
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบา้นโตก 

สมัยสามัญ  สมัยที ่ 1/2558   ครั้งที ่  1 

วันที ่  13   เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.2558 

เวลา  09.00  น. 

ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 

     รายชื่อผู้มาประชุม 

   ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประมวล  สุขดี ประธานสภา อบต. ประมวล  สุขดี 

 2 นายสมนึก  หมื่นสี รองประธานสภา อบต. สมนึก  หมื่นสี 

 3 นายส้มแป้น  อิงคนินันท์ สมาชิกสภา อบต. ส้มแป้น  อิงคนินันท์ 

 4 นางไพริน  บัวค า สมาชิกสภา อบต. ไพริน  บัวค า 

 5 นายคนอง  พุฒฟัก สมาชิกสภา อบต. คนอง  พุฒฟัก 

 6 นางชุติมา  อินทร์พร สมาชิกสภา อบต. ชุติมา  อินทร์พร 

 7 พ.ต.สมบูรณ์  ขนันทอง สมาชิกสภา อบต. สมบูรณ์  ขนันทอง 

 8 นายรุ่ง  แก้วบุญเรอืง สมาชิกสภา อบต. รุ่ง  แก้วบุญเรอืง 

 9 นายบุญชว่ย  ขาวลูกอิน สมาชิกสภา อบต. บุญชว่ย  ขาวลูกอิน 

 10 นางพัสวี  สิรบิุตร สมาชิกสภา อบต. พัสวี  สิรบิุตร 

 11 นายตุ๋ย  ทองดี สมาชิกสภา อบต. ตุ๋ย  ทองดี 

 12 นางสายหยุด  พึ่งเมอืง สมาชิกสภา อบต. สายหยุด  พึ่งเมอืง 

 13 นายประดิษฐ  กองเตย สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ  กองเตย 

 14 นางอัมพร  ใกล้สมจิตต์ สมาชิกสภา อบต. อัมพร  ใกล้สมจิตต์ 

 15 นางวันเพ็ญ  บุญเหมอืน สมาชิกสภา อบต. วันเพ็ญ  บุญเหมอืน 

 16 นายสมศักดิ์  ศรสีอาด สมาชิกสภา อบต. สมศักดิ์  ศรสีอาด 

 17 นายสมศักดิ์  เฟื่องฟุ้ง สมาชิกสภา อบต. สมศักดิ์  เฟื่องฟุ้ง 

 18 นางสงกรานต์  แสงอุน่ สมาชิกสภา อบต. สงกรานต์  แสงอุน่ 

 19 นายทวี  แสงอุน่ สมาชิกสภา อบต. ทวี  แสงอุน่ 

 20 นางสนทิ  โยเฮือง สมาชิกสภา อบต. สนิท  โยเฮือง 

 21 นายเสวย  รักษา สมาชิกสภา อบต. เสวย  รักษา 

 22 นางยุพา  พรหมลัทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ยุพา  พรหมลัทธิ ์

 23 นางสาวสมศรี  แก้วเรือนชัย สมาชิกสภา อบต. สมศรี  แก้วเรือนชัย 
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รายชื่อผู้มาประชุม 

   ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

24 นางเบ็ญจมาภรณ์  รัตนพันธ์ สมาชิกสภา อบต. 

เบ็ญจมาภรณ์  รัตน

พันธ์ 

 25 นายสุระศักดิ์  แก้วภริมย์ สมาชิกสภา อบต. สุระศักดิ์  แก้วภริมย์ 

 26 นายกิตตคิุณ  กุลพันธ์ เลขานุการสภา อบต. กิตติคุณ  กุลพันธ์ 

  

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

   ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสาวลักษณา  ศิริชื่นวิจิตร ปลัด อบต. ลักษณา  ศิริช่ืนวิจติร 

 2 นางสาวจารุนยี์  ทองดี หัวหนา้ส านักปลัด จารุนยี์  ทองดี 

 3 นายพาสกร  ประทุมมาศ บุคลากร พาสกร  ประทุมมาศ 

 4 นายทนงค ์ แย้มข า นิตกิร ทนงค ์ แย้มข า 

 5 นายศิรพิันธ์  พันธ์ขะวงค์ ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 11 ศริิพันธ์  พันธ์ขะวงค์ 

 6 นางนงนุช  มิ่งขวัญ ก านันต าบลบ้านโตก นงนุช  มิ่งขวัญ 

 7 นายนิรวิทธิ์  กางถิ่น ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 9 นิรวิทธิ์  กางถิ่น 

 8 นายสัน  ปานเผือก ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 10 สัน  ปานเผอืก 

 9 นางสาวสมศรี  แก้วเรือนชัย ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 12 สมศร ี แก้วเรอืนชัย 

 10 นางประกอบ  ใสดี ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 3 ประกอบ  ใสดี 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบา้นโตก 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1/2558   ครั้งที่ 1 

วันที่   13   เดอืนกุมภาพันธ์    พ.ศ.2558 

เวลา  09.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
************************************** 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านโตกเข้าร่วมประชุม  โดยมีนายประมวล  สุขดี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านโตก  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ฯ มีสมาชิกอยู่ในต าแหน่ง  26  คน  เข้าร่วมประชุม  26  

คน  ไม่มาประชุม  -  คน  ครบองค์ประชุม 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา ฯ  ผมขอเชญินางสาวลักษณา  ศริิช่ืนวิจติร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   

ปฎิบัติหน้าที่ของ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ชี้แจงการ

บริหารงานภายใน อบต. ในกรณีที่ไม่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ครับ 

ปลัด อบต.ปฎิบัติ เรื่องที่  1  ตามหนังสืออ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  ที่  พช  0023.6/5276  ลง

วันที่   

หนา้ที่ของนายก อบต. 30  ธันวาคม  2557  เรื่อง  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกพ้น

จากต าแหน่ง  และคงมีหลายท่านสงสัยว่า อบต.บ้านโตกจะบริหารงานได้หรือไม่  

และจะด าเนนิงานไปในทิศทางใด  ดฉิันขอชีแ้จงการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านโตก

ในกรณีที่นายก อบต.บ้านโตก  พ้นจากต าแหน่ง  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  6  

(พ.ศ.2552)  มาตรา  64  (8)  วรรคสาม  ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่ของนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการช่ัวคราวจนถึงวันประกาศผล

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และตามประกาศคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ  ฉบับที่  85/2557 ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557  เรื่องการ

ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการช่ัวคราว  ข้อ  11  ใน

กรณีผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือว่างลง  ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การ



บริหารงานบุคคลเรื่องใดเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัดองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นจะท าหนา้ที่ตามวรรคหนึ่งได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 
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คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลหรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  แล้วแต่กรณีก่อน  ซึ่งตาม

ระเบียบดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก ได้ออกค าสั่ ง เลขที่  

618/2557  แต่งตั้งให้นางสาวลักษณา  ศิริชื่นวิจิตร  ต าแหน่งปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  

นับตั้งแต่วันที่  30  ธันวาคม  2557  เป็นต้นไป  ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านโตกได้   

 เรื่องท่ี  2  ตามที่นายณัฐวีร์  ศรีสวัสดิ์  ผู้อ านวยการกองช่าง  มคี าสั่งให้พัก

ราชการกรณีถูกสอบสวนทางวินัยนั้น  บัดนีค้ณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล

จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้มมีตใินที่ประชุมครั้งที่  1/2558  เมื่อวันที่  22  มกราคม  

2558  ให้กลับเข้ารับราชการได้   

เรื่องท่ี  3  โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายของหมู่ที่  2  บ้านโตกกลาง  

และหมู่ที่  6  บ้านทุ่งแค  ขณะนีง้านพัสดุได้ด าเนินการประกาศสอบราคาแล้ว  

จงึขอแจง้ให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทั้ง  2  หมูไ่ด้ทราบและแจง้ให้ประชาชนได้

ทราบด้วยนะค่ะ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

เลขานุการสภา ฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  สมัย 

สามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ.2557  ครั้งที่  1  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่  1  

ธันวาคม  2557  เมื่อผมได้อา่นรายงานการประชุมแล้วมสีมาชิกท่านใดจะขอ

แก้ไขรายงานการประชุม ฯ  กรุณาขออนุญาตที่ประชุมสภาตามข้อบังคับว่าด้วย

การประชุมสภา 

ประธานสภา ฯ  เมื่อไม่มีท่านใดจะขอแก้ไขหรอืมีความเห็นเป็นอย่างอื่น  ถือวา่ที่ 

ประชุม ฯ เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แลว้  

ที่ประชุม ฯ  มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ ครัง้ที่แล้ว 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ    ขอเชญิปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหาร 



ส่วนต าบลบ้านโตก  ช้ีแจงเลยครับ 
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ปลัด อบต.ปฏิบัติ ตามที่ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2558   

หนา้ที่ของ นายก ฯ ไปแล้วนัน้  ปรากฏว่ามีโครงการบางโครงการที่ตอ้งมกีารเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง 

 และเปลี่ยนแปลงสถานที่ส าหรับด าเนินการ  ดังนัน้จงึขอความเห็นชอบต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ตามโครงการตอ่ไปนี ้

 1.โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมูบ่้าน  หมู่ที่  7  บ้านพี ้ ต าบลบ้าน

โตก  อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ  100,000  บาท  

ตามข้อบัญญัติไม่ได้ระบุชื่อซอย  ดังนัน้จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการลงหิน

คลุกซ่อมแซมถนนสายคลองห้วยชัน  หมู่ที่  7  บ้านพี้  ต าบลบ้านโตก  

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์   

ประธานสภา ฯ ผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วย 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  26  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ปลัด อบต.ปฏิบัติ 2.โครงการก่อสร้างถนน  คสล. (สายสับไฟ)  หมูท่ี่  10  บ้านพนานิคม  ต าบล 

หนา้ที่ของนายก อบต. บ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  

ยาว  113.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรอืพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  565.00  

ตารางเมตร   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนด  ขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการก่อสร้างถนน  คสล. 

(สายสนามเป้า)  หมู่ที่  10  บ้านพนานิคม  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมือง

เพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  113.00  

เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรอืพื้นที่ไม่น้อยกว่า  565.00  ตารางเมตร   

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองค์การบรหิารส่วน

ต าบลก าหนด   

ประธานสภา ฯ ผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วย 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  26  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ปลัด อบต.ปฏิบัติ โครงการที่ขอจ่ายขาดเงนิสะสม  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

หนา้ที่ของนายก อบต. บ้านโตก  สมัยสามัญ  สมัยที่  2/2557  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  

2557  ปรากฏว่ามีโครงการบางโครงการที่ตอ้งมกีารเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงและ

เปลี่ยนแปลงขนาดของโครงการ  ดังนัน้จึงขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ตามโครงการตอ่ไปนี้ 

1.โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน  หมู่ที่  8  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมือง

เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์    งบประมาณ  99,900  บาท  จ านวน 3 จุดคือ 



 9.1 ซอยนางฉลอง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร 

 9.2 ซอยคลองวังใหญ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร 
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 9.3 ซอยนายส ารวย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 221.00 เมตร 

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการลง

หนิคลุกซ่อมแซมถนน  หมู่ที่  8  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  

จังหวัดเพชรบูรณ์    งบประมาณ  99,900  บาท  จ านวน 3 จุดคอื 

 9.1 ซอยนางล้อม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร 

 9.2 ซอยคลองวังใหญ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร 

 9.3 ซอยนายส ารวย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 221.00 เมตร 

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด   

ประธานสภา ฯ ผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วย 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  26  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ปลัด อบต.ปฏิบัติ เนื่องจากอ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  และส านักตรวจเงินแผน่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์   

หนา้ที่ของนายก อบต. มีหนังสือแจ้งว่าที่มาของงบประมาณในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง

เอนกประสงค์  ฯ  และการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง  นั้นมีที่มาไม่ชัดเจนเนื่องจาก

รายงานการประชุมสภา  ฯ  เพื่อขอจ่ายขาดเงินสะสมนั้นไม่เรียบร้อยและ

เลขานุการสภา อบต.บ้านโตกร้องเรียนว่ายังไม่ได้จัดท ารายงานการประชุม ฯ  

แล้วไปเอารายงานการประชุมสภา ฯ  ที่ไหนมาจัดท าประกาศ  ทั้งนี้อ าเภอเมือง

เพชรบูรณ์ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกรายงานข้อเท็จจริงในเรื่อง

ดังกล่าวให้ทราบ  ดังนั้นดิฉันจึงขอเสนอว่าควรให้กระบวนการสอบสวน

ข้อเท็จจริงที่มาของงบประมาณให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วจึงด าเนินการประกาศจัดซื้อ

รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์  และที่ได้กล่าวอ้างว่ามีความจ าเป็น

เร่งด่วนเพราะเราไม่มีรถบรรทุกน้ านั้น  ขณะนี้รถบรรทุกน้ าของเราก็ก าลัง

ด าเนนิการซ่อมแซมอยู่  หากมีสาธารณภัยเกิดขึ้นเราก็สามารถขอรับบริการจาก

เครือข่ายของเราได้อยู่  ดังนั้นดิฉันจึงขอให้สภา ฯ  พิจารณาว่าเราควรจะให้ผล

การตรวจสอบมันเสร็จสิน้ก่อนแล้วจึงขอจัดซื้อกันใหม่  หรอืจะด าเนนิการตอ่ไป 

ประธานสภา   ผมขอมตทิี่ประชุมสภา ฯ  ด้วย 

ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบให้ตรวจสอบก่อน     26    เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออก

เสียง   -   เสียง 

ปลัด อบต.ปฏิบัติ การจัดซือ้รถตักหนา้ขุดหลัง  สมาชิกสภา ฯ ทุกท่านก็ทราบกันอยู่แล้วว่าที่มา 

หนา้ที่ของนายก อบต. ของงบประมาณ มีที่มาไม่ชัดเจน ดังนั้นดิฉันจึงขอให้สภาพิจารณาว่าควรจะชะลอ

การจัดซือ้จัดจา้งออกไปก่อน หรอืจะด าเนนิการตอ่ไป 



ประธานสภา ฯ ผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ชะลอไว้ก่อน  26  เสียง  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  งดออกเสียง   -   

เสียง 

ปลัด อบต.ปฏิบัติ ในส่วนของงบประมาณที่ได้ขอจา่ยขาดเงินสะสมไว้  จ านวน  33  โครงการ 

หนา้ที่ของนายก อบต. ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่  4/2557  วันที่  30  กันยายน  

2557  นั้นจะมีบางโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  และมีที่มาของงบประมาณ

ไม่ชัดเจนด้วยนั้น  ในส่วนที่เหลืออยู่ดิฉันขอให้สภา ฯ  พิจารณาด้วยว่าจะ

ด าเนนิการตอ่ไปหรอืจะชะลอไว้ก่อน 

ประธานสภา ฯ ผมขอมตทิี่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ชะลอไว้ก่อน   26  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง   -   

เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น  ๆ 

ประธานสภา ฯ  ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 

ปลัด อบต. เรื่องท่ี  1  การใชจ้่ายเงนิสะสมดิฉันขอชีแ้จงเกี่ยวกับการขออนุมัตจิ่ายขาดเงนิ

สะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงนิ  การเบิกจ่ายเงนิ  

การฝากเงนิ  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

พ.ศ.2547  ข้อ  89  “องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอาจใชจ้า่ยเงนิสะสมได้  

โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน 

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ

เดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ตอ้งเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหรอืตามที่กฎหมายก าหนด....”  และตามหนังสือที่  มท  0808.4/ว 

3161  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2553  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้

จา่ยเงนิสะสมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการรับเงนิการเบิกจ่ายเงนิ  การฝากเงนิ  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจ

เงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  

2)  พ.ศ.2548  ข้อ  89  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้

จา่ยเงนิสะสมโดยให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะอนุมัต ิ กระทรวงมหาดไทย

พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การจา่ยเงนิสะสมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นไป



ในแนวทางเดียวกันจึงซักซ้อมความเข้าใจการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  ดังนี้ 
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 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จา่ยเงนิสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา

ท้องถิ่นให้ระบุวัตถุประสงค์ในการใชจ้่ายเงนิให้ชัดเจน  และให้ค านึงถึงประโยชน์

ของประชาชนและจะรับเป็นส าคัญ 

 2.ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงหากไม่ท าจะไม่สามารถ 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนได้หรอืท้องถิ่นอาจขาดโอกาสที่จะได้รับ

การพัฒนา 

 3.เป็นกิจการทีเ่กี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่หรอื

จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรอืเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งหากเป็นโครงการเพื่อการลงทุนหรอืค่าก่อสร้าง

อาคารหรอืซือ้ที่ดนิหรือโครงการที่ใชว้งเงินงบประมาณที่มมีูลค่าสูงให้พิจารณา

ด าเนนิการดังนี้ 

  3.1  จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรอืงบประมาณรายจา่ย

เพิ่มเติมหรอืงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายก่อนเป็นล าดับแรก 

3.2  กรณีที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้ตัง้งบประมาณหรอืโอน

งบประมาณมาตั้งจ่ายไว้แล้ว  แต่งบประมาณมีไมเ่พียงพอก็อาจใช้จา่ยจากเงนิ

สะสมสมทบเพื่อการนั้นได้  หากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเป็น

โครงการที่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนในการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรอื

การบริหารชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่และไม่อาจรอจัดท าเป็น

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ในปีต่อไปได้ก็อาจใช้จ่ายเงนิสะสมได้  โดยจะต้อง

เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  และองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นมีเงนิสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมใิห้

เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว 

3.3  กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ที่ไม่อาจแยกการ

จัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วน ๆ  และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ

เดียวให้ตัง้งบประมาณรายจา่ยในปีปัจจุบันและปีถัดไป  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2543 

   4. ให้จัดท าประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะใช้จ่ายเงนิสะสม   



โดย ระบุให้ชัดเจนว่าด าเนินการเรื่องใด  สถานที่ด าเนินการที่ใดวงเงินที่จะใช้

เท่าใด  รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  และชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้   
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เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติขอสภาท้องถิ่นและเพื่อให้สามารถ

ตรวจสอบได้   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  2150  

ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2556  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า

เพื่อให้การใชจ้่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง

ตามเจตนารมณ์ของระเบียบและหนังสอืการที่เกี่ยวข้อง  อันเป็นการรักษาไว้ซึ่ง

วินัยทางการเงินและการคลัง  จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ

เกี่ยวกับการใชจ้า่ยเงนิสะสม  ดังนี้ 

ข้อ  3  กรณีการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าครุภัณฑ ์ ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้างที่

มิใช่เรื่องเร่งด่วนให้ตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรืองบประมาณรายจา่ย

เพิ่มเติม  หรอืโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น  พ.ศ.2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว3161  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2553  

เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใชจ้า่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น  ข้อ  3 

ข้อ 5  ในการขออนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสมให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจัดท า

รายละเอียดประกอบการขออนุมัตใิช้จา่ยเงนิสะสมเสนอต่อผู้ที่มอี านาจอนุมัติ

เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาทุกครั้ง 

ซึ่งตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมด  ที่ผ่านมานายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกได้

ขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมไม่เป็นไปตามแนวทาง  ตามระเบียบ  ตามหนังสอืสั่ง

การที่เกี่ยวข้องเลยแมแ้ตค่รั้งเดียว  ซึ่งจากการกระท าดังกล่าวสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ได้ให้ความเห็นชอบโครงการเหล่านั้นไปแล้ว  และท า

ให้สมาชิกสภา อบต.มีความผดิไปด้วย  แตห่ากโครงการใดที่มคีวามจ าเป็น

เร่งดว่นและประชาชนได้รับความเดือดรอ้นจรงิ  ก็ใหส้มาชิกสภา อบต.ท าหนังสอื

พร้อมทั้งแนบรายชื่อผูไ้ด้รับความเดือดรอ้น  รูปถ่ายสถานที่ที่มปีัญหา  ส่งมาให้ 

อบต.  เพื่อน าเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมสภา ฯ  และขออนุมัตติ่อสภา ฯ  ต่อไป  

เรื่องท่ี  2  การใชเ้งินส ารองจ่าย ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ 19  งบประมาณ
รายจา่ยจะก าหนดให้มีเงินส ารองจา่ย เพ่ือกรณีจ าเป็นได้ตามความเหมาะสม 



ส าหรับการอนมุตัใิห้ใช้เงินส ารองจา่ย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน  และถ้าเรา
ใช้เงินส ารองจา่ย   ไปตามโครงการท่ีไมมี่ความจ าเป็นเม่ือเกิดปัญหาความเดือดร้อน   
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เชน่  เกิดอทุกภยั  หรือเกิดสาธารณภยัตา่ง  ๆ  เราจะไมมี่เงินส ารองจา่ยไปชว่ยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัประชาชน 
เรื่องท่ี  3  ชีแ้จงกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ขอยื่นค า

คัดค้านค าขอทุเลาบังคับตามค าสั่งอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  ที่  1060/2557  

ลงวันที่  30  ธันวาคม  2557  เรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

โตกพ้นจากต าแหน่ง  โดยอ้างว่าปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถ

ปฏิบัติงานในการให้บริการสาธารณะเพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นให้แก่ประชาชน

ต าบลบ้านโตกได้ 

และอ้างว่าค าสั่งที่  1060/2557  ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากผู้พิจารณา

ค าสั่งนั้นมีสภาพร้ายแรง  เหตุเพราะว่านายชาครินทร์  อินอิ่ม  เป็น

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

โตกมีสว่นได้เสียกับ หจก.ซ.ปัญจวัตร  แล้วมสีภาพร้ายแรงไม่สามารถจะ

พิจารณาลงนามออกค าสั่งใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกพ้นจาก

ต าแหน่งได้  ประกอบกับคณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่ง  707/2557  

เรื่องแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกมี

ส่วนได้ส่วนเสียกับ  หจก.ซ.ปัญจวัตร  ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนชุดนี้ประกอบ

ไปด้วยนายสมศักดิ์  หลวงเทพ  นางยุพิน  อุทยานวิทยา  และนางมนัญญา  ยิ้ม

แฟน  โดยผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่ามีคณะกรรมการสองคน  ซึ่งได้แก่นางยุพิน  

อุทยานวิทยา  และนางมนัญญา  ยิ้มแฟน  เคยเป็นคณะกรรมการสวนสวนกรณี

ของนางสาวนฤมล  คงตาก  เลขานุการนายก  เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ  

หจก.ซ.ปัญจวัตร  ตามค าสั่งเลขที่  158/2557  ลงวันที่  25  มีนาคม  

2557  ท าให้บุคคลทั้งสองมสีภาพร้ายแรง  ย่อมท าใหก้ารพิจารณาการ

สอบสวนตามค าสั่ง  707/2557  นั้นเป็นไปด้วยความไม่เป็นกลางของ

คณะกรรมการทั้งสอง  จึงท าให้กระบวนการสอบสวนนั้นไม่ชอบด้วยกฎมายและ

ท าให้ค าสัง่  1060/2557  มชิอบด้วยกฎหมายด้วย 

ดิฉันจึงขอชีแ้จงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว  ว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการของศาล

ปกครองพิษณุโลก  และศาลปกครองยังไม่ได้พิจารณาว่าใครแพ้หรอืชนะต้องรอ

ค าสั่งของศาลปกครองก่อน  ส่วนกรณีที่มีผูก้ล่าวว่าอดีตนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านโตก  จะกลับมาปฎิบัติงานในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2558  วันที่  



9  กุมภาพันธ์  2558  และวันที่  16  กุมภาพันธ์  2558  นั้นตอนนีย้ังไม่มี

ใครสามารถตอบได้  เนื่องจากผู้ฟอ้งคดีคืออดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านโตก  ได้ยื่นค าขอทุเลาบังคับตามค าสั่งและศาลปกครองพิษณุโลกได้นัดไต่

สวนในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2558  ซึ่งอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้มหีนังสอืแจง้

ให้ทาง  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ได้น าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปใหถ้้อยค าต่อ

ศาลปกครองพษิณุโลก  ได้แก่ 

1.นางสาวลักษณา  ศิริช่ืนวิจติร   

2.นางสาวจารุนยี์  ทองดี 

3.นายทนงค์  แย้มข า 

4.นางแพรวนภา  นาคเพชร 

5.นายพาสกร  ประทุมมาศ 

ซึ่งขณะนีศ้าลปกครองพิษณุโลก  อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาซึ่งไม่สามารถบอก

ได้วา่จะได้กลับมาปฎิบัติหน้าที่ได้หรอืไม่ประการใด  

เรื่องที่  4  ชี้แจงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์  ซึ่งผู้ฟ้อง

คดีกล่าวอ้างว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกไม่มีรถบรรทุกน้ าเพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้ง  และประชาชนที่ประสบอัคคีภัย

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที  

เนื่องจากรถบรรทุกน้ าคันเดิมช ารุดและเก่าไม่สามารถใช้งานได้  ซึ่งเมื่อวันที่  22  

มกราคม  2558  ได้เกิดไฟไหม้หญ้าข้างทางบริเวณหมู่ที่  9  ต าบลบ้านโตก  

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  และกล่าวว่าการที่คณะกรรมการ

ประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศยกเลิกการประมูลนั้น  ท าให้

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนั้น  ดิฉันขอชี้แจงว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  โดยนายทนงค์  แย้มข า  เป็น

ผู้รับการแจ้งเหตุและเป็นผู้ประสานขอรถน้ าดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วน

ต าบลชอนไพร  ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

โตก  นอกจากนี้แล้วองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ยังมีเครือข่ายความ

ร่วมมือในการประสานขอรถน้ าดับเพลิงจากหน่วยงานใกล้เคียง  เช่น  เทศบาล

ต าบลวังชมภู    เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์    องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เพชรบูรณ์  องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมพู  และองค์การบริหารส่วนต าบล

ชอนไพร  ซึ่งหากเกิดเหตุขึ้นก็สามารถระงับเหตุแห่งสาธารณะไว้ได้  และสาเหตุ



ของการยกเลิกประกาศประมูลเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกได้รับ

การท้วงติงจากส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์  และอ าเภอเมือง

เพชรบูรณ์  ว่ามีการรอ้งเรียนการจัดซือ้รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงคันดังกล่าว ว่า

ที่มาของงบประมาณในการจัดซื้อนั้นมีที่มาไม่ถูกต้อง  เนื่องจากการขอจ่ายขาด

เงินสะสมในคราวประชุมสภาสมัยสมัยวิสามัญ  สมัยที่   4/2557  ครั้งที่  1  

เมื่อวันที่  30  กันยายน  2557  นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเลขานุการสภา 

ฯ  ยัง 
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ไม่ได้จัดท ารายงานการประชุมสภา  ฯ  แต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

โตกเป็นผู้สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกเป็นผู้

พิมพ์ขึ้นตามค าสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  จึงเป็นสาเหตุ

ที่มาของการที่คณะกรรมการ ฯ  ยกเลิกประกาศการประมูลดังกล่าว 

ประธานสภา ฯ  ในล าดับต่อไปผมขอเชิญนายทนงค ์ แย้มข า  ต าแหน่งนิติกร  ได้ช้ีแจงเรื่องค าสั่ง 

ให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกพ้นจากต าแหน่ง  ค าสั่งให้

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกพ้นจากต าแหน่ง  ขอเชิญครับ 

นายทนงค ์ฯ  ตามที่สมาชิกสภา อบต.  หรอืท่านก านันต าบลบ้านโตก  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมูบ่้าน   

หรอืแมก้ระทั่งประชาชนในต าบลบ้านโตกได้พูดกันโดยทั่วไปว่านายกองค์การ 

บริหารส่วนต าบลบ้านโตก  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

โตก  ได้พ้นจากต าแหนง่จริงหรอืไม่  อย่างไร  นั้นกระผมจะขอชีแ้จงเรื่องดังกล่าว

ดังนี้ 

1.ค าสั่งอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  ที่  712/2557  ลงวันที่  25  กันยายน  

2557  เรื่องให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกพ้นจาก

ต าแหน่ง  โดยอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและได้

พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เห็นว่าเลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านโตก  พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากมีความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์  

โดยได้ให้การสนับสนุนเงินทุนและเข้าด าเนินการจัดการภายในกิจการแทน

หุ้นส่วนจ ากัด  ซ.ปัญจวัตร    โดยทราบดีว่า  หุ้นส่วนจ ากัด  ซ.ปัญจวัตร  ท า

สัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกเป็นการกระท าที่มุ่งประสงค์จะ

ได้รับประโยชน์ในสัญญาที่หุ้นส่วนจ ากัด  ซ.ปัญจวัตร  ท าสัญญากับองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านโตก  จึงถือได้ว่าเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านโตก  เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านโตกเป็นคู่สัญญากับห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ซ.ปัญจวัตร  อันเป็นการ

กระท าที่เป็นข้อห้ามตามมาตรา  64/2 (3)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ



องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.

2552  เป็นผลให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  พ้นจาก

ต าแหน่งตามมาตรา  64/1  (6)  ประกอบกับมาตรา  64/1  วรรคสอง  แห่ง

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไข

เพิ่มเติม  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.2552  นายอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์จึงให้เลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกพ้นจากต าแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  25  

กันยายน  2557  เป็นต้นไป 
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2.ค าสั่งอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  ที่  1060/2557  ลงวันที่  30  ธันวาคม  

2557  เรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกพ้นจากต าแหน่ง    โดย

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รายงานการสอบสวน

แล้วเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  แม้ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนกับห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด  ซ.ปัญจวัตร  แต่ภรรยาคือเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านโตกถึงแม้ว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  กับเลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก ได้จดทะเบียนหย่ามาแล้วประมาณ  2  

ปี  แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าทั้งสองยังอยู่กินฉันท์สามีภรรยามาโดยตลอด  และ

ข้อเท็จจริงปรากฎว่าห้างหุ้นสว่นจ ากัด  ซ.ปัญจวัตร  ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด  มีลักษณะเป็นการตั้งตัวแทนเชิดโดยมีการน าชื่อนางรุ้งทิพย์  ลิ้ม

อ าไพ  ที่มีอาชีพเป็นแม่บ้านและเป็นคนสนิทในครอบครัวของบิดามารดาของ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกมาใช้เพื่อท าการในการจด

ทะเบียนให้เป็นเจ้าของกิจการแทนโดยไม่ได้เป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของที่แท้จริง  

โดยเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  เป็นผู้ด าเนินกิจการห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด  ซ.ปัญจวัตร  การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกมีชื่อ

อยู่ในบ้านเลขที่  129/9  หมู่ที่  12  ต าบลบ้านโตก  ซึ่งเป็นบ้านของนางเซ็ง  

คงตาก  มารดาของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  และอยู่

กินฉันท์สามีภรรยากับเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  โดย

พักอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านปูนช้ันเดียว  ไม่ทราบบ้านเลขที่บริเวณติดกับบริเวณ

บ้านบิดามารดาของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก   ย่อม

ทราบการด าเนินกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ซ.ปัญจวัตร  แม้เลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก   จะไม่ใช้ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  จึงไม่มีหน้าที่อุปการเลี้ยงดูกันตาม

มาตรา  1461  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ท าให้ไม่อาจถือได้ว่า



เป็นผู้ได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาตามแนวทางการวินิจฉัยการเป็นผู้มี

ส่วนได้เสียของคณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะที่  1)  เรื่องเสร็จที่  605/2545  

แต่ได้มีปรากฏข้อเท็จจริงถึงพฤติการณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

โตกในการสั่งให้พนักงานจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้างงานประเภทตกลงราคาโดย

ระบุ  ห้างหุ้นจ ากัด  ซ.ปัญจวัตร  ให้เป็นคู่สัญญา  มีพฤติการณ์ที่เป็นพิเศษกับ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ซ.ปัญจวัตร  โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก

และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  มักจะไปตรวจสอบ

ควบคุมงานจ้างที่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ซ.ปัญจวัตร  เป็นคู่สัญญาทั้งในเวลา

กลางวันและ 
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เวลากลางคืน  แลยังมีพฤติการณ์ในการเอื้อประโยชน์ให้กับ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

ซ.ปัญจวัตร  โดยการเร่งรัดและติดตามให้รีบเบิกจ่ายให้กับห้างหุ้นส่วน  ซ.ปัญจ

วัตร  โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านงโตก  ใช้โอกาสในฐานที่ตนด ารง

ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  เอื้อประโยชน์แก่ตนและ

ครอบครัวโดยเบียดเบียนหรือคุกคามประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของรัฐ  

หรอืจูงใจ  ขม่ขู่  หรอืโน้มนา้วใหเ้จ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้

ตกลงจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ซ.ปัญจวัตร  ร่วมกับเลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านโตก  บังคับข่มขู่  พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจ

งานจ้างและผู้ควบคุมงาน  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ซ .ปัญจ

วัตร  โดยพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นวา่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

โตก  ได้กระท าการใด ๆ อันอาจจะได้รับประโยชน์หรือมุ่งประสงค์ที่จะได้รับ

ประโยชน์หรือน่าจะได้ประโยชน์ในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  

กระท ากับห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ซ.ปัญจวัตร  จึงถือได้ว่านายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านโตก  เป็นผู้มสี่วนได้เสียในสัญญาในสัญญา  ดังนัน้พฤติการณ์ดังกล่าว

ที่ปรากฎจึงถือว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่ห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด ซ.ปัญจวัตร  เป็นคู่สัญญากับ อบต.บ้านโตกอันเป็นการต้องห้าม

ตามมาตรา  64/2 (3)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.2552  ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

นายก อบต.ต้องไม่กระท าการเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมใน

สัญญาที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเป็นคู่สัญญา  หรอืในกิจการที่กระท าให้แก่

องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  อันเป็นเหตุให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

โตกพ้นจากต าแหน่ง  ตามาตรา  64  (5)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.



2552  ดังนั้นนายอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์จึงพิจารณาวินิจฉัยให้นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านโตก  พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่  30  ธันวาคม  2557  

เป็นต้นไป 

นอกจากนี้แล้วอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  ยังได้รับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่

ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกจากส่วนราชการ  นิติบุคคล  และผู้

ร้องเรียน  และให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านโตกตรวจสอบข้อเท็จจริง  ได้แก่ 

1.การใช้งบประมาณไม่ถูกต้อง   

2.การเอาเงนิงบประมาณไปศกึษาดูงาน 

3.การแบ่งซือ้แบ่งจ้าง  

4.การเอือ้ผลประโยชน์ใหก้ับพวกพ้องในการจัดซือ้จัดจา้ง 
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5.การเอื้อประโยชน์ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ซ .ปัญจวัตร  ใช้วัสดุต่ ากว่า

มาตรฐาน 

6.การกดขี่ข่มเหงขา้ราชการประจ า 

7.การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี่  10  ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน 

8.การใชพ้นักงานจา้งไปปฏิบัติงานให้แก่ห้างหุ้นสว่นจ ากัด  ซ.ปัญจวัตร   

มีผู้ร้องเรียนไปยังคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  ให้ตรวจสอบเรื่อง

ร้องเรียนดังตอ่ไปนี ้

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี่  10 

ร้องเรียนไปยังศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  ให้ตรวจสอบเรื่องดังต่อไปนี้ 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  4  หมู่ที่  6  หมู่ที่  7  และ

หมูท่ี่  11 

2.โครงการลงหนิคลุก  หมูท่ี่  5  หมูท่ี่  7  หมูท่ี่  9  หมูท่ี่  10  และหมูท่ี่  12 

3.โครงการจัดซื้อรถยนต์  7  ที่นั่ง 

4.โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ 

ร้องเรียนส านักตรวจเงนิพิเศษ  ภาค  10  ให้ตรวจสอบเรื่องดังต่อไปนี้ 

1.โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์  ซึ่งมีที่มาของ

งบประมาณไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภา ฯ  ในล าดับต่อไปขอเชญินางสาวจารุนยี์  ทองด ี ต าแหนง่หัวหนา้ส านักปลัด  ชีแ้จง 

งานด้านอื่น ๆ  ครับ 

นางสาวจารุนยี์ ฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ได้รับแจง้จากอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  ว่า 



ตามที่ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโครงการแผ่นดินธรรม  

แผ่นดินทองนั้น  บัดนี้ได้รับรายงานว่าขอให้รายงานผลการด าเนินการให้อ าเภอ

เมืองเพชรบูรณ์  และกองพลทหารมา้ที่  1  ทราบ  ดังนัน้จงึขอความร่วมมือให้ 

ทุกหมู่บ้านจัดส่งภาพถ่ายกิจกรรมที่ได้ด าเนินการในช่วงที่ผ่านมา  ได้แก่  

กิจกรรมท าบุญตักบาตร  กิจกรรมค่านิยมหลัก  12  ประการ ของคณะรักษา

ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ฯลฯ  และอีกหนึ่ง

เรื่องที่อยากทวงถามคือรายงานการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม  เพื่อ

ร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  

คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ซึ่งหมู่บ้านที่ยังไม่ส่งได้แก่  หมู่ที่  1  หมู่ที่  8  หมู่

ที่ 10  หมูท่ี่  11  และหมูท่ี่  12  ขอให้รบีด าเนนิการจัดส่งดว้ยนะค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ประธานสภา ฯ  มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาครับ 

 

ปิดประชุมเวลา   12.00  น. 

 

 

  ลงช่ือ     กิตติคุณ  กุลพันธ์     ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นายกิตตคิุณ  กุลพันธ์) 

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 

 

 

 

  ลงช่ือ    ประมวล  สุขดี          ผูต้รวจรายงานการประชุม 

           (นายประมวล  สุขดี) 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

 

 

           (ลงช่ือ)    คนอง  พุฒฟัก     กรรมการ          

                                                                       (นายคนอง  พุฒฟัก) 

                                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  หมูท่ี่  2 



 

 

(ลงช่ือ)     ตุ๋ย  ทองดี        กรรมการ          

                                                                         (นายตุ๋ย  ทองดี) 
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(ลงช่ือ)    สมนึก  หมื่นสี     กรรมการ          
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