
บันทึกรายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม  สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑ 

วันที่  ๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม 

เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมมีสมาชิกเข้าประชุมทั้งหมด ๒๕ คน 
ลา ๑ คนนายบุญฮัก  แก้วศรีจันทร์ สมาชิกหมู่ที่  ๑๕  ผู้เข้าร่วมประชุม  ๔ คน  
เมือ่สมาชิกครบองค์ประชุม เลขาสภาฯได้เชิญประธานสภานายอนุชา  จอมเขียวมา กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบ  
ประธานสภา  เชิญ นายเชียงคาน   ปัสสาค า  รองประธานสภาฯ จุดธูป  เทียนบูชาพระรัตนะไตรและกล่าวสวดมนต์
ไหว้พระ เมื่อเสร็จพิธี นายอนุชา  จอมเขียวมา  ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภา นายอนุชา   จอมเขียวมาได้กล่าวตอนรับสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมวันนี้

เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๒ ในวาระแจ้งให้
ทราบผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 

ประธานสภา ผมขอแจ้งระเบียบในการประชุมในวันนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม  

๓.๑ โครงการธนาคารขยะด าเนินการถึงไหน 
๓.๒  การจ้างเหมาพนักงานส่วนต าบล 
๓.๓ การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค  ทุกส านักของ  อบต.หนองบัวสิม 
๓.๔  การรื้อหลังคากระเบื้อง เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม 
๓.๕   ขอส าเนาเบิกจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   (ส านักปลัด ) 
๓.๖  การปรับปรุง  ซ่อมแซมบ่อขยะ 
๓.๗  การปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ 
๓.๘  การปรับปรุงซ่อมแซมท านบกั้นดินเชื่อมติดห้วยหาดจิบ 
๓.๙ เรื่องกุยทางถางป่านาเหล่างู 
๓.๑๐  การจัดซื้อถังขยะ  รีไซเคิล 
๓.๑๑  รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่  ๑ทั้ง  ๒  จุด 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องพิจารณาเพ่ือทราบถือปฏิบัติ 
ขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๕  ปี (  ๒๕๖๑-  ๒๕๖๕ ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่  ๑ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 
   ๒ 

ประธานสภา     ในวาระแจ้งให้ทราบผมมรเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 
ในการประชุมวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ในการประชุมสมัยทางสภาก็ได้
แจ้งให้ท่านสมาชิกส่ง  กระทู้  ญัตติ เพ่ือบรรจุเข้าวาระการประชุมการประชุม  ก็มีท่านสมาชิก
ส่งกระทู้  ถามท่านผู้บริหารดังที่แจ้งให้ทราบในระเบียบวาระการประชุมระเบียบวาระท่ี ๓   
ท่านผู้บริหารเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผนก็ได้ส่ง ญัตติ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม



ระเบียบวาระท่ี  ๔  เพ่ือให้ทางสภาฯได้พิจารณา  เรื่องแจ้งให้ทราบ เรื่องผมได้รับหนังสือจาก
สถาบันส่งเสริมศักยภาพเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับ
ใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชุมสภาท้องถิ่น  ระยะการเข้ารับการอบรม 
รุ่นที่  ๑   วันที่  ๑๖-  ๑๘  สงิหาคม  ที่โรงแรมบุคลาค า จังหวัด ขอนแก่น 
รุ่นที่ ๒  โรงแรมคิงการ์เดนต์ จังหวัด   เชียงราย 
รุ่นที่ ๓   ๑๓-  ๑๕  โรงแรมสตาร์คอนวิวชั่นจังหวัด ระยอง 
ค่าลงทะเบียนอบรม  ๑,๘๐๐  บาท   
ผมขอแจ้งเรื่องหนังสือการเลือกตั้งกฎหมายท้องถิ่นฉบับล่าสุด  วันที่ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๒  
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงสมัครเกี่ยวกับพวกเราโดยตรงนายก อบจ.อบท. วุฒิปริญญาตรี    
 นายก  อบต. วุฒิการศึกษา  ม.๖.  ขึ้นไป 
สมาชิก ไม่ได้ก าหนด ต่อไป  คาดว่าหมู่บ้านละ  ๑  ท่าน 
วันที่  ๗  สิงหาคมเป็นวันระพีร าลึกเป็นวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทยเป็นวันมงคล  
ท่านบุญฮัก  แก้วศรีจันทร์ สมาชิกห่ที่  ๑๕  มีหนังสือขอลา  ลากิจมีธุระจ าเป็น 

ประธานเชิญ     นายก  แจ้งให้ทราบ 
นายก  อบต.    ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่นเพ่ือประสิทธิภาพของ
  ท้องถิ่นในการอบรมนั้นภาคอีสานที่อุดรธานี เริมตั้งแต่  ๒- ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา
  โดยแบ่งโชนการอบรมครั้งละ  ประมาณ ๕ จังหวัด สว่นรายละเอียดถ้าหากสมาชิกสนใจจะ
  เข้ารับการอบรมประสานเอกสารรายละเอียดกับท่านรองทองอินทร์ 

เรื่องต่อไปเป็นประกาศการรับเบี้ยยังชีพ  ผู้พิการ 
๑. นายหนู  แสนแดง  
๒. นางแตง  แจ่มสัย  
๓.  นายศักดิ์ชัย  แสงทอง 
ต่อไปเป็นประกาศผู้รับเพ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ทีจะรับในเดือนกันยายนครบ  ในวันที่เกิด  
๑.นางลัดดา  ยางวิเศษ 
๒.นายประไพร   ยางวิเศษ 
 

      ๓ 
๓. นางบุญลอน   แดนนาบัว 
๔ นางหลั่น  ยืนยง 

    ๕.นางสีถา  จามสีหะ 
๖.นางระเบียบ  กวดวงศ์ษา 
เรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องต่อไปเรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันบูรพาจารย์  ๑๓-๑๖  สิงหาคม 
๒๕๖๒ ที่วัดไตรสิกขา   
เรื่องต่อไปผมได้รับหนังสือจากทางวัดไตรสิกขาเชิญร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเรื่อง
การก่อสร้างภูเขาตุงฆะวารี   ผมได้มอบหมายให้ท่านรองทอง อินทร์เข้าร่วมประชุมด้วย  
เรื่องสุดท้ายก าหนดจัดงานวันที่  ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๒  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนี ๘๗ พระชรรษา ช่วงเช้าท าบุญตักบาตรที่วัด
บูรพาพระสงฆ์  ๕๐ รูป 



แปดนาฬิกา เริ่มงานลงนามถวายพระพรชัยที่หอประชุมอ าเภอค าตากล้านายอ าเภอค า
ตากล้าเป็นประธาน  เวลา  ๑๐ –  ๑๓  กิจกรรมท าความดีด้วยหัวใจเส้นทางวัดเสนา
นฤมิตรบ้านหนองพอกหมู่ที่ ๓ ในส่วน  อบต หนองบัวสิมก็จะได้จัดเจ้าหน้าที่ไป
ร่วมงาน เวลา ๑๗.๐๐  นาฬิกา จุดเทียนชัย  ถวายพระพรชัย การแต่งกายร่วมงานตาม
สังกัด 
 เรื่องสุดท้ายเรื่องรับสมัครจิตอาสาตั้งแต่วันที่  ๕- ๑๐  สมคัรได้ที่อ าเภอค าตากล้า 

ประธาน สภา     เชิญรองนายกทองอินทร์  แจ้งให้ทราบ 
รองนายก  นายทองอินทร์  วงศ์วรรณ  ขอเสริมเก่ียวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมประชุมวัดไตรสิกขาเรื่องการสร้างภูเขา
   ตุงฆะวารีทางวัดอยากให้เป็นกรรมการร่วมเกี่ยวกับการดูแลควบคุมเงินการสร้าง
   ภูเขาท า แปดชั้นตอนนี้ท าได้ห้าชั้นแต่ผมก็ไม่ได้เข้าร่วม มอบให้กรรมการทางวัดส่วน
   งบประมาณมีผู้มีจิตศรัทธาท าให้ 
ประธานสภา    ในวาระแจ้งให้ทราบ  เชิญท่านปลัด  อบต. 

 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภา    เชิญ  เลขาสภาฯ 
เลขาสภา ฯ  ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่  ๒ เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  
    ๒๕๖๒ตั้งแต่ต้นจนจบมีสมาชิกท่านใด  จะแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมบันทึกการ
   ประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๒ วันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒เชิญครับ 
 
 
 
      ๔ 
ประธานสภา  ถามว่าในระเบียบวาระท่ี ๒ มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข 

 เปลี่ยนแปลงอีก หรือไม่  ถ้ามียกมือ 
ที่ประชุมสภา      ไม่มีถ้าไม่มีผมขอถามมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับการรายงานประชุม
    สภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒/  ๒๕๖๒   

เห็นชอบ   ๒๒  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  ๐   เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   
๓.๑ กระทู้ถาม 

ประธานสภา   ในระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องกระทู้ถาม  ตามที่มีท่านสมาชิกได้ส่งกระทู้ถามมี
ทั้งหมด  ๑๑  หัวข้อ  กระทู้ถามคือค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือสอบถามผู้บริหาร
ท้องถิ่นเก่ียวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบข้อ  
๘๘ มี  ๒  อย่าง กระทู้ด่วน     (๑)  กระทูถ้ามทั่วไป 
(๒)   กระทู้ถามด่วน 
การตั้งกระทู้ทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสื่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความเป็น
ค าถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
กระ ทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนอย่างร้ายแง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องรีบ
ชี้แจงหรือด าเนินการโดยทันที่ 

ประธานสภา     ตามท่ีท่านสมาชิกยื่นถึงประธานสภาเป็นกระทู้ทั่วไปไม่มีผู้รับรองผู้บริหารจะตอบหรือไม่ตอบ
  ก็ได้ เชิญท่านสมาชิกท่านแรก 

๓.๑  โครงการธนาคารขยะด าเนินการถึงไหน 

สมาชิกหมูท่ี่  ๑๑  นายสฤษดิ์  อ่ิมวงศ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านผู้บริหาร
  ท่านปลัด  ในหัวข้อเกี่ยวกับโครงการธนาคารขยะ อย่างที่เรารับรองไปแล้วในสมัยประชุม
  วิสามัญสมัยที่  ๒  ผมได้ส่งกรกระทู้ถามท่านผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นการลาออกจากการเป็น
  สมาชิก รวมทั้งจ่ายเงินให้กับสมาชิกวันนั้นท่านผู้บริหารก็ได้รับปากว่าจะออกด าเนินการให้
  เป็นแนวทางเดียวกัน ผมก็รอยังไม่เห็นออกด าเนินการไปถึงไหน พนักงานที่จ้างมาออก  

      ๕ 

ท างานหรือเปล่าหรือว่าไปท าอย่างอ่ืนในการด าเนินการผมได้เปิดดูค าแถลงการของผู้บริหาร ณ 
วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ท่านเขียนไว้เป็นแนวทางด าเนินงานของท่านเขียนไว้  อย่าง
ชัดเจน เขียนไว้  หก  ด้าน  ผมมาดูส่วนที่ ๕ ( ๑) ท่านเขียนไว้ว่า ส่งเสริมประชาธิป ไตรอันมี
พระมหากษัตร์ ทรงเป็นพระประมุขจะด าเนินการบริหารงานโดยยึดหลักกาบริหาร กิจการ
บริหารบ้านเมืองที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกด้านโปร่งใสมามารถตรวจสอบ ได้
พัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่บริสุทธ์และให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ตอนนี้ผมเลยอยากย้อนถามไปว่ามีประสิทธิภาพไหม ผมอยากให้ท่าน ไปดูค า
ที ่ ท่านแถลงการณ์ไว้อยากให้ไปดูค าม่ันสัญญาไว้กับประชาชนที่สภาฯแห่งนี้ผมดูแล้วเมื่อมี
ประชาชนเข้ามาตรวจสอบและมาสอบถามท่านก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่พูดจาไม่ดีไม่สุภาพ ต่อ
ประชาชนชาวบ้านถูกด่า  ท่านเขียนไว้อย่างชัดเจนจะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนได้
อย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่วนด้านที่  ๖  ด้านอื่นๆข้อที่  ๓  (๓) จัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือ
บูรณาการณ์ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ  นโยบายทั้ง ๖ ด้านที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวสิม ดังกล่าวข้างต้นนั้นจะส าเร็จไม่ได้ต้องอาศัยความ ร่วมมือจากร่วมใจพี่น้อง
ชาวต าบลหนองบัวสิมทุกฝ่ายและผ่านการยอมรับจากสภาองค์การ บริหารส่วนต าบลหนอง
บัวสิมในระยะเวลา  ๔ ปี ผมจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใสมีความรับผิดชอบ
ไม่เลือกปฏิบัติตรวจสอบได้เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวต าบลหนองบัวสิมมากที่สุดใน
เรื่องธนาคารขยะเป็นที่ทราบกันดีว่ามีพ่ีน้องจ านวนหนึ่งมา เรียกร้องความเป็นธรรมกับต้องถูก
ฟ้องร้องมีหมายศาลมาหาแล้วใครจะรับผิดชอบ ผมก็เลย มาเปิดดูนโยบายที่พูดไว้จะให้อยู่ดีกินดี
สุดท้ายได้หมายศาลเพราะโครงการธนาคารขยะมันมี  ปัญหาต้องแก้ไขชาวบ้านเรียกร้องความ



เป็นธรรมกับถูกฟ้องตั้ง  ๓  คนเขาไม่มีเงินเดือนไม่มี รายได้จะเลี้ยงครอบครัวก็ยังล าบากจะเอา
อะไรไปสู้กับข้าราชการมีทั้งเงินเดือน  โบนัส มัน เป็นเงินภาษีท่ีชาวบ้านเขาเสียทุกปีแต่
ผลตอบแทนคือหมายศาล ผมอยากถามท่านผู้บริหารว่าท่านทราบไหมว่ามีชาวบ้านถูกฟ้องร้อง
จากเหตุโครงการธนาคารขยะที่มีปัญหาผมก็ได้ถาม ก็ได้ค าตอบว่าจะแก้ไขแต่ก็ยังไม่ด าเนินการ 
ผมอยากถามว่าท่านได้ท าตามที่สัญญาที่ให้ไว้กับ ชาวต าบลหนองบัวสิมไหมประธานสภา  
เชิญ  ท่านผู้บริหารตอบ  หัวข้อ  ๓.๑ นายก  อบต  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ ท่านปลัด ส าหรับเรื่องธนคารขยะจาก ยอดสมาชิก เก้าร้อยกว่าครอบครัวซึ่งมี
ปัญหากใ็ห้ท่านสมาชิกลาออกมีสมาชิก 

   ๕ 

ที่ลาออกไปแล้ว ณ ปัจจุบัน ๒๐๐  ครอบครัว  แต่ที่ยังขายต่อมี  ๑๘๔  ครอบครวัในส่วนไม่
แน่ใจ  ๔๕๐ ครอบครัวบัญชีไม่มีการขายแต่ยังไม่มีการลาออก  ธนาคารขยะเกิดข้ึนตามเงื่อนไข
ข้อตกลงที่ผ่านคณะกรรมการผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหารจากส่วนต่างๆ เมื่อผ่านการเห็นชอบจึงได้
ด าเนินการ ในส่วนที่มีปัญหาก็ลาออก ส่วนหนึ่งก็ไม่แน่ใจ ส่วนที่ไม่แน่ใจก็ไม่ท าอะไร ผมน าเรียน
อย่างนี้สมาชิกที่อยากลาออกก็ให้มาลาออก ยอดเงินจาก สี่แสน ตอนนี้เหลือ๑๔๒,๑๗๐  ก็ยังอยู่ 
ยอดเงินก็อยู่ในบัญชีธนาคาร สมาชิกท่านใดมาลาออกเราก็รวบรวมเข้าที่ประชุมประมาณ  ๑  
เดือนแล้วจะท าการเบิกจ่ายให้ส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายก็ให้เป็นไปตามกฏหมายเป็นสิทธิ์  ผมจะ
ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว ทางแก้ส าหรับสมาชิกในเมื่อท่านรับเงื่อนไขไม่ได้ก็ลาออกไป  แต่ถ้าไม่ลาออก
เราก็ต้องท าตามเงื่อนไข ก็น าเรียนเบื้องต้นแค่นี้ครับ 

ประธานสภา      ท่านผู้บริหารก็ได้ตอบชี้แจง  เชิญผู้ส่งกระทู้หัวข้อ  ๓.๒  การจ้างเหมาพนักงานส่วนต าบล 

สมาชิกหมู่ที่ ๑๑ นายสฤษดิ์   อิ่มวงศ์  ในหัวข้อ  การจ้างเหมาพนักงานส่วนต าบล พอดีผมได้เอกสารการจ้าง
  งานมาเรื่องขอให้ทบทวนการจ้างเหมาพนักงานส่วนต าบล ผมอยากทราบว่า อบต เราใหญ่
  ขึ้นหรือยังไง ในการจ้างเหมาพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุระการพนักงาน
  ธุรการ ๔  ยังอยู่หรือเปล่าคนก่อนยังอยู่หรือไม่ ท าไมเราต้องจ้างผู้ช่วยธุรการเพ่ิม เราจ้าง
  ตามระเบียบหรือ ผมมีเอกสารแย้งจากทางเจ้าหน้าที่จ านวน  ๓  ท่าน ( ตามเอกสาร)  

ผมมีข้ออยากถามท่านผู้บริหารข้อที่  ๑ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๔  ยังอยู่ไหมท่านถึงต้องจ้างมา
ช่วยเหลืองานข้อที่  ๒ พนักงานที่จ้างเข้ามาทุกต าแหน่งท่านจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือ พรบ.  สภาองค์ การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒  หรือไม่ทั้งจ้างเหมาและบริหารงานทั่วไปท่านเข้าหลักเกณฑ์ท าตามค าสั่งที่  มท.
๐๓๑๓.๔ว๑๔๕๒  ลงวันที่  ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๔๑  ผมแค่อยากทราบในฐานะเป็นสมาชิก  
อบต. 



ประธานสภา  เชิญนายก ตอบกระทู้ 

นายก  อบต.   ในการจ้างเหมาบริการพนักงานส่วนต าบล  เรื่องการบริหารงานภายในอยู่ที่ความเหมาะสม
  ในเรื่องหนังสือแย้งของเจ้าหน้าที่ผมก็รู้แต่ความคิดเห็นของกระผมก็ต่อท้ายในข้อโต้แย้ง  ให้
  ด าเนินการจ้างต่อไปตามภารกิจหน้าที่ หนังสือแย้งถ้าหากมีอะไรก็จะน าไปแย้งในส่วนการ 

      ๖ 

ต่อสู้แต่ทีนี้ก็รับฟังให้ด าเนินการต่อไปว่าจ้างต่อไปทุกวันนี้ผมจ้างตามภาระกิจหน้าที่ผมท า
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

นายสฤษดิ์  อ่ิมวงศ์  สมาชิกหมู่ที่  ๑๑  ตอนนี้ผมอยากทราบว่าเรามีการจ้างพนังงานตามภารกิจกี่คน  จ้าง
  เหมาบริการกี่คน  ถ้าท่านท าตามระเบียบก็ไม่เป็นไร 

ปลัด  อบต.  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม 

ประธานสภา ถามนายก อนุญาตให้ชี้แจงหรือไม่  นายก  อนุญาต 

ปลัด  อบต.   ขอเพ่ิมเติมกรณีที่พนักงานจ้างเหมาบริการทางบริหารมองเห็นว่าเป็นบุคลที่มีความสามารถมี
  ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์การจ้างเราท าหนังสือขึ้นหารือ กรม ได้มีมติเห็นชอบบุคคลใด
  แล้วซึ่งคณะบริหารเห็นว่าสมควร  กรม  ก็มีมติเห็นชอบให้จ้างเป็นภาระกิจส่วนหนังสือที่แย้ง
  ขึ้นตั้งแต่ปี  ๒๕๕๗ ตอนนี้  ๒๕๖๒ ก็ผ่านมาหลายปีแล้ว ภาระกิจก็เยอะข้ึน 

ประธานสภา  เชิญ  สมาชิกผูส้่งกระทู้ 

นายสฤษดิ์   อ่ิมวงศ์ สมาชิกผู้ยื่นกระทู้  ตามท่ีท่านผู้บริหารชี้แจงถ้าท าตามระเบียบผมก็ไม่ติดใจ  ผมเห็น
  มีหนังสือแย้งจากเจ้าหน้าที่ ก็เลยอยากสอบถามทางท่านผู้บริหารผมเห็นมันเป็นต าแหน่งที่
  ทับซ้อนก็อยากทราบ ผมเห็นว่าข้าราชการสามท่านที่ท าหนังสือแย้งบอกไม่เข้าหลักเกณฑ์
  ท่านปลัดบอกว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือข้าราชการสามท่านดูผิด 

ประธานสภา ผมข้อเข้าสู่หัวข้อต่อไป  ๓.๓  การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุคทุกส านักของ  อบต.หนองบัวสิม 

สมาชิกหมู่ที่  ๑๑  นายสฤษดิ์  อ่ิมวงศ์  ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
  บัวสิม   ผมมีเรื่องอยากสอบถามท่านผู้บริหารเราซื้อกันทุกปีบางครั้งเราตั้งในข้อบัญญัติเป็น
  ตั้งโต๊ะ  เป็นแทบเลต  ก็มีการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในสภาฯ ท าไมเราไม่ตั้งซื้อตั้งแต่ที่แรก
  ผมมีข้อสงสัยดังนี้   

๑. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ทุกเครื่องมีเลขพัสดุคุมหรือไม่   มีก่ีเครื่อง 
๒.  มีท าหนังสือขออนุญาตออกไปใช้นอกเวลาราชการ  . หรือไม่  ขอจากใคร . 



๓.   จ าเป็นต้องซื้อให้พนักงานทุกท่านหรือไม่  
๗ 

นายกเชิญ   ปลัด  อบต.  ขอชี้แจง 

ปลัด    อบต.   ชี้แจงเรื่องพัสดุครุภัณฑ์ที่มีราคาตั้งแต่  ห้าพันบาทขึ้นไปมีอายุการใช้งานได้
เกิน  ๑ ปีถือว่าเป็นวัสดุครุภัณฑ์ท่ีท่านถามเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่ใน  อบต. มีเลขพัสดุ
คุม ทุกเครื่อง ยกเว้นของเจ้าหน้าที่  ที่เป็นของส่วนตัวที่เอามาท างานส่วนการน าออกไปใช้
ข้าง นอก ไม่ได้ แต่ก็มีข้อยกเว้นบางกรณีที่เป็นพัสดุครุภัณฑ์ แต่ก็ต้องชี้แจงเหตุผลได้
ประเด็นที่ สาม เรื่องจ าเป็นไหมที่ต้องเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ตอนนี้ภาระกิจก็เยอะ
บางครัง้ ก็ต้องน าไปข้างนอกเพ่ือความ สะดวกในการท างานเช่นส่วนสวัสดิการเวลาไป
ประชุมจ าเป็นต้องใช้โน๊ตบุคในการท างานเพ่ือเชื่อมต่อกับส่วนกลาง ถามว่าจ าเป็นไหม  
จ าเป็นครับ 

นายก  อบต. ในเรื่องการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ทาง  อบต.  เราต้องลงเลขคุมพัสดุทุกตัวและต้องรายงาน 
  จังหวัด ทุกครั้ง 

ประธานสภา     ท่านสมาชิกผู้ส่งกระทู้  ท่านผู้บริหารท่าน  ปลัดก็ได้ชี้แจงก็คงจะไปในหัวข้อต่อไป 

๓.๔  การรื้อหลังคากระเบื้อง  
ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกท่ีส่งกระทู้ถาม สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๐  นายเชียงคาน  ปัสสาค า 
สมาชิกหมูท่ี่  ๑๐ นายเชียงคาน   ปัสสาค า   เรียนท่านประธานสภาฯท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
  ในเรื่องการ  การรื้อหลังคาในส่วนที่รื้อออกไป ผมอยากทราบว่ามีการจ าหน่าย หรือขาย 
  ให้กับชาวบ้านตามที่ได้ยินมาจริงเท็จแค่ไหนมีชาวบ้าน บ้านโพธิ์ชัย บ้านนาถ่อน และก็ 
  บ้านเพียได้น าเอากระเบื้องไปใช้อยากทราบรายละเอียดจากผู้บริหารถามบอกว่าได้ซื้อมา
  แผ่นละหกบาทอยากทราบว่าท่านบริหารได้ท าตามระเบียบหรือเปล่าในการขายกระเบื้อง
   แล้วเอาเงินที่ขายได้ไปใช้อะไร 
นายก  อบต . ขอชี้แจงในเรื่องของกระเบื้องเราได้ท าข้อตกลงกับผู้รับเหมาในส่วนที่รื้อออกท่ีเสียหายก็ให้ 
  จ าหน่ายเป็นวัสดุที่เสียแล้วน าเอาไปทิ้ง เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมา 
๓.๕  เรื่องรายละเอียดในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

เราตั้งงบประมาณที่  ๒๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของส านักปลัด 
อยากทราบรายละเอียดว่าซื้ออะไรบ้าง ตอนตั้งในข้อบัญญัติ  ๔๐,๐๐๐ บาท ทางสภาฯ
ก็ตัดลงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท ทางผู้บริหารก็เห็นด้วยแต่ทราบว่ามีการโอนงบประมาณ
กลับคืนมา ๓๐,๐๐๐บาท เป็น  ๕๐,๐๐๐  บาท เดือนหนึ่งตกไปเกือบ  สี่พันกว่าบาท  
   ๘ 
ไม้กวาด น้ ายาถูพ้ืน น้ ายาล้างห้องน้ า และอ่ืนๆ อยากทราบรายละเอียดท่านไปซื้ออะไร
ที่ไหน  อย่างไร 

๓.๖  เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ 



ผมขอต่อเรื่องต่อไปการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะฟังโครงการแล้วผมอยากทราบ
รายละเอียดในการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมบ่อขยะผมอยากถามว่าอยู่ในหมวดที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างไหมถ้าอยู่ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามระเบียบว่าด้วยวิธี
งบประมาณข้อที่  ๒๗  ตามระเบียบแล้วต้องผ่านการเห็นชอบจากสภารายละเอียดใน
การจัดท าโครงการของโครงการท่านก็เขียนโครงการว่าปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะค าว่า
ปรับปรุงมันต้องมีการแก้ไขผมดูแล้วเป็นการขุดดินขึ้นมาใหม่ ค าว่าซ่อมแซมหมายถึง
แก้ไขส่วนที่ช ารุดเสียหายให้ดีขึ้นการขุดบ่อขยะตามประมาณการเป็นการขุดดินขึ้นมา
ใหม่งบประมาณที่ตั้งไว้  ๔๘๐,๐๐๐ ท าจริง ๔๗๓,๐๐๐ บาท บาทจ านวน  ๓  บ่อ
ขนาดกว้าง ๒๔ เมตร ยาว  ๔๕  เมตร ลึก  ๓ เมตรพร้อมลงท่อ  มอก.๐.๔๐ เมตรยาว  
๑.๐๐ เมตร๑๐ ท่อนจ านวน ผมอยากทราบว่าท่านผู้บริหารเอางบประมาณมาจากส่วน
ไหนคณะกรรมการตรวจงานจ้างมีตัวตนอยู่ในต าบลหนองบัวสิมหรือไม่ท่านเอาระเบียบ
ตรงไหนมาท า 

ประธานสภาฯ  เชิญ ผู้บริหารตอบ 

นายก  อบต  .เรื่องรายละเอียดในการเบิกจ่ายในการจัดซื้อ ถ้าขอส าเนาต้องท าหนังสือ ต้องผ่าน
   เจ้าหน้าที่ในส่วนธุระการก่อนผ่านความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผ่านความคิดเห็นของท่าน
   ปลัด ส่วนรายละเอียดในการเบิกจ่ายผมขอตอบในการประชุมครั้งต่อไปในส่วนการโอน
   งบประมาณมาซื้อเราใช้งบประมาณจากส่วนไหนมาซื้อตามความจ าเป็นหลักการและ
   เหตุผลที่เจ้าหน้าที่น าเรียนขึ้นมา 

สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๐   นายเชียงคาน ปัสาสาค า ตรงที่ติดใจคือการโอนงบประมาณเข้ามา  ๓๐,๐๐๐  บาท
ท่านไปซื้ออะไรบ้าง จะสิ้นปีงบประมาณ อยากทราบรายละเอียดตรงนี้ 

ประธานสภา    เชิญ  สมาชิกหมู่ที่  ๑๖  นายพิทักษ์  ทองน า 

สมาชิกหมูท่ี  ๑๖   นายพิทักษ์  ทองน า ผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรื้อซ่อมแซมหลังคา  อบต.  
ในส่วนที่เป็นกระเบื้องมุงหลังคา ท่านผู้บริหารพูดว่าให้ผู้รับเหมาพิจารณาว่ากระเบื้อง
แผ่นไหนดี แผ่นไหนเสีย แผ่นไหนใช้ได้ไม่ได้ ถ้าอย่างนี้แสดงว่าผู้รับเหมา เป็น 

   ๙ 

ผู้รับผิดชอบในการดูแลกระเบื้องทีรื้อออกไป  แต่ที่ผมทราบคือผู้รับเหมาเพียง แค่เพียง
แค่ซื้อวัสดุใหม่มาซ่อมไมใช่หรือครับในการพิจารณาว่าเสียไม่เสียมัน 

 อยู่ที่คณะ ผู้บริหาร ส่วนที่ท่านสมาชิกบอกว่ากระเบื้องไปอยู่กับชาวบ้าน ผม
อยากทราบว่าดีทั้งหมดหรือเปล่า  ผมคิดว่าถ้ากระเบื้องเสียชารุดเขาคงไม่เอาไปใช้  ผม
ขอฝากท่านนายกใช้  ดุลพินิจในการตัดสินใจเป็นอ านาจของท่านหรือ
ผู้รับเหมาผมขอฝากแคนี่ค้รบั  



นายก  อบต.   ในสญัญาผูร้บัเหมาเอาไปทิง้ใหข้นไปทิง้สว่นท่ีจะใหใ้ครเอาไปผมก็ไมท่ราบ ผมก็
   มีเรื่องชี ้แจง้แคนี่ค้รบั 

สมาชิกหมูท่ี่  ๑๐  นายเชียงคาน  ปัสสาค า ในการรือ้กระเบือ้งหลงัคา  อบต.เป็นเรื่องท่ีชาวบา้น 
   สงสยัมานานผูบ้รหิารไมไ่ดม้าชีแ้จงแตถ่า้เป็นหนา้ท่ีของผูร้บัเหมาท าตามระเบียบ
   เง่ือนไขคงไมมี่ ใครมาสอบถาม 
นายก   อบต.  ในหวัขอ้ท่ี  ๓.๖ โครงการซ่อมแซมบอ่ขยะ ใหเ้จา้หนา้ท่ีงบประมาณเป็นผูชี้แ้จง
   เชิญ ทา่นปลดั 

ปลดั  อบต.    ในเรื่องโครงการปรบัปรุงซอ่มแซมบอ่ขยะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
   วิธีงบประมาณ  พ.ศ  ๒๕๔๑  แกไ้ขเพิ่มเตมิ  (ฉบบัท่ี  ๒,๓ )๒๕๔๓ ดว้ยกองชา่ง
   องคก์าร บรหิารสว่นต าบลหนองบวัสิมและคณะบรหิารไดม้องเห็นความจ าเป็น
   และเรง่ดว่นใน ขณะนัน้เขา้หว้งหนา้ฝนมีฝนตกเกิดแมลงวนัเป็นตวัน าพาหะเชือ้
   โรคมาสูเ่ดก็เล็กไดท่ี้ศนูย ์ปากโน๊ตทางคณะผูบ้รหิารเจา้หนา้ท่ีงบประมาณได ้
   ปรกึษาหารือแลว้จงึไดป้รบัปรุง ซอ่มแซมไดเ้อางบประมาณในหมวดคา่ใชส้อย
   ละมีในแผนซึ่งมีอยูแ่ลว้เป็นการปรบัปรุง ซอ่มแซมตามแผนเดมิ การโอนครัง้นี ้
   ใชร้ะเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ้ท่ี   ๒๖หมวด  ๔  การโอนและ
   แกไ้ข การโอนในหมวดใชส้อยซอ่มแซมและบ ารุง ใชง้บประมาณ  ๔๘๐,๐๐๐  
   โดยประมาณเป็นอ านาจของคณะผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน 

นายพิทกัษ ์ ทองน า   สมาชิกหมูท่ี่  ๑๖ ผมไดร้บัค าตอบจากทา่นปลดั  การปรบัปรุงซอ่มแซมบอ่ขยะ
   การโอนงบประมาณ ผมไมไ่ดต้ิดใจ แตผ่มติดใจท่ีว่าเป็นการซอ่มแซมหรือเปล่า
   การขดุดนิขยายบอ่ดนิเป็นหมวดครุภัณฑแ์ละสิ่งก่อสรา้งจะตอ้งผา่นสภาฯให ้
   ความเห็นชอบตามระเบียบขอ้ท่ี  ๒๗  วา่ดว้ยวิธีงบประมาณ  ผมขอฝากท่าน  

 
      ๑๐ 

 
   ผูบ้รหิารในการตีความค าวา่ซอ่มแซม  เรื่องการท าก็เป็นประโยชนอ์ยู ่ผมก็ฝาก
   ทา่นผูบ้รหิารในการใหเ้กียรติสภาฯ 
สมาชิกหมูท่ี่  ๑๑    ผมก็ติดใจโครงการซ่อมแซมบอ่ขยะ การขดุดนิผมก็มีความคดิเห็นเหมือนกนักบั
   ทา่น สมาชิกหมูท่ี่  ๑๖ อยากใหท้ าถกูตอ้งตามระเบียบ  ส าหรบัผูต้รวจงาน
   จา้งมีตวัตนอยูใ่นต าบลหนองบวัสิม หรือเปลา่ ทา่นเบกิจ่ายคา่ตรวจงานใหห้รือ
   ยงัผมขอฝากท่านคณะ ผูบ้รหิารดดูว้ย 

ประธานสภาฯ  ผมฝากทา่นคณะกรรมการวิสามญัใหไ้ปดปูา้ยตรวจงานดว้ย 



สมาชิกหมูท่ี๋  ๑๕   ผมอยากทราบวา่งบประมาณท่ีใชใ้ชง้บประมาณตวัไหน 
นายก  อบต.  ผมขอชีแ้จงเรื่องซอ่มแซมบอ่ขยะ  จรงิๆแลว้ตรงท่ีขดุดนิก าหนดเป็นบอ่ขยะเป็น
   บอ่ขยะ เดมิ  การมาทิง้ชาวบา้นก็ล าบาก ก่อนจะขดุเราก็ขดุขยะออกไปทิง้ขา้งๆ 
   ถา้ก่อสรา้งใหม่ บอ่ขยะเดมิมีอยู่แตเ่ราไปสรา้งท่ีอ่ืน นัน้ก็คือการก่อสรา้งใหมแ่ต่
   ตรงนีก็้คือการปรบัปรุง ซอ่มแซมบอ่ขยะในพืน้ท่ีเดมิ  เราใชง้บจากเงินเดือน 
   เงินเลือกตัง้มาตัง้จา่ยในหมวดซอ่มแซม เราไดต้ัง้โอนตามหมวดหมูท่ี่ถกูตอ้งสว่น
   การเขียนช่ือผูต้รวจรบัผิด ตรงนีเ้ป็นประเดน็เล็กนอ้ย  เน่ืองจากผูเ้ราเหมาเขียน
   ผิด แตใ่นสว่นรายละเอียดท าถกูตอ้งตามเอกสาร  

ประธานสภา  ทา่นผูบ้รหิารก็ไดชี้แ้จงมีสมาชิกทา่นใดสงสยัไหมครบัถา้ไมมี่ผมขอผา่นเขา้สูว่าระ
   ตอ่ไป 

ทา่นสมาชิกหมูท่ี่ ๑๕    ทา่นลอน   ทองน า ผูย่ื้นกระทูถ้าม 
๓.๗  การปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ 
๓.๘  การปรับปรุงซ่อมแซมท านบกั้นดินเชื่อมติดห้วยหาดจิบ 

สมาชิกหมูท่ี  ๑๕   ท่านลอน  ทองน า  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผุ้ทรงเกียรติท่าน
   ผู้บริหาร ท่านปลัด  ด้วย ความเคารพ  ผมมีเรื่องที่จะเรียนถามท่านผู้บริหารเรื่อง
   การปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ อยากทราบว่าโรงรถใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการ
   ซ่อมแซม ท าอะไรบ้างใช้งบจากไหน. 
นายก  อบต.  โครงการซ่อมแซมโรงจอดรถใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๑๑๐,๒๔๐.๐๓  บาท  

รายละเอียด  ( ตามประมาณการแนบท้าย ) 
ประธานสภา    เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ 
สมาชิกหมูท่ี่  ๑๖  นายกได้ตอบในการปับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถผมติดใจอยู่ที่การมุงหลังคาผมไม่
   ทราบว่ากีต่ารางเมตร คิดเป็นตารางเมตรละกี่บาทใช้งบประมาณในการจ้าง  
   ๑๑,๐๐๐  บาท  
      ๑๑ 
นายกตอบ      ประมาณ  ๗๘  บาทก็ถือว่าไม่แพง 
ประธานสภา    มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมเข้าสู่วาระต่อไป เชิญสมาชิกผู้
   ยื่นกระทู้ ๓.๘ 
       
สมาชิกหมูท่ี่  ๑๕   ท่านลอน  ทองน า เรื่องซ่อมแซมท านบกั้นดินห้วยหาดจิบ อยู่ในพื้นที่ของผม ผม
   อยาก ทราบว่าใช้งบประมาณตัวไหน  เป็นตัวเดียวกับงบซ่อมแซมท่ีพายุเข้า ๒๗ 
    สิงหาคม  ๒๕๖๑ แต่ทีนี้ชาวบ้านเขาถามว่างบประมาณยังเหลือหรือเปล่า  ผมบอก
   ว่าท าไปแล้วชาวบ้านอยากได้ตรงที่คอถนนตรงข้ามห้วยหาดจิบ ห้วยป่าช้าตรงปาก
   ห้วย   ฝนตกชุกมันเละ เป็นเลนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ 
นายก  อบต.  การซ่อมแซมห้วยหาดจิบหมูที่  ๔ สืบเนื่องจากบริเวณฝังตรงกันข้ามจังหวัดบึงกาฬ

  มีการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ท าให้บริเวณตัวจ่ายน้ า เมื่อฝนตกท าให้น้ า
  ไหลออกมีผลต่อล าห้วย ป่าช้าตรงกันข้ามท าให้ดินห้วยป่าช้าเกิดการสะไล้ สามใน



  สี่ส่วนท าให้ผู้ใหญ่บ้าน รายงานเข้ามา ตอนนั้นงบในส่วนกลางก็ไม่มีจนกระท้ัง
  เดือนมีนาคมที่ผ่านมาท่านก็ได้ทวง ถามท าหนังสือมา ผมก็ได้ให้กองช่างส ารวจท า
  ประมาณการเราใช้งบซ่อมแซมในหมวด เงินเดือนในส่วนของ ข้าราชการที่
  ไม่ได้ใช้งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น  ๑๖๐,๐๐๐  บาท   ตามประมาณการแนบท้าย 

ประธานสภา    ท่านสมาชิกจะสอบถามอีกไหมครับ 
สมาชิกหมูท่ี  ๑๕   ท่านลอน  ทองน า ผมอยากเรียนถามถ้าจะถมตรงคอถนน ต้องท าโครงการขึ้นมา
   ใหม่ใช่ไหมครับ 
นายก  อบต.    ตอนนี้ก าลังรอระหว่างเสนอขึ้นมา 
ประธานสภา     เชิญท่านสมาชิกหัวข้อต่อไป ๓.๙  กุยทางถางป่า ท่านบุผา  จิตชัยศรี 
สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๓    ท่านบุผา  จิตชัยศรี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก  ท่าน ปลัด ท่าน
   สมาชิกผู้ ทรงเกียรติทุกท่าน   วันนี้มี สองกระทู้ที่จะถามประธานผ่านไปยังผู้บริหาร 
    เกี่ยวกับโครงการต่างๆที่ออกสู่ชุมชนในครั้งนี้ก็เยอะพอสมควรที่ผ่านสภาฯไปแล้ว
   และท่ีไม่ผ่านสภาฯ ไม่เหมือนสาม สี่ ปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวบ้าน
   หมู่ที่  ๑๓ ชุมชนหนองบัวสิม  โครงการกุยทางถางป่านาเหล่างูใช้งบประมาณเท่าไร
   ประมาณการอย่างไร ทางสมาชิกยังไม่ทราบ  อยากให้ท่านผู้บริหารชี้แจ้งต่อสภา
   ด้วยครับ  ผมทราบว่าผู้รับเหมาท าเสร็จแล้ว 
นายก    อบต.    ตามท่ีผู้น าหมู่ที่  ๑๓ ได้ท าหนังสือแจ้งความเดือดร้อนเข้ามา ทางไป นากะทาด 

  หรือบริเวณนา เหล่างูซึ่งก่อไผ่ได้ปกคุมเส้นทางจนรถสูงไม่สามรถท่ีจะผ่านไปได้
  ต้นไม้ก็เริ่มปกคลุม มีอยู่  ๒   โครงการที่นานางน้อย น้ ากัดเซาะจนไม่ 

      ๑๒ 
 
   สามารถท านาได้เมื่อเห็นความเดือดร้อนดังกล่าว   ผมก็ปรึกษา คณะบริหาร

  ปรึกษาเจ้าหน้าที่  ที่จะด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมในช่วงนี้  นาเหล่างู  โอนมาใน
  หมวดงบซ่อมแซม ส่วนนานางน้อยเราท าโครงการใหม่ท ารางระบายน้ า  
  จะต้องผ่านการพิจารณาจากสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม ผมได้ให้ 

   เจ้าหน้าที่ท า  ปร ๔.  ปร๕ ไวคิดว่าจะเอาเข้าพร้อมข้อบัญญัติ ในการด าเนินการผม
  ได้ทราบว่าผู้ประกอบการมารอ แต่เนื่องจากยังไม่ลงสัญญาก็เลยไม่ได้ด าเนินการ  
  รายละเอียดตาม ประมาณการแนบท้าย 

ประธานสภา   เชิญสมาชิกหมู่ที่  ๑๓ 
สมาชิกหมูท่ี่  ๑๓   ผมคิดว่าการจ้างงานผู้รับเหมาท าท้ังหมดเลย ไม่ได้จ้างเหมาเป็นขั้นตอน ผมคิดว่า  

  อบต. จ้างท าเลย 
นายก  อบต.    ก็ลักษณะคือจ้างเหมา งาน ตามปริมาณงานที่ท าขึ้นมา ขุดร่องน้ า กุยทางเกือบ ๑ 

   กิโลเมตรปริมาณงาน  ๖๐๐  เมตร 
สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๖  พิทักษ์  ทองน า ในการจ้างเหมางานปริมาณงานการขุดคิวดินไม่มีหินลูกรังมาเพ่ิมใช่

  ไหมครับผมคิดว่าการจ้างเหมาเป็นรายวันตามประมาณการคิดว่าแพง ผมอยากให้
  จ้างเหมาเป็นตารางเมตรไปเลยไม่อยากให้แยกเป็นรายวันขอฝากให้ผู้บริหาร 
  พิจารณาในการใช้จ่ายงบประมาณ ในส่วนนี้ 



ประธานสภา       ท่านสมาชิกมีใครสงสัยอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอผ่านสู่วาระต่อไป ๓.๑๐ เชิญ 
  สมาชิกผู้ยื่น กระทู้ 

สมาชิกหมูท่ี่  ๑๓   ท่านบุผา  จิตชัยศรี  เรื่องถังขยะรีไซเคิลถังหลากสีที่อยู่ อปท.เรา  อยากทราบว่า
  ท่าน บริหารจัดซื้อมาท าโครงการอะไรผมเข้าใจว่ามาคัดแยกขยะแต่ก็ไม่เห็น 
  บริหารจัดการสักท่ี   
นายก  อบต.  เรื่องการจัดซื้อถังขยะรีไซเคิล  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ทางท้องถิ่นท า

โครงการจัดการขยะที่เป็นขยะอันตรายจะเห็นเป็นถังสี แดง เหลือง เขียวให้กับชุมชนในพ้ืนที่เรา
ได้ไปด าเนินการอบรมให้ความรู้โดยว่าจ้างครูจาก  กศน.เป็นผู้ให้ความรู้ในช่วงเดือนมีนาคม- 
เมษายน เราจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อให้ทุกหมู่บ้าน บ้านละ  ๓ ถัง แต่พอดีเข้าหน้าฝน ท าให้สีที่พ่นมัน
หลุดลอกเห็นว่าเป็นอย่างนั้นแล้วควรจะพ่นสีให้มีความสวยงาม ท าหูหิวให้สวยงามข้ึนผมขอน า
เรียนที่ประชุมนะครับว่ารายังจะแจกจ่ายให้แต่ละหมู่บ้าน โดยน าไปเก็บไว้ที่ศาลาหมู่บ้าน ของ
แต่ละหมู่บ้านให้เรียบร้อย 

สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๓  ท่านบุผา  จิตชัยศรี  ผมคิดว่าน่าจะแจกทุกหลังคาเรือน 
 
      ๑๓ 
ประธานสภา   ท่านผู้บริหารก็ได้ชี้แจงสาเหตุที่ซื้อมาเป็นนโยบายจากรัฐบาลให้เป็นที่ทิ้งขยะอันตราย มีสมาชิก

ท่านใดสงสัยจะสอบถามอีกไหมครับถ้าไม่มีผมขอผ่านสู่หัวข้อต่อไป  ๓.๑๑  รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่  ๑ ทั้ง  ๒  จุด  ท่านกิตติทัติ  เข็มเพชร   สมาชิกหมู่ท่ี  ๑  เชญิสมาชิก
ผู้ยื่นกระทู้ 

สมาชิกหมูท่ี่  ๑  ท่านกิตติทัติ  เข็มเพชร  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านผู้บริหาร 
   ท่านเจ้าเหน้าที่  เรื่องโครงการรางระบายน้ าหมู่ที่  ๑  มี  ๒ จุดแต่จะพูดวันนี้แค่จะพูดจุดเดียว 
  เส้นฝั่งทิศตะวันออกของหมู่บ้านจากห้องน้ าวัดโพธิ์ชัย ถึงหน้าบ้าน  นางอรพินถึงหน้าบ้านนาย
  ต๊อด ความยาวประมาณ  ๑๐๐  เมตรงบประมาณ ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติปี  ๒๕๖๒ประมาณการที่  
  ๑๓๗,๐๐๐  บาท แต่ตัวนี้เป็นงานตกลงราคาท าท่ี  ๑๓๖,๐๐๐  บาท 

สาเหตุที่มาพูดในวันนี้คือความไม่มีคุณภาพของรางระบายน้ าที่เอามาท า  มีชาวบ้านมาเห็นผมก็
ได้ไปดูหลายคนก็ไปดูเป็นรางที่เก่า ๆผุๆชาวบ้านบอกว่าให้เอาไปเปลี่ยนไม่เอาแต่ผู้รับเหมาก็เอา
ไปลงเอาปูนซีเมนต์มาซ่อมแปะไว้ มันแตกเยอะวันแรกเริ่มโครงการไม่มีประชาคม แต่พอท าเสร็จ
เรียบร้อยใส่ฝาราง ต่อมามีผู้ช่วยจ านง  ถือหนังสือมาหาผมบอกว่าได้รับหนังสือจาก  อบต.ให้
เป็นประชาคมตรวจงานจ้าง ผมถามว่าไปตรวจรับงานที่ไหนงานไม่มีประชาคมถ้ามีประชาคมแต่
แรกไม่ผ่านพองานเสร็จแล้วมีประชาคมคือมาตรวจรับอย่างเดียวในวันลงงานไม่มีประชาคมก็
ผ่าน แต่ความเป็นจริงแล้วรางเก่ามากช ารุดเป็นสาเหตุที่ต้องมาน าเรียนต่อสภาฯฝากถึงท่าน
ผู้บริหาร  การจ้างานอยากให้หาห้างร้านที่มีคุณภาพหน่อยตรงไหนไม่ดีก็อย่าเอามาใส่  การตั้ง
ประชาคมถ้าจะให้ดีก็ตั้งก่อนลงงาน  เผื่อประชาคมจะได้ไปดู 

นายก อบต.  คือรางระบายหมู่ที่ ๑  ก็น าเรียนอย่างนี้ว่าเราว่าจ้างผู้รับเหมาสอบถามดูว่ารางไม่สวยขอ  
เปลี่ยนได้ไหมวันหลังเขามาเปลี่ยนให้  ๔ ตวั ในการออกตรวจผมก็ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ดูให้ดีหน่อย 
สอบถามว่ารางท าไมถึงแตกอย่างนี้ เขาบอกว่าเกิดจาการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารางมันทับกันเขาก็
พยายามด าเนินแก้ไขผมก็ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการให้ถูกต้อง  ส่วนเรื่องประชาคม ก็ยอมรับ



ว่าอาจล้าช้าเรื่องประชาคมทั้งนี้ทั้งนั้นงานทุกตัวก่อนที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญา
จะต้องระบุแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานให้เรียบร้อยก่อนด าเนินงาน 

สมาชิกหมู่ท่ี   ๑๑  ท่านสฤษดิ์  อิ่มวงศ์ ผมขอฝากท่านบริหารด้วยเรื่องรางพอดีบ้านผมก าลังจะด าเนินงาน 
  ฝากเรื่องของคุณภาพของราง 
ประธานสภาฯ  ผมขอเข้าสู่วาระต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เสนอ เพื่อทราบ  พิจารณา 

๔.๑   ขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๕  ปี    (  ๒๕๖๑-  ๒๕๖๕ )  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่  ๑ 
   ๑๔ 

ประธานสภาฯ เชิญผู้บริหารเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๕  (  ๒๕๖๑-  ๒๕๖๕ )  เพ่ิมเติมและ 
  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  ๑ 
นายก   อบต. เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภา ท่านปลัด ท่านรองนายกเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบาย
  และแผนคณะผู้บริหารขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๕ ปี (   ๒๕๖๑-  ๒๕๖๕ )  เพ่ิมเติม
  และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่  หลักการและเหตุผล 
ประธานสภา  ตามท่ีท่านคณะผู้บริหารได้อ่านหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๕ ปี 

 ( ๒๕๖๑-  ๒๕๖๕ )  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ 
สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๖  ท่านพิทักษ์ทองน า  จริงแล้วแผนพัฒนาเพิ่มเติมฉบับที่  ๑ ก็ยังสามารถด าเนินการได้ใช่ไหม
  ครับ ฉบับเดิมก็มีอยู่แล้วในส่วนของเพ่ิมเติมฉบับใหม่ในส่วนที่ข้องใจอยากเรียนถามท่านผู้บริหาร 

ว่าฉบับเดิมราคายังไม่เปลี่ยนแปลงในการท าข้อบัญญัติ ปี  พ.ศ.๒๕๖๓ จะเอาฉบับใหม่ทั้งหมด
เลยหรือเอาฉบับเก่า ถ้าเอาฉบับใหม่ผมดูแล้วบ้านนาล้อมมีเม็ดเงินงบประมาณนิดเดียว 
ถ้าราคาไม่เปลี่ยนแปลงจะใช้ได้หรือไม่ได้  ฉบับเดิมยังหยิบมาใช้ได้ไหมส่วนฉบับใหม่อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องราคาเรียนถามประธานฝากถึงท่านผู้บริหาร  ข้อบัญญัติ ปี๒๕๖๓ บ้านนาล้อม
ต้องการท าเกี่ยวกับขอซื้อวัสดุ  ประปาทั้งสองฝั่งทางช่างก็รับปากแล้วมีการส ารวจ เรียบร้อยถ้า
จะมาเอาฉบับเพ่ิมเติมบ้านนาล้อมมีงานนิดเดียวไม่กี่หมื่น ผมฝากท่านผู้บริหารพิจารณาด้วย 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์  นโยบายและแผน  ขอชี้แจงเรื่องแผนเพ่ิมเติมฉบับใหม่ คือปรับเปลี่ยนราคาให้เข้าข้อบัญญัติ
  ฉบับเดิมก็ยังใช้ได้เหมือนเดิม ถ้าจะบรรจุในข้อบัญญัติต้องมีการประมาณการราคาท่ีตรงก็เลยมี
  การปรับแผนครั้งนี้ขึ้นเราปรับให้ตรงกับประมาณการ ราคากลางให้มากท่ีสุด 
นายก  ที่ท่านน าเรียนอย่างนี้หมายถึงการจัดซื้อประปา  เราไม่สามารถ  ด าเนินการซื้อได้การซื้อครุภัณฑ์

 ไม่สามารถซื้อให้หมู่บ้านได้ เพราะว่าได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่งบประมาณแล้ว  แต่ในส่วนของบ้าน
 นาล้อมที่จะได้คือ ถนนคอนกรีตไหล่ทางคอนกรีตหน้าวัด ๑๒๐  เมตรงบประมาณ  งบประมาณ  
 ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

สมาชิก หมูที่  ๑๖  ท่านพิทักษ์ ทองน า  จริงๆแล้วถนนเส้นนั้นก็พอสัญจรไปมาได้อยู่ ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน
 เกี่ยวกับน้ าดื่มน้ าใช้จะต้องดูแลมากกว่าครับ  อยากให้ท่านผู้บริหารแก้ปัญหาให้ตรงจุดผมคิดว่า
 น่าจะซื้อได้อยู่ ถ้าจะท า 

ประธานสภา  เชิญ  ท่านสมาชิกหมูท่ี  ๑๐ 
สมาชิกหมูท่ี่  ๑๐   นายเชียงคาน  ปัสสาค า  จริงๆแล้วเรื่องแผนพัฒนา เท่าท่ีดูมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วหลาย
  ฉบับผมก็ยังสงสัยอยู่ในฐานะที่เป็นกรรมบางครั้งก็ได้เข้าร่วมพิจารณา  แผนเราใช้ค าว่าประมาณ



  แต่เดียวนี้ถ้าจะให้ได้อยู่ในข้อบัญญัติจริงๆต้องกลับไปท าใหม่  ตัวเดิมใช้ไม่ได้ต้องปรับให้ถูกต้อง
  มันซ้ าซ้อน  แต่ถ้าจะให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ก็จะต้องก าหนดให้ชัดเจน จะท าตรงไหนก็จะต้อง 
 
      ๑๕ 

ก าหนดให้ชัดเจนจะได้ไม่มีการท าแผนใหม่อีก ถ้ามีการปรับแผนบ่อยแสดงว่าเรามีการจัดการ
 บริหารไม่ดี 

สมาชิก หมู่ที่  ๑๖  ท่านพิทักษ์ ทองน า ส่วนที่ท าข้อบัญญัติแผนพัฒนาฉบับเดิมก็ท าได้อาจจะสมบูรณ์กว่าฉบับ
  เพ่ิมเติมเพราะชาวบ้านมีส่วนร่วม ส่วนฉบับที่  ๒ เจ้าหน้าหรือช่างต้องไปวัด นั้นคือแผนครับท่าน
  ประธาน ไม่ใช่บทสรุปที่ ร้อยเปอร์เซนต์  เวลาท าข้อบัญญัติมี  เอาฉบับเดิมมาท าก็ได้   
สมาชิกหมูท่ี  ๑๕  ท่านลอนทองน า ที่จริงแล้วแผนทีท าไม่ข้องใจเพราะเป็นแผนของท่านผู้บริหารส่วนบ้านผมก็
  ผ่านการท าประชาคมก็ส่งเข้ามาผมดูก็ยังมีโครงการที่ตกอยู่ ก่อสร้างถนนประมาณ  ๕๐๐  เมตร
   แผนเมื่อก่อนเคยปฏิบัติมาเราท าในภาพรวมไม่ได้ก าหนด ท าคลอบคุมไว้เวลาท าข้อบัญญัติถึง
  ก าหนดจุดแต่ทางการบอกว่าซ้ าซ้อน ผมคิดว่าคงไม่มีใครท าที่เดิมตลอด ตอนท าสัญญาก็ก าหนด
  จุดไว้  ผมคิดว่าน่าจะเขียนกว้างๆไว้  
ประธานสภา  เชิญ ท่านรองนายก 
รองนายก ทองอินทร์  วงศ์วรรณ ขอชี้แจงเรื่องแผนตอนแรกก็ท ากว้างๆไว้แต่ที่หลังมาให้ท ากระชับขึ้น
  ก าหนดจุดระยะทาง ให้กระชับขึ้น ก าหนดพิกัด แบ่งซอยออกมา  ให้พอกับงบประมาณ 
สมาชิกหมูท่ี  ๑๑  ท่านสฤษดิ์   อิ่มวงศ์ เท่าท่ีผมเข้าใจทางท่านผู้บริหารปรับแผนเพื่อท าข้อบัญญัติ ปี  ๒๕๖๓ 

ผมดูแล้วเป็นฉบับเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม  เท่าที่ผมดูถ้าจะใช้ท าปีถัดไปก็เปลี่ยนแปลงเฉพาะ
ราคา แต่ที่ผมกลัวคือการตัดงบประมาณลงกลัวท าไม่ได้ 

นายก  อบต. ในส่วนของการปรับแผนเราท าตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเราท าตามหนังสือสั่งการคือ
  การจัดท าข้อบัญญัติจะต้องตรงแผนที่ก าหนดไม่ว่าจะเป็นพิกัดระยะทางให้ก าหนดจุดท า 
  แผนเพิ่มเติมฉบับที่  ๑ พ่ึงประกาศใช้เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน เราก็ต้องปรับตามหนังสือสังการ
  อีกท าให้ยุ่งยากเราต้องปรับแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนอ าเภอ  แผนจังหวัดตามท่ี
  เจ้าหน้าที่ไปอบรมมา ขอน าเรียนแค่นี้ครับ 
ประธานสภา ท่านสมาชิกก็ได้แสดงความคิดเห็นพอสมควรท่านผู้บริหารก็ได้เสนอ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๕ 
  ปี ( ๒๕๖๑-  ๒๕๖๕ )  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑   

ท่านเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ก็ได้ชี้แจง ต่อไปผมจะขอมติ ในการเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๕ ปี ( ๒๕๖๑-  ๒๕๖๕ )  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑  
ถ้าท่านสมาชิกเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น๕ปี ( ๒๕๖๑-  ๒๕๖๕ )เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ เพ่ือผู้บริหารจะน าไปประกาศใช้ต่อไปผมขอมติออกสียงด้วยการยกมือ  
ที่ประชุมมีมติ   พิจารณาเห็นชอบ   ๒๒  เสียง 

ไม่เห็นชอบ  ๐   เสียง          งดออกเสียง   ๐  เสียง 
ระเบียบวารที่  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา ในวาระอ่ืนๆ  เชิญท่านสมาชิก 
สมาชิกหมู่ท่ี  ๘   ท่านบุญชู   ดิษพันล า   อยากสอบถามเก่ียวกับการให้บริการเรื่องไฟฟ้า เห็นช่างบนบอกว่าไม่มี
  รถอยากถามว่างบซ่อมแซมของเรายังพอมีไหมครับ รถท่ีน าไปใช้ไม่อยู่ในวัสดุส านักงานงานหรือ
  ครับ  ฝากท่านนายก ดูให้หน่อยจะได้ออกบริการชาวบ้าน  ชาวบ้านเดือดร้อน 



สมาชิกหมูท่ี  ๑ ๕  ท่านลอนทองน า   อยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเขื่อนกันตลิ่งเห็นช่างออกมาส ารวจก็มีชาวบ้าน
  คัดค้านบอกว่าจะมายื่นหนังสือที่นายก  ตอนนี้มาหรือยัง  ท่านด าเนินการหรือยัง 
สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๐ ท่านเชียงคาน  ปัสสาค า ผมขอฝากท่านบริหารในการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่จ าเป็นวัสดุงาน
  บ้านงานครัว ของส านักปลัดที่โอนมา  ๕๐,๐๐๐  เกนความจ าเป็น  อีกเรื่องหนึ่งเรื่องไฟฟ้าท า
  ครบทุกหมู่บ้านหรือยัง 
นายก  อบต.   ขอตอบเรื่องไฟฟ้า  ตอนนี้ท าเสร็จทุกหมู่บ้าน 

ขอตอบท่านสมาชิกหมูท่ี  ๑๕  กรมโยธาธิการและผังเมืองออกส ารวจก็มีชาวบ้านส่งหนังสือ
คัดค้าน  เมื่อคัดค้านทางเจ้าหน้าที่ เขาก็บอกว่าให้ส่งเรื่องที่  อบต.เมื่อวานก็รับเรื่องและส่งเรื่อง
ไปที่กรมโยธาธิการและผังเมื่อง ที่จังหวัดสกลนคร โดยค ากล่าวร้องทุกเป็นของผู้ใหญ่  โยธิน 
จันทร์ชัยภูมิในการพิจารณาข้ึนอยู่กับกรมโยธาธิการละผังเมืองส่วนเรื่องรถท่ีออกไปใช้ในงาน
ไฟฟ้าผมก็ให้เอารถ  อีเอ็มเอส  ออกไปส ารองใช้   

สมาชิกหมู่ท่ี ๑๑  ขอบคุณเจ้าหน้าที่  ปภ.ทีแจ้งเข้ามาออกตัดกิ่งไม้ 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นในวาระอ่ืนฯไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านสมาชิก

สภาทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ขอบคุณท่านนายก  ท่านปลัด ผมขอปิดการประชุมแค่นี้
ครับ         ปิดประชุมเวลา ๑๕๓๐ น 

นายทองปาน  พรมเลิศ  ผู้บันทึกการประชุม 
เลขาสภาฯ 
 
นายชยัรตัน ์  ยศทอง  ส.อบต.หมูท่ี่  ๖ 

ผูต้รวจบนัทกึการประชมุ 
 
นายบญุช ู ดิษพนัล า  ส.อบต.หมู่ท่ี  ๘ 

ผูต้รวจบนัทกึการประชมุ 
 

นายกิตตทิตั   เข็มเพชร   ส.อบต.หมู่ท่ี  ๑                        (                       ) 
ผูต้รวจบนัทกึการประชมุ                                  นายอนชุา  จอมเขียวมา  ผูร้บัรองรายงานการประชมุ 

                     ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบวัสิม  
 

 
 
 
 
 
  
 



 
 
 

 

   


