองคลังซึ่งกรณีของเดือนนี้ เดือนกันยายน มันท าให้เป็นภาระงานในหน้าที่เราก็จะ
ท าได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นควรจะเวียนกันท าถ้าคิดว่าเป็นงานรับฝาก ซึ่งจริงๆแล้วมัน
เป็น งานถ่ายโอนที่ผู้บริหารเป็นประธานโดยต าแหน่ง เพราะถ้างานรับฝากท่านนายก
สมควรที่จะให้ได้ท ากันทุกคนเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมเพราะมากองที่ กองๆเดียว
หรือต าแหน่งบางต าแหน่งท าให้ท างานให้ท างานในหน้าที่มันก็ไม่เต็มที่คะ นี่คือ
ข้อเสนอนะคะ ควรจะให้ท ากันทุกๆคนนะคะจะได้รู้ว่าไม่ใช่งานที่รับฝากท าก็ได้ไม่ท าก็
ได้มันเป็นงานถ่ายโอนต้องท าคะ ขอบคุณคะ 

ปลัด งาน สปสช. ด้วยการเริ่มต้นเราท าตั้งแต่เมื่อปี 50-52 ที่เรารับท ามาถึงตอนนี้ ตอนนั้น
ลักษณะงานยังไม่จริงจังขนาดนี้ ตอนหลังมีเรื่องต้องดูแลกองทุนผู้สูงอายุ ถึงจะได้รู้ว่า
มันเป็นงานที่เราจะต้องเข้าไปดูแล โดยการที่คณะกรรมการจะท างานเหลานี้ไม่ได้อยู่
แล้ว กรรมการ 10 กว่าคนให้ตั้งอนุเข้ามาเพ่ือที่จะเข้ามาดูเรื่องการเงินการบัญชีให้ 
เลือกเลขาฯ โดยให้ผู้บริหารแต่งตั้งเข้ามา เพราะฉะนั้นทุกอย่างประชาชนได้รับ
ประโยชน์ก็ถือว่าส าคัญท้ังหมด จนกว่าเราจะแก้ปัญหาของเราเอง เช่นทางน้อง บอก
ว่าการลงระบบหนักหนาสาหัสเป็นไปได้น่าจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลือนี่ก็คือ
ทางออกหนึ่งที่เสนอเข้ามาซึ่งเราก็ต้องน าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาเพ่ือให้งานของตรงนี้
มันได้บรรเทาลงการแบ่งเบาไป ต้องหาวิธีการ ก็ยินดีรับฟังข้อเสนอของน้อง ๆ ทุกคน 

คุณปริยาภัทร เรืองไกล และในครั้งล่าสุดนะคะ สปสช. ที่สหกรณ์มาตรวจดูงบการเงินของ สปสช. ด้วย แล้วก็
ดูว่าในปี 2559 นี้ได้ด าเนินกิจกรรมอะไรบ้างในปี 2559 ......ก็มีแค่เบิกเบี้ยประชุม ก็
ถ่ายเอกสารเก็บไว้อยู่ 

ปลัด ก็ฝากอีกหนึ่งงานที่เก่ียวข้องเช่นเวลารับเงินอุดหนุนไป ซึ่งตอนหลังทางสภาไม่อนุมัติ
ให้หน่วยงานอื่น เช่น ขอท าโครงการเข้ามา ยกเว้นของกาชาดสุรินทร์เท่านั้นโรงเรียนที่
เสนอเข้าไม่มี สภาไม่ให้ยกเว้นจดหมายของ คสช. เรื่อง ยาเสพติดเท่านั้นที่ให้ไป



เพราะฉะนั้นการรายงานก็ยังมียาเสพติด 5 พันของโรงเรียน รายงานเข้ามาก็ฝากงาน
ถ้าของโครงการซึ่งมันก็มีใน สป. และกองที่รับผิดชอบผมได้แทงหนังสือไปให้
ตรวจสอบทั้งสองหน่วยงาน ของโรงเรียน เรื่อง อาหารกลางวันแทงไปทางกอง
การศึกษาด้วยกองคลังด้วย ทางธุรการเวลาท าส าเนาไปให้ดูตามแทงของผู้บริหารแทง
ไปทั้งสองหน่วยก็ต้องไปทั้งสองหน่วย ตอนหลังได้ทราบข่าวว่าไปเฉพาะกองคลังอย่าง
เดียวเจ้าของงบประมาณท่ีตั้งในข้อบัญญัติไม่มี ขอตรวจสอบไม่มี เพราะฉะนั้นต้อง
ช่วยกันตรวจสอบ ส าคัญหนึ่งก็คือว่าใช้จ่ายเงินหมดไหมในการท าโครงการถ้าไม่หมด
ต้องคืน ต้องส่งคืน ต่อไป เรื่อง อาหารกลางวัน จะไม่ต้องรอกันแล้ว โรงไหนใช้หมด
ก่อนในระยะเวลาที่ก าหนด กี่วันกี่สิบวันใช้เงินหมดก็รายงานมาแค่จะขอตั้งของบของ
ไตรมาสต่อไป งวดถัดไป เรามารอกันแบบนี้บางแห่งหมดบางแห่งไม่หมดแล้วให้มา
รายงานด้วยความเป็นจริงไม่น่าจะใช่ การรายงานการใช้จ่าย คุณต้องใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ตามที่ขอไป เหมือนยืมเงินไปราชการ ใช้ไม่หมดเขียนมาไม่หมด มันก็ต้อง
เก็บกระเป๋าของเราคืน เพ่ือรับใบเสร็จเข้ามาก็ฝากๆดูไม่ใช่เฉพาะอาหารกลางวัน เรื่อง
อย่างอ่ืนด้วยของแต่ละกองที่รับผิดชอบ ช่วยกันดูเรื่องเหล่านี้จะได้ไม่เกิดปัญหา เวลา
เอกสารมาขนาดนี้คืนเงินไม่ได้ใช้จ่าย ถ้าใช้จ่ายทั้งหมดก็ไม่ต้องคืน คุณสนองชัย คุณ
สมยศถ้าเลิกประชุมแล้วสถานที่ คุณทองยอนด้วย เดี๋ยวประธานสอบเขาจะบอกว่าจัด
สถานที่ยังไง ก็เริ่มจากวันนี้วันพรุ่งนี้ คุณปิยภัทรอยู่ที่ห้องท างานตลอด ใครจะไปฝาก
บริจาคเพ่ือสมทบจัดแซนโฎนตาของ อบต. ซื้อหัวหมู คุณยุพาจะติ๊กรายละเอียดให้รู้
ยอดค่าใช้จ่าย ช่วยๆกันไม่บังคับว่าจะคนละเท่าไหร่ท่านมีเท่าไหร่บริจาคเข้าไป ได้
เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละ มันที 2 กรณี เรื่อง ค่าศาลพระภูมิด้วยแต่ศาลพระภูมเรา
ไม่ได้ท าเดี๋ยวนี้ แจ้งให้รู้ลวงหน้า ก็คงสรุปวันจันทร์ พนักงานจ้างก็มาท างาน
เหมือนเดิม และก็ท่ีศูนย์เด็กเล็ก 2 3 ศูนย์ขออะไร ก็ทางกองการศึกษา ท าแผนการ
ด าเนินการของข้อบัญญัติงบประมาณด้วยทุกคน กองคลังเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย เรื่อง 
รายงานข้อบัญญัติแจ้งมาแล้ว มันเริ่มสิ้นปีงบประมาณมันต้องท าอะไรบ้างก็หลาย
อย่าง ฝากเรื่องทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนครุภัณฑ์ ตัวไหนที่ผลิตกันไหมก็เสนอ 

คุณยุพา ดวงตา เพ่ิมอีกหนึ่งเรื่องนะคะ สหกรณ์คะ สหกรณ์ท่ีว่ามีปัญหาร้อง ผอ.กองคลังกับปลัด ตัว
ดิฉันเองได้ไปติดต่อที่จะกู้สามัญคะ แต่มีข้อแม้ว่าถ้าหากเรากู้ในหน่วยงานของเราที่
ไม่ได้น าเงินหักส่งก็คือ ส่งด้วยตัวเอง ถ้าส่งไม่ตรงเวลา เราที่กู้ก็ต้องรับผิดชอบของคน
ในหน่วยงานด้วย ที่ยังไม่น าส่ง เพราะฉะนั้นคิดว่าถ้า ผอ.กองคลังต้องเซ็นยินยอมหัก
แล้วอะไรแล้วถ้าจะหักก็เริ่มหักปีงบประมาณหน้าเลยได้ไหมคะ เพราะว่ามันจะได้ไม่
เป็นปัญหาส าหรับทุกๆคนที่จะยื่นกู้ 

ปลัด ตกลงแล้วสิ้นเดือนตุลาหักเลย ให้สมาชิกได้รับทราบตามนี้ ทางผู้รับค ายินยอมที่จะหัก
เขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพียงแต่ทุกข์ครั้งเวลาหักทางสมาชิกของเราบอกว่าให้กระแส
หมุนเวียนเพื่อโชว์ยอดเสตดเม้นก่อน ตอนนี้คงจะมักง่ายอย่างนั้นไม่ได้ ต้องเสี่ยงโทษ
อาญา ผอ.กองคลังทุกแห่งโทษอาญาว่า รับแล้วไม่ปฏิบัติละเว้น ข้อที่ 157 ผิดทาง
อาญาด้วยก็บอกไว้แล้วผู้บริหารชุดนี้เขาใช้นโยบายโปรดเกล้าแล้วก็มีการทะเลาะกันที่
เมืองหลวงกรุงเทพ เป็นข่าวดัง ผมก็ได้โทรศัพท์คุยนโยบายนี้เขาเป็นอดีตผู้บริหารไป
แล้ว  เพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้นะพ่ีน้องสิ้นเดือนตุลาถ้าเกิดพวกเราไม่พอไม่รู้ ให้ทาง 



ผอ.กองคลังเขาหักให้เต็มจ านวนมันจะได้ให้พ่ีน้องอีกหลายๆคนมีสิทธิกับการกู้ยืมเงิน
ของสหกรณ์ 

คุณรวีวรรณ ภักดีกลาง ขออนุญาตเพ่ิมเติมอีกหนึ่งเรื่องขอประชาสัมพันธ์แล้วแจ้งไปทางทุกกองแล้วกู้ 
พนักงานส่วนต าบลทุกท่านที่มีการเกี่ยวข้องกนจัดท า ITA ITA ทุกกองในหน่วยงาน
ของแต่ละท่านที่เก่ียวข้องของปีที่ผ่านมาที่เราได้ตรวจแล้วที่ไม่ผ่านส าหรับปีที่ผ่านมา 
ซึ่งเริ่มแต่ 1 ตุลาคม 58 จนถึง 30 กันยายน ที่จะถึงนี้นะคะ ในตลอดปีที่ผ่านมา ทุก
ท่านทุกต าแหน่งทุกกองส านักปลัดด้วยที่เก่ียวข้องให้ตัวเองจัดท าเอกสารเพิ่ม
เตรียมการตรวจของงบประมาณ 59 จะสิ้นสุด และขอฝากด้วยคะ 

ปลัด วันที่ 1 ก็เริ่มปีงบประมาณ แต่เรามาเริ่มต้นปีงบประมาณวันที่ 3 เพราะฉะนั้น การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินพฤติกรรม หากเป็นไปได้อยากให้มันแล้วเสร็จ
เดือนตุลาคม พอสิ้นเดือนมันจะได้ไม่ต้องตกเบิก เราก็จะรับเลยเงินเดือนใหม่ ทุกครั้ง
ตอนต้นปีหรือเดือนเมษาเดือนพฤษภามิถุนาถึงได้ออกค าสั่ง เมื่อออกค าสั่งเสร็จก็ต้อง
ไปที่ ก. อบต. แล้วก็ด าเนินทราบเท่ากันไหม ในการที่จะลงนานเลื่อนขั้นเงินเดือน เช็ค
ไปทาง ก. แล้ว ครั้งที่แล้วไม่ทันของการต่อสัญญา ปี 2/59 เป็นครั้งแรกก็ยงัไม่มีอะไร
ที่จะเน้นมากมาย แต่ 1/60 ตั้งแต่ตุลาไป ตามนี้เลย ตามข้อตกลงเลยประเมินตาม
ข้อตกลงทุกอย่าง ในงานแต่ละงานตกลงไม่เหมือนกันก็ยังให้โอกาสกันอยู่ไปจนถึง
ภายในเดือนตุลาคม พอสิ้นตุลาเราจะได้ขึ้นกันทั้งหมดส่งไปทาง ก. ให้ทันด้วย วัน
พรุ่งนี้จะเป็นการคัดสรรและสรรหาพนักงานจ้างที่ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
เพราะฉะนั้นอยากจะให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส 
ให้ไร้ข้อติฉินนินทาจากคนทั่วไปให้ภาคภูมิใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่สมกับที่ได้รับ
มอบหมายแล้ว วันพรุ่งนี้ 29 แบ่งเป็น 3 ทีม งานเกษียณของโรงเรียนบ้านแกใหญ่ คุณ
ปันจธรณ์ น าทีมไป ส่วนงานนายอ าเภอเมืองสุรินทร์ คุณอุทัย น าทีมไปส่วนของปลัด
จะไปเกษียณปลัด อบต. ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีงบประมาณหน้าทุกอย่างจะดีขึ้นอย่าง
น้อยเรามีความหวังไว้ในใจได้มีรอยยิ้มรับความหวังได้ อย่าอมทุกข์ ปล่อยวางบ้างก็
ควรปล่อย ขอขอบคุณพวกเราทุกคน ปีงบประมาณใหม่ก็คงได้มาประชุมกันใหม่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  

- ไม่มี 
ประธาน    กล่าวปิดประชุม  
 
 ปิดการประชุมเวลา   17.00  น. 
 
 
 
 
 
 



(นางสาวไพรรัฐ  ถือกล้า) 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้บันทึกรายงายการประชุม 
           

                

 

 

                    นายประกาศิต  จันทน์หอม 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท าก็ดูมีแล้ว สาระมันคงไม่ได้แตกต่างจากท่ีประชุมเท่าไรนักใช่ไหมครับก็อยากจะฟังท่าน ผอ.แต่ละท่านมีอะไรที่มันต้อง

เพ่ิมเติมหรือมีข้อทักท้วงแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่   หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที ่ 7/2559  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2559  ครับ  

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์   
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
ประธาน - เรื่องท่ี 1 ครับก่อนที่จะมาประชุมก็มีแฟ้มวางอยู่ที่โต๊ะท างาน ผมเปิดดูก็เป็นการโอน

งบประมาณคงยังไม่ได้ลงนามและทั้งประกาศด้วย ตรงนี้อยากจะสอบถามทางงาน



นโยบายและแผนว่าโอนครั้งนี้เราได้ประสานกับกองแต่ละกองหรือไม่ต่อไปขอให้ถือ
เป็นแบบได้เลยนะครับ ถ้ามีกองใดแค่กองเดียวเนี่ยถ้าจะขอโอนงบประมาณอาจไม่
ต้องมีบันทึกก็แจ้งสอบถามเดินสอบถามกองที่เหลือว่าประสงค์จะโอนงบประมาณ
พร้อมกันไหมจะได้โอนงบประมาณครั้งเดียวเลย ก็สอบถามทั้งผอ.กองการศึกษา ผอ.
กองช่างด้วย ก็จัดการกันไปบางครั้งเราไปประหยัดบางครั้งในการโอนก็ไม่ได้หรอกมัน
มีความจ าเป็นก็ต้องโอนเราก็เอาข้อผิดพลาดในการตั้งงบประมาณนี้มาปรับปรุงในปี
ถัดไป เดี๋ยวลงไปก็จะไปเซ็นให้นะก็ลองสอบถามกันดู แต่ตอนต่อไปก็ถือว่าอย่างนี้ ถ้า 
มีบันทึกของกองคลังกองเดียว ก็ลองไปสอบถาม สป. กองช่าง กองการศึกษาดูมันจะ
ได้โอนแคค่รั้งเดียว เพราะที่ผ่านมาเดือนเดียว 2 ครั้งเลย คือเอาเอาครั้งเดียวให้มัน
เสร็จเลยซึ่งเราก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขกันได้ต่อไป 
- เรื่องท่ี 2 ก็คือวันที่ 12 สิงหาคม 2559 จัดโดยมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมกับจังหวัด
สุรินทร์ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตอ าเภอเมืองจัดมวลชนเข้าร่วม
ถวายพระพรที่โรบินสันของแกใหญ่ 50 คน อันนี้พิจารณาคงล าบากก็ขอมอบให้ทาง
ป้องกันนะครับ คุณมารุตจัด อปพร. 50 คนเช็ครายชื่อเลยเพราะผมต้องส่งไปที่ บทบ. 
วันที่ 12 สิงหาคม  2559 จะจัดรถรับส่งให้แต่ละแห่ง 50 คนใช่ไหมครับหัวหน้า 

นางสาวรวีวรรณ ภักดีกลาง - ค่ะ 
(หัวหน้าส านักงานปลัด) 
ประธาน - ทุก อบต.เลยนะครับเราจะเอากลุ่มแม่บ้านไปเลยก็คงล าบากเอาที่เป็นอาสานี่แหละ

เราจะเป็นออกค าสั่งใช้งานให้ไปร่วมกิจกรรมมอบให้ทาง ปภ.ไปดูแล 

 

มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ  
 
 
ประธาน - เรื่องนโยบายจากทางจังหวัดตอนนี้ทางจังหวัดสุรินทร์ก็แจ้งให้ความส าคัญเกี่ยวกับ

เบี้ยความพิการเงินสมทบเพ่ือการยังชีพของคนพิการ เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
ผู้สูงอายุอะไรต่างๆซึ่งย้ ามาว่า อปท.อย่าลืมการจัดท างบประมาณมันเปลี่ยนไปอย่าลืม
น ามาตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณซึ่งอันนี้ก็ย้ าและปรึกษาทางงานนโยบายและแผน ผม
ว่าให้ถือหนังสือสั่งการทุกฉบับเอามาศึกษาแล้วโดยเฉพาะเรื่องเบี้ยความพิการเขาก็
เปลี่ยนแปลงใหม่ข้ึนทะเบียนได้ตลอดเวลาให้เบิกจ่าย 1 เดือนถัดไปอันนี้ก็มา
ด าเนินการกันใหม่เมื่อสักครู่ก็ทางนักพัฒนาชุมชนก็ขออนุญาตไปเรื่องเหล่านี้เมื่อสักครู่
ถ้าหากเงินมันโอนมายังไม่เพียงพอก็ให้อธิบายกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเพราะว่าผู้ที่ขึ้น
ทะเบียนเนี่ยเขาจะรู้มากกว่าเราพอขึ้นปั๊บเดือนหน้าได้รับถ้าเรายังไม่มีงบประมาณให้
เขาก็อธิบายให้เขาเข้าใจเรื่องติดขัดงบประมาณแต่ว่าท่านได้ย้อนหลังแน่นอน มันก็อยู่
ที่วาจาในการเจรจาของเรานะครับ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
- ครับ อีกเรื่องก็คือทางกลุ่มงานการเงินเน้นย้ ามาบางครั้งเรื่องระบบ e-LASS ต่างๆก็
อยากจะให้ลงกับปัจจุบันเพราะว่าโชว์กันที่กรมนะครับเรื่องการเบิกจ่ายอะไรต่างๆการ
ตัดปิดบัญชอีะไรต่างๆซึ่งของเราก็ปรับปรุงไปเยอะทุกระบบมันก็มีเงินคงเหลือเรื่องปิด



บัญชีการลบข้อมูลทุกอย่างไม่มีอยู่แล้วก็ยังเหลือเรื่องระบบการปิดบัญชีส่วนใบผ่าน
ของเราก็มีส่วนการอนุมัติงบประมาณเรามีหมดครบทุกระบบเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้
เพราะว่าอ้างไปมีการล้างบัญชีอย่างนี้ทางจังหวัดไม่เข้าใจมันก็จะมีชื่อเขาก็อธิบายไปที่
กรมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งรู้ชื่อในที่ประชุมทั้งจังหวัดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนา
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนก็ของแกใหญ่มีการอนุมัติแผนไปแล้วมีการรายงานเขาเรียกระบบ
อะไรเกี่ยวกับแผนการด าเนินการได้กี่โครงการในแผนมีกี่ร้อยโครงการมาท าข้อบัญญัติ
แล้วกี่โครงการก็มีบางแห่งปัจจุบันจะสิ้นปีงบประมาณแล้วยังไม่กดลงอนุมัติแผนก็จะมี
เทศบาลสังขะ ของอ าเภอเมืองก็มี 1 แห่งของ อบต.สลักไดก็มีอีก  4-5 แห่งที่ไม่ได้รับ
การอนุมัติแผนก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้วแผนยังไม่ได้อนุมัติเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้
ที่รับผิดชอบดูสนใจกันอันไหนที่มันจ้องโชว์ระดับประเทศก็ดูกันไปก็สาระส าคัญของ
การประชุมประจ าเดือนของรับนโยบายจากจังหวัดก็ไม่มีอะไรมากก็มีการทวง
ค่าลงทะเบียนการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งของเราก็มีการจ่ายแล้วนะ โอเคครับก็วัน
นั้นก็มีการเชิญงานนโยบายและแผนให้ไปค้นหาโครงการอบรมดังกล่าวปีหน้าเขาส่ง
โครงการแล้วยังคุณอ๋ิว 

นางสาวทิภาภรณ์ จันทินมาธร - ยังค่ะ 
(เจ้าพนักงานธุรการ) 
ประธาน - เพราะมันส่งตั้งแต่ต้นปีเดี๋ยวมันหาโครงการไม่เจอเพราะโครงการมันระบุชัดเจนส่วน

หนังสือเชิญประชุมนี้มันไม่ได้ระบุว่าท้องถิ่น อบต.ให้ค่าลงทะเบียนเท่าไรแต่อันนั้นมัน
บอกนะครับว่า อบต.ทุกแห่งได้เท่าไรถ้าเป็นเอกสารที่แนบประกอบการเบิกจ่ายต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน - ครับต่อไป เรื่องนโยบายจากอ าเภอเรื่องแรกก็คือวันสองวันนี้พระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณพระองค์ก็จะเสด็จมาสุรินทร์อีกครั้งหนึ่งสถานที่ก็ 2 แห่ง
เหมือนเดิมก็คือที่ทรงงานบ้านการเกษตรผสมผสานต าบลตั้งใจและก็ที่ทรงงานทางด้าน
อ่างอ าปึลที่ตั้งใจก าหนดการเดิมท่านจะเสด็จวันที่ 7  สิงหาคม  2559  เป็นวันออก
เสียงประชามติพอดีเพราะฉะนั้นต ารวจคงเยอะไหนจะรักษาเส้นทางไหนจะอยู่หน่วย
เลือกตั้ง   เพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมเส้นทางรับเสด็จก็ประดับธงท่านได้ย้ ามาของ
อ าเภอเมืองเท่านั้นอย่าไปใส่ผิดธงจะเสียเวลาให้เอาธงชาติอย่างเดียวก็คือตอนนั้นที่
หลายคนสับสนกันเดือนพฤษภาคมก็พระเทพฯ   เสด็จก็สับสนกันไปหมดเสด็จวันที่  
5 – 8  สิงหาคม  2559 นะครับวันที่ 5   สิงหาคม  2559 ก็จะประทับที่อ่างเก็บน้ า
ห้วยเสนงทีมงานเตรียมของท่อพีวีซีถ้าหมดก็แจ้งมาทางพัสดุทาง สป.ก็เตรียมเก่ียวกับ
เรื่องอาหารน้ าดื่มเตรียมไว้ประสานเราได้คิววันไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวก็จะแจ้งมาทางไลน์ว่ากี่
กล่องอันนี้คืองานรับเสด็จ ครับ 
- วันที่ 10 สิงหาคม  2559 งานทางส านักงานปลัดโดยงานการเกษตร อบต.ก็จะ
ด าเนินโครงการปลูกป่าสถานที่ก็คือบริเวณป่ากรงหมู่ท่ี 2 ก็ควรไปส ารวจพื้นที่คุณ
พิทยาไปส ารวจพื้นที่ประสานคุณสมยศซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปดูได ้ สร้างความคุ้นเคย
กับผู้น าชุมชนก่อนเพราะว่าผมคงไม่ได้มีโอกาสได้แนะน าให้ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้
รู้จักเพราะว่าตอนหลังผมได้ใช้ห้องประชุมของเราเป็นห้องประชุมสัญจรนอกจากเราได้
เชิญเขามาจะได้แนะน าให้รู้จักอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เชิงรุกมีรถยนต์หรือมอเตอร์



ไชค์ท่ีมันสะดวกก็ให้ไครพาไปหรือคุณสมยศไปหาทางผู้ใหญ่ไปแนะน าตัว ได้เห็นพื้นที่
ด้วยแล้วก็ทางวิชาการมันจะอยู่บนโต๊ะท างานมันไม่มีเท่าไรเราไม่ใช่งานระดับกรมงาน
นโยบายทั่วประเทศมันไม่ใช่เราก็มีงานที่ต้องออกปฏิบัติบางสิ่งที่เสนอในที่ประชุมกัน
อันนี้ก็ขอฝากไว้นี่คือวันที่ 10 สิงหาคม  2559 ซึ่งหนังสือผมเซ็นไปแล้วก็แจ้งกันไปเป็น
กิจกรรมหนึ่งก็แจ้งกันไป    
- ถัดมาก็วันที่ 12 สิงหาคม  2559 เราก็จะมีโครงการลงนามถวายพระพรก็จะใช้เวลา
กลางวันเพราะกิจกรรมเวลาตอนเย็นตอนกลางคืนเนี่ยจะต้องมีทีมที่จะไปร่วมกันที่
จังหวัดจัดไว้ 50 คนเมื่อสักครู่ ซึ่งในปีนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านมี
พระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา แต่ของเราจัดตามสภาพเป็นศูนย์กลางรูปแบบก็
เหมือนเดิมมีเวทีมีเต็นท์ให้นั่งรอแล้วก็มีการลงนามถวายพานพุ่มราชสักการะ เอา
ตามท่ีพวกเราถวายความจงรักภักดีเพราะฉะนั้นวันนั้นมันจะมีกิจกรรมเข้ามาเสริมก็คือ
โครงการของหลักประกันสุขภาพเป็นการปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพถวายพระพรเฉลิม
พระเกียรติพระแม่ของแผ่นดินในวันแม่วันที่ 12 บางท่านกน็ าจักรยานมาแต่งกายท่ี
ออกก าลังกายมาด้วยมันก็ไม่ได้ผิดวัตถุประสงค์ในการถวายความจงรักภักดี เราสังเกต
นะครับว่าบุคคลที่ไปถวายพระพรของในหลวงที่โรงพยาบาลศิริราชก็ไม่ได้แต่ง
เครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบสีกากีแขนยาวกันทุกคนก็จะเป็นกลุ่มก็จะใส่เสื้อ
เหลืองแต่เจตนาก็คือมาถวายความจงรักภักดีของเราก็เช่นกัน วันนั้นการถวายพระพร
ช่วงเช้าให้ใส่เสื้อสีฟ้ากระโปรงสีด าหรือกางเกงสีด านะครับก็สุภาพสตรีกางเกงก็ได้ไม่
บังคับอยู่ที่เจตนาของเราที่มาถวายความจงรักภักดีพระองค์ท่าน พอเสร็จกิจกรรมท่าน
เลขาของสปสช.ก็จะพาทีมปั่นจักรยานออกไปก็ทางนี้จะมอบให้ทางป้องกันประสาน
คุณไพศาล ขอรถน าขบวนมา 1 คันแค่ปั่นไปในหมู่บ้านรถจักรยานอย่าให้เกิดอุบัติเหตุ
สุนัขตัดหน้าจะล้มกันเป็นแถวได้เหมือนกัน โดยเฉพาะถ้ามีรถน ามาก็จะมองเห็นตั้งแต่
ไกลจับบุตรหลานไม่ให้วิ่งข้ามถนนกันสุนัขของเขาเดี๋ยวเราปั่นจักรยานไปเหยียบเท้า
สุนัขเป็นเรื่องอีก สมัยคุ้มครองสัตว์ให้เสียเงินเสียทองกันอีกถ้าพูดไปก็คุยกันเล่นๆในที่
ประชุม ท่านนายกน้อยของส าโรงท่านบอกว่าระวังไว้นะยุคนี้ยุคหมาเป็นใหญ่เราไปท า
อะไรติดคุกได้ท่านว่าอย่างนี้อันนี้ก็แจ้งกิจกรรมของเราให้ทราบ   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
- อีกหนึ่งก็ถือว่าสลับกันไปสลับกันมามาคือแจ้งนโยบายเรื่องการป้องกันพูดถึงสุนัขมี
พิษสุนัขบ้าที่คุยกันที่จังหวัดในจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้มีสุนัขที่เข้าข่ายเป็นโรคกลัวน้ าพบ
แล้ว 3 ตัวแล้วก็พบกันวันประชุมก านันผู้ใหญ่บ้านเมื่อวานอีก 1 ตัวซึ่งลักษณะที่เป็น
พิษสุนัขบ้านี้ส่วนมากจะเป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของเป็นสุนัขจรจัดเพราะฉะนั้นเขาให้เรามา
ดูว่าในต าบลเราส่วนมากสุนัขจรจัดมันไม่อยู่บ้านมันมาอยู่ที่ท าการ อบต.บ้างอยู่ที่วัด
บ้างอยู่ที่ส่วนราชการอยู่โรงเรียนบ้างซึ่งเป็นเพราะว่าไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน 
เพราะไม่มีเจ้าของไม่มีใครกล้าไปจับแม้กระทั่งอาสาปศุสัตว์เองมาคุยเรื่องนี้ว่าไม่มีใคร
กล้าจับมันก็เป็นหน้าที่หนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการป้องกันระงับเชื้อ
โรคติดต่อการน าพาหะต่างๆแต่จะต้องเป็นกรณีของไม่มีเจ้าของของเราสามารถตั้งซื้อ
วัสดุได้แต่จะต้องเป็นสุนัขจรจัดเท่านั้น ส่วนมากที่มีเจ้าของที่เราไปเดินฉีดให้ตามบ้าน
ใช้งบประมาณหลวงเรียกเงินคืนทันที ทุกวันที่อบต.ท าได้คือฉีดสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของ



ยากมากท่ีจะจับสุนัขดังกล่าวอันนี้ความเห็นตรงกันไหม เพราะฉะนั้นนี้เราจะตั้ง
งบประมาณไว้หรือไม่ตั้งไว้เดี๋ยวทาง ปภ.ค่อยมาคุยกัน ถ้าตั้งไว้ต้องมีปัญหาสมาชิกต้อง
เล่นแน่ตั้งไว้แล้วไม่ไปฉีดให้ชาวบ้านซึ่งมันฉีดไม่ได้ซึ่งเราควรจะอ้างดีกว่าไม่ได้ตั้งซึ่ง
สมาชิกเขาเข้าใจไปส่วนหนึ่งหนึ่งแล้วว่ามันฉีดไม่ได้อันนี้คือพิษสุนัขบ้าต าบลที่เป็น
แชมป์ก็คืออ าเภอเมือง ต าบลสลักได โรคไข้เลือดออกไม่มีผู้เสียชีวิตปีที่ผ่านมาเขาก็
แจ้งกันท่ีประชุมเลย  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
- อีกเรื่องหนึ่งที่จะแจ้งก็เกริ่นไปเบื้องต้นก็วันที่ 7 สิงหาคม  2559 เป็นการออกเสียง
ประชามติเรื่องรับร่างรัฐธรรมนูญก็จะก าหนดกรรมการประชุม กกน.กรรมการออก
เสียงประจ าหน่วยซึ่งต าบลของเราก็เสนอรายชื่อไปแล้วทุกหน่วยออกเสียงแล้วมี 13 
หน่วยออกเสียง เจ้าหน้าที่ของเราไม่มีเป็นผู้ที่เคยเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
เดิมเป็นของหมู่บ้านเขา เขาก็จะอบรม 2 วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้ มี 20 ต าบล ภาคเช้า 5 
ต าบล ภาคบ่าย 5 ต าบล วันพรุ่งนี้มีแกใหญ่ภาคบ่ายเป็นเรื่องของ กกน.เขาท่ีจะแจ้ง
กันไปฝ่ายปกครองท้องที่จะน าคุยกันไปที่เก่ียวข้องกับเรามี 2 คนคือคุณสันดุสิทธิ์  
ทองเปรียบ กับคุณพัชรี แก้วกล้า ซึ่งได้ออกค าสั่งจากอ าเภอมาแล้วจากคณะกรรมการ
ออกเสียงประจ าเขตออกเสียงก็ไปปฏิบัติหน้าที่วันเสาร์ที่ 6  สิงหาคม  2559 ให้ไปที่
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เวลา  15.00  น. การแต่งกายไม่ได้แจ้งก็คงจะเป็นชุดที่สุภาพ
ที่สุดนะครับเขาจะมีบัตรให้ติดหน้าอกส่วนค่าตอบแทนวันนั้นไม่ได้พูดถึงก็ไปจ่ายหีบ
และคูหาพร้อมวัสดุอุปกรณ์ให้เฉพาะของต าบลเรานะอย่าไปแจกผิดต าบล 13 หน่วย
เราก็กลับก็ไปเจอกันอีกทีวันที่ 7 สิงหาคม 2559  หลังปิดการลงคะแนนเราก็ไป
ประมาณบ่าย 3  โมง อันนี้ก็ไปรับเอกสารทีมเราไม่ใช่แค่ 2 คนก็จะมีจากข้าราชการ
ฝ่ายปกครองที่ท าการปกครองของอ าเภอจังหวัดก็เข้ามาเสริมก็มีประมาณ 5 คน
เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ไปใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งที่ภูมิล าเนาของท่าน  
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- ครับ งานแรกก็คือทางหนังสือสั่งการของมหาดไทยเองให้ส ารวจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ยังไม่มีการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจะรายงานถึงปัญหาอุปสรรคว่าเพราะเหตุใด 
ซึ่งเขาจะมีแบบรายงานมาเช่นซ่ึงการใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวท าไมต้องเรียกว่าการใช้
จ่ายเงินเพราะว่าพวกเราเรียกกันค่อนข้างจะไม่ค่อยถูกด้วยกฎหมายระเบียบว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเขาจะเขียนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดย
การอนุมัติของสภาท้องถิ่นหรือจ่ายขาดเงินสะสมในกรณีเรื่องสวัสดิการเพราะฉะนั้น
การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นการอนุมัติของสภาท้องถิ่นการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่นก็การด าเนินการได้มอบหมายให้แต่ละกองที่รับผิดชอบเช่นกอง
ช่างก็ได้ไปส ารวจมาแล้วก็ยังไม่ได้รับรายงานตรงนี้ก็เข้าใจเพราะว่าไปส ารวจพร้อมกัน
ทั้งโครงการใช้จ่ายเงินสะสมและโครงการข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีก็เห็นใจ
เพราะบุคลากรก็ปรับลดไปอีกหนึ่ง อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ช่วยช่างโยธาก็ต้องรับภาระ
ต าบลละ 5 ล้านก็ยังไม่จบก็เห็นใจกัน ถ้าพยายามกันให้เต็มที่ ก็ผมมีเหตุผลที่จะตอบพี่
น้องสมาชิกพ่ีวันนี้ได้ข่าวว่าที่เขามาประชุมได้ข่าวว่าสมาชิกบางกลุ่มโทรไปเร่งรัด
ประธาน ประธานไม่กล้าคุยกับผมโดยตรงก็ไปคุยกับคุณสันดุสิต บางครั้งก็น้อยใจว่า 



มันไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของสมาชิก สมาชิกคอยพิจารณาเวลาส่งไปแค่นั้นเองมันก็เลยคิด
ว่าจู้จี้จุกจิกหรือเปล่าถ้าเป็นจ่ายขาดก็โดนลงโทษมันไม่มีรายงานมหาดไทย ถ้ามี
หนังสือนี้ค้ าคอไม่แน่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิของสมาชิกเขาเราก็ให้การประสานไป
เพราะว่านายอ าเภอเขาถามในที่ประชุมมีบางแห่งจะขอเปิดวิกเพราะบางแห่งยังมีอยู่ 
4-5 แห่งที่ยังไม่รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมรวมแกใหญ่ด้วย ท่านก็จะมีการถามนายก
บางต าบลเช่นจะขอเปิดวิกท่านจะเซ็นอนุมัติให้เปิดวิกไหมท่านก็บอกว่าไม่ใช่ทุกแห่งนี่
ท่านก็ถามท้องถิ่นว่าเขาจะจัดท าข้อบัญญัติช่วงเดือนไหนใช่สิงหาคมไหม เพราะฉะนั้น
ทุกแห่งตั้งสมัยประชุมสามัญอยู่แล้วก็ให้ใช้ประชุมสามัญเลย แต่ขอให้ประชุมก่อน
ข้อบัญญัติงบประมาณแค่วันเดียวก็น่าจะจบก็ได้ประสานกับทางสภาแล้ว จะเอาก่อน
ข้อบัญญัติงบประมาณ เพราะข้อบัญญัติของเราประชุมถึงวันที่ 25 งบประมาณก็ว่ากัน
ไปลงมติวันที่ 24 หรือ  25  ก็ว่ากันไปขอก่อน เดี๋ยวจะต้องมีแผนเพ่ิมเติม ระเบียบ
วาระแรกเอาแผนเพ่ิมเติมก่อนและฝากของหมู่ 7 ไว้ด้วย เดี๋ยวจะให้กองช่างได้ชี้แจง 
แต่ให้ผมพูดก่อน เมื่อวานมันก็มีปัญหางานขึ้นในการบริหารงานที่ไม่ค่อยราบรื่นที่ไม่
เกี่ยวกับเราพวกเราปฏิบัติหน้าที่ได้ดีได้ถูกต้องที่สุดแล้วแต่มันมีปัจจัยอย่างอ่ืนเช่น
ปัจจัยพื้นที่ในหมู่บ้านผมไม่เคยคิดเลยว่าโครงการในหมู่บ้านที่เสนอผ่านสภาเป็น
ข้อบัญญัติมันไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากท่ีหมู่ 2 บ้านแกน้อยมันต้องยกออกท้ัง 
2 โครงการก็มีเจรจากับผู้ที่ชนะการประมูลเจรจากันได้ ผมก็ถอนไป ต่อมาก็มีโครงการ
หมู่ที่ 7 บ้านทนง ซึ่งเมื่อวานก็ไปท าความเข้าใจกันกับทีมกรรมการตรวจการจ้าง มีช่าง
กับผม ก็มีสมาชิกผู้เสนอโครงการไม่ชี้แจงอะไรเลยนั่งเฉยๆเราก็ชี้แจงเองต้องปรับย้าย
พิกัดคือมันก็สามารถท าได้ใช้ระเบียบวิธีงบประมาณข้อ 29 ก็บอกว่าการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงของบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
คุณภาพและปริมาณเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่นมีที่เก่ียวข้องกฎหมายหนึ่งแล้วคือ 1.วิธีงบประมาณ กฎหมายที่ 2. ก็คือ
การกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่บ้านจะต้องไปประชุมประชาคม
ให้รับทราบว่าการไปเปลี่ยนแปลงอย่างไรสถานที่ตรงไหน ที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย
จัดท าแผนล าดับที่สองกฎหมายจัดท าแผนเหมือนกันจะต้องมาท าเป็นแผนเพ่ิมเติมเข้า
มา ส่วนวิธีงบประมาณจะต้องเอาค าชี้แจงในสภา หากมีการปรับลดอะไรต่างๆมันก็ไป
เกี่ยวพัสดุจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญามีการเพ่ิมวงเงินหรือลดวงเงินให้เป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อหนึ่งสองก็ว่ากันไปอ านาจที่เป็นแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงต้อง
ไปแก้ไขในสัญญามันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับขั้นตอนมันก็เยอะอันนี้คือ
กฎหมายระเบียบค่าใช้จ่ายพัสดุ วิธีงบประมาณการจัดท าแผน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนงบประมาณพัสดุก็มีอยู่ 3 อย่างเพราะฉะนั้น
ขั้นตอนมันก็จะเริ่มงานล่าช้าก็ฝากทางนายช่างโยธานะครับได้ประสานกับงานแผน 
นโยบายและแผนและก็พ้ืนที่ ขอให้บรรจุเข้าไปที่ประชุมคณะกรรมการวันนั้นก็เป็น
แผนคร่าว ๆ ไปก่อน ก็อยากฝากอีกหนึ่งทางกองช่าง ทางงานแผนยังไม่ได้คุยยังไม่ได้
ประสานงานอยากจะเสนอเรื่องรั้วอบต. ที่เราประชุมผ่านไปวันนั้น  รั้วกับท่ีกั้นประตู 
เพราะว่ามันไม่ต้องเดินทางไปประมาณการไกล  วัดก็ประมาณการได้ 
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- แล้วก็จากนั้นมีการร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรมใหม่ล่าสุดนี้ ซ่ึง อบต.ต้องรายงาน วันที่  
8  สิงหาคม  2559 ก็ขอให้ทางที่จะไปดูพ้ืนที่ก็ขอให้ประสานกับทางท่านก านันท่าน
อยากจะออกไปพร้อมเพราะเกี่ยวข้องกับงานของนายอ าเภอก็คือ นางสม ตื่นเต้นดี
ร้องเรียนไปบอกว่ามีโครงการของหน่วยงานใดไม่ทราบไปท าถนนคอนกรีตให้ตัวเอง
โดยตัวเองไม่ยินยอม ก็แปลก อันนี้หมู่ที่ 10 ผู้ใหญ่บ้านเขตนายเกียรติทวี   จันทร์เพ็ญ 
ซึ่งได้สอบเบื้องต้นแล้วพบว่าวันนั้นไปตรวจหมู่บ้านละ 5 ล้านไปเจอผู้ใหญ่พอดี ผู้ใหญ่
นี้ใช้งบประมาณของนายอ าเภอนะหมู่บ้านละ 2 แสนพอดีมาท าโครงการศาลาเหลือ
เงินก็ด้วยความปรารถนาดีก็ไปเทตามซอยเล็กให้ชาวบ้านได้สะดวก แต่พอดีเจ้าของที่
บอกไม่แจ้งไม่มาขอจึงขอร้องเรียนจริงๆ เรามีหน้าที่รายงานอย่างเดียวส่วนการเจรจา
ไกล่เกลี่ยเป็นทางฝ่ายก านันกับนายอ าเภอเราก็รายงานไปตามหน้าที่ของเราว่ามันไม่ใช่
งบประมาณของเราก็ต้องฝากทางพ่ีบุญมา ก็พวกเราก็ท างานตามหน้าที่ที่พวกเราดูแล
แต่เราก็ไม่ใช่บางครั้งมีบางอย่างเข้ามามันก็ต้องใช้เวลาที่งานประจ าของเราไปช่วยดูแล
เขา เช่นกรณีหอกระจายข่าวหมู่ 4 ที่ท าหนังสือเข้ามาเราก็ส่งทางกองช่างออกไปดูไป
ประมาณการไม่ใช่งบของเราสาเหตุก็คือว่ามีการเข้าไปพบท่านรองผู้ว่าฯว่าหอกระจาย
ข่าวมันเสียนานแล้วไม่มีหน่วยงานใดออกมาซ่อมให้ท่านรองผู้ว่าก็ให้ปลัดจังหวัดเชิญ
ผมไปพบท่านก็บอกว่าท่านพอจะซ่อมแซมได้ไหมผมก็บอกว่ามันไม่ใช่ทรัพย์สินของเรา
มันเป็นทรัพย์สินของหมู่บ้าน ถ้าของเราโอเคท่านก็บอกว่าแล้วช่วยกันยังไงก็คงช่วย
ก าลังคนได้ที่เกี่ยวกับช่างไฟไปตรวจสอบได้เสียซ่อมแซมยังไงใช้เงินของทางหมู่บ้านเขา
ตอนนี้เขาก็ให้เงินมาแต่เป็นคนของเราที่ช่วยท่านปลัดบอกว่าช่วงจะเลือกตั้งอย่างนี้
ด้วยพยายามช่วยซ่อมกันบูรณาการมีคนก็ลองไปซ่อมให้กันเพื่อให้การประชาสัมพันธ์
การออกเสียงได้เพราะงานออกเสียงมันเป็นงานระดับชาติก็ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ใช้สิทธิ
ไม่ถึง 80% ก านันผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีก็โดนเพ่งเล็งนายอ าเภอโดนกันทั้งหมดมันบังคับ
กันไม่ได้มันเป็นสิทธิที่แต่ละคนจะไปใช้กันหรือไม่มันเป็นสิทธิไม่ใช่หน้าที่ ถ้าการเลือก 
สส. สว. ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน มันเป็นหน้าที่ไม่ไปจะมีความผิดจากสิทธิการเมือง ซึ่ง
ตอนนี้ก็ได้ประสานทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ก็ให้ใช้งบประมาณของทางหมู่บ้านเราก็จะ
ช่วยสังคมช่วยหมู่บ้านเขาไปมันก็จะเป็นภาพพจน์ที่ดีเวลาเราขอความร่วมมือเขาเขาก็
จะให้ความร่วมมือเราก็ได้กินเงินเดือนของ อบต.อยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงที่หายไปทุกคน
ไม่ต้องสงสัยก็เป็นบัญชาท่านผู้บริหารที่ได้บัญชาออกไปก็วันนี้ให้เสร็จเพราะต้องไปซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ก็ผู้ใหญ่บ้านให้เงินมา 3,000 บาทก็ไปจัดการให้เขาวันพรุ่งนี้ก็คงจะเสร็จก็
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแต่ตัวล าโพงนะเพราะว่าทางทีวีทางหมู่บ้านเขาซื้อเองหมดเราก็ใช้แต่
ก าลังคนไป แล้วก็เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่งตามกฎหมายจัดตั้งให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอญัตติให้สภาพิจารณาภายในวันที่ 15 สิงหาคม  2559
เพราะฉะนั้นมันก็มีกรณีว่าของเราปีที่ผ่านมาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเรา
ประจ าปีเขาให้ประกาศใช้ 1 ตุลาคม พอประกาศใช้ 21 มกราคม มันมีเหตุคือเสนอ
เข้าไปแล้วก็ถูกทักท้วงจากผู้ก ากับดูแลให้มาทบทวนหลายอย่างก็ต้องประชุมกันอีกแต่
ครั้งนี้ไม่อยากให้มีเหตุเราลองดูว่ายุคนี้เราเริ่มกันใหม่มีเจ้าหน้าที่ที่ครบตามสูตรแล้วให้
มันประกาศใช้ 1 ตุลาคม พอได้นะเพราะว่าทุกวันไม่ต้องพิมพ์ดีดหรือโรเนียวเราใช้



คอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมเพียงแต่ว่าข้อมูลต้องได้เข้ามาครบข้อมูลทางการเงินได้
หมดแล้วนะตอนนี้เหลือแต่ข้อมูลทางด้านรายจ่ายที่จะมาประกอบครบยังครับ 

คุณสันดุสิทฺธิ์ ทองเปรียบ  ตอนนี้ได้ข้อมูลประมาณ 70% แล้วครับ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน    -แล้วก็มันก็เก่ียวกับค่าใช้จ่ายเงินสะสมซึ่งมันจะต้องผ่านการประชุมพิจารณาจากผู้

   บริหารทั้ง 2 เรื่องมันจะต้องผ่านที่ประชุมจากผู้บริหารก่อนมีการบันทึกการประชุม 
 เพราะฉะนั้นจะประชุมวันศุกร์นี่ได้ไม ถ้าไม่ได้วันศุกร์ขออย่างช้าเป็นวันจันทร์เพราะว่า

อาทิตย์หน้าต้องเสนอยื่นญัตติแล้วถ้าได้วันพรุ่งนี้จะนัดประชุมวันศุกร์ถ้าใช้จ่ายเงิน
สะสมนะเพ่ือมาผ่านที่ประชุมเพ่ือมาคัดเลือกโครงการต่างๆอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวจะมี
บันทึกข้อความถึงผู้บริหาร ผอ.กอง หัวหน้าส่วนต่างๆ  
ต่อไปทางกองช่างก่อนนะงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการประมาณการทั้ง2 
ประเภททั้งประเภทใช้จ่ายเงินสะสมและก็ประเภทประจ าปีความก้าวหน้าความ
คืบหน้าเป็นอย่างไรให้แจ้งให้ทราบในที่นี้เลยเรียนเชิญ 

นายชีนณะวงศ์ วรรณศิริ - ตอนนี้งานจ่ายขาดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่งานโครงการในข้อบัญญัติครับ 
(นายช่างโยธา)   มันจะมีเพ่ิมเติมมา 2-3 หมู่ครับพรุ่งนี้น่าจะเสร็จครับ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน - ก็อันดับแรกผมเอาของใช้จ่ายเงินสะสมก่อนนะก็ทางช่างว่าท าเสร็จแล้วก็ทางช่างท า

เสร็จก็จะมีบันทึกข้อความไปถึงทางงานวิเคราะห์ประสานงานช่างก็ไม่ต้องบันทึกถึง
นายกอีกเพราะว่านายกไม่ได้สั่งให้ช่างไปโดยตรงเพียงแต่บอกว่าให้ประสานกันเลยเป็น
กี่โครงการยอดเท่าไรเวลาเราจะประชุมตั้งแต่ยอดเงินสะสมที่ติดบัญชีปี 58 มียอด
เท่าไรจะต้องมีอะไรตามระเบียบเวลาบันทึกการประชุมต้องมีเรื่องเหล่านี้แต่เวลามี
บันทึกการประชุมจะมีการพูดจากันชัดเจนส่วนเรื่องข้อบัญญัติแต่ละกองก็ได้เสนอ
ความต้องการเข้ามาเราก็พิจารณากันว่าของหมู่บ้านนี้จะมีอะไรเท่าไรแต่จริงๆอยาก
เอารายจ่ายประจ าก่อนผมว่าทางหมู่บ้านก็ได้ไปพอสมควรไม่ใช่ว่าปีนี้ไม่มีโครงการเลย
ก็ไม่ใช่ปีนี้ก็มีโครงการท่านก็มีโครงการของท่าน 1 โครงการแต่ก็ยังไม่ได้พิจารณาเรื่อง
ข้อบัญญัติงบประมาณก็มีการโทรมาต่อรองกันแล้วขอ 2 ขอ 3 ที่คุยกันวันนี้มีแนวโน้ม
ที่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปอภิปรายนายกอีกครั้งหนึ่งผมก็บอกว่าไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิของ
สมาชิกอยู่แล้วซึ่งการใช้จ่ายเงินสะสมนี้ต้องใช้จ่ายภายในปีงบประมาณนั้นแล้ว
ด าเนินการผูกพันในปีถัดไปก็ได้ก็คือยังไงก็ตามให้ทัน ถ้ามีการมาสอบถามกันก็บอกว่า
พวกเราก็ด าเนินการเต็มที่อยู่แล้วการประมาณการที่หลาบหลวมผิดพลาดการ
ด าเนินการไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาที่เราวิ่งแก้กันอยู่ทุกวันการใช้จ่ายเงินสะสมที่เขาห้าม
มันก็มีอยู่เช่น 
1.การก่อสร้างอาคารที่ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร  
2.การจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง 
หากเป็นไปได้ก็ควรจะเอาเข้าข้อบัญญัติงบประมาณไม่ใช่ว่าจัดซื้อไม่ได้ซื้อรถดับเพลิงก็
ซื้อได้ต้องบอกความจ าเป็นถ้าไม่ได้ซื้อตัวนี้มันจะเกิดความเสียหายกับชุมชนขนาดไหน
เป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินขนาดไหนแต่ถ้าเป็นไปได้ควรจะตั้งไว้ในข้อบัญญัติ



งบประมาณเรื่องระเบียบตัวนี้ก็ต้องฝากทางงานแผน งานนโยบายและแผน บางครั้ง
ระเบียบมากมายทางคุณพ่ีบุญมาก็คงจะแยกสมองทางขวาไม่ถูกนะ แค่เรื่องชาวบ้านก็
ยังจะไม่พออยู่แล้ววันนั้นเราก็ช่วยกันดูที่เราเก่ียวข้องเช่นระเบียบวิธีการงบประมาณก็
จะเป็นงานทางงานแผนเรื่องระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเราก็ช่วยแยกกัน
ก่อน  

ประธาน         - อีกเรื่องหนึ่งก็คืองานการเจ้าหน้าที่ก็คือตรงนี้เราว่างเว้นต าแหน่งอยู่ 2 ต าแหน่งที ่        
                                         ลาออกไปทางฝั่งโยธานี้คือเราเสนอไป ก. นี้อนุญาตให้เห็นชอบให้ลาออกใช่ไหมแล้ว    
                                         การสรรหาต่อไปต้องขอลงนามอีกไหม 
นางสาวปัทมพร เนตรวิจิตร - ลูกจ้างไม่มีมีแต่ข้าราชการ ถ้าข้าราชการนี้ขอไปแล้วให้ลาออกอนุมัติแล้วค่ะ 
(นักทรัพยากรบุคคล) 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน -คือของข้าราชการก็มีแต่เรื่องโอนย้ายก็ส่วนการสรรหาก็มีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุกับ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กก็ของศูนย์นาเกา พอถึงเวลาสรรหาทุกครั้งนี้เราจะบรรจุ 1 ตุลาคมก็
สรรหาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนตรงนี้จะได้มีเวลาในต้นปีงบประมาณใหม่ 

นางสาวปัทมพร เนตรวิจิตร - อันนี้ให้สรรหาทั้ง 2 เลยใช่ไหมคะเพราะว่าหนูเห็นแต่กองคลังท าหนังสือบันทึก 
(นักทรัพยากรบุคคล)  ข้อความค่ะ 
ประธาน - ทางกองการศึกษาด้วยก็ ผอ.คนใหม่ก็อย่าลืมท าบันทึกเข้ามาขออีกคนหนึ่งส่วนเรื่อง

คุณสมบัติเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับว่าต้องมีแบบใหม่ไหมครูรู้แต่ว่าเมื่อก่อนจะต้อง
จบเอกปฐมวัยทุกวันนี้ต้องยังไงบ้างปรึกษาดูดีๆ อีกเรื่องหนึ่งคุณปัณณธรเรื่องส ารวจ
ครูผู้ดูแลเด็กท่ีบรรจุแต่งตั้ง ที่บรรจุแต่งตั้งแล้วคุณวุฒิไม่ตรงมีไหม  

จ่าสิบเอกปัณณธร  ปัญญาเหลือ   ไม่มีครับ 
(เจ้าพนักงานธุรการ) 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน อีกหนึ่งผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้บรรจุนี้มันจะมีแนวโน้มยังไง 
นางสาวปัทมพร เนตรวิจิตร - ค่ะก็เรื่องที่พ่ี ผดด.ได้สนใจและก็สอบถามมานะคะว่าเมื่อไรเขาจะได้ก็สอบถามมา 
(นักทรัพยากรบุคคล) หลายครั้งมากว่าเมื่อไรกรมจะจัดสรรมาตามที่ได้ไปอบรมได้ฟังทางอาจารย์ที่ได้พูดก็

นานมาได้หลายเดือนแล้วนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะให้เพ่ิมในตรงนี้แต่ว่าจะต้อง
ตรวจสอบให้ดีเสียก่อนว่าเพราะว่าตอนนี้มันเกิดมีปัญหาเยอะในเรื่องของครู ผดด.ไม่
ว่าจะเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองที่มีอคติกับครู ผดด.ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง
ลูกจ้างประจ าที่เขาน้อยเนื้อต่ าใจแม้กระทั่งลูกจ้างภารกิจต าแหน่งอื่นๆที่ไม่ได้มีโอกาส
เหมือนกับต าแหน่งครู ผดด.ก็มีปัญหาไปถึงกรมมีการร้องเรียนมีหนังสือไปถึงกรมก็เลย
ออกหยุดไว้ก่อนนะคะก็คืออยากตรวจสอบให้ได้คุณสมบัติจริงๆไม่อยากให้ต้องมานั่ง
เยียวยาเหมือนเช่นที่ผ่านมาแต่ก็มีแนวโน้มก็ประมาณ 4,000 นะคะก็คือให้อดใจรอก็
ท างานให้สมกับท่ีจะได้ต าแหน่งมาแล้วก็ให้เก็บผลงานเพ่ือที่จะให้ด าเนินการสรรหานะ
คะ ขอบคุณค่ะ 

ประธาน -ครับทุกอย่างก็ต้องรอเราไปต่อกลอนไม่ได้เราคิดว่าทุกอย่างจะชัวร์เมื่อมีหนังสือ
มาแล้วสั่งการอันนี้เราก็ตั้งความหวังไว้อาจจะว่าขึ้นบัญชี 2 ปีอาจจะหมดบัญชีก็เรา
เหลืออยู่กัน 2 คนมันก็ต้องได้กันทั้งหมดเพราะว่าเคยคุยกันมาก่อนทางกรมมีนโยบาย



มาว่าจะต้องบรรจุให้ได้ครบทุกคนทั่วประเทศคัดกันไปทยอยกันไปแต่อย่าเพ่ิงหมด
ความหวังขอให้พวกเรามีหวังไว้อันนี้คือทางครูผู้ดูแลเด็กซึ่งในศูนย์ตะคร้อของเราซึ่งใน
ส านักงานลองดูความสามารถของ ผอ.อยู่กัน 3 คนก็น่าจะเพียงพอก็ลองดูถ้างานมัน
หนักก็ท าบันทึกเข้ามานะครับก็เห็นใจอยู่แต่อยากให้ท่านลองดูก่อนให้เต็มที่ก่อนส่วน
ทางศูนย์เด็กเล็กก็ได้แจ้งไปแล้วทางงานบุคลากรก็จะดูในช่วงเวลาที่เหมาะสมต้องสรร
หาเข้ามาเพ่ือรายงานกรมด้วยเพราะการลาออกหลังจาก ก.มีมติให้ลาออกเราต้องแจ้ง
กรมด้วยไหม 

นางสาวปัทมพร เนตรวิจิตร - ให้รายงานกรมใหม่ค่ะแต่ว่าให้อยู่ในคุณสมบัติทีก่รมก าหนด 
(นักทรัพยากรบุคคล) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน -ครับก็ท าตามหน้าที่ของตนเองไปก็ถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ส่งมาทุกกองแล้วใช่ไหมว่าความ

ต้องการโครงการหรือค่าใช้สอยอะไรต่างๆก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ดูเกี่ยวกับเรื่อง
เกี่ยวกับการอบรมพยายามเอาของตรวจ ITA แค่นั้นก็พอ ส่วนโครงการอย่างอ่ืนจะให้
มาของบของ สปสช.เอาเพราะว่า สปสช.เราไม่ได้ด าเนินการแต่ของเราแค่คนเดียวจะมี
ทั้ง อสม.โรงพยาบาลช่วยกัน เวลามีงานก็ไม่ต้องยุ่งเยอะเช่นโครงการที่ผ่านมาการ
อบรมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพก็เชิญเขามาเป็นประธานเราก็ท างานกันไปเวลาเรา
อบรมกันที่นี่ทีทุกงานทุกกองต้องร่วมกันขึ้นมาเปิดมันเสียเวลา ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้
ท าโครงการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนี่แหละมากมายแต่เพียงแต่ว่าโครงการที่มีการตรวจ
การประเมินก็เหมือนโครงการตามพระราชด าริเช่นโครงการปลูกต้นไม้ก็ใส่เข้าไป 
โครงการขยะถ้ามันแยกออกไปได้เกี่ยวกับสุขภาพไปเป็น สปสช.ได้ก็เอาอย่างนั้นเราก็
จะลดจ านวนปริมาณโครงการลงอันนี้เป็นแนวคิดนะครับก็ไม่ได้ห้ามว่าเสนอมาที่อบต. 
ไม่ได้ไม่ใช่นะครับก็เป็นแนวคิดว่าเราจะมีศักยภาพท าแล้วเสร็จทันไหม พอเสร็จ
อาทิตย์นี้อาทิตย์ต่อไปก็อีกแล้วมันเหนื่อยไปไหมลองพิจารณาดู ส่วนอื่นกองอ่ืนมีอะไร
เสนอในที่ประชุมไหมครับ เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์โครงการอะไรเชิญครับ 

นางสาวปัทมพร เนตรวิจิตร -ขออนุญาตค่ะท่านนายกหนูขอเพ่ิมเติมอีกนิดหนึ่งโครงการที่ต้องท าในปีงบประมาณนี้ 
(นักทรัพยากรบุคคล) นี้นะคะได้โครงการต่างๆการทุจริตนะคะที่ต้องประเมิน ITA ก็ได้เข้าไปคุยกับทางท่าน

อดุลย์ ปปช.ก าหนดการของท่านที่ท่านจะสะดวกให้มาเป็นวิทยากรให้เราคือ 1 
กันยายน 2559 นะคะก็ต้องขอความร่วมมือพ่ีๆน้องๆกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอยากให้
ทุกคนให้ความส าคัญเพราะว่าทางดิฉันและก็นิติกรก็ได้เข้าไปได้ฟังความคิดเห็นที่เขา
สะท้อนมองมาในหน่วยงานของเราซึ่งมันไม่ค่อยดีสักเท่าไรเรื่องการใส่ใจของเรารวมถึง
ข้าราชการ ลูกจ้าง ทั้งสมาชิกผู้ทรงเกียรติของเราด้วยนะคะที่เขามองมามันเกิด
ผลกระทบกับเราในการตรวจด้วยนะคะคือเขามองเปรียบเทียบแม้กระทั่งว่า
นายอ าเภอเมืองของเราอยู่ในอันดับต้นๆที่ไม่ค่อยให้ความส าคัญเรื่องที่อบรมเท่าไรนะ
คะก็อยากฝากตรงนี้กับพ่ีๆน้องๆในการอบรมแต่ละครั้งเนี่ยจากบุคคลภายนอกขอ
ความร่วมมือในการเข้ามานั่งตรงนี้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน - ก็ทุกครั้งมันอยู่ที่การประสานงาน การประสานงานของเรามันยากทุกครั้งเราก็จะ

เกณฑ์กันข้ึนมาก็จะเป็นแต่พวกเรานั้นแหละ ส่วนท่านบุคคลภายนอกจะน้อยไม่ว่าจะ



เป็นสมาชิกอบต.เองก็พวกท่ีไม่เคยเข้ามาก็ไม่เข้ามาเลย เพราะฉะนั้นอยู่ที่การ
ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาเขาคือประธานสภาเขาก็มีมาตรการของเขา ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านันก็ตามเราบังคับเขาไม่ได้มีแต่ขอความร่วมมือแต่ว่าทางงานบุคคลพยายามคุยตรง
นี้ก็หมายถึงว่าพวกเราที่อยู่ตรงนี้อยากให้มาเต็มให้มากท่ีสุดพวกท่ีมีภารกิจก็ขึ้นลงๆเรา
ก็ไม่ได้ว่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ที่การประชาสัมพันธ์และการประสานงานเป็นหลัก
เป็นหลักท าความเข้าใจกันว่าน่าจะดีขึ้นกว่านี้ บางอย่างเรามองว่ามันเยอะอย่ามองว่า
มันเยอะเราก็ค่อยๆท าไปมันก็จะเหลือน้อยลงถ้ามองว่าทุกอย่างมันมหาศาลน่ะมันท า
ให้ใจเราไม่อยากจะท ามันท้อแท้แค่มองเห็นภาพท้อแท้มันก็ไม่อยากจะท าพอท าไปท า
มาเกือบหมดก็ลุยต่อก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการมองงาน มองงานอีกอย่างหนึ่ง
ปัญหาอุปสรรคมันก็ต้องมียิ่งท างานกับชุมชนความคิดเห็นแตกต่างกันบางคนไม่เคยไป
ร่วมประชุมประชาคมแต่พอมีปัญหากลับมาผสมโรงกับเขาในหมู่บ้านในชุมชนมันก็
เกิดข้ึนซึ่งเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไปอธิบายไปไกล่เกลี่ยเจรจามันก็เป็นปัญหาที่เรา
จะต้องชนต้องแก้กันไปถ้าทุกอย่างมันแก้มันแก้ได้หมดเพียงแต่ใช้เวลาในการแก้ไม่
เท่ากันแค่นั้นเองบางอย่างก็แก้ได้เร็วบางอย่างก็แก้ได้นานหน่อยแต่ถ้าเราพยายามจะ
ช่วยกันแก้มันก็จะเบาบางลงอันนี้ก็คือข้อคิดหนึ่ง 

 

โดยสรุปการประชุมวันนี้คือเรื่องรับเสด็จก็มอบหมายไปแล้ว สองเรื่องการไป
ใช้สิทธิลงประชามติก็แจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาดังกล่าวแล้ว
สามเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีข้อมูลรายรับ
สมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วน แต่ถูกต้องหรือเปล่าต้องตรวจดูอีกที อีกหนึ่งเรื่องโครงการ
ของกองช่างก็ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมนี่คือข้อสรุป สรุปต่อ
อีกก็คือการถวายพระพรใส่เสื้อสีฟ้ามีปก ลงนามถวายพระพรเวลา 08.30 – 09.00 น.
เราก็จะเริ่มพิธีถวายพระพร  9 โมงเช้าเป็นต้นไปเพราะว่าโครงการของ สปสช.เริ่มปั่น
เวลาเท่าไร ยังก าหนดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้แต่มาครบ ท าพิธีเสร็จก็เตรียมไปปั่นกันก็ถวาย
พระพรไม่นานถ้าเริ่ม 09.10 น. ก็เสร็จประมาณ 10.30 น. ก็เสร็จแล้วปั่นก็รณรงค์วัน 
แม่ด้วย แล้วโดยสรุปอีกจัดคนเข้าร่วมที่โรบินสันซึ่งก็มีกิจกรรมการแสดงด้วยนะเดี๋ยว
รายละเอียดก าหนดการให้มาประสานกับทางหัวหน้านิดก็จะมีนักร้องค่อนข้างดังมา
จากบริษัทที่มสีังกัดเขาว่าอย่างนั้นของทหารจัด   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน - วันนี้ขาดคุณไสว เพราะว่าต้องขายแบบอยู่ข้างล่าง ซึ่งผมก็เคยบอกว่าให้แจ้งเหตุผล

มานะครับถ้าท่านติดภาระก็ว่ากันไป ผมอนุญาตทั้งหมดปัญหาเกิดข้ึนค่อยๆแก้ไขอย่า
ใจร้อนอย่าโวยวายมันไม่เกิดผลดีต่อตัวเองก็ต้องเงียบๆคุยกันสิ่งที่เราจะได้มันก็ไม่ได้
มันอาจจะดีขึ้นให้เราลองคิดกันดูใช้การตรึกตรองก่อนจะท าอะไรใช้ความคิดหยุดยั้งสัก
นิดมันก็จะดีขึ้นอันนี้คือการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมของเราก็คือเขาบอกว่าการใช้ชีวิต
ร่วมกันไม่จ าเป็นต้องเป็นต้องเป็นคนดี เลิศเลอ ดีเด่นอะไรนักหนาที่เราจะใช้ชีวิต
ร่วมกันขอให้ท างานได้ด้วยกันก็พอแล้วแค่นั้นเองคนดีหรือไม่ดีก็ท างานด้วยกันได้ก็ถือ
ว่าเป็นองค์กรที่ดีเราอย่ามองว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีถ้าดีกันทุกคนท างานร่วมกันไม่ได้ก็ไม่
มีประโยชน์แต่คนไม่ดีทุกคนมาอยู่รวมกันท างานร่วมกันได้มันได้ประโยชน์กว่าครั้งนี้ไม่



มีผู้ดูแลเด็กมาประชุมเพราะผู้ปกครองก็ร้องแล้วทั้งนี้เรื่องที่เกี่ยวกับกองการศึกษาให้
น าไปเผยแพร่ บางกองก็ประชุมทุกอาทิตย์บางกองก็เดือนหนึ่งหลังจากท่ีผมประชุมไป
แล้วบางกองงานเยอะเขาประชุมกันเกือบทุกวันก็มี ก็กองการศึกษาถ้ามีโอกาสประชุม
แต่ละศูนย์ก็เชิญเขามาว่างๆที่ไม่กระทบกับการปฏิบัติงานของผู้ปกครองที่จะฝากบุตร
หลานมา ครับก็ใช้เวลามาเนิ่นนานก็ครั้งต่อไปตามที่ผมสรุปเมื่อสักครู่แต่ละคนที่ได้รับ
มอบหมายให้ไปด าเนินการตามนั้นมีปัญหาปรึกษาก็เข้าไปรายงานได้ท่ีห้องท างานเรา
พยายามรายงานกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปอบรมอะไรก็ช่างก็ถือว่าเป็นการ
แจ้งความคืบหน้าก็เอาทุกอย่างในวันนี้ที่ได้รับไปลองพินิจพิจารณากันดูก็ขอให้พวกเรา
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องชาวต าบลของเราตั้งใจให้ดีที่สุด ท าให้ดี
ที่สุดจนหมดความสามารถผมก็จะเห็นใจพวกเราดูเจตนาในความตั้งใจแค่นั้นเองมันดู
กันไม่ยากใช้การสังเกตก็ดูได้แล้วอยู่ที่ความตั้งใจจริงหรือไม่ ก็ขอขอบคุณพวกเราที่ให้
ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้เดือนหน้าก็คอยพบกันอีกครั้งวันนี้ก็ขอปิดประชุมครับ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี - 

ประธาน  - กล่าวปิดประชุม 

 

ปิดการประชุมเวลา  16.15 น. 
 

                     (นางสาวศรันยา  แสนกล้า) 
                 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าวิเคราะห์ฯ 
                    ผู้บันทึกรายงายการประชุม 
           

                

                    นายประกาศิต  จันทน์หอม 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

          

   
 
 

 
           
  
     


