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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561 

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายปรีชา มุลาลินน์  : วันนี้มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม 24 ท่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มีส่วน
(ประธานสภาฯ)   ของกองการศึกษา กองช่าง และวันนี้เราได้นัดทางผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
    อาจจะติดภารกิจบางท่าน ก็ยินดีต้อนรับทั้งสามท่านนะครับ ท่านแรกท่านอุทัย 
    ส าเร็จดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ท่านที่ 2 ท่านเกียรติทวี จันทร์เพ็ญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่
    ที่ 10 ท่านที่สาม ท่านดุสิต จิตสมาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
     พอดีวันนี้มีเรื่องจ าเป็นที่ทางผู้บริหารได้เสนอขอให้บรรจุอยู่ในวาระที่ 
    5 จึงขอแจ้งในที่ประชุมให้ด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยในระเบียบวาระที่ 5 
    ตามอ านาจหน้าที่ของประธานสภาฯ ในที่ประชุม จะขอแก้ไขเป็น 
    ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
      5.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะของ
    รถยนต์ดับเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร 
      5.2 พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 21 โครงการ 
    จ านวนเงิน 29,493,000 บาท 
      5.3 พิจารณาคัดเลือกตัวแทน สมาชิก อบต. ร่วมเป็น
    คณะกรรมการกองทุนหลักประกันเพ่ือสุขภาพ สปสช. รับทราบตามนี้นะครับ 
 
ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ 
     
    เรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบเรื่องต่อไป เรื่องแรกขอให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
    ปลูกต้นไม้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 สวมใส่เสื้อสีเหลือง เรื่องที่สอง โครงการ
    ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยทางเจ้าของโครงการได้ส่งรายละเอียดมาเพ่ือ
    แจ้งสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโครงการในวันที่ 3 - 4 สิงหาคม โดยจะออก
    เดินทางไปที่วัดเขาศาลาในวันที่ 3 ขอให้มาขึ้นรถที่ อบต.แกใหญ่ เวลา    
    08.00  น. เรื่องที่สาม ทาง อบต.แกใหญ่จะจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในวันที่ 7 
    สิงหาคม 2561 ทุกท่านก็คงได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว ก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้
    ท่านทราบเพียงเท่านี้นะครับ เชิญท่านวิชัยครับ 
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นายวิชัย  จรจรัญ  : ครับ ตามระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบไม่ทราบว่าท่าน      
(สมาชิก.อบต หมู่ที่ 1)  ได้รับการประสานแล้วหรือยัง พอดีเมื่อวานได้ประชุมที่วัดปทุมธรรมชาติเรื่องที่
    จะลงอุโบสถในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้ ก็มีทางฝ่าย
    ปกครองไปร่วมประชุมด้วย จะมีทางสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมไม่กี่ท่าน ก็อยาก
    ให้ร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าคณะสงฆ์ทั้งอ าเภอเมืองมาร่วมลงอุโบสถที่วัดประ
    ทุมธรรมชาติบ้านแกใหญ่ ประธานน่าจะน ามาชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย
    นะครับ ในวันที่ 5 สิงหาคม จะมีการรวมพลเพ่ือท าความสะอาดบริเวณที่จอด
    รถ วันที่8 -9 สิงหาคมจะมีการจัดเตรียมเต็นท์ โดยทางวัดจะยืมเต็นท์จาก
    ทาง อบต. และหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน จะมีการเลี้ยงเพลพระจ านวน 100 กว่า
    โต๊ะ ถือว่าต้องใช้แรงงานคนเป็นจ านวนเยอะ ไม่ทราบว่าท่านประธานได้
    รับทราบหรือเปล่าว่าจะมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้น ทางฝ่ายปกครองน าทีมโดยท่าน
    ก านัน ได้เข้าร่วมประชุมช่วยคิดว่าจะจัดงานแบบไหน จริงๆ แล้วท่านน่าจะน า
    เรื่องนี้ชี้แจงให้สมาชิกไดรับทราบ เราจะได้ช่วยกันท าอะไร แบบไหน เพ่ือจะได้
    พร้อมเพรียงกัน มันเป็นงานระดับต าบล ก็ขอน าเรียนเท่านี้ครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  : ครับ ขอขอบคุณท่านวิชัย เพราะท่านอยู่ในพ้ืนที่ ตามกิจกรรมทางพระสงฆ์    
(ประธานสภาฯ)   มีอย่างปีก่อนที่วัดนาเกาก็มีการแจ้งทั้งสองหน่วยงาน ก็เรื่องนี้ผมไม่ทราบนะ
    ครับท่านวิชัย ถ้าทราบก็ต้องไปครับ ก็ตามที่ท่านวิชัยได้แจ้งไปแล้วเมื่อสักครู่ 
    เพราะฉะนั้นเก้าอ้ีก็คงจะลงเป็น 1,000 ตัว รวมทั้งเต็นท์ที่กางรอบอุโบสถด้วย
    ฝากท่านสมาชิกทุกท่านด้วย ตอนนี้เรามีเจ้าคณะต าบลองค์ใหม่ก็อยู่ที่วัดประ
    ทุมธรรมชาติด้วย ก็แจ้งข่าวดีให้ทุกท่านทราบด้วยถือว่าเป็นข่าวดี ครับคงจะไม่
    มีใครแจ้งข่าวอะไรในระเบียบวาระที่ 1 แล้วนะครับ เชิญท่านเอก หงษ์ทอง 
    ครับ 
นายเอก หงษ์ทอง  : เรียนท่านประธาน ในเรื่องที่ท่านจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมขอ     
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3)  อนุญาตที่จะเรียนถามท่านประธานว่าญัตติที่เพ่ิมเติมเข้ามาท่านได้รับญัตติวัน
    ไหน 
นายประกาศิต  จันทน์หอม : คือท่านประธานครับ ตรงนี้ญัตติผู้บริหารเสนอในที่ประชุมได้ครับท่าน    
(ปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ) ประธาน ถ้าท่านว่าได้ ผมจะเสนอเข้าไปในที่ประชุมก็ได้ครับ 
นายเอก หงษ์ทอง  :ครับ ชัดเจนว่าญัตตินี้จะมีการเสนอเข้ามาโดยผู้บริหารในที่ประชุม แต่ท่าน 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3) ประธานครับญัตติ 2 ญัตติที่ เสนอเข้ามา (1) เป็นเรื่องของการขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (2) เป็นเรื่องของการคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันเพ่ือสุขภาพ สปสช. ซึ่งสองเรื่องนี้มี
ความส าคัญแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ซึ่งญัตติเหล่านี้โดยระเบียบแล้ว ญัตติที่จะบรรจุเข้าสภาฯ 
ต้องยืนต่อสภาไม่น้อยกว่า ๕ วัน เพ่ือบรรจุเข้าเป็นวาระที่จะประชุม และสภา
จะต้องด าเนินการประชุมเรื่องเหล่านี้ ไม่เกิน ๑๕ วัน ซึ่งพอเป็นอย่างนี้
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ยอด ๔ ล้านกว่าบาท จะต้องให้สมาชิกมีเวลาดูลายละเอียดตรงนี้ว่าเป็นอย่างไร 
เพราะฉะนั้นผมขอท้วงสมาชิก เรื่องของญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ขอให้ท่านเอาไปบรรจุในประชุมสภาในครั้งต่อไป ซึ่งก็จะเป็นกลางเดือนนี้เอง 
เพ่ือทุกอย่างจะได้ครบสมบูรณ์แบบ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายปรีชา มุลาลินน์ :คืออย่างนี้ครับ เราได้รับแล้วตามอ านาจหน้าที่ของประธานสภาฯ การเปลี่ยน 
(ประธานสภาฯ) แปลงค าชี้แจงเรื่องนี้เป็นเรื่องในข้อบัญญัติ ซึ่งเราจะต้องด าเนินการจัดซื้อเดือน 

ส.ค. – ก.ย. ก็มีระยะเวลาไม่ถึง ๒ เดือน ผมคิดแบบนี้นะครับ เรื่องรถดับเพลง
ในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๑ ก็ได้ถามกับท่านปลัดเมื่อสักครู่ ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนผม
จะได้เลื่อนระเบียบวาระให้ทางผู้บริหารได้ชี้แจงกับท่านสมาชิก ถ้าไม่เข้าใจใน
ลักษณะใดก็ให้ทวงถามกันเลย เพราะฉะนั้นก็คงต้องปฏิบัติตามนี้นะครับท่าน
เอก 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

๒.๑ รายงานการประชุมสภา อบต.แกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

นายปรีชา มุลาลินน์ :ซึ่งการประชุมครั้งที่แล้วตัวผมเองก็ติดภารกิจ มีท่านวิเชียร วงศ์สกุล ส.อบต. 
(ประธานสภาฯ)              หมู่ที่ ๑๑ ลา ท่านบรรจง ยอดอินทร์ ลา มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการตรวจไหมครับ เชิญครับ 
นายสัญญา สันทานุลัย  :ครับ ท่านเลขาฯ ช่วยแก้หน้าที่ ๓๔ ที่ท่านเสงี่ยมพูดว่า สี่ตีนจะรู้พลาดนัก
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1)  ปราชญ์ยังรู้พลั้ง มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ แต่อยากจะให้ท าให้มันถูกต้อง
    ครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์ :ครับ ท่านเลขาฯ ช่วยแก้ให้มันถูกต้องด้วยครับ ท่านเสงี่ยมเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายเสงี่ยม พวงศรี :ในฐานะคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและเป็นประธานคณะกรรม 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13) การตรวจรายงานการประชุม ก็ได้ตรวจทานแล้วมีค าผิดเยอะมาก แต่ได้ทวน

แล้วก็ไม่เสียความหมายครับ ถ้าจะส่งกลับคืนให้แก้ก็เกรงว่าจะส่งบันทึก
รายงานการประชุมไม่ทัน ด้วยเหตุผลทราบดีนะครับว่ามีค าผิดตกหล่นเยอะ ก็
อยากจะเรียนท าความเข้าใจกับสมาชิกหมูที่ ๑ ได้เข้าใจด้วยนะครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ : เชิญท่านสมเภาครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมเภา คงกล้า :ดูหน้าที่ 25 มีค าท่ีอาจจะไม่ค่อยสละสลวยเท่าไรนะครับ ณ ตอนนั้นเสียง 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13) อาจจะดังแล้ว วันนั้นผมไม่ได้พูดแบบนี้นะครับ ที่ผมพูดคือตอนนั้นเสียงอาจไม่

ดังพอนะครับ ขอเปลี่ยนค าพูดให้มันฟังดูเพราะนะครับ ที่พิมพ์มามันไม่ใช่นะ
ครับ  
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  หน้าที่ 29 ในส่วนของกระผมนายสมเภา คงกล้า ดูบรรทัดสุดท้ายที่
เขียนว่าห้องประชุมนี้ คือที่เพ้ียนมาหรือหน้าห้องน้ าพระ อันนั้นไม่ใช่นะครับ 
มันจะเป็นหรือห้องประชุมเล็กหน้าห้องน้ ามันจะได้ดูดีดูสวยนะครับ 

  หน้าที่ 35 อาจจะสลับกันท่านดูนะครับตรงชื่อของกระผม นายสม
เภา คงกล้า เรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกทุกท่านผมนายจ าเนียร คง
กล้า สมาชิกหมู่ที่ 5 ข้างหน้านี้ต้องเป็นนายจ าเนียร คงกล้า ถึงจะถูกไม่ใช่นาย
สมเภา นะครับขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์  : ครับ มีท่านอ่ืนที่จะแก้ไขตรงไหนอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ก็ถือว่าเป็นการ
(ประธานสภาฯ)   เสนอแก้ไข ฝากทางท่านเลขาฯ ด้วยครับ ค่อนข้างจะผิดพลาดเยอะครับรอบนี้ 
    เพราะว่าทางท่านกรรมการเองท่านก็อ่านเฉพาะเนื้อๆข้างหน้า อ่านไปบางที
    ท่านก็ไม่เข้าใจในบุคคลนั้นพูดนะครับ เชิญท่านวิชัยครับ 
นายวิชัย จรจรัญ  : น าเรียนท่านประธานไปยังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนะครับ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1)  เมื่อสักครู่ได้ฟังท่านเสงี่ยมท่านกล่าวว่ามันผิดเยอะ ในรายชื่อคณะกรรมการมัน
    มีอยู่ 3 ท่าน ท่านพิสูตร ท่านเสงี่ยม ท่านสมศักดิ์ พอดีเห็นท่านสมศักดิ์ไม่ได้
    เซ็นชื่อในรายงานการประชุมท่านเดียว ไม่ทราบว่าท่านสมศักดิ์ ไม่ยอมรับ
    รายงานการประชุมตัวนี้หรือเปล่าครับ ก็น าเรียนท่านประธานไปยังคณะ
    กรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจงด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  : เดี๋ยวให้ท่านประธานคณะกรรมการชี้แจงก่อนนะครับ เชิญท่านเสงี่ยมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเสงี่ยม พวงศรี  : พอดีวันนั้นท่านสมศักดิ์ติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดนะครับ ด้วยเหตุผลที่ว่าด่วน           
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13)  กลัวไม่ทัน ท่านก็เลยไม่สามารถลงชื่อได้ครับ ส่วนท่านจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ
    ก็ได้โทรศัพท์คุยแล้ว ท่านว่าท่านยอมรับครับ ขอบพระคุณครับผม 
นายปรีชา มุลาลินน์  : ท่านสมศักดิ์มีอะไรที่จะชี้แจงไหมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร  : วาระนี้ขอเป็นคนสุดท้ายนะครับท่านประธาน เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10)  นะครับ ผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ด้วยความเคารพครับท่านประธาน ใน
    การประชุมแต่ละครั้งสมาชิกทุกท่านจะพูดและจะจ าแต่ค าพูดของตัวเอง แต่ไม่
    รู้พูดกี่ครั้ง ผมเป็นคณะกรรมการผมต้องดูทุกคนนะครับ แต่บางทีมีตกหล่น มี
    บ้าง ผมก็ได้อ่าน แต่เนื่องจากอ่านเสร็จส่งให้ทางเลขาฯ ได้ด าเนินการแก้ไข วัน
    นั้นเป็นวันแห่เทียนของบ้านตะคร้อไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่แก้ไข ก็เลยคุยกันว่าค าพูด
    ตกหล่นเนื่องจากผู้พิมพ์อาจจะพิมพ์ผิด ก็กราบเรียนทุกๆท่าน ผมได้จด
    รายละเอียดที่ต้องแก้ไขแล้ว และคณะกรรมการได้เซ็นรับรองในบันทึกตัวจริง
    แค่ 2 ท่าน ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  : ครับ ก็ทางผู้ท้วงติงก็คงจะรับทราบนะครับ คงไม่มีท่านใดที่ประสงค์จะแก้ไข
(ประธานสภาฯ) 
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    รายงานการประชุมอีกนะครับ และอนุญาตให้แก้ไขค าผิดที่ท่านสมาชิกให้แก้
    เมื่อสักครู่นะครับ ให้ทางสมาชิกรับทราบนะครับ ผมจะขอมติรับรองเลยนะ
    ครับ 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
    สมัยที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โปรดยกมือครับ 
 
 มติที่ประชุม    รับรอง  จ านวน   24   เสียง 
      ไม่รับรอง จ านวน   -      เสียง 
      งดออกเสียง จ านวน   1     เสียง 
    มติที่ประชุมสภาเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
    สมัยที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2561ด้วยมติคะแนนเสียงเป็น
    เอกฉันท ์
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม 
     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
นายปรีชา มุลาลินน์  5.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะของรถยนต์  
(ประธานสภาฯ)   ดับเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตรเชิญท่านนายกครับ 
นายประกาศิต  จันทน์หอม : ในระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ นี้ก็มีความจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องเสนอให้สภา 
(ปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ) ฯ ได้พิจารณาอนุมัติ เพราะตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ 

ที่สภาฯ ให้ความเห็นชอบนายอ าเภออนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ ไปแล้ว ด้วยตามกฎหมายให้มี พรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ภาครัฐ ๒๕๖๐ และให้มีผลบังคับใช้กับหน่วยราชการทุกหน่วย ดังนั้นระเบียบ
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งอ้างอิงถึง พรบ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ นั้น ข้อ ๒๑ ก าหนดให้มีคณะกรรมการ 
TOR หรือคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะของพัสดุที่หน่วยงานราชการ
ด าเนินการจัดหามา ดังนั้นในข้อบัญญัติฯ ของ อบต .แกใหญ่ มีเรื่องครุภัณฑ์
จะต้องด าเนินการจัดหาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และก าหนดให้
คณะกรรมการ TOR เข้ามาดูคุณลักษณะอีกทีหนึ่งว่ามีคุณลักษณะและ
งบประมาณสอดคล้องกันหรือไม่ ตามราคากลางมีไหม บัญชีพัสดุครุภัณฑ์หรือ
ส านักงบประมาณมีไหม เมื่อไม่มีคณะกรรมการก็ต้องเข้ามาก าหนดคุณลักษณะ
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ตามจ านวนเงินที่สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบไป โดยเฉพาะเรื่องครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  ซึ่ ง เป็นรถดับเพลิ งราคาประมาณสี่ ล้ านห้ าแสนบาท ต่อ  ๑ คัน 
เพราะฉะนั้นตรงนี้คณะกรรมการก็ได้มีการประชุมและก าหนดคุณลักษณะซึ่ง
แตกต่างจากรายละเอียดในข้อบัญญัติที่ทางผู้บริหารได้เสนอให้กับสมาชิกได้
พิจารณาไปแล้วคณะกรรมการได้ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะหลาย
อย่าง แต่ในวงเงินเท่าเดิมตามที่สภาให้ความเห็นชอบไป ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติจากสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ ๒๙ ซึ่งระบุว่าการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้างที่ท าให้
คุณลักษณะเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนสถานที่ในการก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น จึงจ าเป็นจะต้องเสนอผ่านท่านประธานให้ทางสมาชิกสภาฯ 
แห่งนี้ได้พิจารณาอนุมัติ ส่วนรายละเอียดก็อยู่ในแบบใบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณ ซึ่งมีข้อความเดิมและข้อความใหม่ ตามเอกสารที่แจกให้ท่าน
สมาชิกสภา ฯ แล้ว ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาตรงนี้และผลเป็นประการใด
ท่านประธานจะได้แจ้งต่อไป ขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ : ในระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ ที่ทา่นผู้บริหารได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นให้ 
(ประธานสภาฯ) แก่สมาชิกได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือท้วงติงบ้างไหมครับ 

เชิญครับท่านเอก 
(นายเอก หงษ์ทอง) : อย่างที่ผมเรียนกับท่านประธานในวาระท่ี ๑ แจ้งเพ่ือทราบแล้ว ในเรื่องของ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓) ญัตติที่เสนอเข้ามา แม้ผู้บริหารจะมีอ านาจเสนอก็ตาม เรื่องที่ท่านจะบรรจุเข้า

พิจารณาในสภาฯ นั้น ระเบียบเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าญัตติท่านจะต้อง
รับมาไม่น้อยกว่า ๓ วัน ซึ่งประสบการณ์ในการประชุมคราวก่อนนี้ท่านก็เห็น
อยู่แล้ว ถ้ามีข้อผิดพลาดทางข้อกฎหมาย สิ่งที่ เราพิจารณาไปมันไม่เกิด
ประโยชน์อะไรเลย และผมเกรงว่าญัตติที่น าเข้าพิจารณาแล้วมันตกไปมันไม่
สามารถที่จะยื่นกลับมาได้เหมือนเดิมอีก ถ้ามีรายละเอียดที่เหมือนเดิมอย่างนี้ 
เป็นต้น จริง ๆแล้วผมอยากให้ท่านประธานหรือท่านผู้บริหารถอนญัตตินี้
ออกไปก่อน ยังไม่ต้องพิจารณาในวันนี้เราไปพิจารณาวันหลังได้ จริง ๆ แล้วไม่
ว่าท่านจะมีรายละเอียดอย่างไรก็ให้ท่านแก้ไขอยู่แล้ว แต่ว่าขอให้เป็นไปตาม
ระเบียบ แล้วเราก็จะได้ดูรายละเอียดเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะ เรื่องที่ผม
จะท้วงติงมีเรื่องนี้เรื่องเดียว ส่วนเรื่องรายละเอียดผมก็ไม่ทราบเพราะผมก็ไม่มี
เวลาอ่านครับ ขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ : สมาชิกท่านอื่นมีข้อแตกต่างหรือไม่ครับ เชิญท่านวิชัย 
(ประธานสภาฯ) 
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นายวิชัย จรจรัญ : ในเรื่องของระเบียบวาระท่ี ๕ ข้อ ๕.๑ เรื่องการเปลี่ยนแปลงผมมองเห็นแย้ง 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑) กับสมาชิกหมู่ที่ ๓ ที่ได้ชี้แจงเรื่องข้อกฎหมาย แต่ผมมองอีกแนวทางหนึ่งก็คือ

ในหลักการปฏิบัติ เพราะว่าวันนี้ก็วันที่ ๑ สิงหาคม กว่าเราจะได้ประชุมกันอีก
ทีก็กลางเดือน สิ้นปีงบประมาณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ดูระยะเวลาในการ
ที่เราจะได้ท าโครงการ ผมน าเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิกให้ช่ วย
พิจารณาดูว่าจะท าทันในห้วงของระยะปีงบประมาณหรือเปล่า เพ่ือการ
ด าเนินงานให้ทันท้วงทีผมก็อยากจะพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ : เชิญท่านสมศักดิ์ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร : ระเบียบวาระท่ี ๕ ข้อ ๕.๑ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ที่ผมท าความเข้าใจนะ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐) ครับว่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะด าเนินการได้ก็ต้องผ่านสภาเพ่ือเปลี่ยนแปลง ทีนี้

ในเมื่อสภาเราได้พิจารณาอนุมัติให้ซื้อรถดับเพลิง แต่ก่อนเราก าหนดสเปกไว้
พอสเปกที่เราก าหนดไม่สามารถที่จะด าเนินการซื้อได้ เราก็ต้องมาด าเนินการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสเปกที่กรมหรือผู้มีอ านาจปรึกษาหารือกันว่าถ้า
เป็นแบบนี้ไม่น่าจะซื้อได้ ไม่ได้ฟังท่านนายกว่าเม็ดเงินเราเปลี่ยนหรือเปล่า ถ้า
เม็ดเงินเหมือนเดิมก็ไม่น่าจะมีปัญหา วันนี้วันที่ ๑ สิงหาคม เราพิจารณาวันนี้ก็
จะมีกระบวนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ไว เพ่ือที่จะได้รถมาไว้ใช้ใน
ส านักงานของเรา ก็อยากเรียนท่านประธานไปยังเพ่ือสมาชิกทุกท่าน ให้ทุก
ท่านช่วยดูสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือ ตรวจทานดูนะครับเพราะว่าหนังสือมา
ช้าเกินก็เลยไม่ได้ตรวจทาน แต่ถ้าเม็ดเงินไม่เกินผมก็เห็นด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ : เชิญท่านรพีพงศ์ ต่อด้วยท่านสุชาติ พอดีผมจะให้ท่านนายกได้ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายรพีพงศ์ เกลียวเพียร : ครับด้วยความที่ได้รับเอกสารตามท่ีทุกท่านได้รับ เอกสารที่เราไม่เคยเห็นมา 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖) ก่อนเกี่ ยวกับรถดับเพลิ ง  แล้ วมูลค่ า ราคา ก็ค่อนข้ างสู งมากนะครับ 

๔,๕๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน ผมพ่ึงได้รับเมื่อตอนเก้าโมงเช้า พ่ีน้องสมาชิกครับ
ท าไมวันนี้เราได้มาประชุมกันอีกรอบ ก็เพราะว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ
ใช่ไหมครับ แล้วท าไมเรายังจะท าให้มันซ้ ากันอีก ผมว่าเรายึดหลักให้มันถูกต้อง
ไว้ก่อนดีกว่านะครับ ขอบคุณครับ 

นายปรีชา มลุาลินน์ : เชิญท่านสุชาติครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายสุชาติ เมืองงาม : เกี่ยวกับที่ท่านนายกได้อภิปรายไปเกี่ยวกับรถดับเพลิง ผมเห็นด้วยเพราะเป็น 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒) บทบาทหน้าที่ของท่านนายกที่จะต้องดูแลต าบลแกใหญ่เกี่ยวกับ ความ

ปลอดภัย ทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน จริง ๆ เราก็มีรถน้ าอเนกประสงค์ที่เรา
ใช้งานกันมานานหลายปี เราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต้องจัดซื้อใหม่
ถึงแม้ว่ามันจะราคาสี่ล้านห้าแสน อบต.แกใหญ่เรามีงบประมาณที่เราจะต้องใช้
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จ่ายในปีงบประมาณนี้ คือเราต้องการนานแล้วแต่ว่าเรายังไม่ด าเนินการให้มัน
จบ ผมเห็นด้วยกับท่านนายกที่ได้เสนอมาครับ ขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ : ในวาระนี้ก็ต้องสอบถามท่านนายกว่าจะยังยืนยันญัตตินี้อยู่หรือไม่ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม : ก็คือตรงนี้มีข้อขัดแย้งกันในสภาฯ เองว่ามีความเห็นเป็นสองฝ่าย ด้วยเหตุผล 
(ปลัด ปฏิบัติหน้าที ่นายกฯ) และความจ าเป็นของผมเองจริง ๆ ก็คือว่า เราด าเนินการตาม พรบ.ว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ตอนที่เราประชุมสภาฯ เมื่อ
เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือจัดท าข้อบัญญัติปี ๒๕๖๑ นั้น พรบ.นี้ยังไม่ออก
ใช้บังคับ ผมจ าได้ว่าเรื่องรถดับเพลิงนี้มันไม่มีอยู่ในราคากลาง ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เราก็เอาตามใบโบว์ชัวที่สมาชิกช่วยกันหามาให้ว่าราคาประมาณ
ขนาดนี้ เสนอต่อสภาเพราะว่าเห็นถึงความเดือดร้อนจ าเป็น เรื่องรถน้ า
อเนกประสงค์ทั้งจ่ายน้ าได้บ้าง ฉีดดับเพลงได้บ้างบางส่วน แต่ตัวรถดับเพลิง
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์เป็นรถตู้สี่เหลี่ยมและฉีดน้ าได้ด้วย และสภาฯ ได้ให้
ความเห็นชอบด้วยงบประมาณสี่ล้านห้าแสนตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ นายอ าเภอก็ได้อนุมัติประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๑ ไปแล้ว แต่ด้วยว่ามี พรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ หน่วยงานที่ยังไม่ได้ด าเนินการก็ต้องใช้ 
พรบ.นี้เข้ามาควบคุมดูแล โดยเฉพาะจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมี
คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะ ก าหนดคุณลักษณะ มี TOR ขึ้นมา ทุก
โครงการ ตามสเปกที่เราเสนอสภาฯ นั้นในวงเงินนี้ใช่ แต่สเปกมันเป็นเฉพาะ
ผู้ขายที่เขาเสนอราคามา เขาก็ต้องก าหนดสเปกเพ่ือไม่ให้มีคู่แข่ง เมื่อพรบ.นี้
ประกาศใช้ ผมจึงแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ ซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์เป็นอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ แล้วก็
ผู้ เชี่ ยวชาญด้านวิศวกรเครื่องยนต์ ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับรถดับเพลิงจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของเรางานนโยบายและแผน 
ท่านก็จะเห็นว่ามีคณะกรรมการใดบ้างตามบันทึกข้อความที่นักวิชาการพัสดุได้
เสนอมา แล้วก็จะมีการประชุมคุณลักษณะอยู่ในมือของท่านตรงนี้ ด้วยเหตุผล
ความจ าเป็น สภาฯเป็นผู้เห็นชอบข้อบัญญัติ ฯ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปแล้ว ถ้าวันนี้
สภาฯไม่อนุมัติผมก็ไม้ได้ว่าอะไร ผมด าเนินการให้ท่านแล้วเสนอต่อท่านไปแล้ว
ท่านประธาน ถ้าท่านไม่บอกมันยังไม่ถูกต้อง ด้วยระยะเวลาอ้างข้อกฎหมายกัน
มา ผมก็พยายามท าให้มันถูกกฎหมายอยู่แล้ว ญัตตินี้เขาให้เสนอเป็นหนังสือ
หรือโดยวาจาก็ได้หากมีความจ าเป็นเร่งด่วน ท่านไปดูระเบียบกะทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาก็มีตรงนั้น ถ้าเสนอเป็นหนังสือก็ต้องส่งท่าน
ประธาน ท่านประธานก็ต้องแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบไม่น้อยกว่า ๓ วัน แต่ถ้า
เกิดมีความจ าเป็นเร่งด่วน ต าบลแกใหญ่มีดินถล่ม เขื่อนแตกเหมือนประเทศ
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ลาวแบบนี้ ท่านจะรอหนังสือ ๔ - ๕ วัน จึงประชุม ๑๕ วันได้อย่างไรท่าน
ประธาน เหตุฉุกเฉินเขาเรียกกันใช้โทศัพท์ก็มี องค์ประชุมครบไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งก็สามารถพิจารณาได้แล้ว กฎหมายเข้ายังมีทางออก ก็อยู่ที่พวกเราว่าจะ
เคร่งครัดขนาดไหน เคร่งครัดจนผมท างานไม่ได้ก็ว่ากันมาผมตามใจท่าน 
รถดับเพลิงถ้าซื้อไม่ได้ในปีงบประมาณนี้ ก็ตกไป ท่านก็มากล่าวหาผมไม่ได้ ผม
จะได้โยนถึงท่านคืนครับท่านประธาน ว่าท่านเป็นคนทักท้วงว่าผิด ถ้าผิดผม
กล้าไม่กล้าท าอยู่แล้ว ก็ตรงนี้ท่านไม่ต้องถามผมว่าผมจะถอนหรือไม่ ผมขอให้
สมาชิกเป็นคนให้ข้อแนะน าผม ถ้าสมาชิกส่วนใหญ่เห็นสมควรถอนผมก็จะถอน
ตามท่ีเสียงส่วนใหญ่ว่า ถ้าเสียงส่วนใหญ่ว่าพิจารณาต่อก็พิจารณาต่อ บางอย่าง
เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนที่พ่ีน้องอยากจะมี และสภาฯ ก็ให้ความ
เห็นชอบมาแล้วบอกว่าต้องการ แต่ถึงเวลาที่ผมจะจัดหาให้แต่ต้องเปลี่ยนแปลง
บางอย่าง งบประมาณเท่าเดิมแต่สเปกมันต้องผู้เชี่ยวชาญเขา เรามองไม่ออกว่า
ต้องมีอะไรบ้างอะไรขาดบ้าง ท่านประธานขอไปศึกษา ๕ วัน กับรายละเอียดนี้
เข้าใจไหม ผมว่าท่านก็ไม่เข้าใจหรอก ตรงไหนมันอยู่ส่วนไหน ตอนนี้เรื่อง
รายละเอียดท่านสมาชิกจากหมู่ที่ ๓ ท่านเอกบอกว่าไม่ติดใจเรื่องรายละเอียดที่
ผมเสนอเข้ามา แต่ท่านติดใจว่าท าไมญัตตินี้มันต้องล่วงหน้า ทุกอย่างการเสนอ
ญัตติผ่ านท่านเลขาฯ ไปจนถึงท่ านประธานสภาฯ อยู่ที่ ดุล พินิจของ
ประธานสภา เป็นอ านาจของท่านประธานสภา ท่านไม่รับผมก็ไม่ต้องอธิบาย 
แต่ถ้าท่านรับแล้วความผิดพลาดก็เกิดกับตัวท่านเอง แต่ว่าท่านสมาชิกมีข้อท้วง
ติงกันมาท่านก็ถามความคิดผมว่าผมจะถอนหรือไม่ ผมต้องขอให้สมาชิกมีมติ
กันว่าให้ผู้บริหารถอนผมไม่เอาค าสั่งท่านประธานสภา ผมจะเอาของพ่ีน้อง
สมาชิกผมก็จะถอนให้ เพราะด้วยข้อกฎหมายจะส่งล้วงหน้าไม่ส่งล้วงหน้ามันมี
ข้อจ าเป็นเร่งด่วน ก็คือว่าภายในระยะเวลาไม่กี่วันนี้ถ้าเราประชุมวันนี้เสร็จผล
การประชุมมีแล้ว ส่วนบันทึกรายงานการประชุมยังไม่ต้องแนบ ก็จะด าเนินการ 
E-auction ต้องใช้ระยะเวลาประกาศกี่วัน ช่วงระยะเวลาประกาศนี้ถ้ามัน
ล่วงเลยไปจนสิ้นปีงบประมาณ มันก็จะมีปัญหาในการเบิกจ่ายด้านการท า
สัญญา เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขออธิบายให้กับท่านสมาชิกผ่านท่านประธานสภา
ได้รับทราบ ถ้าประชาชนเกิดมีเหตุอัคคีภัยขึ้นมารถน้ าคันเดิมของเราฉีดไหล
บ้างไม่ไหลบ้าง ที่ส าคัญไปช้ากว่าเขา เมื่อมีภัยเกิดขึ้นท้องถิ่นเราได้ช่วยกันดูแล
หรือไม่ บางอย่างอาจจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ผมไม่เชื่อว่าฝ่ายปกครอง
ท้องที่เองจะมาร้อง อบต. ว่าประชุมผิดกฎหมาย ให้ยกเลิกมติการประชุมมีแต่
คนที่นั่งในที่ประชุมนี้แหละครับท่านประธานพวกเรากันเอง บางครั้งความ
ถูกต้องก็ต้องดูที่จริยธรรมด้วย ผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน บางอย่างตั้ง
งบขึ้นมาไม่ได้ใช้ตั้งหลายโครงการก็มีเสนอเอาๆ ถึงเวลาอาจจะไม่ใช่ความ
จ าเป็นของพ่ีน้องก็ได้เป็นความจ าเป็นของผู้เสนอเอง ผมก็เลยถือโอกาสนี้ขอ
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ยืนยันเรื่องงบประมาณที่ท่านสมศักดิ์ จากหมู่ท่ี ๑๐ ว่ามันไม่เกินที่เขาประมาณ
การมาเขาก าหนดแค่สเปกแค่นั้นเอง งบประมาณเราค่อนข้างสูง ตาม
ข้อบัญญัติสี่ล้านห้าแสนบาท แต่ก าหนดสเปกให้สูงกว่าเดิมให้คุ้มค่ากับเงิน และ
ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าครับท่านประธาน ขอขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์  : ครับเมื่อสักครู่ทางผู้บริหารก็ได้ยืนยันยื่นญัตติด้วยวาจามาหาผม ผมก็ได้รับ                     
(ประธานสภาฯ)  ญัตติมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะให้สมาชิกได้พิจารณาตามระเบียบการประชุม    
    สภาฯ ญัตติที่เสนอด้วยวาจาจะต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกเพ่ือจะรับเป็น
    ญัตติเพ่ือพิจารณาด้วย เพราะฉะนั้นผมจะขอโอกาสนี้สอบถามท่านสมาชิกเลย 
    เชิญท่านสมศักดิ์ครับ 

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร : เรียนท่านประธาน ตอนระเบียบวาระท่ี ๑ ท่านประธานได้แจ้งให้ทราบว่ามี 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10)            การยื่นญัตติให้เพ่ิมญัตติเข้าไปในระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ ทีนี้พอถึงวาระที่

เราจะพิจารณา คือตอนนี้ ให้ทุกท่านได้ตีใจความให้ ว่าเขาให้สภาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เข้าไม่ได้ยื่นญัตติมาใหม่ ถ้าสภาไม่ให้เปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารก็ใช้ของเดิมไปซื้อไม่ได้ก็ตกเป็นเงินสะสมไป ถ้าเรามองถึงประโยชน์ให้
ผู้บริหารแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้บริหารก็ด าเนินการไป ผมเชื่อมั่นว่าไม่ผิดระเบียบ
นะครับตรงนี้สภาฯเราสามารถรับรองได้เพราะว่าไม่ใช้ญัตติใหม่เป็นญัตติเดิม
แค่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดูหัวข้อด้วยครับ ขอบคุณครับ  

นายปรีชา มุลาลินน์ : เชิญท่านเสงี่ยม ท่านเอก และท่านพิสูตร อีก 3 ท่านพอนะครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเสงี่ยม พวงศรี  : ก็มีความเข้าใจเหมือนท่านสมศักดิ์นะครับ เราต้องมาดูความจ าเป็นมากน้อย    
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13)  แค่ไหน เรามาดูรถคันเก่าใช้มาผ่านนายกมากี่นายกแล้ว เวลาไปที่ไหนมีเหตุ
    อุปกรณ์ตรงนั้นช ารุดบ้าง ตรงนี้ช ารุดบ้าง ผมเห็นตอนไหม้โกดังอดีตท่านนายก
    นะครับ สายดับเพลิงรั่วใช้การไม่ได้ต้องไปจอดดูเขาท างานอันนี้ยกตัวอย่างให้
    เห็นในเมื่อเรามีเงินมีงบประมาณพอที่จะด าเนินการได้ก็ท าไป ให้ประโยชน์พ่ี
    น้องประชาชนได้รับ เวลาเขาเดือดร้อน ถ้าบางท่านไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องยกมือ
    อนุมัตินะครับ แต่เมื่อมีเหตุที่บ้านท่านเขาก็ไปช่วยอยู่ดีสิ่งใดที่อยู่ด้วยกันท าแล้ว
    ดีก็ท าไป ท่านอย่าเอาความคิดส่วนตัวมาเพ่ือที่จะท าให้องค์กรตรงนี้ เสื่อมเสีย
    นะครับ ผมฝากสมาชิกบางท่านไว้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับผม 
นายปรีชา มุลาลินน์ : เชิญท่านเอกต่อเลยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเอก หงษ์ทอง : อย่างที่ผมน าเรียนกับท่านประธานไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่า เรื่องของราย       
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3) ละเอียดผมเองยังไม่ได้อ่าน แต่ถามว่าโดยประโยชน์ของชาวบ้านแล้วผมเชื่อว่า

ใครก็ยินดีที่จะให้แก้ไขเพ่ือให้มันถูกต้อง แต่ท่านประธานครับการดันทุรังมัน
ไม่ได้สร้างประโยชน์ มันมีแต่สร้างความเสียหาย ถ้าวันนี้ท่านพิจารณาไปเสร็จ
แล้ว สิ่งที่เราพิจารณามันไม่ชอบด้วยข้อกฎหมาย มันต้องตกไปแล้วชาวบ้านได้
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ประโยชน์อะไร ชาวบ้านไม่ได้อะไร รถดับเพลิงก็ซื้อไม่ได้ แต่ถ้าท่านรออีก 10 
วัน วันที่ 11 สิงหาคม เป็นการเปิดประชุมสมัยสามัญ ญัตติที่ท่านเสนอเข้ามา
วันนี้ก็ยังอยู่ในห้วงระยะเวลา 15 วัน เกินกว่า 5 วัน ทุกอย่างครบสมบูรณ์
แบบหัดฟังผมบ้างซิครับ หัดฟังความจริง ดื้อรั้นดันทุรังแล้วมันเสียหาย มัน
ไม่ได้เสียหายแต่เรามันเสียหายทั้งต าบล เมื่อเสียหายท าอะไรไม่ได้ไปเที่ยว
ควบคุมคนนั้นคนนี้มีประโยชน์อะไร ไม่มีประโยชน์อะไรครับท่านประธาน ควร
ดูและวิเคราะห์ให้ดี ผมไม้ได้บอกว่าผมไม่ให้ ผมบอกแล้วว่าผมยินดีที่จะให้แต่
ท าไม่ถูก เพราะผมก็อยากได้เหมือนกัน อะไรที่มาท าประโยชน์ผืนแผ่นดิน
ชาวบ้านได้ประโยชน์ผมยินดีท าทั้งหมด แต่ถ้าเราดันทุรังแล้วชาวบ้านเสียหาย 
เหมือนกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้จะคุยในวาระต่อไปมัน
เสียหายแล้วได้อะไร ไม่ได้อะไร ผมฝากผ่านท่านประธานไปยังผู้ที่อยู่ในห้อง
ประชุมแห่งนี้นะครับ แม้ว่าวันนี้ท่านจะพิจารณาให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่าน มันก็ไม่
ชอบด้วยข้อกฎหมายผิดระเบียบซ่ึงมันต้องตกไป เมื่อตกไปแล้วใครได้ประโยชน์ 
ไม่มีใครได้ประโยชน์เลยครับ แต่ถ้าเรารออีก 10 วัน วันที่ 11 ท่านประธาน
เปิดประชุมเราพิจารณาเรื่องนี้เรื่องเดียวก็ได้ จะใช้เวลา 5 นาที หรือ 5 ชั่วโมง 
มันก็ถูกต้องชอบธรรมทุกอย่าง ถามว่าอีก 10 วันท างานไม่ทันหรอครับ ทัน 
ข้าราชการ อบต.แกใหญ่เก่ง ขนาดหนังสือมายังไม่ถึงยังท ารอก่อนได้ ฉะนั้น
เรื่องอย่างนี้นับจากวันที่ 11 ส.ค. ไปจนถึง 30 ก.ย. มีเวลา ไม่น้อยกว่า 45 
วัน ก็ยังทัน แล้วเรื่องของงบประมาณมันยังมีกันงบประมาณได้อีกสารพัด ซึ่ง
ผมเองก็ไม่เข้าใจทุกเรื่อง แต่พอจะได้เคยได้ยินได้ฟังมาบ้าง และเรื่องหนึ่งที่
จะต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนเรื่องของความเร่งด่วน ถามว่าเรื่องนี้เร่งด่วน
ตามข้อกฎหมายไหม ไม่ครับท่านประธาน เร่งด่วนตามข้อกฎหมายอย่างที่ท่าน
ปลัดได้บอกไปแล้ว เรื่องของภัยพิบัติ เรื่องของความเดือดร้อนน้ าท่วม ดินถล่ม 
ไฟไหม้ อย่างนั้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วน แล้วญัตติที่เราถูกยื่นให้พิจารณาไม่ใช่ญัตติ
เก่า เป็นเรื่องเก่าแต่เป็นญัตติใหม่ สิ่งที่ยื่นเข้ามาพิจารณาใหม่ถือว่าเป็นญัตติ
ใหม่ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นต้องตีความและท าความเข้าใจให้มันชัด รายละเอียด
ระเบียบข้อกฎหมายมีเยอะ แต่ถ้าฟังผมบ้างงานมันเดินไปได้ ผมไม่เคยยืนอยู่
ข้างใครผมเคยบอกไปแล้ว ผมยืนอยู่ข้างประชาชนเท่านั้น เพราะฉะนั้นผมฝาก
ท่านประธานไปยังผู้บริหาร ไปยังพ่ีน้องสมาชิก ว่าเรื่องนี้ให้ยกไปพิจารณาใน
วันที่ 11 แล้วมันจะถูกต้องสมบูรณ์ชอบธรรมทุกอย่าง ขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ : ในระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาฯ ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้นให้น า 
(ประธานสภาฯ) ความในข้อ 63 วรรค 1 มาใช้โดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นนี้ให้ท าการด้วย

การยกมือรับรอง ผมก าลังจะด าเนินการต่อจากท่านนายกเมื่อสักครู่ ผมก็เลย
ปล่อยให้ท่านได้อภิปรายก่อน เพราะฉะนั้นผมจะถามแค่สองค าเองว่าทางท่าน
สมาชิกจะรับรองญัตติที่ผมเอาเข้ามา ถ้าท่านอยากอภิปราย อยากจะอนุมัติ
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ท่านก็ยกมือ ผมจะได้ถามว่าท่านรับรองญัตติที่ผมเอาเข้าไหมนะครับ มันมาสุด
ที่ผมแต่ยังไม่สุดพอ ต้องสุดที่พวกท่าน ฉะนั้นผมจะถามสองอย่าง หนึ่งคือญัตติ
นี้สมาชิกจะรับรองเอาเข้าพิจารณาไหม สองคือถ้าไม่รับรองนายกก็ต้องถอน
ออกก็ถือว่าญัตตินี้เป็นอันล้มเลิกไปแค่นี้นะครับ เดี๋ยวให้ท่านพิสูตรได้ใช้สิทธิ
ก่อนครับ เชิญครับทางรองพิสูตร 

นายพิสูตร ดีเลิศ : เกี่ยวกับวาระนี้นะครับ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรถดับเพลิง จริงๆแล้ว 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8) โครงการพวกนี้ ผมเองเป็นคนผลักดันขึ้นมาเพราะว่าตอนพิจารณาข้อบัญญัติ

ผมไปขอจากหลายหน่วยช่วยเข้ามาสมทบ เพราะว่ารถดับเพลิงใช้วงเงินเยอะก็
ขอหักจากหน่วยนั้นหน่วยนี้เพ่ือรวบรวมให้ได้รถดับเพลิงขึ้นมา ฉะนั้นเป็นเรื่อง
จ าเป็นที่เราต้องมีรถเพราะว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาไฟไหมก็จะเป็นที่นาของ
ชาวบ้าน สิ่งที่เราได้ผลักดันขึ้นมาเพ่ือที่จะให้เป็นรูปเป็นร่าง แต่ก็มีอุปสรรค
บางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระเบียบที่พ่ึงรับมาใหม่ ผมเองก็ไม่
ทราบว่าระเบียบที่ต้องตั้งกรรมการเพ่ือดูรายระเอียดของตัวรถนั้นไม่ทราบว่ามี
มานานหรือยังหรือพึงมีหรืออย่างไรครับ จริงๆถ้ามีมานานก็ควรจะต้อง
กรรมการพิจารณาตั้งนาน แล้วก็ยื่นญัตติมาพร้อมกับญัตติขอใช้เงินสะสม
พร้อมๆกันอันนี้น่าจะถูกต้อง ผมเองไม่ติหมู่ที่ 3 ครับท่านท้วงถูกแล้วเพราะว่า
ญัตติเหล่านี้มันเป็นเรื่องใหญ่ อาจจะถูกหรือจะผิดตามข้อกฎหมายสิงที่จะ
ยืนยันได้ก็คือผู้ที่รู้กฎหมายเท่านั้น เพราะฉะนั้นกระผมเองก็อยากให้เพ่ือน
สมาชิกได้พิจารณาให้ถี่ถ้วน ใจผมนั้นอยากจะผลักดันเรื่องนี้ให้จบในวันนี้ 
เพราะว่าเราจะได้จัดซื้อจัดจ้าง เรื่องครุภัณฑ์ใหญ่ๆอย่างนี้เราเคยผลักดันมา
หลายเรื่อง แม้แต่รถกู้ชีพเราเคยผลักแต่เราก็ท าไม่ได้ วันนี้รถดับเพลิงก็มี
อุปสรรคอีก สิ่งที่ยืนยันได้เพ่ือให้พ่ีน้องสมาชิกได้สบายใจนั้นก็อยู่ที่ผู้รู้ก็คือท่าน
ปลัด ท่านเป็นผู้รู้กฎหมายรู้ระเบียบดี ก่อนที่ท่านประธานจะขอให้สมาชิกได้
เห็นชอบกับการน าญัตติเข้านั้นผมอยากให้ท่านนายกในฐานะที่เป็นปลัดผู้รู้มา
ชี้แจงอีกสักเล็กน้อยเกี่ยวกับการยื่นญัตติด่วนในขณะที่มีผู้ท้วงว่าต้องพิจารณา
กัน 3 วันมันก็ใช่ครับ ผมว่าการยื่นญัตตินั้นจะต้องส่งให้สมาชิกพิจารณาอย่าง
น้อย 3 วัน แต่มาแบบนี้มันมาเร่งด่วนและเอกสารรายละเอียดก็เยอะแยะ
มากมาย ผมเองก็ไม่ทันได้ดูเหมือนกันว่าเราเปรียบเทียบไปเราก็ไม่รู้ว่าอันไหน
เป็นอันไหน เพราะฉะนั้นก็ยากให้ท่านได้ชี้แจงอีกนิดหนึ่งครับ ขอบคุณมาก
ครับ  

นายปรีชา มุลาลินน์ : ครับเอาตามท่านสมาชิกผู้ทวงถามครับ เชิญท่านนายกครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม : เรื่องระเบียบตรงนี้ผมถือว่าพ่ีน้องสมาชิกแต่ละท่านผ่านทั้งการอบรมมาหลาย 
(ปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ) แห่งเกี่ยวกับระเบียบในสภา อบต.ผมก็ไม่ได้เหนือกว่าท่านหรอก เพราะว่าตรง

นี้ก็ต้องหมั่นดูเรื่องระเบียบกฎหมาย อย่างน้อยเรื่องคู่มือที่ผมท าแจกให้เล่มสี่
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ส้มให้สมาชิกทุกท่าน คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น มันจะมีแยกหมวดเป็นกระทู้ แยกหมวดเป็นญัตติว่าคือ
อะไร ญัตติก็คือข้อเสนอให้พิจารณา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 39 ก็บอกไว้แล้วว่าญัตติที่เสนอด้วยวาจา
ให้ใช้ข้อ 63 (1) โดยอนุโลม โดยการยกมือพ้นศีรษะ ผมก็ไม่ทราบว่าที่ผม
เสนอท่านมันผิดกฎหมายตรงไหนครับท่านประธาน ผมท าผิดขั้นตอนตรงไหน 
เขาไม่ได้บอกว่าห้ามเสนอหรือว่าแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบก่อนล่วงหน้า 3 วัน 
สมาชิกเขาให้มาพิจารณาในที่ประชุม ส่วน 3 วันคือท่านประธานต้องแจ้งนัด
สมาชิกไม่น้อยกว่า 3 วันเพ่ือมาประชุม กฎหมายได้บอกไหมว่าให้สมาชิกไป
อ่านก่อน 3 วัน 15 วัน กฎหมายไม่ได้บอกเลยตรงนี้ บอกเพียงแต่ว่า ก่อนที่
ประธานสภาจะประชุมให้แจ้งนัดเป็นหนังสือไปถึงสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 วัน 
เพ่ือให้สมาชิกทราบล่วงหน้าจะได้เคลียปัญหาเคลียธุระที่ติดขัดมาประชุมได้
ตามก าหนดที่ประธานแจ้ง เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนอาจแจ้งสมาชิกไม่น้อย
กว่า 24 ช.ม.ก็ได้ ผมว่าความชัดเจนตรงนี้ท่านสมาชิกมีทั้งคู่มือหลายอย่างก็
น่าจะตีความกันออกนะครับท่านประธาน หนังสือแจ้งนัดนั้นประกอบไปด้วย
อะไรบ้าง (1)วาระการประชุม (2)ส าเนารายงานการประชุมแค่นั้นเอง นอกนั้น
เราคิดกันเองทั้งนั้นท่านประธาน เพราะว่าโดยปกติแล้วการปฏิบัติส่งให้สามเล่ม
ผมเชื่อได้เลยว่าจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่สมาชิกเปิดดู ด้วยข้อเท็จจริงแล้วสมาชิก
รับมายังไงถ้าใส่ถุงพลาสติกไว้ก็ยังไม่เปิดแกะหรอก มาเปิดแกะพิจารณาร่วมกัน
ในที่ประชุมแห่งนี้แหละครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นที่สมาชิกอ้างนู้นอ้างนี้ 
ผมว่าที่ผมเสนอท่านประธานไปกฎหมายรับรองให้ผมเสนอแต่ตอนนี้อยู่ที่
สมาชิกเองจะพิจารณาหรือไม่ก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่าน ถ้าพิจารณาเขาก็บอก
แล้วว่าให้ถือมติเสียงส่วนใหญ่ เสียงส่วนใหญ่บอกว่าไม่รับพิจารณาเรื่องนี้ผมก็
ต้องเอาตามมติ ถ้าเสียงส่วนใหญ่บอกว่ารับพิจารณาท่านไม่ได้ออกเสียงเกิด
ความผิดมาท่านก็ไม่ต้องรับผิดคนที่ลงมติก็รับกันไปก็แค่นั้น และญัตติที่เสนอ
ด้วยวาจาเข้ามาจะต้องมีการรับรอง ถ้าท่านไม่รับรองผมก็จบแต่ผมไม่ถอน
หรอกญัตติตัวนี้ท่านประธานก็ให้สมาชิกพิจารณาตรงนี้ เพราะว่าผมไปถอนผม
อยากเสนออะไรท่านก็ตีรวนผมตลอดผมก็ด าเนินการอะไรไม่ได้ 

นายปรีชา มุลาลินน์ : เดี๋ยวก่อนครับท่านนายกมีผู้ประท้วงครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม : ครับ 
(ปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ) 
นายปรีชา มุลาลินน์ : เชิญท่านเสงี่ยมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
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นายเสงี่ยม พวงศรี : ครับผมขอประท้วงแต่ผมจ าข้อกฎหมายไม่ได้ ท่านนายกท่านได้ใช้ค าพูดรู้สึก 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8) ว่าไม่ถูกต้อง ท่านว่าสมาชิกไม่เคยเปิดดูอยู่ในถุงพลาสติกไม่เคยแกะเปิดดู ท่าน

น่าจะพูดว่ามีสมาชิกบางท่านบางคน บางคนเขาก็เปิดดูนะครับท่านใช้ค าผิด
ตรงนี้ครับขอบพระคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ : ครับท่านนายก  
(ประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม : ครับ ผมถอนค าพูดครับท่านประธาน ก็ด้วยความเป็นจริงถึงดูก็ดูไม่ละเอียด  
(ปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ) หรอกท่านประธาน ผมก็ไม่ได้ว่าสมาชิกทุกคนก็ดูส่วนใหญ่ตามที่ตัวเองสัมผัส

มา ก็ถ้าผิดพลาดไปผมก็ขอถอนค าพูดแต่ไม่ได้ถอนญัตตินะครับท่านประธาน ก็
อยากให้ท่านประธานดูตามนี้ว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายตรงไหน เพราะว่าผมก็
ฟังจากท่านสมาชิกถ้าผิดเราก็ไม่ดันทุรังหรอกครับท่านประธาน ถ้าผิดเราก็จะ
ขอกลับมาคืนแต่ว่าถ้ามันชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้เราพิจารณาในที่ประชุม
ถ้ามีข้อท้วงติงก็สอบถามกันได้ในที่ประชุมครับท่านประธาน 

นายปรีชา มุลาลินน์ : ครับในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1  ก็ต้องใช้อ านาจท่านเพ่ือให้เรื่องราวใน 
(ประธานสภาฯ) ญัตติข้อ 5.1 ได้ส าเร็จลุล่วงต่อไป จะขอมติท่านเพ่ือรับรองญัตติที่ท่านายกได้

เสนอมา  
นายวิชัย จรจรัญ : เดี๋ยวครับท่านประธานก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ท่านประธานในฐานะที่ท่าน 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1) ได้เคยไปอบรมเป็นเดือนๆ ท่านก็ได้สอบถามไปยังผู้ที่อบรมท่านว่าที่ท่านนายก

เสนอมาถูกต้องไหม เพราะว่าตอนนี้สมาชิกมองเป็นสองแบบเพ่ือความสบายใจ
ถ้าถูกก็คือถูกไปเลย ไม่ต้องที่อยากจะท าให้มันผิดแบบนี้ครับโทรไปถามแล้ว
ค่อยลงมติก็ได้ครับท่านประธานผมมองเห็นครับว่าคนแย้งก็แย้งอยู่นั้น 

นายปรีชา มุลาลินน์ : คืออย่างนี้ครับท่านสมาชิกผมเป็นคนที่ไม่ฟังเหตุผลทางโทรศัพท์เพราะว่าเขา 
(ประธานสภาฯ) ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริง เพราะค าตอบที่เขามามันอาจจะให้เรากระท าการณ์

ผิดไปเหมือนกัน อ านาจอยู่ที่พวกเรานี้แหละครับ ผมเอาตามที่ผมพูดตาม
ข้อบังคับการประชุม ก็อยู่ที่พวกท่านว่าจะรับรองญัตตินี้ไหม ถ้ารับรองก็จะได้
อภิปรายต่อเพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 

 ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อท่ี 5.1 ที่ท่านนายกได้เสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะของรถยนต์ ดับเพลิงขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 4,000 ลิตร มีสมาชิกท่านใดที่จะรับรองญัตติที่จะเสนอเพื่อจะเข้า
พิจารณาโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ   รับรอง  21 เสียง 
   ไม่รับรอง 1 เสียง 
   งดออกเสียง 3 เสียง 
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 มติที่ประชุมสภารับรองญัตติเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียด
คุณลักษณะของรถยนต์ ดับเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตรด้วย
มติคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 
นายปรีชา มุลาลินน์ : ถือว่ามติท่ีประชุมสภาฯส่วนใหญ่ให้พิจารณาต่อนะครับ เชิญท่านที่ประสงค์ 
(ประธานสภาฯ) จะอภิปรายในประเด็นนี้นะครับ เชิญท่านสัญญาครับ 
นายสัญญา สันทานุลัย : การที่ท่านประธานสภาได้ขอมตินะครับ ผมเข้าใจนะครับว่าญัตติที่ฝ่ายบริหาร 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1) ท่าน... 
นายปรีชา มุลาลินน์ : เดี๋ยวนะครับท่านสัญญา มีท่านเสงี่ยมประท้วงนะครับท่านเสงี่ยมมีอะไรครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเสงี่ยม พวงศรี : ผมดูเมื่อกี้ท่านสัญญางดออกเสียง ใช่ไหมครับ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13) 
นายสัญญา สันทานุลัย : ผมงดออกเสียงครับ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1) 
นายเสงี่ยม พวงศรี : งดออกเสียงแล้วท่านจะอภิปรายท าไหมครับ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13) 
นายสัญญา สันทานุลัย : ผมงดออกเสียงแต่ก็ไม่มีข้อใดที่ห้ามอภิปรายครับท่านเสงี่ยม 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1) 
นายเสงี่ยม พวงศรี : ครับ โดยมารยาทแล้วงดออกเสียงคือท่านไม่มีความคิดเห็นนะครับ ไม่สมควร 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13) ให้อภิปรายครับผม 
นายปรีชา มุลาลินน์ : เดี๋ยวครับท่านเสงี่ยมใจเย็นๆ เชิญท่านสัญญาต่อครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสัญญา สันทานุลัย : ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่ากรณีที่เราได้อนุมัติไป อย่างจ่ายขาดเงินสะสม 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1) มีตัวอย่างให้ดูแล้วว่าเหตุใดเราจะต้องมาจ่ายขาดอีกรอบหนึ่ง ที่นี้ท่านนายก

ท่านก็น าเรื่องนี้เข้ามา ท่านบอกแล้วว่าถ้ามันผิดพลาดสภาฯก็รับไป ชัดเจนดี
แล้วครับ ถ้ามันผิดพลาดก็ถือว่าสภารับผิดชอบไปแค่นั้นแหละครับ ขอบคุณ
ครับท่านประธาน 

นายปรีชา มุลาลินน์ : ท่านอ่ืนมีอีกไหมคับคงจะไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายในข้อที่ 5.1 อีกนะ 
(ประธานสภาฯ) ครับ สมาชิกครบยังครับ เข้ามาก่อนครับ 
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร : สมาชิกยังไม่ครบผมขอพูดไปพลางๆก่อนนะครับท่านประธาน พอดีเกิดการ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10) สับสนนิดหน่อย พอตอนยื่นวาระท่านก็น าเสนอให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ท่าน

นายกยื่นท่านก็ให้อภิปราย แล้วท่านก็ให้รับรองที่หลังนะครับ เวลาบันทึก
รายงานการประชุมมันจะล าบากนะครับคณะกรรมการ ก็ฝากไปยังเพ่ือน
สมาชิกทุกท่าน ในระเบียบก็บอกว่างบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
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สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา ในเรื่องนี้ถ้าท่านประธานท าให้
ยืดมันก็ยิ่งยืด มติง่ายๆก็คือถ้าสภาเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้บริหารก็
ด าเนินการไป ถ้าสภาไม่ให้ก็ด าเนินการของเก่าไปแค่นั้นเองนะครับ ผมเชื่อว่า
ญัตติตัวน้ีไม่มีผลต่อสภาครับขอบคุณครับ  

นายปรีชา มุลาลินน์ : ครับเลขาฯ นับองค์ประชุมด้วยว่าครบยัง ครับจะขอมติจากทุกท่านเลยนะ 
(ประธานสภาฯ) ครับ  
 ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ 5.1 พิจารณาอนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจ้งคุณลักษณะรายละเอียดรถยนต์ดับเพลิงขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 4,000 ลิตร สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงฯ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  21 เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง 4 เสียง 
 มติที่ประชุมสภาอนุ มัติ ให้แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงค าชี้ แจ้ งคุณลักษณะ

รายละเอียดรถยนต์ดับเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ,000 ลิตรด้วยมติ
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

  
นายปรีชา มุลาลินน์  : ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 21        
(ประธานสภาฯ)   โครงการ จ านวนเงินทั้งหมด 29,493,000 บาท ขอแก้ไขรายละเอียดของ
    ทางกองช่าง หน้าที่ 5/6 หน้าที่ 6/6 น่าจะเป็นอันเก่า ให้เอาแผ่นล่างนะครับ 
    เชิญท่านนายกครับ 
นายประกาศิต จันทน์หอม : ท่านประธานครับในระเบียบวาระนี้ที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมาก็ด้วยว่าได้รับ 
(ปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ) แจ้งถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือ
    เรื่องอ่ืนที่ทาง อบต. จะด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ ความจ าเป็นของพ่ีน้อง
    ถือว่าเร่งด่วน ผู้บริหารจึงได้อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
    ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงิน
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
    พ.ศ.2558 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
    ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
     (1) โครงการที่จะด าเนินการใช้จ่ายเงินสะสมได้จะต้องปรากฏใน
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (2) จะต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (3) จะต้องเป็นกิจการสาธารณะ บริการสาธารณะ 
     (4) หรือเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ
    เข้าหลักเกณฑ์ เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งแล้วผู้บริหารจะต้องมาดูยอดเงินสะสมของ
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    ปีงบประมาณที่ผ่านมานั้น ตามรายงานสถานะการเงินการคลังก็ได้รายงานมา
    ว่ามียอดเงินสะสม 39,013,339.83.-บาท ซึ่งครั้งนี้เงินสะสมที่จ่ายได้จะต้อง
    หักเป็นเงินทุนส ารองเงินสะสม 25 % โดยเฉพาะทุนส ารองเงินสะสมนั้น
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
    เท่านั้น ส่วนเงินสะสมก็ให้ผู้บริหารพิจารณาว่าจะต้องหักตามหลักเกณฑ์ไว้กี่
    เปอร์เซ็นต์ การหักยอดเงินสะสมไว้ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่
    มีความม่ันคงทางการเงิน ก็คือบางแห่งก็จะเห็นนะครับท่านประธานใช้จ่ายเงิน
    สะสมจนหมด ขออนุมัติผู้ว่าใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมจนหมดจนแถบไม่มี
    เงินมาใช้จ่ายประจ า หรือไม่มีเงินมาใช้จ่ายงบบุคลากร ตรงนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่
    ใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร(1.)งบบุคลากรเขาก็แจ้งมาว่าควรจะกันไว้ไม่น้อย 6 
    เดือน (2.)รายจ่ายประจ าก็คือด้านอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่ต้องใช้จ่ายทุกเดือน
    กันไว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน (3.)กรณีมีเหตุฉุกเฉินก็ควรกันเงินสะสมไว้ไม่น้อย
    กว่า 2 เดือน อันนี้คือหลักเกณฑ์ไม่ใช่ระเบียบ กฎหมายที่จะบังคับท้องถิ่น 
    เพราะฉะนั้นวันนี้อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
    จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 89และ 
    ข้อ 90 จึงได้เสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภา จ านวน 21 โครงการ
    จ านวนเงินทั้งหมด 29,522,000 บาท ด้วยรายละเอียดโครงการก็อยู่ในมือ
    ของท่านสมาชิกสภาแล้ว ผมก็ขออนุญาตท่านประธานตรงนี้ได้ขอชี้แจงกับท่าน
    สมาชิกหมู่ที่ 1ท่านสัญญา ที่บอกว่าเรามีบทเรียนจากการใช้จ่ายเงินสะสมครั้ง
    ที่แล้วอันนั้นมีกฎหมายบอกครับท่านประธาน ท่านสมาชิก โครงการที่จะเสนอ
    ใช้จ่ายเงินสะสมได้จะต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่แล้วเราก็เสนอ
    แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาโดยไม่มีพักเลย แล้วก็พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมต่อ
    ด้วยระเบียบบอกว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องน าไปประกาศใช้
    ไม่น้อยกว่า 15 วัน ตรงนี้มันผิดระเบียบมันก็เลยท าต่อไม่ได้ แต่มันแตกต่าง
    จากเหตุการณ์เมื่อสักครู่ เพราะฉะนั้นท่านสมาชิกจากหมู่ที่ 1 ก็เลยโยงไปตรง
    นั้น สับสนไปทั่ว ครั้งที่แล้วมันติดที่ว่าผู้บริหารประกาศยังไม่ถึง 15 วัน มันใช้
    ไม่ได ้ก็เลยต้องยกตรงนั้นเข้ามาให้สภาได้พิจารณาใหม่ครั้งที่แล้ว ๒๑ โครงการ
    เงิน ๒๔ ล้าน ครั้งนี้ก็ ๒๑ โครงการเงิน ๒๙ ล้านกว่า ในรายละเอียดโครการ
    มันจะมีแผ่นที่ ๕,6 ซ้ ากันเราใช้แผ่นที่ ๖ อันแผ่นสุดท้าย เพาะว่าที่ส่งมาให้ดู 
    เช่น ของหมู่ที่ ๑๑ มันก็จะมาเพ่ิมมาหน่อยเพ่ิมจากพ้ืนคอนกรีต จาก ๕,๐๐๐ 
    ตารางเมตร เป็น ๕,๐๓๘ ตารางเมตร ส่วนของหมู่ที่ ๑๐ ที่ขอมาเป็นราง
    ระบายน้ าเป็นบ่อพักเป็นตะแกรงเหล็ก ตรงนี้เราไม่ได้ระบุ ในโครงการแต่มี
    รายละเอียดในปร.๔ ,ปร.๕ ของช่าง แบบแปลนมันเยอะผมเลยไม่ได้ถ่ายให้
    ท่านแต่ท่านมาขอดูได้ว่าที่จะไปก่อสร้างในหมู่บ้านท่านเป็นอย่างไร ตัวใหม่ท่าน
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    ก็ได้รับเมื่อเช้าแต่โครงการก็เหมือนเดิม ของหมู่ที่ 11 ก็เปลี่ยนแปลงให้ตามที่
    ท่านขอแต่สภาพการก่อสร้างจะมีอุปสรรคหรือไม่ก็ต้องขอความอนุเคราะห์จาก
    ท่านสมาชิกทั้งสองท่าน ช่างของเราไม่รู้จะไปเจรจากับชาวบ้านยังไงท่านต้อง
    ช่วย ถ้ามันด าเนินการไม่ได้ตามแบบ ผู้รับจ้างเวลาไปดูสถานที่แล้วท าไม่ได้ก็
    ซวยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้องขอชาวบ้านเพราะท่านขอขยายไหล่ทาง ๕๐ 
    ซม. ตามที่ท่านขอ ท่านสมศักดิ์ที่ท่านขอมา ๘ บ่อ เดี๋ยวจะมีช่างอธิบายท่าน
    สอบถามได้ ต้องขออนุญาตท่านประธานถ้าสมาชิกสอบถามผมขออนุญาตให้
    ช่างช่วยอธิบายไว้ตรงนี้เลยจะได้ไม่ต้องขออนุญาตท่านอีก ขอบคุณครับท่าน
    ประธาน 
นายปรีชา มุลาลินน์  : ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 จะขอแก้ไขจ านวนเงินที่ผู้บริหารได้แจ้งมาใหม่เมื่อ
(ประธานสภาฯ)   สักครู่ ข้อความเดิมคือพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 21 โครงการ
    จ านวนเงินทั้งหมด 29,493,000 บาท ขอแก้ไขใหม่เป็น พิจารณาอนุมัติใช้
    จ่ายเงินสะสม จ านวน 21 โครงการ จ านวนเงินทั้งหมด 29,522,000 บาท 
    นะครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 10 ครับ         
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร  : ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 21       
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10)  โครงการ งบประมาณ 29,522,000 บาทเรียนท่านประธานที่เคารพ ก็ดีใจ
    นะครับที่โครงการได้ลง ฝากท่านประธานไปยังเพ่ือนสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่นะ
    ครับเกี่ยวกับโครงการที่ลง ผมอยากให้ท่านช่วยดูในการเทถนนคอนกรีตว่าเวลา
    ผู้ประกอบการลง ท่านจะเห็นได้ว่าบางเส้นถนนมันจะมีถนนคอนกรีตเดิมอยู่
    แล้ว พอท าถนนเส้นใหม่ผู้ประกอบการจะไม่ปรับเกรดให้ได้ระดับกัน พอท า
    ถนนมันจะสูงกว่ากัน 15 ซม. เหมือนเดิม ที่นี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบระบาย
    น้ า พอท าแล้วไม่ได้ระดับ ก็เรียนว่าให้ช่วยก าชับให้ดูตรงนี้ด้วย ผมขับรถไปทุก
    หมู่บ้านสังเกตดูส่วนมากถนนบ้านเราจะเป็นทางต่างระดับ ระดับเดิมมีอยู่แล้ว
    พอท าถนนใหม่ก็ระดับใหม่ครับ ไม่ปรับเกรดให้เรียบร้อย พอท าถนนเสร็จก็
    ต้องการระบบระบายน้ า ที่นี้ระดับไม่ได้มันก็ไม่มีที่ไปของน้ า อันนี้ฝากถึงกอง
    ช่างช่วยดู และเพ่ือสมาชิกด้วยว่าตรงนี้จะเป็นปัญหาทุกที่  ปัญหาของหมู่บ้าน
    ผมเองก็ยังเป็นแอ่งกระทะอยู่เลย ทางน้ าก็ไม่มีที่ไปน้ าก็ท่วมที่ดินของชาวบ้าน 
    และอีกอย่างนะครับท่านประธานโครงการใช้จ่ายเงินสะสมตัวนี้ก็ได้คุยกัน ทุก
    ท่านงบประมาณลงถึงชุมชนและได้ในสิ่งที่ต้องการแล้ว แต่ส่วนของผมนะครับ
    ท่านประธาน อยากฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกนะครับว่าสะพานบ้านผม
    ที่เคยมีคนตกมาแล้ว ไม่ซ่อมสักทีหนังสือก็มาเป็นปีแล้วถนนดินจากเส้น
    อนามัยไปบ้านแกน้อย อบต. มีเกือบ 30 ปีแล้วครับ เส้นนี้ไม่เคยได้เห็นแม้แต่
    สักก้อนเลยครับ หนังสือมาแล้วมาเล่าผมก็รอชาวบ้านก็จะเดินทางไปทุ่งนาก็
    ล าบาก ขอแค่สองก้อนก็ได้ไปโยนให้ชาวบ้านได้เดินครับ ก็เรียนท่านประธานไป
    ยังท่านนายกนะครับดูให้ผมหน่อยครับเกี่ยวกับซ่อมแซมผุพังครับ วันนั้นถ้ามี
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    ผู้เสียชีวิตมันจะล าบาก ดีที่ไม่เป็นอะไรมากก็น าเรียนแค่นี้นะครับ ครอบคุณ
    ครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  : ก็คงจะด าเนินการตามหมู่เลยนะครับ เพราะว่าเราคุยกันเรื่องนี้มาเยอะและ
(ประธานสภาฯ)    โครงการทุกหมู่ก็ค้อนข้างจะสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่หมูที่ 1 จนถึง หมู
    ที่ 13 เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วด้วยนะครับ เชิญท่านนายกก่อนครับ 
นายประกาศิต จันทน์หอม : ก่อนที่สมาชิกจะพิจารณาผมอยากให้ท่านประธานสอบถามผมพร้อมจะตอบ 
(ปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ) ว่าท่านสมาชิกท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือยังมีปัญหาที่ยังค้างคายังไม่ได้รับค า
    ชี้แจง เพราะว่าผมก็ได้เสนอตามที่รับปากท่านไว้ เสนอโครงการที่ท่านขาดไป
    เป็นของหมูที่ 13 กับหมู่ที่ 4 ก็เสนอเข้ามาให้ เพราะตอนนั้นผมก็ยอมรับถึง
    ข้อผิดพลาด ผมกลัวว่าเวลาประชุมเสร็จเดี๋ยวผมจะต้องถูกอ าเภอเรียกไปอีก 
    อยากถามท่านสมาชิกผ่านท่านประธานว่ารายละเอียดมีตามที่ท่านพึงพอใจ
    แล้วหรือยัง ถ้ายังท่านก็พูดกับผมก่อนที่จะมีการลงมติ เดี๋ยวจะเป็นเหมือน
    เหตุการณ์การประชุมครั้งที่แล้ว พอผมขอยกเลิกมติที่ประชุมก็เป็นเรื่องเลย
    ครับท่านประธาน มีการอ้างราษฎรร้องเรียนกันเองนี้แหละ ผมก็ไม่อยากให้มี
    เหตุการณ์ตรงนี้ ท่านผู้ที่ร้องไว้ครั้งที่แล้วว่าท่านได้พ่ึงพอใจแล้วผมก็อยากให้
    ท่านยืนยันกับท่ีประชุมแห่งนี้ว่าท่านพอใจแล้วทุกท่านจะได้รับรู้ด้วยกัน ถ้าไม่มี
    ใครโต้แย้งอย่างไรก็ด าเนินการต่อไปตามกระบวนการขั้นตอนของท่าน แต่ผมก็
    ยืนยันต่อหน้าท่านประธาน ท่านสมาชิกที่รับปากว่าจะเสนอเข้ามาอีก อาจจะ
    ได้ครั้งที่แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมมันอาจจะผิดพลาดไปบ้าง ก็ด้วยทั้งโครงการ
    และการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกเองก็เลยว่าเสนอเข้ามาล่าช้ามาแค่วันเดียว 
    วันนี้วันที่ 1  สิงหาคม ถ้าอ าเภออนุญาตให้ประชุมในเดือนกรกฎาคมก็ถือว่าได้
    ท าตามๆนั้น ขอบคุณครับท่านประธาน 
นายปรีชา มุลาลินน์  : ก่อนที่จะพิจารณาไปตามโครงการจะให้สมาชิกยังติดใจก็สอบถามฝ่ายบริหาร
(ประธานสภาฯ)    ให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงมติ เชิญท่านเสงี่ยมก่อนเลยครับ 
นายเสงี่ยม พวงศรี  :ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ด าเนินการให้ ผมก็ไม่ติดใจแล้ว คราวที่มีเรื่อง
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13)  มีปัญหาเกิดขึ้นถ้าหากว่าท่านไม่ผิดขั้นตอนผมไปร้องยังไงก็ไม่มีผลครับ เป็น
    ความโชคดีของผมก็อยากจะกราบเรียนถึงสมาชิกอีกหลายๆท่านนะครับ การ
    ร้องเรียนเราต้องดว่ามีความผิดด้วยนะครับ ถ้าไม่มีจุดผิดเราไปร้องก็ไม่มีผลก็
    อยากจะฝากเตือนถึงน้องๆรุ่นหลังด้วยนะครับว่าใช้ดุลพินิจด้วยนะครับ 
    ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  : เชิญท่านสมเภาครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมเภา คงกล้า  : ตามความเป็นจริงแล้ว วันนั้นผมเข้ามาปรึกษาพอผมพูดเสร็จเดินออกไปท่าน
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4)  ก็กวักมือเรียกนะครับ ก็มีกองช่างทั้งหมดนะครับก็ไปพูดคุยผมชอบแบบนั้น
    และครับท่าน คนเราท างานมันต้องมีผิดพลาด แต่ถ้าเรามีการพูดคุยกัน ท่านก็
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    ถามผมผมก็บอกว่าแบบนี้ๆ ทุกอย่างก็ลงตัวทั้งหมด นี้คือการเคลียปัญหา ทุก
    อย่างถ้าเราได้พูดกันก่อนเหมือนพ่ีเหมือนน้องเรามาคุยกัน บทสรุปสุดท้ายก็จบ 
    ผมเองก็อยากฝากช่างนะครับว่าสิ่งที่จะท าทางไปศูนย์จากถนน 214 ส านักแม่
    ชี ที่มีลูกรังทั้งหมดอัดบดก็เอามาไว้ข้างหน้าทั้งหมดนะครับ เพราะชุดนั้นน้ า
    ท่วมเกือบ 50 ซ.ม. ด้านหลังไม่ต้องใส่ใส่แต่ด้านหน้าเพ่ือที่จะให้น้ ามันไหลไป
    หาคลองส านักแม่ชีจะมีครองอยู่แค่นี้แหละครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  : มีสมาชิกท่านอ่ืนที่จะสอบถามอีกไหมครับ เชิญท่านวิเชียรหมู่ที่ 11 ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายวิเชียร วงศ์สกุล  : ตามที่ผมได้อ่านดูโครงการของหมูที่ 11 ทั้ง 3 โครงการนี้ เห็นว่าทุกอย่างก็
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11)  ครบสมบูรณ์ดี แต่เมื่อได้ประชุมตอนนอกรอบผมขอ โครงการจากบ้านนาย
    เทือก มีสิทธิ์ ถึงนานายบุญเพ่ิม มีพร้อม ถนนคอนกรีต 3 เมตร กว้าง 3 เมตร 
    แต่ว่าไหล่ทาง 20 ซ.ม. ผมขอเพ่ิมไหล่ทาง 50 ซ.ม. ขอเรียนถามกองช่างว่าไม่
    เห็นแก้ให้เลยครับ มีโครงการเดียวนอกนั้นถูกต้องหมด ขอบคุณมากครับผม
นายปรีชา มุลาลินน์  : เชิญท่านดุษฎีหมู่ที่ 9 ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายดุษฎี สุขเอี่ยม  : โครงการของหมู่ที่ 9 ผมอยากจะเรียนสอบถามคณะผู้บริหารเดิมทีเป็นการ
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9)  ขยายเขตประปางบประมาณห้าแสนกว่าบาท แต่ครั้งนี้เป็นการลงหินคลุก
    ประปาหายไป ซึ่งผมก็ได้สอบถามคณะผู้บริหาร นายช่าง อยากจะขอทราบอีก
    ครั้งหนึ่งว่าเหตุผลเป็นอย่างไร ขอบคุณครับ  
นายปรีชา มุลาลินน์  : ก่อนที่จะให้ทางผู้บริหาร กับทางช่างได้ตอบข้อสอบถามของหมู่ที่ 11 และ
(ประธานสภาฯ)   หมู่ที่ 9 ทางท่านหมูที่ 3 ที่มีปัญหาช่วงที่แล้วท่านพึงพอใจหรือยังครับ หรือ
    อยากจะสอบถามเพ่ือให้ทางผู้บริหารได้ตอบเชิญท่านหมูที่ 3 ครับ 
นายเอก หงษ์ทอง  : ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินสะสมซึ่งรอบที่แล้วเราใช้จ่าย 21 โครงการ 24 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3)  ล้านกว่าบาท ส่วนรอบนี้ จ านวนโครงการพอกัน แต่เม็ดเงินมากขึ้นกว่าเดิม ยัง
    มีเรื่องที่จะต้องสอบถามอยู่อีกถ้าตามเอกสาร นส.1 ที่ทางท่านประธานส่งให้
    สมาชิกได้ดูเงินสะสมรวมของ อบต. 39 ล้าน แต่หักนั้นนี้แล้วเหลือใช้ได้ 
    26,472,005.87 บาท แต่ที่เราใช้จ่ายเงินเที่ยวนี้ 29 ล้านกว่าบาท ซึ่งมัน
    บวกลบไป 3 ล้านจะเอามาจากไหนอย่างไรอันนี้ข้อที่ 1 ประเด็นที่ 2 ที่จะต้อง
    อนุญาตเรียนถามท าความเข้าใจเพ่ือให้มันชัดเจน ซึ่งทุกโครงการมีการ 
    ประมาณการใหม่เม็ดเงินเพ่ิมมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วโครงการเล็กๆก็หลัก
    หมื่น โครงการใหญ่ๆก็หลักแสน แต่มีอยู่ 2 - 3 โครงการ อย่างโครงการของ
    หมู่ที่ 1 คราวที่แล้วเม็ดเงิน 1,611,000 บาท รอบนี้ใช้ไป 3,270,000 บาท
    ยอดเพ่ิมขึ้นจากเดิม 1,659,000 บาท เท่ากับว่าประมาณการณ์รอบที่แล้ว 
    รอบนี้ท าได้มากกว่าเดิมเท่าตัว อยากจะขอความชัดเจนตรงนี้ด้วย อีกโครงการ
    เป็นโครงการของหมู่ที่ 8 ยอดประมาณการ 4 ,418,000 บาท จากเดิม 
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    2,252,000 เพ่ิมขึ้นมาอีก 2,166,000เพ่ิมขึ้นมาเท่าตัวอีกเหมือนกัน ซึ่ง
    ผมมองว่าจ านวนยอดที่มันเพ่ิมขึ้นมาเพ่ิมขึ้นมาอย่างน่าตกใจ เป็นเพราะอะไร 
    แล้วอีกโครงการเป็นโครงการของหมูที่ 3 ลาดยางแอสฟัสต์ติกผสมยางพารา
    จากเดิม 2,335,000 บาท คราวนี้เหลือ 2,248,000 บาท ลดลงจากเดิม 
    87,000 บาท ซึ่งอันนี้ก็น่าแปลกเพราะทุกโครงการประมาณการเพ่ิมขึ้นหมด 
    ผมก็ยังไม่เข้าใจครับท่านประธานสรุปแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไง ผมอยาก
    ขอความชัดเจนเรื่องนี้ด้วย ส่วนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต่อเนื่องจากการอนุมัติคราวที่
    แล้วไป ซึ่งผมได้เคยน าเรียนกับที่ประชุมแล้วว่า ถ้าหากว่าที่ประชุมยกเลิกการ
    ใช้เงินสะสมคราวที่แล้วไป ประชาชนได้รับความเสียหายแน่ ผมไม่ยอมครับ
    ท่านประธาน โครงการที่ได้รับความเสียหายมีอยู่ 3 - 4 หมู่บ้านเป็นโครงการ
    เกี่ยวกับน้ าประปาของหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 และหมูท่ี 11 ถามว่าท าไมถึงใช้จ่ายเงิน
    สะสมไม่ได้ในเมื่อการใช้จ่ายเงินสะสมครั้งก่อนนู้นก็เคยท าไปแล้ว ด าเนินการ
    เสร็จแล้ว และชาวบ้านได้ประโยชน์ แต่คราวนี้ไม่มีถ้าจะมองว่าเป็นโครงการที่
    ไม่อยู่ในนี้ ตามเอกสารแบบ นส.1 ก็จะมีโครงการที่สามารถด าเนินการได้ก็จะมี
    สร้างซ่อมระบบประปาเหมือนกัน ซึ่งผมมองว่าถ้าเป็นอย่างนี้ชาวบ้านจะเสีย
    ประโยชน์ไหมครับท่านประธาน แน่นอนครับว่าการที่เราจะจ้างประปาส่วน
    ภูมิภาคมาท ามันท าไม่ได้ รายละเอียดข้อกฎหมายเหล่านี้ผมก็เคยคุยในคราว
    ประชุมก่อนนู้น เอกสารหลายอย่างแต่สุดท้ายก็ท าได้ จบ มาคราวนี้ท าไม่ได้นั้น
    เป็นเรื่องที่ผมอยากจะรู้อยากจะเข้าใจเพราะอย่างน้อยก็ต้องตอบค าถาม
    ชาวบ้านให้ได้ว่าท าไม เพราะอะไร แล้วท าไมคราวก่อนท าได้และใช้จ่ายจากเงิน
    สะสมเหมือนกัน ผมมีเรื่องที่จะขอความกระจ่างเพียงแค่ 3 เรื่องขอค าอธิบายที่
    ชัดเจนเพื่อที่จะตอบค าภามชาวบ้านได้ด้วยครับ ขอบคุณครับ  
นายปรีชา มุลาลินน์  : เดี๋ยวเชิญท่านผู้บริหารตอบค าถามก่อนครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายประกาศิต จันทน์หอม : ตามท่ีท่านสมาชิกหมู่ที่ 3 ขอสอบถามใน 3 ประเด็นคือ 1) เรื่องเม็ดเงินตาม
(ปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ) ใบแบบ งส.1 ที่ท่านได้มาตรงนั้น เมื่อสักครู่ผมก็ได้อธิบายไปเอง เพราะว่า
    หลักเกณฑ์ที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติสภานั้นได้พิจารณา
    โดยใช่ดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น มันไม่ใช่ระเบียบข้อกฎหมายที่จะต้องถือ
    ปฏิบัติเลยครับท่านประธาน คือ 1.ที่ท่านได้เห็นตามแบบ งส.1 ท่านเห็นแบบ
    รายงานนี้คือคงเหลือเงินสะสม 5 ล้านกว่าบาท 2)ด้วยหลักผู้บริหารท้องถิ่น
    ควรจะค านึงว่าควรจะส ารองงบบุคลากรไว้ประมาณ 6 เดือน ควรส ารองเพ่ือ
    เป็นรายจ่ายประจ าไว้ประมาณ 3 เดือน ควรส ารองเพ่ือเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน 
    10 % ของเงินสะสม ซึ่งผมได้แจ้งท่านไปแล้วว่าเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม
    ตามข้อ 89 และข้อ 90 ตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.ได้กันเป็นทุนส ารองเงิน
    สะสมไว้แล้ว 25% ก่อนที่จะใช้จ่ายเงินสะสม แล้วก็ได้สมทบกองทุนตาม



ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมยัที่ 1 ประจ าปี 2561 หน้า22 
 

    กฎหมาย ในงบบุคลาก่อนโดยปกติรายได้ของ อบต. 3 เดือนแรกอาจจะมี
    ปัญหาหน่อยไม่เกินถึงครึ่งปีหรอกที่ราชการจะไม่มีเงินเดือนให้ ไม่มีว่า อบต.
    ขาดเงินครึ่งปีหรอก ตรงนี้เขาให้เป็นหลักเกณฑ์ดุลพินิจของผู้บริหาร ที่ท่านเห็น
    ว่าตามรายงาน 26 ล้านกว่าบาทว่าเอามาจากไหนที่ขาดไปประมาณ 3 ล้าน ก็
    เอามาจากหลักเกณฑ์ 3 เดือน 6 เดือน 10 % นี้แหละท่าน ตรงนี้ส ารองได้แต่
    ผมไม่ส ารองตามหลักเกณฑ์นี้ ไม่ต้องส ารองเยอะเพราะปีหน้าผมก็ได้เงินสะสม
    มาใหม่ เอาเงินสะสมของปี 2561 เพ่ือมาใช้จ่ายในปี 2562 ต่อไป ในเมื่อ
    เสนอเข้าสภา 29 ล้านบาทผู้บริหารก็ต้องหา 29 ล้านบาทให้มาลงตัวกับ
    โครงการให้ได้ แล้วอีกโครงการหนึ่งเม็ดเงินบางโครงการอาจจะสูงจะต่ าเดี๋ยว
    อธิบายโดยทางกองช่าง เพราะว่าสูงต่ าท่านอาจไปได้ยินข่าวเรื่อง สย. ในช่าง
    โยธาออกแบบประมาณการณ์ต้องได้รับรองจากวิศวกรสามัญ โดยหลักเกณฑ์
    ใหม่ผมก็ว่าแล้วว่าตรงนี้มันต้องมีการเพ่ิมโครงการของเรานี้ไม่ต้องรับรองจาก 
    สย.เพราะใช้แบบมาตรฐานวิศวกรเซ็นมาแล้วละเอียดมากราคาก็คิดไปอีกแบบ
    หนึ่งตรงนี้เดี๋ยวให้กองช่าง เอาข้อที่ 3 ที่ท่านมีข้อสงสัยรวมทั้งท่านดุษฎีจากหมู่
    ที่ 9 ท่านได้ถามว่าจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนู้นโครงการประปาท าไมท าได้ ทั้งที่
    คณะรัฐมนตรีว่ามาแล้วว่าท าอะไรได้บ้างก็มีตามที่ท่านพูด ซ่อมหรือสร้างระบบ
    ประปาหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า ครั้งที่แล้วท่านก็ทราบดีว่ามีการวิ่งประสาน
    ทางประปาส่วนภูมิภาคขนาดไหน เงินสะสมครั้งที่แล้วเป็นการจ้างเขากว่าจะ
    เซ็นได้อยากมาก ระเบียบของเราเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจเขาไม่ให้เราไปจ้าง เขาให้
    ด าเนินการโดยการอุดหนุนเท่านั้น การอุดหนุนนั้นอุดหนุนเฉพาะรายได้แล้ว
    ต้องอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณครั้งนี้ผมก็เลยไม่เอาเข้าผมได้ อธิบายให้
    หลายๆท่านแล้วโดยเฉพาะหมูที่ 9 ,4 ,6 ก็ขอให้เอาเข้าในข้อบัญญัติใช้เงิน
    รายได้ไป อันนี้คือเหตุผลที่ผมไม่เสนอเข้า ผมอยากจะฝากท่านประธานถึงพ่ี
    น้องเราทุกอย่างประโยชน์ที่พ่ีน้องจะได้รับต้องอยู่บนพ้ืนฐานของกฎระเบียบ
    ด้วย ส่วนเม็ดเงินบางโครงการที่มันสูงมันต่ าก็บอกท่านประธานไว้แล้วว่าให้ทาง
    กองช่างเป็นผู้อธิบายครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  : เชิญช่างประสิทธิ์ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประสิทธิ์ นามวงศ์  : ผมขออนุญาตแนะน าตัวเองครับ ผมนายประสิทธิ นามวงศ์ นายช่างโยธาขอ  
(นายช่างโยธา)   ตอบท่านสมาชิกหมู่ที่ 11 นะครับ ตามที่กองช่างได้ลงพ้ืนที่ไปวัดระยะความ
    กว้างความยาว เส้นนี้ไปกับท่านเลขาฯ วัดความกว้างเฉลี่ยอยู่ 3.50 เมตร 
    ตอนนี้ผิวจราจรที่ผมคิดอยู่ที่ 3.00 เมตร มันจะเหลืออีก 25 เซนติเมตรให้
    เหลือขอบไว้ แต่ถ้าใส่ไปเยอะเดี๋ยวเวลาผู้รับจ้างลงพ้ืนที่เดี๋ยวจะมีปัญหาครับ 
    จึงเลือกวิธีให้ไม่มีปัญหาก่อนครับ ส่วนของท่านสมาชิกหมูที่ 3 ที่ถามเกี่ยวกับ
    หลักเกณฑ์การคิดประมาณราคาก็เหมือนที่ท่านนกยกเรียนเบื้องต้นแล้ว ตอนนี้



ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมยัที่ 1 ประจ าปี 2561 หน้า23 
 

    ทางกรมมีหนังสือให้ใช้แบบมาตรฐาน กองช่างก็เลยมาพิจารณาและแก้ไขแบบ
    ให้ตรงตามแบบมาตรฐาน จึงส่งผลให้โครงการหมูที่ 1 กับหมูที่ 8 มีเม็ดเงิน
    เพ่ิมขึ้น หมูที่ 1 มีรางระบายน้ าและเพ่ิมบ่อพักน้ าอีก 8 บ่อ มีปัจจัยอยู่สอง
    ส่วนก็คือปัจจัยแรกเรื่องแบบ ปัจจัยที่ 2 เพ่ิมบ่อพักกับท่อลอดก็เลยท าให้หมูที่ 
    1 เพ่ิมขึ้นหมู่ที่ 8 ก็ลักษณะเดี๋ยวกัน ก็ได้ลงพ้ืนที่ไปดูอีกตามที่ท่านรองได้
    ก าชับมาก็จะมีเพ่ิมมาบ้าง ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ รายละเอียดจุก
    จกเยอะมันก็เลยมีผลกระทบตรงนี้เพิ่มขึ้น ส่วนอีกข้อ คือยางพาราของหมู่ที่ 3 
    ก็คือราคายางพาราลดลงส่วนหลักเกณฑ์ที่ผมค านวณคือใช้หลักเกณฑ์เดิม ก็
    เลยท าให้กระทบนิดหน่อย ส่วนของท่านสมาชิกหมู่ที่ 10 ท่าน อบต.สมศักดิ์
    พูดเรื่องถนนขออนุญาตเรียนนิดหนึ่งว่าถนนแต่ก่อนตามที่เคยท าๆกัน เราไม่ได้
    ก าหนดระดับก็เกรดไปตามสภาพ หนา 15 มีผลเวลาท ารางระบายน้ าแล้วมัน
    ขึ้นๆลงๆ มันอาจจะไม่สวย ตัวใหม่ตามแบบที่ออกมาใหม่ไม่ต้องไปเช็คระดับ
    ต้องคอยดูตัวใหม่นะครับ ตัวเก่าให้มันผ่านไปก่อนตัวใหม่นี้เราใช้แบบมาตรฐาน
    ไปแล้ว พร้อมที่จะควบคุมคุณภาพให้มันได้มาตรฐานดียิ่งขึ้นไป ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  : ขอบคุณท่านนายช่างโยธา ทุกหมูที่ได้สอบถามมาก็มีค าตอบชัดเจนอยู่แล้ว 
(ประธานสภาฯ)   ทางนายช่างก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับมีใครที่ประสงค์จะอภิปรายอีกไหมครับ 
นายพิสูตร ดีเลิศ   : เมื่อกี้ท่านนายช่างก็ได้ชี้แจงถึงหมูที่ 8 แต่ก็ยังไม่กระจ่างชัดพอ เดี๋ยวผมจะ
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8)  ชี้แจงอีกทีนะครับ เมื่อคราวที่แล้วที่เราได้ขอใช้เงินสะสมผมได้ขอในที่ประชุม
    แล้วนะครับว่า โครงการของหมู่ที่ 8 มันผิด นายช่างประมาณการที่ 30 x 30 
    ผมประท้วงในที่ประชุมแต่วันนั้น ผอ.กองไม่เข้าร่วมนายช่างโยธาท่านก็มาใหม่
    ท่านก็ยังไม่เข้าใจพอ พอผมท้วงไปก็ต้องมาประมาณการใหม่เลยแบบผมเป็น
    แบบใหม่แบบมาตรฐานเขาให้มา 2 แบบ แบบกว้างภายใน 30 กับ แบบกว้าง
    ภายใน 50 บริบทของหนองธาตุพอช่างไปดูมันใช้ 50 ไม่ได้  ประมาณการที่
    แล้ว คือ 30x30 แต่ประมาณการครั้งนี้คือ 30x50 คือความลึกมันจะเพ่ิมเข้า
    ไปอีก สภาพของเดิม 40x50 มันเลยต้องเปลี่ยนใหม่ตัวเลขเลยขยับขึ้นมาก็
    ต้องขออภัยเพ่ือสมาชิกหนองธาตุมันบีบไปไกลพอๆกับจักจรูกต้องขอบคุณ
    ผู้บริหารที่เลงเห็นความเดือดร้อน ขอบคุณมากครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  : เชิญท่านสัญญาหมูที่ 1 ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสัญญา สันทานุลัย  : ตามที่นายช่างได้ออกแบบและไปดูพ้ืนที่ เช่นกรณีโครงการของหมูที่ 1 ถนน
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1)  คอนกรีตพร้อมวางท่อ ผมเสนอตอนแรกท่อ 60 แต่ตอนนี้ท่อ 40 แต่พ้ืนที่ตรง
    นั้นน้ าแรง ท่อ 40 ผมกลัวว่าน้ ามันจะไหลไม่ทัน อยากจะน าเรียนท่าน แต่ก็
    แก้ไขไม่ได้หรอกครับ แต่ถ้าเป็นไปได้ท่อ 60 จะดีมาก อีกเรื่องหนึ่งเวลา
    ผู้ประกอบการเข้าไปท างานช่วงหน้าฝนถนนมันแคบท่อระบายน้ า เด็กนักเรียน
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    ก็เยอะก็ให้ผู้ประกอบการมีป้ายติดเตือนบอกสถานที่ก่อสร้าง อยากให้ 
    ผู้ประกอบการมีการรัดกุมในการท างานครับ ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  : ฝากถึงกองช่างด้วยครับ หมูที่ 2 คงจะเรียนร้อยดี ใช่ไหมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเยอรมัน ชมดี  : ครับ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2) 
นายปรีชา มุลาลินน์  : หมูที่ 5 ท่านจ าเนียรครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายจ าเนียร คงกล้า   : คืออย่างนี้หมู่ที่ 5 ไม่มีปัญหาอะไรที่ผิดก็คือแก้ไขไปแล้วเหตุเพราะว่าเรา
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5)  มาร่วมประชุมกันก่อนนอกรอบ ไม่ต้องคุยเยอะครับขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  : หมูที่ 6 คงจะเรียบร้อยนะครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายรพีพงศ์ เกลียวเพียร  : ครับ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6) 
นายปรีชา มุลาลินน์  : หมูที่ 7  คงจะเรียบร้อยนะครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายวีรชัย แต้มทอง  : ครับ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6) 
นายปรีชา มุลาลินน์  : หมูที่ 12  เชิญครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายสุชาติ เมืองงาม  : หมู่ที่ 12 โครงการไปท าเลเลี้ยงสัตว์แบบมันก็ยังขาดอีกเกือบ 600 กว่าเมตร 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12)  ปีหน้าก็จะเอาให้มันสิ้นสุดโครงการ ขอบคุณท่านนายกที่ด าเนินการให้ครับ
    ครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์ : ครับ ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 21  
(ประธานสภาฯ) โครงการ จ านวนเงินทั้งหมด 29,522,000 บาท มีโครงการดังนี้ 
  1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ สายทางจาก

ร้านเรียงเงินถึงคลองชลประทานบ้านแกใหญ่ ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบาย
น้ า กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 1,009 ม. , ฝาปิด ค.ส.ล.จ านวน 
2,522 ฝา , วางท่อลอดถนน ค.ส.ล. แบบกลม Ø 0.40 x 1.00 ม. จ านวน  
26 ท่อน , บ่อพักน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา ปิดตะแกรงเหล็ก จ านวน 6 บ่อ พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ ก าหนด) 
งบประมาณ 3,270,000 บาท   

  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ 
สายทางจากทางโค้งหน้าบ้านนายเจตถึงหน้าบ้านนายประคอง เกษมสุข 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
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ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม. วาง
ท่อลอดถนน ค.ส.ล. แบบกลม Ø 0.40 x 1.00 ม. จ านวน  12 ท่อน พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ ก าหนด) งบประมาณ
726,000 บาท 

  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย  
เส้นตะวันออกคุ้มโคกตาสีสายทางจากถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านถึงคอนกรีตไป
คุ้มกมด ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีต+ปีก ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,754.80 ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น
เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. วางท่อลอดถนน ค.ส.ล. แบบกลม Ø 0.40 x 1.00 ม. 
จ านวน  14 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.แก
ใหญ่ ก าหนด) งบประมาณ 1,041,000 บาท 

  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก  
สายทางจากสามแยกโรงเรียนสุรินทร์ภักดี ถึงคุ้มตร าตระสร ม.6  ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว  1,010 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 5,050 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. วางท่อลอด
ถนน ค.ส.ล. แบบกลม Ø 0.60 x 1.00 ม. จ านวน  14 ท่อน  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ ก าหนด) งบประมาณ
2,996,000 บาท 

  5. โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  (โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling) สายทางจากบ้านจักจรูกไปบ้านระไซร์ 
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 610 ม. หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3 ,660 ตร.
ม. พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ 
ก าหนด) งบประมาณ 2,248,000 บาท 

  6. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4  บ้านตะคร้อ 
สายทางทางหลวง 214 ไปบ้านอาโพนขยายไหล่ทางถนนกว้าง 0.50 ม.หนา 
0.15 ม. ยาวรวม 1,580 ม. (ท้ัง 2 ข้าง) ให้มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 781 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ 
ก าหนด) งบประมาณ 475,000 บาท 

  7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  4 บ้านตะคร้อ 
สายทางซอยส านักแม่ชี ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 405 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1 ,620 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น
เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.  ลูกรังรองพ้ืนทาง จ านวน 240 ลบ.ม.วางท่อลอดถนน 
ค.ส.ล. แบบกลม Ø 0.80 x 1.00 ม. จ านวน  7 ท่อน  วางท่อลอดถนน ค.
ส.ล. แบบกลม Ø 0.40 x 1.00 ม.จ านวน  6 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 
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ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ ก าหนด) งบประมาณ 1,067,000 
บาท 

  8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 5  บ้าน
ตระแบกน้อย จากทางเข้าบ้านจบกงาม กม.8 ถึงสามแยกบ้าน พ.ต.ท.สุธี ศรี
พรหมปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. 
ยาว 254 ม. , ฝาปิด ค.ส.ล. จ านวน  635 ฝา , บ่อพักน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก จ านวน 10 บ่อ ,แบบกลม Ø 0.40 x 1.00 ม. จ านวน 97 
ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ 
ก าหนด) งบประมาณ 808,000 บาท 

  9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 5  บ้าน
ตระแบกน้อย จากหน้าร้านตระแบกช็อปถึงสระน้ าตาลอย ปริมาณงาน 
ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 201 ม. , ฝา
ปิด ค.ส.ล.จ านวน  1,035 ฝา , บ่อพักน้ า ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
จ านวน 3 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.
แกใหญ่ ก าหนด) งบประมาณ 665,000 บาท    

  10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา  
สายทางถนนคอนกรีตเดิม ซอยสุขส าราญถึงหมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว  600 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,400 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. วางท่อลอดถนน 
ค.ส.ล. แบบกลม Ø 0.60 x 1.00 ม. จ านวน  14 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 
1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ ก าหนด) งบประมาณ 1,452,000 
บาท  

  11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7  บ้าน
ทนง จากหน้าบ้านนางพรม ดวงฤทธิ์ ถึงหน้าบ้านนายสมยง ปันทอง ปริมาณ
งาน ก่อสร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.30 ม ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาวรวม 414 ม.
ฝาปิด ค.ส.ล. จ านวน  1,035 ฝา , บ่อพักน้ า ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดตะแกรง
เหล็ก จ านวน 12 บ่อ ,วางท่อลอดถนน ค.ส.ล. แบบกลม Ø 0.40 x 1.00 ม. 
จ านวน  5 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.แกใหญ่ ก าหนด) งบประมาณ 1,191,000 บาท 

  12. โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 7  บ้านทนง จากสาม
แยกคุ้มทนงน้อยถึงบ้านนายโคน ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 
0.40 x 1.00 ม. จ านวน  236 ท่อน , บ่อพักน้ า ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดตะแกรง
เหล็ก จ านวน 26 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.แกใหญ่ ก าหนด) งบประมาณ 478,000บาท 
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  13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 8  บ้านหนองธาตุ จากร้าน
มุ่ยจั้วถึงสามแยกบ้านนายวราคม สุขสงวน ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ า 
กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาวรวม 1,346 ม. ฝาปิด ค.ส.ล. จ านวน 
3,365 ฝา , บ่อพักน้ า ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จ านวน 14 บ่อ , วาง
ท่อลอดถนน ค.ส.ล. แบบกลม Ø 0.40 x 1.00 ม. จ านวน  26  ท่อน พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ ก าหนด) 
งบประมาณ 4,418,000 บาท 

  14. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน สายทาง
จากสะพานข้ามคลองชลประทานบ้านแกน้อย ถึงเขตต าบลท่าสว่าง ปริมาณ
งาน กว้าง  5  ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุก 
จ านวน 500 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.แกใหญ่ ก าหนด) งบประมาณ 398,000 บาท 

  15. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10  บ้านแกใหญ่ 
จากสี่แยกแกใหญ่ (ร้านเรียงเงิน) ถึงคลองชลประทาน ปริมาณงาน ขยายถนน
ให้มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า รวม 2,660 ตร.ม. ยาว 1,027 ม.บ่อพักน้ า ค.
ส.ล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จ านวน 1 บ่อ ,วางท่อระบาย ค.ส.ล. แบบกลม 
Ø 0.40 x 1.00 ม. จ านวน  16  ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ ก าหนด) งบประมาณ 1,445,000 บาท 

  16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11 บ้านจบก
งาม สายทางจากหน้านายเทือก มีสิทธิ์ ถึง บ้านนายบุญเพ่ิม มีพร้อม ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 3 ม.ยาว  363 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,089 ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม. วางท่อลอด
ถนน ค.ส.ล. แบบกลม Ø 0.40 x 1.00 ม. จ านวน  16 ท่อน พร้อมป้าย
โครงการ 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ ก าหนด) งบประมาณ 
643,000 บาท  

  17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11 บ้านจบก
งาม สายทางจากซอยบ้านนางนวล พ่อค้า ถึงหนองน้ าจบก ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 3 ม.ยาว  43 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 129 
ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.  (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.แกใหญ่ ก าหนด) งบประมาณ 74,000 บาท  

  18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11 บ้านจบก
งาม สายทางจากบ้าน พ.ต.ท.สุธี ศรีพรหมถึงบ้านบ้านนางบุญลาม สามิบัติ  
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว  1 ,000 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีต + ปีก ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 5,038 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น
เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. , วางท่อลอดถนน ค.ส.ล. แบบกลม Ø 0.60 x 1.00 
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ม. จ านวน  21 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.
แกใหญ่ ก าหนด) งบประมาณ 2,991,000 บาท 

  19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 12 บ้านแก
ใหญ่  สายทางจากถนนลาดยางชลประทานถึงท าเลเลี้ยงสัตว์  ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง 6 ม.ยาว  600 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

3,600 ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. วางท่อลอดถนน 
ค.ส.ล. แบบกลม Ø 0.40 x 1.00 ม. จ านวน  14 ท่อน  พร้อมป้ายโครงการ 
1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ ก าหนด) งบประมาณ 2,112,000 
บาท 

  20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 13  
บ้านตะคร้อใหม่ จากบ้านนางวิรินทร์ เสาะสิทธิ์ ถึงบ้านนางส ารูญ หฤทัยถาวร 
ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 
212 ม. จ านวน  530 ฝา , บ่อพักน้ า ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
จ านวน 2 บ่อ , ท่อลอดถนน ค.ส.ล. แบบกลม Ø 0.40 x 1.00 ม. จ านวน  
5 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.แก
ใหญ่ ก าหนด) งบประมาณ 566,000 บาท 

  21. โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 13  บ้านตะคร้อใหม่ 
(จากบ้านนางอมรรัตน์ เพชรมาร ถึงคอกวัว นายประสพ พวงศรี) ปริมาณงาน 
ท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. จ านวน  105 ท่อน บ่อพักน้ าค.ส.ล.
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จ านวน 10 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด 
(รายละเอียดตามแบบอบต.แกใหญ่ ก าหนด) งบประมาณ 458,000 บาท 

  ผมจะขอมติท่านรวมทั้ง 21 โครงการเลยนะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 21โครงการจ านวนเงิน 
29,522,000 บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  25 เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง 
 มติที่ประชุมสภาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 21 โครงการ จ านวนเงิน 

29,522,000 บาทด้วยมติคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
นายปรีชา มุลาลินน์ : ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.3 พิจารณาคัดเลือกตัวแทน สมาชิก อบต. ร่วมเป็น 
(ประธานสภาฯ) คณะกรรมการกองทุนหลักประกันเพ่ือสุขภาพ สปสช.จ านวน2 ท่าน แทน

ต าแหน่งที่ว่างลงนะครับ อยากให้สมาชิกได้เสนอเลยนะครับ 
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร : ผมขอเสนอท่านสมควร พูนศิริ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 ครับ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10)  
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นายปรีชา มุลาลินน์ : ท่านสมศักดิ์เสนอท่านสมควร พูนศิริ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 ท่านสมควร รับ 
(ประธานสภาฯ) ไหมครับ 
นางสมควร พูนศิริ : รับค่ะ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11) 
นายปรีชา มุลาลินน์ : ขอผู้รับรองด้วยครับ  
(ประธานสภาฯ)    ผู้รับรอง 1. นายจ าเนียร คงกล้า สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 
      2. นายวิชัย จรจรัญ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 
นายปรีชา มุลาลินน์  : ขออีกท่านหนึ่งครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเอก หงส์ทอง  : ผมขอเสนอท่านสัญญา สันทานุลัย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 ครับ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3) 
นายปรีชา มุลาลินน์ : ท่านเอกเสนอท่านสัญญา สันทานุลัย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 ท่านสัญญา รับ 
(ประธานสภาฯ) ไหมครับ 
นายสัญญา สันทานุลัย  : รับครับ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1) 
นายปรีชา มุลาลินน์ : ขอผู้รับรองด้วยครับ  
(ประธานสภาฯ)    ผู้รับรอง 1. นายรพีพงษ์ เกลียวเพียร สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6  
      2. นายเสงี่ยม  พวงศรี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 
นายปรีชา มุลาลินน์ : ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 พิจารณาคัดเลือกตัวแทน สมาชิก อบต. ร่วม 
(ประธานสภาฯ) เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันเพ่ือสุขภาพ สปสช.จ านวน2 ท่าน ก็ได้

เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือท่านสมควร พูนศิริ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11และท่าน
สัญญา สันทานุลัย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1   

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 - ไม่มี -  
 
      ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 
   ลงชื่อ.........................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสมควร  ศิริพูน)   

      เลขานุการสภาฯ อบต.แกใหญ่   
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คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้วเมื่อ    วันที่         
เดือน สิงหาคม 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 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ.2561 

    
(ลงชื่อ)                                        ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                  (นายปรีชา  มุลาลินน์) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
          


