รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
ครั้งที่ 1/๒๕60
เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม 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.
นายดาหนาด เอ็มดู
๙.
นายดีหนัน สาจิ
๑๐.
นายอนันต์ ทอดทิ้ง
11.
นายธนวัฒน์ หมาดอี
๑๒.
นายอาพร หวันสู
13.
นายราเชษฐ หวันสู
๑4.
นายบิซ๊อน จันทร์เพ็ญ
๑5.
นายวาเหล็ด สะอา
16.
นายนิสัน นิสกุล
17.
นายมานพ นุ้ยน้าวงษ์
18.
นายยุทธิศักดิ์ แก้วทอง
19.
นายเรวัต ชุมจันทร์
20.
นายสุเทพ เกื้อสกุล
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

ผู้ลาประชุม
ชื่อ – สกุล
นายพีรพัฒน์ วัฒนสกุลเอก
นายสัมหลา จันทร์เพ็ญ
นางสีดา ทุมมาลี
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
สมาชิกสภาฯ

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

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

หมายเหตุ

ตาแหน่ง

หมายเหตุ
-

-

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1.
นางสาลี ลัคนาวงศ์
2.
นายสุพงศ์แสน ประทีปรัศมี
3.
นายโยม งะหวัง
4.
นายคมสัน หวันเก
5.
ว่าที่ ร.ต.สุกล พรหมรักษ์
เริ่มประชุม

เลขานุการสภาฯ
(ว่าที่ ร.ต.สุกล พรหมรักษ์)
ประธานสภาฯ
(นายสนั่น หวันสมัน)

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ
(นายสนั่น หวันสมัน)

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ
(นายสนั่น หวันสมัน)

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
ปลัด อบต.กาแพง

ลายมือชื่อ
สาลี ลัคนาวงศ์
สุพงศ์แสน ประทีปรัศมี
โยม งะหวัง
คมสัน หวันเก
สุกล พรหมรักษ์

หมายเหตุ

เวลา 09.45 นาฬิกา
นายสนั่น หวันสมัน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงเป็นประธานใน
ที่ประชุม
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ บัดนี้มีสมาชิกมาประชุม จานวน 20 ท่าน จึงขอเชิญ
ท่านประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560 ขอเชิญครับ
สวัสดีคณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านครับ กระผมในฐานะรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง ซึ่งไดรับ
มอบหมายจากท่านประธานสภาให้ทาหน้าที่ประธานสภาในการประชุมในวันนี้นะครับ
ขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันนี้
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประชุมตามระเบียบวาระนะครับ
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ตามที่พนักงานกู้ชีพกู้ภัย ขององค์การบริหารส่วนตาบลย่านซื่อ ได้เข้าร่วมฝึก ซ้อมแผน
ได้เกิดอุบัติเหตุ ทางอบต.ย่านซื่อ ได้มีหนังสือมายัง อบต.กาแพง หากว่าเพื่อ นสมาชิก
ร่วมบริจาคเพื่อจัดหาเงินในการช่วยเหลือเบื้องต้นก็ติดต่อได้ที่ท่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาแพงนะครับ และอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาแพง ซึ่งขณะนี้เป็นข่าวดังไปทั่วประเทศ ในเรื่องของการจัด งานวัน
เต่าโลก ที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงได้จัดขึ้นครั้ง ที่ผ่านมา ครั้ง ต่อไปในวันที่
19-23 พฤษภาคม 2560 ซึ่งขณะนี้ก็ได้ดาเนินการในเรื่องของการเตรียมงานนะครับ
ท่านสมาชิกที่ไม่มีภารกิจเร่งด่วนก็ขอเชิญแวะเวียนไปช่วยเรื่องของการดาเนินการส่วน
นี้ ในเรื่องของรายละเอียดท่านนายกคงจะแจ้ง ให้เพื่อนสมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่ง ใน
ระเบียบวาระอื่นๆนะครับ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง สมัยสามัญ สมัยที่
4 ประจาปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2559 ในส่วนนี้ให้สมาชิกตรวจสอบดูว่าขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง สามารถแก้ไขได้ใน

ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ
(นายสนั่น หวันสมัน)
นายก อบต.กาแพง
(นางสาลี ลัคนาวงศ์)

ประธานสภาฯ
(นายสนั่น หวันสมัน)

๓
สภาแห่งนี้ ให้สมาชิกตรวจสอบดูนะครับ สมาชิกแก้ไขหรือเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มี
สมาชิกแก้ไขหรือเพิ่มเติมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
กระทู้ถาม
- ไม่มี
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
เรื่องที่เสนอใหม่
5.1. ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูก สร้างให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพง
ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 5.1. ขอความเห็ นชอบรับมอบทรัพย์สินสิ่ ง
ปลูกสร้างให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง ขอเชิญผู้บริหารครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะค่ะ ดิฉันนางสาลี
ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง ขอชี้แจงในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่
5.1 ขอความเห็ นชอบรับมอบทรัพย์สินสิ่ง ปลูกสร้างให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพง 1.เรื่ องเดิม ด้ วยส านั กงานโยธาธิการและผั ง เมืองจัง หวัด สตูล ขอส่ง มอบ
ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพง ได้ดูแล บารุง รักษา ให้อยู่ในสภาพใช้ง านได้ตลอดเวลา และก่อให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น ตามหนังสือสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สตูล ที่ สต 0022/282 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 2.ข้อเท็จจริง สานักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดสตูล ได้ส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพง เป็นผู้ดูแลบารุงรักษาและบริหารจัดการต่อไปตลอดอายุการใช้งาน ดังนี้
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายเลียบเหมือง หมู่ที่ 4 ตาบลกาแพง อาเภอละงู
จังหวัดสตูล ระยะทาง 0.862 กิโลเมตร โครงการปรับปรับปรุงถนนในชุมชน ถนน
สายซอยแหลมแค หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้านอุไร ตาบลกาแพง อาเภอ
ละงู จั งหวัด สตู ล ระยะทาง 1.500 กิโ ลเมตร 3.ข้อ กฎหมาย อาศัย อานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2535 แก้ไ ขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 9 ในกรณีที่มี
อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น หรือให้สิทธิอั น
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระ
ติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้น ๆ ได้ต่อเมื่อ
ได้ รับ ความเห็น ชอบจากสภาหน่ว ยการบริ หารราชการส่ว นท้อ งถิ่ น นั้น 4.ข้อ เสนอ
ขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงเพื่อโปรดพิจารณา
อบต.กาแพงของเรานั้นมีพื้นที่ที่กว้าง มีถนนหลายสายซึ่ง อบต.กาแพงของเรานั้นไม่
สามารถที่จะใช้ง บประมาณให้พี่น้องได้รับความสุขสบายกันอย่างทั่วถึง ตรงนี้นะครับ
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้ให้งบประมาณเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนใน
การก่อสร้างถนน ผู้บริหารของเรามือประสานสิบทิศในการหางบประมาณ ในการนี้นะ
ครับ ได้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกแต่จะต้องผ่านสภาในการรับมอบเพื่อที่จะ

๔
ดูแลในการซ่อมแซมครั้งต่อไป เพราะว่าด้วยเรื่องของระเบียบ ถนนอยู่ในเขตพื้นที่ตาบล
กาแพงก็จริง หากไม่ส่ง มอบเราก็ ไ ม่สามารถที่จ ะซ่อมแซมได้ ตรงนี้จะต้องขอความ
เห็นชอบจากสภา ในส่วนนี้ ผมจะขอมติ นะครับ ขอความเห็นชอบจากเพื่ อนสมาชิ ก
เพื่อนสมาชิกท่านไหนเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง ให้ แก่องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพง โปรดยกมือครับ
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบโดยเสียงเป็นเอกฉันท์
5.2. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประธานสภาฯ
ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่ 5.2.ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ
(นายสนั่น หวันสมัน)
พ.ศ.2560 ตรงนี้ มี ค วามจ าเป็ น จริ ง ๆ นะครั บ ในการจ่ า ยขาดเงิ น สะสมในการ
ช่วยเหลือพี่น้องตาบลกาแพง ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงต่อสภา ขอเชิญครับ
รองนายก อบต.กาแพง
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุพงศ์แสน
(นายสุพงศ์แสน ประทีปรัศมี) ประทีปรัศมี ผู้ช่วยผู้บริหาร ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง มีเงินสะสมคงเหลือ
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 จานวน 6,947,110.68 บาท (เงินหกล้านเก้า
แสนสี่ ห มื่ น เจ็ ด พั น หนึ่ ง ร้ อ ยสิ บ บาทหกสิ บ แปดสตางค์ ) ตามเอกสารแนบท้ า ย 1
เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง มีความจาเป็นต้องจ่ายขาดจากเงินสะสม
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่ อ บรรเทาความเดื อ นร้ อ นแก่ ป ระชาชน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548 หมวดที่ 8 เงินสะสม ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจาปีไว้ร้อยละยี่สิบ
ห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสารองสะสมโดยที่ทุนสารองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบ
ห้าของทุกปี การจ่ายเงินทุนสารองเงินสะสมจะกระทาได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่
เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสารองเงิน
สะสมเกินร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น หากมีความจาเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนายอดเงิน ส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ โดยได้รับอนุมั ติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ 89(1) ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑)ให้กระทาได้
เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด(๒)ได้ส่งเงิน
สมทบกองทุน ส่ง เสริ มกิจการขององค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว (๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป
หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว6222 ลงวันที่ 31 ตุลาคม

๕
2559 แจ้ ง ว่ า คณะรั ฐมนตรีไ ด้ มีม ติ ค ณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั น ที่ 13 กั น ยายน 2559
เห็นชอบในหลักเกณฑ์การมาตรการสนับสนุนการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ
และสังคมภายในท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการ นาเงิน
สะสมมาใช้ ใ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ตามที่
กระทรวงการคลัง เสนอ โดยให้ กระทรวงมหาดไทย กาหนดแนวทางปฏิ บั ติใ นการ
ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว ตามสาเนาหนังสือแนบท้าย 2 องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพง มีความจาเป็นต้องจ่ายขาดจากเงินสะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ประชาชน สาหรับยอดเงินสะสมที่ขอจ่าย จานวน 1,435,500 บาท (เงินหนึ่งล้านสี่
แสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้าย 1 จึงขอจ่ายขาดเงินสะสม
จานวน 10 โครงการ ดังต่อไปนี้ 1. โครงการซ่อมแซมถนนหินผุซอยอ่างทอง (ช่วงที่ 3)
หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน ตาบลกาแพง อาเภอละงู จัง หวัดสตูล กว้าง 4.00 เมตร ยาว
300.00 เมตร ยกระดับหิ นผุหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร วงเงิน 86,900 บาท ตาม
รูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 2.โครงการขุด
ลอกคูระบายน้าพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา ตาบลกาแพง อาเภอละงู
จังหวัดสตูล กว้าง 1.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร วงเงิน 83,400
บาท ตามรูป แบบที่ องค์ การบริห ารส่ว นต าบลกาแพงก าหนด ตั้ง จ่า ยจากเงิ นสะสม
3. โครงการบุ กเบิก ก่อสร้ างถนนหิน ผุสายซอยใหม่ หมู่ ที่ 4 บ้านควนใหญ่ ตาบล
กาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ยกระดับหินผุ
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร วงเงิน 192,400 บาท ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพงกาหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้ง จ่ายจากเงินสะสม
4. โครงการซ่อมแซมถนนหินผุซอยเขาแดง หมู่ที่ 5 บ้านปิใหญ่ ตาบลกาแพง อาเภอ
ละงู จังหวัดสตูล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ยกระดั บหินผุหนาเฉลี่ ย
0.20 เมตร วงเงิน 80,900 บาท ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
กาหนด ตั้ง จ่ายจากเงินสะสม 5. โครงการวางท่อสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริ มเหล็ก สาย
คลองลาดาตู หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย ตาบลกาแพง อาเภอละงู จัง หวัดสตูล ขนาด
1.50 x 4.50 เมตร จานวน 1 จุด วงเงิน 71,800 บาท ตามรูปแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลกาแพงกาหนด ตั้ง จ่ายจากเงินสะสม 6.โครงการซ่อมแซมถนนผิว
จราจรลาดยาง โดยเสริมหินคลุก ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโกตา ตาบลกาแพง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล กว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 917.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10
เมตร วงเงิน 56,400 บาท ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงกาหนด ตั้ง
จ่ายจากเงินสะสม 7. โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมขุดลอกคูระบายน้า ถนนสาย
ทางเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ 9 บ้านป่าฝาง ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล วงเงิน
42,800 บาท ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงกาหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
สะสม 8.โครงการซ่อมแซมถนนหินผุซอยพูนทรัพย์ หมู่ที่ 10บ้านปากปิง ตาบลกาแพง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร ยกระดับหินผุหนาเฉลี่ ย
0.20 เมตรวงเงิน 94,500 บาท ตามรูปแบบที่ องค์ การบริ หารส่วนตาบลกาแพง
กาหนด ตั้ง จ่ายจากเงินสะสม 9.โครงการขุดลอกคูระบายน้าซอยโอฬารหมู่ที่ 11
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บ้านทุ่งเสม็ด ตาบลกาแพง อาเภอละงู จัง หวัดสตูล ช่วงที่ 1 กว้าง 2.00 เมตร ยาว
152.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก
0.50 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร วงเงิน
41,400 บาท ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงกาหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
สะสม 10. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายปิ
ใหญ่-ตูแตหรา หมู่ที่ 5 บ้านปิใหญ่ เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านตูแตหรา ตาบลกาแพง อาเภอ
ละงู จังหวัดสตูล พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,765.50 ตารางเมตร วงเงิน 685,000 บาท
ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงกาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม รวมเงินจ่ายขาดจากเงินสะสม จานวน 1,435,500
บาท เงินหนึ่งล้าน สี่แสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ขอเสนอสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาแพงเพื่อโปรดพิจารณา
ทั้งหมด 10 โครงการ ในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องในตาบลกาแพง
จานวนเงินล้านกว่าบาท ไม่ทราบว่าเพื่อนสมาชิกมีอะไรที่จะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญ
คุณนิสัน นิสกุล สมาชิกหมู่ที่ 9 ครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภา คณะผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภา อบต.ก าแพง ที่ รั ก ทุ ก ท่ า น
กระผมนายนิสัน นิสกุล สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่ที่ 9 บ้านป่าฝาง ตามระเบียบ
วาระที่ 5 เรื่อง 5.2 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2560
มีหลายโครงการนะครับ ผมไม่ขอกล่าวถึง ผมขอพูดถึง โครงการหมู่ที่ 9 นะครับ คื อผม
มีเรื่องที่อยากจะเรียนกับท่านประธานในส่วนของหมู่ที่ 9 บ้าป่าฝาง คือโครงการวางท่อ
ระบายน้าพร้อมขุดลอกคูระบายน้า ถนนซอยทางเข้าสนามกีฬาหมู่ ที่ 9 นะครับ วงเงิน
42,800 บาท ซึ่ง วันก่อนผมติ ดภารกิจ ไม่ได้เข้าไปดู ซอยดังกล่าวนะครับมีส่วนของ
การวางท่อและถนนสายดังกล่าวที่เราเอาดินจากสระมาถมเป็นดินเหนียวช่วงฤดูฝนถนน
สายดั ง กล่ า วไม่ สามารถสั ญ จรได้ร ถเข้ าไม่ ไ ด้ เ พราะเป็น ดิ นเหนีย ว ที นี้มั น มีเ รื่ องใน
รายละเอียดของเนื้องานที่ผมได้บอกเมื่อคราวก่อนครับว่ามันมีส่วนของการถมหินผุด้วย
และเราได้บอกคร่าวๆ ทั้ง 12 หมู่ว่าเราเฉลี่ย เราแบ่งกัน เนื่องจากงบประมาณเราไม่
พอก็เลยตกลงที่หมู่บ้านละ 90,000 บาท นะครับ แต่บางหมู่บ้านอาจเดือดร้อนกว่า
อาจจะแสนกว่าบาท ผมเข้าใจนะครับ แต่ในส่วนของเนื้องานถนนสายดังกล่าวใช้ ไม่ได้
เลยต้องถมหินผุด้วย ผมเรียนท่านประธานสภา ไปยังคณะผู้บริหารในส่วนของตรงนี้
สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีก ได้หรือไม่เพราะเท่าที่ผมดูในเรื่องของเงินจ่ายขาดเรามี
งบประมาณที่สามารถที่จะจ่ายขาดได้อยู่อีกประมาณ 32,400 กว่าบาทในส่วนของ
ตรงนี้นะครับ ผมอยากเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยัง ผู้บริหารนะครับว่าสามารถ
เพิ่ ม เติ ม ได้อี ก หรื อ ไม่ใ นส่ว นเงิน เหลื อ ตรงนี้ เ พื่อ ที่ จะเอาไปถมหิ น ผุเ พื่ อให้ พี่ น้อ งใช้
ประโยชน์ ในเวลานี้ช่วงทานา ผมขอเรียนท่านประธานทาได้หรือไม่ ผิดระเบียบหรือไม่
ขอฝากด้วยครับ
มีเ พื่อ นสมาชิก จะอภิป รายอี ก ไหมครับ มี ไ หมครั บ ไม่ มี นะครั บ ถ้า หากว่า ไม่ มีท่ า น
สมาชิกหมู่ที่ 9 สงสัยว่าในเรื่องของงบประมาณเบื้องต้นว่าจะทาการถมหินผุด้วย ช่างไป
สารวจครับว่าทาได้หรือไม่หรือว่าในการทาโครงการจ่ายขาดเงิน เงินสะสมไปว่าได้แค่
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ไหนอย่างไร สาหรับที่สมาชิกถามว่าต้องการจะถมหินเพิ่มลงไปในส่วนของเนื้องาน
เพื่อให้พี่น้องใช้เส้นทางได้สะดวกตรงนี้ให้ท่านเลขานุการสภาว่าสามารถเพิ่มเติมได้
หรือไม่ในการประชุมในครั้งนี้หรืออย่างไรหรือเนื้องานจริง ๆแล้วท่อกี่เมตร ท่อกี่ ท่อน
เนื้องานจริง ๆมีรายละเอียดมากกว่านี้ไ หมครับ เพื่อจะชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกหมู่ที่ 9
ได้รับทราบเพราะว่าเนื้องานในเอกสารบอกว่าโครงการวางท่อระบายน้าพร้อมขุดลอกคู
ระบายน้าถนนสายทางเข้าสนามกีฬาหมู่ที่ 9 บ้านป่าฝางในส่วนนี้ไม่ได้ระบุของท่อว่ากี่
ท่อนหรือมีดินถมกี่คันท่านอยากทราบในส่วนนี้ใช่ไหมครับ ส่วนนี้ขอเชิญ เลขานุการสภา
ว่าสามารถทาเพิ่มเติมได้หรือไม่ก่อนสาหรับในส่วนของเนื้องานให้คณะผู้บริหารได้ชี้แจง
ขอเชิญเลขานุการสภาครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมว่าที่ ร.ต.สุกล พรหมรักษ์ เลขานุการสภา อบต.
กาแพง ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จานวน 6,947,110.68
บาท ตามเอกสารที่แจก และผู้บริหารได้แจ้ง ในที่ประชุมแล้ว สาหรับข้อสอบถามของ
ท่านสมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่ที่ 9 ถนนทางเข้าสนามกีฬาทีใช้ ดินถมจากสระ ซึ่ง
ค่อนข้า งเป็น ดิน เหนี ยวฝนตกเป็ น โคลนไม่ สะดวกในการสั ญ จรไปมา ถ้ าเส้น ทางไม่
สามารถสั ญ จรได้ เราสามารถใช้ง บส ารองจ่ า ยได้ เพื่ อ บรรเทาความเดือ ดร้อ นของ
ประชาชน อบต.สามารถใช้งบฉุกเฉินได้ ขอบคุณครับ
เชิญคุณธนวัฒน์ หมาดอี ครับ
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายธนวัฒน์
หมาดอี สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย มีวาระการประชุมที่จะต้อง
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมท่านประธานที่เคารพครับ การจ่ายขาดเงินสะสมของทุกปี เรา
จะทาการอนุมัติเพื่อที่จะต้องดาเนินการบารุงสุขให้พี่น้องประชาชนของเราไม่ว่าจะเรื่อง
อะไรตามเงินงบประมาณที่มีอยู่ขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่าการทางาน
จะถูกต้องจะต้องทางานไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ใช่มีงบประมาณแล้วไปกระจุกอยู่ที่เดี ยว
แห่งเดียวจะต้องกระจายให้ทุกหมู่บ้านที่เดือดร้อนเรียงตามลาดับ ว่าตรงไหนเดือดร้อน
มากเดือดร้อนน้อย ขอฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารการทางานที่ถูกต้องจะต้ องให้
เข้ารูปแบบที่ท่านทาอยู่ ที่ฝ่ายบริหารทาอยู่ ขอชื่นชมไว้ด้วยแต่กระผมมีข้อข้องใจเรื่อง
หมู่ที่ 6 โครงการวางท่อสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองลาดาตู บ้านปลักมาลัย
ตรงนี้ แหละครับ ความชัดเจนเขี ยนว่ าขนาด 1.5x4.5 เมตร จ านวน 1 จุด วงเงิ น
งบประมาณ 71,800 บาท ระยะความกว้าง ความลึก ความยาว ไม่สามารถรู้ว่าทา
อย่างไร แต่ตั้งวงเงินงบประมาณไว้ ที่ชาวบ้านเดือดร้อนน้าไหลไม่ทัน เซาะตลิ่ง ทาให้
คันนาของชาวบ้านพัง การตั้ง งบประมาณไว้แต่ไ ม่รู้ว่ากว้างเท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่ ลึก
เท่าไหร่ มีข้อข้องใจอยู่ ไม่ใช่ตาหนิว่าบกพร่องหรือลืมของผู้ประมาณการก็แล้วแต่ แต่ยัง
มีข้อข้องใจอยู่ว่าทายังไง ท่อยัง ไง เป็นท่อวางท่อเหลี่ยม วางกี่ช่อง ไม่ว่ากัน ก็แล้วแต่
แต่ระยะความกว้างเท่าไหร่ ลึกเท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่ เราจะต้องรู้เหมือนกันนะครับ แต่
ว่าผมขอฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารด้วยนะครับ ว่าบางที บางครั้งไปทาแล้ว มัน
ไม่เข้ารูปเข้าแบบ แล้วก็มาพูดกันภายหลัง มันไม่ได้ บางทีประมาณการไปแล้ว อย่างที่

ประธานสภาฯ
(นายสนั่น หวันสมัน)
คุณนิสัน นิสกุล

๘
ผ่านมาก็บกพร่องอยู่ การวางท่อระบายน้าของถนนต่างๆนะครับ จริงๆถ้าผิดพลาดก็มา
แก้ไขอีกก็เดือดร้อนฝ่ายบริหาร ขอฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารด้วย ขอบคุณครับ
เชิญคุณนิสัน นิสกุล ครับ

เรียนท่านประธานสภาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.กาแพง ที่รักทุกท่าน กระผม
นายนิสัน นิสกุล สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่ที่ 9 บ้านป่าฝาง ท่านประธานครับตามที่
ได้ฟังคาชี้แจงเมื่อตะกี้นะครับที่ท่านผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องเขาบอกว่าอาจไปจ่ายในส่วนของ
เงินฉุกเฉินหรือเงินสารองจ่ายก็ได้ ตามที่ผมบอกรายละเอียดในส่วนนี้ ไม่ได้ระบุ ว่ามีกี่
จุดหรืออย่างไร แล้วผมบอกแล้วว่า ถนนสายดังกล่าวใช้ไม่ได้ รถขับขี่ไม่ได้ ในวันนี้ เรามี
การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ถ้าหากว่าเงินสามารถจ่ายได้ก็จ่ายได้ซิครับท่านประธานใน
ส่วนต่างตรงนี้เงินสะสมที่สามารถจ่ายได้จานวน 1,467,921.64 บาท แล้ววันนี้เรา
จ่ า ย 1,435,500 บาท มี ส่ ว นต่ า งอี ก 30,000 กว่ า บาท ท่ า นประธานช่ ว ย
ประสานงานในส่วนของช่างช่วยชี้แจงด้วยว่าวางท่อกี่จุดครับท่านประธาน ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ผมเข้าใจครับ ว่าสมาชิกอยากทราบของรายละเอียดหากว่าติดขัดหรือว่าตัดไปก่อนได้
(นายสนั่น หวันสมัน)
ไหมครับหรือว่าตัดออกก่อนดีไหมครับ ทาก็ไม่ดีให้กองช่างมาชี้แจงได้ไ หมครับ เชิญ
ผู้บริหารครับ
รองนายก อบต.กาแพง
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุพงศ์แสน
(นายสุพงศ์แสน ประทีปรัศมี) ประทีปรัศมี ผู้ช่วยผู้บริหาร ทุกครั้งที่ผ่านมานะครับ ส่วนมากผมเชิญเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
ประชุมด้วย โดยเฉพาะกองช่าง แต่เนื่องด้วยวันนี้เรามีภารกิจเตรียมงานวันเต่าโลกไม่ใช่
ไม่ให้เกียรติสภานะครับ อย่างนี้ได้ไหมครับ ผมทาความเข้าใจกับสมาชิกว่าเราลงไปดูอีก
ครั้งหนึ่งผมพร้อมที่จะแก้ไขให้นะครับตรงกับความต้องการของพี่น้องในหมู่บ้าน โดยดู
งบประมาณที่เรามีอยู่ในขณะนี้ งบอีกหลายอย่างที่เลขานุการสภาแจ้งเมื่อกี้ว่าบางครั้ง
เราอาจใช้งบประมาณจากเงินสารองจ่ายหรืองบฉุกเฉินมาใช้เยียวยาได้บางส่วนที่พอจะ
แก้ไขได้แต่ไ ม่ใช่ทุกหมู่ เฉพาะหมู่ที่เดือดร้อนจริง ๆสาหรับรายละเอียดหมู่ที่ 6 ตาม
รายละเอียดที่เขียนมาแต่รายละเอียดจริงๆอยู่ที่กองช่างตอนนี้ช่างได้รับมอบหมายไป
เตรียมงานวันเต่าโลกรายละเอียดผมประสานให้อีกครั้งด้วยความเคารพท่านสมาชิกนะ
ครับ สมาชิ กหมู่ที่ 9 สบายใจได้ผมตามให้ครับ ท่านนายกก็นั่งอยู่สบายใจได้ ขอบคุณ
ครับท่านประธาน
ประธานสภาฯ
สมาชิกท่านอื่นอภิปรายหรือมีข้อสอบถามไหมครับ ถ้าหากว่าไม่มี ผมจะขอมตินะครับ
(นายสนั่น หวันสมัน)
ผมจะขอมติครั้งเดียว 10 โครงการสมาชิกท่านไหนเห็นด้วยในการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบโดยเสียงเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ
ต่อ ไประเบี ย บวาระที่ 6 เรื่ อ งอื่ น ๆไม่ ท ราบว่ า เพื่ อ นสมาชิ ก ท่ า นไหนต้ อ งการที่ จ ะ
(นายสนั่น หวันสมัน)
สอบถาม วั นนี้ ผู้บริ หารอยู่ กัน ครบ ฝากท่ านประธานผ่า นไปยัง คณะผู้บ ริห ารเพื่อ น
สมาชิกสามารถอภิปรายได้หรือสอบถามได้นะครับ ขอเชิญคุณธนวัฒน์ หมาดอี ครับ
คุณธนวัฒน์ หมาดอี
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธนวัฒน์ หมาด

ประธานสภาฯ
(นายสนั่น หวันสมัน)
คุณดีหนัน สาจิ

๙
อี สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย กลุ่มร่วมสร้าง ซึ่งอยู่ในระเบียบ
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆที่เราจะต้องมาทาการปรึกษาหารือสิ่งสาคัญการเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่
น้ อ งประชาชนเราต้ อ งจั ด การบริ ห ารอยู่ ห ลายๆอย่ า งหลายๆเรื่ อ งที่ ต้ อ งน าเสนอ
ปรึกษาหารือฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารขอชมเชย เมื่อเดือนเมษายน หมู่บ้าน
ของผมได้จัดโครงการจัดงานวันนาแปลงใหญ่ของตาบลกาแพง ฝ่ายบริหารได้ร่วมไม้
ร่วมมือ ได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มาเปิดงานถูกใจหรือไม่ถูกใจ
ท่านไม่ได้พูดแต่เราว่ายิ่ง ใหญ่ผมบอกว่ายิ่ง ใหญ่แล้ว จัดใหญ่เต็นท์ใหญ่มีการร่ายร า
มีสิ น ค้า ของพี่ น้ องชาวบ้ า นปลั ก มาลั ย ผลผลิต ต่ า งๆมี ค วามภาคภู มิใ จ พ่ อ แม่พี่ น้ อ ง
ชาวบ้านปลักมาลัย บอกว่าชื่นชมฝ่ายบริหารพี่น้องเข้าร่วมงานเกือบ 1,000 คน รถ
เข้าไม่ได้ใช้ซาเล้งส่งเป็นทอดๆตอนเข้าไป ผมภาคภูมิใ จ เลยมากลางเดือนเมษายนอีก
ขอชมเชยผู้บริหารและสภาของเรา องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงของเรามีคณะ
ศึ ก ษาดู ง านจากต าบลเขากอบ จั ง หวั ด ตรั ง ไปเยี่ ย มบ้ า นเราอี ก ในฐานะ ผมเป็ น
ประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน ท่านปลัดก็ไป ท่านผู้อานวยการกองสาธารณสุขก็ไป สินค้า
ขายดี ดีไปอีก ครั้งที่ 2 ไม่ว่าแตงโม กล้วย ข้าวสาร น้ายาล้างจานหลายๆอย่างครับ
ภาคภูมิใจมากที่พี่น้องตาบลเขากอบมาศึกษาดูงาน หมู่บ้านได้นาผลิตผล ที่ผลิตมาได้
ขาย ได้หลายร้อยหลายพันบาท โดยเฉพาะแตงโมในวันนั้น หมู่บ้านได้ฝากขอชื่น ชม
ท่านนายกหรือหัวหน้าส่วนราชการ อบต.กาแพง ได้นาผู้ศึกษาดูงานไปชม ท่านประธาน
ที่เคารพครับ ตอนนี้ย่างเข้าสู่ฤดูฝน เราต้องระวังน้าท่วมน้าหลาก เรื่องถนนหนทาง ผม
เห็นแล้วหลายจุดที่ต้องดาเนินการ เราต้องเตรียมการท่านประธานที่เคารพครับการวาง
ผังบ้าน การวางผังเมืองเป็ นสิ่งสาคัญ ที่จะต้องดาเนินการต้องดูแลให้เข้ารูปแบบของ
บ้านเมือง มีนายทุนไปถมที่ สายทางควนไสน-ท่าแลหลาที่ตรงนั้นเขาวางท่อเล็กนิด
เดียว ผมบอกว่าไม่ได้อย่างนี้ เขามีเงินผมกลัว ผมมาพูดกับกองช่างท่อเล็กเกิน ไม่ไ ด้
อย่างนี้ เขาแก้ไขให้แล้ว เราต้องดูแลสิ่งที่ควร ไม่ ทาสิ่งที่ไม่ควร ช่วงนี้ฝนตกหนัก น้า
ท่วมผมเห็นท่าไม่ดีอยู่หลายจุด ซอยเจริญทรัพย์มีอยู่ 2 จุด แต่ยังไม่มากไม่เป็นไรก่อน
แต่ต้องเตรียมการไว้แล้วก็ท่อระบายน้าสายท่าแลหลาที่คลองลาดาตู ท่อ 6-7 ท่อน วัน
ก่อนเอาขึ้นไปแล้ว แล้วนี่หล่นไปใหม่ 5 ลูก อีก ต้องจัดการด้วยขอฝากประธานไปยัง
ฝ่ายบริหารด้วยว่าเราจะต้องระวังในการที่จะบริหารให้ประชาชนอยู่ดี มีสุขเราจะต้อง
ดาเนินการให้ พ่อแม่พี่น้องของเราอยู่ดีมีสุข ผมขอชมเชยฝ่ายบริหารตาบลของเราได้
ค้นคว้าหางบประมาณ สืบว่าตรงไหนมีก็ดาเนินการไม่นิ่งดูดาย เราต้องหามาให้พี่น้อง
ของเราเพื่อดาเนินการทุกเรื่องทุกอย่าง เราจะต้องแก้ไขให้พ่อแม่พี่น้องของเราอยู่ดีมีสุข
อย่าให้มีทุกข์ ถ้าพ่อแม่มีทุกข์พวกผมก็ทุกข์เหมือนกันและฝ่ายบริหารก็ทุกข์เพราะเรา
ยื่นมือมาเพื่อพ่อแม่พี่น้องตาบลของเราและพ่อแม่พี่น้องมอบหมายให้เราบริหาร ขอ
ฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ
เชิญคุณดีหนัน สาจิ ครับ
เรีย นท่า นประธานสภาที่เคารพ กระผมนายดี หนั น สาจิ สมาชิก สภา อบต.กาแพง
บ้ า นปิ ใ หญ่ กระผมมี เ รื่ อ งอยากจะถามท่ า นประธานผ่ า นไปยั ง ฝ่ า ยบริ ห ารหรื อ

ประธานสภาฯ
(นายสนั่น หวันสมัน)
รองนายก อบต.
(นายโยม งะหวัง)

ประธานสภาฯ
(นายสนั่น หวันสมัน)
คุณอาพร หวันสู

๑๐
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ไม่ใช่ประปาที่พิพาทอยู่ แต่เป็น
ประปาเก่า คือที่ดินที่ชาวบ้านอุทิศ ผมอยากทราบว่าที่ดินอุทิศใครเป็นผู้รักษา ใครเป็น
ผู้ดูแลเพราะตอนนี้ หลักฐานมีแน่นอนครับ ผมดูจากท่านผู้ใหญ่บ้านก็มีเป็นที่สาธารณะ
ที่อุทิศ แต่ว่ าหลั กเขตไม่ มี บริเวณที่ชั ดเจนไม่มี ผมอยากถามท่านประธานผ่านไปยั ง
ผู้บริหารว่าตรงนี้เราจะดูแลกันอย่างไร ขอบคุณครับท่านประธาน
เชิญผู้ช่วยผู้บริหาร คุณโยม งะหวัง ครับ
กระผมนายโยม งะหวัง ผู้ช่วยผู้บริหาร กระผมมีเรื่องที่จะชี้แจง เรื่องการต้อนรับเดือน
รอมฎอน เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา ทางกองการศึกษาได้ร่วมประชุมกับ อิม่ามและสมาชิก
อบต.ทุกหมู่บ้าน การประชุมที่ผ่านมานั้นก็ได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยในเรื่องของการ
ต้อนรับรอมฎอนผมขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งเรื่องการประชุมที่ผ่านมา สมาชิกบางท่านอาจ
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม สาหรับการต้อนรับวันรอมฎอนนั้นในวันที่ 26 เป็นวันขึ้น 1 ค่า
แสดงว่าได้ขึ้นเดือนรอมฎอนแล้วในวันที่ 26 แต่ทางคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศ
ไทยหรือท่านจุฬาราชมนตรี จะออกมาย้าอีกครั้งหนึ่งในการดูเดือนว่าเราจะดูเดือนกัน
วันไหน สาหรับในวันที่ 27 นั้น ผมคิดว่าการถือบวชคงจะเริ่มต้น ที่ผมมาบอกกับท่าน
สมาชิกทั้ง 12 หมู่บ้าน ว่าถ้าหากว่ามัสยิดไหนที่ต้องการจะจัดรอมฎอนก่อนวันที่ 26
หรือวันที่ 23-24-25 ก่อนนั้นผมได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกและอิม่ามทราบแล้วว่าให้เรา
แจ้งมายังกองศึ กษานะครั บว่าเราจะจัดวั นที่ 24 หรือ 25 หรือวัน ที่ 26 ตรงนี้ใ ห้
สมาชิกแจ้งให้กองศึกษาด้วย ท่านนายกและผู้ช่วยผู้บริหารจะลงไปพบปะพ่อแม่พี่น้อง
ผมขอย้าอีกครั้งหนึ่งว่าให้ท่านร่วมประสานกับท่านอิม่ามในเรื่องเอกสารต่างๆให้สมาชิก
ทุกท่านประสานอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณมากครับ ท่านประธาน
เชิญสมาชิกหมู่ที่ 7 คุณอาพร หวันสู ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอาพร หวันสู สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่
ที่ 7 บ้านโกตา ผมก็นั่งฟัง มา สาหรับการประชุมครั้งนี้ มีสิ่งดีๆที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพงมอบให้กับสมาชิก อบต.กาแพง และพี่น้องในตาบลหลายสิ่งหลายอย่างนะ
ครับ อีกอย่างหนึ่งที่สาคัญเหมือนที่ท่านรองโยมกล่าวไปเมื่อสักครู่ ว่าเรื่องต้อนรับเดือน
รอมฎอน กระผมขอถามเล็กน้อยในที่ประชุมว่าสาหรับในปีนี้การละศีลอดของฝ่า ย
บริหารจะลงไปในพื้นที่หรือไม่ตรงนี้เป็นสิ่งสาคัญเพราะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แต่
ละหมู่บ้าน เขากาลังรอผมอยู่ พี่น้องในหมู่บ้านเขาถามมา สมาชิก ฝ่ายบริหารรองโยม
เข้ามาร่วมละศีลอดกับพวกเราหรือไม่ช่วยตอบนิดหนึ่ง เพื่อผมจะได้หายข้องใจจะได้
บอกพ่อแม่พี่น้องจะได้รับทราบ สาหรับปีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ลืมเสียไม่ได้งานเต่าโลก
ปีนี้ สถานที่มาอยู่หมู่ที่ 3 ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่ายังมีงานอยู่ตรงนี้ ไม่เป็นไร ก็ยินดีด้วย
เพราะว่าสถานที่ตรงนี้อานวยความสะดวกกว่า พี่น้องหลายท่านฝากถามมาเช่นเดียวกัน
ว่าทาไมถึงย้ายสถานที่จัดงาน ผมอธิบายว่า พื้นที่หมู่ที่ 7 มันคับแคบ ไม่เอื้ออานวย
พื้นที่นิดเดียว ไม่เป็นไร ผมขอฝากสมาชิกทุกๆคนช่วยประชาสัมพันธ์พี่น้องในหมู่บ้าน
และพี่น้องตามสถานที่ต่างๆให้มาเที่ยว แล้วก็ชมหลายๆสิ่งของงานวันเต่าโลก ปีนี้ 19-

ประธานสภาฯ
(นายสนั่น หวันสมัน)
ปลัด อบต.กาแพง
(ว่าที่ ร.ต.สุกล พรหมรักษ์)

คุณอนันต์ ทอดทิ้ง

ประธานสภาฯ
(นายสนั่น หวันสมัน)
นายก อบต.กาแพง
(นางสาลี ลัคนาวงศ์)

๑๑
23 พฤษภาคม นะครับ และที่สาคัญที่สุดนะครับ เพื่อสมาชิกที่กาลังดูแลรักษาสุขภาพ
นะครั บ ในวั น ที่ 21 นะครั บ อย่า ลื ม นะครั บ มาร่ ว มปั่ นจั ก รยานเพื่ อ สุ ขภาพด้ ว ย
ขอบคุณครับ
เชิญท่านปลัด อบต.กาแพง ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมว่าที่ ร.ต.สุกล พรหมรักษ์ ปลัด อบต.กาแพง ผม
ขอตอบข้อสอบถามของสมาชิก อบต.กาแพง หมู่ที่ 5 เกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ ที่
สาธารณประโยชน์ มีหน่วยงานดูแล 3 หน่วยงาน คือกรมการปกครอง กรมที่ดินและก็
ท้องถิ่น หน้าที่ของกรมการปกครอง คือ กากับดูแลที่สาธารณประโยชน์ ส่วนองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล และคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ.2537 นะครั บ และมี ร ะเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่ น ดิ น พ.ศ.2544 ซึ่ ง ถ้ า มี ก ารอุ ทิ ศ แล้ ว ถื อ ว่ า เป็ น ที่ ดิ น สาธารณประโยชน์
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันถ้ามีการบุกรุกทาง อบต.ต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษให้
ดาเนินคดีต่อผู้บุกรุกนะครับแต่เราต้องตรวจสอบที่ดินก่อนที่ว่ามีการอุทิศกว้างยาวกี่
เมตร พื้นที่เท่าไหร่ มีหลักฐานตรงนี้เราไปร้องทุ กข์กล่าวโทษได้นะครับ เหมือนคดีสระ
น้าที่เรากาลังฟ้องร้องอยู่ ขอบคุณมากครับ
เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
อนันต์ ทอดทิ้ง สมาชิกสภา.อบต.หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย ในระเบียบวาระอื่นๆนะครับ
ผมมีเรื่องที่จะฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้ช่วยประสานงานในเรื่องของ
ผู้สูงอายุ ที่ทางธนาคารเขาไม่อนุญาตทาบัตร เอทีเอ็ม เนื่องจากต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ
เพราะว่าผู้สูงอายุบ้างท่านเงินเข้าบัญชี 2 เดือนแล้ว ยังไม่ไ ด้เบิกเพราะไม่มีญาติที่จะ
ดาเนินการให้ ถ้ามีบัตรเอทีเอ็มไม่ต้องไปนั่งรอคิว ไม่ทราบว่าเรื่องนี้คณะผู้บริหารหรือว่า
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ประสานงานไปแล้วยัง เมื่อวันก่อนขอเอ่ยนามนะครับ ท่านสมาชิก
ส.อบต.หมู่ที่ 2 คุณสนั่น หวันสมัน ได้ฝากท่านนายกไปแล้วนะครับ ผมขอฝากท่านนะ
ครับอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับท่านประธาน
เพื่อนสมาชิกมีอะไรที่จะอภิปรายไหมครับถ้าหากไม่มีผมขอเชิญ ผู้บริหารได้นาเรียน
ชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกทราบในเรื่องต่างๆขอเรียนเชิญครับ
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาลี ลัคนาวงศ์ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง นั่งฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะค่ะได้นั่งฟังปัญหาแต่ละท่าน
บางท่านชื่นชมบางท่านมีปัญหาต่างๆนานาไม่ ว่าจะเป็นเรื่องก่อสร้างถนนหนทางเรื่อง
ความร่วมมือในการในการทางานต่ างๆทุกเรื่องจะขอสรุปแล้วก็ตอบทีละเรื่องนะค่ะ
ทุกประเด็น เมื่อตะกี้ท่านปลัดได้ตอบเรื่องประปาของหมู่ที่ 5 ไปแล้ว ก็มีเรื่องรอมฎอน
ของเดือนที่จะถึงนี้ขอทาความเข้าใจและขอชี้แจงนิดนึ ง นะค่ะทุกๆปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่า
เราจะจั ด ต้ อ นรั บ รอมฏอนยิ่ ง ใหญ่ ที่ ผ่ า นมาเราจั ด ที่ อบต.ก าแพง เราจั ด ยิ่ ง ใหญ่
พอสมควรแต่เนื่องด้วยปีนี้นะค่ะกระชั้นชิดกับงานวันเต่าโลก เราไม่สามารถจะจัดให้
ยิ่งใหญ่ได้ เราเลยเชิญ ผู้นาศาสนาทุกหมู่มาตกลงกันเราจะลงไปร่วมทุกหมู่บ้านตรงนี้

๑๒
ชัดเจนอยู่แล้วนะค่ะ ยังไงก็ต้องฝากท่านสมาชิกด้วยนะค่ะ ขอความร่วมมือจากสมาชิก
หลายๆท่าน ถ้าวันไหนที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราลงไปน่าจะไปร่วมกันด้วย จะได้ยิ่งใหญ่ขึ้น
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารลงทุกหมู่นะค่ะแล้วก็ทุกที่ แล้วก็จะนาสิ่งของไปร่วมด้วย ที่ผ่าน
มาแม้ว่าเราจัดงานที่ อบต.แล้ว เรายังลงพื้นที่ทุกปีแต่จะทันหรือไม่ทัน บางครั้งจัดซ้อน
กันเราก็ไม่ทัน แต่ถ้าเมื่อไหร่มีเวลาหรือไม่ติดภารกิจจะพยายามไปร่วมทุกมัสยิดเพราะ
ต่อจากงานวันเต่าโลกเราก็เริ่มกันเลยตามวันเวลาที่รองโยม งะหวัง แจ้งไปแล้วนะค่ะ
ส่วนเรื่องการเบิกเงินของผู้สูงอายุทางธนาคาร ธกส. วันนั้นได้คุยและประสานกันคือ ขอ
ชี้แจงว่าท่านผู้สูงอายุบางท่านมีรายชื่ออยู่ ในสมุดแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแล้วก็ใช้ชื่อนั้นแต่
ด้วยภาวะตอนนี้จะเบิกเงินหรือไปธนาคารด้วยความยากลาบากอะไรประมาณนี้ ต้องทา
ความเข้าใจว่าถ้าหากไปธนาคารลาบากก็สามารถที่จะเปลี่ยนสมุดหรือว่ามอบอานาจให้
ลูกหรือหลานไปเปิดสุมดบัญชีใหม่แทนได้ ซึ่งทางธนาคารจะขอยืนยันจาก อบต.กาแพง
ของเราก่อน ต้องมาติดต่อกับกองสวัสดิการก่อน แล้วนาหนังสือมอบอานาจไปแล้วขอ
เปลี่ยนสมุดที่ธนาคารแล้วธนาคารจะเปลี่ยนให้นะค่ะ ส่วนเรื่องจะทาเอทีเอ็ม ถ้าหากว่า
ผู้ใดไม่สามารถเซ็นต์ลายมือตัวเองได้เขาจะไม่ทาบัตรเอทีเอ็ม ให้แต่ถ้าลูกหรือหลาน
ได้รับมอบอานาจเป็นชื่อเหมือนในสมุดผู้นั้นสามารถทาบัตรเอทีเอ็มได้ทันที ถ้าหากว่า
ผู้ใดติดขัดอยู่เดือนสองเดือนยังไม่มาเปิดก็ให้ไปทาความเข้าใจกับ กองสวัสดิการอย่านิ่ง
เฉยกองสวัสดิการจะชี้แจงทาความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่าจะเลือกแบบไหนอย่างไรต้องขอ
รบกวนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติช่วยทาความเข้าใจให้ผู้สูงอายุทุกท่านที่มีปัญหาอยู่ ให้
เข้าใจด้วย ส่วนเรื่องของงานวันเต่าโลกปีนี้ตามที่รู้อยู่เราจะเปลี่ยนสถานที่ปีที่แล้วเราได้
ประสบปัญหาเรื่องพายุ เรื่องพื้นที่คับแคบ ทางเข้าคับแคบเป็นปัญหาหลายๆเรื่องงาน
เราเป็ นงานระดั บ จั ง หวัด ระดับ ประเทศ ระดับ โลก เพราะเป็ น วั น เต่ า โลกซึ่ ง เรามี
ทรัพยากรอยู่ในพื้นที่เราจาเป็นต้องจั ดให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นนะค่ะ อย่างปีที่แล้วเรามีปัญหา
อย่ า งไร อะไร เราเลยต้ อ งมาปรั บ ปรุ ง ในปี นี้ อย่ า งพื้ น ที่ มี ปั ญ หาเราเลยต้ อ งมา
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหม่ ตอนนี้กว้างขวางกว่าเดิม กาลังเตรียมงานกันอยู่ ลงเต็นท์ ลงเวที
จัดยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงจัดยิ่ง ใหญ่ มีน้าพุตรงกลางงาน
ส่วนสถานที่ตอนนี้อีกวันสองวันก็จะจัดลงบูธ ลงเต็นท์ อยากจะฝากขอความร่วมมือ
สมาชิกทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ เพราะงานนี้เป็นงานของตาบลเรา ปีหนึ่งมีครั้งเดียว
ถ้าเราไม่เป็นเจ้าภาพที่ดี เราจะยิ่ง ใหญ่ยิ่ง ขึ้นไปไม่ได้นะค่ะเพราะฉะนั้นต้องขอความ
ร่วมมือหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นแม่ค้า แม่ขาย มาหารายได้มาหาความรู้ เพราะเรามีด้าน
วิชาการ การอนุรักษ์ ด้านเชื่อมความสัมพันธ์คือทุกเรื่องเลยมีอยู่ในงานนี้ แล้วเรื่อง
สาคัญเลยคือเรื่องที่เรากระตุ้นเศรษฐกิจตาบลของเราเป็นเรื่องที่เราน่าภาคภูมิใจหวังว่า
ทุกคนตาบลของเราจะมีรายได้ไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหาร ประกอบการ ตอนนี้มีข่าว
มาว่าจองห้องพัก จองสถานที่ จองร้านอาหาร นี้เป็นเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับตาบล
ของเราอาเภอของเรา วันที่ 19 พ.ค. เริ่มงานขอให้ท่านสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของงาน
ตั้งแต่วันที่ 19-23 พฤษภาคม มาร่วมงานมาติดตาม วันที่ 19 เปิดโครงการห้องเรียน
ธรรมชาติ วันที่ 20 แข่งขันนกกรงหัวจุ กมาหลายจัง หวัด วันที่ 21 ปั่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว มาร่วมกันปั่น มาหลายจังหวัดประมาณ 300 กว่าคน

ประธานสภาฯ
(นายสนั่น หวันสมัน)
คุณธนวัฒน์ หมาดอี

๑๓
วันที่ 22 พายเรื อแคนู ในคลองละงู โครงการคลองสวยน้ าใส คงได้รั บหนัง สือ และ
รายละเอียดกันแล้วนะค่ะก็ต้องขอความร่วมมือด้วย วันที่ 23 เปิดงานโดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดสตูล พื้นที่จัง หวัดสตูลจะจัดตั้ง เป็นอุทยานธรณีโลกดิฉันได้รับแต่งตั้ง เป็นรอง
ผู้อานวยการอุทยานธรณีสตูล ดิฉันจึง ขอความร่วมมือนิดหนึ่ง ประมาณปลายเดือน
กรกฎาคม ยูเนสโกจะมาประเมินอุทยาน ซึ่ง ท่านอธิบดี ไ ด้ลงหลายครั้ง แล้ว ดูความ
พร้อมกันหลายรอบแล้ว ส่วนปลายเดือนมิถุนายนกรรมการทุกประเทศจะมาประเมิน
จริงก็ขอแจ้งไว้ตรงนี้ว่าทรัพยากรของเรา ธรรมชาติของเรา ในพื้นที่ของเรา อาเภอละงู
ไม่น้อยหน้ากว่าอาเภออื่นๆและตาบลอื่นๆเลย มีแหล่งสาคัญเยอะแยะมากมาย ท่านใด
ที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับอุทยานธรณีช่วยทาความเข้าใจ เราจะได้เรียนรู้ด้วยกันเราจะได้หวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ของเราหลายๆแหล่ง ขอฝากพวกเราว่าถ้าใครมี
แนวคิดดีๆนามาเสนอแนะเพื่อพัฒนาตาบลของเรา จังหวัดของเรา ประเทศของเรา
ขอความร่วมมือทุกๆเรื่องร่วมด้วยช่วยกัน ขอบคุณค่ะท่านประธาน
เชิญคุณธนวัฒน์ หมาดอี ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายธนวัฒน์ หมาดอี
สมาชิก สภา อบต.กาแพง หมู่ ที่ 6 บ้ านปลัก มาลั ย กลุ่ ม ร่ว มสร้ า ง ผมขอบอกท่ า น
ประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกทุกท่านในที่นี่ผมสบายใจนะครับที่ท่าน
นายกได้ชี้แจงเรื่องต่างๆทุกเรื่องนะครับ ท่านประธานครับเราโชคดีตาบลของเรานายก
ได้พูดว่าหลายๆอย่างเราต้องทา เราต้องบริหารโดยเฉพาะตาบลกาแพง 2 ปีที่ผ่านมา
ชาวบ้านเขาได้ทาโครงการเกษตรน้าน้อย แต่ปีนี้ไม่ได้ทา รายได้ก็ถอย เพราะฝนตกชุก
แต่ปี 2559 แล้ง พอปี 2560 ไม่แล้ง เลยทาเกษตรใช้น้าน้อยไม่ได้ น้าเยอะและหมู่ที่
4 เขาทานาปี 2 ครั้ง ได้ผลดีเห็นไหมครับเพราะน้าเยอะชาวบ้านหมู่ที่ 6 ไปทา 2-3
ครัว เขาสบายใจนะครับประมาณ 30 กว่าไร่ก็โอเคอยู่ แต่หมู่ที่ 6 ไม่มีปลูกพืชน้าน้อย
รายได้เข้าเป็นล้านต่อปี ล้า นสูญ หาย โชคดีครับแต่เราหวัง ว่ากรมชลประทานได้ม า
สารวจ พ่อ แม่พี่น้ องต าบลก าแพงของเราได้ปลูก ผักน้าน้อยกั นอีก หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1
หมูที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 สุดแล้วแต่แผนการของกรมชลประทานได้จัดมาให้นะครับคง
ไม่นานนะครับ ชาวบ้านของเรามีงานทาต่อเนื่องไป งบประมาณน่าจะ 10 กว่าล้านได้
ประชาคมไปแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาวางแผนการดาเนินงานแล้วทาให้พี่น้องตาบล
กาแพงได้รับรู้กันแต่ขอฝากผู้ทรงเกียรติตรงนี้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องด้วยว่า
ถ้ากรมชลประธานได้มาจัดทาลอกคูคลองขอประชาสัมพันธ์ว่าให้เขาทาถ้ารับได้ถ้ามาก
เกินไปพ่อแม่พี่น้องชาวตาบลกาแพงรับไม่ได้ก็ค่อยว่ากันแต่ผมขอฝากท่านประธานสภา
ไปยังฝ่ายบริหารถ้าชลประทานไม่มายังไม่ทาหรือทาไม่เสร็จ หมู่ที่ 6 ขอปลูกพืชน้าน้อย
อีกนะครับเพราะชาวบ้านเดี๋ยวเขาไม่สบายใจเขาเสียใจ หน้าแล้งช่วงปิดเทอมจะได้เงิน
มา ได้พักหน้ายางจะได้ไ ปปลูกผักวันละ 300 – 400 บาทปีนี้น้ามากถ้าเราปลูกไป
แล้วลงทุนไปแล้ว 9 วัน 20 วัน น้าแล้งน้าไม่มี หมู่ที่ 4 เขาต้องการน้าจึงบอกพ่อแม่พี่
น้องว่าปีนี้ขอพักก่อนทางผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ว่าให้หยุดก่อนไม่เป็นไร หยุดสักปี ปี
หน้าไม่เป็นไรท่านนายกเราจัดการให้ใหม่ บอกพี่น้องไปอย่างนั้นนะครับขอชมเชยไว้

ประธานสภาฯ
(นายสนั่น หวันสมัน)

ปิดประชุม

๑๔
ด้วยครับขอฝากประชาสัมพันธ์เพื่อ นสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องที่มีพื้นที่
จากคลองลาดาตู หมู่ที่ 4 ต้นน้านะครับไปยังหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ที่คลองหินรูปช้างได้ หมู่
ที่ 9 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 แล้วก็หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7ก็ไ ด้ครับ ขอเสียใจกับหมู่ที่ 11
และหมู่ที่ 12 ด้วย หมู่ ที่ 5 ก็ไ ด้ นะครับ ไม่เ ป็นไรหมู่ ที่ 11 หมู่ ที่ 12 ให้นายกท า
งบประมาณก้อนใหญ่กว่านี้เราได้สบายทั้งตาบล ขอบคุณครับท่านประธาน
ท่านสมาชิกมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ สาหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพงสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560 ในวันนี้ วันที่ 15
พฤษภาคม พ.ศ.2560 ถ้าหากว่าเพื่อนสมาชิกไม่มีอะไรแล้ว ก็ขอฝากอีกครั้งนะครับ
ให้เพื่อนสมาชิกร่วมกันโปรโมท ในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของงานเต่ าโลกขอให้เพื่อน
สมาชิกอยู่ในพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชน สมาชิกสภาก็ดี ผู้บริ หารก็ดี องค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาแพงใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุด ก็ทุกๆเรื่องหลายๆครั้งเราได้ยินนะ
ครับมีอะไรไปหา อบต.มีอะไรก็ไปหา อบต.เพราะว่าพี่น้องประชาชนคิดอยู่แบบนี้ตลอด
ว่า อบต.เป็ นหน่ว ยงานที่ ใ กล้ ชิด กับ พ่ อแม่พี่ น้ องมากที่ สุ ด สาหรับ วัน นี้ข อให้ เพื่ อ น
สมาชิกเดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ ผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี พ.ศ. 2560 ครับ
เวลา 11.35 นาฬิกา

ว่าที่ ร.ต. กล พรหมรักษ์...............ผู้บันทึกการประชุม
(ลงชื่อ)................สุ
( สุกล พรหมรักษ์ )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง

(ลงชื่อ)...............สนั่น หวันสมัน....................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสนั่น หวันสมัน )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง

๑๕
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ก าแพง สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6 0 ครั้ ง ที่ 1 /๒๕ 60 เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
เมื่อวันที่
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60

(ลงชื่อ)

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

-ติดภารกิจกรรมการ
( นายพีรพัฒน์ วัฒนสกุลเอก )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง หมู่ที่ 3
(ลงชื่อ)

อนุพงษ์ แคสนั่น
กรรมการ
( นายอนุพงษ์ แคสนั่น )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง หมู่ที่ 4

สภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาแพง สมัยสามัญ สมัยที่....4........ครั้งที่...1....เมื่อวันที่...13 ธันวาคม 2560..............
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บุญเลิศ แซ่เตียว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
( นายบุญเลิศ แซ่เตียว )

๑๖

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

