
บันทึกบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน    
สมัยสมัยวิวิสามัญ  สมัยท่ี สามัญ  สมัยท่ี 22    ประจ้าปี ประจ้าปี 25625622  

ครั งท่ี ครั งท่ี 33//25625622  
วันวันพฤหัสบดีพฤหัสบดีท่ี  ท่ี  3030    พฤษภาคมพฤษภาคม    25625622    เวลา  เวลา  1144..0000    นน..  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อนณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  
  -----------------------------  -----------------------------  
 

ผู้มาประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสุทัศน์   ละเอียด ประธานสภา อบต. ส.อบต.หมู่ที ่8 
2 นายสุชีพ   ช่วยสงคราม รองประธานสภา อบต. ส.อบต.หมู่ที ่5 
3 นายสมชัย   หลีเสงี่ยม เลขานกุารสภา อบต. ปลัด อบต. 
4 นายสุวิทย ์  ไชยภักด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  
5 นายนิคม  สวนศร ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  
6 นายสมบรูณ์   ศรีเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  
7 นายวฒุิ   ศรีประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  
8 นายส าราณ   ใจมุ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  
9 นายยาพาด  สะเละ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  

10 นายสมบรูณ์   บนิหมูด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  
11 นายสมกิจ   ทองนวล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  
12 นายโลม   พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  
13 นายเอกพจน ์  ตนัประเสริฐเลิศ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9  

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่ม ี

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.   นายธ ารง   นนทแก้ว  ต าแหนง่นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 
 

เร่ิมประชุมเวลา  14.05  น. 
 เลขานุการสภา อบต.บ่อน  าร้อน ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาผู้มาประชุมเมื่อมีผู้มา

ประชุมครบองค์ประชุม  จึงได้เชิญนายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.บ่อน  าร้อน 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี    

นายสุทัศน์ ละเอียด  เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.  วันนี  
ประธานสภา อบต. เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  2562  

ครั งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 

/ระเบียบวาระที่ 1..... 
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ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชมุ  
นายสุทัศน์ ละเอียด  ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน สมัยวิสามัญ   
ประธานสภา อบต. สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 ครั งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ได้

ส่งให้ท่านแล้วนั น  โปรดได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมีการ
แก้ไขรายละเอียดเพ่ิมเติมบ้างครับ หรือว่ามีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ครับ เมื่อไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมีการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างไหมครับ  เมื่อไม่มีการ 
ประธานสภา อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
นายสุทัศน์ ละเอียด เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ประธานสภา อบต.  
ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข และมีมตริับรองรายงานการประชมุเปน็เอกฉนัท์ จ านวน ๑2 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเพือ่พิจารณา 
นายสุทัศน์ ละเอียด ในญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 6  
ประธานสภา อบต. โครงการ งบประมาณทั งสิ น 6,860,8๐๐.๐๐.- บาท ผมขอหารือเพ่ือนสมาชิกในเรื่อง

การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมว่าจะอนุมัติครั งเดียวหรือครั งละโครงการ เชิญเพื่อนสมาชิก
เสนอครับ 

นายนิคม สวนศรี ผมนายนิคม  สวนศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 ขอเสนอว่าให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ส.อบต.หมู่ที่ 3  ครั งเดียวครับ 
ประธานสภา อบต. มีเพ่ือนสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนออีกบ้างครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั งเดียวครับ ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  1.   เหน็ชอบ  จ านวน   12   เสียง 
  2.   ไมเ่หน็ชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  3.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 
 

๓.๑ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 จ านวน 6 
โครงการ  งบประมาณทั งสิ น 6,860,8๐๐.๐๐.- บาท ดังนี  

 
 
 
 
 

/1) โครงการ..... 



–  3 –  
 
๑) โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร สายไสไท –  ควนภูจา หมู่ที่ ๑ บ้านนาบ่อ ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง โดยท าการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ความ
กว้าง 5.๐๐ เมตร ความยาว 650.๐๐  เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั ง
ป้ายโครงการชั่วคราว ๑ ป้าย, ป้ายโครงการถาวร ๑ ป้าย ติดตั งแล้วเสร็จ รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.บ่อน  าร้อน (ระยะเวลาด าเนินการ 90 วัน)  จ้านวนเงิน  
2,260,0๐๐.๐๐  บาท   
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมะเนาะ  ชิตชลธาร หมู่ที ่
๑  บ้านนาบ่อ ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว 155.๐๐ เมตร พร้อมติดตั ง
ป้ายโครงการชั่วคราว ๑ ป้าย, ป้ายโครงการถาวร ๑ ป้าย ติดตั งแล้วเสร็จ รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.บ่อน  าร้อน (ระยะเวลาด าเนินการ 60 วัน) จ้านวนเงิน     
494,8๐๐.๐๐  บาท   
3) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในเกาะจาก หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจาก 
โดยท าการวางท่อประปาชนิด พีวีซี ชั น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ ว ระยะทาง 
1,250 เมตร ติดตั งเสาหลักยึดท่อประปา คอนกรีตอัดแรงรูปเกือกม้า ขนาด 3 นิ ว x 
1.50 เมตร พร้อมอุปกรณ์ยึดท่อ จ านวน 625 ท่อน ติดตั งชุดจ่ายน  าเข้าบ้านเรือน
ประชาชน 16 ชุด และ ปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.บ่อน  าร้อน สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจาก ต าบลบ่อน  าร้อน  
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง (ระยะเวลาด าเนินการ 60 วัน)  จ้านวนเงิน  317,๐๐๐.๐๐  
บาท     
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทุ่งเจริญ (บ้านจัดสรร)หมู่ที่ 4  
บ้านท่าส้ม ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี  

  ช่วงที่ ๑ ความกว้าง  5.๐๐  เมตร  ความยาว  125.๐๐  เมตร   
  ช่วงที่ ๒ ความกว้างเฉลี่ย 4.85  เมตร  ความยาว  12.๐๐  เมตร 
  ช่วงที่ 3 ความกว้างเฉลี่ย 6.35  เมตร  ความยาว  16.๐๐  เมตร   

พร้อมติดตั งป้ายโครงการชั่วคราว ๑ ป้าย, ป้ายโครงการถาวร  ๑  ป้าย  ติดตั งแล้วเสร็จ  
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ่อน  าร้อน(ระยะเวลาด าเนินการ 60 วัน) จ้านวนเงิน 
499,8๐๐.๐๐ บาท 
 
 
 
 
 

/5) โครงการ..... 
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5) โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร สายทุ่งเจริญ หมู่ที่ 6 บ้านสิเหร่ ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
โดยท าการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ความกว้าง 5.00 
เมตร ความยาว 795.00  เมตร  ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ
ชั่วคราว ๑ ป้าย, ป้ายโครงการถาวร  ๑ ป้าย  ติดตั งแล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.บ่อน  าร้อน (ระยะเวลาด าเนินการ 90 วัน)  จ้านวนเงิน 2,790,0๐๐.๐๐ 
บาท 
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางชิด –  นายเหมียน        
เพ็ชรสวัสด์ิ  หมู่ท่ี 8 บ้านเคี่ยมงาม  ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดย
ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความกว้าง ๔.๐๐  เมตร  ความยาว  155.
๐๐  เมตร  พร้อมติดตั งป้ายโครงการชั่วคราว ๑ ป้าย, ป้ายโครงการถาวร ๑  ป้าย  
ติดตั งแล้วเสร็จ  รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.บ่อน  าร้อน (ระยะเวลาด าเนินการ 60 
วัน) จ้านวนเงิน 499,2๐๐.๐๐ บาท 
ข้อพิจารณา 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ  ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี  
(๑)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ทั งนี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามที่
กฎหมายก าหนด 
(๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(๓)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี ผูกพันให้เสร็จสิ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั นเป็นอันพับไป 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญนายกชี แจงรายละเอียดโครงการครับ เนื่องจากมีรายะเอียดไม่เหมือนกัน เพราะเคย 
ประธานสภา อบต. มีโครงการของหมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง ซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสภาอยู่หลายครั ง

ไม่ว่าความกว้างหรือความยาว เชิญท่านนายกครับ 
 
 
 
 

/นายธ ารง..... 
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นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ ปลัด อบต. สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติ  
นายก อบต.  ทุกท่าน  ผมขอชี แจงโครงการตามที่ได้เสนอต่อท่ีประชุมแห่งนี  โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทุ่งเจริญ (บ้านจัดสรร) หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม ต าบลบ่อน  าร้อน 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง คือระยะทางหรือความกว้างบางพื นที่ไม่เหมือนกันหรือคาบ
เกี่ยวกัน แต่ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จริงๆ แล้วทุกโครงการตรงนี ได้ลงส ารวจ
และประมาณการเพ่ือน าเสนอโครงการเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี  มีวิศวกรจาก อบจ. ลง
มาส ารวจทุกโครงการ เพราะตอนนั นระเบียบไม่เปิดให้ช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการออกแบบ เลยให้ช่างจาก อบจ. และวศิวกรรับรองทุกอย่างก่อนน าเสนอต่อที่
ประชุมแห่งนี  ส าหรับโครงการของหมู่ที่ 4 ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 
4.85 เมตร และช่วงที่ 3 ถนนสายนั นกว้าง 5.00 เมตร เป็นถนนเดิม ซึ่งเป็นคอนกรีต
อยู่เดิม แต่เราท าไปแล้วบางส่วนซึ่งล  าที่สาธารณะประโยชน์ของโรงเรียนกันตังรัษฎา
ศึกษาและของชาวบ้าน ตามแบบท่ีออกมาแบบนี  จริงๆ โครงการตรงนี มีวิศวกรเป็นคน
รับรองอยู่แล้ว ให้ท่านสมาชิกและท่านประธานเปิดไปดูว่าโครงการทุกโครงการมีวิศวกร
รับรอง หรือว่าท่านสมาชิกมีปัญหาอะไรข้องใจก็สอบถามได้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด โครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั งหมดมี 6 โครงการ ให้เพ่ือนสมาชิกดูรายละเอียดก่อนนะ 
ประธานสภา อบต. ครับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางชติ– นายเหมอืน เพ็ชรสวสัดิ ์

หมู่ที่ 8 บ้านเคี่ยมงาม ตามแบบก็ไม่มีไหล่ทางเหมือนกันนะครับ ส าหรับโครงการของ
หมู่อื่นเพ่ือนสมาชิกเปิดดูนะอะไรสงสัยบ้างไหมครับ เชิญสอบถามได้ครับ  

นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ ปลัด อบต. สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติ  
นายก อบต.  ทุกท่าน  การที่ว่าเราท าโครงการทุกโครงการเมื่อเราท าโครงการต้องประกาศหาผู้

รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างจะเข้ามาท าโครงการทางองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมอบพื นท่ี
ให้กับผู้รับจ้าง พื นที่ในการเข้าไปด าเนินการต้องพร้อมในการเข้าไปท างาน ถ้ามีปัญหา
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลต้องรับผิดชอบทุกอย่าง ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เมื่อวันก่อนเพ่ือนสมาชิกได้อนุมัติโครงการบ้านผมไปนะครับ ในแบบแปลนไม่มีไหล่ทาง 
ประธานสภา อบต. ครับ ทั งๆ ที่สามารถท าไหล่ทางได้นะครับแต่แบบออกมาไม่มีไหล่ทาง ผมก็ไม่โทษว่า

เป็นความผิดของใครนะครับ เพราะแบบที่เห็นตัวมันเล็กนิดเดียวผมเองก็ดูไม่ออกครับ 
ผมว่าช่างของเราน่าจะออกแบบดีกว่าวิศวกรเพราะเขาเป็นคนพื นที่ แต่วิศวกรที่รับรอง
แบบเขาเป็นคนอื่นแล้วมารับรองแบบให้ เช่นครั งก่อนของหมู่ที่ 5 บ้านหัวหินจากโค้ง
ซ้ายไปโค้งขวา หรือของหมู่ที่ 1 ก็ไม่มีไหล่ทางเหมือนกันเพราะพื นที่แคบ ส าหรับ
โครงการอื่นมีใครมีอะไรสงสัยสอบถามได้นะครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้อนุมัติ      
ประธานสภา อบต. จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ

ทั งสิ น 6,860,8000.00.- บาท เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ยกมือ
ครับ 

 
/ที่ประชุม..... 
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ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑2   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 

 

3.2 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี  
1) โอนมาเพ่ิมแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า ชนิด Network 
จ้านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,900.00- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า ชนิด Network จ านวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  

 -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
 -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
 -  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
 -  มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ   
  ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi ได้ 

 -  มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom  

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2561 ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2561  
โดยโอนลดจาก แผนงานงบกลาง งบกลาง  หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน รายการรายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน  9,900.00-  บาท (เก้าพันเก้าร้อย  
บาทถ้วน) 

  ข้อพิจารณา 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ 
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 

/นายสุทัศน์..... 
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นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนมาเพ่ิมแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน

บริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,900.00- บาท 
ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑2   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 
 

2) แก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ของส านักงานปลัดฯ ดังนี  

  ข้อความเดิม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า ชนิด Network จ้านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
7,900.00- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network จ านวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  

 -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
 -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
 -  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
 -  มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ 
  ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi ได้ 

 -  มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom  

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2561 ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2561  

   ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า ชนิด Network จ้านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 
17,800.00- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network จ านวน 2 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
 

/- มีความละเอียด..... 
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 -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
 -  มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
 -  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
 -  มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ 
  ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi    
  (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 

 -  มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom  

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2562 ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ณ วันที่  15  มีนาคม  2562  

 ข้อพิจารณา 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓   
ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายยาพาด  สะเละ ผมนายยาพาด  สะเละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 ผมสงสัยว่าการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6  โอนเงินงบประมาณมาเพ่ิมในข้อ 1 เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์เครื่องเดียวกับการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
ชนิด Network จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,900.00- บาท ใช่ไหมครับ  

นายสุทัศน์ ละเอียด เป็นเครื่องเดียวกันครับ เพียงแต่แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายบางตัว 
ประธานสภา อบต. ท าให้งบประมาณเปลี่ยน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงราคาเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ ท าให้ไม่สามารถซื อได้จึงขอเปลี่ยนแปลง
ค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายต่อสภาครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยน 
ประธานสภา อบต. แปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network จ านวน 2 
เครื่อง เป็นเงิน  17,800.00- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑2   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 

/ระเบียบวาระ..... 
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ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติอื่นๆ 
นายสุทัศน์ ละเอียด มีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะเสนอปัญหาบ้างไหมครับ เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  
นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ ผมนายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 ผมขอ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9  เรียนถามท่านนายกเรื่องน  าประปาของหมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง ท าไมอยู่ๆ ท่านคิด

อย่างไรไปเปิดน  าทิ งเป็นแสนๆ ลิตร ปล่อยทิ งท้ายคลองทั งหมดเลยท าให้ชาวบ้าน
เดือดร้อนเป็นอย่างมากเลยตอนนี  ไม่ใช่ท่านมาแก้ปัญหาโดยการเอารถดับเพลิงไปส่งน  า
วันละ 2 เที่ยวไม่ใช่พอกับความต้องการของชาวบ้านครับ ธรรมดาผมท าน  าประปาของ
หมู่ที่ 9 มาตั งแต่เข้ามาเป็นสมาชิกสภาใหม่ๆ นี่ก็เกือบ 5 ปีแล้วครับ แล้วอยู่ๆ ท่าน
นายกมาท าแบบนั นท่านนายกคิดอย่างไรครับ ผมถูกชาวบ้านถามทุกวันเลยครับท าให้
ตอนนี น  าไม่มีใช้เลย การที่ให้รถดับเพลิงไปใส่น  าในบ่อเก็บน  าวันละ 2 เที่ยวก็ไม่ได้เต็ม
บ่อครับ ซึ่งพื นที่หมู่ 9 ไม่เหมือนพื นที่หมู่อื่นครับเป็นพื นที่สูงๆ ต่ าๆ ท าให้ได้รับน  าไม่
ทั่วถึงกันบางบ้านได้ใช้น  าบางบ้านไม่ได้ใช้น  าชาวบ้านก็ด่าอีก จริงๆ แล้วท่านนายกไม่
สมควรท าแบบนั นควรปรึกษาคนในพื นที่ก่อน ผมท าอย่างนี มาปีที่ 5 แล้วครับเรื่องน  า
หมู่ที่ 9 ที่เป็นสนิมที่ได้ใช้กันทุกวันนี  อยู่ๆ ท่านนายกไปท าอย่างนี โดยไม่ได้ปรึกษากัน
ก่อน แล้วให้น้องๆ ไปถอนปั้มพร้อมๆ กันทั งสองลูกแล้วปล่อยน  าทิ งเป็นแสนๆ ลิตรไม่
คิดถึงชาวบ้านบ้างเลยครับไม่มีน  าใช้ ซึ่งถ้าจะไปพ่ึงน  ามาจากควนแคงไหลบ้างไม่ไหล
บ้าง แล้วมาแก้ปัญหาโดยการเอารถดับเพลิงไปส่งน  าวันละ 2 เที่ยวก็ไม่ได้ผลประโยชน์
อะไรนะครับ ท าให้ชาวบ้านยิ่งด่ามากขึ นไปอีก ถ้าเป็นอย่างนั นอย่าปล่อยน  าเสียดีกว่า 
ชาวบ้านจะได้ใช้น  ากัน ผมก็ไม่รู้จะท าอย่างไรช่วยได้แค่นี ครับ ผมก็ได้พูดกับท่านนายก
แล้วเรื่องเครื่องกรองน  าว่าใช้มา 5 ปีแล้วควรเปลี่ยนได้แล้ว ผมแค่ให้ท่านนายกเปลี่ยน
ไส้กรองอย่างเดียวไม่ใช่ให้นายกไปรื อทิ งทั งหมด ถ้าจะท าให้ท าทีละอย่ างก็ได้หรือ
เปลี่ยนไส้กรองก่อนแล้วค่อยท าน  าตาม นี่ปล่อยทิ งทั งหมดแล้ว ท่านดูสิท้ายคลองไม่มีน  า
ใช้เลย อีกอย่างไส้กรองก็ไม่มีไปรื อทิ งเสียถ้าจะท างานอุปกรณ์ต้องมีพร้อมก่อนจะรื อทิ ง 
ผมโมโหมากครับที่ชาวบ้านด่าอยู่ ท าให้การแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุด ซึ่งจะส่งน  าก็ไม่ได้ผล
อะไรครับ ในเมื่อสูบน  าทิ งตั งแต่วันจันทร์นี่ก็ 2 วัน 2 คืน แล้ว ในสระก็ไม่ได้ท าอะไรผม
ไปดูทุกวันเลยเป็นห่วงชาวบ้านไม่มีน  าใช้ ชาวบ้านก็โทรถามผมไม่รู้จะบอกอย่างไรแล้ว 
ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญท่านนายกชี แจงครับ  
ประธานสภา อบต.  
นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต.  จริงๆ การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ไม่ว่าในพื นที่ของหมู่ไหนท่านสมาชิก

สามารถเข้ามาแจ้งหรือผู้รับผิดชอบเข้ามาบอกกล่าวได้เลย โครงการตรงนี เปน็ของก านนั
ผู้ใหญ่บ้านและได้ท าหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเรียบร้อยแล้ว ผมก็ได้ลง
พื นที่ท่านสมาชิกก็รู้ หรือท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายเมื่อครู่ก็รู้อยู่ ชาวบ้านก็รู้หมดว่าน  า
ตรงนั นเป็นสนิมพอลงไปส ารวจก็บอกว่าให้ท าการแก้ไขปัญหาด่วน จริงๆ แล้วที่ผมเข้า 

/ไปแกป้ัญหา..... 
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ไปแก้ไขปัญหาตรงนั นไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรทิ ง เพราะตรงนั นมันเป็นทรายกับหิน พอ
ปล่อยน  าออกมาไหลเป็นสีแดงเลย ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนอกจากทรายกับหินเท่านั น
ครับท่านประธาน ทั งสองถังในเมื่อเรารื อถังแล้วเพ่ือเอาทรายกับหินออก แล้วเอาลูก
ลอยออกมาล้างเมื่อล้างเสร็จแล้วผมคิดว่าให้ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ให้มากที่สุดเลย
ท าตรงนั น ถ้าท าตรงนั นจบก็คือจบ แต่น  าบริเวณนั นเป็นน  าสีแดงทั งหมดเลยสั่งให้รื อ
ออกทั งบ่อเก็บน  าก็ให้เอาออกหมดแล้วส่งไปล้าง วันแรกไปใส่ก็ประมาณหนึง่หมืน่หกพัน
ลิตร หลังจากนั นผมก็สั่งให้ไปส่งวันละ 4 เที่ยวตกวันละสามหมื่นว่าลิตร ซึ่งให้ท่านรู้ไว้
ว่าขณะนี ก าลังซ่อมอยู่ให้ชาวบ้านช่วยกันประหยัดด้วยนะครับ หลังจากนั นผมก็สั่งของ
มาเลยแต่ยังขาดบางอย่างไม่ครบ และวันนี ผมได้สั่งให้เอาน  าในบ่อออกให้หมดแล้วดูด
เก็บไว้ในสระที่เก็บน  า เราก็เอาน  าไปเก็บไว้ในถังเก็บน  าทุกวันๆ หมื่นหกพันลิตรก็ยังไม่
พอ ตอนนี ก าลังด าเนินการอยู่เพ่ือให้น  าจากที่ต่ าขึ นสู่ที่สูง เราก็บริหารจัดการอยู่นะแต่
ตอนนี ผมสั่งให้ส่งน  าวันละ 4 เที่ยวผมคิดว่าน่าจะพอนะครับ อย่างน้อยๆน  าจากพรุเตียว
ของเราถึงมาไม่แรงก็พอช่วยได้บ้าง ตอนนี ผมสั่งรองนายกให้เข้าไปดูแลเรื่องการส่งน  า
ตอนเช้า 2 เที่ยว และตอนเย็น 2 เที่ยว ถ้าลงตั งแต่เช้าถึงสี่โมงครึ่ง 4 เที่ยวทีเดียวไม่
ทัน ซึ่งมีบางหมู่มาขอใช้น  าบ้างไม่ว่าจะเป็นหมู่ 1 หรือหมู่ 8 ก็ดีที่ต้องการใช้น  าอยู่มา
แจ้งความประสงค์ที่ อบต. ได้เลย เราก็ต้องไปส่งตามคิวแต่อย่างน้อยๆ วันละ 2 เที่ยว
ลงพื นที่หมู่ที่ 9 ทุกวัน และตอนเลิกงานก็ได้สั่งให้ไปส่งเพิ่ม และได้ประชุมคณะผู้บริหาร
เรียบร้อยแล้ว ผมขอชี แจงเบื องต้นแค่นี ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญครับ  
ประธานสภา อบต.  
นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ การที่ท่านนายกบอกว่าให้ไปส่งน  าวันละ 4 เที่ยวอย่างนั นมันก็ไม่พอ ตามที่ผมว่าใส่ 10  
ส.อบต.หมู่ที่ 9  เที่ยวก็ไม่พอ มันไปลงที่ลุ่มหมดที่สูงน  าก็ไปไม่ถึงหรือจะใส่สัก 10 เที่ยวก็ไม่ไปอย่างบ้าน

ก็เดือดร้อนในที่สูงอย่างเดียวใช่ไหมครับ เมื่อก่อนน  าในสระมันมีแต่พอมาท าแบบนี ไม่มี
น  าให้ใช้เลยครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เอาแบบนี ไหมครับ ตอนนี ท่านนายกด าเนินการรื อทราย ท่านต้องเอารถไปส่งน  าให้กับ  
ประธานสภา อบต. ชาวบ้านที่เดือดร้อนก่อน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาไปก่อนนะครับ 
นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ ท่ีท่านนายกพูดผมก็ได้มาแจ้งแล้วนะครับ ว่าให้เปลี่ยนไส้กรองในถังแต่ไม่ใช่เอาน  าใน 
ส.อบต.หมู่ที่ 9  สระทิ งด้วย ถ้าอย่างนี ใช้น  าจากบ่อน  าร้อนต่อตรงเลยไม่ต้องไปรอจากหมู่ที่ 4 และ    

หมู่ที่ 7 ใช้อยู่หรือหมู่ที่ 9 บางส่วนใช้อยู่ไม่ต้องไปรอ ผมพูดถังกรองน  าที่พักอยู่ในสระ 
ผมท ามาเป็นเวลา 5 ปี แล้ว น  าที่เป็นสนิมที่ได้ใช้อยู่ ท่านต้องคุยกับผมด้วยท าให้
ชาวบ้านเดือดร้อน ตอนนี เดือดร้อนมากครับท่านประธาน นี ไปสูบน  าทิ งจนน  าแห้ง
หมดแล้วน  าที่จะมาเติมในสระก็ไม่ค่อยไหล ถามดูหมู่ที่ 4 ก็ไม่ค่อยมีน  าอยู่เพราะ
กลางวันหมู่ที่ 4 ใชน้  าอยูแ่ล้วจะเอาน  าที่ไหนมาใส่ในสระ ต้องแก้ไขให้ตรงจุดไม่ใช่มาท า
แบบนี  ชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนไม่มีน  าใช้ท าแบบนี ไม่ถูกมาปล่อยน  าทิ ง ผมท าแบบนี มา 
5 ปีแล้วในขณะที่ 

/น  าเปน็สีแดง..... 
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น  าเป็นสีแดงเลยแล้วเอาน  าจากหมู่ที่ 7 มาใส่ในสระผมท าแบบนี มาตลอด ตอนนี 
ชาวบ้านเดือดร้อนมากท่านลงไปดูได้เลยครับ ถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆ ผมไม่อยากจะพูด
ครับ อยากให้แก้ไขปัญหาน  าของหมู่ที่ 9 เพราะน  าดิบของหมู่ที่ 9 ไม่มีเลยครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด วันก่อนได้ปรึกษาท่านนายกครั งหนึ่งแล้วว่าให้ใช้งบประมาณสักสองล้านบาท หรอืวา่ตอ่  
ประธานสภา อบต. ท่อประปามาจากพรุเตียวหรือว่าเคี่ยมงามก็ได้ แต่ว่าหมู่ที่ 4 เขาก็ต้องใช้น  า แต่ตอนนี 

แยกหมดแล้วว่าสายไหนไปสายไหนของหมู่ที่ 4 กับหมู่ที่ 9 มาไม่ถึงอยู่แล้ว มัวแต่แก้ไข
ปัญหาบ้านเองแต่หมู่บ้านอื่นไม่แก้ไขปัญหาให้เลยนะครับ ผมเองก็จนใจนะครับ ถ้าท่าน
นายกจะช่วยก็ช่วยได้ครับ แต่ถ้าจะจ่ายขาดเงินสะสมตอนนี ก็ได้จ่ายขาดเงินสะสมไป
หมดแล้ว ถ้าจะให้เข้าข้อบัญญัติปี 2563 น่าจะท าได้นะครับ แต่ตอนนี ถ้าจ่ายขาดเงิน
สะสมก็ไม่สามารถท าได้เพราะได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว ผมก็พูดมา 3 ปีแล้วว่าท่านลอง
ลากมาให้หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 เลย ใช้งบประมาณสองล้านก็จบแล้ว ถ้านายกเอาแต่
บ้านเองอย่างเดียวผมเองก็จนปัญญาเหมือนกันครับ 

นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ ผมว่าไม่กี่วันชาวบ้านก็ต้องเดือดกว่านี อีกครับ นี่คือหน้าที่ของผมที่ต้องพูดไม่ใช่ผมเป็น 
ส.อบต.หมู่ที่ 9  สมาชิกอย่างเดียว ผมพูดได้เต็มปากว่าผมท าหน้าที่ของผมเต็มที่แล้วในการเปิด-ปิด

น  าประปาไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า ตอนเที่ยง ตอนเย็น ผมท างานอย่างนี มาเกือบ 5 ปีแล้ว 
ผมบอกท่านก านันว่าให้ท าเรื่องถึงนายกว่าซื อไส้กรองน  า แต่ที่จริงไม่ต้องบอกก็ได้แค่ท า
น  าให้ดี ผมเองยังท าได้ในขณะที่น  าเป็นสนิมอย่างนี  อยู่ๆ ท่านนายกก็ไปรื อทิ ง แต่สาเหตุ
ไม่ใช่อยู่ที่ถังกรองอย่างเดียวท่อประปาด้วยครับกับท่านนายก ผมก็มาพูดแล้วครับท่าน
ประธาน ถ้าไม่เชื่อลองไปตัดท่อประปาดูว่าเป็นสนิมจริงไหมครับมันออกมาเป็นแท่งเลย
สนิมเพราะท่อประปานานแล้ว ผมก็ได้พูดกับท่านนายกแล้วไม่ใช่มาพูดในที่ประชุมเลย 
ผมฝากแค่ครับท่านนายกช่วยแก้ไขหน่อยครับ ถ้าเป็นแบบนี ไม่ไหวครับ ขอบคุณครับ 

นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต.  ถามว่าตรงนั นเราได้เข้าไปดูแลไหม จริงๆ แล้วเราก็เข้าไปดูแลตลอดไม่ว่าจะเจาะบ่อ

บาดาล เราก็ใช้งบประมาณมาตลอดแต่พอเจาะไปแล้วเราเองก็ไม่รู้ว่าน  าตรงนั นเป็น
สนิมหรือไหมไม่มีใครรู้ล่วงหน้า เราก็ใช้งบประมาณไปด าเนินการจัดซื อจัดจ้างเมื่อ
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถามว่าน  าตรงนั นมีไหม น  ามีแต่เป็นสนิมไม่สามารถใช้ได้ 
ตามที่ท่านสมาชิกว่าเรารื อหมด ผมตอบได้เลยว่าเราไม่ได้รื ออะไรทิ งเลยพอถอดออกมา
มีทรายกับหินเท่านั นไม่มีอย่างอื่นเลย ให้ท่านสมาชิกรู้ว่าในถังนี มันมีทรายกับหินถามว่า
เกือบสามปีแล้วที่เราไม่รื อถอนเลยพอถอนออกมาดูน  าเป็นสีแดงหมดเลย ต้องปล่อยน  า
ทิ งหมดผมบอกได้เลยว่าตรงนั นไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเลยมีแต่ทรายกับหินครับท่าน
ประธาน ไปดูได้เลย  ทุกๆ ถังมันจะมีทรายกับหิน ไม่มีทรายที่ไหนใช้แล้วใส่กลับไป
เพราะมันเป็นสีแดงคล้ายสนิม พนักงานที่เข้าไปท าก็ท าล าบากเพราะสนิมเกาะตดิเตม็ไป
หมด แล้วถามว่ามีอุปกรณ์ตรงนี บ้างไหมครับที่ทิ งไม่มีเลยนอกจากทรายกับหิน 
เจ้าหน้าที่ของเราลงไปท าความสะอาดล้างแต่ไม่ได้ท าอย่างอื่นเลย มันเป็นแค่ถังแล้วเรา
แค่ไปท าความสะอาดแล้วถ่ายน  าออกเพราะน  าเป็นสนิมหมด เราแค่ต้องการให้ชาวบ้าน 

/ได้รบัผลประโยชน์..... 
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ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดหลังจากที่เราท าแล้ว ไม่ใช่ท าตัวนี แล้วตัวอื่นเราไม่ได้ท าเลย 
ถ้าเราท าเราต้องท าหมดทุกถัง ในขณะที่เราท าถามว่ามีความเดือดร้อนไหม ณ วันนี ถนน
หมู่ที่ 8 ตอนนี เราไม่ท าชาวบ้านเดือดร้อนไหม ชาวบ้านเดือดร้อนแต่พอเราไปท าเราไป
รื อถนนเขาก็เดือดร้อน เราไม่ท าต่อนั นแหละชาวบ้านเดือดร้อน แต่นี่ เราท าเรา
ด าเนินการอยู่ถามว่าตอนที่เราท า เราได้เข้าไปช่วยเหลือไหม แต่ให้เหมือนก่อนๆ เรา
ต้องรอระยะหรือใช้เวลาสักนิดหนึ่ง ผมคิดว่าไม่ถึงอาทิตย์เราก็สามารถใช้ได้ ตอนนี ทาง
เราก็ได้เข้าไปดูแลอยู่ไม่ใช่ไม่ดูแล ในเมื่อน  า 2 รถไม่พอเราก็เพ่ิมเป็น 4 รถ แต่ถ้าจะให้
ถึงทุกหลังมันก็คงเป็นไปไม่ได้ ถ้าเรานิ่งไม่ท าอะไรเลยรอให้ของมาก่อนแล้วค่อยไปท านี่
ค่อยมาว่ากัน เมื่อก่อนก็สั่งปูนขาวมาลงที่สระน  าเราก็ได้ท าอยู่ และทรายหินบางตัวเป็น
เบอร์หรือบางครั งตัวที่เราใช้ไม่มีก็ต้องรอไปก่อน เมื่อเราสูบน  าใส่ถังเต็มแล้วพรุ่งนี ทราย
มาเราก็เอาไปใส่วันเสาร์ก็น่าจะใช้ได้แล้ว เข้าใจยังครับ ขอบคุณครับ  

นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ ในเรื่องที่นายกพูดไม่ใช่ความหมายที่ผมพูด ความหมายของผมก็คือพวกไส้กรอง ทราย 
ส.อบต.หมู่ที่ 9  ไม่ใช่อุปกรณ์อย่างอื่น นายกเข้าใจว่าอุปกรณ์อย่างอื่น ไม่ใช่ครับ แต่มันเกี่ยวกับอุปกรณ์

อย่างอื่น เช่น ไส้กรอง เรดทิ่ง คาร์บอน แต่ผมแค่อยากรู้ว่าท าไมไม่ปรึกษากันก่อนมัน
เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน แล้วท าไมไม่ปรึกษากันก่อน หรือว่าจะใส่ปูนขาวก็สั่ง
มาตั งไว้เลยครับ ไม่ใช่บอกว่าไม่มีของแล้วมาท าอะไรต้องบอกกันบ้างครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ใช่ตอนนี ท่านนายกก าลังด าเนินการอยู ่เราต้องบรูณาร่วมกัน ตามที่นายกพูดก็ถูกหรือ 
ประธานสภา อบต. ตามที่ท่านพูดก็ถูกครับ เราต้องรอแก้ไขปัญหาไปตามขั นตอนนะครับ ผมเข้าใจท่านครับ 
นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต.  ผมขอพูดอีกนิดหนึ่งว่าในคลองที่เก็บน  าอยู่คนละที่กัน เราถอดมาหมดเลยเนื่องจากเป็น

สนิมหมดเลย แล้วเอามาล้างออกทีละตัวจนสนิมออกหมด เราพยายามท าอยู่แต่ที่ท่าน
สมาชิกบอกว่าไม่มีน  าในบ่อ เพราะเราถ่ายออกมาหมดแล้วหลังจากนั นก็ใส่ปูนขาว
เพื่อให้มันเข้าระบบของมันแล้วเปลี่ยนทรายเสร็จ เมื่อก่อนจะล้างน  าเป็นสนิมจริงๆ คน
ในหมู่บ้านมาบอกว่าน  ามีกลิ่นบางคนก็บอกว่าอาบไม่ได้แล้ว หรือจะแปรงฟันก็ไม่ได้น  า
เป็นสนิม ผมเรียนท่านประธานนะครับในเมื่อทางฝ่ายที่ดูแลตรงนั น ก็คือก านันส่ง
หนังสือมาถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ในเมื่อเราได้รับหนังสือแล้วตรงนั น
ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วเราก็ได้ลงไปแก้ไขปัญหา ผมได้สั่งให้พนักงานเข้าไปด าเนินการ
ทันทีไปล้างบ่อและแก้ไขปัญหาโดยการให้รถไปส่งน  าวันละ 2 เที่ยว เมื่อเขาบอกว่าไม่
พอผมก็เพ่ิมเป็น 4 เที่ยวต่อวัน แต่เมื่อมีชาวบ้านมาแจ้งความประสงค์ว่าเดือดร้อนเราก็
ต้องไปส่งให้ตามเที่ยวที่แจ้งความประสงค์มา เพราะเราเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ไม่ใช่หมู่บ้านเดียวแต่ทั งต าบล เราต้องแบ่งกันไปไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่ 1 หรือว่าหมู่อื่นๆ ถ้า
ให้ไปทีเดียว 4 เที่ยวเราก็ท าไม่ได้ แต่จะพยายามทยอยส่งให้เรื่อยๆ และได้เรียกหัวหน้า
สป.มาประชุมว่าจะท าอย่างไรน้องเขาบอกว่าให้ส่งให้ชาวบ้านวันละ 2 เที่ยวและส่งให้
หมู่ 9 วันละ 2 เที่ยว ด าเนินการอยู่เราต้องการแก้ไขปัญหาเบื องต้นไม่ใช่ถาวร ผมคิดว่า 

 
/ไม่เกนิอาทติย์..... 
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ไม่เกินอาทิตย์เสร็จครับ ตอนนี เราก็เอาน  าใส่ในบ่ออยู่แต่ว่าในคลองเรารอทรายอยู่บาง
ตัวที่ขาดอยู่ ครับผมขอชี แจงต่อที่ประชุมแห่งนี แค่นี ครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ถ้าแบบนี ได้ไหมครับท่านนายก เราไปใส่ถังไว้ 2 เที่ยว แล้วที่เหลือให้สมาชิกไปบอก 
ประธานสภา อบต. ชาวบ้านว่าให้เตรียมภาชนะไว้ว่าเราจะไปส่งน  าให้กับชาวบ้านที่น  าไปไม่ถึง ชาวบ้านคง

เข้าใจว่าจากที่สูงไปสู่ที่ต่ ามันไม่ถึงอยู่แล้วครับ 
นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต.  ผมขอชี แจงอีกนิดว่าถ้าที่สูงผมจะให้ทางอบต. ไปส่งน  าให้กับรถหกล้อให้กับชาวบ้านที่

น  าไม่ถึงเตรียมภาชนะไว้เลยนะครับ 
นายสุทัศน์ ละเอียด ในเมื่อปัญหาเกิดขึ นแล้วเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับ เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  
นายนิคม  สวนศร ี ผมนายนิคม  สวนศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 ทุกหมู่บ้านก็มี 
ส.อบต.หมู่ที่ 3  ปัญหาเรื่องน  าอยู่แล้ว ตอนนี หมู่ที่ 3 ท่านนายกก็ได้แก้ไขน  าประปาให้แล้ว และท า

โครงการไปชายคลองให้แล้วด้วยครับ ผมอยากเสนอท่านนายกว่าให้ตัดน  าคนที่ใช้
น  าประปาส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับน  าที่มาจากประปาหมู่บ้าน ขอบคุณครับ 

นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต.  เป็นการดีนะครับที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 3 เสนอมา ตอนนี ก็ได้ด าเนินการอยู่แล้วโดยการ

แจ้งให้ผู้ใช้น  าประปาส่วนภูมิภาคมายกเลิกการใช้น  าประปาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อให้คนที่ไม่ได้ใช้น  าประปาได้ใช้น  า ตอนนี ได้ด าเนินการในหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 แต่
ตอนนี ที่ตอบรับมาหมู่ที่ 3 เกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับ มีผู้ใช้ที่ไม่ยกเลิกไม่เกิน 10 
หลัง ได้ท าความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วว่าในเมื่อท่านใช้น  าประปาส่วนภูมิภาคไปแล้วให้
ท่านยกเลิกการใช้น  าของหมู่บ้าน เลยให้ไปใช้ในเกาะจาก จึงตั งงบประมาณไปสามแสน
กว่าบาทเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในเกาะจาก ผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดี
ที่ชาวบ้านได้ผลประโยชน์ในการใช้น  ามากขึ น ผมเลยท า MOU ร่วมกับการประปาส่วน
ภูมิภาคด าเนินการโครงการหนึ่งปีไม่มีดอกเบี ย และได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านหมู่ที่ 4 
และหมู่ที่ 3 ที่ใช้น  าประปาส่วนภูมิภาคไปติดตั งขอใช้น  าประปาส่วนภูมิภาคกับประปา
ส่วนภูมิภาคเป็นเงิน 4,135 บาท ผ่อนช าระเดือนละสามร้อยกว่าบาทโดยไม่มีดอกเบี ย 
ผมท าโครงการนี ขึ นมาเพ่ือให้ชาวบ้านได้ใช้น  าประปาส่วนภูมิภาคกัน แต่มาช่วงหลังมี
ปัญหาเล็กน้อยเก็บเงินไม่ได้ตามเป้าหมาย ทางประปาส่วนภูมิภาคก็เลยยกเลย MOU 
กับเรา ผมก็ไปคุยกับเขาอีกรอบหนึ่ง เขาบอกว่าได้แค่ 4 เดือน ถามว่าท่านสมาชิก ท่าน
นายก ผู้บริหารทุกคนก็ดีการบริหารจัดการอยู่ตรงนี  ไม่ว่าเพ่ือนสมาชิกก็ดีเราพร้อมจะ
ท าให้แต่ต้องให้ความร่วมมือด้วย เพื่อจะได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ท่านอื่นใครมีอะไรอีกบ้างครับ เชิญครับ 
ประธานสภา อบต. 
 
 

/นายธ ารง...... 
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นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต.  ผมมีเรื่องด่วนอีกนิดหนึ่งครับ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผมขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาเข้า
พิธีดังนี   
เวลา 06.30 น. มีการท าบุญตักบาตร ณ ท่าแพขนานยนต์ แต่งชุดขาวปกติไม่สวม
หมวกหรือเสื อสีเหลือง   
เวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพร ณ อาคารคอมซิมบี  แต่งกายชุดขาวปกติไม่
สวนหมวกหรือเสื อสีเหลือ’ 
เวลา 13.00 น. กิจกรรมจิตอาสา ณ คลองวังหิน คลองลุ แต่งกายเสื อเหลือง
เครื่องแบบจิตอาสา 
เวลา 18.00 น. พิธีถวายพานพุ่ม ณ ท่าแพขนานยนต์ แต่งกายชุดขาวปกติสวมหมวก
หรือเสื อสีเหลือง นะครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ผมขอเสริมอีกหนึ่งนะครับ ปัญหาเรื่องน  าเช่นเดียวกัน วันก่อนได้ยินมาว่ามีพนักงานมา 
ประธานสภา อบต. ดูฝาประตูเขื่อนของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ที่ใช้น  าอยู่ ผมเห็นแล้วว่านายกได้

สั่งให้พนักงานและนายช่างลงไปส ารวจ เรื่องการขุดลอกคลองถ้าท าแล้วให้ประมาณการ
ค่าประตูเขื่อนไปด้วย เนื่องจากประตูเขื่อนมันพังท าให้น  าซึมเข้ามาทางประตู ตอนนี 
ประตูเขื่อนอยู่ได้เพราะดินกั นอยู่ถ้าเอาดินออกน  าก็ไหลเข้ามาทางประตูเขื่อน ฝากท่าน
นายกด้วยครับ 

นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต.   ในเมื่อท่านประธานได้พูดถึงเรื่องนี  ผมขอชี แจงเพ่ิมเติมอีกนิดหนึ่งครับ ในเรื่องที่จะไป

ซ่อมประตูเขื่อนตรงนั น ท่านรองนายกก็ได้ลงพื นที่ไปส ารวจและกลับมารายงานผมแล้ว 
เมื่อก่อนเราจะท าแล้วแต่ท าไม่ได้มันติดอยู่ที่ประตู เขื่อน เราเอาประตูขึ นมาไม่ได้ เมื่อ
ท่านประธานว่าให้ขุดลอกคลองพร้อมซ่อมประตูเขื่อน ผมอยากท าแบบนั นอยู่แล้วแต่
การซ่อมประตูเขื่อนมันท ายาก เมื่อก่อนเราจะซ่อมประตูเขื่อนที่สิเหร่กว่าจะหาช่างมาได้
เป็นปี ในจังหวัดตรังไม่มีเลยเราต้องไปหาถึงหาดใหญ่ ท่านปลัดต้องไปขอร้องมาให้ช่วย
ท าให้ ถ้าเราจะท าให้เร่งด่วนเราต้องเอาดินออกเสียก่อนจึงจะท าได้เพราะไม่มีน  าเลย ถ้า
เราจะต้องท าจริงๆ เราต้องถ่ายรูปไปให้ช่างว่าเป็นแบบนี  แล้วให้ช่างเขาประมาณการให้ 
เพราะช่างของเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประตูเขื่อนนี ว่างบประมาณเท่าไรต้องให้ช่างที่
เขาท าเกี่ยวกับเรื่องนี ประมาณการให้ ผมบอกเลยว่าให้ท่านไปหาช่างบ้านเรามาได้เลย
ว่ามาท าประตูเขื่อนนี ไม่มีเลย เพราะช่างต้องมีอุปกรณ์พร้อมไม่ว่าจะเป็นบล็อกหรือว่า
อุปกรณ์อย่างอื่น ท่านปลัดก็ไปหาช่างที่หาดใหญ่อยู่หลายครั งเหมือนกันกว่าจะได้ท า 
ตอนเราก็ประมาณการงบประมาณขึ นมาทางช่างก็ได้ประมาณการประมาณสามแสน
กว่าบาทไม่รวมค่าประตูเขื่อน ถ้าท าประตูเขื่อนนี ด้วยก็ต้องให้เขามาดูว่าเท่าไร แล้วเขา
จะมาท าให้เราหรือว่าอย่างไรผมเองก็บอกไม่ได้เหมือนกันครับ 

 
/นายสุทัศน์..... 
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นายสุทัศน์ ละเอียด ผมว่าถ้าจะขุดลอกก็ให้ท าประตูเขื่อนไปพร้อมด้วย เพราะประตูเขื่อนพังหมดแล้วครับ 
ประธานสภา อบต. ท่านยาพาดไปดูได้เลยเพราะดินมันทับอยู่ ถ้าไม่มีดินทับอยู่ก็คงพังไปแล้วครับ 
นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต.   เมื่อก่อนเราท าสองตัวแต่มันท าไม่ได้ มันเปิดประตูไม่ได้ ผู้รับจ้างยอมทิ งเลย เราพร้อม

จัดซื อจัดจ้างแล้วแต่ท าไม่ได้ จึงต้องยกเลิกไปครับ 
นายยาพาด  สะเละ ประตูเขื่อนผมว่ามันมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ ในส่วนที่ 1 โครงสร้างของเขื่อนเพ่ือรองรับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 6  ส่วนที่ 2 จะเป็นของประตูเขื่อนน  า ถ้าหากไม่เปิด-ปิด เป็นประจ าประตูเขื่อนมันขึ นสนิม 

เช่นกัน ในส่วนของคลองสิเหร่มันซ่อมยากเหมือนกัน เพราะกว่าจะซ่อมได้ต้องสูบน  าจน
แห้งจึงจะท าได้ แต่ถ้าหากว่ามันเป็นส่วนของประตูที่ชักขึ นชักลงตรงนั นจะซ่อมง่ายกว่า
ผมว่านะ แต่ถ้าเป็นส่วนข้างล่างที่พื นมันยากกว่าเราต้องสูบน  าจนแห้งแล้วดูว่าส่วนไหน
พังบ้าง แต่ถ้าจะส ารวจก็ต้องส ารวจทั งสองส่วนครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ท่านอื่นใครจะเสนอปัญหาอีกบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านที่เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา อบต. ในวันนี  ผมขอปิดการประชุม นายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.  จึงขอปิดการ

ประชุม 
  

ปิดประชุมเวลา   15.20  น. 
 
 

ลงชื่อ      สมชัย  หลีเสงี่ยม         ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นายสมชัย  หลีเสงี่ยม) 

                                                  เลขานกุารสภา 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  ไดต้รวจรายงานการประชุมครั งแล้ว 
 
     

ลงชื่อ          ยาพาด  สะเละ            ประธานกรรมการ 
                                                    (นายยาพาด  สะเละ) 
 

ลงชื่อ          สมบรูณ์  บนิหมูด          กรรมการ 
                                                    (นายสมบูรณ์   บินหมดู) 
 

ลงชื่อ      โลม   พันธรตันสงคราม       กรรมการ 
                                                 (นายโลม  พันธรตันสงคราม) 
 
รายงานการประชุมครั งนี   สภาได้รบัรองแลว้เมือ่วนัที่.                                          . 
 

ลงชื่อ        สุทัศน์  ละเอียด             ประธานสภา อบต. 
                                                 (นายสุทัศน์   ละเอียด) 


