
รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 

สมัยวิสามัญที่ ๔ / ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 

วันศุกร์ ที่ ๑๓ 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  รับทราบ 

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

ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ท่านสมาชิกจะให้แก้ไข 
เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ เชิญครับ 

นายสมาน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสมาน กล่ ากระโทก สมาชิกหมู่ ๑ บ้านปอพราน ขออนุญาติ
ขอแก้ไข โครงการเร่งด่วนอย่าง เช่น ถนนหน้าบ้านอดีตบ้านผู้ใหญ่ เป็นอดีตสมาชิกอบต. 
ครับขอบคุณครับ 

นายสุริน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ขอแก้ไข
ค าผิดจาก ซึ่งตอนนี้ท่านท าหน้าที่เลขานุการสภาอบต. เป็นซึ่งตอนที่ท่านท าหน้าที่
เลขานุการสภา อบต. 

นายพั่ว เรียนท่านประธานฯ ผมนายพ่ัว เปลี่ยนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๕ บ้านใหม่หนองปรึก เรื่อง
เงินกองทุนสวัสดิการชุมชน อยากให้เลขาสภา อบต. ได้บันทึกด้วยว่าเป็น ๓ คน นะครับ 
ไม่ใช่ ๒ คนครับ 

 นางปราณ ี เรียนท่านประธานฯ ดิฉันนางปราณี มิ่มกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๕ บ้านใหม่หนองปรึก ใน
ฐานะเลขาสภา อบต. ขอชี้แจงว่าสมาชิกทุกคนได้เป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ส่วนมากจะไม่ได้เป็นกรรมการ จากที่นายอ า เภอโชคชัยเรียกประชุมมอบหมายให้



ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่คัดเลือกคณะกรรมการด้วยตนเอง ซึ่งรายชื่อคณะกรรมการอยู่ที่ดิฉันนะ
คะ และกองทุนสวัสดิการชุมชนจะมีการประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งก่อนสิ้นปีนี้ค่ะ แล้วดิฉัน
จะน าเรียนอีกครั้งว่าในที่ประชุมได้กล่าวว่าอย่างไร ส่วนเรื่องเงินดิฉันไม่อยากจะชี้แจงในที่
ประชุมสภาอบต.ฯ มาก เพราะว่าส่วนมากก็ไม่ได้เป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
วันนั้นดิฉันก็ได้น าเรียนให้ท่านทราบคร่าว ๆ ไปแล้วค่ะ มันมี ๒ คนนะคะ ที่กู้ไปและท า
สัญญากัน ๒ ใบ ถ้าท่านหรือสมาชิกท่านใดติดใจก็ไปดูเอกสารการกู้เงินที่บ้านได้นะคะ เรา
เขียนสัญญาไว้อย่างไร โดยมีผู้รู้กฎหมายแนะน าให้ดิฉันท า กรรมการและก็ประธาน
กองทุนฯ ท าข้ึนมา ก็ขอน าเรียนเพียงแค่นี้ก่อนค่ะ  

นายสวาด เรียนท่านประธานฯ ผมนายสวาด แคล้วกระโทก รองประธานสภาฯ และสมาชิกหมู่ ๑๓ 
บ้านหัวสะพาน ผมอยากท าความเข้าใจครับว่า ในเรื่องของกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ทุ่ง
อรุณ ถามว่าทุกคนทุกท่านรู้เห็นหรือไม่ ไม่ทุกคนครับ แต่เรื่องนี้ที่จะชัดเจนจริง ๆ ต้อง
เป็นประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน และคณะกรรมการแต่ละหมู่ที่ได้รับคัดเลือกเข้ามา
เป็นคณะกรรมการ แต่ในส่วนตอนนี้ถ้าเรามาไล่กันในที่ประชุมสภา อบต. ซึ่งเรามีการ
ประชุมในวาระของเรา ซึ่งในวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ซึ่งท่านสมาชิกได้
สอบถามมา จริง ๆ แล้วมันก็ไม่เข้ากับวาระการประชุมครับ จึงอยากเสนอประเด็นนี้ซึ่ง
เป็นกรณีกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ จริง ๆ อยากให้ท่านสามาชิก ไว้เวลาที่มีการประชุม
ใหญ่ของกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ท่านค่อยสอบถามในที่ประชุมจะดีกว่าครับ ถ้าหากเรา
พูดอะไรไปอาจเกิดความเสียหาย ครับ 

นายพั่ว เรียนท่านประธานฯ ผมนายพ่ัว เปลี่ยนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๕ บ้านใหม่หนองปรึก ถ้า
ไม่ให้มีการสอบถามก็ไม่ต้องบันทึกลงในรายงานการประชุม ถ้าลงแล้วผมต้องสอบถามถ้า
ไม่สอบถามไม่ได้ครับ ต้องสอบถามให้เข้าใจให้รู้เรื่องครับ คุณจะตอบหรือไม่ก็เป็นเรื่อง
ของคุณครับ ในเมื่อมีการบันทึกลงในรายงานการประชุมผมสงสัย ผมมีสิทธิที่จะสอบถาม
ได้ครับ ขอบคุณครับ  

นายสวาด เรียนท่านประธานฯ ผมนายสวาด แคล้วกระโทก รองประธานสภาฯ และสมาชิกหมู่ ๑๓ 
บ้านหัวสะพาน ครับท่านประธาน จริง ๆ แล้วเรื่องนี้ท่านสมาชิกเป็นคนเกริ่นขึ้นมา ถ้า
เลขาสภา อบต. ไม่บันทึกลงในรายงานการประชุมท่านก็ว่าอีก จริง ๆ อยากให้แบ่งแยก 
คือการประชุมเรื่องนั้นน่าจะเป็นของการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ เพ่ือความ
ชัดเจน และจะได้บ่งชี้ชัดได้ว่าการกระท านั้นเป็นความผิดของใคร หรือใครท าถูก ครับ 

ประธานสภาฯ ครับคือเป็นอย่างนี้ ครับ ท่าน อบต.พ่ัว ได้สอบถามทางเลขาสภา อบต. เรื่องกู้เงินกองทุน
สวัสดิการชุมชนฯ ท่าน อบต.พ่ัว อยากให้ลงเป็น ๓ คน แต่ทางเลขาสภา อบต. ได้ชี้แจงไป
แล้วว่ามี ๒ คน ท่าก็ต้องเข้าใจ แต่ท่านก็ให้ลง ๓ คนอีก ถ้าท่านสงสัยว่า ๓ คน ก็ให้ไปดู
เอกสารที่ประธานกองทุนฯ ก็คงเข้าใจนะครับ ก็เลขาสภา อบต. ชี้แจงแล้วว่ามีเพียง ๒ 
คน คนที่ ๓ มาจากใหนก็ให้ท่านไปถามทางประธานกองทุนฯ เพราะพวกเราไม่ได้เป็น
คณะกรรมการกองทุนฯ เป็นเพียงสมาชิกเท่านั้น 

ประธานสภาฯ มีท่านใดขอแก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๔/๒๕๖๓ 

ครั้ง ๑ ในการประชุมสภาฯ  ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม รับรองรายงาน 

- เห็นชอบ  ๑๙ เสียง 



- ไม่เห็นชอบ       - เสียง  
- งดออกเสียง    -  เสียง 

 (ขณะขอมติที่ประชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๑๙ คน) 
 

ระเบียบวาระที ๓ ญัตติด่วน (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ รายงานผลการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็น รายงานผลการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญเจ้าหน้าที่มาชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบครับ 

น.ส.สาริสา เรียนท่านประธานฯ ดิฉัน น.ส.สาริสา เอิบผักแว่น ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ใน
ส่วนของวันนี้ก็จะเป็นรายงานผลการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ค่ะ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งทางคณะกรรมการ
ติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ด าเนินการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้ว และได้น าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ทุ่ง
อรุณ แล้วจึงขอรายงานสรุปดังนี้ ค่ะ หน้า ๑๕ เอกสารที่แจกเพ่ิม ส่วนที่ ๓ เป็นการ
ประเมินประสิทธิภาพผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ โครงการที่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวนโครงการทั้งหมด ๓๐๙ 
โครงการ และโครงการที่น ามาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ จ านวน ๑๓๕ โครงการ โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมจ านวน ๒๒ โครงการแต่ว่า
ท าไปทั้งหมด ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๐ เปอร์เซ็นต์  ผลการด าเนินงานตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่รวมโครงการที่จ่ายขาด
เงินสะสม คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๔ เปอร์เซ็นต์ ทั้งหมด ๘๗ โครงการ เพราะว่าโครงการ
บางโครงการไม่ได้ท า เพราะช่วงนี้ภาวะโรคระบาดโควิด ส าหรับโครงการที่ด าเนินการจริง
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีดังต่อไปนี้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
      มีทั้งหมด ๘ โครงการ แต่ด าเนินการ ๗ โครงการ 

๑. โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพแก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ผู้น าท้องถิ่น งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประมวลผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ใน อบต.ทุ่ง
อรุณ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๓. โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ปีนี้จะอุดหนุน 
อบต.โชคชัย งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท 

๔. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ 
๔๐,๐๐๐ บาท 

๕. โครงการอุดหนุนสภาองค์กรชุมชนต าบลทุ่งอรุณ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
๖. โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 



๗. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร. และเราท าเป็นโครงการจิตอาสาแทนนะคะ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒  

      ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
๑. โครงการค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ งบประมาณ 

๑๐๙,๖๑๐ บาท 
๒. โครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง

อรุณ งบประมาณ ๑๖๖,๖๐๐ บาท 
๓. โครงการสนับสนุนเครื่องใช้ส าหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ งบประมาณ 

๓๐,๐๐๐ บาท 
๔. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ งบประมาณ 

๔๕๕,๗๐๐ บาท 
๕. โครงการสนับสนุนนมส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ทั้ง ๖ โรงเรียนในต าบลทุ่งอรุณ งบประมาณ ๑,๕๔๓,๒๐๐ บาท 
๖. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบประมาณ ๒,๒๕๒,๐๐๐ บาท 
๗. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อบต.ทุ่งอรุณ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๘. โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ งบประมาณ 

๓๐,๐๐๐ บาท 
๙. โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ งบประมาณ 

๒,๐๐๐ บาท 
๑๐. โครงการปรับปรุงห้องเรียน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ งอรุณ  งบประมาณ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. โครงการส่งสริมการเรียนรู้เด็กไทยผ่านการเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ 

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๒. โครงการควบคุมการระบาดไข้เลือดออก งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 
๑๓. โครงการส ารวจสัตว์เลี้ยง และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน งบประมาณ 

๘๐,๐๐๐ บาท 
๑๔. โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ต.ทุ่งอรุณ ทั้ง ๑๗ หมู่ ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ 

บาท 
๑๕. โครงการจัดรถรับส่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ด้อยโอกาสในต าบลทุ่ งอรุณ 

งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
๑๖. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ทุ่งอรุณเกมส์ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๗. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๘. โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนต าบลทุ่งอรุณ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑๙. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๙,๕๐,๐๐๐ บาท 
๒๐. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณ ๒,๔๐,๐๐๐ บาท 
๒๑. โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒๒. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนทุ่งอรุณ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒๓. โครงการสมทบกองทุน สปสช งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ บาท 
๒๔. โครงการสมทบกองทุนบ าเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๒๖๒,๐๐๐ บาท 



       ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
      ด้านพัฒนาบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. โครงการรณรงค์ ส่งเสริม พ้ืนฟู อนุรักษ์ ทัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการแก้ไขปัญหาผักตบฉวา และวัชพืชในแหล่งน้ า งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๓. โครงการลดพังทลายของหน้าดิน และส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ 

บาท 
๔. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ 

บาท 
๕. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 

 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ไม่ได้ท า 
 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 ด้านพัฒนา อนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าท้องถิ่น อบต.ทุ่งอรุณ งบประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒ โครงการจัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
๓ โครงการร่วมพิธีสมโภชน์อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจ าอ าเภอโชคชัย งบประมาณ 

๓๐,๐๐๐ บาท 
๔ โครงการร่วมพิธีสมโภชน์อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจ าจังหวัดนครราชสีมา ไม่ได้

จัด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

        โครงสร้างพื้นฐาน ได้ด าเนินการทั้งหมด ๒๓ โครงการประกอบด้วย 
๑ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ทุ่งอรุณ งบประมาณเบิกจ่าย 

๑๙๙,๐๐๐ บาท 
๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากคลองชลประทาน ถึงคลอง

สาธารณะ หมู่ที่ ๑ งบประมาณเบิกจ่าย ๑๙๕,๓๐๐ บาท 
๓ โครงการเปลี่ยนจากขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่๒ เป็นโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่๑

งบประมาณเบิกจ่าย ๑๙๘,๐๐๐ บาท 
๔ โครงการเปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรึกหมู่ที่ 

๓ สายบ้าน นางทัศนาวลัย เปลี่ยนประทุม ถึงบ้าน นางลัดดา ช่องกระโทก 
งบประมาณเบิกจ่าย ๒๗๓,๐๐๐ บาท 

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรึก สายบ้าน นางพัด ถึงบ้าน 
นางกาญจนา ยังไม่เบิกจ่าย 

๖ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๔ บ้านวังตะแบก งบประมาณเบิกจ่าย ๑๙๗,๐๐๐ 
บาท 

๗ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากคลองชลประทานสาย ๓๘ ถึงทางเข้าหมู่บ้านวัง
ตะแบก งบประมาณเบิกจ่าย ๑๖๕,๐๐๐ บาท 



๘ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่  ๖  บ้านโค้งกระโดน งบประมาณเบิกจ่าย 
๑๙๘,๐๐๐ บาท 

๙ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโค้งกระโดน ถึงทางแยกท่าลาดขาว งบประมาณ
เบิกจ่าย ๓๐๒,๐๐๐ บาท 

๑๐ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๗ บ้านดอนเกตุ งบประมาณเบิกจ่าย ๑๙๘,๐๐๐ 
บาท 

๑๑ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งอรุณ งบประมาณเบิกจ่าย ๔๒๙,๐๐๐ 
บาท 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านอดีตก านันจากบ้านหนองปรึก
เชื่อมต่อกับหมู่ ๙ โนนปอแดง งบประมาณเบิกจ่าย ๓๘๒,๙๐๐ บาท 

๑๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่  ๙  บ้ านโนนปอแดง งบประมาณ เบิกจ่าย 
๑๙๘,๐๐๐ บาท 

๑๔ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหมู่ ๑๐ บ้านหนองทองค า งบประมาณ
เบิกจ่าย ๙๙,๐๐๐ บาท 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านดะแลง สายจากในหมู่บ้าน
จากถังประปาถึงบ้านนายจรูญ งบประมาณเบิกจ่าย ๓๗๗,๐๐๐ บาท 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ บ้านใหม่ดอนเกตุ จากไร่นายทอน
ไปประปาใหม่ งบประมาณเบิกจ่าย ๓๔๒,๔๐๐ บาท 

๑๗ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่  ๑๒ บ้านใหม่ดอนเกตุ งบประมาณเบิกจ่าย 
๑๙๘,๐๐๐ บาท 

๑๘ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่  ๑๓ บ้านหัวสะพาน งบประมาณเบิกจ่าย 
๑๙๘,๐๐๐ บาท 

๑๙ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสามแยกไร่นายเรศ ถึงไร่นางไม หมู่ ๑๔ บ้าง
หนองโพธิ์ งบประมาณเบิกจ่าย ๑๒๕,๐๐๐ บาท 

๒๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที่ ๑๕ ซอยหลังวัดหนองปรึกด้านทิศตะวันตก ยังไม่เบิกจ่าย 

๒๑ เปลี่ยนจากโครงการหมู่ ๑๖ เป็นโครงการต่อเติม อาคารส านักงาน อบต.ทุ่งอรุณ
งบประมาณเบิกจ่าย ๒๔๘,๐๐๐ บาท 

๒๒ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่  ๑๖ บ้านใหม่หัวสะพาน งบประมาณเบิกจ่าย 
๑๙๘,๐๐๐ บาท 

๒๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่เกตุอรุณทรัพย์ งบประมาณเบิกจ่าย 
๑๙๙,๐๐๐ บาท 

 
       ผลการด าเนินงานของโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

         มี ทั้งหมด ๒๒ โครงการ แต่ด าเนินการ ๒๐ โครงการ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านปอพราน สายจากประปา

หมู่บ้านถึงถนนสี่เลน งบประมาณเบิกจ่าย ๔๓๒,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านโกรกน้ าใส สายจากนายผู้ใหญ่ดิ้นถึงนา

ผู้ใหญ่บังอร งบประมาณเบิกจ่าย ๔๙๖,๕๐๐ บาท 



๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านโกรกน้ าใส สายจากนาผู้ใหญ่
นอมถึงถนนสี่เลน งบประมาณเบิกจ่าย ๔๘๒,๕๐๐ บาท 

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านหนองปรึก สายจากบ้านนาย
น้อยเชื่อมต่อสายประปาหมู่บ้าน งบประมาณเบิกจ่าย ๔๙๑,๐๐๐ บาท 

๕. ยังไม่ได้ด าเนินการ 
๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล หมู่ ๕ บ้านสะแกกรอง สายจากบ้านนาย

เชย ต่อจากของเดิมถึงสะพานคอนกรีต งบประมาณเบิกจ่าย ๔๕๒,๐๐๐ บาท 
๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล หมู่ ๕ บ้านสะแกกรอง ตรงทางเข้า

หมู่บ้านถึงสามแยกทางเข้าโรงเรียนบ้านโค้งกระโดน งบประมาณเบิกจ่าย ๔๙๗,๗๐๐ 
บาท 

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านดอนเกตุ สายจากบ้านนางอุ่น
ถึงบ้านนางหลง งบประมาณเบิกจ่าย ๔๔๙,๒๐๐ บาท 

๙. ยังไม่ได้ด าเนินการ 
๑๐. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งอรุณ สายทางเข้าหมู่บ้าน งบประมาณ

เบิกจ่าย ๒๒๘,๐๐๐ บาท 
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านทุ่งอรุณ สายจากบ้านนางสาย

ถึงป่าช้า งบประมาณเบิกจ่าย ๒๗๘,๐๐๐ บาท 
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ต่อจากบ้านนาย

ทรงถึงถนน คสล.เส้นเดิม งบประมาณเบิกจ่าย ๔๘๒,๕๐๐ บาท 
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล หมู่ ๑๑ บ้านดะแลง สี่แยกสระน้ าบ้านดะ

แลงถึงเขตต่อต าบลแชะ งบประมาณเบิกจ่าย ๔๙๓,๐๐๐ บาท 
๑๔. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่  ๑๒ บ้านใหม่ดอนเกตุ  สายในหมู่บ้าน 

งบประมาณเบิกจ่าย ๔๙๐,๐๐๐ บาท 
๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ บ้านหัวสะพาน ต่อจากบ้านฮ้วน

ถึงบ้านนางจันทนา งบประมาณเบิกจ่าย ๒๘๕,๔๐๐ บาท 
๑๖. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวสะพาน สายถนนสี่เลนถึงนานางรุจี 

งบประมาณเบิกจ่าย ๔๘๗,๐๐๐ บาท 
๑๗. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองโพธิ์ สายจากแยกโรงโม่หินโชค

ชัยถึงไร่นายเรศ งบประมาณเบิกจ่าย ๙๘,๔๐๐ บาท 
๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๕ บ้านใหม่หนองปรึก สายอ่าง 

พนช. งบประมาณเบิกจ่าย ๔๘๐,๐๐๐ บาท 
๑๙. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่  ๑๕ บ้านใหม่หนองปรึก ภายในหมู่บ้าน 

งบประมาณเบิกจ่าย ๙๖,๐๐๐ บาท 
๒๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๖ บ้านใหม่หัวสะพาน สายจากบ้าน

ทองทิพย์ถึงศาลากลางหมู่บ้าน สายโค้งวัดปอพราน งบประมาณเบิกจ่าย ๔๑๔,๒๐๐ 
บาท 

๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๗ บ้านใหม่เกตุอรุณทรัพย์ เส้นทาง
ขึ้นเขาดอนเกตุต่อจากสายเดิมที่ท า งบประมาณเบิกจ่าย ๔๑๐,๓๐๐ บาท 

๒๒. โครงการขุดลอกสระน้ า อบต.ทุ่งอรุณ งบประมาณเบิกจ่าย ๔๙๒,๐๐๐ บาท 
 



นี้คือโครงการทั้งหมดที่จัดท าในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และนี้เป็นการรายงานผลการ
ติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอบคุณ
ค่ะ 

ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ก็ได้ผ่านพ้นไป เราก็ได้มีการประมวลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็น
ประจ าทุกปี พอถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เราก็จะมาประมวลผลอีกประมาณปลายปี
งบประมาณ นะครับ มีท่านใดที่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือเปล่าครับ 

นายสวาด เรียนท่านประธานฯ ผมนายสวาด แคล้วกระโทก รองประธานสภาฯ และสมาชิกหมู่ ๑๓ 
บ้านหัวสะพาน ครับท่านประธาน โครงการทุกอย่างที่ได้ท ามาก็ถือว่าโอเค แต่ผมก็มีข้อ
สงสัยอยู่ว่ามีโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๔ บ้านวังตะแบก ผมไม่ได้เข้าไปดูในตัว
โครงการว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง แต่ได้ยินคนในชุมชนบอกว่ามีแต่บ่อบาดาล กับถัง
กรอง แต่ไม่มีอุปกรณ์ครบไม่สามารถใช้งานได้ อยากสอบถามว่าโครงการนี้มีขอบเขต
โครงการขนาดใหนครับ และในส่วนแผนงานตามที่เจ้าหน้าที่สรุปประมวลผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป ไม่ทราบว่าในส่วนของสมาชิกสภาฯ ก่อนที่จะมีการคืนเงินประกันงาน อยากให้
เจ้าหน้าที่ อบต. แจ้งทางสมาชิกแจ้งสมาชิกสภาฯ ว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดี
หรือไม่ หากโครงการเกิดความช ารุดแต่ไม่ได้ตรวจสอบกันก่อนที่จะมีการคืนเงินประกัน
งาน สมาชิกสภาฯ มีส่วนที่จะรับรู้ได้ไม่ หรือมีการส ารวจงานก่อนที่จะมีการคืนเงินประกัน
งาน เหมือนกับว่าบางงานที่ผ่านมาสมาชิกสภาฯ ก็ไม่รู้ว่าทางส านักงานได้คืนเงินประกัน
งานไปแล้ว มารู้ภายหลังแต่พบว่างานมีความเสียหาย อยากฝากท่านประธานครับ 

นายบุญเลิศ เรียนท่านประธานฯ ผมนายบุญเลิศ ชุมกระโทก สมาชิกหมู่ ๒ บ้านโกรกน้ าใส ในฐานะ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
อรุณ จากที่ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ มีท่าน ผอ.
โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ฝากถามมาเกี่ยวกับเรื่องโครงการ ที่เจ้าหน้าที่ได้รายงานว่าโครงการ
ไม่ได้จัดท านั้นเป็นเพราะอะไรจึงไม่ได้ท า ท าให้เกิดผลเสียแก่ประชาชนหรือไม่ที่ไม่ได้ท า
โครงการ ครับขอบคุณครับ 

นายสุขสันติ เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุขสันติ ช้อนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๖ บ้านใหม่หัวสะพาน ผม
ขอพูดต่อทางสมาชิกหมู่ที่  ๒ ครับ กรณีพอดีผมก็เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ พอดีท่าน ผอ.
โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ได้ฝากเรื่องงบประมาณท าถนนหมู่ ๑๖ บ้านใหม่หัวสะพาน ขาด
ช ารุด ซึ่งผมได้แจ้งเป็นโครงการเร่งด่วน แต่ท าใมไม่มีงบประมาณที่เร่งด่วนที่จะด าเนินการ
ซ่อมแซมถนนได้ครับ ซึ่งท่าน ผอ. ก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องโรงเรียนหลังคารั่ว ทางโรงเรียน
สามารถจะยืมเงินงบประมาณตัวอ่ืนมาทดแทนได้ แต่ท าไม อบต. ไม่สามารถดึง
งบประมาณอย่างอ่ืนมาทดแทนตัวเร่งด่วนได้ครับ ซึ่งคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมก็
เห็นด้วยครับ ท าไมท าให้ไม่ได้ครับ เพราะว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเพราะใกล้ที่จะ
เกี่ยวข้าวแล้วครับ แต่ผู้บริหารยังไม่ด าเนินการให้ ผมแจ้งมาก็บอก งบไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ 
บาทครับ แต่ให้รอตามแผนตามโครงการ ผมว่าถ้ามีนายกท่ีมาจากการเลือกตั้งคงรอไม่เกิน 
๒ สัปดาห์ ครับ ผมส่งเรื่องมาตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม จนถึงวันนี้ยังไม่มีการด าเนินการใด 
ๆ ครับ เป็นเพราะเหตุใดครับ และเรื่องท าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ของหมู่ ๑๖ บ้าน
ใหม่หัวสะพาน ตอนนี้ได้ขุดเจาะแล้วครับ เจาะเฉยๆ ครับ ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานครับ ผมก็ได้
โทรปรึกษานายช่างว่าจะท าอย่างไรถึงสามารถใช้งานได้ชาวบ้านก็สอบถามมา ซึ่งก็ได้
ค าแนะน ามาว่าให้เข้าข้อบัญญัติเลยครับ เมื่อมีงบประมาณมาจะได้ด าเนินการต่อได้ แต่



ผมได้เสนอผู้บริหาร ผู้บริหารบอกว่าท าไม่ได้ เพราะอะไรครับถึงท าไม่ได้ในเมื่อชาวบ้าน
เดือดร้อน ถ้าท่านคิดว่าจะช่วยชาวบ้านแก้ความเดือดร้อนจริงครับ เพราะว่าบ้านผมเจาะ
น้ าบาดาลครับแต่ว่ายังขาดถังกับขยายเขตท่อประปาครับ ขอบคุณครับ 

นายสุริน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง จริง ๆ เราได้
รับรองรายงานการประชุมไปแล้วนะครับ ผมมาอ่านอีกทีก็พบว่ามีตกหล่นอีกเล็กน้อย
สามารถที่จะเพ่ิมอีกได้หรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ ถ้าพบว่ามีข้อบกพร่องสามารถที่จะท าการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ครับ 
นายสุริน ครับท่านประธานฯ ผมขอเพ่ิมเติมตรงที่ ผมพูดว่า ยกตัวอย่างเช่นโครงการถนนลาดยาง

บ้านดะแลง ผมบอกว่าสมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๑ ขอเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกแต่ท าจริง
ได้ถนนลาดยางแบบแคปซีลมา ครับขอให้เพ่ิมเติมลงไปในรายงานการประชุมด้วยครับ
ขอบคุณครับ 

 
 
นายพิสิษฐ์ เรียนท่านประธาน ผมนายพิสิษฐ์ พงษ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ขออนุญาตชี้แจงต่อที่ประชุม ตามที่
สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมาเรื่องแรก เงินประกันโครงงาน การคืนเงินประกันโครงการ 
มันมีระเบียบส านักนายกรัฐมาตรี เรื่องพัสดุ ว่าจะให้ตั้งคณะกรรมการ ๓ คน ท าหน้าที่
ตรวจสอบโครงการแล้วรายงานผลการด าเนินการ ถ้าท่านพบว่า ถนนมีความช ารุดเสียหาย 
ท่านสามารถมารายงานไว้ที่ อบต. ได้เลยครับ เพ่ือที่จะให้คณะกรรมการลงไปตรวจสอบ
ไปแก้ไขก่อนที่จะครบก าหนดสัญญาครับ เรื่องสองโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท านั้น 
เป็นโครงการรางระบายน้ า เป็นงานที่ค่อนข้างยากหาผู้รับเหมามาท ายาก อย่างโครงการ
รางระบายน้ าบ้านหนองปรึก ภายไปแล้ว ๓ เดือนแล้ว ตอนนี้ผมต้องแจ้งผู้ที่ทิ้งงาน
เพราะว่าไม่ด าเนินการต่อ ตอนนี้ต้องปรับผู้รับเหมาทุกวันครับวันละ ๒๗๐ บาท ถ้ายังช้า
อยู่ก็จะแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานครับ ส่วนโครงการรางระบายน้ า หมู่ ๗ ที่ยังไม่ได้ท าก็ยังหาผู้รับ
จ้างไม่ได้ครับ ไม่มีผู้รับจ้างโครงการดังกล่าวเลยตกไปครับ ส าหรับการขุดเจาะบ่อบาดาลที่
ต้องมีถังแชมเปญนะครับ การจ่ายงบประมาณทุกครั้งเราต้องเกลี่ยให้ทั้ง ๑๗ หมู่บ้านครับ 
ผมอยากให้ครบตั้ งแต่ครั้งแรกแต่ก็ไม่ยกมือให้นะครับ ฉะนั้นที่ผ่านมาต้องเกลี่ย
งบประมาณให้ทุกหมู่ตามงบประมาณที่จ่ายแต่ละครั้ง ถ้าเราจะเจาะบ่อบาดาลพร้อมถัง
แชมเปญพร้อมกันเลย ก็จะได้หมู่ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพราะปีที่แล้วเป็นโครงการเร่งด่วน
เรื่องเจาะน้ าบาดาล ก็มีโครงการว่าปีนี้เราจะจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือตั้งถังแซมเปลนะครับ 
ผมก็น าเข้าที่ประชุมสภาฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ในการติดตั้งประปาหมู่ ๔ หมู่ ๑๖ หมู่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผมก็
น าเข้าที่ประชุม เพ่ือตั้งถังแซมเปญให้กับหมู่ ๙ แต่ที่ประชุมก็ไม่ได้อนุมัติท่านบอกว่าไม่
เดือดร้อน นี้คือปัญหาว่าท าใมไม่มีถังแซมเปญจะให้ อบต.ท าในข้อบัญญัติไปก่อนนะครับ 
ท าแน่นอนครับแต่ตอนนี้ ๓ เดือนแรกต้องยืมเงินสะสมไปใช้เป็นค่าตอบแทนเงินเดือนค่า
ใช้สอยอ่ืน ๆ ครับ เดือนละ ๑ ล้านบาท ฉะนั้นจะท าเลยท าไมได้ครับต้องรองบประมาณ
เข้าน้อยก็กลางเดือนอย่างน้อย ๓ เดือนขึ้นไปครับในข้อบัญญัติของเราทั้งหมดครับอันนี้
คือปัญหา เรื่องที่ ๒ กรณีถนนช ารุดเร่งด่วนผมเรียนว่ากรณีถนนช ารุดเร่งด่วน ผมได้จ่าย
งบประมาณไปเมื่อวานนี้ครับ ๑๗ หมู่บ้าน ๆ ละ ๑๐ คันรถครับ เพ่ือจะให้มีการซ่อมแซม
ถนนทุกหมู่ แต่สภาฯแห่งนี้ท่านก็รู้อยู่ว่ามีผู้ที่ยกมือเห็นด้วยเพียง ๕ ท่านเท่านั้น คือท่าน



สงวน หมู่ ๙ ท่าน อบต.พ่ัว ท่าน อบต.ถวิล ท่านเพ็ญศรี มี ๕ ท่านที่ยกเห็นด้วยกับ
โครงการ ฉะนั้นท่านจะบอกว่าผมไม่วางแผนไม่ด าเนินการให้เลย เร่งด่วนนะครับก็เกิด
ปัญหาว่างบประมาณเรายังไม่เข้านะครับที่จะท า ฉะนั้นจึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบผม
เสนอต่อที่ประชุม ผู้ใหญ่โทรมาหลายครั้งขอลูกรังสัก ๑๐ คันรถเนื่องจากเดือดร้อนมาก
ก่อนเก็บเกี่ยวข้าวแต่ปรากฏว่าท่านไม่อนุมัติโครงการให้ผม ๔๙๐,๐๐๐ บาท หมู่ละ
ประมาณ ๑๐ คันรถ ตามความจ าเป็นขอเรียนที่ประชุมทราบนะครับขอบคุณครับ 

นายสุขสันติ เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุขสันติ ช้อนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๖ บ้านใหม่หัวสะพาน ผม
ฝากท่านประธานเรียนถามผู้บริหารครับ อย่างกรณีขอผมนี้คือถนนขาดจากอุทกภัยนี้ท่าน
จะไม่ซ่อมใช่หรือไม่ครับ เพราะว่ามันเป็นโครงการเร่งด่วนเกิดจากอุทกภัยครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัดครับ ท่านจะซ่อมหรือไม่ซ่อมครับ 
นายพิสิษฐ์ โครงการถนนสายนี้ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผมได้น าเข้าที่ประชุมถนนนานาย

ภาส งบประมาณ ๘๘,๐๐๐ บาท แต่ท่านไม่รับโครงการท่านบอกยังไม่มีโครงการเร่งด่วน 
ตามบันทึกประชุมท่านก็บอกไว้อยู่ ท าไมตอนนี้ท่านถึงเร่งด่วนกะทันหัน ณ วันนี้ครับ อันนี้
คือข้อเท็จจริงที่ผมได้เสนอไปแล้วในการแก้ปัญหา ๘๘,๐๐๐ บาท ท่านจะเอาไปใหนก็ได้
ในหมู่บ้านของท่านแต่ท่านไม่รับเอาซึ่งตอนนี้ พึ่ง ๒ เดือนงบประมาณยังไม่เข้าในการที่จะ
น าเงินไปพัฒนา อันนี้คือปัญหาที่ท่านบอกว่าไม่มีโครงการที่เร่งด่วนตามที่ผมเสนอมา แต่
ตอนนี้ท่านบอกว่าเร่งด่วนหมายถึงอะไรครับ ขอบคุณครับ 

นายสุขสันติ ท่านได้ลงไปดูหน้างานหรือยังครับว่าถนนสายใหนที่พังครับ ถนนสายที่พังกับถนนสายนา
นายภาสมันคนละสายครับ อันนี้โครงการเร่งด่วนหลังฝน ท่านมีหน้าที่ท่านต้องท าเลยครับ
หรือท่านจะให้ชาวบ้านยกรถบรรทุกข้าวข้ามไปบรรทุกข้าวครับ มันคนละสายกันครับ 
หรือท่านเห็นว่าสมาชิกสภาฯไม่เห็นด้วยท่านเลยโกรธไม่ท าให้ครับ จะได้แจ้งชาวบ้าน สา
มาขิกสภาฯในนี้ก็มีครับที่ใช้ถนนเส้นนี้ครับ 

นายสวาด เรียนท่านประธานฯ ผมนายสวาด แคล้วกระโทก รองประธานสภาฯ และสมาชิกหมู่ ๑๓ 
บ้านหัวสะพาน ประเด็นแรกที่ท่านผู้บริหารได้เสนอที่ผ่านมา รายละเอียดไม่ชัดเจนตรงที่
ว่าถนนหมู่ที่ ๑-๑๗ ถนนการเกษตร ไม่ชัดเจนว่าอะไร ส่วนที่ท่านสุขสันติจริง ๆ แล้วก็หัว
นาของผม ณ ตอนนี้หลังจากน้ าท่วมมีท่อระบายน้ าแต่ระบายน้ าไม่ทันท าให้ถนนขาด แต่
ถนนตรงนานายภาส นายเล็กเป็นคนละโครงการ แต่ตอนนี้อยากจะให้เป็นการแก้ไข
เร่งด่วนครับโดยอ านาจหน้าที่ของท่านผู้บริหาร ผมคิดว่าท าได้ครับ ตามตัวบทกฎหมาย 
คงไม่กี่บาท ที่ว่าเร่งด่วนคือตัวนี้ครับ ตอนนี้ชาวบ้านได้น าไม้ไปพาดเพ่ือจะข้าม รถไม่
สามารถข้ามได้ ส่วนตรงถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนิดหน่อยอันนั้นไม่เร่งด่วนเท่าตัวนี้ครับ  

นายพั่ว เรียนท่านประธานฯ ผมนายพั่ว เปลี่ยนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๕ บ้านใหม่หนองปรึก ผมว่า
หลังจากจบที่ประชุมแล้วออกไปดูด้วยกันว่า ถนนสายใหนเป็นอย่างไรไปดูด้วยตาเลย คน
เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันหมด ผมว่าเลิกประชุมออกไปดูกันครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ การไปดูหน้างานไม่ใช่หน้าที่ของสภาฯ ถ้าเราไปดูแล้วทางผู้บริหารไม่ด าเนินการต่อก็
เหมือนเดิม ผมขอชี้แจงเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่เราประชุมกัน ทางผู้บริหารได้
ยื่นเอกสารขอจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่เราไม่อนุมัติกัน รับเพียง 
๕ ท่าน ก่อนที่ประชุมผมได้สอบถาม ผอ.การคลัง แล้วบอกว่าเงินก้อนนี้ใช้ไม่ได้ ผมให้ ผอ.
การคลัง มาชี้แจง เหมือนว่า ผอ.การคลัง จะกลัวปลัดชี้แจงแบเร่งแล้วก็ออกจากห้อ ง
ประชุมไป พอออกจากห้องประชุมไป ผอ.การคลัง ก็พูดค าเดิมว่าใช้ไม่ได้ ที่นี้ผมอยากจะ
ถามปลัดว่าท่านท าโครงการมาท่านรู้ว่าเงินใช้ไม่ได้แล้วท่านท าโครงการให้สมาชิก ให้สภา



ฯ ปั่นป่วนเรื่องอะไร อันนี้ผมก็อยากจะทราบเหมือนกัน ท าใมปลัดท าโครงการมาแต่ ผอ.
การคลัง บอกว่าใช้เงินไม่ได้ สมมุติว่าถ้าสภาฯอนุมัติโครงการให้ทางปลัดน าไปท าแล้วถ้า
น าเงินออกมาไม่ได้ท่านจะท าอย่างไร 

นายพิสิษฐ์ เรียนประธานฯ ผมขอชี้แจงอย่างนี้นะครับ สิ่ งที่ผมเสนอมาเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ข้อ ๔๙ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๘๗ ว่าด้วยการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
ข้อ ๑ บอกว่าถ้าเงินสะสมไม่ถึง ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ของเงินงบประมาณ ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ของ
งบประมาณ ๔๘ ล้านบาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้ขอสภาฯ และขอผู้ว่าราชการ
จังหวัดด้วย และข้อ ๒ บอกว่า ถ้าเกิน ๑๕ เปอร์เซ็นต์ อบต. สามารถน าเงินทุนส ารองเงิน
สะสมมาใช้ได้ โดยขอสภาท้องถิ่น แต่ทั้ งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ ๘๙ (๑) คือตามอ านาจ
หน้าที่ของ อบต อบต.มีหน้าที่ท าถนน ขุดสระ ตั้งถังแซมเปญ มีอยู่แล้วครับตามอ านาจ
หน้าที่ ผมเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ถ้าผมเสนอ
มาโดยมิชอบ อบต.เสียหายแน่นอน ผมติดคุกแน่นอน เงินเดือนผมเกือบครึ่งแสนนะครับ
ผมไม่เอาชีวิตทั้งชีวิตท างานมา ๒๕ ปี มาเสี่ยงกับเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างนี้ครับ แล้วผมได้
อะไร ผมมาท าตามหน้าที่ในการพัฒนา สิ่งที่ผมเสนอมาถูกต้องทุกประการ แต่ท่านไม่รับ 
ไม่เคยสอบถามมาว่างบประมาณที่เสนอมามันไม่ถูกต้องอย่างไร ขออนุญาตเมื่อวาน 
อบต.พ่ัว มีความต้องการ อบต.สงวนมีความจ าเป็นได้ถังแซมเปญไม่อยากให้มีอนุเสาวรีย์
ขุดเจาะบ่อบาดาลในสมัยนี้ แต่ท่านก็ไม่เห็นใจท่านไม่เอาท่านก็ไม่ยกมือให้ หมู่ของท่านไม่
ต้องการ แต่มี ๕ ท่านที่ต้องการ ถ้าท่านมีใจพัฒนาต้องยกมือให้สิครับ ไม่ใช่ตนเองไม่เอาก็
ไม่ยกมือให้แบบนี้สภาฯท่านเข้ามาเพ่ือรับใช้ประชาชน การรับใช้ประชาชนคือรับโครงการ
เข้าหมู่บ้าน ท่านจะตอบค าถามประชาชนได้อย่างไร เมื่อท่านมาท างานเพ่ือประชาชนแต่
ไม่เอางบประมาณเข้าหมู่บ้านตนเองเพ่ืออะไร ท่านจะเก็บงบประมาณเพ่ือใช้ในสมัยหน้า
ใช่หรือไม่ครับ  

ประธานสภาฯ ท่านปลัดท่านไปนอกประเด็นแล้วครับ ผมได้สอบถามท่านว่า ผอ.การคลัง แล้วบอกว่าเงิน
ก้อนนี้ใช้ไม่ได้ 

นายพิสิษฐ์ ผอ.การคลัง ไม่มีหน้าที่ที่จะรักษาระเบียบ ผมมีหน้าที่ท่านไม่เชื่อผม ท่านไปเชื่อ ผอ.การ
คลัง ก็งบประมาณก็ไม่ได้ออกมา ท่านไม่เชื่อท่านไม่ถามผมถาม ผอ.การคลัง ๆ ก็ตอบ
ไมไ่ด้ 

ประธานสภาฯ ท่านจะได้หรือไม่ได้ผมไม่ได้ว่าท่าน คือผมบอกตรง ๆ โครงการทุกโครงการ ที่ ๙-๑๐ ล้าน
สมาชิกก็ยกมือให้ท่าน แต่ตอนนี้ที่ยกไม่อนุมัติให้เพราะท่านก าลังโดนร้องเรียนอยู่ก็เลย
อยากให้โครงการนี้หยุดไปก่อน ว่าเป็นอย่างไรผลการตรวจสอบออกมา สาเหตุที่ไม่ให้
เพราะท่านท างานไม่โปร่งใสครับ ถ้าท างานโปร่งใสไม่มีปัญหาหรอกครับ 

นายสุขสันติ อยากได้ยินจากท่านปลัดก่อนครับว่าจะไปซ่อมถนนสายนี้ให้ชาวบ้านหรือไม่ครับ ชาวบ้าน
รออยู่ครับ ให้ท่านชี้ชัดมาเลยครับว่าท่านจะซ่อมหรือไม่ซ่อมครับ 

นายพั่ว ผมขออนุญาตท่านประธานฯครับ โครงการเร่งด่วน ที่ว่าจะเอาหินคลุกไปลงบ้านผมก็
เร่งด่วนครับเหมือนกัน หลังอ่าง ผมจะขอหินคลุกเร่งด่วนเหมือนกันครับ 

นายสุขสันติ ท่านสมาชิกครับ โครงการท่านเร่งด่วน ท่านได้ถ่ายรูปมายังครับ ถ้ายังท่านจะเร่งด่วนได้
อย่างไรครับ ท่านเป็น อบต. มากี่สมัยครับ โครงการเร่งด่วนต้องไปถ่ายรูปมาถนนช ารุด
จริง อันนี้ผมถ่ายมาตั้งแต่วันที่ ๒๕ ต้องเร่งด่วนจริง ๆ ครับ 

นายพิสิษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่นายก. มีหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบ ผมมีหน้าที่ด าเนินการจะปฏิเสษไม่ได้
ครับ แต่การที่จะท างานต้องมีเงินก่อน อันที่ท่านบอกว่าถ่ายรูปแล้วโครงการเร่งด่วนผมผม



ไมรู่้ว่ารูปถ่ายตอนใหนครับ ท่านต้องช่วยท าหนังสือถึงนายก อบต. ถ่ายรูปไม่เป็นหลักฐาน
ที่ยืนยันว่าเป็นหลักฐานที่แท้จริงครับ ฉะนั้นขอให้ท าหนังสือพร้อมส่งรูปถ่ายมาด้วยนะ
ครับ เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายครับ ถ่ายรูปมันใช้ยืนยันเอกสารราชการไม่ได้ครับ ถ่าย
ตอนใหนก็ได้ครับ 

ประธานสภาฯ หน้าที่ของผู้บริหาร ถ้ามีเร่งด่วนท่านต้องออกตรวจสอบพ้ืนที่ ไม่ใช่ว่าท่านนั่งถามหา
เอกสารอยู่ท่ีห้อง ต้องออกตรวจพ้ืนที่ด้วยและสั่งการให้ช่างด าเนินการ 

นายสุริน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง จริง ๆ 
โครงการต่าง ๆ ที่ท่านเสนอมาของหมู่ ๙ จริง ๆ แล้วผมก็เดือดร้อนเหมือนกันครับเรื่อง
ของถังแซมเปญ เพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ไว้วางใจท่านนะ ท่านปลัด แต่จริง ๆ ที่นี้ผมขอ
ยกตัวอย่างท่านสมาน โครงการต่าง ๆ ที่ท่านเสนอไปของท่านสมานก็ไปพูดแล้วว่าเขายัง
ไม่มีความจ าเป็น เขาไม่เอา โครงการต่าง ๆ ผมว่าถ้ามันมีความเดือดร้อน มันคงไม่ถึง
ขนาดนี้ มันมีหินคลุกหลายสายเหมือนกัน ถ้าจะบอกว่าผมอยากได้โครงการหมู่ ๙ ใหม 
ผมก็อยากได้เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าไม่อยากท าหน้าที่เพ่ือพ่ีน้อง แต่หน้าที่ส าคัญของสมาชิก
สภาฯ ของเราคือต้องตรวจสอบการท างานของผู้บริหารด้วยว่าเป็นไปตามความถูกต้อง
ใหม อันนี้คือสิ่งที่เราต้องค านึงถึงตลอดเวลา ที่ผมไม่เห็นด้วยเพราะมันมีหลายโครงการที่
ท่านได้เสนอมาก็ไม่ถูกใจสมาชิกเสียทุกคน โดยเฉพาะ อบต.สมาน ที่ได้พูดวันนั้นครับ
ขอบคุณครับ 

นายสุขสันติ เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุขสันติ ช้อนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๖ บ้านใหม่หัวสะพาน ผม
ก็เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งอรุณ ได้แต่งตั้งท่านบุญเลิศ เป็นประธานฯ และในที่ประชุมมีความเห็นว่าให้
หัวหน้าส านักปลัด เสนอนายก อบต. ติดตามงานที่เป็นโครงการเร่งด่วน ถนนสายที่ผม
เสนอ ท าใมไม่ด าเนินการตามความเร่งด่วน ในเมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนก็เห็นถึงความส าคัญของเรื่องนี้ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  เรื่องกีฬา เรื่องจัด ทุ่งอรุณเกมส์ ขอเชิญกรรมการครับ 
นายสุขสันติ เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุขสันติ ช้อนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๖ บ้านใหม่หัวสะพาน ปีนี้

ผมคิดว่าน่าจะเลื่อนออกไปก่อนครับ เพราะว่าปลายปีนี้วัดปอพรานมีงานบุญ และจะตรง
กับห้วงที่ท่านสมาชิกจะหมดวาระ หรือไม่อย่างไร ถ้าหมดวาระก็จะไม่มีตัวแทนเข้าไป
ด าเนินการครับ ผมคิดว่าควรเลื่อนไปก่อนครับ 

นายอ๊อต เรียนท่านประธานฯ ผมนายอ๊อต ชุ่มจังหรีด สมาชิกหมู่ ๓ บ้านหนองปรึก ผมเห็นด้วยกับ
ท่านสมาชิกหมู่ ๑๖ ครับ  

ประธานสภาฯ การแข่งขันกีฬา ทุ่งอรุณเกมส์ ต้องจัดอยู่แล้วครับของทุกปี ปีนี้งบประมาณปี ๒๕๖๔ เรา
สามารถจัดได้ตลอด ช่วงใหนที่เราว่างก็สามารถจัดได้ตลอดแต่หน้าร้อนก็กลัวว่าจะร้อน ไม่
เหมาะที่จะเล่นกีฬากลางแจ้ง ปกติเราจะจัดในเดือนธันวาแต่ในปีนี้มีงานบุญวัดบ้านปอ
พรานก็ขอเลื่อนออกไปสมาชิกมีควาเห็นอย่างไรครับ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ 
นายพิเชษฐ์  เรียนท่านประธานฯ ผมนายพิเชษฐ์ ชุมกระโทก สมาชิกหมู่ ๒ บ้านโกรกน้ าใส ผมขอ

สอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าครับ ครั้งที่แล้วสอบถามกับเจ้าหน้าที่ท่ีออกไปซ่อม บอกว่า
ซื้อหลอดไฟเพียงกล่องเดียวประมาณ ๓๐ หลอด ซ่อมไปไม่กี่หมู่บ้านหลอดก็หมด เห็นว่า
ก าลังจัดซื้อชุดใหม่อยู่ครับ อยากสอบถามว่าจะนานหรือเปล่าครับผมกลัวจะนานหลาย



เดือน เพราะว่าตอนนี้ยังซ่อมไม่เสร็จครบทุกหมู่บ้านครับ แต่บ้านผมที่ซ่อมไปแล้วซ่อมได้
วันเดียวก็ดับคืนครับ และยังไม่มีอุปกรณ์ไปซ่อมครับ ก็ขอให้ผู้บริหารช่วยเร่งหน่อยครับ
เจ้าหน้าที่ว่าได้มาน้อยเหลือเกิน ผมว่าเราอนุมัติงบไปหลายบาทท าใมได้มาแค่กล่อง ๒ 
กล่อง มันไม่พอต่อควาจ าเป็นครับขอบคุณมากครับ 

นายพิสิษฐ์ เรียนประธานฯ ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าครับ ผมได้สั่งการให้ ผอ.การคลังให้รีบ
ด าเนินการแล้วครับ ในรอบนี้ผมจะลงไปด าเนินการเองเลยเพ่ือความรวดเร็วในการจัดหา
อุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาทิตย์หน้าครับ ในส่วนของโครงการ หมู่ ๑ ที่ ส.อบต.สมาน บอก
ว่าไม่เดือดร้อนนะครับ ผมขอชี้แจงว่าผมได้รับเรื่องร้องขอจากท่านก านันให้ อบต.เอาหิน
คลุกไปลงถนนรอบท่ีสาธารณะประโยชน์เพื่อจะท าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ครับ 

นายจันทร์  เรียนท่านประธานฯ ผมนายจันทร์ เอิบผักแว่น สมาชิกหมู่ ๗ บ้านดอนเกตุ ผมได้ยินท่าน
ปลัดบอกว่าเราเป็นสมาชิกท าใมไม่เอางบประมาณ ในเมื่อท่านได้จัดท างบประมาณให้พวก
เราแล้ว วันนั้นท่านสมานได้บอกว่าท่านไม่รับเนื่องจากมันไม่จ าเป็น แต่เหตุผลหนึ่งนะครับ
ที่ท่านปลัดได้พูดครับ ก านันท่านขอเพราะว่าสถานที่ดังกล่าวมันเป็นของพ่ีน้องชาวต าบล
ทุ่งอรุณทั้ง ๑๗ หมู่ ผมบอกท่านปลัดอย่างนี้นะครับส่วนของผมรางน้ าผ่านการอนุมัติแล้ว 
ท่านบอกว่าหาช่างด าเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้ท า ตอนนี้ผมยกให้คงไว้ ถามว่าเงินที่มีอยู่
อยากได้ใหมอยากได้ทุกคนครับ ผมก็อยากได้แต่บังเอิญงบประมาณท่ีค้างคายังไม่ได้ท านั้น 
มันยังไม่เป็นไปตาที่พวกผมปรารถนา ส่วนงบประมาณที่อยู่ครับถ้าเป็นไปตามท่ีสมาชิกทุก
คนขอมา และท าไปตาระเบียบขั้นตอน ผมยินดียกมือผมก็อยากได้เก็บไว้ไม่มีประโยชน์ ใน
ฐานะที่ผมเป็นสมาชิกผมเชื่อครับว่าสมาชิกทุกคนอยากได้ แต่มันก็มีเหตุผลของมันอยู่ 
เพราะฉะนั้นขอเรียนว่าสาเหตุอย่าให้งานที่ค้างคาเสร็จไปก่อน หลังจากนั้นเรามาพูดคุยใน
ส่วนที่มีงบประมาณท าได้ เพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจตรงกันนะครับ ขอบคุณครับ 

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 ๒ ในวันที่ ๑๓ 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     
     


