
รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 

สมัยวิสามัญที่ ๔ / ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 

วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤศจิกายน 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  ๔/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ขอเปิดการประชุมสภาฯ และด าเนินการประชุม
ตามวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๓ ครั้ง ๒ สืบเนื่องจากการ

ประชุมสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๓ ครั้ง ๑ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ที่ผ่านมานะครับ ส่วน
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คงไม่มีอะไรเนื่องจากพ่ึงประชุมผ่านมาไม่นานครับ 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา วาระต่อไปเป็นวาระรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ ครั้ง ๑

ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ท่านสมาชิกจะให้แก้ไข 
เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ เชิญครับ 

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

ครั้ง ๒ ในการประชุมสภาฯ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
มตทิีป่ระชุม รับรองรายงาน 

- เห็นชอบ  ๑๙ เสียง 
- ไม่เห็นชอบ       - เสียง  
- งดออกเสียง    -  เสียง 

 (ขณะขอมติทีป่ระชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๑๙ คน) 
 

ระเบียบวาระที ๓ ญัตติด่วน (ถ้ามี) 



  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑๓ โครงการ รวมเป็นเงิน 
๒,๘๑๔,๐๐๐ บาท  

ประธานสภาฯ  ขอสอบถามทา่นผู้อ านวยการคลังว่า ณ ปัจจุบันทางอบต.มีเงินทนุส ารองเงินสะสมอยู่
เท่าไหร่ และสามารถใช้จ่ายได้เท่าไหร่เชิญครับ 

นายธวัชชัย เรียนท่านประธานฯ ผมนายธวัชชัย รัตนธรรม ผู้อ านวยการคลัง  ผมขอชี้แจงสถานะ
การเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หลังปิดงบ
แล้ว มียอดเงินสะสม จ านวน ๗,๔๘๖,๕๖๙.๓๗ บาท เงินทุนส ารองเงินทุนสะสม จ านวน 
๑๐,๙๔๓,๘๕๓.๕๑ บาท 

นายสงวน  เรียนท่านประธานฯ ผมนายสงวน เงียบกระโทก สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง อยากให้
ท่านผู้อ านวยการคลัง ชี้แจงให้ละเอียดว่าเงินทุนส ารองเงินสะสมกันไว้แล้ว สามารถน า
ใช้ได้เท่าไหร่ ขอให้ท่านอธิบายให้ชัดเจนว่า เงิน ๑๐,๙๔๓,๘๕๓.๕๑ บาท กันไว้เท่าไหร่
สามารถใช้จ่ายได้เท่าไหร่ผมจะได้รู้ว่าญัตติที่ท่านบริหารเสนอมาสามารถท าได้หรือไม่ 
ขอบคุณครับ 

นายพิสิษฐ์ เรียนท่านประธาน ผมนายพิสิษฐ์ พงษ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอ
ชี้แจง ตามแบบขอเสนอญัตติ ที่ส่งให้ครับ การอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เป็น
อ านาจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ และเป็นไปตามข้อ ๘๗(๒) ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่๔) ที่
ก าหนดไว้ว่า ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้วให้กันยิดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละ ๑๕ ของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารอง
สะสม องค์กรแกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้(๑) 
กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละ ๑๕ ของเงินสะสม ณ วันที่  ๑ ตุลาคม ของ
ปีงบประมาณนั้นให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด
กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ ๑๕ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน า
เงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙(๑) โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๔๘,๕๕๙,๘๗๙.๕๓ บาท ร้อยละ 
๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เท่ากับ ๗,๒๘๓,๙๘๑.๘๕ บาท ซ่ึงทางอบต. มี
เงินทุนส ารองเงินทุนสะสม จ านวน ๑๐,๙๔๓,๘๕๓.๕๑ บาท เกินร้อยละ ๑๕ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่สามารถใช้ได้อยู่  ๓,๖๕๙,๘๗๑.๖๖ บาท ในญัตติที่ขอ
เสนออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ๒,๘๑๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๘๔๕,๘๗๑.๖๖ 
บาท นี้คือระเบียบและยอดเงินที่สามารถใช้ได้ครับ ซึ่งผมก็ขอใช้จ่ายงบประมาณตาม
ระเบียบทุกประการครับ ถ้าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบผมผิดอาญาแน่นอนเพราะใช้
ระเบียบงบประมาณไม่ตรงตามระเบียบ 



นายสุริน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ตามข้อเสนอ
ญัตติของท่านโครงการต่าง ๆ ป็นไปตามระเบียบและความเดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชนหรือไม่ 

นายพิสิษฐ์ เรียนท่านประธาน ผมนายพิสิษฐ์ พงษ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ตามระเบียบกระทรวงข้อ ๘๙ ถ้า
ปีใหนเรามีเงินสะสม เราสามารถน าเงินสะสมไปแก้ไขปัญหาพ่ีน้องประชาชชนได้ตาท
ภาระหน้าที่ที่เป็นกิจการสาธารณะ แกป้ัญหาความเดือดร้อน หรือสร้างรายได้ให้แก่ อบต. 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อบต. ตามมาตรา ๖๗ อยู่แล้วครับ โครงการทุก
ข้ออยู่ในแผนพัฒนาอยู่ในความต้องการประชาชนที่เอาแผนมาจากผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
ซึ่งผ่านการประชาคมหมู่บ้าน 

นายสุริน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ปัญหา
โครงการต่าง ๆ ที่สภาไม่เห็นชอบในขณะนี้ เป็นเพราะสืบเนื่องมาจากการที่สมาชิกสภา 
อบต. มีความไม่ไว้วางใจต่อการท างานของท่าน ซึ่งตอนที่ท่านท าหน้าที่เลขานุการสภา
อบต. ด้วยซึ่งโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชน ยกตัวอย่าง
เช่นโครงการถนนลาดยางสายบ้านดะแลง ที่ต้องการให้ท าถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกแต่
ท าถนนลาดยางแบบแคบซิล สมาชิกก็ขอส าเนารายงานประชุมก่อนประชุม ๓ วัน แต่จะ
ได้รายงานการประชุมในวันที่ประชุมและมีการแทรกบางโครงการเข้ามาเป็นบางช่วงใน
ตอนที่เราประชุม เอกสารต่างๆ มองดูว่าไม่มีความโปร่งใสเท่าไหร่ จึงได้ให้ท่านได้หยุด
หน้าที่เลขานุการสภา อบต. และแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต. คนใหม่เข้ามาท าหน้าที่แทน 
และไม่นานมานี้ท่านก็บอกว่าจะย้ายไปท างานที่อ่ืน และล่าสุดท่านก็บอกว่าจะลาออก ซึ่ง
ก่อนหน้านั้นท่านก็ได้พูดคุยกับท่านประธานและรองประธานสภาว่าจะขอไปดี ๆ อย่า
ร้องเรียนผม จนถึงทุกวันนี้ท่านยังไม่ท าตามที่สัญญาไว้ซ่ึงมีการไต่ถามในที่ประชุมสภาครั้ง
ที่ผ่านมาท่านก็ได้ตอบตามรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ว่าท่านไม่สามารถลาออกได้
ด้วยสาเหตุอะไร ซึ่งมองว่าการลาออกทั่วไปสามารถลาออกได้ ถ้าท่านจะลาออกจริง ๆ ก็
สามารถลาออกได้เหมือนกัน ซึ่งผมมองว่าท่านไม่มีเจตนาที่จะลาออกจริง ๆ จึงท าให้เกิด
ความไม่ไว้วางใจมีการเซ็นต์ชื่อร้องเรียนอย่างที่ทุกคนทราบกัน ฉนั้นโครงการที่จะถูก
ด าเนินการต่อหรือไม่นั้น ก็จะเกิดปัญหาที่ทางสมาชิกสภาฯ ขาดความเชื่อมั่นในตัวท่าน นี้
คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรเราแล้วจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรผมขอความคิดเห็น
ของท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอบคุณครับ 

นายสุขสันติ  เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุขสันติ ช้อนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๖ บ้านใหม่หัวสะพาน 
จากกรณีขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม มันต้องเป็นโครงการที่พ่ีน้องประชาชน
เดือดร้อนเร่งด่วน พ่ีน้องประชาชนได้ประโยชน์ พ่ีน้องประชาชนได้ประโยชน์จริง แต่พ่ี
น้องเดือดร้องเร่งด่วนหรือเปล่า ผมดูแต่ละโครงการยังไม่เดือดร้อนเร่งด่วน เช่นโครงการ
ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านปอพราน ม.๑ รอบป่าสาธารณะประโยชน์ จ านวนเงิน 
๔๙๑,๐๐๐ บาท ท าทางขึ้นไปในป่าส่วนมากประชาชนไม่ได้ใช้สอย ทางเส้นนี้ผมคิด
พิจารณาว่าไม่สมควรอนุมัติใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมท าโครงการนี้ครับ แต่ที่เดือดร้อน
จริง ๆ ตามที่มีการประชุมสภาฯ ครั้งก่อน ที่ทางท่านปลัดฯ ได้บอกว่าให้สมาชิกแต่ละ
หมู่บ้านพิจารณาโครงการที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนที่สุดเข้าข้อบัญญัติ ให้ท า
ในข้อบัญญัติ ผมเห็นว่าควรน าโครงการในข้อบัญญัติมาด าเนินการก่อน ส่วนการอนุมัติ
จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมผมยังไม่เห็นด้วยครับ อย่างกรณีหมู่บ้านผมที่ถนนขาด



น่าจะด าเนินการเร่งด่วนไม่ควรให้รอนานเพราะชาวบ้านก าลังจะเกี่ยวข้าวต้องใช้ถนนเส้น
นี้ในการสัญจร และโครงการที่ผมเข้าข้อบัญญัติไว้เพราะว่าได้เจาะบ่อบาดาลแล้วแต่ตอนนี้
ขาดถังหอกับวางสายท่อเมนควรด าเนินการให้ก่อน อีกอย่างสมาชิกสภาชุดนี้ใกล้หมด
วาระแล้วถ้าเราอนุมัติไปก็จะไม่มีใครติดตามงาน ขนาดเราท างานอยู่ในสภาฯ งานยังล่าช้า 
อีกเรื่องอยากรบกวนให้พิจารณาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะเพราะตอนนี้
ไฟฟ้าเสียหลายจุดครับ ขอบคุณครับ 

นายสงวน  เรียนท่านประธานฯ ผมนายสงวน เงียบกระโทก สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ผมได้ดู
ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ตามที่ท่านสุขสันติ บอกว่าให้มอง
ความส าคัญความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนแต่ละหมู่เป็นหลัก ตามญัตติโครงการที่ 
๘ โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังแชมเป็ญ หมู่๙ โนนปอแดง ได้เจาะบ่อบาดาล
แล้วแต่ยังไม่มีหอถังแชมเป็ญ เป็นความต้องการของ หมู่ ๙ ที่ต้องการหอถังแชมเป็ญ
เพราะในช่วงฤดูแล้งน้ าไม่พอใช้ ผมเห็นด้วยกับการเสนอญัตติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงิน
สะสมครับ ขอบคุณครับ 

นายพ่ัว เรียนท่านประธานฯ ผมนายพ่ัว เปลี่ยนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๕ บ้านใหม่หนองปรึก การ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม โครงการที่ ๑๒ การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองปรึก เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นประชาชนใช้สัญจรกันมาก ผมว่าถ้า
เป็นอย่างนี้ผมว่าถ้าหมู่ใหนไม่มีความต้องการก็ไม่ว่ากันแต่โครงการบ้านใหม่หนองปรึก
ต้องการโครงการนี้โปรดเห็นใจกันบ้างนะครับ ขอบคุณครับ 

นายบุญเลิศ เรียนท่านประธานฯ ผมนายบุญเลิศ ชุมกระโทก สมาชิกหมู่ ๒ บ้านโกรกน้ าใส โครงการ
ของหมู่ 2 ท าแค่หินคลุกเพราะว่าถนนเส้นนี้หลายปีมาแล้วที่ไม่มีการด าเนินการซ่อมแซม
อะไรเลย ตอนนี้ทางขาดเป็นร่อง ๆ อยู่  2 -3 ที่  ประชาชนเดือดร้อนมาแจ้งผมให้
ด าเนินการให้ครับ ถ้าพ้ีน้องหมู่ใหนไม่เดือดร้อนโกรกน้ าใสเดือดร้อนพอสมควรครับ 
ขอบคุณครับ 

นายจันทร์ เรียนท่านประธานฯ ผมนายจันทร์ เอิบผักแว่น สมาชิกหมู่ ๗ บ้านดอนเกตุ ผมขอ
สอบถามเรื่องเครื่องกรองน้ า ไม่ทราบว่าจะได้ท าหรือไม่  

นายพิสิษฐ์ เรียนท่านประธาน ผมนายพิสิษฐ์ พงษ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เรื่องเครื่องกรองน้ า อบต.ได้ยื่นเรื่อง
ขอใช้พ้ืนที่วัดไปที่ส านักพุทธศาสนาประมาณ ๒ เดือนแล้วที่ยังไม่มีการตอบกลับมา ก็รอ
ให้อนุมัติก่อนครับ เพราะวัดเป็นนิติบุคคลถ้าเราไม่ขอถ้า สตง. ลงมาตรวจสอบพบก็จะมี
ความผิดถูกเรียกเงินคืน ยังไงก็รอไปก่อนครับน่าจะได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณหน้าครับ การ
จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมอย่าใช้ค าว่าแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างเดียวไม่ได้ครับ
ต้องดูค าว่าอยู่ในอ านาจหน้าที่ของอบต. ในหมวดของการพัฒนา การขอญัตติต้องขอผ่าน
สภาท่านอนุมัติอะไรไม่อนุมัติอะไร เป็นสิทธิของท่านอยู่แล้ว ถ้าไม่เป็นความต้องการของ
ประชาชนท่านก็สามารถใช้สิทธิของท่านไม่อนุมัติได้  ผมมีอ านาจหน้าที่คือ ๑ ที่จะปฏิบัติ
ตามแผนที่สภาอนุมัติ ๒ ปฏิบัติตามมติของสภาฯ ๓ บริหารเงินและงบประมาณให้โปร่งใส 
ผมทราบอยู่ว่าพวกท่านได้รวมตัวขับไล่ผมหลายครั้ง  ว่าผมประพฤติตัวไม่เหมาะสม
แสวงหาผลประโยชน์ผมอยากรู้ว่าข้อกล่าวหาของท่านว่าผมแสวงหาผลประโยชน์นั้น ผม
ได้รับเงินจากใคร เมื่อไหร่ อย่างไร ถ้ามีก็แสดง ถ้าไม่มีก็จะเข้าข่ายใช้ต าแหน่งหน้าที่ ผมไม่
ทราบว่าหน้าที่ของประธานสภาฯ สมาชิกสภา ไม่มีการสอบถามขึ้นมาในที่ประชุมสภาฯ 
แต่ไปร้องเรียน ผมขอเอกสารร้องเรียนจากท้องถิ่นอ าเภอดูว่าร้องเรียนผมเรื่องอะไร ผมมี



ความชอบธรรมที่จะรู้ว่าผมผิดอะไรและร้องเรียนผมเรื่องอะไร ส าหรับโครงการบ้านดะ
แลง ทางช่างได้เขียนมาเพียงว่าท าถนนลาดยาง ผมไม่รู้ว่าท าถนนแคปซิลหรืออะไร มันอยู่
ที่ช่างจะเขียนมาบอกแค่ว่าลาดยาง ลาดยางก็ไม่รู้ว่าเป็นแคปซิลหรือแอสฟัลติก ตามท่ีช่าง
เสนอมาที่ประชุม ถนนท าไปแล้วสมาชิกอบต. โวยวายว่าท าใมไม่ได้เหมือนถนนเส้นหนอง
โพธิ์เส้นหนองโพธิ์ได้แอสฟัลติก จึงโวยวายว่าท าใมไม่ได้แอสฟัลติก จึงเป็นที่มาว่าได้ถนน
ไม่เป็นไปตามความต้องการ ผ่านการประชุมมากี่ครั้งครับ ผ่านการประชุมมา ๔-๕ ครั้งมี
การรับรองการประชุมทุกครั้ง  ไม่มีบอกว่าผมปลอมแปลงเอกสาร แต่มาท้วงติงกันตอนนี้ 

ประธานสภาฯ ครับท่านปลัดบอกว่าท่านไม่รู้ ท่านเป็นปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ท่านไม่รู้ ท่าน
สมาชิกที่นั่งอยู่ในที่ประชุมทุกท่านครับ ท่านคงจ าได้ในครั้งที่ประชุมสภาครั้งก่อนผมได้
สอบถามไปยังนายช่างโยธาว่าโครงการก่อสร้างถนนทางขึ้นบ้านดะแลงจะสร้าง
ถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต วันนั้นนายช่างโยธาได้ชี้แจงว่าวงเงินงบประมาณเท่านี้ไม่
สามารถสร้างเป็นถนนคอนกรีตได้ จะสามารถก่อสร้างได้แต่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลติก 
และทางเลขานุการสภาฯ ครั้งนั้นได้จดบันทึกไว้แล้วว่าเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลติก 
งบประมาณห้าล้านบาท ซึ่งงบประมาณครั้งนั้นผมได้ของบจากหมู่บ้านอ่ืนเพ่ือมาสร้าง
ถนนลาดยางขึ้นดะแลงส่วนการอนุมัติโครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม 
จ านวน ๒,๘๑๔,๐๐๐ บาทนั้น ส าเนาเอกสารตัวนี้ผมได้ให้กับทางอ าเภอแล้ว สาเหตุการ
จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมนั้นต้องเป็นการเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนแบบจริง ๆ 
เร่งด่วนมาก ครับ 

นายสุขสันติ  เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุขสันติ ช้อนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๖ บ้านใหม่หัวสะพาน ผม
ขออนุญาติตอบท่านปลัดว่าโครงการในกรณีจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมของหมู่บ้าน
ผม ท าใมผมถึงไม่อยากได้ที่จริงแล้วชาวบ้านก็อยากได้เหมือนกัน แต่ท่านปลัดต้องเข้าใจ
ว่าตอนนี้ท่านปลัดกับสภาอบต. เป็นอย่างไร เพราะตอนนี้ทางอ าเภอได้เรียกให้ท่าน
สมาชิกไปให้ปากค ากรณีร้องเรียนท่านปลัดอยู่ครับ ถ้าผมยกมืออนุมัติขาดเงินทุนส ารอง
เงินสะสมเท่ากับพวกผมเห็นด้วยครับ จึงอยากให้ชะลอไว้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 

นายสงวน  เรียนท่านประธานฯ ผมนายสงวน เงียบกระโทก สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง รู้สึกว่า
ประชุมในวันนี้สภามีความครึกครื้นกันดี จากที่เราอยู่ร่วมกันมาเราก็พูดกันว่าจะอยู่กัน
อย่างพ่ีน้อง ที่นี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงผมไม่ทราบเพราะมีประชุมลับ ทุกครั้งผมไม่ได้รับ
เชิญเข้าร่วมการประชุมลับด้วยผมก็ไม่ว่าผมไม่ได้ยืดติดกับเรื่องนั้น ส่วนเรื่องการเซ็นต์
ร้องเรียนย้ายท่านปลัดหรือว่าให้ปลัดออก อันนี้ผมบอกตามตรงผมไม่ทราบ ดังนั้นการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมาเลขานุการสภาฯ น าหนังสือมาให้ผมเซนต์ซึ่งผมไม่ทราบเรื่องผมจึงไม่
เซ็นต์ร้องเรียนย้ายท่านปลัดหรือว่าให้ปลัดออกครับ เพราะว่าผมเป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ตามมาตรา ๔๖ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติการกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (๒) พิจารณา
และให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติรายจ่ายอ่ืน ๆ (๓) ควบคุมการท างานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ อาจจะผิดจะถูกอันนี้
ผมไม่ทราบครับคณะผู้บริหารยื่นข้อญัตติเข้ามา ผมดูแล้วก็เป็นความเดือดร้อนของหมู่ ๙ 
อย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ ในเรื่องของถังแซมเป็ญ เป็นควาเดือดร้อนของหมู่ 
๙ ในแต่ละหมู่ก็มีความเดือดร้อนแตกต่างกันไปก็สุดแล้วแต่ท่านครับ ในเมื่อผู้บริหารยื่น



ญัตติมาแล้วท่านไม่รับ ท่านจะบอกประชาชนที่รับท่านมาเป็นผู้แทนและเป็นปากเสียง
แทนของพ่ีน้องประชาชนในแต่ละหมู่ ท่านจะบอกอย่างไร จะผิดจะถูกผมว่าถ้าผิดต้องผิด
มาแต่ผู้บริหารเพราะท่านเป็นคนยื่นญัตติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม เพ่ือให้งานเป็น
ครั้งสุดท้ายกับเพ่ือนสมาชิกทุกหมู่ที่อยู่ร่วมกันครับ ขอบคุณครับ 

นายบุญเลิศ เรียนท่านประธานฯ ผมนายบุญเลิศ ชุมกระโทก สมาชิกหมู่ ๒ บ้านโกรกน้ าใส โครงการ
ของหมู่ ๒ นั้นเดือดร้อนจริง ๆ ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ คือเรื่องที่ผมพูดเกี่ยวกับโครงการนี้อยู่ คือตอนนี้ทางอ าเภอก าลังสอบปากค าท่านสมาชิก
สภาฯ ตามข้อร้องเรียนปลัดฯ ซึ่งวันนี้คณะกรรมการตรวจสอบก็มีเรียกท่านสมาชิกสภาฯ 
ไปสอบปากค า ๓ คน เรื่องจ่ายขาดหรือเรื่องอะไรก็ช่างถ้ามันเกินโครงการละห้าแสนผมจะ
ไม่ว่าอะไร แต่มันมีเอ้ือผลประโยชน์ให้ตนเองหรือเปล่าตอนนี้ก าลังร้องวเรียนกันอยู่ 
นายอ าเภอก็ว่ามาท่านสมาชิกยกมืออนุมัติโครงการให้ท าใม ถ้าไม่อนุมัติเขาก็ท าไม่ได้แต่
เราก็ยกมืออนุมัติให้ทุกครั้ง ท่านจ าได้หรือเปล่าครับว่าท่านปลัดฯ เป็นปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลในปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๖๓ ท่านปลัดท างานโครงการต่าง ๆ 
งบประมาณแต่ละโครงการเกินห้าแสนบาท มีแค่ ๒ โครงการ คือโครงการสร้าง
ถนนลาดยางสายหนองโพธิ์ และโครงการลาดยางสายดะแลง โครงการดะแลงก็มีปัญหา
เราอยากท าให้ดีมันก็ไม่ดี โครงการหนองโพธิ์ท่านก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับช่างของอบต. ผู้
ตรวจสอบมาจากจังหวัด แต่ตอนนี้นายอ าเภอก าลังเรียกสอบอยู่มาประชุมวันนี้จะให้
อนุมัติให้อีกหรือ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึน้อยู่กับท่านสมาชิกนะครับว่าเห็นชอบหรือไม่ มันเป็นสิทธิ์
ของท่านทุกคนครับ 

นายพ่ัว เรียนท่านประธานฯ ผมนายพ่ัว เปลี่ยนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๕ บ้านใหม่หนองปรึก ผม
เห็นด้วยกับท่านสงวนครับ ในเมื่อเราเป็นสมาชิกเมื่อมีโครงการเข้ามาในหมู่บ้านเรา แล้ ว
เราไม่ตอบรับโครงการเราจะตอบพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านอย่างไรครับ ตามที่ท่าน
ประธานบอกว่าได้ขอร้องให้ท่านสมาชิกทุกคนอนุมัติโครงการท าถนนลาดยางบ้านดะแลง 
ที่จริงแล้วสมาชิกทุกคนพร้อมใจจะให้อยู่แล้ว ผมเห็นว่าโครงการดังกล่าวจ าเป็นจริง ๆ 
ชาวบ้านเดือดร้อนจริง ๆ ผมจึงยกมือให้ ตามที่ท่านประธานบอกว่าขอร้องผมว่าใช้ค าพูด
ไม่ถูกครับ ต้องบอกว่าสมาชิกทุกหมู่บ้านเห็นใจจึงอนุมัติโครงการให้ 

นายสมาน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสมาน กล่ ากระโทก สมาชิกหมู่ ๑ บ้านปอพราน ขออนุญาติ
กรณีจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ท่านได้สอบถามสมาชิกแต่ละหมู่บ้านหรือไม่ครับว่า
อยากได้โครงการใหนเป็นโครงการเร่งด่วน จากโครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกรอบป่าสาธารณประโยชน์ ผมว่ายังไม่เร่งด่วน โครงการเร่งด่วนอย่างเช่นถนนหน้า
บ้านอดีตสมาชิกอบต. ผมขอญัตติ  ๕ เดือนแล้วครับไม่ท า แต่ไปท าเส้นรอบป่า
สาธารณประโยชน์ ถนนในหมู่บ้านยังมีอีกหลายเส้นที่ยังไม่ด าเนินการท า ครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายจันทร ์ เรียนท่านประธานฯ ผมนายจันทร์ เอิบผักแว่น สมาชิกหมู่ ๗ บ้านดอนเกตุ ผมขอต่อท่าน
ประธานที่พูดไว้ผมจ าได้ วันนั้นเราอนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านดะแลง
แล้ว พวกเรายินดียกให้ โครงการดะแลงคืนเงินมาสองแสนให้ท าโครงการสร้างถนนบ้าน
ดอนเกตุ ที่ได้รับความเดือดร้อน ผมเห็นถึงความเดือดร้อนผมอายกับบ้านสามหลังที่ได้รับ
ความเดือดร้อน ซึ่งงบประมาณที่จะใช้ท าถนนเส้นนี้ไม่ถึงสองแสนบาท ตอนนี้จะหมดวาระ
แล้วถนนเส้นนี้ก็ยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง ผมเห็นใจท่านประธานนะครับและผมก็เสีย



หน้าไปด้วยชาวบ้านสอบถามก็บอกเขาว่าจะได้แน่นอนมีงบประมาณให้แล้ว แต่แล้วก็ไม่ได้
ท าโครงการดังกล่าว ผมขอเปิดใจส าหรับตัวผมกับท่านปลัดผมไม่มีอะไรค้างคาใจกัน 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอธิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม การขออนุมัติจ่ายขาด
เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑๓ โครงการ รวมเป็นเงิน ๒,๘๑๔,๐๐๐ บาท ครับ  

มติที่ประชุม มีมติ ไม่อนุมัตจิ่ายขาดเงินทนุส ารองเงินสะสม 
- เห็นชอบ  ๕ เสียง 
- ไมเ่ห็นชอบ      ๑๔ เสียง 
- งดออกเสียง    - เสียง 

 (ขณะขอมติที่ประชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๑๙ คน) 
  ผู้ที่เห็นชอบ  ๑. นายบุญเลิศ   ชุมกระโทก   ๒. นายพั่ว   เปลี่ยนกระโทก 
    ๓. นายถวิล       คล้ายจินดา ๔. นายสงวน      เงียบกระโทก 
    ๕. นางเพ็ญศรี    รัตนอุไร 
     
  

 ๔.๒. พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เพ่ือร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
อรุณ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางจิรานุวัฒน์  เรียนท่านประธานฯ ดิฉนันางจิรานุวัฒน์ สง่าแรง หัวหน้าส านักปลัดในส่วนของวาระนี้เป็น

การพิจารณาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ จ านวน 
๓ ท่าน ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดท าแผนก าหนดให้ทาง อบต.
จัดท ารายงานเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากค าสั่ง
คณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระลง จึงต้องให้ที่ประชุมสภาคัดเลือกสมาชิกสภาขึ้นมาเป็น
คณะกรรมการฯ แทนชุดเดิมค่ะ ขอที่สภาเสนอชื่อตัวแทน ๓ ท่านพร้อมผู้รับรองค่ะ  

นายสงวน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสงวน เงียบกระโทก สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ขอเสนอ
นายสุขสันติ ช้อนกระโทก ครับ 

 ผู้รับรอง ๑. นายพ่ัว    เปลี่ยนกระโทก 
  ๒. นายถวิล คล้ายจินดา 
นายสวาท เรียนท่านประธานฯ ผมนายสวาท แคล้วกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๓ บ้านหัวสะพาน ขอเสนอ  

นายบุญเลิศ ชุมกระโทก ครับ 
 ผู้รับรอง ๑. นายจันทร์   เอิบผักแว่น 
  ๒. นายจ าลอง   ฉุนกระโทก 

นายสุขสันติ เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุขสันติ ช้อนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๖ บ้านใหม่หัวสะพาน ขอ
เสนอนายสงวน เงียบกระโทก ครับ 

 ผู้รับรอง ๑. นายบุญเลิศ ชุมกระโทก 
  ๒. นายสวาท แคล้วกระโทก 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญได้ ครับ 



นายพิสิษฐ์ เรียนท่านประธาน ผมนายพิสิษฐ์ พงษ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ผมในฐานะผู้บริหารอบต.ทุ่งอรุณ 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา ๔.๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
และทุนส ารองเงินสะสม วงเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๔๗ ได้ระบุว่าประธานสภาท้องถิ่น
จะสั่งปิดประชุมสภาก่อนครบวาระไม่ได้เว้นแต่กรณีสภาเกิดอลเวง ๖(๒) ถ้าประธานสภา
สั่งปิดประชุมก่อนหมดวาระ สมาชิกไม่น้อยกว่าเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
สภาฯ เห็นว่าควรเปิดประชุมสภาฯ ต่อไปก็ให้ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไปจนกว่าจะ
หมดระเบียบวาระการประชุมโดยให้รองประธานสภาฯ เป็นประธานในที่ประชุมต่อไป (๓) 
ถ้ารองประธานสภาฯไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกสภาที่อยู่เลือก
สมาชิกเป็นประธานที่ประชุมต่อไป ครั้งนั้นท่านประธานสภาฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การที่ท่านไม่
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาฯ ถือว่าผิดอาญา มาตรา 
๑๕๗ ทีว่่า ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ใด ต้องจ าคุกตั้ง ๑ ปี ถึง ๔ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ฉะนั้นการกระท าดังกล่าวของประธานสภาฯ รองประธานสภฯ และเลขานุการสภาฯ ที่ไม่
ชี้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ครั้งนั้นว่าสมาชิกสามารถนั่งประชุมต่อได้ แต่ท่านไม่ชี้แจง การไม่
ด าเนินการต่อเกิดความเสียหายต่อ อบต. คือผมในฐานะผู้บริหารมีหน้าที่ใช้มีอ านาจใน
การพัฒนาที่จะน าโครงการดังกล่าวไปพัฒนาต าบลหมู่บ้าน ให้ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน แล้วผมจะต้องด าเนินการอย่างไรถ้ามีชาวบ้านเข้ามาถามว่าท่อที่สั่งมาท าใมไม่
ด าเนินการต่อ 

ประธานสภาฯ ผมต้องชี้แจงอย่างนี้ครับ ในการประชุมสมัยสามัญที่  ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่  ๑ วันที่  ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้นผมไม่ได้เซ็นต์รับญัตติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และทุนส ารอง
เงินสะสม เมื่อไม่ได้เซ็นต์รับจะน าเข้าที่ประชุมอย่างไร ซึ่งผมก็ได้ปรึกษากับสมาชิกสภา
อบตฯแล้วว่าจะไม่รับ ตามที่ท่านสงวนได้บอกว่าท่านไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเซ็นต์ขับไล่ให้ปลัด
ลาออกหรือโยกย้าย ผมขอชี้แจงอย่างนี้ครับว่าทางเราไม่มีเจตนาที่จะให้ปลัดลาออก แต่
เราต้องการให้ปลัดย้ายออกจากพ้ืนที่สาเหตุคืนท่านท าตัวไม่เหมาะสมกับผู้น า กับสมาชิก
นะครับ วันก่อนได้พูดกับท้องถิ่นอ าเภอท่านบอกว่าท่านท าตามกฎหมายแล้ว ครับเชิญ
พัฒนาชุมชนชี้แจงเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุครับ 

นายรัตนโชติ เรียนท่านประธานฯ ผมนายรัตนโชติ วัฒนะ พัฒนาชุมชนช านาญการ ผมมีเรื่องที่จะชี้แจง
ดังนี้ครับ เรื่องแรกเรื่องเด็กแรกเกิด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ยังคงรับลงทะเบียนรับเงิน
อุดหนุนเหมือนเดิมครับ เด็กที่ เกิดตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ขี้นมา รับลงทะเบียน
คุณสมบัติเหมือนเดิมครับรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ต่อปี ถ้าครอบครัว
ใดที่เสี่ยงต่อการยากจนรายได้ครัวเรือนไม่เกิน ก็สามารถมาลงทะเบียนได้ครับ เรื่องที่ ๒ 
ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ที่เกิดก่อน ๒ กันยายน ๒๕๐๕ ให้มาลงทะเบียนในเดือน
ตุลาคมถึงพฤศจิกายน ๒๕๖๓ พักเดือนธันวาคม แล้วเริ่มการลงทะเบียนอีกรอบในเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายรบกวนท่านสมาชิกช่วยแนะน าให้
ผู้สูงอายุที่ถึงเกณฑ์มาลงทะเบียน ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือการโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุเข้าบัญชี
ตอนนี้กรมบัญชีกลางเช็คละเอียดมาเช็คทุกอย่าง วันเดือนปีเกิด เช็คว่ามีการย้ายออกย้าย



เข้าหรือไม่   ถ้าย้ายแล้วไม่แจ้งทางท้องถิ่ นจะโดนตัดสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ จะต้องมา
ลงทะเบียน ครับมีท่านใดสงสัยสอบถามมาได้ครับ ส่วนเรื่องที่ว่ายังไม่มีการโอนเงินเข้า
บัญชีนั้น อาจเกิดจากสาเหตุ ๑. ไม่ส่งเลขบัญชีมาให้ผมจ านวนสิบกว่าคน ก็ต้องจ่ายเป็น
เงินสดให้ก่อน ๒. รายเลขบัญชีธนาคารผิด จ านวน ๓๖ คน ตอนนี้ก็แก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว 
๓. รายที่กรมบัญชีกลางยังไม่จ่ายเงิน จ านวน ๙๘ ราย ตอนนี้ผมแก้ไขข้อมูลให้แล้วครับ 
แต่ไม่เป็นไรครับรายที่ตกหล่นทางกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินย้อนหลังให้ครับ 

นายสุขสันติ  เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุขสันติ ช้อนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๖ บ้านใหม่หัวสะพาน 
กรณีที่ทางสาธารณะช ารุดขาดเพราะน้ าท่วม ผมได้แจ้งเรื่องมาทางช่างอบต.แล้ว และช่าง
ได้ออกไปส ารวจแล้ว ประเมินราคาใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผมแจ้งเรื่อง
มาแล้วถ้าเป็นสมัยนายกคนเดิมถ้าแจ้งเรื่องมาท่านนายกก็สั่งการให้ส่วนโยธาลงไป
ด าเนินการซ่อมแซมให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วัน แต่เรื่องนี้ผมได้แจ้งให้ด าเนินการซ่อมแซม
แล้วผ่านมา ๒ สัปดาห์ก็ยังไม่มีการด าเนินการใดๆ ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะใกล้ฤดูการ
เก็บเกี่ยวแล้วยังไงผมขอให้ความส าคัญหน่อยเป็นโครงการเร่งด่วนและงบประมาณก็ไม่
มาก 

นายพิสิษฐ์ เรียนท่านประธาน ผมนายพิสิษฐ์ พงษ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ขอชี้แจงเรื่องที่ท่านสมาชิกเสนอมา
ผมยังไม่ได้รับเรื่องเลยครับ ยังไงผมจะตามเรื่องให้ครับ 

นายพ่ัว เรียนท่านประธานฯ ผมนายพ่ัว เปลี่ยนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๕ บ้านใหม่หนองปรึก ขอ
อนุญาติท่านประธาน ชาวบ้านฝากถามมาครับเรื่องเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันว่าข่าวลือเป็นจริงหรือไม่ รบกวนท่านเหรัญญิกกองทุนฯ ช่วย
ชี้แจงว่าได้ปล่อยกู้ว่าอย่างไงให้ชี้แจงด้วยครับ เพราะเลขานุการสภาฯได้เป็นเหรัญญิก
กองทุนฯ ช่วยชี้แจงด้วยครับ 

ประธานสภาฯ กองทุนสวัสดิการชุมชนเมื่อก่อนจะมีสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการด้วยแต่ตอนหลังเขาได้ตัด
สมาชิกสภาฯออกจากกรรมการ พวกเราเลยไม่มีหน้าที่ที่จะรับรู้เรื่องของกองทุนฯ ฃแต่
กระนั้นยังมีท่านเลขานุการสภาฯท าหน้าที่เหรัญญิกกองทุนฯ ก็ให้เหรัญญิกกองทุนฯชี้แจง 
แต่เราก็ไม่มีอ านาจหน้าที่ที่จะไปจัดการต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของประธานกองทุนฯ 
ด าเนินการจัดการ คับเชิญเหรัญญิกกองทุนฯ 

นางปราณ ี เรียนท่านประธานฯ ดิฉันนางปราณี มิ่มกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๕ บ้านใหม่หนองปรึก ใน
ฐานะเหรัญญิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลทุ่งอรุณ ขอชี้แจงว่าตอนนี้เรามีเงินในบัญชี
จ านวน ๒ ล้านบาท แต่ที่ข่าวลือว่ามีการปล่อยกู้ออกไป มันเป็นเรื่องจริงค่ะ คือดิฉันมา
เป็นเหรัญญิกกองทุนฯ ปี ๒๕๕๙ นะคะ ซึ่งนายเอกวัฒน์ ซึมกระโทก มีปัญหาว่าท่านได้
เก็บเงินแทนดิฉันในบางหมู่บ้านในปีนั้นแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้น าเงินมาเข้าบัญชีกองทุนครบทุกหมู่ 
โดยท่านเอกวัฒน์ ไม่ได้น าเงินที่เก็บมาได้แต่ละเข้าบัญชีกองทุนครบทุกหมู่ เมื่อทราบข่าวก็
ได้มีการประชุมลับ โดยมีอาจาร์นนทชา ประธานกองทุนฯ ท่านก านันพิพัฒน์ รองประธาน
กองทุนฯ ได้ตกลงให้ทางท่านเอกวัฒน์ช าระเงินให้กองทุนฯจ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาทก่อนที่
ท่านเอกวัฒน์จะย้ายที่ท างาน ทั้งนี้ดิฉันเองก็ได้รับแรงกดดันหลายอย่าง ทางท่านประธาน
และรองประธานก็นิ่งเฉย ดิฉันก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องแก้ไขก่อนที่จะเป็นข่าวออกไป 
โดยให้ท าสัญญากู้เงิน ๒ ฉบับโดยมีท่านผู้ใหญ่ ๑ ท่านไม่ขอเอ่ยนามนะคะสัญญากู้เงิน
ฉบับหนึ่งและท่านเลขากองทุนฯคนเก่านะคะสัญญากู้เงินอีกฉบับหนึ่ง ตอนนี้สัญญาอยู่กับ



ดิฉันนะคะท่านใดสนใจดูก็ได้ค่ะดิฉันจะน ามาให้ดูค่ะ ตั้งแต่นี้ ไปดิฉันคิดว่าจะเป็น
ผู้ด าเนินการเก็บเงินเองค่ะ ขอน าเรียนแค่นี้ค่ะ 

ประธานสภาฯ ค าว่าหนังสือสัญญาท ากันไว้อย่างไร ค าว่าสัญญานี้ท ากันวันใหนและจะใช้คืนในวันใหนมี
ไหมครับ 

นางปราณ ี ในหนังสือสัญญานะคะท่านก านันเป็นคนเขียน ผู้ให้กู้จะเป็นอาจารย์นนทชา และปราณี
นะคะ แล้วผู้กู้ก็จะมีท่านผู้ใหญ่ และนายเอกวัฒน์ค่ะเป็นผู้กู้ โดยสัญญาจะให้ช าระให้หมด
สิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ปี ๒๕๖๔ ค่ะ  

นายพ่ัว เรียนท่านประธานฯ ผมนายพ่ัว เปลี่ยนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๕ บ้านใหม่หนองปรึก ท่าน 
อบต.ปราณียังชี้แจงไม่ครบครับคนที่เอาไปแล้วที่จ่ายขาดบัญชี ต้องบอกด้วยว่าเอาไป
เท่าไหร่ เพราะว่าเรื่องนี้พ่ีน้องประชาชนเขารู้หมดเลยครับเรารู้ทีหลังเขา เขาถามว่าเอา
เงินไปสามคน เอาไปคนละเท่าไหร่ คนแรกเอาไปเท่าไหร่แล้งโอนเงินเข้าบัญชีมาเป็นเงิน
เท่าไหร่ ที่จริงแล้วเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลทุ่งอรุณนะครับ พวกเราเป็น
คณะกรรมการโดยต าแหน่ง และเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ เหรัญญิก ประธานกองทุนฯ 
รองประธานกองทุนฯ ไม่มีสิทธิที่จะให้ใครยืมเงินไปได้ ถือว่าท่านเอ้ือประโยชน์ให้แก่พวก
ฟ้องนะครับ ถ้าเปิดบัญชีธนาคารจะรู้เลยครับว่ามีการโอนเงินเข้าวันและเวลาเท่าไหร่ โอน
ตอนใหนเข้าเลขบัญชีอะไรนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ครับท่าน อบต.พ่ัว ทางท่านเลขนุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจงแล้วว่านายเอกวัฒน์ได้ไปเก็บเงิน
จากชาวบ้านแล้วไม่น าเงินมาให้เหรัญญิกกองทุนฯ ไม่น าเงินมาเข้าบัญชีกองทุน 

นายสงวน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสงวน เงียบกระโทก สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง พอดีมี
เยาวชนในหมู่บ้านสอบถามมาครับว่าปีนี้จะมีการแข่งขันกีฬาหรือไม่ 

ประธานสภาฯ  เรื่องกีฬาผมว่าเดี๋ยวการประชุมครั้งหน้าเรามาปรึกษาหารือกันใหม่นะครับ ผมขอนัดที่
ประชุมในการประชุมสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้นสอง การแต่งกายในชุดสุภาพครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้ เมื่อไม่มีผู้ ใดสอบถามเพ่ิมเติม ผม

ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง อรุณทุกท่านมาก ปิดการประชุม 
เลิกประชุม  เวลา    16.00  น. 
 
 
 

    (ลงชื่อ)       ปราณี  มิ่มกระโทก  ผู้จดรายงานการประชุม 
                ( นางปราณี  มิ่มกระโทก ) 
                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  
 
  ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ สมัยสามัญ ที่   
๔/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถูกต้องแล้ว 
 
 
 
 



 (ลงชื่อ) ......แปว จากครบุรี.........          (ลงชื่อ) .........บุญเลิศ   ชุมกระโทก........ 
            ( นายแปว จากครบุรี )           ( นายบุญเลิศ   ชุมกระโทก ) 
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ) ..........สรุิน  จินดาทะเล........... 
       ( นายสุริน  จินดาทะเล ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

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

                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ     
      


