
รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 

สมัยวิสามัญที่ ๓ / ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 

วันอังคาร ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

***************************************** 

ผู้มาประชุม จ านวน ............................... คน    ไม่มาประชุม จ านวน ............................ คน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชัยณรงค์   ชุบกระโทก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
2 นายสวาด      แคล้วกระโทก รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
3 นายสมาน      ก่ ากระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑   
4 นางศิริขวัญ    บูรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑   
5 นายบุญเลิศ   ชุมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒   
6 นายพิเชษฐ์    ชุมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒   
7 นายอ๊อต       ชุ่มจังหรีด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓   
8 นายพลากร    สินธุวงสานนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓   
9 นายแปว       จากครบุรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔   
10 นางเพ็ญศรี    รัตนอุไร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔   
11 นายบุญส่ง    ฉวยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕   
12 น.ส.ลลิตภัทร เตชะวัชรมงคล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖   
13 นายประจักษ์  สารคามครบุรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖   
14 นายแสงชัย    เถาะกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗   
15 นายจันทร์     เอิบผักแว่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗   
16 นายจ าลอง     ฉุนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘   
17 นายมานพ      ดาดผักแว่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘   
18 นายสุริน        จินดาทะเล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙   
19 นายสงวน      เงียบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙   
20 นางมาลี        ไผครบุรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐   
21 นายสวั่น        แปรจังหรีด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐   
22 นายถวิล       คล้ายจินดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔   
23 นายพั่ว        เปลี่ยนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕   

24 นายสุขสันติ    ซ้อนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖   
25 นางปราณี     มิ่มกระโทก เลขานุการสภา อบต. ทุ่งอรุณ   

     



ผู้เข้าร่วมประชุม   

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพิสิษฐ์      พงศ์พัชรพร ปลัด อบต. ปฏบิัติหนา้ที่ นายก อบต.ทุ่งอรุณ   
2 นายธวัชชัย     รัตนธรรม ผู้อ านวนการกองคลัง   
3 นางจิรานุวัฒน์  สง่าแรง หัวหน้าส านักปลัด   
4 นายนพรัตน์     ขันติโชติ นายช่างโยธา ช านาญงาน   
5 นายพงศกร      อินธิยศ นิติกร   
6 น.ส.นุชนาฎ     คงการเรียน เจ้าพนักงานธุรการ   
7 น.ส.สาริสา      เอิบผักแว่น ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
     

 
 
เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๑๐ น. ประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ  ขณะนี้เวลา ๐๙.๑๐ น สมาชิกได้ลงชื่อเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง

อรุณ สมัยสามัญที่  ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ขอเปิดการประชุมสภาฯ และด าเนินการประชุม
ตามวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่   ๓/๒๕๖๓ ครั้ง ๒ สืบเนื่องจาก

ครั้งที่แล้ว สภาฯได้มีมติให้ความเห็นชอบ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
อรุณ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  การประชุมในวันนี้จะเป็นการ
ประชุมเพ่ือฟังค าชี้แจงการแปรญัตติจากคณะกรรมการแปรญัตติ และลงมติให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ฯ  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา วาระต่อไปเป็นวาระรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓/๒๕๖๓ ครั้ง ๑ 

ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านตรวจสอบรายงานการ
ประชุมสภาฯ โดยการตรวจสอบไปทีละหน้าพร้อม ๆ กันหากมีการแก้ไข สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ เชิญครับ 

ประธานสภา ท่านสมาชิก หมู่ที่ ๑๕ นายพ่ัว เปลี่ยนกระโทก ได้เสนอแนะ ว่าในการออกมติที่ประชุม 
รับหลักการ ไม่รับหลักการ งดออกเสียง ตรงงดออกเสียง ๑ เสียง ให้ระบุชื่อผู้ที่งดออก
เสียงด้วย ฝากเลขานุการสภาฯ ด้วยครับ 

นายสงวน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสงวน เงียบกระโทก สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ในการ
ประชุมครั้งก่อนผมได้สอบถามเรื่องตาม ข้อ ๔.๒ ขอทบทวน ยกเลิก การอนุมัติการจ่าย
ขาดเงินสะสม และ ข้อ ๔.๓ ขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมเงินทุนส ารอง ซึ่งในวันนั้น
ไม่ได้น าเข้าสู่สภาฯ ซึ่งในตอนนั้นท่านรองประธานสภาฯ รักษาการประธานสภาฯ ได้ชี้แจง 
แต่ไม่ได้บันทึกในรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓/๒๕๖๓ ครั้ง ๑ ครับ 



ประธานสภา ในการประชุมครั้งก่อน ท่านเลขานุการสภาฯ ได้มีการบันทึกเสียงการประชุมสภาฯ ไว้
จนถึง ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ ผมได้บอกเลขานุการสภาฯ ให้ยกเลิกการบันทึกเสียง 
เนื่องจากคิดว่าเรื่องที่ประชุมได้จบลงแล้ว เรื่องอ่ืน ๆ ผมถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะมาพูดคุย
กัน ท าให้ส่วนที่ท่านสงวนสอบถามไม่บันทึกในรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  
๓/๒๕๖๓ ครั้ง ๑ ครับ 

นายสุริน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ตามที่ท่าน
สงวน ได้ทักท้วงว่าที่สอบถามในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ บันทึกในรายงานการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓/๒๕๖๓ ครั้ง ๑ ในส่วนของผมเรื่องอ่ืน ๆ ที่ผมได้
สอบถามผมก็อยากให้บันทึกลงในรายงานการประชุมสภาฯ ด้วยครับ เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อสภาฯ และประโยชน์ต่อพ่ีน้องในต าบลด้วยครับ 

ประธานสภา ครับ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสภาฯ และประโยชน์ต่อพ่ีน้องในต าบล ในครั้งตอไปให้ ท่าน
เลขานุการสภาฯ บันทึกเสียงการประชุม และบันทึกลงในรายงานการประชุมสภาฯ ทุก
ประเด็นที่มีการตั้งกระทู้ถามเข้ามาครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบ 
 
ประธานสภาฯ มีท่านใดขอแก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓/๒๕๖๓ 

ครั้ง ๑ ในการประชุมสภาฯ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม รับรองรายงาน 

- เห็นชอบ  ๒๒ เสียง 
- ไม่เห็นชอบ       ๑ เสียง (นายสงวน เงียบกระโทก ) 
- งดออกเสียง    -  เสียง 

 (ขณะขอมติทีป่ระชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๓ คน) 
ระเบียบวาระที ๓ ญัตติด่วน 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระที ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เรื่องงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

   ๔.๑.๑ วาระท่ี ๒ แปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับคัดเลือกจากสภาฯ ในที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
ที่  ๓/๒๕๖๓ ครั้ง ๑ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และได้จัดส่งรายงาน
การประชุมให้ประธานสภาฯ ก่อนมีการประชุมสภาฯ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงเรียบร้อย
แล้ว เพ่ือให้เกิดความชัดเจน จึงขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานผล
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 

นายบุญเลิศ เรียนท่านประธานฯ ผมนายบุญเลิศ ชุมกระโทก สมาชิกหมู่ ๒ บ้านโกรกน้ าใส ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานต่อที่ประชุมสภาฯ ถึงการแปรญัตติ ของ
คณะกรรมการแปรญัตติ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เรื่อง



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้เปิดรับ
ข้อเสนอค าแปรญัตติจากสมาชิกสภาฯ ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และมี
การประชมุคณะกรรมการแปรญัตติไปเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น ที่
ประชุมมีมติได้เลือกผม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลือก นางสาวลลิตภัทร 
เตชะวัชรมงคล เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ และประชุมในวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณาการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
อรุณ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในที่ประชุมได้สรุปว่า ไม่มี
ผู้ใดยื่นค าเสนอแปรญัตติ และในที่ประชุมไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติท่านใดเสนอค าแปร
ญัตติเพ่ิมเติม มติที่ประชุมเห็นควรให้คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไว้คงเดิมครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานผลการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ แล้วตาม
ระเบียบสภาฯ ต้องพิจารณาประเด็นที่มีการแปรญัตติเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ
มติที่ประชุมเห็นควรให้คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ งอรุณ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไว้คงเดิมดังนั้น  

มติที่ประชุม มีมติ 
- เห็นชอบ  ๒๓ เสียง 
- ไมเ่ห็นชอบ         - เสียง 
- งดออกเสียง    - เสียง 

 (ขณะขอมติที่ประชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๓ คน) 
   ๔.๑.๒ วาระท่ี ๓ ลงมติ 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอฯ แล้วนั้น ต่อไปเป็น
วาระที่ ๓ ลงมติ วาระพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งอรุณ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผมขอมติครับ 

มติทีป่ระชุม มีมติ 
- เห็นชอบ  ๒๓ เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         - เสียง 
- งดออกเสียง    - เสียง 

 (ขณะขอมติที่ประชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๓ คน) 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญได้ ครับ 
นายสวาด เรียนท่านประธานฯ ผมนายสวาด แคล้วกระโทก รองประธานสภาฯ ในโครงการคุณธรรม

และจริยธรรม เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต.ทุ่งอรุณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในความคิด
ของผมเห็นว่าอยากให้สมาชิกทุกท่าน ให้ความส าคัญต่อโครงการดังกล่าว ในการท างานใน
กลุ่มองค์กร ต่าง ๆ ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม ผมอยากให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันออก
ความคิดเห็นต่อการด าเนินการโครงการดังกล่าวว่าจะด าเนินการไปในทางรูปแบบใหน 
และจะใช้สถานที่ใดในการจัดโครงการ จากครั้งก่อน ๆ ก็ให้ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ไป
ด าเนินการจัดหาที่จัดโครงการก็มีการไม่ถูกใจในบางท่านบ้าง จึงอยากให้ท่านช่วยในการ
ออกความคิดเห็นครับ 



นายบุญเลิศ เรียนท่านประธานฯ ผมนายบุญเลิศ ชุมกระโทก สมาชิกหมู่ ๒ บ้านโกรกน้ าใส ในเรื่อง
โครงการดังกล่าวผมก็อยากให้ทางฝ่ายบริหารชี้แจง ดูก่อนว่ารูปแบบโครงการเป็นอย่างไร
และสถานที่ด าเนินการเป็นอย่างไรครับ 

นายพิสิษฐ์ ครับในเรื่องนี้ผมขอให้ทาง ผู้อ านวยการคลัง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายธวัชชัย เรียนท่านประธานฯ ผมนายธวัชชัย รัตนธรรม ผู้อ านวยการคลัง เนื่องจากตอนนี้ใกล้สิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว ทางที่ประชุมเห็นควรว่าควรไปในช่วงเวลาใด ถ้าสามารถ
ไปได้ ควรจัดโครงการประมาณกลางเดือนกันยายน ส่วนสถานที่ผมเสนอสถานที่ในอ าเภอ
ปากช่อง โดยจะไปปฏิบัติธรรมวัด และท ากิจกรรมในพ้ืนที่อ าเภอปากช่อง ครับ ผมขอ
เสนอแค่นี้ครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกหลายท่าน เสนอว่าโครงการดังกล่าวอยากจะให้มีผู้ เข้าร่วมโครงการเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อบต. เท่านั้น และควรเดินทางด้วยรถบัสคันเดียวกัน เพราะที่ผ่าน
มามีบางท่านเอารถส่วนตัวไป ถึงเวลาท ากิจกรรมก็ไม่สามารถรวมตัวกันได้ ในที่ประชุม
เห็นชอบตามนี้นะครับ ส่วนสถานที่กับช่วงเวลาก็ให้ผู้อ านวยการคลังด าเนินการได้เลยครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายพิเชษฐ์  เรียนท่านประธานฯ ผมนายพิเชษฐ์ ชุมกระโทก สมาชิกหมู่ ๒ บ้านโกรกน้ าใส ขอ

สอบถามเรื่องความคืบหน้าเรื่องที่สอบถามเมื่อประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วครับ เรื่องการซ่อม
ไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณประโยชน์บ้านโกรกน้ าใส ที่ครั้งที่แล้วได้แจ้งว่า รถน้ า
เอนกประสงค์ เสียก าลังด าเนินการซ่อม ไม่ทราบว่าตอนนี้ด าเนินการซ่อมรถน้ า
อเนกประสงค์เสร็จหรือยังครับ และอีกเรื่องที่สอบถามไปเรื่องเจาะน้ าบาดาล ซึ่งนายช่าง
โยธาบอกว่าจะประสานกับนายพิเศษศักดิ์ ศรีล าไย ปลัดอ าเภอโชคชัย ไม่ทราบว่า
ด าเนินการถึงใหนแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายธวัชชัย เรียนท่านประธานฯ ผมนายธวัชชัย รัตนธรรม ผู้อ านวยการคลัง เรื่องรถน้ าอเนกประสงค์
ได้ซ่อมเสร็จแล้วครับ ตอนนี้ผู้ที่ รับผิดชอบก าลังออกไปซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณประโยชน์อยู่ครับ ตามคิวที่แจ้งซ่อมมาครับ ประกอบกับช่วงนี้ฝนตกบ่อย 
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการซ่อมไฟ ยังไงเดี๋ยวผมจะตามให้อีกทีครับ 

ประธานสภาฯ ครับเรื่องการซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณประโยชน์ ซ่อมไปก็ดับไป บางครั้งเจ้าหน้าที่
ออกไปไม่แจ้งให้สมาชิกทราบ ตอนที่สมาชิกสภาฯแจ้งซ่อมนั้นไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณประโยชน์นั้นดับแค่จุดสองจุด แต่เมื่อถึงคิวที่เจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมนั้นมีไฟฟ้าส่อง
สว่างเสียเพ่ิมอีก เมื่อออกไปซ่อมไม่ประสานสมาชิกสภาฯก่อน จึงซ่อมเฉพาะจุดที่สมาชิก
สภาฯแจ้งซ่อมไป จึงเหลือจุดที่เสียเพ่ิม ดังนั้นอยากจะให้เจ้าหน้าที่ประสานสมาชิกสภาฯ
ก่อนเข้าซ่อมอย่างน้อย ๑ วัน เพ่ือสมาชิกสภาฯจะได้ออกส ารวจทั่วหมู่บ้านก่อนว่ามีจุด
ใหนเสียเพ่ิมจากที่แจ้งซ่อมหรือเปล่า เพ่ือจะได้ซ่อมในคราวเดียวกันจะได้จบไปทีละ
หมู่บ้านไป 

นายสงวน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสงวน เงียบกระโทก สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ผมขอ
เพ่ิมเติมท่าน อบต.พิเชษฐ์ เรื่องการซ่อมไฟฟ้า อย่างที่บอกว่ารถน้ าอเนกประสงค์เสียออก
ซ่อมไม่ได้ พอซ่อมรถเสร็จเจ้าหน้าที่บอกว่าอะไหล่ไม่พอ ฝากผู้บริหารเป็นอย่าง ไรถึง
อุปกรณ์ไม่พอ  

ประธานสภาฯ ครับเรื่องนี้ต้องฝาก ผู้อ านวยการคลัง ช่วยดูแลว่าอะไรไม่พอ อะไรเสีย และจัดหาให้พอต่อ
การใช้งานด้วยครับ 



นายธวัชชัย เรียนท่านประธานฯ ผมนายธวัชชัย รัตนธรรม ผู้อ านวยการคลัง เรื่องการซ่อมไฟฟ้าบ้าน
โกรกน้ าใส ทางเจ้าหน้าที่ได้ออกไปซ่อมครั้งหนึ่งแล้วโดยได้ออกไปซ่อมตามที่ท่านสมาชิก
สภาฯได้แจ้งซ่อมเข้ามา ปรากฏว่าเปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้วยังไม่ติดเหมือนเดิม สรุป
สุดท้ายไฟดับเพราะฟิวล์ขาดท าให้ต้องเสียหลอดไฟที่ซ่อมไปครับ ยังไงรบกวนให้เช็คด้วย
ว่าไฟไม่ติดเพราะหลอดเสียหรือฟิวล์ขาดครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ทางสมาชิกสภาฯ ไม่มี ใครทราบได้ว่าไฟฟ้าไม่ติดเพราะอะไร ครับ แต่จากที่ผมมี
ประสบการณ์มาถ้าไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณประโยชน์ดับทั้งสาย แสดงว่าฟิวล์ขาด แต่
ถ้าไฟฟ้าดับบางหลอดแสดงว่าหลอดเสียครับ 

นางเพ็ญศร ี เรียนท่านประธานฯ ผมนางเพ็ญศรี รัตนอุไร สมาชิกหมู่ ๔ บ้านวังตะแบก ขอถามท่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณอีกครั้งค่ะ เรื่องค่าท่อระบายน้ า ๓๕ ท่อน ที่ท่านให้
ส ารองจ่ายไปก่อน ท่านจะด าเนินการอย่างไรต่อ และเงินค่าอาหารในงานวันเด็ก ตั้งแต่ปี 
๒๕๖๒ เหลือจ านวน ๒,๐๐๐ บาท ที่ยังจ่ายมาไม่ครบ ท่านจะด าเนินการอย่างไร 

นายพิสิษฐ์ เรียนท่านประธาน ผมนายพิสิษฐ์ พงษ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ขอชี้แจงงบประมาณค่าซ่อมแซมใช้
สอยพัสดุไม่พอไม่เพียงพอ พึ่งโอนงบประมาณมาเมือสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อด าเนินการซ่อมใน
หมู่ ๘ หมู่ ๙ และหมู่ที่ท่านถามเข้ามา และซ่อมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ สะพานต่าง ๆ ที่
ลงไปแล้วก็มี ฉะนั้นก็ให้รอไปก่อนเพราะว่าพ่ึงโอนงบประมาณมาด าเนินการ แต่ก็ไม่นาน 
ประมาณอาทิตย์หน้าได้ครับ ส่วนเรื่องค่าท่อระบายน้ าเนื่องจากของเก่าไม่ได้เบิก มันยาก
ตรงที่เราท าก่อนแล้วแสดงหลักฐานท าไม่ได้ด้วยระเบียบกฎหมาย ถ้าท่านด าเนินการก่อน
แล้วน ามาเบิกมันผิด ขอบคุณครับ 

นางเพ็ญศร ี เรียนท่านประธานฯ ผมนางเพ็ญศรี รัตนอุไร สมาชิกหมู่ ๔ บ้านวังตะแบก เรื่องค่าท่อ
ระบายน้ า ๓๕ ท่อน ซึ่งตอนนั้นทางท่านปลัดให้ด าเนินการไปก่อนออกค่าใช้จ่ายไปก่อน 
แล้วน าใบเสร็จมาเบิกกับทาง อบต. ซึ่งดิฉันก็ให้ใบเสร็จกับช่างโยธาหมดแล้ว 

นายพิสิษฐ์ เรียนท่านประธาน ผมนายพิสิษฐ์ พงษ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เรื่องดังกล่าวทางช่างไม่เสนอขึ้นมา
จึงไมไ่ดด้ าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประธานสภาฯ เรื่องนี้ วันก่อน อบต.เพ็ญศรี ได้สอบถามนายช่างโยธา ผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย ซึ่งทาง
นายช่างบอกว่า ยังไม่มีงบประมาณ แต่มาสอบถามทางท่านปลัดฯ ได้บอกว่าทางส่วนโยธา
ยังไม่ด าเนินการส่งเรื่องขึ้นมา ยังไงก็รบกวนท่านปลัดช่วยเร่งด าเนินการเพราะเรื่องก็ผ่าน
มานานแล้ว  

นายสมาน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสมาน กล่ ากระโทก สมาชิกหมู่ ๑ บ้านปอพราน ถ้าพูดเรื่อง
เงินฉุกเฉินนั้น ของหมู่บ้านผมก็จะเป็นปีแล้วครับยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ รายชื่อผู้
เดือดร้อนก็ได้ส่งมาแล้ว เจ้าของบ้านก็ร้องเรียนมาแล้วน้ าท่วมหน้าบ้านเขา ผมได้เสนอมา
ทางช่างก็บอกว่าประมาณหนึ่งสัปดาห์จะแล้วเสร็จ ตอนนี้ก็ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วยังไม่
มีการด าเนินการใด ๆ ฝากถึงผู้บริหารด้วยครับขอบคุณครับ 

นายสุริน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ของบ้านโนน
ปอแดงก็มีปัญหาเหมือนกันครับ ทางนายช่างโยธาก็พลัดไปหลายรอบแล้ว ผมถามเมื่อไหร่
ก็บอกสัปดาห์นี้จะเข้าไป บอกไม่น้อยกว่า ๓ แล้วยังไม่เข้ามาด าเนินการใด ๆ เลย ผมขอ
ความชัดเจนด้วยครับว่าจะด าเนินการได้ตอนใหนครับ ขอบคุณครับ 



นายสวาด เรียนท่านประธานฯ ผมนายสวาด แคล้วกระโทก รองประธานสภาฯ มีเรื่องที่จะสอบถาม
ท่านประธานครับ เกี่ยวกับเรื่องถนนพอดีผมได้ดูข่าวจากสถานีช่องหนึ่งมีผู้ร้องเรียนไปยัง
สื่อมวลชน ว่าถนนลาดยางสายบ้านหนองโพธิ์ที่เราพ่ึงสร้างได้ไม่นานเกิดความช ารุดหลาย
จุด ผมเสียดายงบประมาณที่เสียไป แต่ได้ถนนที่ไม่มีคุณภาพ ผมอยากทราบว่าเราได้
ด าเนินการอย่างไรต่อไปครับ และอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ได้ยินมาว่าท่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณได้ด าเนินการลาออกจากราชการ สงสัยว่าความจริงเป็นอย่างไร
ครับ ขอบคุณครับ 

นายพิสิษฐ์ เรียนท่านประธาน ผมนายพิสิษฐ์ พงษ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ขอชี้แจงเรื่องถนนหมู่ ๑๔ บ้าน
หนองโพธิ์ ซึ่งทางที่ประชุมสภาฯ ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างไปจ านวน ๓,๙๐๐,๐๐๐ 
บาท แต่ในการเสนอราคาของผู้รับจ้าง ในราคาต่ าสุดอยู่ที่ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ราคาลดลง
ไปประมาณ ๔๖ เปอร์เซ็นต์ เราได้ด าเนินการทดสอบตามขั้นตอนทุกอย่างเริ่มจาก ก่อน
จะลาดยางจะต้องให้ฝ่ายโยธาธิการจังหวัดมาตรวจสอบความหนาแน่นของชั้นหิน 
ประมาณ ๕๐ เมตร ต่อ ๑ จุดทดสอบ ทดสอบความชื้นของลูกรังมีเครื่องมือในการ
ทดสอบ การทดสอบถูกต้องทุกอย่างได้ผ่านการยืนยัมมาจากหน่วยกรมโยธาธิการ เพราะ
เป็นระเบียบทางราชการอยู่แล้วครับ แต่มันเกิดอะไรขึ้นท าใมงานถึงเกิดความช ารุด พัง 
เร็ว ถนนเส้นนี้สร้างเสร็จแล้วเป็นเวลา ๘ - ๙ เดือนแล้ว จึงเกิดความช ารุดตามที่เป็นข่าว
ไปครับ เมื่อได้ทราบข่าวผมได้แจ้งให้ทางนายช่างโยธาด าเนินการ ทางส่วนโยธาได้ด าเนิน
เรื่องโดยการแจ้งให้ผู้รับจ้าง บริษัทสุพรรณี ก่อสร้าง ให้ด าเนินการตามสัญญาข้อ ๕ ให้
ด าเนินการซ่อมแซมภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง ส่งไปครั้งที่  ๑ ถ้าไม่
ด าเนินการตามก าหนด ทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณจะด าเนินการหาผู้รับจ้างมา
ด าเนินการซ่อมแซมต่อไปและหักเงินประกันสัญญาจ านวน ๕ เปอร์เซ็นต์ จ านวน ๑ แสน
กว่า เป็นค่าซ่อมแซม ฉะนั้นถ้าแจ้งไปครั้งที่ ๑ ภายในเวลา ๑๕ วัน ทางผู้รับจ้างยังไม่มี
การด าเนินการใด ๆ ทาง อบต. จะต้องแจ้งไปเป็นครั้งที่ ๒ อีก ถ้ายังไม่มาต้องแจ้งครั้งที่ ๓ 
ต่อไป ดังนั้นเพ่ือการด าเนินการเป็นขั้นตอนจึงท าให้การซ่อมแซมถนนเกิดความล่าช้า 
สัญญาประกันมีก าหนด ๒ ปี ตอนนี้ผ่านมาได้ไม่ถึงปีครับ ทางผู้รับจ้างเขายังไม่ซ่อมตอนนี้ 
มันเป็นเทคนิคของบริษัทเขา รอใกล้ครบสัญญา ๒ ปี ค่อยลงมือซ่อมครั้งเดียวจะได้ไม่เสีย
ค่าซ่อมแซมหลายครั้งครับ ส่วนเรื่องการลาออกจากราชการ ผมได้ยื่นหนังสือลาออกจาก
ราชการเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอใช้อ านาจนายกฯ ในการเซ็นต์อนุมัติให้ปลัดฯ 
ลาออกจากราชการ ผมได้ท าเรื่องไปและได้เซ็นต์ลงนามอนุมัติให้ลาออกจากราชการเลย 
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพราะลาออกจากราชการต้องลาล่วงหน้า ๑ เดือน ให้มีผล
ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอใช้อ านาจนายก ฯ และเซ็นต์ลงนามอนุมัติให้ลาออกจาก
ราชการท าไปพร้อมกันในวันเดียวกันเลย ทางจังหวัดเห็นว่ากระบวนการไม่ถูกต้อง มิติไม่
เห็นชอบ ในเมื่อไม่เห็นชอบผมก็กลับมาท างานใหม่ ผมถือว่ามติไม่เห็นชอบให้ผมลาออก
จากราชการ ท้องถิ่นจังหวัดให้ผมถอนเรื่องออกจากในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้
ถอนออกไปก่อน ในการพิจารณาลาออกจากราชการบอกว่าไม่เห็นชอบ ตอนนี้ผมท า
หนังสือขอระงับการลาออกจากราชการ เสนอไปยังจังหวัดเพ่ือรับราชการต่อไป โดยท า
หนังสือระงับการขอใช้อ านาจนายก ฯ และหนังสือทบทวนไม่ลาออกจากราชการเสนอไป
ยังจังหวัดแล้วครับ เรียนที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 



ประธานสภาฯ เรื่องถนนลาดยางบ้านหนองโพธิ์ ทางท่านปลัดบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเราเกี่ยวกับทาง
จังหวัด แต่ผมว่าไม่ใช่ครับมันเกี่ยวกับช่างของเรา ถ้าท าละเอียดจริง ๆ ตามมาตรฐาน 
ถนนคงไม่เกิดการช ารุดพังเร็วขนาดนี้  

นายบุญเลิศ เรียนท่านประธานฯ ผมนายบุญเลิศ ชุมกระโทก สมาชิกหมู่ ๒ บ้านโกรกน้ าใส ผมขอ
สอบถามเรื่องขุดเจาะน้ าบาดาล หมู่ ๒ เรื่องได้ด าเนินการถึงไหนแล้วครับ 

นายพิสิษฐ์ เรียนท่านประธาน ผมนายพิสิษฐ์ พงษ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ขอเรียนเรื่องการขุดเจาะน้ าบาดาล
หมู่ ๒ พึงท า MOU คือข้อตกลงระหว่างอ าเภอโชคชัยกับ อบต.ทุ่งอรุณ มีอยู่ ๒ หมู่คือ หมู่ 
๒ บ้านโกรกน้ าใส กับหมู่ ๑๗ บ้านเกตุอรุณทรัพย์ และได้รับแจ้งจากช่างว่าด าเนินการ
แล้ว ผมเข้าใจว่าขุดเจาะเสร็จสิ้นแล้ว งบประมาณของอ าเภอโชคชัยตามท่ีท า MOU กันไว้ 
ในเมื่อ MOU ยังมีอยู่ผมว่าน่าจะได้ขุดเจาะ ถ้าไม่ได้จริง ๆ เปิดประชุมสภาฯ ครั้งต่อไปก็
ด าเนินการเสนอขอขุดเจาะบ่อบาดาลอีกก็ได้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตั้งแต่ผมเป็นประธานสภาฯ งบประมาณที่จ่ายออกไปต่ ากว่า ๕ แสนเกือบทุกตัวและที่
มากก็มี ๒ ตัวคือถนนสายบ้านหนองโพธิ์ สามล้านเกือบสี่ล้านกับถนนสายบ้านดะแลง ห้า
ล้าน แต่เราก็เสียเงินทิ้งเฉยเลย ถนนสายบ้านดะแลงตอนนั้นคุณกมลชนก สมาชิกหมู่ ๑๑ 
ขอถนนลาดยางแอสฟัลติก ระยะทาง ๒,๐๐๖ เมตร นายช่างโยธาประเมินราคาที่ ห้าล้าน
บาท สมาชิกเห็นชอบ ผมก็ดีใจที่ทางบ้านดะแลงจะได้ถนน แต่พอด าเนินการท าใมจึง
เปลี่ยนมาเป็น ผมได้สอบถามไปยังนายช่างโยธา ได้ค าตอบว่าตามโครงการระบุแค่
ถนนลาดยางไม่มีอะไร ตอนประชุมสภามีมติให้ท าถนนลาดยางแอสฟัลติก แต่ฝ่ายบริหาร
มาด าเนินการเป็นถนนลาดยางแคปซีลได้อย่างไร ไม่ท าตามที่ประชุมสภาฯ ในเมื่อที่
ประชุมสภาฯอนุมัติแล้วต้องท าตามมติที่ประชุม 

นายสมาน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสมาน กล่ ากระโทก สมาชิกหมู่ ๑ บ้านปอพราน เรื่องตรวจ
งานก่อสร้าง เมื่อก่อนจะให้ประชาคมหมู่บ้าน ช่วยตรวจงานควบคุมงานก่อสร้าง แต่ตอนนี้
ขนาดสมาชิกสภาฯ ลงไปดูงานก่อสร้างผู้รับเหมายังไม่สนใจ ไม่ท าตามเลยครับ เพราะ
ตอนนี้คนที่ตรวจรับงานก่อสร้างมีแต่เจ้าหน้าที่ อบต.  

นายพั่ว เรียนท่านประธานฯ ผมนายพ่ัว เปลี่ยนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๕ บ้านใหม่หนองปรึก เรื่อง
ถนนลาดยางบ้านดะแลง ที่จริงสมาชิกสภาฯ อบต. มีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้
งบประมาณของฝ่ายบริหาร เรามีสิทธิในการตรวจสอบเต็มที่ และเรื่องผู้รับเหมาสมัยท า
ถนนสายหนองปรึกผมกับสมาชิก ปราณี และประชาคมหมู่บ้านอีก ๘ คน ออกไปดูถาม
การท างานของผู้รับเหมา พอมีสมาชิกออกมาตรวจสอบมาก ๆ ก็ไม่ท างาน พอสมาชิก
กลับผู้รับเหมาก็เทปูนคอนกรีต จึงท าให้ได้ถนนที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้นเราเป็นสมาชิกสภาฯ
ต้องช่วยกันตรวจสอบเพื่อต าบลทุ่งอรุณของเราครับ ขอบคุณครับ 

นายสวาด เรียนท่านประธานฯ ผมนายสวาด แคล้วกระโทก รองประธานสภาฯ ตามที่ท่านสมาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑ ตามอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาฯเรามีสิทธิที่จะตรวจสอบการ
ท างานโครงการต่าง ๆ เมื่อพบเห็นว่าการด าเนินการใด ๆ ไม่ถูกต้องเราสามารถทักท้วง
ทวงถามได้ หรือตั้งกระทู้ถามในที่ประชุมสภาฯ ได้ ครับ  

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่  ขอเชิญเสนอได้  
        เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง 

อรุณทุกท่านมาก ปิดการประชุม 
เลิกประชุม  เวลา    16.00  น. 



    (ลงชื่อ)     ปราณี  มิ่มกระโทก     ผู้จดรายงานการประชุม 
                ( นางปราณี  มิ่มกระโทก ) 
                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  
 

  ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ สมัยสามัญ ที่   
๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถูกต้องแล้ว 
 
         (ลงชื่อ) ........แปว จากครบุรี........       (ลงชื่อ) .......บุญเลิศ   ชุมกระโทก....... 
                ( นายแปว จากครบุรี )              ( นายบุญเลิศ   ชุมกระโทก ) 
      กรรมการตรวจรายงานการประชุม          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ) .........สุริน  จินดาทะเล......... 
         ( นายสุริน  จินดาทะเล ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

ทราบ     (ลงชื่อ) ...........ชัยณรงค์  ชบุกระโทก............ 
       ( นายชัยณรงค์  ชุบกระโทก ) 

                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ    
       


