รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
ครั้งที่ 1/๒๕60
เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม 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.
นายสัมหลา จันทร์เพ็ญ
๑5.
นายบิซ๊อน จันทร์เพ็ญ
16.
นายวาเหล็ด สะอา
17.
นายนิสัน นิสกุล
18.
นายมานพ นุ้ยน้าวงษ์
19.
นายยุทธิศักดิ์ แก้วทอง
20.
นายเรวัต ชุมจันทร์
21.
นายสุเทพ เกื้อสกุล
22.
นางสีดา ทุมมาลี
ผู้ลาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1.
นายพีรพัฒน์ วัฒนสกุลเอก
2.
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
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
สัมหลา จันทร์เพ็ญ
บิซ๊อน จันทร์เพ็ญ
วาเหล็ด สะอา
นิสัน นิสกุล
มานพ นุ้ยน้าวงษ์
ยุทธิศักดิ์ แก้วทอง
เรวัต ชุมจันทร์
สุเทพ เกื้อสกุล
สีดา ทุมมาลี

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

หมายเหตุ

ตาแหน่ง

หมายเหตุ
-

-

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑.
นางสาลี ลัคนาวงศ์
๒.
นายสุพงศ์แสน ประทีปรัศมี
3.
นายโยม งะหวัง
4.
นายคมสัน หวันเก
5.
ว่าที่ ร.ต.สุกล พรหมรักษ์
เริ่มประชุม

ตาแหน่ง
นายก อบต.กาแพง
รองนายก อบต.กาแพง
รองนายก อบต.กาแพง
เลขานุการนายก อบต.กาแพง
เลขานุการสภา อบต.กาแพง

ลายมือชื่อ
สาลี ลัคนาวงศ์
สุพงศ์แสน ประทีปรัศมี
โยม งะหวัง
คมสัน หวันเก
สุกล พรหมรักษ์

หมายเหตุ

เวลา 09.49 นาฬิกา

นายบุญเลิศ แซ่เตียว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง ทาหน้าที่เป็นประธาน
ในที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ บัดนี้มีสมาชิกมาประชุม จานวน 22 ท่าน จึงขอเชิญท่าน
(ว่าที่ร.ต.สกุล พรหมรักษ์) ประธานสภาเปิ ด ประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลก าแพง สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3
ประจาปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 ขอเชิญครับ
ประธานสภาฯ
สวัสดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
กาแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปีพุทธศักราช 2560 ครั้งที่ 1/2560
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ระเบี ย บวาระที่ 1 เรื่ อ งที่ ป ระธานจะแจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผมขอแสดงความเสี ย ใจกั บ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
คุณกฤษดา อนุตรอาไพ สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่ที่ 12 ที่สูญเสียคุณแม่
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ
ระเบี ย บวาระที่ 2 รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลก าแพง
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง ที่ 1/2560 ประจาปี พ.ศ. 2560 ก่อนจะรับรองรายงานการ
ประชุม สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
แก้ไขหรือเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมนะครับ ถ้าสมาชิกรับรองรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยเสียงเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓
กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องที่เสนอใหม่
5.1. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประธานสภาฯ
ระเบี ย บวาระที่ 5 เรื่ อ งที่ เ สนอใหม่ 5.1.พิ จารณาร่ างข้ อบั ญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ า ย
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เชิญผู้บริหารครับ
นายก อบต.กาแพง
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง ทุกท่าน
(นางสาลี ลัคนาวงศ์)
ดิฉั นนางสาลี ลั คนาวงศ์ นายกองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลก าแพง บั ดนี้ ถึง เวลาที่ค ณะ

๓
ผู้บ ริ ห ารขององค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลก าแพง จะได้ เ สนอร่ า งข้ อบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจาปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและท่านสมาชิก
สภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 1.สถานะการคลัง 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพง มีสถานะการเงิน ดัง นี้ 1.1.1เงินฝากธนาคารทั้ง สิ้น 33,568,871.32 บาท
1.1.2 เงินสะสม 6,767,229.77 บาท 1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม 13,503,758.17
บาท 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 1 โครงการ
รวม 190,000 บาท 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ไม่มี 1.2เงินกู้
คงค้าง ไม่มี 2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 (1) รายรับจริง ทั้งสิ้น 57,529,825.47 บาท ประกอบด้วย หมวดภาษี
อากร 1,693,293.41 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 602,352.75
บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 121,158.12 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 86,526.00
บาท หมวดรายได้จากทุน ไม่มี หมวดภาษีจัดสรร17,636,184.19 บาท หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 37,390,311.00 บาท (2)เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
4,586,805.00บาท (3)รายจ่ายจริง จานวน45,222,130.30 บาท ประกอบด้วยงบ
กลาง 11,778,644.11 บาท งบบุคลากร 14,162,369.00 บาท งบดาเนินงาน
2,292,043.73 บาท งบลงทุน 3,490,233.46 บาท งบเงินอุดหนุน 3,498,840.00
บาท งบรายจ่ายอื่น ไม่มี (4)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
4,424,815.00 บาท (5)รายจ่า ยที่จ่ ายจากเงิ นสะสม จานวน 266,200.00 บาท
(6)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองสะสมไม่มี สาหรับ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประมาณการรายรับรวมทั้ ง สิ้น 74,217,716บาท
ประกอบด้วย 1.รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บเอง และภาษีจัดสรร จานวน
26,928,700 บาท 2.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
47,289,016 บาท แยกเป็น 2.1รายได้จากเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนจานวน 11,700,000 บาท เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนอาหารเสริมนม จานวน 2,949,032 บาท เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันจานวน 6,497,100 บาท เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ จานวน 420,000 บาท เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็ก
จานวน 4,857,584บาท เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 12,000,000 บาท เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สาหรับ สนั บสนุ น สวั ส ดิก ารทางสั ง คมให้แ ก่ ผู้พิ ก ารหรื อ ผู้ทุ พ พลภาพเบี้ ย ยัง ชี พ ผู้พิ ก าร
จานวน 3,360,000 บาท เงินอุดหนุนสาหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จานวน
136,500 บาท เงิ นอุ ดหนุ นส าหรั บชดเชยรายได้ จ านวน 5,363,800 บาทและ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้ น 74,215,251 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน

๔

ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
คุณอนันต์ ทอดทิ้ง

ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
คุณสนั่น หวันสมัน

ดังนี้ แผนงานบริหารงานทั่วไป จานวน 20,251,230 บาท แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน จานวน 133,000 บาท แผนงานการศึกษา จานวน17,638,324 บาท แผนงาน
สาธารณสุข จานวน 6,048,866 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ จานวน 1,866,488
บาท แผนงานเคหะและชุมชน จานวน 5,934,056 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน จานวน 520,000บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน
900,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จานวน 2,650,000 บาท แผนงาน
การเกษตร จ านวน 424,000 บาท แผนงานงบกลาง จานวน 17,849,287 บาท
สาหรับรายละเอียดขอให้ท่านพิจารณาตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับแล้ว
ขอบคุณครับ ท่านนายก ครับสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเชิญ นะครับ เชิญ คุณอนันต์
ทอดทิ้ง ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต์ ทอดทิ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพง หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้บริหารที่ได้เสนอขออนุมัติ
จ่ า ยขาดเงิ น สะสมประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 เมื่ อ วั น ก่ อ นซึ่ ง ได้ บ รรเทาความ
เดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้องที่ไ ด้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ตาบลกาแพง กระผมขอขอบคุณ
ณ ที่นี่ด้วย สาหรับในระเบียบวาระที่ 5 นะครับ เรื่องที่เสนอใหม่ เรื่องที่ 5.1 พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพง ก่อนที่ร่างข้อบัญ ญัติง บประมาณฉบับนี้จะเป็นฉบับที่สมบูรณ์นะครับ พวก
กระผมในฐานะสมาชิกสภาต้องตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาด ตามที่
ผมได้ ต รวจสอบดู ใ นร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลก าแพง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 นะครับ ผมเห็นว่ายัง ผิ ดพลาดอยู่ในหน้าที่ 28/35 ให้เพื่อ น
สมาชิกเปิดไปดูเ กี่ยวกับแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกาแพงเกมส์ 2015 นะครับ รวม
รายจ่ายจริงปี 2559 จานวน 252,219.50 บาท ซึ่งผมว่า 2015 นะครับ ไม่ใช่อยู่ใน
ปีงบประมาณ 2559 นะครับ ถ้านับดู 2016 นะครับ แต่ระบุรายจ่ายการแข่งขันกีฬา
2015 นะครับ ผมมีหลักฐานนะครับ ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2559 การแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 2016 ไม่ใช่ 2015 อย่างไรขอให้แก้ไขด้วยนะครับ ก่อนที่ร่างฉบับนี้เป็น
ฉบับสมบูรณ์ ขอบคุณครับท่านประธาน
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญคุณสนั่น หวันสมัน ครับ
เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงทุกท่านครับ
กระผมนายสนั่น หวันสมัน สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมูที่ 2 บ้านท่าแลหลา ท่านประธาน
ครับ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง 74 ล้าน นะครับ 5 นาที ยกมือรับ
หลักการ ผมคิดว่าผู้กากับดูแลท้องถิ่น ท่านก็งงๆอยู่เหมือนกันว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพงเขาทางานกันอย่างไร 74 ล้าน 2 นาทีเร็วมากนะครับ ไม่เหมือนฟุตบอล แมนยูนะ
ครับ 3 นาที 5 ลูก อย่างนั้นไม่ใช่นะครับ ครั บตรงนี้ สาหรับร่างข้อบัญ ญัติง บประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ตามที่ผมได้ดูในเรื่องของรายละเอียด ทราบมาว่าปี 2561
ปีต่อไปงบประมาณของเราลดลงจากปีที่แล้วด้วยเม็ดเงิน จานวน 76 ล้านกว่าบาท จาก
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76 ล้าน เหลือ 74 ล้าน ตรงนี้ก็ดีใจแทนพี่น้องในชุมชน เพราะว่าคณะผู้บ ริหารได้เล็งเห็น
ในเรื่องของการแก้ปัญ หาให้กับพี่น้องเสียส่วนใหญ่ แต่ว่าด้วยเรื่องของระเบียบต่างๆที่มา
บังคับใช้กับท้องถิ่น หมายถึง อบต.นะครับ จาเป็นต้องลดในเรื่องของงบประมาณในแต่ละ
ส่วนอย่างเช่น การศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ จากปีที่แล้ว เราตั้งไว้ 1.2 ล้านบาท
กว่าๆ แต่ปีนี้เราตั้งไว้ 900,000 บาท นั้ นหมายถึงว่าในเรื่องของการจัดกิจ กรรมก็ดี ใน
เรื่องการจัดงานในกองศึกษาก็ดี หากบุคลากรของเรามีความรู้ความสามารถ เม็ดเงินในส่วน
นี้คงไม่ใช่ปัญหาในการดาเนินงานหรือดาเนินกิจกรรมต่างๆนะครับ แต่ผมเสียดายนิดนึง ใน
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่จะถึงนี้ เม็ดเงินใน
เรื่องของแผนงานการเกษตร จริงๆแล้วองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงของเรานั้น อยู่ใน
พื้นที่ภาคการเกษตรเสียส่วนใหญ่ แต่เม็ดเงินอันน้อยนิด จากปีที่แล้ว 759,000 กว่าบาท
ปีนี้เหลือแค่ 424,000 กว่าบาทนั้นหมายความว่าในเรื่องของการปฏิบัติโครงการต่างๆ
การดาเนินงานของพี่น้องชาวตาบลกาแพงคงจะลดน้อยลงไปด้วย เรื่องแผนงานการเกษตร
เท่าที่ผมได้ติดตาม เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดาเนินโครงการของ อบต.กาแพง ท่านประธาน
ครับ พี่น้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ผมเองซึ่ง อยู่ติดกับพื้นที่ ที่มีพี่น้อง ยกตัวอย่างนะ
ครับ หมู่ที่ 6 ซึ่งสมาชิกสภาก็ได้เป็นระดับแกนนาในการส่งเสริมในการอุดหนุนช่วยเหลือ
ภาคการเกษตร ผมคิดว่าตาบลกาแพง 12 หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ซึ่ง ภาคประชาชนกับเพื่อน
สมาชิกเขามุ่งเน้นในการเกษตร อบต.กาแพงของเรา น่าจะอุดหนุนเม็ดเงินให้มากกว่านี้แต่
ไม่เป็นไร ผู้บริหารพิจารณาเม็ดเงินของงบประมาณไปแล้วลงตัวแล้วแต่ปีต่อๆไปน่าจะ
พิจารณาในส่วนนี้ให้เยอะๆ มากกว่านี้ครับท่านประธานเพราะสโลแกนหลักของ อบต.
ก าแพง เกษตรก้ า วหน้ า มี อ ยู่ ใ นส่ ว นนั้ น จริ ง อยู่ ว่ า ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งด าเนิ น กิ จ กรรมให้
ครอบคลุ ม ทุ ก ๆด้ า น แต่ ผ มคิ ด ว่ า 400,000 กว่ า บาท มั น น้ อ ยเกิ น ไปส าหรั บ เรื่ อ ง
การเกษตรมันหมายถึงความเป็นอยู่ หมายถึงการดารงชีพของพี่น้องประชาชน อบต.กาแพง
นายกได้มุ่งเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าอุไรทองด้วยเม็ดเงิน 50 ล้าน 100 ล้าน แต่เราไม่
มีสินค้าทางการเกษตรไว้รองรับให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วย ในส่วนนี้สาหรับปีต่อไป
ผมเองในฐานะสมาชิกสภา ตาม พรบ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลจริงๆแล้วมี
วาระคราวละ 4 ปี แต่ที่ลุกขึ้นมาพูดในวันนี้เพื่อว่าโอกาสต่อไปผมอาจจะไม่ได้มาพูดในสภา
แห่งนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์สูง สุดกับพี่น้องประชาชนในตาบลกาแพง อย่าลืมนะครับว่า
สมาชิกทุกคนอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี อีกไม่กี่วันหมดวาระแต่เหตุการณ์ต่อไปไม่ มีใคร
สามารถคาดการณ์ไ ด้ เราก็ต้องทาหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบให้ดีที่สุด ตรงนี้ผมขอฝากท่าน
ประธานไปยังผู้บริหารคาดว่าเผื่อท่านนายกได้มาทาหน้าที่ในรอบต่อไปเพราะเปอร์เซ็นต์สูง
มากนะครับ แต่ส่วนตัวผมเองตอนนี้ไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามาทาหน้าที่ในส่วนนี้อีกหรือไม่
สาหรับปีนี้ ปีงบประมาณ 2561 ไม่มีโครงการลักษณะโครงสร้างพื้นฐานไม่มีในลักษณะ
ถนน คู คลอง เพราะมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการในเรื่องอื่นๆ ขอฝากท่านประธาน
ผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้ช่วยดูแลเม็ดเงินโครงการต่างๆที่จะดาเนินการในอบต.กาแพง
ยกตัวอย่างวันนี้ฝนตกหนักมาก ก็ยอมรับครับว่าฝนตกหนักมาก ฝนตกหนักทาให้พ่อแม่พี่
น้องมีความเดือดร้อนในเรื่องน้าท่วม บางจุด ผมเข้าไปดูเกิดจากการก่อสร้างถนนแล้วไม่ฝั ง
ท่อ ทาโดยการคาดเดาไม่คานวณว่าน้าจะไหลปริมาณเท่านี้ พอหรือไม่ ไม่เคยท่วมมาวันนี้
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ประธานสภาฯ
(นายบุญเลิศ แซ่เตียว)
คุณธนวัฒน์ หมาดอี

ท่วม เช่นถนนสายอุไ รเชื่อมหมู่ที่ 2 ถนนเส้นนี้เป็นเขื่ อนน้าได้อย่างดีเลย ในวันนี้มีพี่น้อง
หลายครั วเรื อนที่ ไ ม่ เ คยท่ วมแต่ วัน นี้ท่ว มตรงนี้ อยากให้ ท่านนายกหลั ง จากที่ท่ านได้รั บ
หลั ก การไปแล้ ว แปรญั ต ติ แ ล้ ว ลงมติ แ ล้ ว และข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ไ ด้ประกาศใช้ ให้ช่วยติดตามดูแลในส่วนนี้ด้วยนะครับ
อาจจะมีงบภาพรวมใหญ่ๆคิดว่าคณะผู้บริหารได้กลั่นกรองอย่างดีแล้ ว ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้เพียงแต่นาเสนอเพื่อให้ใช้
เม็ด เงิน ลงสู่ พี่น้ องประชาชนได้ อย่า งคุ้ มค่า นะครับ ในส่วนนี้อี กอย่ างหนึ่ง วัน นี้เป็ นวั น
ประชุมสภาโดยสมาชิกสภาได้ เสนอการประชุมสภาสมัยสามัญตั้ง แต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15
สิงหาคม และวันนี้เป็นวันที่ 15 สิงหาคม เป็นการรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขั้น
รับ หลั ก การ วาระที่ 1 ใช่ไ หมครับ วาระที่ 2 เข้ าสู่ ก ระบวนการแปรญั ต ติใ ช่ไ หมครั บ
พิจารณาลงมติในส่วนนี้หลังจากรับหลักการแล้ววาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่า 3
วัน ตรงนี้จะต้องขอมติสภาในการขยาย ไม่ต้องขอใช่ไหมครับ จริงๆแล้วผมจะพูดหมายถึง
ว่ามันเป็นหน้าตาขององค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง เมื่อ 2 ปีที่แล้วเคยจาในครั้ง นั้นได้
ไหมครับ เพื่อนสมาชิกคงจาได้ เรามีประชุมสภาตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคมและอีกอย่าง
ส่ว นนี้ ก็ เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ซึ่ ง เราจะต้ อ งท าในทุ ก ๆปี ร่ า งข้ อบั ญ ญั ติ ไ ม่ทั น สั ก ปี ส่ ว นนี้ มั น
หมายถึ ง ศั ก ยภาพ มั น หมายถึ ง ศั ก ยภาพขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกาแพงท าร่ า ง
ข้อบัญญัติงบประมาณไม่ทัน เหมือนวันรายาของพี่น้องมุสลิมจะรายาตั้งแต่วันแรกของการ
ถือศีลอดแต่ไปละหมาดไม่ทัน ร่างข้อบัญญัตินี้ก็เหมือนกัน รู้อยู่แล้ว 1-15 สิงหาคม ของ
ทุกปีจะต้องทาร่างข้อบัญญัติแต่เราทาไม่ทันสักปี ตรงนี้อยากให้ท่านประธานผ่านไปยัง
ผู้บริหารด้วยว่าในครั้งต่อไปหากมีโอกาสประชุมสภาร่างข้อบัญญัติคงทาให้ทันในระยะเวลา
ที่กาหนดไว้เพราะพูดมา 5-6 เดือนแล้วว่าจะทาร่างข้อบัญญัติกันแต่ไม่ทัน ตรงนี้หมายถึง
ศักยภาพขององค์ก ารบริหารส่ว นตาบลก าแพง โดยเฉพาะท่า นนายก ขณะนี้ตามที่ผ ม
ประเมินส่วนตัวนะครับ หมายเลขหลักเดียวของจังหวัดสตูลเลยครับ จริงๆแล้วดีใจแทนพี่
น้องอยู่เหมือนกันไม่ว่าจากในเรื่องงบประมาณไม่ว่าความรู้ ความสามารถเรื่องเล็กๆน้อยๆ
ไม่น่าจะทาให้เส้นผมบังภูเขาได้ ขอขอบคุณครับ
เชิญคุณธนวัฒน์ หมาดอี ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนวัฒน์ หมาดอี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาแพง หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย กลุ่มร่วมสร้าง ก่อนอื่นนะครั บ ผมจะอภิปราย
การตั้งงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่าน
สมาชิกสภาทุกคนต้องมีภาระที่จะต้องดูแล อย่างรอบคอบในการจัดตั้งงบประมาณแต่ละปี
ซึ่งมีหน้าที่และอานาจจะต้องควบคุมดูแลเงินงบประมาณของพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศที่เป็น
ภาษีขององค์กรต่างๆ ภาษีของพ่อแม่พี่น้อง ท่านประธานที่เคารพครับ เราฐานะเป็นองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง มีผู้บริหารที่ มีฝีมือที่มีความคิดและศักยภาพอันก้าวไกล
วิสัยทัศน์ดี แต่การจัดตั้งงบประมาณจัดทาข้อบัญญัติ เป็นสิ่งที่สาคัญความจาเป็น ก่อนจะ
ให้ พวกผม เพื่ อ นสมาชิ ก ลงมติง บประมาณขององค์ กรของเรา งบประมาณของเราไม่
เพียงพอต่อความต้องการของพ่อแม่พี่น้องทั้งตาบล เพื่อที่จะพัฒนาหมู่บ้านตาบลของเราให้
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ครอบคลุม ผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก หมู่ที่ 2 คุณสนั่น หวันสมัน ที่เยินยอหมู่ที่ 6 และ
หวังวันข้างหน้า ปีหน้า ถ้าท่านได้เข้ามาหรือฝ่ายบริห ารได้เข้ามาอีก คงจะดีกว่านี้ ที่คุณ
สนั่น ได้พูดในเรื่ องการเกษตร เป็นสิ่ง สาคัญ เป็นภาพของตาบลกาแพง ท่านประธานที่
เคารพครับ พวกผมเพื่อ นสมาชิ ก แกนนาหมู่ บ้าน หมู่ที่ 6 ไม่ ไ ด้ นิ่ง ดู ดาย พร้อ มเพื่อ น
สมาชิกหลายๆหมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้าน ไม่ได้นิ่งดูดาย ถึงแม้งบประมาณข้อบัญญัติปี 2561
เพียงเล็กน้อยในด้านการเกษตร ฝ่ายบริหารท่านนายกได้จัดสรรหางบประมาณลงมาเพียง
เล็กน้อยแต่แกนนาได้ค้นคว้าหางบประมาณให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรตาบลกาแพง
ประทังชีวิต อยู่ดี กินได้ ผมฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารด้วย การจัดตั้งงบประมาณ
ข้อบัญญัติทุกปี ผมขอว่าให้ท่านรู้เข้าใจ เข้าถึงจึงพัฒนาการเข้าใจ เข้าถึงจึงพัฒนาเป็นสิ่ง
สาคัญ เราจะต้อง รู้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะเป็นผู้บริหารได้ การจัดตั้งงบประมาณข้อบัญญัติผม
ว่ า ทางการเกษตรต้ อ งตั้ ง ให้ เ ยอะกว่ า นี้ ห น่ อ ยเพราะว่ า ต าบลเรามี ห ลายหมู่ บ้ า นครั บ
ท่านประธาน ถ้าท่านเข้าใจ เข้าถึง จึงพัฒนา พัฒนาอย่างไร ต้องแก้เจ็บ แก้จน ขอโทษครับ
แก้แ ล้ง แก้เ จ็บ แก้จ น แก้แ ล้ ง ทาอย่ างไร แก้ เจ็ บท าอย่า งไร แก่จ นอย่า งไร ต้อ งจั ดตั้ ง
งบประมาณตรงนี้เป็นข้อบัญญัติได้ แต่มองเห็นสิ่งที่จาเป็นท่านมองเห็นเพียงเล็กน้อย เรามี
งบประมาณน้อยบอกแล้ว และจัดสรรไม่ถูก ท่านเล็งเห็นถึงความจาเป็นของพ่อแม่พี่น้อง
เห็นจริงๆแต่เราทาอย่างไร งบประมาณเราน้อยตั้งงบประมาณน้อยไม่เพียงพอ ผมขอฝาก
ท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารด้วยว่าต่อไปขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วยตั้งงบประมาณหรือหา
งบประมาณ อุดหนุน สนับสนุนจากองค์กรต่างๆ เพื่อมาเป็นโครงการทางการเกษตรของ
ตาบลกาแพงด้วยครับผม ขอบคุณครับ
สมาชิกสภาต้องการให้ผู้บริหารช่วยเพิ่มงบประมาณทางด้านการเกษตรให้มากกว่านี้ถ้ามี
โอกาสสมัยหน้า ถ้าเข้าพร้อมหน้าพร้อมตากัน สมาชิกท่านอื่นต้องการอภิปรายเพิ่มเติมไหม
ครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย ผมขอมตินะครับ เพื่อนสมาชิกท่าน
ใดรับหลักการร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โปรด
ยกมือขึ้น
มีมติเห็นชอบรับหลักการโดยเสียงเป็นเอกฉันท์
5.2 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ต่ อ ไประเบี ย บวาระที่ 5 เรื่ อ งที่ 5.2 พิ จ ารณาคั ด เลื อ กคณะกรรมการแปรญั ต ติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไ ขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 หมวด 8
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1)
คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสภาท้องถิ่นมี จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไ ม่เกิน 7
คน กระผมจึงขอให้สมาชิกกาหนดจานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เชิญครับ
สมาชิกท่านใดเสนอจานวนคณะกรรมการเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ผมเสนอนะ
ครับ ผมเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อ บัญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 3 คน ที่ประชุมเห็นชอบไหมครับ ถ้าเห็นชอบโปรด
ยกมือขึ้น
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มี ม ติ เ ห็ น ชอบโดยเสี ย งเป็ น เอกฉั น ท์ ให้ มี ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 3 คน
ต่อไปเป็ นการเลือกสมาชิก สภาเพื่อ เป็น กรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบั ญ ญั ติง บประมาณ
รายจ่ า ย ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 ขอให้ ส มาชิ ก เสนอชื่ อ ผู้ ที่เ ห็ น สมควรเป็ น
กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 ขอเชิญเสนอครับ เชิญคุณสนั่น หวันสมัน ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสนั่น หวันสมัน สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่ที่
2 บ้านท่าแลหลา กระผมขอเสนอคุณยุทธิศักดิ์ แก้วทอง ส.อบต.หมู่ที่ 10 เป็นกรรมการ
แปรญัตติ ครับ
ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ
ผู้รับรอง
1.นายดีหนัน สาจิ สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่ที่ 5
2.นายราเชษฐ หวันสู สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่ที่ 7
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใด เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญ ญัติ คนที่ 1 อีก
หรือไม่ มีไหมครับ ถ้าไม่มีผู้เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร่างข้ อบัญญัติคนที่ 1 อีก ถือว่า
นายยุทธิศักดิ์ แก้วทอง เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 และขอให้ประชุม
เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2 ขอเชิญครับ เชิญคุณ
อนันต์ ทอดทิ้ง
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต์ ทอดทิ้ง สมาชิกสภา อบต.กาแพง
หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย กรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 กระผมเสนอชื่อคุณ สะอาด หน่อยา
ครับ
ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ
ผู้รับรอง
1.นายสนั่น หวันสมัน สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่ที่ 2
2.นายอนุพงษ์ แคสนั่น สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่ที่ 4
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใด เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2 อีก
หรือไม่ มีไหมครับ ถ้าไม่มีผู้เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติคนที่ 2 อีก ถือว่า
นายสะอาด หน่อยา เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2 และขอให้ ที่ประชุม
เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 ขอเชิญครับ เชิญคุณ
ธนวัฒน์ หมาดอี ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนวัฒน์ หมาดอี สมาชิกสภา อบต.กาแพง
หมู่ที่ 6 บ้ านปลั กมาลัย กระผมขอเสนอกรรมการแปรญั ตติ คนที่ 3 กระผมเสนอชื่ อ
คุณอาพร หวันสู สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่ที่ 7 บ้านโกตา ครับ
ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ
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ผู้รับรอง
1.นายยุทธ อัลมาตร สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่ที่ 2
2.นายดีหนัน สาจิ สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่ที่ 5
ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกจะเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญ ญัติ คนที่ 3 อีกหรือไม่
มีไหมครับ ถ้าไม่มี ถือว่านายอาพร หวันสู เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3
นะครับ เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติครบ 3 คนแล้ว สาหรับวาระที่ 2
ขั้นแปรญัตติ กระผมขอมติที่ประชุมสภานะครับ ผมเสนอกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปร
ญัตติ หากสมาชิกท่านใดต้องการเสนอคาแปรญัตติ ร่างข้อบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ ยื่ น เสนอค าแปรญั ต ติ ได้ ภ ายในวั น ที่ 17-21
สิงหาคม 2560 ในเวลาราชการ คือวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30–16.30 น.
วันที่ 18 สิง หาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. และวั น ที่ 21 สิง หาคม 2560
เวลา 08.30-16.30 น. หยุดวั นเสาร์ วั นอาทิตย์ กระผมขอมติที่ประชุม สภานะครั บ
ถ้าที่ประชุมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น ครับ
เห็นชอบโดยเสียงเป็นเอกฉันท์
ถ้าสมาชิกสภามีความประสงค์เสนอคาแปรญัตติให้เสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ ส่วนการประชุมในวาระที่ 2 ผมจะทาหนังสือเชิญประชุมนะครับ
เรื่องอื่นๆ
ต่อไประเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ สมาชิกมีอะไรสอบถามหรือเสนออะไรไหมครับ เชิญ
คุณสนั่น หวันสมัน ครับ
เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง หมู่
ที่ 2บ้านท่าแลหลา ท่านประธานสภาครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ผมขอฝาก
ท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารว่าให้ลงพื้นที่ไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
บ้าง เข้าไปอาจไดรับคาตอบผู้บริหารอาจบอกว่า ผมก็ไปประจา ท่านประธานครับไม่ทราบ
ว่าคณะผู้บริหารทราบหรือไม่ว่า ขณะนี้ถนนเส้นหลักตั้งแต่หมู่ที่ 1 ไปถึงหมู่ที่ 2ถนนนะ
ครับ เป็นคลองนะครับ เมื่อคืนผมออกมาที่หมู่ที่ 3 กับเพื่อนสมาชิ กขออนุญ าตเอ่ยนาม
คุณอนันต์ ทอดทิ้ง ฝนตกไม่เห็นถนนเลยครับ เป็นล่องเป็นคลองขนาดผมขี่รถยนต์นะครับ
ยังดูเส้นทางไม่เห็นถ้าขี่มอเตอร์ไซค์อันตรายมากนะครับท่านประธาน ตั้งแต่ สามแยกบ้าน
ควนไสน เข้าไปถึงหมู่ที่ 2 ถนนเป็นล่องน้าเป็นล่องน้า 3-4 ล่อง เหมือนแหลมฉบังเลย
ครับ พายุเข้าฝนมันตก ตรงนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรครับ 2.ขณะนี้ พี่น้องกาลังโค่นไม้ยาง ให้
ผู้บริหารมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปดูหน่อยเป็นโคลนติดล้อขึ้นมาเต็ม
ถนน ส่วนตัวผมเองผมได้บอกผู้รับเหมาไปแล้วแต่หากเจ้าหน้าที่จากอบต.กาแพงของเราไป
ดูจะดีกว่าและปฏิเสธไม่ได้หรอกกว่า เราเป็นนักการเมืองหากไปพูดโดยตรงกับเจ้าของสวน
ยางก็ดี ผู้รับเหมาก็ดีจะเกิดผลกระทบหลายๆอย่างที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ในส่วนนี้ก็เกิด
ปัญหา แต่หากมาจากเจ้าหน้าที่ของอบต.กาแพง ซึ่งเป็นข้าราชการผมคิดว่าอาจดีกว่านี้
ตั้งแต่บ้านนายวิชัย กิ้มติ้น ถึงสามแยกไปตูแตหรา โคลนเต็มถนนเลยครับให้เจ้าหน้าที่ลงไป
ดูหน่อย 3.ในเรื่องของงบประมาณเหมือนที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นที่ได้อภิปรายร่างข้อบัญญัติ
เมื่อตะกี้แต่นี่ระเบียบวาระอื่นๆ ท่านประธานสภาครับ ขอให้คณะผู้บริห ารติดตามงานใน
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การใช้เม็ดเงินให้มากกว่านี้ เช่นเข้าใจนะครับ เข้าใจได้ว่าท่านนายกมีภารกิจเยอะแยะ
มากมายในการหางบประมาณก็ดี ในการประสานงานผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดี แต่ทราบว่าท่าน
นายกก็ได้แบ่งงานเป็นส่วนๆ ท่านประธานครับ บางโครงการผู้รับเหมาลงไปทาแล้ว ยังไม่
เห็นเจ้าหน้าที่ ไม่เห็นผู้ควบคุมงานเลยครับ เมื่อผู้รับเหมาทาไปแล้ว เราให้เขาแก้ไขมันก็
กระไรอยู่ เช่น เราได้รับงบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง เพื่อแก้ไ ขปัญ หา
ความเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่พี่น้องโดยจ่ายขาดเงินสะสม เรื่องเร่งด่วน ท่อระบายน้าที่วางลง
ไปสูงกว่าคูที่ขุด ผมเองไปยืนดูผมไม่บอกหรอกครับว่าผมสมาชิกสภา ว่าต่อไปขุดลักษณะนี้
ความลึกเท่านี้ ตรงต้นทาง ตรงปลายทาง มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ผู้ไม่มีความรู้ตามวิชาชีพ
ในส่วนนั้นก็ได้แค่ดู พอเสร็จแล้วเกิดปัญ หา เช่นคูระบายน้าที่จ่ายขาดจากเงินสะสมแสน
กว่าบาท เงินแสนกว่าบาทนะครับ เราอย่าคิดว่าเป็นงบประมาณแผ่นดิน ซิครับ ถ้าหากใน
กระเป๋ าเราเอง เราน่า จะดูแลมากกว่า นี้ ยิ่ ง เป็น งบประมาณแผ่น ดิน ต้องดูแ ลมากกว่ า
เพราะชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ ก็ ฝั ง ใจทุ ก คนอยู่ แ ล้ ว งบประมาณแสนกว่ า บาท
ผู้รับเหมาลงไปทาไม่ได้ติดตามไม่ได้ลงไปดูแลตอนนี้ คูน้าระบายน้าได้ครับแต่หน้าคูน้าขุด
ลึกกว่าท่อระบายน้ามีน้าขังเดี๋ยวต่อไปก็ไปโยงในเรื่องลูกน้ายุงลาย กองสาธารณสุข ก็ต้อง
แก้ปัญหากันอีก แต่หากเรามีงบประมาณแล้วทาแล้วช่วยดูแลหรือติดตามตรงนี้ ให้หน่อย
ได้ไหมครับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามที่ผมได้อภิปรายทุกๆครั้ง ระยะประมาณ 2030 เมตร คูลึกกว่าท่ออีกตรงนี้ ขังน้าไว้อย่างดี แหล่งเพาะพันธ์ยุงอย่างดี ต่อไปสัตว์เลี้ยงไก่
เป็ ด เข้ า ไปเขี่ ยเข้ าไปส่ ายตรงนี้เ กิด มลพิ ษอี ก ก็ต้ องแก้ ไ ข้ปั ญ หากั น อีก อยากฝากท่ า น
ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้ช่วยติดตามในการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินงาน
ให้คุ้มค่าที่สุด ขอบคุณครับ ท่านประธาน
ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง การจราจรหรือน้าท่วมน้าขัง หรือการใช้เม็ดเงินภาษีอากรของ
ชาวบ้านเป็นหน้าที่ของผู้บริหารเชิญ ท่านรองประธานสภา ทาหน้าที่ประธานแทนครับ
เนื่องจากผมมีภารกิจ
ในเวลา 11.43 น. นายบุญเลิศ แซ่ เตี ยว ประธานสภาองค์ก ารบริหารส่ วนต าบล
มอบหมายให้นายสนั่น หวันสมัน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
ทาหน้าที่ประธาน
ผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ นสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบกล าแพง ทุ ก ท่ า นครั บ ผมได้ รั บ
มอบหมายจากประธานสภาทาหน้าที่ประธานครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ไม่
ทราบว่าเพื่อนสมาชิกท่านไหน จะอภิปรายไหมครับ เชิญคุณธนวัฒน์ หมาดอีครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนวัฒน์ หมาดอี สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 6
บ้านปลักมาลัย กลุ่มร่วมสร้าง ซึ่งระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ที่จะต้องมาปรับความเข้าใจ
มาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังในเรื่องความต้องการ ความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องชาวตาบล
กาแพงทุกครัวเรือน ทุกสถานการณ์ที่จะต้องพูด ท่านประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาต
ให้ท่านนายกหรือฝ่ายบริหารช่วยไปสั่งการไปช่วยบ้านนายอาเบ็ญ มาลัยสนั่น ด้วย เวลานี้
น้าท่วมถึงที่นอนแล้วมีคนโทรประสานมาเมื่อตะกี้ ผมออกไปรับโทรศัพ ท์ ขอฝากท่า น
ประธานไปยั ง ฝ่า ยบริ หารด้ ว ย สั่ ง การช่ วยเอารถไปที่ บ้า น บ้ านหลัง แรกที่เ ลยหมู่ที่ 1
บ้า นหลั ง แรกทางขวามื อ ตอนนี้ ก าลั ง เดือ ดร้อ นอยู่ นี่ คือ ความเดือ ดร้อ นในช่ ว งวิ ก ฤติ
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เรื่ อ งน้ าทุ ก หมู่ บ้ า นตอนนี้ ก าลั ง เดื อ ดร้ อ นอยู่ ท่ า นประธานที่ เ คารพครั บ ขอฝากท่ า น
ประธานไปยังฝ่ายบริหารว่าระยะนี้ช่วงนี้และวันนี้ ให้ท่านฝ่ายบริหารทุกคนช่วยเอาใจใส่ใน
เรื่องน้าท่วม บางที บางครั้งเหมือนที่ผมพูดเมื่อตะกี้ท่านเข้าใจแต่เข้าไม่ถึง ท่านจึงไม่รู้ใน
เรื่องการพัฒนาในช่วงเวลาที่วิกฤติ ให้ท่านเดินไปทุกหมู่บ้าน เป็นไปไม่ได้เพราะมีภารกิจที่
จะต้องทาหลายๆเรื่องให้กับองค์กร เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้อง แต่ตอนนี้ถนนสายเจริญ
ทรัพย์จะขาดแล้วครับ แก้ไขอย่างไรก็แล้ว แต่ ท่านมีหน้าที่ มีอานาจที่จะต้องสั่งการ ท่าน
จะดูรูปก็ได้ ผมจะทารูปมาให้ก็ได้ แต่วันนี้ท่านสั่งให้ส่วนที่รับผิดชอบไปดู อย่าให้มันขาด
ก่อนแล้วทา ต้องแก้ไขก่อน อย่าให้พังก่อน หลายๆที่จะต้องเดือดร้อน ทั้งๆที่เขาไม่รู้ หน้าที่
ของ ส.อบต. ว่า ส.อบต. มีหน้าที่อะไร แต่ความเข้าใจของเขา นี่ แหละตัวจริง แล้วที่เขา
เลือกมาผมไม่ว่าหรอกครับ จริง ๆคุณนี่แหละที่รับผิดชอบดูแลเป็นฝ่ายประสานไปยังฝ่าย
บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง สาหรับด้านโยธาต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ให้มาก
ขอโทษ สนั บ สนุ น สมาชิ ก หมู่ ที่ 2 พู ด เมื่ อ ตะกี้ ต รงกั บ บ้ า นผมเป๊ ะ เลย เหมื อ นกั น เลย
การวางท่อระบายน้า น้าขัง ผมไม่ว่ากันครับ ตอนที่เราทา เราคาดคะเนว่าน้ามา 1 เมตร
ตอนนี้มา 2 เมตรแล้ว เราคาดไม่ถึงจริงๆ แต่ต้องแก้ไขในเรื่องการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้อง
พูดยากเรื่องน้า ท่านประธานครับ เรื่องที่ 2 ที่จะต้องช่วยเหลือที่ท่านประธานพูดเมื่อตะกี้
ขออภัยด้วยที่เอ่ยนามท่าน ที่ท่านสนับสนุนชมเชยในด้านการเกษตร เรื่องนี้ บ่ายโมงวันนี้
ประชุม 100 ท่านในการเกษตร เรื่องนาแปลงใหญ่ รัฐบาลผู้ดูแลสนับสนุนแปลงใหญ่
เพื่อความอยู่ดีมีสุขหรือเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องให้ท่านจัด
งบประมาณ หรือเงินสะสมที่มีอยู่ให้กับบรรดาชาวเกษตรกร ผู้ยากจน ทุกหมู่บ้านที่เขา
ต้องการ ท่านต้องมองความสาคัญของหมู่บ้าน ความอยู่รอดของชาวบ้าน ท่านอย่าให้เขา
ตกต่า ท่านประธานที่เคารพครับ ผมขอฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหาร 2 เรื่องที่ผมพูด
ให้ได้ตามความประสงค์ของพ่อแม่พี่น้องที่ต้องการ 1.เรื่องถนนหนทาง น้าท่วม น้าตัดขาด
การสั ญจรล าบากในวั น ข้า งหน้า และช่ ว ยเหลื อ พี่น้ อ งน้าท่ ว มและเรื่ อ งที่ 2ช่ วยเหลื อ
การเกษตร มีเงินสะสมก็ขอให้ฝ่ายบริหารจัดการด้วยครับ ขอบคุณครับ
เชิญคุณอาพร หวันสู ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนาย
อาพร หวันสู สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่ที่ 7 บ้านโกตา วันนี้เรามีการประชุมสภาเป็น
นิมิตหมายที่ดีนะครับ หลายๆคนหลายๆท่าน เพื่อนสมาชิกที่ อภิปรายมาแล้ว ณ โอกาสนี้
เรามาประชุมด้วยชุดเครื่องแบบอันทรงเกียรติ น่าภาคภูมิใจแต่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนั่งมอง
นั่งดู เพื่อนสมาชิกที่แต่งชุดเครื่องแบบมาด้วยน้าตาริน วันนี้เอาอีกแล้วนะครับสูตรเดิม ผม
ไม่ยกตัวอย่างบ้านอื่นนะครับ ผมยกตัวอย่างบ้านผม หมู่ที่ 7 บ้านโกตา เอาอีกแล้วครับ
ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้าย รูปแบบเดิม แล้วผมก็เคยอภิปรายไปครั้งหนึ่งนะครับ ผมเปิดดู
ในเฟสบุ๊คของผมก็หาไม่เจอแต่ผมเคยอภิปรายไปครั้งหนึ่ง กฎระเบียบนะครับ ในการถมที่
ในการถมดินทาไมครับท่านประธานครับ ฝากไปยังฝ่ายบริหารหน่อยครับกฎระเบียบการ
ถมที่การถมดินการวางท่อระบายน้าทาไมไม่เอาหลักการ หลักเกณฑ์ตรงนั้นมาใช้เป็นกฎ
ข้อบังคับในการถมที่ปลูก สร้างขัดขวางทางน้า ตรงนี้นะครับ อย่าให้เขาทาล้าเขต หรือว่า
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ถมก่อนแล้วค่อยวางท่อไม่มีนะครับ แต่ถ้าเราเอากฎหมายกฎระเบียบตรงนี้ไปวางนะครับ
ใช้ได้นะครับ วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเอาอีกแล้ว โทรไปปลุกผมตั้งแต่หัวรุ่ง อบต.ยังนอน
หรือครับ ครับนอนอยู่ฝนตก นอนสบาย ไปดู บ้านผมหน่อยผมถามว่าเป็นอะไรอีก น้าจม
เอาอีกแล้วผมบอกเพิ่งทาเมื่อวานซืนนี้ขุดคูทาคูใหม่ เอาอีกแล้วครับท่านประธาน ตรงนี้ขอ
ฝากไปยังฝ่ายบริหารด้วยตอนที่ท่านลงไปทานะครับ ผมอยากทราบว่าประสานงานมายัง
สมาชิก และพี่น้องชาวบ้านบ้างหรือเปล่า ช่วงที่ลงเครื่องจักรหรือว่ าลงซีเมนต์ น้าไม่ไหล
ครับท่านประธานภาพนี้ผมยังไม่ขยายนะครับ ยังอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ แล้วผม
ถามว่าทาท่อระบายน้าแต่ไ ม่มีทางน้าเข้า ไม่มีทางน้าออกครับท่านประธาน แล้วจะทา
อย่างไรครับ คราวนี้เอาอีกแล้วทาอย่างไรครั บ ท่านประธานขอผ่านไปยังฝ่ายบริห าร ช่วย
แก้ไขให้ด้วยครับ ด่วนนะครับ แล้วตอนนี้ก็บ้านเดิมที่เดิมตอนนี้อีกบ้านขึ้นมาใหม่ อีกแล้ว
อยู่บริเวณข้างเคียงหน้าบ้านท่านสมาชิกเลยครับ นี่แหละครับ ท่านประธานพูดไปก็หลาย
ครั้งชี้แจงก็หลายหน ตอนนี้ทายังไงขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารลองพิจารณา
ไตร่ตรองกันใหม่อีกครั้ง เพราะว่าถ้าฝนตกอย่างนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะที่เดิมนะครับ อาจจะ
หลายพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะหมู่ที่ 7 นะครับ เพราะว่าพายุก็เข้าฝนก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงขณะนี้
ยังตกไม่หยุดเลยครับ ขอความกรุณานิดหนึ่ง ช่วยพิจารณาประสานงานสักหน่อย ขอบคุณ
ครับท่านประธาน
ขอเชิญคุณนิสัน นิสกุล ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
กระผมนายนิสัน นิสกุล สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่ที่ 9 ตามที่ได้นั่งฟังเพื่อนสมาชิกได้
อภิปรายในที่ประชุมแห่งนี้ ปัญหาของพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนในตอนนี้ ผมมีความจาเป็น
นะครับ ที่จ ะแจ้ ง ให้ที่ ประชุม รับ ทราบความเดือ ดร้อ นของพ่อแม่พี่ น้อ ง ผมได้รั บข้ อมู ล
ข่าวสารไม่ว่าทางเฟสหรือทางไลน์ก็อยากจะเรียนท่านประธาน ผ่านไปยัง คณะผู้บริหาร
อยากให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตอนนี้ด้วยนะครับ เพราะจะได้เห็นภาพนะ
ครับจะได้มีการแก้ปัญหาหรือว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ในส่วนหมู่ที่ 9 บ้านป่าฝางตอนมี 2
จุด คือในส่วนของทางหลวงชนบทที่ไปบ้านทุ่ง เสม็ด 1 จุดและส่ วนของถนนสายในซอย
วาสนาตอนนี้ลงเฟส ลงไลน์กันแล้วนะครับ ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ ที่เราจะต้องลงมือแก้ไ ข
ด้วย เพราะเป็นอ านาจหน้าที่ของเราโดยตรงนะครั บ ที่จะต้องจัดให้ มีในเรื่องของส่ว น
บารุ งรั กษาทางน้าและทางบก และอีก เรื่ องหนึ่ ง นะครับ อยากจะฝาก ทุ กครั้ง ที่มี การ
ประชุมสภาในเรื่องปัญหาของพ่อแม่พี่น้องนะครับ ผมจะพูดในที่ประชุมแห่งนี้ทุกครั้งว่า
อยากให้ผู้บริหารจัดหางบประมาณจากส่วนนอกที่จะมาดาเนินการเพราะใช้งบประมาณสูง
ตอนนี้ทุกครั้งที่ฝนตกน้าจะไหลลงบนถนน น้าจะทะลักเข้าบ้าน จึงจาเป็นต้องก่อสร้างราง
ระบายน้านะครับ อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารถ้าเป็นไปได้อยากจะได้
ช่วงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
เชิญคุณสุเทพ เกื้อสกุล ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุเทพ เกื้อสกุล สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่ที่

๑๓
11 บ้านทุ่งเสม็ด วันนี้มี 2 เรื่องครับท่านประธานที่จะฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหาร
เรื่องเล็กครับ เรื่องไม่ใหญ่ เรื่องแรกว่าด้วยเรื่องไฟส่องสว่างทางหลวงท่านประธานนึกภาพ
ถนนสี่เลนนะครับประมาณ 3 เดือนที่ผ่านมาทางกองช่างของอบต.ก็ไ ด้ไ ปติดตั้ง ไฟส่อง
สว่างเป็นรุ่นใหม่เป็นโคมแล้วก็มีเสาความสูงกว่าไฟส่องสว่างที่เราใช้อยู่ทีนี้ผมก็ได้สอบถาม
ขั้นตอนของไฟที่ว่าพอติดตั้งไปแล้วนะครับ ทางไฟฟ้าก็มาติดมิเตอร์ นั้นคือลักษณะการ
ติดตั้งลักษณะการใช้งานจนถึงตอนนี้ล่วงเลยไป 3 เดือน ครั บท่านประธาน มีแต่หลอดแต่
ไม่มีแสงสว่างครับ ผมก็ได้สังเกตล่าสุดนี้ไฟสว่างเฉพาะหมู่ที่ 9 ก็แปลกใจเหมือนกันทาไม
หมู่ที่ 11 ถึงไม่ติด หรือว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลเกินไปไฟฟ้าไปไม่ถึงหรืออะไรติดขัดก็อยาก
ฝากท่ า นประธานไปยั ง ฝ่ า ยบริ ห ารหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบช่ ว ยเร่ ง หน่ อ ยครั บ ท่ า นประธาน
เพราะว่าชาวบ้านก็มาถามนะครับ พอมีปัญหาก็มาถามสมาชิกว่าทาไมไฟไม่ติดสักที รู้สึกว่า
เวลามันนานอีกไม่กี่วันเราก็ครบวาระครับท่านประธาน ช่วยฝากส่วนที่รับผิดชอบช่วยเร่ง
หน่อย เราต้องนึกถึงชาวบ้านที่เขาสัญจรไปมาทามาหากินคนที่ผ่านไปผ่านมา เขาก็แปลก
ใจเหมือนกันเพราะติดไว้ตั้งไว้นานมาก ซึ่งมันน่าจะใช้ได้แล้วนะครับกับช่วงเวลาที่ติดตั้ง นี้
เป็นเรื่องแรกครับท่านประธานส่วนเรื่องที่ 2 ก็ต้องขอขอบคุณไปยังฝ่ายบริหารแล้วก็เพื่อน
สมาชิกที่ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของปีงบประมาณ 2560 ในส่วนหมู่บ้านของกระผม
หมู่ที่ 11 ก็ได้โครงการขุดลอกแก้ปัญหา ไม่ใช่น้าท่วมครับท่านประธานแต่แก้ปัญหาการ
ระบายน้า ระบายน้าหลากต้องดูจากภูมิประเทศ ซึ่งผมกล้ายืนยันว่าหมู่ที่ 11 น้าไม่ท่วม
ครับ แต่เป็นปัญหาน้าไหลหลากจากภูเขาแต่ก่อนจะลงคลองออกทะเลไปมันจะมีบางช่วงที่
จะระบายไม่ทัน ตรงนี้ก็เป็นซอยโอฬาร ดังนั้นทางผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกก็ได้อนุมัติ
งบประมาณไปวงเงิ นผมจ าไม่ ไ ด้ ค รับ ท่ า น แต่ ว่ า ตอนนี้ โ ครงการได้ ท าแล้ ว เสร็จ เป็ น ที่
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็ ข อชี้ แจงอธิ บ ายรายละเอีย ดนิ ดนึ ง ครั บ ท่ านประธานพอสภาได้อ นุ มั ติ
งบประมาณไปแล้ว ทางกองช่างที่รับผิดชอบได้โทรปรึกษากับผมแล้วก็ลงไปในพื้นที่ที่เรา
จะทาการขุดลอก อันนี้เป็นนิมิตหมายที่ ดีครับท่านประธาน เป็นเรื่องราวที่ดีและน่าจะทา
แบบนี้ในทุกๆหมู่บ้านนะครับที่มีการแก้ปัญหา ช่างได้ลงไปปรึกษากับผม ก็ได้วางแผนกัน
ว่าจะขุดตรงไหนเพิ่ม ลด กว้าง ยาว ยัง ไง นี่คือวิธีการทางานซึ่ง ช่างที่อยู่สานักงานต้อง
ปรึกษากับสมาชิกซึ่งเป็นคนในพื้นที่ครับท่านประธาน คนในพื้นที่จะรู้ดีที่สุดว่าการไหลของ
น้ า มั น จะไหลจากตรงไหนไปไหน ตรงนี้ น้ ามี ป ริ ม าณขนาดไหนต้ อ งใช้ ท่ อ ต้ อ งใช้
รายละเอียดต่างๆอย่างไร ช่างได้ไ ปปรึกษากับผมแล้วก็วางแผนการขุดลอก กว้าง ยาว
หลั ง จากนั้ น ผู้ รั บ เหมา วั น ที่ เ ครื่ อ งจั ก รลงไปท างานในพื้ น ที่ ข องหมู่ บ้ า นของกระผม
ผู้รับเหมาก็ได้โทรมาหาผม ผมได้เข้าไปในพื้นที่ด้วยแล้วไปช่วยกันกากับดูแล งานก็ออกมา
เสร็จเรียบร้อยครับท่านประธาน ตอนนี้สามารถแก้ปัญหาน้าหลาก เพราะเมื่อก่อนจะมี 3
หลังครับ ที่น้าไหลเข้าทางประตูหน้าแล้วออกทางประตูหลัง ซอยที่กล่าวมานี้เป็นซอยไม่ลึก
มากครับท่านประธานมีบ้านเรือนก็ไม่เกิน 10 หลัง แต่น้าจะไหลเข้าบ้านทุกปี ขออนุญาต
เอ่ยนามนะครับก็เหมือนหมู่บ้านของคุณอาพร หวันสู นั้นแหละครับ ผมว่าอภิปรายเรื่องนี้
มาตั้งแต่ปีแรกครับท่านประธาน แต่ว่าตอนนี้ปัญหาได้รับการแก้ไ ขแล้วก็ขอขอบคุณฝ่าย
บริหารแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ งานลุล่วงไปได้ด้วยดี นี่คือนิมิตหมายที่ดี เรื่องราวที่ดี

๑๔

ประธานสภาฯ
(นายสนั่น หวันสมัน)

ผมคิดว่าเราน่าจะใช้แนวทางนี้กับทุกๆโครงการทุกๆหมู่บ้านครับท่านประธาน เราไม่ต้อง
มาแก้ปัญหาซ้าซ้อนในเรื่องเดียวกัน ปรึกษากันก่อนว่าตรงนี้น่าจะทายังไงทาแบบไหน ที่
ผ่านมาเราทางานแบบถอยหน้าแล้วก็ถอยหลัง ทาให้เกิดความล่าช้าในระบบงาน เราต้อง
ปรึกษาหารือกับทุกๆฝ่ายนะครับ ช่วยกันเพราะว่าเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เราเข้ามาตรง
นี้เพื่ อบ าบั ดทุ กข์ บารุง สุข ของพี่ น้อ งประชาชน ผมเชื่อ ว่า ทุก ท่า นในที่ นี่ก็ มีจุ ดมุ่ ง หมาย
เหมือนกับผม ผมมีเรื่องแค่นี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
เชิญคุณสุพงศ์แสน ประทีปรัศมี ผู้ช่วยผู้บริหารครับ

คุณสุพงศ์แสน ประทีปรัศมี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสุพงศ์แสน ประทีปรัศมี ผู้ช่วยผู้บริหารครับ

ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่ไ ด้ลงมติรับหลักการร่างข้อบัญ ญัติง บประมาณ
รายจ่ า ย ในวั น นี้ น ะครั บ ผมขอคุ ย กั บ เพื่ อ นสมาชิ ก ในระเบี ย บวาระอื่ น ๆที่ ส มาชิ ก ได้
อภิปรายที่ผ่านมาเมื่อตะกี้นะครับ ท่านสมาชิกครับ เหตุการณ์ในตาบลกาแพง ในวันสอง
วันนี้คือน้าท่วมยอมรับว่าน้าท่วมนี้คนที่นั่งในที่ประชุมนี้ทั้งหมดที่ได้รับความเดือดร้อนมาก
ที่สุด คือผมครับเพราะปากทางทางเข้าหมู่บ้านของท่านประธานท่วมทุกปี น้าระบายช้า
ตอนนี้เหตุการณ์น้าท่วม ที่เพื่อนสมาชิกเป็นกัง วลอยู่นะครับมันไม่ใช่เฉพาะกาแพงตาบล
เดียวนะครับ คราวนี้น้าท่วมเกือบจะทั้งประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดสตูล เกือบทั้งจังหวัด
ในตอนนี้นะครับ เกือบเต็มพื้นที่นะครับ เริ่มตั้งแต่ดุสน ควนโดน ฉลุง อาเภอเมือง ท่าแพ
มะนัง ทุ่งหว้าก็ท่วม นาทอนน้าก็ท่วม มาถึง ละงูและที่ไ ม่น่าจะท่วม คือ เกาะหลีเป๊ะนะ
ครับ น้าก็ท่วมเกิดจากภัยธรรมชาติ ฝนเยอะช่วงนี้ฝนเยอะจริงๆ มรสุมเข้าอี กอย่างหนึ่งนะ
ครับ ตาบลกาแพง โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 ถนนได้รับผลกระทบบ่อย หมู่ที่ 7 หมู่
ที่ 10 ได้รับผลกระทบบ่อยคือเราหลับตาก็นึกถาพออกแล้วในตาบลกาแพง ว่าฝนมาระดับ
นี้ตรงไหนจะท่วมอีก การแก้ปัญหาผมว่าถ้าเฉพาะ อบต.กาแพง ใช้งบประมาณของอบต.
กาแพง ทาไม่ได้หรอกครับ งบประมาณไม่พอช่วงหมู่ที่ 4 กับหมู่ที่ 3 นะครับ ช่วงระหว่าง
บ้านผู้ใหญ่รา ตรงนั้นมีทางแบ่งน้าอยู่นะครับ น้าจะไหลจากหน้าบ้านผู้ใหญ่ราลงทางทิศ
ตะวันตกมีท่อลอดอยู่แต่ปัจจุบันท่อนั้นตันแล้วครับ แล้วจุดที่ 2 ที่ ผมลงสารวจบริเวณหน้ า
บ้านคุณชัยพร ขออนุญาตที่เอ่ยชื่ อนะครับ ท่านเป็นประธานที่ปรึกษา ท่านนายกของเรา
ตรงนั้นก็ท่วมลงไปข้างเซเว่นนะครับ ตรงนั้นมีท่อลอดอยู่แต่น้าไปไม่ได้แล้วครับ ตันหมด
เลยครับ ช่างไปดูวันก่อนตันหมดเลยการแก้ปัญหาถ้าเราเอางบประมาณของอบต.ลงไปแก้
เราไม่มีงบประมาณหรอกครับงบประมาณไม่พอต้องประสานแขวงการทาง น้าท่วมทุกครั้ง
แขวงการทางลงมาดูทุกครั้งนะครับ หน่วยงานเราเพี ยงประสานไปยังแขวง เขารับปากเขา
จะไปเข้าแผนให้ต้องให้ฝ่ายโยธาประสานงานนะครับติดตามดูว่าเขาจะแก้ไ ขอย่างไรแต่
ตอนนี้นายก อบต.แจ้งว่าได้แล้วนะครับ ทีนี้คงไม่ท่วมแล้วนะครับมันเป็นภาวะที่ซ้าซากทุก
ปีครับ ผมเข้าใจเพื่อนสมาชิกครับ บางคนนอนไม่หลับเลยครับ หมู่ที่ 7 โดนหนัก กว่าเพื่อน
เป็นต้นน้า น้าจากคลองละงูเข้าหมู่ที่ 7 ก่อน ก่อนจะมาทางนี้ ผมแสดงความยินดีด้วยนะ
ครั บ นายกบอกว่ าอนุ มัติ ง บมาแล้ ว 12 ล้ า นคงจะไม่ท่ วมแล้ วนะครั บ ผมได้ รับ ความ
เดือดร้อนบ่อยที่สุด เมื่อก่อนคิดว่าท่อระบายน้าหน้าบ้านเล็ก เลยขุดเอาท่อใหญ่มาใส่ก็
แก้ ปั ญ หาได้ นิ ด หน่ อ ยปั ญ หาจริ ง ๆต้ อ งแก้ ต ามที่ ผ มว่ า นะครั บ ต้ อ งแบ่ ง น้ าให้ ไ ด้ ผ ม
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ยกตัวอย่างหน้าบ้านเลขานุการนายกนะครับ เมื่อก่อนอยู่ สูงมากนะครับ เมืองพัฒนาไป
เรื่อยๆและภัยธรรมชาติที่หนักมากสมัยก่อนไม่หนักขนาดนี้ ผมมาตกใจน้าท่วมเกาะหลีเป๊ะ
เป็นไปได้อย่างไรแต่ด้วยการพัฒนาของเมืองนะครับแต่การบูรณาการที่ดีแต่ละหน่วยงาน
เรืองไฟส่องทางของหมู่ที่ 11 นะครับ ทางกองช่างเขาแจ้งมาแล้วว่าเป็นไปของทางหลวง
ชนบทนะครับ ก็ไ ด้ สอบถามไปแล้วนะครั บ ท่ านสมาชิ กรอสักนิ ดนะครับ ทางอบต.ได้
ประสานไปแล้วคงจะได้ในเร็วๆนี้นะครับ ส่วนสมาชิกหมู่ที่ 7 จะประสานไปอีกครั้งผมไม่
เข้าใจว่ารางระบายน้าทาไปแล้ว น้าไม่ไหลเข้ารางหรือครับไม่มีทางระบายน้าเป็นไปได้หรือ
ครับไม่มีทางน้าไหลเข้ าไหลออก รางระบายน้าอยู่เดี่ยวๆอย่างนั้นหรือครับต้องแก้ขนาน
ใหญ่ เพราะน้าไม่เข้าน้าไม่ไหลออกให้ช่างลงไปดูนะครับของคุณสนั่น หวันสมัน ผมลงไปดู
แล้วนะครับผมเข้าใจท่านนะครับ การใช้จ่ายงบประมาณน่าให้ ดีกว่านี้ผมรับปากว่าจะคุย
กับเจ้าหน้าที่ให้เขาติดตามงานให้มากกว่านี้ประสานกับผู้รับจ้างให้เขาแก้ไขให้ต่อไปยุงลาย
ตามมาอีก ถ้าน้าขังแน่นอนเลย ยุงลายตามมาอีก ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกอีกครั้งที่
ท่านได้ให้ความไว้วางใจ ที่ท่านนายก อบต.ได้นาร่างข้อบัญญัติเข้าสู่สภาวันนี้และท่านได้รับ
หลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปอยู่ในขั้นแปรญัตติขอขอบคุณท่านประธานที่ให้ผมลุก
ขึ้นมาชี้แจง ขอขอบคุณมากครับ
ไม่ทราบว่าเพื่อนสมาชิกต้องการเสนอหรือมีข้อสอบถามไหมครับ เชิญ ท่านนายก อบต.
คุณสาลี ลัคนาวงศ์ ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะค่ะ ดิฉันนางสาลี ลัคนาวงศ์ รู้สึก
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคน ทุกท่าน ผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ ได้ทาหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณของเรานะค่ะ ก็รู้สึกปลื้มจริง ๆที่ทุกคน
มุ่งมั่น ตั้งใจทางาน ประชาชนในพื้ นที่ของเราทุกเรื่ องนะค่ะ ไม่ว่าจะเป็น ด้านประสาน
งบประมาณเรื่องช่วยเหลือไฟฟ้าประปา น้า คู คลอง ทุกอย่างนะค่ะที่ได้ประสานมา ดิฉัน
รับฟังอยู่ จริงๆจะคุยเยอะแยะมากมายแต่ผู้ช่วยผู้บริหารได้ชี้แจงไปเยอะแล้วก็คิดว่าคงจะ
เข้าใจหลายเรื่องแล้ว ตอนนี้ก็ได้เวลาพักและรับประทานอาหารกลางวัน ขอสั้นๆนะค่ะเมื่อ
กี้ได้ฟังถึงเรื่องการบริหารงบประมาณในปี 2561 ดิฉันคิดว่างบประมาณที่ได้จัดสรรในปีนี้
นะค่ะ คิดว่าใช้จ่ายทุกสิ่ง ทุกบาททุกสตางค์ ถือว่าคุ้มค่าและจาเป็นอย่างยิ่ง จริง ๆในการ
บริหารเงิน บริหารงบจัดสรรในแต่ละส่วน อยากจะเรีย นว่าส่วนเรื่องงบประมาณที่เกิ น
กาลังของเรา หรือเกินศักยภาพของเรา ดิฉันเองได้ประสานกับหน่วยงานทุกๆหน่วยงาน
หลายๆหน่วยงานที่ได้มาคือบางครั้ง เราไม่ได้มานั่งชี้แจงไม่ได้ทาความเข้าใจกับท่านสมาชิก
หลายๆท่านหลายๆเรื่อง หลายๆโครงการ เพราะมัวแต่มุ่ง มั่นที่จะทางาน ประสานกันไป
เดินไปข้างหน้าอย่างเดียว ซึ่ง ไม่ค่อยได้หันหลัง ถ่อยหลัง กลับมา จริงๆแล้วงบประมาณ
ตั้งแต่ดิฉันเข้ามาบริหารคิดว่างบประมาณจากหน่วยงานประมาณ 100 กว่าล้าน แล้วส่วน
งบประมาณที่กาลังจะนาเสนอหรือจะได้รับในปี 2561 ซึ่งได้รับข่าวดีมาก็เยอะเหมือนกัน
ขอให้ทุกท่านได้ติดตามกับกองช่างและติดตามกับดิฉันเองในฐานะผู้บริหาร รายละเอียด
เยอะแยะมากมายไม่สามารถที่จะอธิบาย รายละเอียดตรงนี้ได้หมด คร่าวๆแล้วกันนะค่ะ
ส่วนเรื่องภาคการเกษตรที่ท่านบอกว่าตั้ง งบประมาณไว้ 400,000 บาท น้อยเกินไป
สาหรับการบริหารจัดการด้านการเกษตรนะค่ะ ซึ่ง จริงๆแล้วภาคการเกษตร หมู่ที่ 6 เป็น
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สถานที่การบริหารนาแปลงใหญ่เป็นต้นแบบของจังหวัดสตูล ซึ่งงบประมาณตรงนี้ลงมา
เยอะแยะมากมาย การบริหารการเกษตร ขอให้ติดตามกับทางหมู่ที่ 6 ขอเข้าร่วมหรือ
ประสานงาน ซึ่ง มีโครงการเยอะแยะมากมายเลยทีเ ดีย ว ส่ วนด้ านการคมนาคม ถนน
หนทาง เราก็ไม่ทอดทิ้ง เท่าที่จาเป็นและเท่าที่เสนองบประมาณไปได้ จากหน่วยงานต่างๆ
เราก็เสริมไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาที่ดินและวันก่อนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินก็ไ ด้ลงมา มา
สนั บ สนุ น เรื่ อ งการเกษตร เราก็ ไ ด้ ท าโครงการร่ ว มกั บ หมู่ ที่ 6 ส่ ว นฝ่ า ยทหารก็ ได้
ประสานงานไปเรื่องขุดคู คลองท่าพูด ประมาณ 1 ล้านบาท การเกษตรเหมือนกัน ส่วน
เรื่องชลประทานในพื้นที่การเกษตรรู้สึกว่าเชื่อมโยง หลายหมู่บ้านมากเลยก็เสนอไป 120
ล้านบาท ซึ่งสิ่ง เหล่านี้บางครั้ง เราก็มุ่ง มั่นทางานอย่างเดียว แต่ไ ม่ชี้แจงให้สมาชิกทราบ
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง เรื่อ งเขื่อนกันตลิ่ง หมู่บ้านโกตา แก้ไ ขปัญหาน้ากัดเซาะ
ประมาณ 40 กว่าล้าน ปี 2561 ส่วนหมู่บ้านปากปิงเป็นเขื่ อนกันตลิ่งเหมือนกัน รวมกับ
โกตาเสนอไป 70 กว่าล้านบาท ส่วนนี้เป็นส่วนของโยธาธิการและผังเมือง ส่วนแขวงการ
ทางท่านรองสุพงศ์แสน ได้ชี้แจงไปแล้วเป็นโครงการแก้ปัญหาน้าท่วมบริเ วณถนนหน้าเทส
โก้โลตัส วันก่อนนั่งคุยกับหัวหน้าแขวงการทาง เสนอแผนไปให้เราในปี 2561 วงเงิน 12
ล้ า น ซึ่ ง ท าฟุ ต บาท 2 ข้ า งทาง ตั้ ง แต่ ป ากทางโลตั ส จนถึ ง หน้ า อบต.ก าแพง ส่ ว น
งบประมาณที่ ป ระสานไปทางจั ง หวั ด จั ง หวั ด ได้ จั ด สรรให้ เ ราปี นี้ 19 ล้ า น กั บ อี ก
8,900,000 บาท เรื่องถนนที่จะไปเสริมสายสามแยกควนไสนถึงท่า แลหลากาลังจะทา
สัญญาจ้างและที่เป็นหน้าเป็นตาที่จะเชิดหน้าชูตา อบต.กาแพงคืออาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึก
ดาบรรพ์กาลังจะทาสัญญาเช่นกันขอแจ้งและขอกระจายข่าวได้เลยตรงนี้นะค่ะ โครงการนี้
เราเสนอนานแล้วนะค่ะ ปี 2561 กาลัง ท าสัญ ญาจ้า งได้ สร้างแน่นอนตอนนี้เรากาลั ง
เตรียมการจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ของเรารวมถึงหัวหน้าส่วนต่างๆ ส่วนตัว
ดิฉัน เองต้ องเตรี ยมนะค่ะ เตรีย มต้ อนรั บคณะมาศึ กษาดู ง านจากต่ างประเทศ และใน
ประเทศเราเอง ถ้าเราเปิดพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมา ตอนนี้กาลังวางแผนอยู่ขอให้ทุกคนให้กาลังใจ
แล้วก็ช่วยสนับสนุนนะค่ะ มีอะไรก็มาคุยมานาเสนอ ส่วน 19 ล้าน เป็นโครงสร้างและตัว
อาคารและได้เสนอของบตกแต่ง ทาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตดึงดูดให้ผู้คนได้หันมาสนใจ ไม่ว่าจะ
เป็ น เรื่ อ งวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน เรื่ อ งฟอสซิ ล เรื่ อ งแหล่ ง ส าคั ญ ในชุ ม ชนของเรา เพื่ อ รองรั บ
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและเพื่อที่เราจะได้รับการประเมินจากยูเนสโกเป็นอุทธยาน
ธรณีโลกในไม่ช้านี้ คาดว่าเราจะได้รับนะค่ะอีกในไม่ช้านี้ซึ่งเดือนกันยายน เขาจะประเมิน
ในประเทศจีนซึ่งวันก่อนมีกรรมการจากโปรตุเกสและจีน ได้มาประเมินใช้เวลา 10 วัน
ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอผลการประเมินในเดือนกันยายนนี้ ถ้า เราได้รับข่าวดีตรงนี้ก็
คือเป็นส่วนหนึ่งที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ขอแจ้งคร่าวๆนะค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่ง
คื อ ถ้ าอุ ไ รทองซึ่ ง ได้ ง บประมาณมา 28 ล้ า นบาท ตอนนี้ เ กื อ บจะเสร็ จ แล้ ว ก็ ต้ อ ง
ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านไม่ว่าด้านการเกษตร ถนนหนทางที่ได้ช่วยกันนาเสนอที่จะ
ให้ฝ่ายบริหารแก้ปัญหา ผู้บริหารจะรับไว้ไปปฏิบัติส่วนเจ้าหน้าที่บางครั้งถ้าช้าหรือดูแลไม่
ทั่วถึงก็รับไว้แล้วจะปรับปรุงสาหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่าน
ขอเชิญคุณธนวัฒน์ หมาดอี ครับ
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นายอนุพงษ์ แคสนั่น

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนวัฒน์ หมาดอี สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่
ที่ 6 บ้ า นปลั ก มาลั ย ผมนั่ ง ฟั ง สบายใจ แต่ จ าเป็ น ต้ อ งลุ ก ขึ้ น มาชมเชยในเรื่ อ งภาค
การเกษตรที่ว่าที่ท่านบอกว่าภาคการเกษตร ต้องไปติดต่อหมู่ที่ 6 จริงๆแล้ว เราร่วมกันทั้ง
ตาบลถึงจะเข็มแข็ง แข็งแกร่งได้ ในเรื่องน้า ชลประทานเป็นสิ่งสาคัญที่ท่านบอกว่าเราก็ได้
งบประมาณมาแล้ ว เมื่ อ วั น ก่ อ นที่ เ ข้ า ไปปรึ ก ษาหารื อ ที่ ห้ อ งท่ า นนายกจริ ง ๆแล้ ว
ชลประทานเขาให้ มาแล้ วที่ ท่ า นนายกบอกว่ า เราได้ ง บประมาณมาตั้ ง หลายล้า นเป็ น
ชลประทานที่กักเก็บน้าขนาดเล็กซึ่งไม่เกิน 100 ล้านบาท ขนาดกลาง 1,000 ล้านบาท
ขนาดใหญ่ 10,000 ล้านบาท แต่ของเราเป็นขนาดเล็ก แต่ก็ภาคภูมิใจที่ท่านนายกได้บอก
ว่าสนับสนุนภาคการเกษตรหลายหมู่บ้านทั้งตาบลผมว่าปีหน้าหมู่ที่ 4 คงได้ปลูกข้าวโพด
อีก ปีนี้ไม่มีโอกาสเพราะว่าพี่น้องหมู่ที่ 4 เขาทานาปี 2 ครั้ง น้าไม่พอเลยงดปลูกปีหน้าที่
นายกบอกว่าได้งบประมาณหลายๆโครงการในเรื่องภาคการเกษตรผมว่าเราได้มีข้าวโพดส่ง
แม็ ค โครอี ก รายได้ เ ข้ า มาช่ ว ยเหลื อ จุ น เจื อ พี่ น้ อ งชาวเกษตรกรต าบลก าแพงหลายๆ
ครัวเรือนตั้งแต่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หลายๆหมู่บ้าน
พี่ น้ อ งของเราทั้ ง ต าบลมี ค วามสุ ข ขอชมเชยกั บ ฝ่ า ยบริ ห ารที่ พ่ อ แม่ พี่ น้ อ งชุ ม ชนต่ า งๆ
ต้องการเครื่องไม้เครื่องมือฝ่ายบริหารคงไม่ละเลยเมินเฉยเราบอกแป็บเดียวก็ถึงซึ้ งน้าใจ
ที่มาเป็นฝ่ายบริหารในสมัยนี้และสมัยต่อไปขอให้ท่านเข้ามาอีกจนท่ านจะเบื่อ ขอขอบคุณ
ครับ
เชิญคุณอนุพงษ์ แคสนั่น ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายอนุพงษ์ แคสนั่น สมาชิกสภา อบต.กาแพง หมู่ที่ 4
บ้านควนใหญ่ ขอเวลาสักเล็กน้อยนะครับ เรื่องที่ท่านผู้ช่วยผู้บริหารได้คุยเมื้อตะกี้เรื่องการ
ทาทางน้ าพอดีมัน เกี่ยวเนื่ องกับหมู่ ที่ 4 ในส่วนของคูระบายน้า ตอนนี้นะครั บหมู่ที่ 4
ด้านหลังเซเว่นซึ่งอดีตเป็นเหมืองเก่าความกว้างประมาณสองเมตรครึ่งลึกประมาณเกือบ 3
เมตร ณ.ปัจ จุ บั น ชาวบ้ า นได้ ข ายที่ น าได้ ขายที่ ดิ น ให้กั บ นายทุ น หลายท่ านและต่ อ มา
นายทุนก็ได้ปรับที่ปรั บทางโดยการถมที่ลุกล้าพื้นที่คูระบายน้าหลังเซเว่นนะครับ ทั้งๆที่มี
ท่อระบายน้ามาจากหมู่ที่ 3 มีท่อระบายน้า 2 จุด ตามที่ท่านรองสุพงศ์แสน ขออนุญาต
เอ่ยนามนะครับ ท่านรองสุพงศ์แสนได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ ซึ่งท่อระบายน้าที่ข้ามถนนระหว่าง
หมู่ที่ 3 มายังหมู่ที่ 4 ชาวบ้านหมู่ที่ 4 ถมที่เพื่อสร้างอาคารตอนนี้มีเฉพาะท่อระบายน้า
ข้ามถนนมาหมู่ที่ 4 บ้านข้างเซเว่นมีบ้านมีร้านซ่อมรถยนต์และกิจการอื่นๆหลายร้านได้ถม
ปิดทางระบายน้าก็อยากถามฝ่ายบริหาร การแก้ไขปัญหาทาคูระบายน้าทารางระบายน้า
นะครับ เพื่อระบายน้าจากหมู่ที่ 3 ถ้าเกิดว่าเราระบายน้ามาจากหมู่ที่ 3 มาหมู่ที่ 4 ก็จะ
เกิดปัญหาต่อ คือหมูที่ 4 เป็นพื้นที่รับน้านะครับ ทั้งๆที่เราเป็น พื้นที่ชุ่มน้าอยู่แล้ว ถ้าทา
แบบบูรณาการคือได้ทั้ง 2 ฝ่าย คือฝ่ายหมู่ที่ 3 ฝ่ายหมู่ที่ 4 ผมเห็นว่าควรลงสารวจ เริ่ม
จากจุดที่ท่อระบายน้าข้ามถนนบริเวณหน้ารีสอร์ท หน้าบ้านผู้ใหญ่ราขออนุญาตที่เอ่ยนาม
ซึ่งนายกได้แจ้งว่าแขวงการทางจะดาเนินการด้วยงบประมาณ 12 ล้าน ผมมีเรื่องที่จะมา
ฝากให้คณะผู้บริหาร ในเมื่อเรามีงบประมาณแล้ว 12 ล้าน เพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อน
ชาวบ้านหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 นะครับ ในส่วนนี้ไม่ทราบว่าลงตรงไหนใช้เส้นทางเก่าได้ไหม

๑๘
ใช้เหมืองระบายน้าที่เราเคยมีอยู่ได้ไหม ตอนนี้ชาวบ้านได้ถมที่ถมทางถมคูระบายน้าใน
ส่วนที่เคยเป็นล่องน้าเก่า ในส่วนของผมจะคุยเรื่องนี้อยู่พอดีนะครั บ ตอนนี้ผู้ช่วยผู้บริหาร
ตอนนี้ไม่อยู่แล้วแต่ท่านคงจะอ่านรายงานการประชุม เรื่องต่อมาพอหน้าแล้งเราพูดถึงเรื่อง
น้า พอมาหน้ าฝนเรื่ องระบายน้ าในฐานะเรามี หน้า ที่ต้อ งดู แลเรื่องความเดือดร้อน ใน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ผมขอเสนอท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารการขุ ดลอกคู
คลองที่ตื้นเขิน ที่มีวัชพืช ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้เล็กที่ปกคลุมอยู่ในคูในคลอง ยกตัวอย่างหมู่ที่ 4
นะครับ หมู่ที่ 4 ระยะทางน้ายาวประมาณ 800 กว่าเมตร เชื่อมกับเทศบาลเป็นทางน้าที่
เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 1 และก็หมู่ที่ 4 ประมาณ 4-5 กิโลเมตร ที่มีทางน้า
ร่วมกัน ขออนุญาตเอ่ยนามคุณสุเทพ นะครับที่ว่าถ้าเกิดทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เข้าไป
ในพื้นที่ให้ติดต่อประสานงานกับท่านสมาชิก ท่านผู้ใหญ่ ผู้ช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน
เพราะเป็นผู้เข้าใจในเรื่องของน้าเข้าใจปริมาณน้า คนในพื้นที่จะรู้ เรื่องที่ 2 นะครับเรื่อง
การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนสายเพชรศึกษา การแก้ปัญหาค่อนข้างยาก เพราะอดีตเรา
เคยมีผู้นาชุมชมหมู่ที่ 4 ผมไม่ขอเอ่ยนามท่าน ท่านได้เสียชีวิตแล้วท่านได้มีข้อตกลงกับ
ผู้บริหารของโรงเรียนสายเพชรศึกษาการใช้รถ การถอยรถ การเข้าไปในซอยเพราะว่าช่วง
เลิ ก เรี ย นนะครั บ พี่ น้ อ งหมู่ ที่ 4 ต้ อ งออกไปอีก ทางนะครั บ แต่ ถนนทุ ก เส้น เป็ น พื้ น ที่
สาธารณะผมว่าท่านสมาชิกหรือท่านประธานคงได้ขับรถผ่านช่วงเวลาบ่าย 3 ไปจนถึง 5
โมงเย็น ว่าการจราจรคับคั่งขนาดไหนนะครับ ที่มาพูดเพราะว่าชาวบ้านมาบ่นให้ฟัง เพราะ
ทางเข้าจอดรถกันแบบสะเปะสะปะไม่มีเจ้าหน้าที่จราจรซึ่งเป็นตารวจหรือว่าไม่มีเจ้าหน้าที่
อปพร. เข้าไปดูแล คนอยากเข้าก็เข้า ชาวบ้านในพื้นที่อยากออกก็ไม่ได้ออก ส่วนใหญ่จะ
เป็นรถเก๋ง สิ่ง เหล่านี้ ผมว่าถ้าเกิดว่า ทางอบต.เองได้เป็นหน่วยงานกลาง เรียกท่านผอ.
โรงเรียนสายเพชรศึกษากับผู้นาในหมู่ที่ 4 เข้ามาพูดคุยเข้ามาทาข้อตกลงหรือว่าจัดจ้าง
หรือขอใช้บุคลากรก็มี ชรบ. อปพร. ซึ่งอยู่ในหมู่ที่ 4 ประมาณ 28 นาย เพื่อหาทางออกใน
การจอดรถ ในการใช้รถใช้ถนน ผมพูดตั้ง แต่ประชุมปีแรกนะครับเรื่องนี้ แต่ว่าทางคณะ
ผู้บริหารยังไม่ได้ตอบรับผมในส่วนของการแก้ปัญหาในการจอดรถ การใช้รถของผู้ปกครอง
นักเรียนสายเพชรศึกษา ขอฝากอีกครั้งนะครับ เหมือนที่ท่านประธานพูดนะครับ เรามีเวลา
เพียง 2-3 เดือนที่จะหมดวาระอีกสมัย การทางานของสมาชิก ผมในฐานะสมาชิกที่พ่อแม่
พี่น้องไว้วางใจมาในฐานะที่พวกท่านก็เป็นสมาชิก เป็นตัวแทนของชาวบ้านเหมือนกันนะ
ครับ อยากให้เข้าใจนะครับอยากให้เข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะว่ามันเป็นความเดือดร้อน
เป็นความปลอดภัยในการจราจร ท่านประธานครับ เรื่องสุดท้ายนะครับ ครั้ง ก่อนที่ทาง
อบต. กาแพง ได้จ่ายขาดเงินสะสม ส่วนของหมู่ที่ 4 เป็นโครงการบุกเบิกถนนสายใหม่
สายกลางนา ต่อเส้นเดิมยาวประมาณ 180 เมตร ณ ตอนนี้ก็ยังไม่ดาเนินการ หมู่อื่นทาไป
แล้ว เสร็จไปแล้วและบางหมู่กาลังดาเนินการ แต่หมู่ที่ 4 ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ลงไปปักหมุด
สารวจเส้นทาง อีกเรื่องนะครับที่จะถามฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานเรื่องทาถนนว่าจะ
ดาเนินการตอนไหน ผมจะได้ไปบอกพี่น้องที่มีที่นา มีสวนปาล์มบริเวณนั้นนะครับ เพราะ
ถนนมีความจาเป็นมาก ขนถ่ายสินค้าการเกษตร ของผมมี 3 เรื่องนะครับ ขอบคุณท่าน
ประธานนะครับ

๑๙
ประธานสภาฯ
(นายสนั่น หวันสมัน)
ปิดประชุม

ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกมีอะไรสอบถามหรือเสนอเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีอะไร
เพิ่มเติม ขอปิดประชุมครับ
เวลา 12.48 นาฬิกา
(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. สุกล พรหมรักษ์......................ผู้บันทึกการประชุม
( สุกล พรหมรักษ์ )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
(ลงชื่อ).....................สนั่น หวันสมัน....................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสนั่น หวันสมัน )
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ทาหน้าที่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง

๒๐

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ก าแพง สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6 0 ครั้ ง ที่ 1 /๒๕ 60 เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
เมื่อวันที่ 30 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................
(ลงชื่อ)

บุญเลิศ แซ่เตียว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
( นายบุญเลิศ แซ่เตียว )

๒๑

