-สำเนำรำยงำนกำรประชุม
กำรประชุมสภำ อบต.จระเข้หินสมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560
วันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจระเข้หิน
*************************************
-มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจระเข้หิน เข้ำร่วมประชุม จำนวน 24 ท่ำน จำกจำนวน 25 ท่ำน
-มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจระเข้หิน ไม่เข้ำร่วมประจำ จำนวน 1 ท่ำน
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธำนแจ้งให้ที่ประทรำบ
ประธำนสภำฯ
1. งำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิง พระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
(สงค์ชัย รื่นธณำพินันท์) มหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทรสยำมินทรำธิรำช
บรมนำถบพิตร รัชกำลที่ 9 หน้ำที่ว่ำกำรอำเภอครบุรี ในวนที่ 26 ตุลำคม 2560
ที่ผ่ำนมำ และได้ขอบคุณคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต. ข้ำรำชกำร พนักงำน ตลอดจน
กำนั น ผู้ ใหญ่บ้ ำน ผู้ น ำทุกภำคส่ว นในเขตพื้นที่ตำบลจระเข้ หิน ที่ได้ร่ว มมือร่ว มใจกัน
ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกท่ำนนำยอำเภอครบุรี จนทำให้งำนพิธีถวำยพระเพลิง
พระบรมศพฯ สำเร็จลุล่วงด้วยดี
2. กำรหมดวำระในกำรดำรงตำแหน่ง ของสมำชิกสภำ อบต.จระเข้หิ น ต่อที่
ประชุมทรำบว่ำ ได้หมดวำระไปแล้วตั้งแต่วันที่ 11 ตุลำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ แต่เนื่องจำก
มีคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 1/2560 เรื่อง กำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชั่วครำว ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2557 ข้อ 2 ควำม
ว่ำ “กรณีสมำชิกสภำท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่จะพ้นจำกตำแหน่งให้
สมำชิกสภำท้องถิ่นในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่จะพ้นจำกตำแหน่งให้สมำชิกสภำ
ท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ต้องพ้นจำกตำแหน่งเนื่องจำกครบวำระ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2558 เป็น
ต้นไป ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป โดยให้มีจำนวนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ประกอบ ข้อ 8 ควำมว่ำ “วำระของสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น และผู้บริหำรท้องถิ่น ให้สมำชิกสภำท้องถิ่น ตำมข้อ 2 และข้อ 3 และผู้บริหำร
ท้องถิ่น ตำมข้อ 5 และข้อ 6 ดำรงตำแหน่งจนกว่ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะประกำศ
ให้มีกำรเลือกตั้งในกรณีที่ คสช. ยังอยู่ในตำแหน่งกำรประกำศให้มีกำรเลือกตั้งให้กระทำได้
โดยควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงคณะ คสช. และคณะกรรมกำรเลือกตั้ง
ดังนั้น วำระของสมำชิกสภำ อบต.จระเข้หิน ของพวกเรำก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อ
ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป ตำมข้อ 2,และจะอยู่ในวำระกำรดำรงตำแหน่งต่อไปอีก ตำมข้อ 8, ที่
ได้กล่ำวอ้ำงมำทั้งหมดนี้
ที่ประชุม

-ที่ประชุมสภำฯ มีมติรับทรำบ
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ ครั้งที่ผ่ำนมำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2560 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21
สิงหำคม พ.ศ.2560 ทั้งสองครั้งที่ผ่ำนมำ
ที่ประชุมสภาฯ

-ที่ประชุมสภำได้มีมติให้ควำมเห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ดังกล่ำวนี้ ครบทุกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจำรณำรับทรำบ และเรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำขอควำมเห็นชอบจำกมติที่
ประชุมสภำฯ
3.1 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ มีดังนี้
(1.) รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ของ อบต.จระเข้หิน
คือ แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2 เดือน ตุลำคม
พ.ศ.2560) ของ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจระเข้หิน เสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลจระเข้หิน เพื่อรับทรำบ ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ (5) ต่อไป
นายก อบต.
-ได้กล่ำวสวัสดีทุกท่ำนในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้กล่ำวว่ำ วันนี้เป็นวันที่กระผม
(พรชัย อ่อนธรรม)จะได้รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ของ อบต.จระเข้หิน คือ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปี พ.ศ.2560 เป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยในกำร
รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นของ อบต.จระเข้หิน ในครั้งที่ 1
(ครั้งแรกนั้น) กระผมก็ได้รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบไปแล้วในครำวประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่
2/2560 เมื่อวันที่ 15 มิ ถุนำยน พ.ศ.2560 แล้วนะ โดยหลักใจควำมสำคัญก็เพื่อจะให้
ทุกท่ำนได้ทรำบว่ำ โครงกำรกิจกรรมต่ำง ๆ รวมถึง จำนวนงบประมำณที่ได้บรรจุไว้ใน
แผนกำรดำเนินงำนประจำปี พ.ศ.2560 ซึ่งอยู่ในรูปแบบของแผนปฏิบัติกำรประจำปี คือ
โครงกำรกำรำกิจกรรมต่ำง ๆ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยในแผนงำนต่ำง ๆ ซึ่งตรำไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.2560 เป็นส่วนใหญ่นั้น ได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จไปแล้ว
มำกน้อยเพียงใด โครงกำร/กิจกรรม หรือ แผนงำนรำยจ่ำยด้ำนต่ำง ๆ ทั้งหลำยเหล่ำนี้ ก็
ล้วนอยู่ภำยใต้ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนำของ อบต.จระเข้หิน คือ แผนพัฒนำ 3 ปี (พ.ศ.
2560-2562) แทบทั้งสิ้น ดังนั้น กำรรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 3
ปี นี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญมำก และเพื่อให้กำรรำยงำนผล ทั้ง 2 ครั้งนี้ ต่อสภำ อบต.จระเข้
หิน เพื่อรับทรำบ และให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ที่ได้ ว่ำด้วยกำรจัดทำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 30 “(5)” ควำมว่ำ
“ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำม และประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผล
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบ ในที่เปิดเผยภำยในสิบ
ห้ำวัน นับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำว และต้อง
ปิ ดประกำศให้ เปิ ดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิ บวัน โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง ภำยในเดือน
เมษำยน และภำยในเดือน ตุลำคม ของทุกปี ” กระผมขออนุญำตรำยงำนผลกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำ อบต.จระเข้หิ น ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 ต่อที่ประชุม
สภำฯ
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จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณที่ ไ ด้ด ำเนิน กำรไปแล้ ว และยังไม่ ไ ด้ด ำเนิน กำรในปะ
งบประมำณ พ.ศ.2560 แยกได้ ตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ มี 1 โครงกำร คือ
1.1 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมฝำยน้ำล้นท่ำโตน งบประมำณตั้งไว้ 65,000 บำท
(ไม่ได้ดำเนินกำร) เหตุผล เพรำะมีหน่วยงำนกรมชลประมำณได้ดำเนินกำรแก้ไขให้แล้ว
โดยใช้งบประมำณของกรมชลประทำนเองทั้งหมด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา มี 7 โครงกำร คือ
2.1 สนับสนุนค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตลิ่งชัน งบตั้งไว้ 85,680 บำท
2.2 สนับสนุนค่ำอำหำรเสริม (นม) ร.ร.บ้ำนคลองยำง/ร.ร.จอมทองวิทยำ
งบตั้งไว้ 479,400 บำท
สำหรับค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน และของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตลิ่งชัน ได้มีกำร
เบิกจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 เป็นเงิน 526,986.78 บำท
2.3 สนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียน โรงเรียนจอมทองวิทยำ งบฯ
ตั้งไว้ 704,000.-ได้เบิกจ่ำยครั้งที่ 2 จำนวน 318,000.2.4 สนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้ำนตลองยำง งบฯ
ตั้งไว้ 316,000.- ได้เบิกจ่ำยครั้งที่ 2 จำนวน 192,000.2.5 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ งบฯ ตั้งไว้ 10,000.- (ไม่ได้ดำเนินกำร)
2.6 อบรมหัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและครูผู้ช่วยฯ งบฯ ตั้งไว้ 15,000.(ไม่ได้ดำเนินกำร)
2.7 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกำสเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระ
นำงเจ้ำ พระบรมรำชินีนำถ งบฯ ตั้งไว้ 10,000.- เบิกจ่ำยเป็นเงิน 5,952.3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร มี 2 โครงกำร คือ
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอำชีพ งบฯ ตั้งไว้ 50,000.- เบิกจ่ำย 13,400.3.2 พัฒนำและส่งเสริมองค์กรเกษตร งบฯ ตั้งไว้ 50,000.- เบิกจ่ำย 49,000.4. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง มี 7 โครงกำร
ตำมที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำฯ ได้ออกติดตำมและ
ตรวจสอบของโครงกำรที่ได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงถนนทั้งหมดที่เหลืออยู่มี 4 โครงกำร
ผลปรำกฏว่ำกำรก่อสร้ำงถนนทุกโครงกำรก่อสร้ำงได้ถูกต้องตำมแบบแปลนทุกโครงกำร
มี โครงกำร ดังนี้
4.1 ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยเขำจอมทอง-บ้ำนตลิ่งชัน หมู่ที่ 11
งบฯ ตั้งไว้ 200,000.- เบิกจ่ำย 199,000.4.2 ก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยในหมู่บ้ำน-ประปำ หมู่ที่ 12
งบฯ ตั้งไว้ 200,000.- เบิกจ่ำย199,000.4.3 ปรับปรุงถนนสำยหนองหัวลิง หมู่ที่ 1
งบฯ ตั้งไว้ 161,700.- เบิกจ่ำย 160,700.4.4 ปรับปรุงถนนสำยบุพริกน้อย ซอยข้ำงบ้ำนนำงสะแนน-บ้ำนนำงกัญญชลิตำ
งบฯ ตั้งไว้ 38,300.- เบิกจ่ำย 37,300.-
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4.5 ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำนมูลบน หมู่ที่ 7
งบฯ ตั้งไว้ 160,000.- เบิกจ่ำย 158,500.4.6 ขยำยแนวเขตไฟฟ้ำแรงต่ำ จำกหนองปล้อง หมู่ที่ 2
งบฯ ตั้งไว้ 200,000.- (อุดหนุนให้ กฟฝ.ครบุรี เพื่อดำเนินกำรให้แล้ว 200,000.-)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข มี 2 โครงกำร คือ
5.1 อุดหนุนสำธำรณสุขมูลฐำนหมู่บ้ำน งบฯ ตั้งไว้ 97,500.- (ไม่ได้ดำเนินกำร)
5.2 ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก งบฯ ตั้งไว้ 70,000.- เบิกจ่ำย 34,360.ส่วนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุข โครงกำรที่ได้ดำเนินกำรไปแล้ว คือ
โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำฯ ได้ติดตำม และได้สังเกตจำกกำรที่ อบต.จระเข้หิน ได้เข้ำดำเนินกำร
ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลื อดออกให้ กับทุกหมู่บ้ำนในพื้นที่ และได้
สอบถำมประชำชนว่ำมี ควำมพึงพอใจหรือไม่ คณะกรรมกำรติดตำมฯ ได้รับกำร
ตอบรับที่ดี และมีควำมพึงพอใจของประชำชนในเขตพื้นที่เป็นอย่ำงมำก ในกำร
ดำเนินกำรของ อบต.จระเข้หิน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม มี 5 โครงกำร คือ
6.1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิกำร งบฯตั้งไว้ 1,180,800.- เบิกจ่ำยเป็นเงิน 1,129,600.6.2 สนั บ สนุ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อำยุ งบฯ ตั้ ง ไว้ 3,540,000.- เบิ ก จ่ ำ ยเป็ น เงิ น
3,280,900.6.3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบฯ ตั้งไว้ 24,000.- เบิกจ่ำยเป็นเงิน 14,000.ส่วนที่เหลือ 10,000.- ได้ทำกำรเบิกจ่ำยให้แล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,000.6.4 ส่งเสริมอำชีพกลุ่มสตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ยำกไร้ งบฯ ตั้งไว้ 30,000.- เบิกจ่ำย
13,515.6.5 ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิต และส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ งบฯ ตั้งไว้ 50,000.- ได้โอน
งบประมำณเพิ่ม จำนวน 22,000.- รวมเป็นงบประมำ 72,000.- เบิกจ่ำยแล้ว
70,900.7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดิน มี 4 โครงกำร คือ
7.1 ฝึกอบรมให้ ควำมรู้เกี่ยวกับระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข งบฯ ตั้งไว้ 30,000.- เบิกจ่ำย 13,815.- และได้โอนลดเป็นจำนวนเงิน
16,000.7.2 อบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกร ประชำชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำร พ.ศ.2540 งบฯ ตั้งไว้ 15,000.- เบิกจ่ำย 12,480.7.3 ฝึกอบรม สัมมนำ งบฯ ตั้งไว้
เบิกจ่ำย
7.4 วำงท่อระบบประปำศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิต และส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ งบฯ ตั้ง
ไว้ 15,000.- (ให้ ด ำเนิ น กำรอุ ด หนุ น กำรประปำส่ ว นภู มิ ภ ำคครบุ รี เพื่ อ ให้
ดำเนินกำร เพื่อให้ใช้กำรได้ให้แล้ว)
7.5 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ งบฯ ตั้งไว้ 160,000.เบิกจ่ำย 137,418.7.6 บริกำรรับชำระภำษีเคลื่อนที่ งบฯ ตั้งไว้ 2,000.- (ไม่ได้ดำเนินกำร)
4

7.7 จัดทำแผนที่ภำษี (GIS) งบฯ ตั้งไว้ 30,000.7.8 สื่อประชำสัมพันธ์/สื่อสิ่งพิมพ์ งบฯ ตั้งไว้ 150,000.- (ไม่ได้ดำเนินกำร)
8. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี 3 โครงกำร คือ
8.1 โครงกำร 7 วันอันตรำย ลดอุบัติภัยบนท้องถนน งบฯ ตั้งไว้ 40,000.- รวม
เบิกจ่ำยปีงบฯ 60 จำนวน 35,152.8.2 จัดฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) ตั้งงบฯ ไว้ 150,000.เบิกจ่ำย 117,463.8.3 อบรมกำรป้องกันและปรำบปรำมปัญหำยำเสพติด งบฯ ตั้งไง้ 20,000.- เบิกจ่ำย
19,910.9. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ มี 2 โครงกำร
คือ
9.1 อบต.จระเข้หินคัพ งบฯ ตั้งไว้ 100,000.- เบิกจ่ำย 9,841.9.2 เข้ำค่ำยฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม งบฯ ตั้งไว้ 30,000.- เบิกจ่ำย 18,345.10. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มี 3 โครงกำร คือ
10.1 ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติฯ งบฯ ตั้งไว้ 10,000.- เบิกจ่ำย 9,841.10.2 ปลู ก หญ้ ำ แฝกอั น เนื่ อ งมำจำกโครงกำรพระรำชดำริ ข องพระบำทสมเด็จ พระ
เจ้ ำ อยู่ หั ว ฯ งบฯ ตั้ ง ไว้ 10,000.- ได้ ด ำเนิ น กำรปลู ก แล้ ว แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ บิ ก จ่ ำ ย
งบประมำณนี้ (ร่วมมือ+ร่วมใจกันเอง)
10.3 คลองสวยน้ำใส ลอกวัชพืช ผักตบชวำในเขตพื้นที่ ตั้งงบฯ ไว้ 40,000.- เบิกจ่ำย
35,800.ที่ประชุมสภาฯ
-ที่ประชุมสภำฯ มีมติรับทรำบ
ประธานสภาฯ

นายก อบต.

-ได้กล่ำวของคุณ นำยก อบต.จระเข้หิน ที่ได้ชี้แจงในกำรรำยงำนผลกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นของ อบต.จระเข้หิน ประจำปีงบประมำณ 2560
ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือน ตุลำคม พ.ศ.2560 ต่อสภำ อบต.จระเข้หิน ในวันนี้จนครบถ้วน
(2) แจ้งเรื่องประกำศใช้แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ของ อบต.จระเข้หิน ต่อสภำ อบต.จระเข้หิน เพื่อรับทรำบ
-ได้กล่ำวต่อที่ประชุมสภำว่ำ ในระเบียบวำระกำรประชุมข้อที่ (2) นี้ นั้น เป็น
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภำ อบต.จระเข้หินได้รับทรำบ ว่ำในขณะนี้ ทำง อบต.จระเข้หิน ของ
พวกเรำ โดยกระผม นำยก อบต.จระเข้หิ น ได้ล งนำมประกำศใช้แผนกำรดำเนินงำน
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2561 ของ อบต.จระเข้หิ น ของเรำเรียบร้ อ ยแล้ ว นะครั บ
สำหรับรูปแบบลั กษณะกระบวนกำรขั้นตอนต่ำง ๆ ของแผนกำรดำเนินงำนประจำปี มี
ควำมสำคัญอย่ำงไร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้กำหนดไว้ว่ำ จะต้องดำเนินกำรจัดทำขึ้น
เพื่ออะไร กระผมขอให้ท่ำนปลัด อบต.จระเข้หิน เป็นผู้ให้รำยละเอียดชี้แจง
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ปลัด อบต.
-ได้ขอบคุณท่ำน นำยก อบต.จระเข้หิน และได้ชี้แจงว่ำ แผนกำรดำเนินงำนในเขต
(นำยลำทูล ภำคภูมิ)
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ในปีงบประมำณนั้น โดยแผนกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 นี้ได้นำแผนงำนและโครงกำรที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มำดำเนินกำร โดยมีรำยละเอียด และลักษณะเฉพำะเจำะจง
มำยกยิ่งขึ้น และได้นำไปบรรจุในข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.2561 ของ
อบต.จระเข้หิน แล้ว และได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณฯ ดังกล่ำว ตั้งแต่ วันที่ 1
ตุลำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ว่ำ
“ข้อ 27 แผนกำรดำเนินงำนให้จัดทำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวัน นับแต่วันที่ประกำศใช้
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินกำรในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น
กำรขยำยเวลำกำรจัดทำ และกำรแก้ไขกำรดำเนินงำนเป็นอำนำจของผู้ บริ กำร
ท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นภูมิควำมรู้ในกระบวนกำร ขั้นตอนกำรดำเนินกำรจัดทำแผนกำร
ดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของ อบต.จระเข้หิน ให้กับท่ำนสมำชิกสภำ
อบต.จระเข้หิน ทุกท่ำนได้รับทรำบ กระผมขอให้รำยละเอียดพอสังเขป ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมที่
จะมีกำรดำเนินกำรจริงในพื้นที่ อบต.จระเข้หิน จะมีทั้งโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ รวมทั้ง
รำยจ่ำยด้ำนต่ำง ๆ ที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.2561 ทั้งหมด
สำหรับโครงกำร/กิจกรรมอื่น ๆ ของหน่วยรำชกำรอื่น ๆ ที่จะดำเนินกำรในพื้นที่ของ อบต.
จระเข้หิน ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 นั้น (ยังไม่ปรำกฏ)
ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่น จัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำรโดยพิจำรณำ
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ และแผนงำนกำรพัฒนำของท้องถิ่นกำหนดไว้ ใน
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้ำโครงแผนปฏิบัติกำร 3
ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศแผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมกำรสนับสนุนฯ นำร่ำงแผนกำรดำเนินงำนเสนอผู้ บริหำรท้องถิ่นเพื่อ
ประกำศใช้ กำรประกำศแผนกำรดำเนินงำนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกำศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนกำรดำเนินงำนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จระเข้หิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เพื่อปิดประกำศโดยเปิดเผยให้สำธำรณชนได้
ทรำบและสำมำรตรวจสอบได้
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และขณะนี้ ก ำรด ำเนิ น กำรในกำรประกำศใช้ แ ผนกำรด ำเนิ น งำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 ของ อบต.จระเข้หิน ท่ำน นำยก อบต.จระเข้หิน ก็ได้ลงนำมใน
ประกำศดังกล่ำวนี้เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ.2560 ในระเบียบวำระที่ (2)
ในกำรประชุมในวันนี้ ทำงผู้บริหำร อบต.จระเข้หิน โดย นำยก อบต.จระเข้หิน จึงขอนำ
เรื่อง กำรประกำศใช้แผนกำรดำเนินงำนประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2561 ของ อบต.
จระเข้หิน ในครั้งนี้ เพื่อแจ้งให้สภำ อบต.จระเข้หิน ได้รับทรำบต่อไป ครับ
ที่ประชุม

- รับทรำบ
(3) เรื่อง หรือที่ประชุมสภำฯ กรณีสำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้วินิจฉัยให้องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลจระเข้หิน ชำระหนี้ค่ำติตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำในกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำย
ไฟฟ้ำ บริเวณแปลงนำสำธิตอุบลรัตน์ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี
จังหวัดนครรำชสีมำ เนื่องจำก ค้ำงชำระค่ำใช้จ่ำยเป็นจำนวนเงิน 1,001,802,48.- (หนึ่ง
ล้ำนหนึ่งพันแปดร้อยสองบำทยี่สิบแปดสตำงค์) ให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอครบุรี

นายก อบต.

-ได้กล่ำวนำเรื่องดังกล่ำวนี้ เข้ำสู่ที่ประชุมสภำ อบต.จระเข้หิน ในวันนี้ เพื่อให้
สภำฯ ทรำบ และขอหำรือต่อที่ประชุมเพื่อจะได้มีแนวทำงในกำรที่จะต้องดำเนินกำรต่อไป
เจรจำตกลงกั บ กำรไฟฟ้ ำ ส่ ว นภู มิ ภ ำค เขต 3 (ภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ) จั ง หวั ด
นครรำชสีมำ ว่ำทำง อบต.จระเข้หิน ได้วำงแนวทำงไว้สองแนวทำงด้วยกัน เพื่อจะได้ใช้ใน
กำรเจรจำตกลง เพื่อเสนอต่อกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 3 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) ว่ำ
ทำงกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จะยินยอมตกลงกับข้อเสนอของพวกเรำในข้อใดข้อหนึ่งด้ว ย
หรือไม่ ซึ่งรำยละเอียดนั้น กระผมให้ท่ำนรองปลัด อบต.จระเข้หิน (รองมงคล ชรำศรี)
เป็นผู้ชี้แจง ครับ

รอง ปลัด อบต.
-ได้กล่ำวสวัสดี และแนะนำตัวเองต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว เนื่องด้วยทำง อบต.
(จ่ำเอกมงคล ชรำศรี)จระเข้หิน ได้รับหนังสือ จำก กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 3 (ภำ
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่ มท.5308.44/กซข-2525 ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2560 เรื่อง ให้
ชำระหนี้ค่ำขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำในกำรติดตั้งหม้อแปลงและอุปกรณ์ บริเวณเขต
พื้นที่ “แปลงนำสำธิต อุบลรัตน์ ” เป็นจำนวนเงิน 1,001,802.48 บำท (หนึ่งล้ำนหนึ่งพัน
แปดร้อยสองบำทสี่สิบแปดสตำงค์) โดยสำนักงำนอัยกำรสูงสุ ดได้วินิจฉัยให้ อบต.จระเข้หิน
ชำระหนี้ดังกล่ำวนี้ให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เนื่องจำกสิทธิเรียกร้องของกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคมีกำหนดอำยุครบ 2 ปี ตำม ป.แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 193/74 (1) องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลจระเข้หินไม่เคยปฏิเสธจำนวนหนี้ดังกล่ำว และได้มีหนั งสือถึงกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคขอผ่อนผันกำรชำระหนี้เรื่อยมำ และในวันที่ 30 มีนำคม 2559 องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลจระเข้หิน ได้มีหนังสือเรียนเชิญผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอครบุรี
เพื่อปรึกษำหำรือ เรื่อง กำรชำระเงินค่ำขยำยเขตติดตั้งหม้อแปลงที่คงค้ำง นั บแต่วันที่
ได้รับสภำพควำมรับผิด ดังนี้ คดีนี้จะครบกำหนดอำยุควำมในวันที่ 30 มีนำคม 2561
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ส่งเรื่องให้สำนักงำนอัยกำรสูงสุด เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2560
สิ ทธิเรี ย กร้ องหนี้ ของกำรไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำค ยังไม่ขำดอำยุควำม จึงวินิจฉัยให้ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลจระเข้หิน ชำระหนี้ค่ำติ ดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ จำนวน 1,001,802.48 บำท
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(หนึ่งล้ำนหนึ่งพันแปดร้อยสองบำทสี่สิบแปดสตำงค์) ให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค โดยที่เป็น
กรณีหน่วยงำนของรัฐพิพำทกันเอง สมควรที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคและองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลจระเข้หิน จะได้เจรจำกันโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง และสำนักอัยกำรสูงสุด ยังหวังให้
หน่วยงำนของรัฐทั้งสองดังกล่ำวนี้ ได้พิจำรณำดำเนินกำรเจรจำกันอีกครั้งหนึ่ง หำกไม่
สำมำรถตกลงกันได้หรือคณะกรรมกำรพิจำรณำชี้ขำดกำรยุติในกำรดำเนินคดีแพ่งของส่วน
รำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2559
พิจำรณำตัดสินชี้ขำดต่อไป
และตำมหนังสือของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 3 ที่กล่ำวมำนี้ ยังขอให้องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลจระเข้หิน ได้ดำเนินกำรเบิกจ่ำยค่ำขยำยเขตระบบจำหน่ำยติดตั้งหม้อ
แปลงที่ค้ำงชำระ ภำยใน 15 วัน นับจำกได้รับหนังสือฉบับนี้อีกด้วย
นำยก อบต.

-ได้กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ สืบเนื่องมำจำก เมื่อปี พ.ศ.2553 ได้มีมูลนิธีมิรำเคิล
ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ สิริวัฒนำพรรณวดี ได้ดำเนินกำร จัดทำ “แปลง
นำสำธิตอุบลรัตน์” ตำมโครงกำร หนึ่งใจ เกษตรกรในพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวีดี ขึ้น บนพื้นที่ 61 ไร่ อันเป็นพื้นที่รำชพัสดุ เพื่อใช้เป็น
ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรเกษตร กำรทำงำน ปลูกพืช พืชสวนครัว เลี้ยงปลำ ให้แก่เกษตรใน
ตำบลจระเข้หิน และทั่วทุกภูมิภำคในประเทศ เพื่อเป็นสถำนที่ศึกษำและนำควำมรู้ที่ได้รับ
ไปสร้ำงรำยได้ให้กับตนเอง และในระยะเวลำขณะนั้นก็มีกำรจัดเตรียมกำรก่อสร้ำงพื้นที่
ดังกล่ำวให้มีลักษณะเป็นนำข้ำว กำรปลูกพืชสวน กำรขุดลอกสระเลี้ยงปลำ กำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีต และถนนหินคลุก ถนนลูกรังขึ้นรอบๆ บริเวณพื้นที่แปลงนำสำธิต อุบลรัตน์
โดยมีระดับผู้แทนจำกมูลนิธิมิรำเคิล อฟไลฟ์ ลงมำติดตำมกำรดำเนินงำนอยู่เป็นประจำ ใน
ส่วนของจังหวัดนครรำชสีมำ นั้น ก็มีตั้งแต่ระดับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด รองผู้ว่ำ ปลัดจังหวัด
ลงมำพร้อมกับส่วนรำชกำรระดับจังหวัด เช่น ประมงจังหวัด เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด
ตลอดจนระดับอำเภอครบุรี ก็มีนำยอำเภอครบุรี เป็นหัวหน้ำ พร้อมส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
รวมทั้งท้องถิ่นทั้ง 15 แห่งในเขตอำเภอครบุรี มำร่วมกันดำนำและเกี่ยวข้ำว นอกจำกนั้นก็
มีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ ลงมำส่งเสริมและให้กำรสนับสนุนเพื่อให้โครงกำร
นี้ บ รรลุ ผ ลสำเร็จ ให้ เป็ น ไปตำมพระรำชปณิธำณของพระองค์ท่ำน และเมื่อได้ทรำบว่ำ
“พระองค์ท่ำนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ฯ พระองค์จะทรงเสด็จลงมำเป็นประธำนเปิด
“โครงกำร หนึ่งใจ...เกษตรกร แปลงนำสำธิต อุบลรัตน์” ซึ่งกำหนดพิธีเปิด เมื่อวันที่ 15
ตุลำคม พ.ศ.2553 ในช่วงเวลำนั้นด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำให้ส่วนรำชกำรเตรียมกำรด้ำนสถำนที่
โดยเฉพำะในบริเวณพื้นที่บริเวณแปลงนำสำธิตอุบลรัตน์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลจระเข้หิน กำรขยำยแนวเขตน้ำประปำส่วนภูมิภำค และกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำเข้ำไปในพื้นที่โครงกำรแปลงนำสำธิตอุบลรัตน์ ในขณะนั้น ก็ลงมำดำเนินกำรก่อนถึง
วันที่พระองค์จะเสด็จลงมำ/ทำพิธีเปิดโครงกำร เพียงไม่กี่วัน กระผมก็รู้สึกเห็นใจผู้บริหำร
อบต.จระเข้หิน คือ ท่ำนนำยก จิรวัฒน์ ดีสำโรง นำย อบต.จระเข้หิน ในขณะนั้น ที่จะต้อง
ตัดสินใจในทันที ที่ทำงไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอครบุรี จะลงมำดำเนินกำรขยำยแนวเขต
ไฟฟ้ำ พร้อมติดตั้งหม้อแปลงเข้ำมำในพื้นที่โครงกำร “แปลงนำสำธิต อุบลรัตน์” เพื่อให้ทั้ง
กับงำนพิธีเปิดโครงกำร โดยพระองค์ท่ำนจะเสด็จลงมำเป็นประธำนในพิธีเปิด โครงกำร
“หนึ่งใจ...เกษตรกร” แปลงนำสำธิต อุบลรัตน์ ในวันที่ 15 ตุลำคม 2553 ในครั้งนั้น แต่ก็
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เป็นที่ทรำบกันดีของคนชำวตำบลจระเข้หิน และชำวอำเภอครบุรี ที่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรปฏิบั ติงำนในโครงกำร แปลงนำสำธิต อุบลรัตน์ แห่งนี้ว่ำ โครงกำรนี้เป็นโครงกำร
พระรำชดำริของพระองค์ท่ำน ไม่แปลกใจเลยว่ำทำไมมีแต่ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ในทุกระดับได้
จัดสรรหรือส่งเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนลงมำแนะนำให้ควำมช่วยเหลือ และร่วมกันปฏิบัติ
หน้ำที่ร่วมกับชำวบ้ำนชำวตำบลจระเข้หิน และชำวบ้ำนในเขตอำเภอครบุรี ที่เสียสละมำ
ร่วมกันในโครงกำร เช่น ไถนำ หว่ำนกล้ำ ถอนกล้ำ ดำนำ เกี่ยวข้ำว ปลูกพืชผัก ไม้ผล
บริ เวณพื้น ที่นี้ ตั้งแต่เริ่ มโครงกำร จกระทั่ง ถึงเก็บเกี่ยวผลผลิ ต ในโครงกำร เช่น กรม
ชลประทำน ก็ได้นำรถแบคโฮ มำทำกำรขุดลอกคลองธรรมชำติ เป็นบ่อเลี้ยงปลำ จนเสร็จ
สิ้น เกษตรจังหวัดนครรำชสีมำ ก็ได้นำพันธุ์ผลไม้ พืชผักต่ำง ๆ ลงมำเพรำะปลูกในพื้นที่
โครงกำรหลำยพันธ์ จนเพียงพอต่อพื้นที่ พันธุ์ข้ำวที่นำมำหว่ำนก็คัดสรรลงมำ ประปำ
ภูมิภำคอำเภอครบุรี ก็ขยำยแนวเขตเข้ำมำในพื้นที่โครงกำรฟรี ประมงจังหวัดนครรำชสีมำ
ก็นำพันธุ์ปลำหลำยชนิดมำปล่อยที่บ่อสระที่เตรียมไว้ เกือบ 1,000,000 ตัว นอกจำกนี้ ยัง
มีอีกหลำยๆ หน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนด้ำนอื่น ๆ เพื่อให้กำรเตรียมกำรรับเสด็จพระองค์
ท่ำนที่จะลงมำทำพิธีเปิดโครงกำรดังกล่ำว เพื่อให้สมพระเกียรติฯ รวมทั้งกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมภิ ำคอำเภอ
ครบุรี ด้วยที่ได้ดำเนินกำรขยำยแนวเขตไฟฟ้ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลงเข้ำไปในบริเวณพื้นที่
โครงกำร โดยทุก ๆ คนในควำมรู้สึกแล้ว ก็มีควำมรูสึกเหมือนกันว่ำ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
อำเภอครบุ รี ก็ได้ถวำยกำรำขยำยเขตไฟฟ้ ำเข้ ำ ไปในโครงกำร “หนึ่งใจ...เกษตรกรใน
ทูลกระหม่อมฯ ซึ่งเป็นโครงกำรหลวงอยู่แล้ว คงจะไม่มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนใด ๆ เกิดขึ้น เพรำะทุก
ส่วนรำชกำรที่ได้ดำเนินกำรในบริเวณพื้นที่โครงกำรนี้ทั้งหมด ล้วนแต่ใช้งบประมำณของ
ตนเองทั้งสิ้นที่ได้ลงมำให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุน ในควำมเข้ำใจของทุก ๆ คน ก็เข้ำใจ
ว่ำกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอครบุรี ที่ได้ลงมำติดตั้งกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ก็คงจะทำเพื่อเป็น
กำรถวำยโครงกำรให้กับพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงฯ เฉกเช่นเดียวกันกับส่วนรำชกำรอื่น ๆ
ปลัด อบต.
-ได้กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ แต่เมื่อพิธีเปิดโครงกำร “หนึ่งใจ..เกษตรกร แปลงนำสำธิตอุบล
(ลำทูล ภำคภูมิ) รัตน์ เสร็จสิ้นลง ประมำณช่วงเดือนมีนำคม 2554 ก็ได้มีหนังสือจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
อำเภอครบุรี ถึง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลจระเข้หิน เพื่อทวงถำมหนี้เพื่อให้ อบต.จระเข้หิน
จ่ำยในค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ในพื้นที่โครงกำรหลวง นำบุญทูลกระหม่อม
“แปลงนำสำธิต อุบลรัตน์” ดังกล่ำวนี้ จำนวน 1,001,802.48 บำท ซึ่งในขณะนั้น ท่ำน
นำยกจิริวัฒน์ ดีสำรโรง นำยก อบต.จระเข้หิน ในขณะนั้น ท่ำนก็ได้พูดต่อที่ประชุมสภำ
อบต.จระเข้หิน รวมทั้งได้บอกกล่ำวแก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอครบุรีอยู่เสมอว่ำ ในส่วน
ของค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรขยำยแนวเขตพร้อมติดตั้งหม้อแปลงในบริเวณพื้นที่โครงกำรนำบุญ
“แปลงนำสำธิต อุบลรัตน์” นี้นั้น ทำงผู้แทนของมูลนิธิมิรำเคิล ออฟไลฟ์ คือ นำยฐิติศักดิ์
ฐิติพงษ์ทัพ ผู้อำนวยกำรประสำนงำนและแผนมูลนิธิมิรำเคิลออฟไลฟ์ ได้บอกกับตนว่ำ ท่ำน
ได้ ป ระสำนงำนกั บ แหล่ ง งบประมำณเบื้ อ งต้ น แล้ ว คื อ องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ด
นครรำชสีมำ โดยมีนำยแพทย์สำเริง แหยงกระโทก เป็นำยก อบจ.นครรำขสีมำ สมัยนั้น
บอกว่ำโดยทำง อบจ.นครรำชสีมำ จะเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเข้ำไปใน
โครงกำร “แปลงนำสำธิต อุบลรัตน์” ทั้งหมดตำมจำนวนที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคครบุรี แจ้ง
ยอดค่ำใช้จ่ำยมำ ดังนั้น จึงทำให้ท่ำนนำยก อบต.จระเข้หิน มีควำมมั่นใจและเชื่อเป็นอย่ำง
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นั้น จึงได้ตัดสินใจในช่วงระยะเวลำขณะนั้น จึงได้ดำเนินกำรขอให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคคร
บุรี ลงมำดำเนินกำรโดยทันที เพื่อให้ทันกำรกับวันพิธีเปิดโครงกำรฯ ที่ใกล้จะมำถึง โดย ณ
ขณะนั้นก็ไม่ได้นำเรื่องดังกล่ำวนี้แจ้งต่อที่ประชุมสภำ อบต.จระเข้หิน และแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่
งบประมำณ อบต. หรือส่วนกำรคลั ง อบต.จระเข้หิน ได้ทรำบแต่อย่ำงใด เพรำะมีควำม
เชื่อมั่นว่ำมีส่วนรำชกำรระดับ อบจ.นครรำชสีมำ จะเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยให้ตำมคำบอกกล่ำว
ของผู้แทนมูล นิธิฯ อยู่แล้ว (ประกอบกับในช่วงกำรตัดสิ นใจให้ ไฟฟ้ำส่วนภูมิภ ำคฯ ลงมำ
ดำเนินกำรขยำยเข้ำไปในโครงกำรฯ นั้น เป็นช่วงปิดสมัยประชุมสำมัญประจำปี พ.ศ.2553
แล้ว คือ สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 เดือน สิงหำคม จึงไม่ได้นำเรื่องดังกล่ำวเข้ำสู่ที่ประชุมสภำ
อบต.จระเข้ หิ น เพื่ อ พิ จ ำรณำขอควำมเห็ น ชอบแต่ อ ย่ ำ งใด (เพรำะขยำยไฟเข้ ำ เดื อ น
กันยำยน) และจำกนั้นมำ ท่ำนนำยก อบต.จระเข้หิน (จิริวัฒน์ ดีสำโรง) สมัยที่ท่ำนดำรง
ต ำแหน่ ง อยู่ ท่ ำ นก็ ไ ด้ ไ ปติ ด ตำมทวงถำม นำยก อบจ.นครรำชสี ม ำ อยู่ ห ลำยครั้ ง แต่
เนื่องจำก นำยก อบจ.นครรำชสีมำ ที่เคยรับปำกไว้ คือ นำยแพทย์สำเริง แหยงกระโทก
ไม่ได้รับกำรรับเลือกตั้งให้เป็น นำยก อบจ.นครรำชสีมำ ในสมัยต่อมำ ทำให้กำรติดตำมทวง
ถำมหน่วยงำน อบจ.นครรำชสีมำ ไม่ได้รับกำรตอบรับที่ดี จำก นำยก อบจ.นครรำชสีมำคน
ใหม่ ที่จะต้องตั้งงบประมำณรำยจ่ำยค่ำขยำยไฟฟ้ำในเขตพื้นที่แปลงนำสำธิต อุบลรัตน์” แต่
ประกำรใด จนถึงปัจจุบันยังค้ำงหนี้นี้อยู่
จนกระทั่วกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 3 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้ส่งข้อพิพำท
พร้อมเอกสำรหลักฐำนไปยังสำนักงำนอัยกำรสูงสุด เพื่อขอให้พิจำรณำดำเนินกำร จนกระทั่ง
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด ได้วินิจฉัยให้ อบต.จระเข้หิน ชำระหนี้ค่ำติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำในกำร
ขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำ จำนวนเงิน 1,001,802.48 บำท ให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
ตำมรำยละเอียดที่ท่ำนรองปลัด อบต. (มงคล ชรำศรี) ได้ชี้แจงไปทั้งหมดแล้ว ครับ
ดังนั้น ในกำรประชุมในวันนี้ ท่ำนนำยก อบต.จระเข้หิน จึงขอนำเรื่องดังกล่ำวเข้ำสู่
ที่ประชุมสภำ อบต.จระเข้หิน เพื่อปรึกษำหำรือ ว่ำ จะทำวิธีกำรอย่ำงใด หรือ ขอแจ้งต่อที่
ประชุมสภำ อบต.จระเข้หิน เพื่อทรำบในกำรที่จะใช้วิธีดังต่อไปนี้เป็นแนวทำงที่จะไปเจรจำ
ข้อตกลงกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภ ำค ในกำรชำระหนี้จำนวนดังกล่ ำวนี้ ว่ำ กำรไฟฟ้ำส่ ว น
ภูมิภำคจะมีควำมคิดเห็น ยินยอม หรือตกลงตำมเงื่อนไข ที่ทำง อบต.จระเข้หิน ได้เสนอไป
หรือไม่ อย่ำงไร โดยมีวิธีกำร 2 ข้อ เพื่อจะใช้เป็นข้อเสนอ และข้อตกลงกับกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคเพื่อยอมตกลงตำมข้อเสนอของ อบต.จระเข้หิน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ขอให้ทำง อบต.จระเข้หิ น ได้ ตั้งงบประมำณในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ ำย
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2562 ในปีถัดไป จำนวนครึ่งหนึ่งก่อน คือจำนวน 500,901.24
บำท เพื่อชดใช้หนึ้ในปีที่ 1 ก่อน, และจะตั้งงบประมำณชดใช้หนี้ที่เหลือ อีกครึ่งหนึ่ง คือ
จำนวน 500,901.24 บำท ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้
หมดสิ้นไป และต้องเป็นไปตำมระเบียบวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กฎระเบียบ ตำมกฎหมำยอื่นที่ให้อำนำจไว้
ข้อ 2 หำกใช้วิธีกำรตำมข้อ 1 เสนอแล้ว กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคไม่ยินยอม ทำง อบต.จระเข้หิน
จะได้ทำเรื่องเพื่อขอยกเว้นระเบียบ ต่อผู้มีอำนำจกระทรวงมหำดไทย เพื่อขออนุมัติจ่ำยขำด
เงินสะสม เมื่อได้รับกำรอนุมัติจำกผู้อำนำจดังกล่ำวแล้ว ทำง อบต.จระเข้หินจะได้ดำเนินกำร
เบิกจ่ำยชดใช้หนี้คงค้ำงตำมจำนวนที่ยังคงค้ำงอยู่ให้ครบทั้งหมดครั้งเดียว
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ดังนั้น กระผมจึงขอนำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อรับทรำบถึงข้อมูลต่ ำง ๆ ที่เป็น
ที่มำของกำรเป็นหนึ้ ของ อบต.จระเข้หิน โดยระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐเหมือนกัน และต่อ
จำกนี้ไป คณะผู้บริหำร อบต.จระเข้หิน รวมทั้งข้ำรำชกำรจะได้นำข้อเสนอทั้ง 2 ข้อ ดังที่
กล่ำวมำแล้วเป็นแนวทำงเพื่อขอเจรจำข้อตกลงกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภ ำค เขต 3 (ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อหำข้อยุติเรื่องต่อไป จึงขอนำเสนอเรื่องทั้งหมดนี้ต่อที่ประชุมสภำ
อบต.จระเข้หิน ในวันนี้ เพื่อทรำบ และขอให้คำชี้แนะร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำ
ที่ประชุมสภาฯ

-รับทรำบ และไม่ขัดข้องที่จะให้ใช้วีกำรทั้ง 2 ข้อนี้ เป็นแนวทำงในกำรนำไปเจรจำ
ตกลง เพื่อยุติปัญหำให้กับองค์กรต่อไป เพรำะเป็นปัญหำกับ อบต.จระเข้หิน มำหลำยปีแล้ว

นายก อบต.

-ได้กล่ำวขอบคุณ สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน ที่ได้เสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
ร่วมกัน เพื่อปัญหำนี้จะได้แก้ไขให้หมดสิ้นไป
3.2 เรื่องเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกมติที่ประชุมสภำฯ อนุมัติ
1. เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมำณ เพื่อไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ในข้อบัญ ญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.2561 ของ อบต.จระเข้หิน เนื่องจำกมีควำมสำคัญ และ
จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องดำเนินกำร

นายก อบต.

-ได้กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำก ได้มีหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท.201/ว 7250 ลว. 16 ธันวำคม 2559 เรื่อง กำรอัญเชิญพระบรมฉำยำลักษณ์ สมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์ บดินทรเทพยวรำกูร รัชกำลที่ 10 ถึง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ทุกจังหวัด ให้จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินกำร ดังนี้
1. อันเชิญพระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์ บดินทรเทพย
วรำงกูร (องค์ที่ 1 ในแผ่นดีวีดี) ประดับบริเวณหน้ำศำลำกลำง รวมทั้งพิจำรณำอันเชิญ
พระบรมฉำยำลักษณ์ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์ บดินทรเทพยวรำงกูร
(องค์ที่ 2-12 ในแผ่นดีวีดี) ประดับตำมควำมเหมำะสมต่อไป (รำยละเอียดพระบรมฉำยำ
ลักษณ์ ตำมแผ่นดีวีดีที่ส่งมำด้วย)
2. ตรวจสอบ ดูแลพระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จฯ ตำมข้อ 1 ให้ถูกต้องและงดงำม จึงเรียน
มำเพื่อดำเนินกำร และขอให้แจ้งส่วนรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชนใน
พื้นที่ดำเนินกำรด้วย
ดังนั้น กระผมได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพื่อเป็นกำรแสดงควำมจงรักภักดี ของประชำชน
คนไทยทั่ว ทั้งประเทศรวมทั้งประชำชนในเขตพื้นที่ตำบลจระเข้หิ นต่ อประองค์ ท่ ำ น
รั ช กำลที่ 10 จึ งเห็ น ควรให้ ดำเนินกำรจัดท ำซุ้ มพระบรมฉำยำลั ก ษณ์ สมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว มหำวชิรำลงกรณ์ บดินทรเทพยวรำงกูร ประดับไว้บริเวณด้ำนหน้ำที่ทำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลจระเข้หิน ให้ถูกต้อง และงดงำม โดยมีลักษณะรูปแบบและ
รำยละเอียด ดังนี้
-โดยจัดสร้ำงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนำดยำว 9 เมตร × สูงรวมฐำน 6 เมตร
ประกอบด้วย - กรอบรูป (ไพเบอร์กลำส) ขนำด 3.60 × 2.20 เมตร
- ตรำสัญญำลักษณ์ประจำพระองค์ ขนำด 0.70 เมตร
- พำนพุ่มเงิน – พุ่มทอง ขนำด 0.60 เมตร
- ตรำครุฑ นำด 0.70 เมตร
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- พระบรมฉำยำลักษณ์ (ไวนิล) ติดโครง ขนำด 2.60 × 1.40 เมตร
จำนวน 1 ชุด ประมำณกำรรำคำในกำรจัดสร้ำงฯ ไว้ 99,000 บำท แต่เนื่องจำกใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.2561 ของ อบต.จระเข้หิน ของพวกเรำไม่ได้
ตั้งจ่ำยไว้เป็นโครงกำรจัดสร้ำงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ไว้ ดังนั้น สำนักปลัด อบต. ได้ทำเรื่อง
เพื่อขออนุมัติขอโอนเงินงบประมำณเพื่อไปตั้งจ่ำยเป็นโครงกำรใหม่ขึ้น ดังนี้ คือ “เพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมสภำ อบต.จระเข้หิน ให้ควำมเห็นชอบในกำร
-โอนลดงบประมำณ จำก หมวด ค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ข้อ 1.4.1 หน้ำ 47 (แห่งข้อบัญญัติฯ) เดิมตั้งไว้ 350,000 บำท คงเหลือก่อนโอน 350,000
บำท ขอโอนลดมำ 99,000 บำท (เพื่อตั้งจ่ำยโครงกำรใหม่) งบประมำณคงเหลือหลังโอน
206,388 บำท (สำนักปลัด)
-โอนเพิ่ม เพื่อขอโอนมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ค่ำที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้ำง ประเภทรำยจ่ำยค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค รำยกำร ก่อสร้ำงซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติพระบรมฉำยำลักษณ์ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์ บดินทรเทพยวรำงกูร
รัชกำลที่ 10 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 99,000 บำท (ตำมรำยละเอียดแบบแปลนข้ำงต้นนี้)
ตำมรำยจ่ำยแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110)
ประธานสภาฯ

-ได้กล่ำวขออนุมัติมติที่ประชุมสภำ อบต.จระเข้หิน เพื่อขอควำมเห็นชอบในกำรขอ
โอนลดงบประมำณจำกหมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร ขอโอนลด
99,000 บำท เพื่อโอนเพิ่ม มำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ในหมวดค่ำที่ดินและสิ่ งก่อ สร้ ำง
รำยกำร ก่อสร้ำงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลที่
10 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 99,000 บำท

ที่ประชุมสภาฯ

-มีมติให้ควำมเห็นชอบครบทุกเสียงในที่ประชุม จำนวน 23 เสียง (ยกเว้น ประธำน
สภำฯ งดออกเสียง และขำดประชุม 1 คน จำกจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง (ส.อบต.) รวม
ทั้งหมด 25 คน) ถือว่ำสภำฯ มีมติให้ควำมเห็นชอบ ตำมที่ท่ำน นำยก อบต.จระเข้หิ น
เสนอมำทุกประกำร

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง ขอแจ้งต่อสภำฯ เพื่อทรำบในกำรขอจัดทำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในกำร
แก้ไขปัญหำให้กับประชำชนในพื้นที่ในปัจจุบัน โดยเฉพำะด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนอันจะนำมำ
เพื่อประโยชน์ของประชำชนในพื้นที่เป็นสำคัญ โดย นำยก อบต.จระเข้หิน
ปลัด อบต.

-ได้กล่ำวต่อที่ประชุมสภำฯ ว่ำ ในระเบียบวำระนี้นั้น กระผมก็ใคร่ที่จะขอแจ้งต่อที่
ประชุมสภำฯ ให้ รั บ ทรำบถึง กำรเกิดปัญหำขึ้นแล้ ว จำกกำรที่ได้ประกำศใช้แผนพัฒ นำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.จระเข้หิน สืบเนื่องมำจำกในระยะที่ผ่ำนมำในเขต
พื้นที่อำเภอครบุรีรวมทั้งในเขตพื้นที่ อบต.จระเข้หิน ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลำยวันทำ
ให้เกิดอุทกภัย น้ำป่ำไหลหลำก พัดกัดเซำะถนนหนทำง ทำให้ถนนหลำยสำยขำด ชำรุด
เสียหำย เป็นอย่ำงมำก ทำให้ประชำชนที่ใช้รถ-ถนน สัญจรไปมำระหว่ำงหมู่บ้ำน หรือ
ถนนที่ ใ ช้ บ รรทุ ก พื ช ผลทำงกำรเกษตรได้ รั บ ควำมเสี ย หำยไม่ ส ำมำรถใช้ ไ ด้ เกิ ด ควำม
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เดือดร้อนในหลำยพื้นที่ เมื่อกระผมได้พิจำรณำจำกงบกลำง ประเภท เงินสำรองจ่ำย ใน
ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี พ.ศ.2561 ของ อบต.จระเข้ หิ น ของเรำแล้ ว
เพื่อที่จะนำมำใช้ในกำรปรับปรุง ซ่อมแซมถนน หรือ กำรวำงท่อลอดถนนใหม่ในบำงจุด
เพื่ อ ระบำยน้ ำให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกขึ้ น แล้ ว ก็ มี ง บประมำณอยู่ เ พี ย งจ ำกั ด ประมำณ
212,345 บำท หำกเมื่อเปรียบเทียบกับควำมเสียหำยของถนนหนทำงในหลำย ๆ เส้นในเขต
พื้น ที่แล้ ว ก็คงจะไม่เพีย งพอในกำรนำไปแก้ ไ ขปัญ หำอย่ำงแน่น อน ครั้นจะขอนำเรื่ อ ง
ดังกล่ำวนี้เข้ำสู่ที่ประชุมสภำฯ เพื่อขอจ่ำยขำดเงินสะสมมำแก้ไขปัญหำ ก็ไม่สำมำรถกระทำ
ได้ เนื่องจำกมีถนนอยู่จำนวนหลำยสำยในแต่ละพื้นที่ หมู่บ้ำนในเขตพื้นที่ อบต. ถูกบรรจุ
อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขอ อบต.จระเข้หิน ที่ ไม่ได้อยู่ในแผนกำร
ดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 แต่จะอยู่ในแผนกำรดำเนินงำนปีอื่น ๆ เช่น
แผนกำรดำเนินงำนปี 2562, 2563 และ 2564 เป็นต้น ครั้นจะดำเนินกำรแก้ไขโดยขออนุมัติ
จ่ำยขำดเงินสะสมมำแก้ไขก็ไม่ได้ เพรำะถนนเหล่ำนั้นไม่ได้อยู่ในโครงกำรแผนกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ซึ่งจะไม่เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
กำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 “ข้อ 27 ควำมว่ำ
แผนกำรดำเนินงำนให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำน
อื่น ๆ ที่ต้องดำเนินกำรในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น”
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ดังกล่ำวนี้
กระผมจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมสภำ อบต.จระเข้หิน เพื่อทรำบว่ำ นับแต่นี้ไป คณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น จะได้ดำเนินกำร ตำมข้อ “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของ
ประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำสี่ปีได้ โดยให้
ดำเนินกำรตำมขึ้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น จัดทำร่ำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและควำมจำเป็น เสนอ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
(2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น และประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒ นำ
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิมเติม หรือ เปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
(3) ผู้ บ ริ ห ำรท้ อ งถิ่ น พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ร่ ำ งแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลง และประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง
สำหรับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เพื่อให้ควำมเห็นชอบ
ก่อนแล้ว ผู้บริหำรท้องถิ่นจึงพิจำรณำอนุมัติและประกำศให้ต่อไป” ครับ
นายก อบต.

-ได้กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ หำก อบต.จระเข้หิน ของเรำได้มีกำรเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.จระเข้หิน ของเรำ
แล้ว ตำมกระบวน “ข้อ 22” ที่ ปลัดฯ ได้แจ้งให้ทรำบแล้วนั้น ก็จะสำมำรถทำให้มี
กำรดำเนินกำร กำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ได้
ปรับปรุงเพิ่มเติมโครงกำรต่ำง ๆ บรรจุเพิ่มเติมในแผนพัฒนำขึ้นอีก พร้อมทั้งระบุได้
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ว่ำ งบประมำณในโครงกำรที่ได้บรรจุเพิ่มเติมนั้น เป็นงบประมำณจำกเงินสะสม ซึง่
ก็จะสำมรนำไปตั้งจ่ำยในโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ขำดชำรุดอันเนื่องมำจำก
อุทกภัยที่เกิดขึ้น และสำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชนได้ต่อไป
ครับ และขณะนี้กระผมก็ได้สั่งให้กองช่ำงลงไปตรวจสอบถนนที่ได้รับควำมเสียหำย
พร้อมประมำณกำรรำคำไว้แล้ว และขอร้องให้สมำชิกสภำ อบตฯ ได้ร่วมกับกองช่ำง
ลงตรวจสอบร่ ว มกั น ด้ ว ยนะครั บ เพื่ อ จะได้ รี บ ด ำเนิ น กำร ในกำรจั ด ท ำร่ ำ ง
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ต่อไป
ที่ประชุมสภาฯ

-รับทรำบ และมีควำมเห็นร่วมกันเป็นในทำงเดียวกัน เพื่อจะได้จัดให้มีกำร
ทำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่องอื่นเสนอเพื่อทรำบ

ประธานสภาฯ

-ได้เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุม ได้นำเสนอเรื่องต่ำง ๆ หรือสำสำมำรถ
สอบถำมคณะผู้บริหำรในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของ อบต.จระเข้หิน
เพื่อจะได้ชี้แจงต่อที่ประชุมให้รับทรำบ

ผอ.รร.คลองยำง
(ผอ.ถนัด บันลือ)

-ได้ขอเสนอแนะเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ โรงเรียน คือ
1. โรงเรียนคลองยำง (มูลบนอุปถัมภ์) และโรงเรียนจอมทองวิทยำ ขอให้
ทำง อบต.จระเข้หิ น ได้บริห ำรจัดกำรให้ ทันวันเปิดเทอม (เปิดภำคเรียน) ด้วย
เพรำะเด็กนักเรียนจะได้รับประทำนอำหำรทันเวลำ และก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่ำ เหตุใด
รัฐบำลถึงจัดสรรงบประมำณอำหำรกลำงวันแก่เด็กนักเรียน ตั้งแต่ ชั้น อนุบำล-ป.
6 ในสังกัด สพฐ. เพียงเท่ำนั้น เพรำะนักเรียนระดับ ม.1-ม.3 ไม่ได้รับกำรจัดสรร
ค่ำอำหำรจำกภำครัฐเลย ซึ่งก็ส่งผลกระทบกับโรงเรียนที่จะต้องจัดหำอำหำรมำ
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับประทำนได้อย่ำงทั่วถึง
2. สอบถำมท่ำนนำยก อบต.จระเข้หิน ถึงโครงกำรที่ได้นำเสนอมำของ
โรงเรียน ทั้ง 2 แห่ง คือ โรงเรียนคลองยำง และโรงเรียนจอมทองวิทยำ ใน
โครงกำรพัฒนำพองทุนรอบโรงไฟฟ้ำครบุรี ว่ำขณะนี้ดำเนินกำรเสนอเรื่องไปถึง
ขั้นตอนไหนแล้วใกล้อนุมัติหรือยัง
3. ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมสภำฯ ได้ทรำบถึง ท่ำน ผอ.โรงเรียนจอมทอง
วิทยำ คือ ผอ.ทิน เลำะครบุรี ท่ำนได้ออกจำกรำชกำรไปแล้ว ขณะนี้มีอำจำรย์
สุรพงษ์ เพชรศรี รักษำกำรในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนจอมทองนี้อยู่ และขอฝำกให้
ทำง อบต.จระเข้หิน ได้ให้กำรสนับสนุน ดูแลในด้ำนต่ำง ๆ ให้กับโรงเรียนทั้ง 2
แห่งนี้ด้วย โดยเสมอภำค

กรรมการพัฒฯ
(นำยชุณห์ สอนครบุรี)

-ได้แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมเพื่อทรำบ คือ
1) เรื่อง วัยรุ่น-เด็ก ในพื้นที่หมู่บ้ำนตลิ่งชัน ขับรถมอเตอร์ไซต์เร็ว-เสียงดัง เกรงว่ำ
จะเกิดอันตรำยกับผู้อื่นที่สัญจรไปมำ
2) เรื่อง ถนนจำกหมู่บ้ำนตลิ่งชัน-ฐำนอุทยำนแห่งชำติทับลำน (หน่วย ทล 08) ขำด
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และทำง อบต.จระเข้หิน ได้ทำกำรวำงท่อ คสล. ลอดถนนแล้ว แต่ก็ยังถูกน้ำพัด
เซำะใหม่อีก ขอให้รีบดำเนินกำรแก้ไขด้วย
ผอ.รพ.สต.จระเข้หิน
(รวงทิพย์ แดงสูงเนิน)

-ได้แจ้งเรื่อง เฝ้ำระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A พบผู้ป่วยแล้วอยู่ในเขตพื้นที่
เทศบำล หมู่ที่ 2 บ้ำนจระเข้หิน ขอฝำกประชำสัมพันธ์ ให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ
ทำง อบต.จระเข้หิน ได้ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในพื้นที่ได้รับทรำบ และเฝ้ำ
ระวังด้วย หำกท่ำนใดมีอำกำร ปวดหัว ไข้สูง ให้รีบไปพบแพทย์ด่วนด้วย ไข้หวัด
ใหญ่ มี 3 ชนิด คือ A B C มีสำยพันธุ์ทั้งหมดรวม 162 สำยพันธุ์ ข้อแนะนา คือ
กินร้อน ช้อนกลำง ล้ำงมือ สวมหน้ำกำกอนำมัย

ประธานสภาฯ

-ได้แจ้งว่ำ ขณะนี้มีถนนหลำยสำยขำดชำรุด อันเนื่องจำกเกิดฝนตกหนัก
ติดต่อกันหลำยวันที่ผ่ำนมำ ขอให้ท่ำนนำยก อบต.จระเข้หิน ได้ส่งให้ช่ำงโยธำ (กอง
ช่ำง) ลงไปสำรวจเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุง ซ่อมแซม และแก้ไขปัญหำ
ต่อไป

นายก อบต.
1)

2)

3)

4)

ที่ประชุมสภาฯ

-ได้ขออนุญำตชี้แจง ดังนี้
ได้ตอบข้อซักถำม ท่ำน ผอ.ถนัด บันลื อ ผอ.โรงเรียนคลองยำง ว่ำ ด้ำน
อำหำรกลำงวัน แก่เด็กนักเรียน ทั้ง 2 โรงเรียน นั้น ตนจะให้กองกำรศึกษำ
โดย รก.ผอ.กองกำรศึกษำ (วิภำภรณ์ พันธุ์แก้ว) ดำเนินกำรให้ทันก่อนโรงเรียน
เปิดเทอม อย่ำงแน่นอน
โครงกำรต่ำง ๆ ที่ได้เสนอมำจำกเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้ำครบุรี นั้น ขณะนี้
รอกำรอนุมัติโครงกำรจำกสำนักงำนพลังงำนจังหวัดนครรำชสีมำอยู่ หำกแจ้ง
ลงมำอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้เจ้ำของโครงกำรที่เสนอโครงกำรมำโดย
ทันทีครับ
ได้แจ้งถึงควำมคืบหน้ำของโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ก (คสล)
สำยเขำจอมทอง-ตลิ่งชัน หมู่ที่ 11 ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสี มำ ได้
อนุมัติงบกลำง เพื่อดำเนินกำรให้ จำนวนสองล้ำนกว่ำบำท โดยให้อำเภอครบุรี
เป็นผู้ดำเนินกำรจัดจ้ำง ขณะนี้ทรำบว่ำกำลังอยู่ในระหว่ำงขั้นตอนหำผู้รับจ้ำง
อยู่ในระบบ (E-AOCTION) ประกวดรำคำทำงอิเล็คโทรนิค อยู่
สำหรับโครงกำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะถนนหนทำงที่เกิดกำรชำรุดเสียหำย เนื่องจำก
อุทกภัยในเขตพื้นที่ อบต.จระเข้หิน ที่ผ่ำนมำนั้น กระผมจะให้กองโยธำ โดย
ช่ำงโยธำ ลงไปสำรวจควำมเสียหำยในทุกพื้นที่หมู่บ้ำน เพื่อจะได้เตรียมข้อมูล
ไว้ เพือ่ นำไปสู่กำรขอปรับปรุง เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เสร็จแล้ ว ก็จะได้นำโครงกำรเหล่ำนั้นเข้ำสู่ที่ประชุมสภำ
อบต.จระเข้หิน ในสมัยต่อไปหรืออำจจะขอเปิดสมัยวิสำมัญขึ้นก่อน เพื่อขอ
จ่ำยขำดเงินสะสมในกำรแก้ไขปัญหำต่อไป โดยจะมอบหมำยให้รองไว พิมเสน
ครบุรี รองนำยก อบต.จระเข้หิน ร่วมลงสำรวจควำมเสียหำย ร่วมกับ กองช่ำง
อบต.จระเข้หิน ด้วย
-รับทรำบในเรื่องต่ำง ๆ ทั้งผู้เสนอเรื่องทุกคนและผู้ที่ตอบชี้แจง
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ส.อบต.ม.5
(นพดล อนุตะกุล)

ที่ประชุมสภาฯ
ส.อบต.ม.13
(สมชำย เนียมฉิมพลี)
ที่ประชุมสภาฯ

-ได้ขอฝำกเรื่องถึงท่ำน ผอ.กองช่ำง และท่ำนนำยก อบต.จระเข้หิน ขอให้
กำรออกแบบแปลนในกำรวำงท่อลอดถนนเพื่อจะทำให้มีควำมมั่นคง
แข็งแรงได้มำตรฐำนยิ่งขึ้น ควรทำเป็นแบบบล็อคคอนเวิร์ส (BLOCK CONVERSE) จะ
ดีกว่ำ แบวำงท่อ คสล. ธรรมดำ ถึงแม้ว่ำจะรำคำกำรวำงท่อทั้งสองลักษณะนี้จะมี
รำคำต่ำงกันบ้ำง แต่เมื่อคิดถึงควำมคุ้มค่ำ มั่นคง แข็งแรง ตนเห็นว่ำ กำรวำงท่อ
แบบ BLOCK CONVERSE จะดีกว่ำ คุ้มกว่ำ
-รับทรำบ นำยก อบต., ผอ.กองช่ำง รับไว้พิจำรณำ
-แจ้งว่ำ ถนนสำยศำลแป๊ะกง-คลองบง และถนนคอนกรีตสำยบ้ำนสระ
หลวง-วัดเขำแกลบ ขณะนี้ชำรุดเสียหำยมำกและยังมีถนนสำยหนองอีเค (E.K)
หมู่ที่ 1 ก็ชำรุดเสียหำยมำกเช่นกัน ขอให้ช่ำงโยธำลงไปตรวจสอบด้วย
-รับทรำบ ผอ.กองช่ำง รับทรำบ พร้อมลงตรวจสอบ

ส.อบต.ม.5
(นพดล อนุตะกุล)

-ขอให้ทำง นำยก อบต.จระเข้หิน ได้ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขถนน
เพรำะปัจจุบันถนนพังชำรุดเสียกำยมำก ชำวบ้ำนเดือดร้อนมำก

ที่ประชุมสภาฯ

-รับทรำบ ท่ำนนำยก อบต.จระเข้หิน รับทรำบและจะดำเนินกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมให้

ผู้ใหญ่บ้านมูลบน ม.7
(ชัยรัตน์ คงนวม)

-ได้แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมสภำฯ ว่ำขณะนี้ได้ทรำบว่ำมีกำรยกฐำนะโรงงำน
ไฟฟ้ำครบุรีจำกประเภท ค. เป็นประเภท ข. แล้ว ซึ่งจะส่งผลทำให้ในแต่ละปีนั้น
จะมี เ งิ น กองทุ น โรงงำนไฟฟ้ ำ ฯ เพื่ อ ใช้ พั ฒ นำพื้ น ที่ ร อบ ๆ โรงงำนไฟฟ้ ำ จะมี
งบประมำณเพิ่มขึ้น เกิน 1 ล้ำนบำทขึ้นไปอย่ำงแน่นอน

ที่ประชุมสภาฯ

-รับทรำบ

ส.อบต.ม.11
( แอ็ด ใคร่กระโทก)

-1) ได้สอบถำม ผอ.กองช่ำง ว่ำ กำรก่อสร้ำงถนนคอนกรึดสำยเขำ
จอมทอง-ตลิ่งชัน หมู่ที่ 11 นั้น อยำกทรำบว่ำทรำยรองพื้นถนนดังกล่ำวตำมแบบ
แปลนเป็นทรำยอะไร เพรำะตนสังเกตเห็นว่ำผู้รับจ้ำงเอำทรำบแดงและเอียดลง
2) ได้กล่ำวว่ำ ขอให้มติสภำ อบต.จระเข้หิน มีควำมศักดิ์สิทธิ์บ้ำง เพรำะ
ในกำรแข่งขันกีฬำประชำชนต้ำนยำเสพติด ประจำปีงบประมำณ 2560 ที่ผ่ำนมำ
มติสภำ อบต.ฯ มีมติให้จัดทำ สนำมโรงเรียนบ้ำนคลองยำง (มูลบนอุปถัมภ์) แต่ย้ำย
มำจัดที่สนำมกีฬำ บริษัท น้ำตำลครบุรี จำกัด (มหำชน)

ผอ.กองช่าง
(ศุภกิจ ยื่นกระโทก)

-ได้ตอบคำถำมว่ำ ทรำยที่ใช้รองพื้นนั้นในแบบแปลนเป็นทรำบหยำบ หำก
ท่ำนสมำชิกสภำฯ เห็นแล้วว่ำเป็นทรำบแดงละเอียด กระผมจะไห้ช่ำงผู้ควบคุมงำน
ตรวจสอบก่อน เพื่อจะได้ให้นำทรำยหยำบมำลงรองพื้นให้เป็นไปตำมแบบแปบน
ต่อไป ครับ
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ส.อบต.ม.10
(สมจิตร พิมเสน)

-ได้แจ้งว่ำ ปัจจุบันมีถนนในหมู่ที่ 10 ตลิ่งชัน บำงสำยชำรุด เสียหำยมำก
เหตุจำกฝนตกชุกหลำยวันที่ผ่ำนมำ ขอให้กองช่ำง ลงทำกำรสำรวจด้วย เพรำะ
รำษฎรสัญจรไปมำเดือดร้อนมำก

ส.อบต.ม.3
(บุตรดี อ่อนสำโรง)

-ได้แจ้งว่ำ มีไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 จระเข้หินดับ
จำนวน 1 หลอด ขอให้กองช่ำงลงสำรวจและแก้ไขให้ด้วย

ส.อบต.ม.6
-ได้แจ้งว่ำ มีจุดวำงท่อ คสล.บริเวณถนนสำยบ้ำนไผ่ หมู่ที่ 6 ที่พึ่งจะ(เสริม
(เสริมศักดิ์ ยำมกระโทก) ก่อสร้ำงถนนสำยนี้เสร็จนั้น ได้พังทลำยลงในระยะฝนตกหนักติดต่อกันหลำยวันที่
ผ่ำนมำนี้ ขอให้แจ้งผู้รับจ้ำงมำทำกำรแก้ไขให้ด้วย เพรำะยังอยู่ในระยะประกัน
สัญญำอยู่
ส.อบต.ม.5
(ทิพย์ รุนกระโทก)

-ได้แจ้งว่ำ ขอให้ช่ำงโยธำลงไปสำรวจถนนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้ำนไผ่
ด้วย เพรำะได้รับควำมเสียหำยถนนขำดน้ำกัดเซำะ เช่นเดียวกัน กำรสัญจรไปมำ
ยำกลำบำก

ที่ประชุมสภาฯ

-รับทรำบ ท่ำนนำยก อบต. ผอ.กองช่ำง รับทรำบ ถึงข้อมูลที่ท่ำนสมำชิก
สภำ อบต. ของหมู่ที่ 10, ส.อบต.หมู่ที่ 3, ส.อบต.หมู่ที่ 6, และ ส.อบต.หมู่ที่ 4
ทั้ง 4 ท่ำนนี้ ได้นำเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทรำบ และจะได้ดำเนินกำรต่อไป

ส.อบต.ม.2
(ธันยพร วงศ์สวัสดิ์)

-ได้แสดงควำมคิดเห็นต่อที่ประชุมพร้อมขอฝำกรื่องดังกล่ำวนี้ติดตำมด้วย
1. ต้องข้อสังเกตว่ำ โครงกำรที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
พ.ศ.2560 มีบำงรำยกำร/โครงกำร ตั้งไว้แต่ไม่ได้ดำเนินกำร เช่น โครงกำรจัดเก็บ
ภำษีเคลื่ อนที่ โครงกำรจัด ทำแผนที่ภ ำษี ไม่ได้ดำเนิน กำร ซึ่งจะส่ งผลถึ ง กำร
ประเมินแผนพัฒนำท้องถิ่น หรือ แผนกำรดำเนินงำนประจำปี งบประมำณ พ.ศ.
2560 ที่ ผ่ ำ นมำ จึ ง ขอให้ ท ำงผู้ มี ห น้ ำที่ รั บผิ ด ชอบในโครงกำรได้ ต ระหนัก และ
ด ำเนิ น กำรให้ ค รบถ้ ว นด้ ว ย เพื่ อ แผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น ของ อบต.จระเข้ หิ น จะมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
2. ในกำรจั ดเก็บ ภำษี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ในปีนี้นั้น ควรจะรีบ
ดำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินให้เร็ว เพื่อจะได้ลงสำรวจพื้นที่ด้วยกัน ซึง่
จะทำให้กำรจัดเก็บภำษีมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
3. กำรติดตำมเรื่องคลองกุดหล่ม ขอฝำกถำมรองมงคล ชรำศรี รองปลัดฯ ด้วยว่ำ
เรื่องกำรประสำนงำนกับปลัดอำเภอที่ดำเนินกำรให้ถึงไหนแล้ว ช่ำงรำงวัดที่ดินจะ
ออกมำรำงวัดที่กุดหล่ม หรือไม่
4. กำรติดตำมเก็บภำษีโ รงงำนน้ำตำล ย้อนหลั ง จะเริ่มดำเนินกำรอย่ำงไรให้
ถูกต้อง ขอฝำกฝ่ำยจัดเก็บรำยได้ กองคลังด้วย

ที่ประชุมสภาฯ

-รับทรำบ และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อรับทรำบเพื่อจะได้ดำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะนี้ต่อไป
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ส.อบต.หมู่ที่ 11
(จำเนียน ดำยครบุรี)

-ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
1. เรื่องสอบถำมท่ำนนำยก อบต. เรื่อง คลองหัวนำ ในระยะที่ผ่ำนมำนั้น
แม้กระทั่งในปัจจุบัน ถ้ำหำกฝนตกหนักครั้ งใด น้ำจะไหลลำดลงมำจำกโคกใหญ่
ผ่ำนหมู่บ้ำน มวลน้ำจะพัดเอำทรำยลงมำ แล้วมำปิดปำกท่อบริเวณคลองหัวนำ ซึง่
เป็นพื้นที่ต่ำสุดทำงเข้ำหมู่บ้ำน ทำให้มวลน้ำท่วมถนนรำดยำงทำงเข้ำหมู่บ้ำนเป็น
ประจำ นอกจำกนี้น้ำที่มำขังเอ่ออยู่บริเวณน้ำ เมื่อปริมำณมำกขึ้นก็จะท่วมเอ่อเข้ำ
ไปในหมู่บ้ำน โดยเฉพำะหมู่ที่ 11 ที่อยู่ด้ำนล่ำงติดคลองหัวนำ เห็นว่ำมีเจ้ำหน้ำที่
จำกจังหวัดนครรำชสีมำ ลงมำทำกำรสำรวจตรวจสอบแล้วแล้วว่ำจะดำเนินกำร
แก้ไขให้ ไม่ทรำบว่ำ เรื่องถึงไหนแล้ว ขอให้ติดตำมให้ด้วย
2 .เรื่องกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตสำยเขำจอมทอง-ตลิ่งชัน หมู่ที่ 11 ตน
ได้พบว่ำ เห็นผู้รับจ้ำงได้เอำทรำยแดงลงรองพื้น แต่ในแบบแปลนก่อสร้ำงนั้นเป็น
ทรำยหยำบ ก็ขอให้ช่ำงผู้ควบคุมงำนได้แจ้งให้ผู้รับจ้ำงทำตำมแบบแปลนด้วย หำก
ขณะนี้ผู้รับจ้ำงไดลงทรำยแดงงรองพื้นแล้ว ก็ขอให้นำทรำยหยำบมำลงทับอีกก็ได้
จึงของฝำก ผอ.กองช่ำง ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
3. เรื่อง กำรส่งรำยงำนกำรประชุมสภำในครั้งนี้นั้น ขอให้ส่งเอกสำรที่ส่ง
มำด้วยไปพร้อมด้วย เช่น รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น
ประจำปี งบประมำณ 2560 ครั้งที่ 2 ซึ่งไม่ได้ส่งมำพร้อมเลย ทำให้ไม่ได้ตรวจ
ตรำก่อนเลย

ประธานสภาฯ

-ได้ ก ล่ ำ วขอโทษต่ อ ที่ ป ระชุ ม เพรำะในกำรประชุ ม ในครำวนี้ นั้ น ทำง
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนดังกล่ำวได้แจ้งตนเองให้ทรำบเบื้องต้น
แล้ว เพรำะจะต้องไปปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกับทำงอำเภอครบุรี ติดต่อกันหลำยวันใน
งำนวันพระรำชทำนเพลิงศพ พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ตั้งแต่วันเตรียมกำร จนถึง
วันพระรำชทำนเพลิงศพ ซึ่งได้บอกกับตนแล้วว่ำเอกสำรต่ำง ๆ จะจัดเตรียมไว้ก่อน
เข้ำประชุมสภำฯ ในตอนเช้ำ

ที่ประชุมสภาฯ

-รับทรำบ ผอ.กองช่ำง รับทรำบ เลขำสภำฯ รับทรำบ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ในกำรส่งรำยงำนกำรประชุมให้ครบถ้วนก่อนวันประชุมในครำวต่อไป

รองนายก อบต.
(ไว พิมเสนครบุรี)

-ได้กล่ำวแจ้งต่อที่ประชุมสภำฯ ว่ำ โดยสภำพปกติของคลองหัวนำ นั้น
สภำพพื้นที่ต่ำอยู่ทำงเข้ำหมู่บ้ำนตลิ่งชัน ในฤดูปกติธรรมดำนั้น จะไม่มีน้ำขัง แต่จะ
มีน้ำมำกในช่วงฤดูฝนเพรำะเป็นพื้นที่รองรับน้ำที่ไหลมำกจำกพื้นที่สู่กว่ำเช่นไหลมำ
จำกโคกใหญ่ ไหลลำดผ่ำนหมู่บ้ำนตลิ่งชันทั้ง 4 หมู่บ้ำน น้ำจะไหลหลำกลงมำ
รวมกันบริเวณพื้นที่คลองหัวหนำดังกล่ำวนี้ วิธีแก้ไขคือ จะต้องทำกำรก่อสร้ำงเป็น
บล็ อคคอนเวิร์ ส ข้ำมถนนให้ ได้เพื่อให้ มีทำงระบำยน้ำที่เ พียงพอ หรือก่อสร้ำ ง
สะพำนคอนกรีตข้ำมบริเวณพื้นที่นี้เท่ำนั้น หากวำงท่อ คสล.อัดแรงลงมำ ทรำยจะ
อุดตัน กำรระบำยน้ำทิ้งไม่ทันกำร น้ำก็คงท่วมเหมือนเช่นเคย
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ส.อบต.ม.5
(นพดล อนุตะกุล)

-ได้กล่ำวต่อที่ประชุมสภำฯ โดยขอให้นำยช่ำงผู้ควบคุมงำนกำรก่อสร้ำงข
โครงกำรทุกโครงกำร ของ อบต.จระเข้หิน ให้ลงควบคุมงำน ดูแล โดยใกล้ชิดด้วย
เพรำะตนเห็นว่ำถนนคอนกรีต เช่น ถนนคอนกรีต หมู่ที่ 11 ชำรุดเสียหำยเร็ว
เกินไป เพื่อจะให้งำนมีคุณภำพมั่นคงแข็งแรงมีอำยุกำรใช้งำนนำนมำกขึ้น

ที่ประชุมสภาฯ

-รับทรำบ ทั้ง 2 ท่ำนที่กล่ำวต่อสภำฯ ท่ำน ผอ.กองช่ำง รับทรำบ
5.2 เรื่อ เสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกมติที่ประชุมสภำฯ เพื่อคัดเลือกสมำชิกสภำ
อบต.จระเข้หิน จำนวน 2 ท่ำน เป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุ ขภำพ
อบต.จระเข้หิน แทนตำแหน่งที่ว่ำง เนื่องจำกครบวำระดำรงตำแหน่ง

รองปลัด อบต.
(จ่ำเอกมงคล ชรำศรี)

-ได้กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ ขณะนี้ คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ
อบต.จระเข้หิน มีกรรมกำรกองทุนบำงตำแหน่ง คือ ตัวแทนที่มำจำกกำรคัดเลือก
จำกสมำชิกสภำ อบต.จระเข้หิน จำนวน 2 ท่ำน ได้หมดวำระกำรดำรงตำแหน่งลง
กรณีครบ 2 ปีแล้ว คือ นำงธันยพร วงศ์สวัสดิ์ ส.อบต.ม.2 และ นำยจำเนียน
ดำยครบุรี ส.อบต.ม.11 ดังนั้น กระผมจึขอนำเสนอเรื่อง “กำรคัดเลือกสมำชิกสภำ
อบต.จระเข้หิน จำนวน 2 ท่ำน เพื่อไปดำรงตำแหน่งแทนที่ว่ำง ครับ...สำหรับ
วิธีกำรเลือกผู้แทนจำกสมำชิกสภำฯ นี้นั้น ขอใช้วิธีเลือกตำมข้อ 8 วรรคหนึ่ง ของ
ระเบียบ มท. ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2549 เพรำะจะต้อง
เลือกทีละคน ไม่สำมำรถเลือกครั้งเดียว เป็นกรรมกำรกองทุนประกันสุขภำพฯ
จำนวน 2 คนได้ ชื่อที่เสนอนั้นไม่จำกัดจำนวน กำรเสนอชื่อจะต้องมีผู้รับรอง 2
คน หากการคัดเลือกกรรมกำรกองทุน คนที่ 1 มีผู้เสนอชื่อมำกกว่ำ 1 คน กำร
คัดเลือกตำมจ้อ 8 วรรคหนึ่ง คือ จะต้องเขียนขื่อตัว ชื่อสกุล ลงในแผ่นกระดำษ
และใส่ซอง (ตำมข้อ 75 วรรคสำม) โดยจะให้ผู้ได้ รับคะแนนสูงสุดเป็นกรรมกำร
กองทุน คนที่ 1 หลักจำกนั้นจึงมำคัดเลือกหำกกรรมกำรกองทุนฯ คนที่ 2 ต่อไป/
วิธีกำรขั้นตอนก็เหมือนกันกับกำรคัดเลือกกรรมกำรกองทุน คนที่ 1 ครับ
แต่ถ้ำเกิดกรณีกำรคัดเลื อกกรรมกำรกองทุนฯ ในแต่ล ะคน เช่น เลื อก
กรรมกำรกองทุน คนที่ 1 มีผู้เสนอชื่อเพียงคนเดียว ก็ถือว่ำผู้นั้นก็ได้เป็นกรรมกำร
กองทุนคนที่ 1 ไปเลย และเมื่อเลือกกรรมกำรกองทุน คนที่ 2 ก็มีผู้เสนอชื่อเพียง
คนเดียว ก็ถือได้ว่ำผู้นั้นก็ได้เป็นกรรมกำรกองทุน คนที่ 2 ได้เลย (ขอให้วิธีกำร
ตำมข้อ 14 ของระเบียบมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.
2559) ที่ประชุมพอเข้ำใจนะครับ

ประธานสภาฯ

-ได้กล่ำวขอบคุณท่ำนรองปลัดฯ ที่ได้ชี้แจง และนำเรื่องกำรคัดเลือก
สมำชิกสภำฯ จำนวน 2 ท่ำน เพื่อเป็นกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ
อบต.จระเข้หิน แทนตำแหน่งที่ว่ำง จำกนั้นจึงได้เปิดโอกำส...

....................................................
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ส.อบต.ม.5
(นพดล อนุตะกุล)

-ได้เสนอชื่อ นำงธันยพร วงศ์สวัสดิ์ ส.อบต.ม.2 ให้เป็นกรรมกำรกองทุน
คนที่ 1 โดยมีผู้รับรอง 2 ท่ำน คือ (1.) นำยจำเนียน ดำยครบุรี ส.อบต.ม.11
(2.) นำยสำกล ดุมครบุรี ส.อบต.ม.5 และก็ไม่มีส.อบต. ท่ำนใด ได้เสนอชื่อผู้อื่น
ร่ ว มแข่ ง ขั น กำรคั ด เลื อ กอี ถื อ ว่ ำ นำงธั น ยพร วงศ์ ส วั ส ดิ์ ส.อบต.ม.2 ได้ เ ป็ น
กรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ อบต.จระเข้หิน คนที่ 1

ส.อบต.ม.6
(สุพรรณ พรรัตนรังษี)

-ได้เสนอชื่อ นำยอุดม ชวฤทธิ์ ส.อบต.ม.7 ให้เป็นกรรมกำรกองทุน
คนที่ 2 โดยมีผู้รับรอง 2 ท่ำน คือ (1.) นำงดำรำ คงนวม ส.อบต.ม.7
(2) นำยเสริมศักดิ์ ยำมกระโทก ส.อบต.ม.6 และก็ไม่มี ส.อบต.ท่ำนใดเสนอชื่อ
ผู้อื่นร่วมแข่งขันกำรคัดเลือกขึ้นอีก ถือว่ำ นำยอุดม ชวฤทธิ์ ส.อบต.ม.7 ได้เป็น
กรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ อบต.จระเข้หิน คนที่ 2

ประธานสภาฯ

-ได้กล่ำวสรุปแล้วว่ำ ผู้แทนของสมำชิกสภำ อบต.จระเข้หินที่ได้รับกำร
คัดเลือกจำกที่ประชุมสภำ อบต.จระเข้หิน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพ อบต.จระเข้หิน จำนวน 2 ท่ำน เรียบร้อยแล้ว
คือ นำงธันยพร วงศ์สวัสดิ์ ส.อบต.ม.2 และ นำยอุดม ชวฤทธิ์ ส.อบต.ม.7

ที่ประชุมสภาฯ
ประธานสภาฯ

-รับทรำบ
-ได้กล่ำวขอบคุณท่ำนคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ คณะกรรมกำมรพัฒนำ
ท้องถิ่นของ อบต.จระเข้หิน ตลอดจนข้ำรำชกำร พนักงำน ทุกคนที่ได้เข้ำ ร่ว ม
ประชุมกันโดยพร้อมเพรียงและได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ พร้อมรับทรำบเรื่องต่ำง ๆ ที่
สำคัญอันเป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อจะได้นำไปปรับปรุง แก้ไข อันจะส่งผลถึงควำม
เจริญรุ่งเรื่องของท้องถิ่นต่อไป

ปิดประชุม เวลำ 13.30 น.
ลงชื่อ ลำทูล ภำคภูมิ.ผู้บันทึก
(นำยลำทูล ภำคภูมิ)
เลขำนุกำรสภำ อบต.จระเข้หิน
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