รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
ครั้งที่ 1/๒๕60
เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60
ณ ห้องประชุมอุไรทอง องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑.
นายบุญเลิศ แซ่เตียว
๒.
นายสนั่น หวันสมัน
๓.
นายสีกีด สะอา
๔.
นายสะอาด หน่อยา
๕.
นายยุทธ อัลมาตร
๖.
นายอนุพงษ์ แคสนั่น
๗.
นายประเสริฐ หมาดโท่ง
๘.
นายดีหนัน สาจิ
๙.
นายอนันต์ ทอดทิ้ง
๑๐.
นายธนวัฒน์ หมาดอี
11.
นายอาพร หวันสู
๑๒.
นายราเชษฐ หวันสู
13.
นายสัมหลา จันทร์เพ็ญ
๑4.
นายบิซ๊อน จันทร์เพ็ญ
๑5.
นายวาเหล็ด สะอา
16.
นายนิสัน นิสกุล
17.
นายมานพ นุ้ยน้าวงษ์
18.
นายเรวัต ชุมจันทร์
19.
นายสุเทพ เกื้อสกุล
ผู้ลาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1.
นายพีรพัฒน์ วัฒนสกุลเอก
2.
นายดาหนาด เอ็มดู
3.
นายยุทธิศักดิ์ แก้วทอง
4.
นางสีดา ทุมมาลี
5.
นายกฤษดา อนุตรอาไพ
ผู้ขาดประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
-

-

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

ลายมือชื่อ
บุญเลิศ แซ่เตียว
สนั่น หวันสมัน
สีกีด สะอา
สะอาด หน่อยา
ยุทธ อัลมาตร
อนุพงษ์ แคสนั่น
ประเสริฐ หมาดโท่ง
ดีหนัน สาจิ
อนันต์ ทอดทิ้ง
ธนวัฒน์ หมาดอี
อาพร หวันสู
ราเชษฐ หวันสู
สัมหลา จันทร์เพ็ญ
บิซ๊อน จันทร์เพ็ญ
วาเหล็ด สะอา
นิสัน นิสกุล
มานพ นุ้ยน้าวงษ์
เรวัต ชุมจันทร์
สุเทพ เกื้อสกุล

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

หมายเหตุ

ตาแหน่ง

หมายเหตุ
-

-

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑.
นายสุพงศ์แสน ประทีปรัศมี
๒.
นายโยม งะหวัง

ตาแหน่ง
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.

ลายมือชื่อ
สุพงศ์แสน ประทีปรัศมี
โยม งะหวัง

หมายเหตุ

เริ่มประชุม

เวลา 09.45 นาฬิกา

ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)

สวัสดี เพื่อนสมาชิก ผู้บริหาร กระผมขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย แรก ครั้งที่ 1
ประจาปีพุทธศักราช 2560 ก่อนประชุมตามระเบียบวาระ ผมขอแจ้งให้สภาทราบนะครับ
วันนี้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง ว่าที่ ร.ต.สุกล พรหมรักษ์ ขอลากิจ
นะครับ กระผมขอให้สภาเสนอชื่อเลขานุการสภาชั่วคราว เชิญสมาชิกเสนอชื่อนะครับ ขอ
เชิญคุณอาพร หวันสู ครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภา ผู้ บ ริห าร เพื่อ นสมาชิ กสภาองค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลกาแพง
ทุ ก ท่ า น กระผมนายอ าพร หวั น สู สมาชิ ก สภา อบต.ก าแพง หมู่ ที่ 7 กระผมเสนอ
คุณสะอาด หน่อยา ทาหน้าที่เลขานุการชั่วคราว ครับ
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รั บรองถูก ต้อง มีส มาชิกท่า นใดเสนอชื่ออีกไหมครับ หากไม่ มี
กระผมขอเชิญคุณสะอาด หน่อยา ทาหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว นะครับ
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มีเรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มีกระทู้ถาม
- ไม่มี
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
เรื่องที่เสนอใหม่
5.1. เรื่อง การกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 5.1. เรื่อง การกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ เชิญคุณสนั่น หวันสมัน ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง ทุกท่าน
กระผมนายสนั่น หวันสมัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง หมู่ที่ 2 บ้าน
ท่าแลหลา ครับในการกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 วันนี้ก็
เป็นครั้งแรกในการประชุมสภาประจาปี พ.ศ. 2560 ตามที่ประธานให้เสนอการกาหนด
สมัยประชุมสภา กระผมขอเสนออีก 3 สมัย ครับ ประจาปี พ.ศ.2560 ตั้ง แต่วันที่ 1
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ครั้งต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2560 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2560 และวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม

คุณอาพร หวันสู
ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
คุณสนั่น หวันสมัน

๓
ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
คุณสนั่น หวันสมัน

2560 นะครับ ขอบคุณครับ
ครับ ขอบคุณครับคุณสนั่น หวันสมัน คุณสนั่น หวันสมัน เสนอ 3 สมัย ร่วมกับครั้งนี้ก็เป็น
4 สมัย ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ การกาหนดสมัยประชุ ม
กาหนดได้ไม่น้อยกว่า 2 สมัย และไม่มากกว่า 4 สมัย คือ สองได้ สามได้ สี่ไ ด้ มีสมาชิก
ท่านใดจะเสนออีกไหมครับ เมื่อไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม นะครับ ครับที่ประชุมเห็นด้วย
ตามที่คุณสนั่น หวันสมัน เสนอไหมครับ คือกาหนด 4 สมัย นับสมัยนี้ด้วย คือ สมัยที่ 1
ตั้ง แต่ วั นที่ 1-15 กุม ภาพั นธ์ 2560 สมั ยที่ 2 ตั้ง แต่วั นที่ 1-15 พฤษภาคม 2560
สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิง หาคม 2560 และสมัยที่ 4 ตั้ง แต่วันที่ 1-15 ธันวาคม
2560 ถ้าที่ประชุมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ
มีมติเห็นชอบโดยเสียงเป็นเอกฉันท์
เรื่องอื่นๆ
ต่อไป ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนอที่ประชุมหรือไม่ครับ
เชิญคุณสนั่น หวันสมัน ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง ทุกท่าน
กระผมนายสนั่ น หวั น สมั น สมาชิ ก สภา องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลก าแพง หมู่ ที่ 2
บ้านท่าแลหลา ครับ วันนี้ก็เป็นวันดีนะครับ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก น่าจะมี
อะไรดีๆสาหรับวันนี้ ในการประชุมสภาของเรานะครับ ก็ถือว่าองค์การบริหารส่วนตาบล
ก าแพง ไม่ ว่ า จะเป็ น เพื่ อ นสมาชิ ก ก็ ดี ไม่ ว่ า จะเป็ น คณะผู้ บ ริ ห ารก็ ดี ตลอดจนน้ อ ง
ข้าราชการพนักงานก็ดี ความรัก ที่มีให้กันมากมายนะครับ สาหรับ อบต.กาแพง นะครับ
สาหรั บระเบี ยบวาระที่ 6 เรื่ อ งอื่ นๆ กระผมต้ องขอถามท่ า นประธานผ่ า นไปยั ง คณะ
ผู้บ ริห ารนะครับ ในการบริ หารจัด การเกี่ ยวกับ ความปลอดภัย ความเรีย บร้ อ ย ความ
รวดเร็วของหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา ท่านประธานครับ ผมสอบถามท่าน
ประธานว่า ในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ขณะนี้ คณะผู้บริหารได้ทา
การติดตาม อย่างใกล้ชิดหรือไม่ ผมต้องขอคาตอบจากท่านประธานผ่านไปยัง ผู้บริหาร
หลั ง จากกระผมได้ อ ภิ ป รายแล้ ว เพราะจะได้ รู้ ถึ ง ว่ า คณะผู้ บ ริ ห ารรู้ จ ริ ง รู้ ลึ ก หรื อ ไม่
ยกตัวอย่างเช่น น้าประปาของพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา ซอยแหลมแค ท่าน
ประธานครับ น้าขาดไปประมาณ 6-7 เดือน ที่ผมประชุมสภาครั้งก่อน หรืออาจจะเป็นใน
การแจ้งความเดือนร้อนไปยังคณะผู้บริหารในไลท์กลุ่มก็ดี ส่วนตัวก็ดี 6-7 เดือน เกือบหนึ่ง
ปี ไม่ได้ใช้น้าหลังจากนั้นได้มีการติดตามซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน ไม่เกิน 2 วัน 24 ชั่วโมง
48 ชั่วโมง ได้ใช้ครับ ใช้อยู่ประมาณไม่เกิน 1 เดือน ถามท่านประธานว่าขณะนี้พี่น้อง
ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนอีก 1 เดือนอีกแล้วครับท่าน ถามคณะผู้บริหารหน่อ ยว่า
ไปถึงขั้นไหนแล้ว ซ่อมแซมไป 1 เดือน พี่น้องไม่ได้ใช้น้า แห้งไป 8 เดือน ใช้ได้ 8 วัน แห้ง
ไปอีก 8 วัน ผมก็งงหมดแล้วครับท่านประธาน ฝากคณะผู้บริหารเลยนะครับท่านประธาน
สาหรับเรื่องต่อไปเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ในเรื่องของการซ่อมแซมไฟส่อง
ทาง ท่านประธานครับ เริ่มเข้าหมู่บ้านดับมาเป็นระยะเวลา 3 เดือนแล้วครับ ซอยห้วยบ่วง
ดับตั้งแต่ตรงโค้งที่เกิดอันตรายตลอดสาย ไม่รู้ว่าท่านผู้บริหารรู้หรือไม่ เขียนคาร้องสิครับ
เขียนมา ครับก็เขียน แต่ ผมคิดว่าวันนี้ การอภิปรายเปรียบเสมือนคาร้อง โดยตรง ไม่ใช่

ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
คุณดีหนัน สาจิ

ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
คุณมานพ นุ้ยน้าวงษ์

๔
ทางอ้อม ไม่ต้องผ่านสานักงานปลัด ได้ผ่านไปยังคณะผู้บริหารโดยตรง ดับเยอะมาก และ
เรื่องเสียงตามสาย ก็เสียหลายจุด เสียมาเป็นเวลานานแล้วด้วย และอีกอย่างหนึ่ง ในเรื่อง
ของไฟส่องทาง ในเรื่องของเสียงตามสายผมกล้าบอกกับท่านประธานได้อย่างเต็มปากเลย
นะครับว่า ตัวนี้เป็นตัวที่ใกล้ชิดกับพี่น้องมากที่สุด กลางค่ากลางคืน ไม่ว่าจะเยาวชนหรื อพี่
น้องประชาชน ชัดเจนเลยครับ เสียงตามสายได้ ประชาสัมพันธ์อยู่บ่อยๆพี่น้องได้ทราบ
ข้อมูลกันอย่างทั่วถึง ตรงนี้ท่านประธานก็น่าจะรู้ดีนะครับว่า มันไม่เกิดความสะดวกแก่พี่
น้องประชาชนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าคณะผู้บริหารรับผิดชอบนะครับ ทราบว่ามีการแบ่ง
อานาจหน้าที่ในการกากับดูแล เกินจากท่านนายก และทราบมาว่าวันนี้ท่านนายกไม่อยู่นะ
ครับ ไม่ทราบว่าคณะผู้บริหารที่รับผิดชอบอยู่ได้ดาเนินการไปแล้วอย่างไร เพราะหลายๆ
ครั้งที่มีการเขียนคาร้อง หลายๆครั้งที่ ให้คณะผู้บริหารทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน ไม่แ น่ ใ จนะครั บว่ า มี การตอบกลั บ มาหรื อ ไม่ ว่ าแล้ ว เสร็ จ หรือ ไม่ แ ล้ว เสร็ จ
อย่างไรตรงนี้อยากทราบข้อมูลจากผู้บริหารโดยตรงผ่านท่านประธาน ขอบคุณครับ
ขอเชิญคุณดีหนัน สาจิ ครับ
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
ทุกท่าน กระผมนายดีหนัน สาจิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง หมู่ที่ 5
บ้านปิใหญ่ ตามที่ คุณสนั่นได้คุยเรื่องไฟส่องทาง ผมนึกขึ้นมาได้ครับ เมื่อคืนกลั บมาจาก
งานแต่ง บ้านผมสมมุติว่ามีเสาไฟอยู่ 150 ต้น ตอนนี้ดับไม่มากนะครับ ดับเสีย 100 ต้น
เหลือ 50 ต้น แล้วก็เสียงตามสายก็ห้าสิบ ห้าสิบนะครับ จะพูดว่าเสียก็ไม่ใช่นะครับเพราะ
ตั้งแต่เริ่มติดตั้งมาไม่ถึงปี แล้วเริ่มจะติดตั้งมาแล้วก็ไม่กี่ปี จะพูดว่าดับก็ไม่ใช่ ก็ กราบเรียน
ท่า นประธานผ่า นไปยั ง คณะผู้บ ริ หาร ถ้ า เสีย หรือ ว่ าไม่ ติด ก็ ให้ ช่ า งเข้ าดู ห น่อ ยนะครั บ
เพราะว่าตั้งแต่เริ่มติดตั้งมานะครับ ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือไม่ได้ แล้วหลอดที่ติดมันก็เริ่มจะดับ ไป
บ้า งแล้ว ในตัว นี้ เราพอจะวัด มาตรฐานได้ห รือ ไม่ ค รับ ว่า อุป กรณ์ ที่เ ราน ามาติด นั้ น ได้
มาตรฐานแค่ไหน ไม่ได้ 2 เดือนนะท่านประธาน แล้วก็ดับเสียแล้ว และไฟเสาสูงมีอยู่ต้น
เดียวเอาที่บริเวณถนนให้มันติดไม่ต้องทุกหลอดแต่ว่า อยากให้ไ ฟบริเวณถนนติด นะครับ
ผมขอฝากไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญคุณมานพ นุ้ยน้าวงษ์ ครับ
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
ทุกท่าน กระผมนายมานพ นุ้ยน้าวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง หมู่ที่
10 บ้านปากปิง เรื่องที่ผมจะพูดมี 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 เรื่องที่สาธารณะนะครับ ครับก็พื้นที่
ของที่สาธารณะครับ มันมีอยู่ อย่างที่ในส่วนของอบต.กาแพง ส่วนที่ผมทราบมาจากการ
บอกเล่าของชาวบ้านในส่วนของที่ดินนะครับ ที่สาธารณะหนองใหญ่ มีเจ้าของที่ ที่ติดอยู่
กับหนองใหญ่ไ ปขอออกเอกสารสิทธิ ที นี้ วันที่ไ ปวัดเขาบอกว่าให้ปักหลัก นะครับ ได้ยิน
ข่าวว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินบอกว่าให้ปักแค่ตรงนี้พอนะครับ ส่วนที่เหลือเป็นที่สาธารณะ แต่คน
ที่ขอออกโฉนดนะครับ เขาบอกว่าไปอีกนิดหนึ่ง เจ้าหน้าที่เขาไม่ค่อยจะยอม แล้วทีนี้คนขอ
ออกก็พยักหน้าขึ้น พยักหน้าหลายๆครั้ง ในส่วนของเจ้าหน้าที่เขาก็พยักหน้าเลย ทีนี้ก็ปัก
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ได้ ทีนี้ก็บอกว่าให้ทางอบต. เขาคุยกันอย่างไรไม่รู้ ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับ ผมอยากให้ทาง
อบต.ไปดูแนวเขตนะครับ เรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการออกโฉนดนะครับ ในพื้นที่
อย่าให้ล้าไปที่สาธารณะครับ และต่อไปนะครับ พื้นที่สาธารณะของเราจะหมดนะครับ ถ้า
ทุกหมู่บ้านไม่ช่วยกันรักษา ผมคิดว่าหลายๆหมู่บ้านนะครับ ที่พื้นที่สาธารณะได้มีเจ้าของ
ไปแล้วนะครับ เพราะการมักง่ายของผู้ที่อยากได้ และก็ มักง่ายของเจ้าหน้าที่นะครับ ที่ไม่
ยอมทาหน้าที่นะครับ คือไม่ยอมช่วยกันรักษาในส่วนนี้นะครับ ในฐานะของอบต.เป็นส่วน
หนึ่งนะครับที่จะต้องดูแลรักษา ในเรื่องของที่สาธารณะผมก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ และ
ก็อีกที่หนึ่งนะครับ ที่ในเขตของหมู่ที่ 5 นะครับ ที่ห้วยตอนนี้ผมรู้สึกว่า ห้วยที่สาธารณะ
มั น ไม่ มี แ ล้ ว นะครั บ ต่ า งคนต่ า งขุ ด นะครั บ ขุ ด ร่ อ งปลู ก ปาล์ ม นะครั บ ตั ก ดิ น ไปปิ ด ที่
สาธารณะเลยครับ เรื่องนี้ผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ตอนนี้ได้ข่าวว่าที่ดินผื นนั้นได้เปลี่ยน
มือไปแล้ว แต่ลาห้วยนั้น รู้สึกว่าจะหายไปแล้วนะครับ ต่อไปถ้าหากว่าเราปล่อยไว้นานๆ
นะครับ ต่อไปเราจะขุดลอกก็ไม่ได้ เขาจะอ้างสิทธิ ที่ดินระหว่างภูเขานะครับ ที่ดินจะติดใน
หมู่ที่ 5 คือที่ดินตรงนั้นนะครับ เรื่องที่สองคือเรื่องของขยะนะครับ ครับก็ได้รับหนังสือจาก
อบต.นะครับ ให้ประชาสัมพันธ์เรื่องแยกขยะที่เป็น มลพิษนะครับ เรื่องนี้ ผมก็ ไ ด้พูดมา
หลายครั้งแล้วนะครับ ในเรื่องของขยะที่เป็นพิษ อย่างเช่นแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ แต่ผม
ได้รับหนังสือนะครับ ตามที่ทางสานักงานให้ประชาสัมพันธ์นะครับ วันแรกก็โดนเลยครับ
เขาบอกว่า จากหนังสือลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ในส่วนของกองสาธารณสุข ในเรื่องของการ
แยกขยะที่เป็นหลอดไฟต่างๆให้ไปส่งที่อบต.เขาบอกว่า ทาไมไม่ไปเก็บที่โรงขยะเลย ทาไม
ต้องมาส่งที่ อบต. ที่จริง นะครับทาง อบต.น่าจะสร้างสถานที่ไว้ ที่ในหมู่บ้านแต่ละหมู่น ะ
ครับให้ไปเก็บไว้นะครับไม่ว่าที่บ้าน อสม. หรือแล้วแต่นะครับ ไม่ใช่จะให้เอามาที่นี่ ให้เอา
มาที่นี่ ผมคิดว่าไม่มีใครพามาหรอกครับ พวกหลอดไฟ พวกแบตเตอรี่อะไรต่างๆ ขนาด
ขยะอื่นๆมันยังไม่ใส่ถังเลยนะครับ ในถนนสายห้วยบ่วงครับ มีเจ้าของสวนปาล์มตามหาอยู่
หาคนทิ้งขยะ เอาแพมเพิร์ส เอาอะไรต่างๆไปทิ้งบริเวณนั้น อันนี้เป็นเขตรอยต่อระหว่าง
หมู่ที่ 2 กับหมู่ที่ 5 แพมเพิร์สเต็มเลยครับ เจ้าของสวนก็หาอยู่ว่าใครเอาไปทิ้ง นี้ขนาด
ขยะที่ไม่เป็นพิษมันยัง ไม่ เอาใส่ถัง เลยครับ จะให้เอาขยะที่เป็นพิษมาที่ อบต. ผมว่ามัน
เป็นไปไม่ได้ครับ ที่จะเอามาส่งที่อบต. มันน่าจะสร้างที่เอาไว้สักแห่งหนึ่งในหมู่บ้านตรงไหน
ก็ได้ลองคิดดู หมู่ 11 จะพามาที่นี่ ผมคิดว่ามันคงไม่พาครับ หมู่ 10 ก็ไม่พา ในหมู่ 1 เอง
ก็อยู่ในเขตสานักงานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพามาไหม ตรงนี้ผมขอฝากไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณ คุณมานพ นุ้ยน้าวงษ์ ครับ ต่อไปขอเชิญคุณอาพร หวันสู ครับ
เรี ย นท่ า นประธานที่ เคารพและสมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุก ท่ า น และฝ่ า ยบริ หาร กระผม
นายอาพร หวันสู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง หมู่ที่ 7 บ้านโกตา นะครับ
วันนี้ ตามที่ไ ด้รับหนัง สือ เรียนเชิญ มาประชุมนะครับ ก็ ตรงกั บวันที่ดีนะครับ วันนี้ 14
กุมภา วั นวาเลนไทน์ นะครั บ ยั ง ไงแล้ว ก็ให้ พวกเรารัก กันมากๆ รัก กันเยอะๆนะครั บ
เพราะยังไงแล้วพวกเราก็มีจิตสานึกที่ดีทุกคนนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าเราไม่มีความ
รักซึ่งกันและกัน แล้ว นะครับ การบริหารจัดการต่างๆมันก็จะไปด้วยความล่าช้านะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วให้พวกเรารักกันไว้เถอะนะครับ ก็เป็นวันดี อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ก็เหมือน
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สมาชิ ก ที่ อ ภิ ป รายไปเมื่ อ สั ก ครู่ น ะครั บ บั ง เอิ ญ ประจวบเหมาะกั บ สมั ย แรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นะครับ ท่านสมาชิก คุณสนั่น หวัน สมัน นะครับ แล้วก็ท่าน
สมาชิก คุณดีหนัน สาจิ นะครับขออนุญาตพาดพิงทั้งสองท่านนะครับ ประจวบเหมาะกับ
บังเอิญกับของผมเช่นเดียวกัน เรื่องเดียวกันแต่คนละหมู่บ้านครับ ไม่ว่าเรื่องไฟส่องทาง
ไม่ว่าเรื่องเสียงตามสายนะครับ เพราะอะไรครับท่านประธาน อยากฝากท่านประธานไป
ยังฝ่ายบริหารนะครับ ช่วยกาชับหรือว่าช่วยสอดส่องช่วยดูแลให้กับพี่น้องประชาชนนะ
ครับ เพราะว่าการสัญจรของพี่น้องนะครับ การเดินทางของประชาชนในหมู่บ้าน ในตาบล
อื่น ที่มาใช้บริการในของหมู่บ้านของเรานะครับ หลังจากที่ส่งหนังสือไปแล้ว เขียนคาร้อง
ไปแล้ว คอยแล้วคอยอีกนะครับ ก็ยัง ไม่มา นะครับ ก็ยัง ไม่ได้ไปดู ยัง ไม่ได้ไปแลนะครับ
ไม่ว่าจะไฟส่องทางหรือว่าเสียงตามสายนะครับ เขียนคาร้องไว้แล้ว เพราะฉะนั้น อย่างนี้ได้
ไหมครับ ไม่ต้องเขียนได้ไหมครับคาร้อง มาบอกปากได้ไหมครับ ผมฝากท่านประธานนะ
ครับ เพราะเขียนมันเปลื้องกระดาษนะครับ แผ่นหนึ่งเท่าไหร่ รีมหนึ่งเท่าไหร่ มาเขียนแล้ว
วางไว้ มาเขียนแล้ววางไว้ มาบอกปากได้มั้ยครับ ขอฝากนะครับช่วยดูให้หน่อยนะครับ
ต่อมาเรื่องที่ 3 ผมอยากถามท่านประธานนะครับผู้บริหารชุดเดียวกันนะครับ ว่าตอนนี้
ผมก็เคยถามท่านนายก อบจ.ไปครั้งหนึ่งที่ออกหน่ว ยที่โรงเรียนที่ท่าแลหลา เมื่อประมาณ
สอง สามเดือนที่ผ่านมาครับนะครับ เกี่ยวกับไฟส่องทางระหว่างสามแยกเขาขาวไปยัง
เอาใกล้ๆว่าเกือบถึงหน้าบ้ านผม ประมาณ 1 กม.นะครับ จะได้ใช้ ไ หมครับ ไฟส่องทาง
นะครับ ตรงนี้ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารนิดหนึ่งช่วยติดต่อช่วยประสานงาน
ให้ ผมสั ก เล็ ก น้ อ ยนะครั บ เพราะว่ า ตอนนี้ ผ มมองดู แ ล้ ว นะครั บ การสั ญ จรของพี่ น้ อ ง
ประชาชนในเส้นนั้นนะครับมันมืดแล้วอีกอย่างหนึ่งข้างทางนะครับท่านประธาน ขยะเต็ม
ไปหมดเลยนะครับ เพราะว่าไฟส่องทางไม่มี ไฟส่องสว่างไม่มีตรงนั้น ประมาณ 1 กิโลเมตร
ตรงนั้นไม่มีไฟส่องสว่าง พวกที่มาจากข้างในหมู่บ้านอื่น หรือว่าหมู่บ้านของผมเอง ผมก็ไม่
ทราบเหมือนกัน เอาขยะมาทิ้งนะครับ เอาขยะมาทิ้ง แล้วผมก็ไม่รู้จะทาอย่างไร ไม่รู้จะ
ตอบประชาชนอย่างไรเหมือนกันนะครับ ที่จะบริหารจัดการกับขยะตรงนี้ นะครับ ยังไงก็
ฝากไว้นะครับสาหรับตรงนี้ครับ ท่านประธานผ่านไปยัง ฝ่ายบริหารนะครับ ขอบคุณมาก
ครับ
ขอบคุณครับคุณอาพร หวันสู ตามที่ท่านพูดเมื่อกี้นี้จะเข้าไปซ่อมนะครับ และตามท่าน
ถามว่าเขียนคาร้อง ผมก็คิดเหมือนท่านและครับ ถ้าเขียนแล้วกองไว้ แล้วก็ไม่ได้ทา มันก็
เปลืองกระดาษ มันก็ไม่ถึงข้างบน ยัง ไงผมก็เป็นประธาน เรื่องทั้งหมดก็ลงที่ผมหมด หมู่
หนึ่งเอย หมู่สองเอย หมู่สามเอย หมู่สี่เอย นะครับ แล้วต้อนนี้มีสมาชิกจะชี้แจงเพิ่มเติมอีก
ไหมครับ ถ้าไม่มีขอพักการประชุม 15 นาที นะครับ
เวลา 10.35 นาฬิกา
เวลา 10.55 นาฬิกา
เชิญคุณสุพงศ์แสน ประทีปรัศมี ครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุพงศ์แสน ประทีปรัศมี รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาแพง วั นนี้ท่ านนายกติ ดภารกิจ เดิน ทางไปร่ว มงานกาชาด มอบหน้า ที่ใ ห้
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กระผมทาหน้าที่แทนนะครับ ผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่นาข่าวความเดือดร้อน
ในหมู่บ้านมาแจ้งให้กับผู้บริหารทราบนะครับ ทุกเรื่องที่ท่านเสนอมานะครับ บางเรื่องก็ได้
ดาเนินการ แต่บางครั้งก็ล่าช้านะครับ ยกตัวอย่างเรื่องประปาหมู่ที่ 2 ผมคิดว่าเรียบร้อยไป
แล้วนะครับ เป็นความสัตย์จริงนะครับ หลังๆนี้คุณยุทธ อัลมาตร ก็ไม่โทรหาผมเลย ผมคิด
ว่าเรียบร้อยไปแล้ว เพราะมีประปาใหม่ ถ้ายังไม่เรียบร้อยก็ เป็นหน้าที่ต้องดาเนินการต่อ
นะครับ หาวิธีแก้ไขกันต่อไป เรื่องไฟส่องทางก็เหมือนกันนะครับ คือที่ผมได้โทรมาถามกับ
เจ้าหน้าที่ ยกตัวอย่างหมู่ที่ 7 นะครับ เสียงตามสาย ท่านบอกว่าตรงไหนอีกครับที่ยังไม่ดัง
เขาไปซ่อมมาหมดแล้วครับ หรือว่าคุณอาพร หวันสู ไม่ลองทดสอบดูนะครับ เจ้าหน้าที่ผม
โทรประสานเมื่อกี้ผมพึ่ งวางสาย เจ้าหน้าที่บอกว่าได้เข้าไปซ่อมให้เรียบร้อยแล้ว ยังมีจุด
ไหนอีก ไฟก็เหมือนกันครับ โดยเฉพาะหมู่ที่ 7 ครับ ที่คุณอาพร อภิปรายเมื่อกี้ขออนุญาต
เอยนามนะครับว่ายัง ใช้ง านไม่ไ ด้นะครับ ผมต้องขอโทษเพื่อนสมาชิก นะครับ บางครั้ ง
ล่าช้า ด้วยภารกิจของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ เพราะมีกันอยู่หลายงาน ก็ตาบลกาแพงมีพื้นที่
กว้าง กว้างมากครับ คิดดูง่ายๆเรามองจากหมู่ที่ 2 นะครับ ตั้งแต่ซอยห้วยบ่วงถึงทอนอุดม
นั้นกว้างขวางขนาดไหน นะครับ พื้นที่เราเยอะมากแล้วเจ้าหน้าที่เราไม่เพียงพอ ผมขอโทษ
ท่านประธานด้วย ที่เขตพื้นที่ของท่านก็ดับ ผมยินดีนาข้อเสนอของท่านไปปรับปรุงแก้ไ ข
ครับ ผมขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ และก็เรื่องการออกโฉนดนะครับ โดยหน้าที่แล้วการ
ออกโฉนดผมไม่รู้นะครับที่คนหนึ่ง พยักหน้า คนหนึ่ง ไม่พยักหน้า อันนี้ผมไม่รู้นะครับว่า
ตรงนี้ แต่ว่าเขาจะมีหนังสือ นัดมาชี้แนวเขตนะครับ ถ้าเป็น พื้นที่สาธารณะจริง ผมจะนา
เรียนท่านนายก เรียนท่านปลัด เราคัดค้านได้ นะครับที่ส าธารณประโยชน์ ยกตัวอย่า ง
หมู่ที่ 5 นะครับ เป็นตัวอย่างกาลังมีข้อพิพาทอยู่ขณะนี้ เราก็ออกหนังสือคัดค้านนะครับ
ที่สระหมู่ที่ 5 นะครับ เราก็ทาหนังสือคัดค้านอยู่ตอนนี้นะครับ เรื่องการขุดคู หมู่ที่ 5 ผม
ไม่ทราบว่าพิกัดอยู่ตรงไหนครับ ผมจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ถูก อย่างน้อยก็มาแจ้งถมที่น ะครับ
ท่านบอกพื้นที่ผมด้วยนะครับ ผมก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่ลงไปดูก็จะได้บอกเขาว่าทาอย่างนี้
ไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาคุณต้องรับผิดชอบนะครับ เรื่องขยะอันตราย ผมก็
นาไปคุยกับกองสาธารณสุขครับ เราจะจัดหาวิธี ในหมู่ที่ 5 นะครับไม่ทราบว่าไม่ติดมิเตอร์
นะครับ ติดแล้วแต่ดับแล้ว ท่านเขียนคาร้องมาแล้วยัง ถึงอย่างไรก็แจ้งผมมาก็ได้ มันเป็น
อย่างนี้นะครับ ผมก็เกษียนว่าให้ดาเนินการ 12 หมู่บ้านผ่านผมหมด ว่าที่จริงแล้ว ว่าไฟที่
มีอยู่แล้วดับ ผมไม่ปวดหัวเท่ากับเพิ่มไฟนะครับ ไฟดับเราก็ไปซ่อมก็โอเค แต่ถ้าขอเพิ่มไฟนี้
ครับปวดหัว ถ้าขอเพิ่มไฟในเขตที่เรามีสายดร็อพ ไม่เป็นไรครับ เราพอจะดาเนินการได้ แต่
ขอบริเวณที่ไม่สายดร็อพนี้ครับ บางครั้งก็ ผมยอมรับตรงว่าดาเนินการล่าช้านะครับ ผมก็
เหนื่อย ก็พยายามคิดจะทาการแก้ไขนะครับ ทุกอย่าง หลายงานมากช่วงนี้ อีกอย่างท่าน
นายกเองก็วิ่งหางบประมาณมา แล้วก็ต้องประชุมกันอยู่บ่อยนะครับ งบประมาณก็ลงมา
เรื่องการท่องเที่ยวบ้าง อะไรบ้าง ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลก็อุดหนุนงบประมาณมาให้ เรา
จะไม่รับก็ไม่ได้ เมื่อรับแล้วก็ต้องทา ก็ต้องดาเนินการ เจ้าหน้าที่บ างครั้งไม่พอครับ น้องๆ
เขา ผมพูดแทนเจ้าหน้าที่ไ ด้เลยครับไม่ได้เข้าข้าง น้องๆเขาไม่ไ ด้ว่ างเลยครับ ตอนนี้ครับ
ส่วนโยธาทางานตลอดเลยนะครั บ และท่ านนายกท่านมีคาสั่ ง ให้ เขีย นโครงการ เขีย น
โครงการเพื่อของบประมาณนะครับ บางครั้ง อาจจะล่าช้า หัวหน้าส่วนเราก็กระตุ้ นอยู่

ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
คุณดีหนัน สาจิ

ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
คุณสนั่น หวันสมัน
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ตลอดนะครับ ขอนาเรียนท่า นอีกครั้ ง หนึ่ง ว่า แจ้ ง กับท่า นอีกครั้ ง หนึ่ง ว่ าหัวหน้ าส่วน ที่
รับผิดชอบโดยเฉพาะรักษาราชการหัวหน้าสานักปลัดนะครับ เปลี่ยนจากคุณกิตติศักดิ์
สุวรรณรัตน์ มาเป็น ส.อ.สุทิน หมูดเอียด ครับ หากว่าท่านมีอะไรเกี่ยวกับสานักงานปลัด
นะครับ ก็ประสาน ส.อ.สุทิน ได้นะครับ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณท่านสมาชิก อีก
ครั้งหนึ่ง คือมองตาก็รู้ใจกันหมดแล้วนะครับ เข้าใจหรือจะคุยกันเป็นการส่วนตัวก็ได้ ก็
อยากเรียนท่านประธานนะครับท่าน ตามที่ท่านสมาชิก อบต.หมู่ 11 นะครับ ได้พูดเรื่อง
จ่ายขาดเงินสะสม ผมได้คุยกับท่านปลัดแล้ว คงจะหลังจากนี้ คงจะขอเปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญนะครับ เพื่อนาหลายเรื่องเข้าพิจารณาในการประชุมสภานะครับ ขอแจ้งคราวๆไว้
ก่อนล่วงหน้านะครับ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ เพื่อนสมาชิกมีอะไรจะถามก็ถามผ่าน
ท่านประธานนะครับ ขอบคุณครับ
ครับก็ขอบคุณครับ คุณสุพงศ์แสน ประทีปรัศมี ขอเชิญคุณดีหนัน สาจิ ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร กระผมนายดีหนัน สาจิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง หมู่ที่ 5 บ้านปิใหญ่ กระผมได้ยินสมาชิก
หมู่ที่ 2 พูดเรื่องน้าประปา ผมก็ลืมสนิทเลยครับว่าบ้านผมก็มีประปาหมู่บ้าน แต่ว่าของ
ท่านมีโอกาสฟื้นของผมไม่ฟื้นแล้ว โดยเฉพาะผมก็ไม่ได้แจ้งในสภาว่าประปาหมู่ที่ 5 ตอนนี้
เป็นพิพาทกันระหว่างผู้อุทิศเดิมครับ กับชาวบ้านถ้าเกิดว่าถ้าหากบอกว่ากับอบต.หรือว่า
กับหน่วยงานตรงนี้ ก็เพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล มีแต่ปลัดคนเดียวที่รับเรื่อง ตอนนี้อยู่ที่
อัยการนะครับตอนนี้จากโรงพักไปสู่อัยการ อัยการก็รอสานวนจากโรงพัก ว่าจะพอฟ้อง
หรือไม่ โรงพักต้องสรุปก่อนว่าพอฟ้องหรือไม่พอฟ้องแล้วก็ส่งสานวนไปให้อัยการ หลังจาก
นั้น อั ย การท่ า นก็ ส รุ ป ว่ า จะฟ้อ งหรื อ ไม่ ฟ้ อ งสมบั ติ ข องชาติ ค รั บ ตอนนี้ พู ด ว่ า ชาวบ้ า น
เดือดร้อนจริงๆ เพราะว่าเราใช้น้ากันอยู่ทุกวัน แล้วก็มาตัดขาด โดยเฉพาะอบต.นะครับ
หลังจากที่ว่าเกิดปัญหาก็ไม่มีฝ่ายการเมือง พูดง่ายๆว่าคนอื่นเราอย่าเอ่ยนามดีกว่า เราเอ่ย
นามแต่ว่าตอนนี้ ไม่มีฝ่ายบริหาร ชาวบ้านถามหาอยู่ ไม่ได้ขอร้องอะไรถ้าจะถามทุกข์สุขก็
ถามได้แต่ตอนนี้ชาวบ้านพร้อมนะครับ ชาวบ้านบอกว่ายืนอยู่ด้วยลาแข้งของตัวเองดีกว่า
สู้เพื่อสมบัติของชาติจะได้กลับหรือไม่ได้กลับนั้น อยู่ที่ศาลจะพิจารณาว่าสมบัติอันนี้เขา
สละการครอบครองแล้วหรือยังนะครับอยู่ที่ศาล ถ้าได้กลับเราก็บริหารต่อถ้าไม่ได้กลับเราก็
หาที่ใหม่ แต่ตอนนี้ขอพูดไปถึงเรื่องร่องน้าหรือภาษาบ้านเราเรียกว่าห้วยก็อยู่ ในนโยบาย
ของรัฐบาลชุดนี้นะครับ อันนี้ผมก็อ่านแล้ว ห้วยมันอยู่ในเขตของหมู่ที่ 5 คนที่อุทิศ คนที่
ทาลายร่องน้าหรือลาห้วยแกมีความคิดแปลกๆนะครับ แกบอกว่า แกทาถนนให้ฟรี แต่ที่ที่
แกทาถนนนั้นแกทาบนร่องห้วย แกเอาถนนไปไว้บนห้วย ตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรนะ
ครั บ แกว่ า ชาวบ้ า นจะได้ ใ ช้ ถ นนแกบอก จริ ง ๆแล้ ว ร่ อ งห้ ว ยหายอยู่ ใ นหมู่ ที่ 5 จริ ง ๆ
ขอบคุณครับ
ขอเชิญคุณสนั่น หวันสมัน ครับ
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
ทุกท่าน กระผมนายสนั่น หวันสมัน สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง หมู่ที่ 2
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บ้านท่าแลหลา วันนี้วันแห่งความรักแล้วเราก็รักกัน แต่ว่าในการประชุมสภาก็ต้องมีการ
พูดคุย ปรึกษาหารือ นะครับ ในเรื่องความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล
ก าแพง ก็ เ พราะว่ า เป้ า หมายเดี ย วกั น คณะผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก อาสาเข้ า มารั บ ใช้
ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ในมิติต่างๆ ในความเดือดร้อนต่างๆ ผมถาม
ท่านประธานนะครับ ผ่านไปยังผู้ คณะบริหารว่า คณะผู้บริหารตอบผมมาว่า ปัญหาที่ผม
ถามไป คุณยุทธก็ไม่โทรหาผม ผมไม่รู้ ผมอยากจะทราบว่าคณะผู้บริหารว่า ในเมื่ อมีการ
เกษียนหนังสือออกไปแล้ว ดาเนินการ ให้ไปซ่อมแซม ใช่ไหมครับ เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
มีการติดต่อหรือไม่อย่างไร หรือว่าแค่สั่ง สั่ง สั่ง ทาไม่ทา ไม่รู้ เสร็จไม่เสร็จไม่รู้ เอามั้ยครับ
เอาวิธีเก่ามาใช้ เอาถังมาใส่น้า นั่ง ดูว่าหมู่ 2 เสร็จแล้วยัง เอาวิธีนี้ ไหมครับ เอาวิธีตั้งแต่
สมัยโบราณ เอาน้าใส่ถัง นั่งดูว่าเสร็จแล้วยัง หมู่ที่ 2 ความเดือดร้อน ไม่ต้องตอบกลับมา
เสร็จแล้วครับท่านบริหาร หมู่ 2 เสร็จเรียบร้อยครับ ไม่ต้อง ใช้ถังใบนั้น และอีกอย่างหนึ่ง
ผมอยากได้รับคาตอบในเรื่องความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 2 ในเรื่องกิจการ
ประปา ซอยแหลมแค เพราะว่าหากเปรียบเสมือนคนป่วย นอนคอยอยู่ 8 เดือน กลับบ้าน
ได้คุณสนั่น ไปนอนอยู่ 8 วัน ส่ง มอ.อีกแล้วครับท่าน นี้เปรียบเปรยนะไม่ใช่เรื่องจริง
ไม่ได้ใช้น้าอยู่ 8 เดือน ได้ใช้น้าอยู่ 8 วัน นี้ไม่ได้ใช้น้าอยู่เป็นเดือน ท่านประธานครับ ผมมี
เครื่องจักรอยู่เครื่องจักรหนึ่ง เครื่องใช้ไฟฟ้ามันเสีย เอาไปซ่อมกี่วันเสร็จครับ ต้องมีคาตอบ
นะครับ ไม่ ใช่ ไ ม่ รู้ เสร็จ เมื่ อไร ไม่ รู้ ตรงนี้ไ ม่ใ ช่ ก ารบริ หารกิ จการที่ดี นะครั บ ต้ องมี
ระยะเวลาดาเนินการ ตามที่ผมติ ดตามในเรื่องของความเดือ ดร้อ นของพี่น้อ งเกี่ ยวกั บ
ประปา ทราบมาว่ามอเตอร์เสีย ถ้าใช้งบประมาณจริงๆคาดว่าน่าจะไม่เกิน 10,000 บาท
ให้องค์กรของเราแก้ไขซื้อใหม่คาดว่าไม่เกิน 10,000 บาท ซ่อมแซมเท่าไรครับ ใช้เวลา
เป็นเดือนหรือครับ ให้พี่น้องต้องรอ ต้องหิ้วสายน้าเกลืออยู่ ต้องรอน้าอยู่ ตรงนี้อยากทราบ
ให้ท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารนะครับว่า อีกสักกี่วันได้แล้วเสร็จ ในการดาเนินงาน
ไม่ใช่นะครับที่ให้พี่น้องนั่ง รอ อยู่เจอหน้าทุกวันถามทุกวัน ถามอยู่เป็นเดือน ไม่มีอะไร
เกิดขึ้น เสียสุขภาพจิต นะครับ ตรงนี้นะครับ อยากถามท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร
ให้รีบดาเนินการ และมีคาตอบด้วยว่าแล้วเสร็จในกี่วั น ไม่ใช่คอยแล้วคอยเล่าเหมือนข้าว
คอยฝนไม่ใช่ คณะผู้บริหารตอบว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ครับ ผมรู้ตาบล
กาแพงมีพื้นที่ที่กว้างและก็ใหญ่ แต่ตั้งแต่ที่ผมเป็นสมัยที่แล้ว หรือคณะผู้บริหารบางคนที่
เป็นตั้งแต่สมัยที่แล้ว เท่าเดิมครับตารางกิโลเมตรไม่ได้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม พนักงานถ้าจาไม่ผิด
4ปี ที แล้ ว กับ ณ ปั จ จุบั น คาดว่า น่ าจะเพิ่ม มากกว่ าด้ ว ยซ้ า และคาตอบมี อ ยู่ว่ า เขี ย น
โครงการ อะไรบ้าง โครงการขนาดนี้ผมคิดว่าระดับหัวหน้า ระดับข้าราชการ แต่ระดับ
ซ่อมไฟฟ้านี้ ซ่อมประปานี้ ไม่น่าจะต้องใช้หัวหน้านะครับ ต้องขออภัยครับที่หันหน้าไปทาง
ท่านประธาน พื้นที่เท่าเดิม คนมากขึ้น มันอยู่ที่ว่าการบริหารคนมากกว่าไหมครับท่าน
ประธาน ในเรื่องของน้าประปาทั้งปี 59 ปี60 ผมก็เครียดเหมือนกันนะครับที่จะพูดเรื่องนี้
จริงอยู่ทางคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะคุณสุพงศ์แสน ผมเองเมื่อมีปัญหาต่างๆความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ผมประสานงานโดยตรง อยู่บ่อยๆ นะครับ แต่เมื่อมีการ
ประชุ ม สภา ณ วั น นี้ มี ก ารบั น ทึ ก วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2560 แก้ ไ ขชั ด เจน
เดือดร้อนไม่รู้วันไหน มันจะลากไปถึงประชุมสภาที่ผมเสนอไว้ 1-15 พฤษภาคม ไหมครับ

ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
คุณธนวัฒน์ หมาดอี

๑๐
ผมกลัวแล้วนะครับ จะเร่งด่วนนี้ มันเร่งด่วนขนาดไหน ตรงนี้ต้องฝากท่านประธานไปยัง
ฝ่ายคณะผู้บริหารด้วย ให้ดาเนินการ ให้มีระบุในเรื่องของการแล้วเสร็จ ภายในระยะกี่วัน
ที่อาเภอ ที่ อบต.ก็มีนะครับ ในแต่ละส่วนก็มีนะครับ ว่า มีกี่วัน แล้วเสร็จ ท่านน่าจะรู้นะ
ครับและคาดเดาได้และในงบประมาณที่ใช้ก็ไม่เยอะ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือว่าซื้อใหม่
เลยหรือเปลี่ยนใหม่เลย เรื่องน้าประปา หลัง จากอภิปรายวันนี้ไ ม่ทราบว่าน่าจะไม่เกิน
3 วั น คาดว่ า พี่ น้ อ งประชาชนจะมี ร อยยิ้ ม นั บ ตั้ ง แต่ วั น แห่ ง ความรั ก ตั้ ง แต่ วั น นี้ ไ ป
เรื่องน้าประปาคงจะทราบข่าวดีหลังจากนี้ นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคณะผู้บริหารก็ไ ด้
เกริ่นมาจากคุณสุเทพขอโทษนะครับที่เอ่ยชื่อ เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม จริงอยู่นะครับว่า
ท่านนายกของเราเป็ นคนเก่ ง มีค วามรู้ ความสามารถ ในการจัดหางบประมาณมายั ง
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง ในเขตพื้นที่มากมาย งบประมาณเงินสะสมเป็นเงินของ
เราเอง นายกว่ามันน้อยนิดไม่จาเป็นต้องใช้ครับ ในเมื่อเรามีเงินที่สามารถใช้ได้ ถ้าไม่จ่าย
เราจ่ายไม่เป็นหรือ เราต้องจ่าย เราต้องจ่ายวันนี้ ท่านรองบอกว่าจะรีบไปเปิดประชุมสมัย
วิสามัญ วันนี้มีการประชุมสภา น่าจะมีการเตรียมการล่วงหน้า ไม่ต้องเปิดวิสามัญ จ่ายขาด
ในวันนี้ เพราะในการจัดซื้อจัดจ้าง เวลาจะดาเนินการมันจะล่าช้าอีก ยิ่งในเรื่องของถนน
ทาช่วงนี้ดีที่สุด ในช่วงหน้าแล้ง หากเราไปเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ล่าช้า กว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง กว่าจะดาเนินการผ่านไปสามสี่เดือน สี่ห้าเดือนในการใช้เงิน เม็ดเงิน ของแต่ละ
บาทแต่ละสตางค์ ทาถนนฤดูฝนนี้มันก็ทาได้ครับท่านประธาน ท่านประธานคงจะรู้ดี ว่ามัน
เกิดอะไรขึ้น น่าจะมองในหลายๆมุมหลายๆมิติ นะครับตรงนี้ ผมเป็นแค่เสนอนะครับ ไม่ใช่
สั่งสอนอะไร แสดงความคิดเห็นน่าจะคานวณงานในการจ่ายขาด มีแต่คนต้องการจะจ่าย
ตังค์ ผมก็งงไปหมดแล้วครับ มีแต่ฝ่ายบริหารเขาจะจ่ายตังค์ สมาชิกบอกว่าเดี๋ยวก่อน มา
ชุดนี้สมาชิกบอกว่าจ่ายเถอะครับ บริหารบอกว่าเดี๋ยวก่อน ผมสับสนวิธีคิดแนวคิดในส่วนนี้
นะครั บ ฝากผ่ า นท่ า นประธานไปยั ง คณะผู้ บ ริ ห ารในการด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ พี่ น้ อ ง
ประชาชนแก้ไขความเดือดร้อน อยากจะให้มี นัยยะเวลา ดาเนินการด้วยนะครับ หรือว่า
เหมือนที่ผมบอก หากผู้บริหารไม่รู้ นึกว่า คิดว่าก็ใช้วิธีเก่าเถอะครับ คือตักน้าใส่ถังแล้วนั่งดู
ว่าเสร็จแล้วยัง ครับ ขอบคุณครับ
เชิญ คุณธนวัฒน์ หมาดอี ครับ
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
ทุกท่าน กระผมนายธนวัฒน์ หมาดอี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง หมู่ที่ 6
บ้านปลักมาลัย กลุ่มร่วมสร้าง ครับ ซึ่ง อยู่ในระเบียบวาระที่6 ในเรื่องอื่นๆในระเบียบ
วาระต่างๆไม่ค่อยมี พอระเบียบวาระอื่นๆแย่งกันพูด เพราะความเดือนร้อนของชาวบ้านมา
เสนอให้ท่านประธานผ่านไปยังคณะบริหารให้รับรู้ นะครับ เรื่องที่ 1 เรื่องดี ๆ ขอขอบคุณ
ฝ่า ยบริห ารหรื อ ส านั ก งาน หรือ หั ว หน้ า ส่ วนหรื อส่ ว นสวั ส ดิ การสั ง คม ที่ท าหน้า ที่ ไ ด้ ดี
ในฐานะที่ผมผิดพลาด ในเรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในวันที่ผ่านมาปกติแล้วได้รับ
หนังสือในวัน 7 แต่ชาวบ้านผู้สูงอายุได้ถามผมว่าจะแจกเงินเมื่อไหร่ ผมบอกไม่ทราบ วัน
นั้นยังไม่รู้ครับ ผมขอชมเชยนะครับ ผมบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบ ผมเลยโทรศัพท์ถามเจ้าหน้าที่
เขาบอกว่าวันที่ 6 วันพฤหัสผมจาได้ผมโทรมา ผมก็บอกพี่น้องว่าวันที่ 6 หนังสือไปวันที่ 7

๑๑
ผมประกาศวันที่ 6 ทายังไงได้ชาวบ้านไปที่มัสยิดเต็ม ผมเหงื่อแตก พัดลม 5 ดอกเอาไม่
อยู่ครับท่านประธาน ทาอย่างไรได้ถึงว่าแจกก็แจก ผมถามท่านอนันต์ทาอย่างไร แก่บอก
ว่าโทรหาเจ้าหน้าที่ดีกว่า ผมก็โทรหาเจ้าหน้าที่ เขาก็รับปากว่าได้ เวลา 11.00 น. สักพัก
เหงื่อก็แห้ง ท่านประธานผมขอชมเชยจริง แป๊ปเดียวเวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ก็ถึง แล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ไปแจกให้ ทาให้ผมสบายใจ ผมขอชมเชย ความดีความชอบผมอยากจะให้เขา
ขึ้ น มาผมจะมอบรางวั ล ให้ ค รั บ ของดี ก็ ว่ า กั น ไป บางที บ างครั้ ง ของไม่ ดี ก็ บ อกกล่ า ว
ปรึกษาหารือกันไป ท่านพูดไม่ได้ครับท่านประธาน ฝ่ายบริหารพูดไม่ได้นะครับว่าเหนื่อย
ถ้า เหนื่อ ยก็ ลาออกไป จะได้ มีท่ านอื่น เข้ า มาอีก ท่ านต้อ งถอนค าพู ดนะครั บ ว่ าเหนื่ อ ย
มันพูดไม่ได้ว่าที่ประชุมแห่งนี้ว่าเหนื่อยเพราะเราคนทางาน รับใช้ประชาชน ประชาชน
เสนอเรามา เขาเลือกเรามา ให้เรามาเป็นตัวแทนของเขา เราบอกว่าเหนื่อย ความเดือน
ร้อนของประชาชนมันก็มีเต็มประตูอยู่แล้ว ไม่ว่าทุกเรื่อง 20 กว่ากระทรวงมัน ตกอยู่บน
เราทั้งหมด ทั้งที่มันไม่ใช่หน้าที่ของเรา แต่ชาวบ้านบอกว่า อบต.นั้นแหละ พอเรามาพูดว่า
ไม่ใช่หน้าที่ของเรา มันบอกว่าล้าหน้าล้าแดน เป่านกหวีด จริง ๆแล้วผมก็ รู้ว่าไม่ใช่หน้าที่
ของเรา แต่ชาวบ้าน ขอโทษมันพูดคาหยาบคาย มันรับไม่ไ ด้ แต่จาเป็นต้องทา เพราะ
เสนอให้เขา เมื่อเรามาเป็นตัวแทนของเขา ฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารนะครับ ฝ่าย
งานที่รับผิ ดชอบด้วย หลายๆครั้ง มันเสียความรู้สึก ทาหนัง สือแล้ว บอกแล้ว เชิญ แล้ว
เตื อ นแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ก ราบ ก็ ไ ม่ ไ ปท า โบราณว่ า เสี ย น้ อ ยเสี ย ยาก เสี ย มากก็ ต้ อ งเสี ย
จาเป็นต้องเสีย ไม่ว่าเรื่องอะไรถนนหนทาง น้าประปา ก็ต้องไปซ่อม อย่างถนนหนทางสาย
ควนไสน ท่าแลหลา ที่ ชารุดเยอะชารุดรถขับขี่ไม่ได้วิ่งไม่ไ ด้ต้องซ่อมถามว่าที่เล็กๆน้อยๆ
วาสองวาจะทาให้ขยายเป็นกิโล ถ้าทาการซ่อมเสียก่อน มันจะไม่พัง ท่านประธานครับฝาก
ถึงฝ่ายบริหารด้วยที่รับผิดชอบในเรื่องถนน ผมขอบอกท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารให้
ดาเนินการเร่งด่วนสุด ไม่มีคาขอ ไม่มีคาบอกกล่าว ไม่มีหนังสือแล้ว เพราะว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงของตาบลกาแพงเรา มีหลายหมู่บ้านที่จะต้องทา วันนี้ได้ทานาข้าวครั้งที่ 2 แล้ว
ประมาณ 30 - 40 ไร่ เรื่องน้าช่วยเขาด้วย หว่านแล้วประมาณ 15 วันแล้ว ที่หมู่ที่ 4 ผม
ขอฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารช่วยดูแลด้วย ส่วนพื้นที่แห้งได้ดาเนินการไถ่เพื่อจะ
ปลูกผัก แต่ถนนเลียบคลองที่ทางโค้ง ท่านประธานครับ ที่ทางโค้ง ทางรถไปไม่ ไ ด้ท่าน
ประธานครับ ขอฝากท่านประธานไปยัง ฝ่ายบริหารด้วยช่วยตกแต่งให้เรียบหน่อย เพื่อพี่
น้องเขาเข้าไปปลูกผัก เสริมรายได้ในช่วงปิดหน้ายางพารา ชดเชยรายได้ของภาคฤดูแล้ง
ครับ ขอฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารช่วยจัดการเรื่องทาง อย่า ให้เป็นหลุ มเป็นบ่อ
เดี่ยวหน่วยงานใหญ่ๆ เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาดู จะไม่สวย ว่าทางของเราเป็นหลุมเป็นบ่อ
ทาไมไม่แต่ง ไม่ซ่อมถนนหนทางไปทาเกษตรนะครับ เรื่องที่ 3 เรื่องน้า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดู
แล้ง เริ่มจะถึงแล้ง สุดแล้ว ทุกปีเราขาดแคลนน้า น้าดื่ม น้าใช้ พี่น้อง ไม่คอยจะพอเพียง
น้าประปาบางครั้งบางที่สูบไม่ขึ้น บางปีมันแล้งจัด ทุกตาบลทุกหมู่บ้าน ไม่ว่าบ้านผม ทั้ง
ตาบล หมู่ 11 หมู่ 12 ที่เดือดร้อนหนัก แล้วก็หมู่ 2 หมู่ 8 จริง ๆแล้วที่ผมพูดนี้ ผมเป็น
ห่วงบ้านผม อย่างไรก็ได้ให้บริหารน้าให้พอเพียงไม่ว่าน้าประปาหรือว่าการขนส่ง ตอนนี้เรา
มีรถน้า 2 คันแล้ว อย่าให้เหมือนปีที่ผ่านมาแย่งรถน้ากัน วิ่งกันทั้งกลางคืนกลางวัน แล้วก็
ไม่พอเพียงนะครับ ขอฝากท่านประธานไปยัง ฝ่ายบริหารด้ วย ครับ ขอขอบคุณทุกท่าน

ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
คุณสะอาด หน่อยา

ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
คุณนิสัน นิสกุล

๑๒
ที่ดูแลความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนตาบลกาแพง เพื่อพี่น้องประชาชนชาวตาบล
กาแพงของเรามีความสุข นะครับ สวัสดีครับ
ขอขอบคุณ คุณธนวัฒน์ หมาดอี ครับ ขอเชิญคุณสะอาด หน่อยา
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพง ทุกท่าน กระผมนายสะอาด หน่อยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน ครับ เรื่องของผมความเดือนร้อนของชาวบ้าน ซึ่งผมเป็นตัวแทนของ
ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตอนนี้ปัญหา ด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่าง น้า ไฟ ถนน เช่นถนนบางสาย
เป็นหลุมเป็นบ่อ ทาให้ได้รับความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน ซึ่งผมก็ได้เขียนคาร้องไปหลายครั้ง
แล้ว เรื่องของน้าบางซอยก็มีปัญหา แล้วผมก็เคยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประปาส่วนภูมิภาค แต่
ไม่ได้ติดตาม แล้วก็เรื่องถนนซอย คาร้องก็เขียนไปแล้ว พร้อมแนบภาพถ่ายไปด้วยแต่ก็ยัง
เหมือนเดิม เช่นซอยใกล้คูโบต้าก็เขียนไปตั้งนาน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
ไปอุดถนน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ ชีวิตและทรัพ ย์ สินของพี่น้องประชาชน อย่างการ
จัดการที่ผ่านมาหลายครั้ง ขออ้างชื่อท่านอบต.หมูด ที่ว่าทาถนนสายเลียบหัวเขาแดง มันก็
ขี่ไม่ได้ครับท่านประธาน ต้องเข็น ต้องรุน แต่ตอนนี้สะดวกหน่อยเพราะอยู่ในช่วงแห้งแล้ง
แต่ ใ นช่ ว งฤดู ฝ นนั้ นยาก ถื อ ว่า ยากมากส าหรั บ การสั ญ จรของชาวบ้า น แล้ วเรื่ อ งด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องไฟฟ้า ก็อยากฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร
หมู่ที่ 1 ก็ เป็น หมู่ บ้า นที่ ค่อนข้า งกว้า งขวางพอใช้ไ ด้ อยากเพิ่ม เติ มเกี่ย วกับ สายดร็อ พ
เพราะประสบแก่ตัวเอง ด้านหลัง อบต.ติดตั้งไว้ก็แล้ว หรือไฟฟ้ายังไม่มาติดตั้ง สามแยกเข้า
ไปซอยแหลมทองที่ยังไม่ได้ติด ไปซ่อมแล้วซ่อมอีกแต่ยังไม่ ได้ มันเกิดจากปัญหาของการ
ติดตั้ง มิเตอร์ ของสายดร็อพของการไฟฟ้า อยากให้ทางท่านประธานช่วยประสานไปยัง
ผู้บริหารเรื่องพยายามให้เพิ่มเติมสายดร็อพลงในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ค่อนข้างจะกว้างขวาง
ในเรื่องของด้านโครงสร้างพื้นฐานก็ไม่มีอะไรมาก ฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร
มันก็มีสามตัวหลักอยู่แล้วครับ น้าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน แล้วอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องเสียงตามสาย มันมีความไม่แน่นอนของเสียง แต่ที่ผมเคย
ไปดูงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ของเขาก็มี 12 หมู่บ้านเท่ากับของเรา แต่ของเขามีไม่
มากแค่ 450 ครัวเรือน สาย 10 กิโลเมตร 500 เมตร ใช้ดอกลาโพง 2 ดอก หันท้ายเข้า
หากัน แล้วใช้มิสซิ่งควบคุมเสียง เพื่อไม่ทาให้เกิดการสะท้อนแล้วก็ใช้แอมป์โดยเฉพาะที่ทา
การ อบต. แต่ต้องมีแอมป์เพิ่ม 2 จุด เพื่อขยายให้ ถึงปลายสาย มันทาให้การสื่อสารการ
ประชาสัม พันธ์ มัน ไม่ มีก ารติ ดขั ด เพราะว่า การประชาสั มพั นธ์ บางเรื่ อ งการพู ดมั นไม่
เหมือนกันอยู่แล้ว อยากจะให้ทางอบต.จัดเสียงตามสายควบคุมทั้งตาบลเพื่อให้ประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน ขอบคุณมากครับท่านประธาน
เชิญคุณนิสัน นิสกุล ครับ
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพง ทุกท่าน กระผมนายนิสัน นิสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง หมู่
ที่ 9 บ้านป่าฝาง ครับ ตามระเบียบวาระอื่นๆเราก็ไ ด้ทราบถึงความเดือดร้อนของเพื่อน

ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
รองนายก อบต.กาแพง
(คุณสุพงศ์แสน ประทีปรัศมี)

๑๓
สมาชิกในแต่ละหมู่ นานๆจะได้เจอกันสักที ในส่วนของผมก็มีเรื่ องที่อยากจะฝากท่า น
ประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารนะครับ ในส่วนของเรื่องถนนนะครับ ซึ่งเมื่อก่อนถนนบริเวณ
สายเกาะนางคานะครับ ก็ไ ด้มี ทางเจ้าหน้าที่ไปถมให้แล้วครับ แต่ด้วยในระยะเวลาไม่กี่
เดือนเองครับ และตอนนี้ถนนดังกล่าวก็เป็นหลุมเป็นบ่ออีกแล้วครั บ สองสายครับ สาย
เกาะนางคา อีกสายก็เนินสูงครับ ก็อยากให้ท่าน ช่วยดาเนินการให้ด้วยครับ ความจริงถนน
สายดังกล่าว สายเกาะนางคานะครับ ไม่ทราบตอนที่ท่านนายก ลงในกลุ่มร่วมสร้างนะครับ
สายดั งกล่าวเราได้ง บประมาณมาแล้วครับ แต่ถ้ายัง ไม่ดาเนินการก่อน หรือว่ายัง ล่าช้า
อยู่อีก ช่วยไปอุดให้ก่อนครับ เพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชน อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะ
ฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารนะครับ ในเรื่องของการจัดหางบประมาณนะครับ ซึ่ง
ช่วงหลังมานี้ผมได้ยิน ท่านนายกคณะผู้บริหารพูดอยู่เป็นประจาว่างบประมาณมาเยอะนะ
ครับ ก็อยากจะให้ท่านหางบประมาณในเรื่องของคูระบายน้าในส่วนของหมู่ที่ 9 บ้านป่า
ฝาง ซึ่งในสมัยที่แล้วนะครับ เราได้งบประมาณในส่วนของการทาคูระบายน้าหมู่ที่ 9 และ
หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัยครับ 9 ล้านกว่าบาท ซึ่งก็อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารนะครับช่วยดาเนินการในเรื่องของงบประมาณ ถ้าเราจะเอาตามงบประมาณใน
ส่วนของข้อบัญญัติของเรา ตอนนี้ไม่พอครับ เราต้องเสนอของบประมาณไปยังจังหวัด เรา
ต้องใช้งบประมาณเยอะซึ่งในเรื่องคูระบายน้าพี่น้องชาวบ้านป่าฝางได้รับความเดือดร้อน
ในช่วงฝนตก น้าก็จะไหลผ่านหน้าบ้าน ก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยัง ฝ่ายบริหารด้วย
ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ
ขอเชิญคุณสุพงศ์แสน ประทีปรัศมี ครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุพงศ์แสน ประทีปรัศมี รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาแพง เรื่องเสียงตามสายนะครับ ตามที่ คุณสะอาด หน่อยา ขออนุญาตที่เอ่ย
นามนะครับ คือตอนนี้ผมลืมบอกไปนะครับ ตอนนี้ได้เขียนแปลนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้
ติดตั้งเสียงตามสายคลอบคุมทั้งตาบลครับ คือคล้ายๆกับคุณสะอาด หน่อยา อธิบายเมื่อกี้นี้
นะครับ เราจะวางตัวควบคุมไว้ที่ อบต.นะครับ แล้วจะกระจายไปทั้ง 12 หมู่บ้านนะครับ
ท่านนายกให้ดาเนินการเขียนแบบ เขียนผังเสร็จแล้ว ครับ จะทาเรื่องของบประมาณนะ
ครับขอติ ดตั้งนะครับ ต่อไปเรื่องไฟครับ มั นมีปัญ หาตอนนี้ การไฟฟ้า ครับ เพิ่ มมิ เตอร์
สายดร็อพ ไฟฟ้าเขาทยอยลงมิเตอร์มาให้นะครับ เราจ่ายหมดแล้วครับ งบประมาณได้จ่าย
ให้ไฟฟ้าหมดแล้วครับ ผมได้ติดตามอยู่ ตลอดเลยนะครับเรื่องนี้ บางทีก็ได้ไ ปติดตั้ง แล้ว
นายกก็ได้สั่งกาชับอยู่นะครับ ต่อไปเรื่อง น้าประปาของหมู่ 2 ครับ ประปาหมู่ 2 นะครับ
ผมก็รีบดาเนินการแก้ไขให้นะครับ ผมได้ประสานคุณสนั่น ให้ประสานท่านประธานประปา
หมู่ที่ 2 แล้วครับ คุณยูโสบ ผมไม่เข้าใจท่านเหมือนกันครับ ผมได้ถามคุณยูโสบเห็น ว่า
ตอนนี้ ขอโทษด้วยที่เอ่ยนามตอนนี้ มันมีปัญ หาเยอะชาวบ้านเขาด่า ให้เข้ามาที่ อบต.
หน่อยได้ไหม เพื่อจะคุยเรื่องน้าประปา ท่านบอกว่าใครด่าท่านไม่ได้ยินใครด่า ขออนุญาต
ครับ นี้คือคาตอบท่านประธานประปาหมู่บ้านครับ ผมอยากจะเชิญเขามาเพื่อว่าจะแก้ไข
อย่างไร ทาอย่างไร เขาบอกว่าไม่มีปัญหาเลยท่านรอง ผมจะให้ท่านประสานได้เลยครับ
ผมโทรคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วครั บ ผมได้ติดตามตลอด แต่เมื่อเกิดปัญหาจริงๆชาวบ้าน

๑๔
เดือดร้อนจริงๆนะครับ ทางอบต.ต้องรับผิดชอบนะครับ เราต้องรีบดาเนินการแก้ไขให้ครับ
ไม่ได้ละเลย ผมติดตามตลอดเลยนะครับท่านประธาน แต่ว่าครั้งนี้ผมไม่รู้ว่าประปาเสียอีก
แล้วนะครับ ผมติดตามตั้ง แต่ เขาไปติดตั้ง ตั้ง แต่เ ปิดให้ใ ช้ คือรู้ เรื่องตลอดนะครับ แต่
ตอนนี้ ทราบข่าวจากคุณสนั่นเมื่อกี้นี้ว่าใช้ไม่ได้อีกแล้ว ผมก็จะรีบดาเนินการแก้ไ ขต่อไป
ครับ ต่อไปเรื่องของหมู่ที่ 9 ครับ เรื่องคูระบายน้า ผมจะนาเรียนท่านนายก กองช่างนะ
ครับว่าเข้าข่ายทาได้หรือเปล่านะครับ ถ้าทาได้ก็ให้กองช่างเขาเขียนโครงการเลยนะครับ
นายกบอกว่างบประมาณทางจังหวัดก็พอจะมีนะครับ ท่านสมาชิกที่มีโครงการอะไรใหม่ๆก็
ลองไปปรึกษาห้องโยธาดูนะครับ หรือมาแจ้งกับผมก็ได้ผมจะนาเสนอให้ครับท่านประธาน
ส่วนอื่นก็ไม่มอี ะไรนะครับ เพราะเจอกันบ่อย ขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมครับ
ขอขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
คุณอาพร หวันสู

ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว
คุณธนวัฒน์ หมาดอี

ขอบคุณครับ ท่านรองนายก สุพงศ์แสน ประทีปรัศมี นะครับ ขอเชิญคุณอาพร หวันสู
เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงทุก
ท่าน กระผมนายอาพร หวันสู สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่ที่ 7 บ้านโกตา ก่อนหน้านี้ผม
ได้อภิปรายไปเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซ่อมไฟฟ้านะครับ เสียงตามสาย
นะครั บ ผมขอถอนค าพู ด นะครั บ ขอโทษด้ ว ยนะครั บ ผ่ า นไปยั ง ฝ่ า ยโยธานะครั บ ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะครับ เมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะครับ ก็ได้มีข่าวประชาสัมพันธ์
ภายในหมู่บ้านนะครับ เจ้าหน้า ที่เขาก็ไปทาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ตรงนั้นเขาก็ได้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผมนิดหนึ่งนะครับ คือไม่โทรไปบอกนะครับ ว่าผมได้ลงมาทาให้แล้วนะ
ครับ ก็เพราะว่าสมาชิกทั้ง 2 คนก็ไม่รู้ข่าวตรงนั้น ทาให้แล้วก็ดีครับท่านประธานครับ ผม
ขอถอนคาพูดเลยครับท่านประธาน ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านอาพร หวันสู ครับ ขอเชิญคุณธนวัฒน์ หมาดอี ครับ
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
ทุกท่าน กระผมนายธนวัฒน์ หมาดอี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง หมู่ที่
6 บ้านปลักมาลัย กลุ่มร่วมสร้าง ท่านประธานครับ ผมพูดเมื่อตะกี้ที่เกิดขึ้นในหมู่ที่ 6
เพื่อนสมาชิกหลายหมู่บ้ านเขาพูดเหมือนกั บผม ถามว่าของคนอื่นตอบ ของผมไม่ตอบ
เรื่องถนนครับ ว่าถนนที่ไ ปที่ปลูกผักจะซ่อมให้ไ หม ของท่าแลหลาตอบ ของป่าฝางตอบ
ของปลักมาลัยไม่ตอบ มันรักไม่เท่ากัน ให้ตอบคาถามครับ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องท่อระบายน้า
ท่อเหลี่ยมที่ขาดอยู่ มีท่อเหลี่ยมเมตรครึ่งแล้วน้าเซาะทาให้ขาดแล้วไปดันคันนาของเขาติด
กับหมู่ 8 เสนอไปหลายครั้งแล้ว ในที่ประชุม ว่าความเดือดร้อนของชาวบ้าน ตอนที่ไปทา
นามันเดือดร้อน มันต้องอ้อมไปอุไร อ้อมไป ปกติแล้วถ้าไปทางโน้น 5 กิโล ถ้าไปทางนี้ ครึ่ง
กิโล ความเดือดร้อนของชาวบ้าน ฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วย ช่วยตอบให้
ผมด้วยว่าจะทาเมื่อไหร่ ที่ผมเสนอไปเมื่อกี้ทาไหม เดี่ยวชาวบ้านจะถามผมอีกว่าประชุม
สภาวันนั้นได้บอกฝากไปแล้ว บอกฝ่ายบริหารแล้วยัง ผมจะได้กลับไปบอกเขาได้ว่าฝ่าย
บริหารเขาได้รับเรื่องเอาไว้แล้ว แล้วชาวบ้านเขาก็ไม่ถามผมอีกครับ ขอฝากท่านประธาน

ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
คุณราเชษฐ หวันสู

ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
คุณสนั่น หวันสมัน

๑๕
ผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญคุณราเชษฐ หวันสู ครับ
เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงทุก
ท่าน กระผมนายราเชษฐ หวันสู สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่ที่ 7 บ้านโกตา ตามที่ท่าน
รองสุพงศ์แสน บอกว่าถ้าหมู่ไหนจะทาโครงการใหญ่ๆหรือว่ายัง ไง งบประมาณตอนนี้ฝ่าย
โยธาเขามีให้เข้าไปคุยนะครับ ผมก็เลยฝากท่านประธาน ฝากท่านรองนายกด้วย ว่าหมู่ที่ 7
ที่ถนนมันมีไม่ครบ มีบางช่วงนะครับเส้นหลักเลยเส้นไปศูนย์วิจัยประมงน้าจืด บางช่วงนั้นมี
แค่ 4 เมตร แต่ถนนนั้นเป็น 6 เมตร ผมไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเขาทากันอย่างไร แต่ถนนมันเป็น
คอรี ดอยู่ ถ้า งบประมาณเยอะๆก็ช่ วยทาถนนเส้น นั้น ด้ว ยให้ เท่ ากั น ถ้า ว่า มัน 6 เมตร
ก็ให้ 6 เมตร ให้ตลอดสายนะครับ เพราะพื้นที่ตรงนั้นมันเป็ นพื้นที่สาธารณะที่เราเหลือ
เยอะนี้คื อเรื่ องแรกนะครับ เรื่ องที่ 2 คูร ะบายน้า ขอให้ ทาคู ระบายน้ าตั้ ง แต่ สามแยก
ทางเข้าไปถึงบ่อเต่านะครับ ระยะทางโดยประมาณครับ 1,000 เมตร ถ้าหากท่านได้
งบประมาณมาก็ส่งลงไปหมู่ที่ 7 บ้างนะครับ ส่วนที่ว่าไม่มีน้านะครับ รถน้า อบต.มีน ะ
ครับ ไปเอาได้ที่บ้านผมนะครับ น้ามีเยอะ น้าไม่ขาดนะครับ ไม่ต้องแย่งกันนะครับ ให้รถ
อบต.ไปเอาได้เลยนะครับ ที่หมู่ 7 เพราะน้าหมู่ 7 น้าไม่ขาด เต็มใจให้ เต็มใจบริจาค ส่วน
ที่ว่าน้าที่ อบต.ไม่ไปแจกนะครับ ให้ไปเอาได้เลยครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ คุณราเชษฐ หวันสู ครับ ขอเชิญคุณสนั่น หวันสมัน ครับ
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
ทุกท่าน กระผมนายสนั่น หวันสมัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง หมู่ที่ 2
บ้านท่าแลหลา ครับตามที่ผมเรียนประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร เดี๋ยวจะโดนนะ
ครับผู้บริหาร ฟังดีๆนะครับ อย่าลืมนะครับ เขียนไว้ก็ได้ ผมถามว่า ระยะเวลาดาเนินการ
คณะผู้บริหารพอจะรู้ ไ หมครับว่าอีกกี่วันเสร็จ หนึ่ง นะครับ อีกกี่วันแล้วเสร็จ เพราะว่า
ดาเนินการในการซ่อมมอเตอร์ก็ดี หรือจะซื้อใหม่ก็ดี ควรจะมีระยะเวลาในการซ่อมแซม
สองวั น สามวั น สี่วั น ห้ าวัน ยัง ไม่ไ ด้ ตอบผมเลยครั บ หนึ่ง ขีด เส้น ใต้น ะครับ สองคณะ
ผู้บริหารตอบว่า คุณสนั่นก็ได้ประสานมายังผม ว่าพี่น้องเดือดร้อนเรื่องน้าประปา สรุปถูก
ไหมครับ แต่เข้าใจได้นะครั บว่าคุณกาพล เหมือนที่ท่านกล่าว ท่านเป็นประธานก็จริงไป
ถามท่านประธานกิจการประปานะครับ คุณกาพล ท่านเป็นบุคคลภายนอกขออภัยนะครับ
ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ท่านประธานนึกความเป็นจริง นึกครับท่านประธาน น้าไม่ได้ใช้มาเป็น
เวลากี่เดือนแล้ว พี่น้องไม่ไ ด้ใช้น้าประปา เป็นเวลา 1 ชั่วโมง คิดว่าชาวบ้านเดือดร้อน
ไหมครับ ชาวบ้านว่ากล่าวตักเตือนไหมครับ ความเป็นจริงนะครับ แต่ไม่ได้ใช้ไม่มีใครบ่น
อะไรเลย คิดด้วยครับว่ามันเป็นเรื่องจริง หรือ เปล่า ความเป็นไปได้ มันเป็นไปได้หรือ ไม่
แล้วทาไมครับผมแจ้งท่านไปว่าประปามันเสีย ไม่โทรบอกผมบ้างละครับว่าเสร็จแล้วยัง
ทางท่านกาพลก็ดี ไม่มีใครเดือดร้อน ให้ไปถามประธาน แต่ผมในฐานะสมาชิกสภาน่าจะรู้
ท่านประธานนี้ผมขอชมเชยนะครับ อย่างลูกเสือสามัญ นะครับ ว่าเยี่ยมจริง ๆวันนี้ รู้ลึก
รู้จริง รู้ประเด็น รู้ จุดต่างๆ คณะผู้บริหารไม่ถามผมด้วยละครับว่าชาวบ้านเดือดร้อนไหม

ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
ปิดประชุม

๑๖
ให้ประธานคิดด้วยว่าชาวบ้านขาดน้าประปาที่เคยใช้แล้ว ต่อมาไม่ได้ใช้ 1 วัน ว่าชาวบ้าน
เขาจะว่าอย่างไรไหม ความเป็นจริงกับการที่ตอบเขาว่าไม่มีใครเดือดร้อน ไม่มีใครว่าอะไร
เลย มันส่วนทางกันนะครับ กับความเป็นจริง ในส่วนนี้อยากให้คณะผู้บริหาร ขอฝากท่าน
ประธานไปยังคณะผู้บริหารนะครับ ให้รีบไปดาเนินการซ่อม แจ้งผมด้วย หลังจากนี้เสร็จ
วันไหน หรือว่าจะให้ผมไปถามท่านกาพลก็ได้ เสร็จวันไหนบอกท่านกาพลก็ได้ ไม่ต้องบอก
ผมแต่ให้ขีดเส้นใต้ว่าแจ้งผมด้วย ว่าจะได้เสร็จวันไหน จะดาเนินการอย่างไรเพื่อให้พี่น้อง
เกิดความผาสุก เหมือนที่นโยบายของผู้บริหาร สร้างความสุขทุกครอบครัว ผมว่าไม่มีน้าใช้
ผมว่าไม่ทุกครอบครัวนะครับ ตรงนี้ก็ให้ชัดเจนนะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
ขอบคุณ คุณสนั่น หวันสมัน ครับ ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆสมาชิกท่านใดต้องการ
เสนอ สอบถามเพิ่มเติมมีไ หมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล กาแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปีพ.ศ. 2560 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุม
เวลา 12.05 นาฬิกา

(ลงชื่อ)....... ......สะอาด หน่อยา................ผู้บันทึกการประชุม
( นายสะอาด หน่อยา )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงชั่วคราว

(ลงชื่อ).......... บุญเลิศ แซ่เตียว..................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง

๑๗
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ก าแพง สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6 0 ครั้ ง ที่ 1 /๒๕ 60 เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60

(ลงชื่อ)

อนันต์ ทอดทิ้ง
ประธานกรรมการ
( นายอนันต์ ทอดทิ้ง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง หมู่ที่ 6
(ลงชื่อ)

- ติดภารกิจ กรรมการ
( นายพีรพัฒน์ วัฒนสกุลเอก )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง หมู่ที่ 3
(ลงชื่อ)

อนุพงษ์ แคสนั่น
กรรมการ
( นายอนุพงษ์ แคสนั่น )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง หมู่ที่ 4

สภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาแพง สมัยสามัญ สมัยที่.....3....ครั้งที่...1......เมื่อวันที่....15 สิงหาคม 2560.......
(ลงชื่อ)

บุญเลิศ แซ่เตียว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
( นายบุญเลิศ แซ่เตียว )

๑๘

ก็ต้องขอขอบคุณคุณสนั่น หมันสมัน อีกครั้งนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับ คณะผู้บริหาร ผมก็เข้าใจนะครับ ว่าจะให้คาตอบได้
ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะว่าไม่มีอานาจเซ็น เพราะท่านนายกก็ไม่อยู่ บอกคุณธนวัฒน์ด้วยว่า จะทาหรือไม่ทาตรงนี้ ผมก็
หนักใจแทนผู้บริหารนะครับ เพราะว่านายกไม่อยู่ ณ ตรงนี้ จะให้รับปากรับคาก็ไม่ได้ ถ้าหากว่านายกว่าไม่มีงบประมาณที่จะทา
ที่นี้ของคุณสนั่น ทุกปัญหาผมว่าให้ไปปรึกษาหลังการประชุมเสร็จแล้วดีกว่า ถ้าตอบตรงนี้หรือถ้าเกิดทาไม่ได้หรือว่าอย่างไร ก็
ต้องขอความเห็นใจทั้ง 2 ฝ่าย 2 ผู้บริหารจะตอบก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่นายก เพราะอานาจเซ็นก็ไม่มีนะครับ เพียงแต่ว่าผมขอฝาก
ว่าช่วยเร่งนิดหนึ่ง ติดตามนิดหนึ่ง ที่นี้ซอยหัวเขาแดงถนนตรงนั้น ช่วงนี้ผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นนิดหนึ่ง เพราะว่ามันเป็นหน้าแล้ง
หญ้าข้างทางก็คงจะไม่เยอะ ผมเคยผ่านไป รถผมเกือบผ่านไม่ได้ ผมกลัวกิ่ งไม้จะเสียดสีรถผมครับ คิดว่าหากว่าไม่มีอะไรแล้ว
ได้คุยกันพอหอมปากหอมคอ ส่วนที่ว่าคุยกันคั่งค้างอยู่ก็ขอคุยกันนอกรอบก็แล้วกันไปคุยกันส่วนตัว เพราะแต่ละคนก็มีปัญหา
ผมเองก็มีปัญหา ผมก็อยากจะไปนั่งข้างล่าง เพราะปัญหาของผมก็ไม่รู้จะคุยอย่างไร เพราะผมนั่งอยู่ตรงนี้ ของผมก็เต็มคออยู่
แล้วท่านก็ฝากมาเต็มแล้ว ฝ่ายบริหารก็ไม่คอยได้เอาออกเท่าไร ถ้าเป็นรถก็ยางแตกแล้วครับ เพราะที่ผ่านมาก็หนักเกิน ก็ว่า
บริหารเอาออกที่ละนิดนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับ ที่ให้ความร่วมมือ ขอขอบคุณครับ ผมขอปิดประชุมสภาในครั้งนี้ครับ

