
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบีย้ 

สมัยวสิามัญ  สมัยที ่2  คร้ังที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2562 
วนัที ่   30   สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบีย้ 
********************** 

ผู้มาประชุม 
    

 
1 นายสหภาพ กะเปราะนอ้ย ประธานสภา นายสหภาพ กะเปราะนอ้ย 

 
2 นายสมร  ทองตนั รองประธานสภา นายสมร  ทองตนั 

 
3 นายวชิยั ทองตนั สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 นายวชิยั ทองตนั 

 
4 นายศรัทธา เจือหอม สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 นายศรัทธา เจือหอม 

 
5 นายไพรวลัย ์ ค ้านคร สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 นายไพรวลัย ์ ค ้านคร 

 
6 นายวรเดช เสริมทรัพย ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 นายวรเดช เสริมทรัพย ์

 
7 นายบุญช่วย ทรัพยท์ว ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 นายบุญช่วย ทรัพยท์ว ี

 
8 นายสุพร พุกพนั สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4 นายสุพร พุกพนั 

 
9 นางสาวเช่นดาว นพศรี เลขานุการสภา นางสาวเช่นดาว นพศรี 

 
10 นายกีรติ สุขใจ เจา้หนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย นายกีรติ สุขใจ 

ผู้ลาประชุม 
    

 
  ไม่มี         

ผู้ไม่มาประชุม 
    

 
  ไม่มี         

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

 
1 นายศรีเพชร นามเดช นายก อบต. นายศรีเพชร นามเดช 

 
2 นายวโิรจน์ อยูใ่จเยน็ รองนายก อบต. นายวโิรจน์ อยูใ่จเยน็ 

 
3 นายสนัน่ มงคลการ เลขานุการนายก อบต. นายสนัน่ มงคลการ 

 
4 นายอิทธิพล ผอ่งแผว้ รองนายก อบต. นายอิทธิพล ผอ่งแผว้ 

 
5 นางมทัรินทร์ อนุพงศสิ์ริกุล ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2 นางมทัรินทร์ อนุพงศสิ์ริกุล 

 
6 นางนอ้งนุช ค ้านคร ประธานสตรี นางนอ้งนุช ค ้านคร 

 
7 นางสาวพจมาน พูลกิจ ผอ.กองคลงั นางสาวพจมาน พูลกิจ 

 
8 นางอชัรา เสริมทรัพย ์ หวัหนา้ส านกังานปลดัอบต. นางอชัรา เสริมทรัพย ์

 
9 นายพรอนนัต ์ สาพิมพ ์ ผอ.กองช่าง นายพรอนนัต ์ สาพิมพ ์

 
10 นายฉตัรชยั แสงจนัทร์ ผอ.ร.ร.วดัสมุทรโคดม นายฉตัรชยั แสงจนัทร์ 

 
11 นายสมหมาย พุม่พนั ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 4 นายสมหมาย พุม่พนั 
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  เร่ิมประชุมเวลา  09.50  เม่ือท่ีประชุมพร้อมแลว้  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย   ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ืองท่ีประธานจะแจง้ต่อท่ีประชุม   
 ประธาน - ไม่มี 
  

ระเบียบวาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ประธาน - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจรายงาน
การประชุม สมยัวสิามญั สมยัท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ.2562  ใหส้ภาฯ ทราบ 

 ศรัทธา  - เรียนท่านประธาน จากผลการตรวจรายงานการประชุม ไม่พบจุดท่ีตอ้งแกไ้ข 

 ประธาน - ก่อนท่ีสภาฯ จะลงมติ  ผมขอใหส้มาชิกตรวจรายงานการประชุมอีกคร้ัง 
 ประธาน - เม่ือสมาชิกดูเป็นเวลาอนัสมควรแลว้ ผมขอถามมติท่ีประชุมวา่ท่านใดเห็นควร
รับรองรายงานการประชุมสภา สมยัวสิามญั สมยัท่ี 2   ประจ าปี พ.ศ.2562  กรุณายกมือ 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , 
นายวชิยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี ,นายวรเดช  เสริมทรัพย ์ 
และนายสุพร  พุกพนั 

ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉนัท ์
  

ระเบียบวาระที ่ 3 กระทูถ้าม 
 ประธาน - ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทอ้งถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว้ 
รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562  เพิม่เติม ฉบับที ่1 

 ประธาน - ขอเชิญคณะกรรมการแปรญตัติรายงานผลการพิจารณาใหส้ภาทราบ 
 ศรัทธา  - เรียนท่านประธาน ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ  เพื่อให้พิจารณาแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2562  เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1  โดยก าหนดใหพ้ิจารณาใหเ้สร็จส้ิน ในวนัท่ี  24  สิงหาคม  2562  นั้น  ทางคณะกรรมการ
ขอรายงานให้ทราบว่าในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 21  ถึง  23  สิงหาคม  2562  ไม่มีสมาชิกสภาหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน มายื่นค าขอแปรญตัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1  แต่อยา่งใด  และ
คณะกรรมการแปรญตัติไดป้ระชุมพิจารณา และมีมติว่าร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายท่ีผูบ้ริหารเสนอมามี
ความเหมาะสมถูกตอ้ง ตามระเบียบ กฎหมาย และไม่ขอแกไ้ข หรือเปล่ียนแปลง ในรายขอ้ใดๆ รวมถึงกรรมการ 
ไม่มีการสงวนความเห็น ไม่มีการสงวนค าแปรญตัติ จึงมีมติเป็นเป็นเอกฉนัท์ให้คงไว ้ซ่ึงร่างเดิม ตามท่ีผูบ้ริหาร
ไดเ้สนอมา ผมขอรายงานใหท้ราบเพียงเท่าน้ี 
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 ประธาน - ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญตัติรายงานผลการประชุมมานั้นมีสมาชิกจะ
เสนอหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติมหรือไม่  ถา้ไม่มี  ผมขอผา่นไประเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองท่ีเสนอใหม่  
5.1  สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ผกัเบีย้ 

ประธาน - ขอเชิญนายก ช้ีแจง 
นายก  - ผมขออนุญาตใหร้องอิทธิพล  ผอ่งแผว้  ช้ีแจงแทน 
ประธาน - อนุญาต 
รองอทิธิพล - เรียนท่านประธานดว้ยคณะกรรมการกระจายอ านาจ ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  ไดก้ าหนดกรอบแนวทางประเมิน มาตรฐาน การจดับริการสาธารณะขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ระยะ  
3  ปี  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563)  ซ่ึงมีเกณฑ์ช้ีวดั ส าหรับใชป้ระเมินองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในปี 2562  จ  านวน  
387  ตวัช้ีวดั คือ ทางอบต.จะตอ้งด าเนินการประเมินตนเอง  และด าเนินการบนัทึกขอ้มูลตามแบบติดตาม ลงใน
โปรแกรมระบบประมวลผล  โดยปีน้ีใหป้ระเมินการจดับริการสาธารณะ ปี 2561  ซ่ึงขอ้มูลท่ีทางอบต.ส่งไปจะไป
เป็นเกณฑ์ ประกอบการพิจารณาจดัสรรเงินอุดหนุน  และรายงานคณะรัฐมนตรี ทราบต่อไป  ในเร่ืองน้ีทางอบต.
ไดด้ าเนินการกรอกขอ้มูลแลว้  ซ่ึงจะตอ้งรายงานใหท่ี้ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทราบ  ดงันั้น ขอ้มูลท่ี
ผมจะรายงาน ขอให้ทุกท่านดูท่ีจอจะเสนอเป็นเพาเวอพอย  ผลการประเมินจะมีทั้งไม่ไดด้ าเนินการ , เท่ากบัค่า
เป้าหมาย , ไม่มีบริการสาธารณะ ผา่นค่าเป้าหมายขั้นต ่าและนอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า  ซ่ึงผมจะเสนอในเกณฑ์ช้ี
วดัท่ีนอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 
ด้านที ่1  โครงสร้างพืน้ฐานและด้านที ่2  ผงัเมือง 
 ภารกจิที ่1  ถนนและการระบายน า้ 
 เกณฑช้ี์วดั ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางและแอสฟัลติกในความรับผิดชอบของอบต.ท่ี
สร้างเพิ่มเติมตามความตอ้งการของประชาชน หรือตามแผนการพฒันาในปีงบประมาณ 2561  ค่าเป้าหมาย  65  
กรอบการประเมิน  5833  การจดับริการสาธารณะ  203  ผลการประเมิน คือ นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 
 เกณฑช้ี์วดั ร้อยละของระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในความรับผิดชอบของอบต. 
ท่ีสร้างเพิ่มเติม ตามความตอ้งการของประชาชนหรือตามแผนการพฒันาในปีงบประมาณ 2561  ค่าเป้าหมาย  65  
กรอบการประเมิน 5833  การจดับริการสาธารณะ 203  ผลการประเมินนอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 
 ภารกจิที ่7  ด้านผงัเมือง 
 เกณฑช้ี์วดั ร้อยละของจ านวนใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ท่ีอบต.ออกให้ระหว่างปีได้ตามระยะเวลา
ก าหนด  ค่าเป้าหมาย 95  กรอบการประเมิน  14    การจดับริการสาธารณะ 12  ผลการประเมินน้อยกว่าค่า
เป้าหมายขั้นต ่า 
ด้านที ่3  ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชีวติ 
 ภารกจิที ่8  การส่งเสริมการพฒันาสตรี 
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 เกณฑช้ี์วดั จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีท่ีอบต. ด าเนินการในระหวา่งปี 2562 ค่าเป้าหมาย 
2 กรรมการประเมิน 2  การจดับริการสาธารณะ 1  ผลการประเมินนอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 
 เกณฑช้ี์วดั ร้อยละของสตรีท่ีไดรั้บการส่งเสริมสุขภาพจากอบต.  ค่าเป้าหมาย 7  กรอบการประเมิน 
1251  การจดับริการสาธารณะ 30  ผลการประเมิน นอ้ยกวา่ ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 
 ภารกจิที ่9  การส่งเสริมและการพฒันาผู้สูงอายุ 
 เกณฑช้ี์วดั ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพจากอบต. เม่ือเทียบกบัผูสู้งอายุทั้งหมด
ในพื้นท่ี  ค่าเป้าหมาย  40  กรอบการประเมิน  365  การจดับริการสาธารณะ  100 ผลการประเมิน  น้อยกว่าค่า
เป้าหมายขั้นต ่า 
 เกณฑช้ี์วดั ร้อยละของผูสู้งอายุในเขต อบต. ท่ีได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ค่า
เป้าหมาย  70  กรอบการประเมิน  365  การจดับริการสาธารณะ  100 ผลการประเมิน  นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 

เกณฑช้ี์วดั ร้อยละของผูสู้งอายุท่ี เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมท่ีอบต. ให้การสนับสนุนต่อ
ผูสู้งอายุทั้งหมดในเขต อบต.  ค่าเป้าหมาย  40  กรอบการประเมิน  365  การจดับริการสาธารณะ  40  ผลการ
ประเมิน  นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 

เกณฑช้ี์วดั ร้อยละของโครงการของ อบต. ท่ีกลุ่มผูสู้งอายุมีส่วนร่วมในการ คิด วางแผนด าเนิน
โครงการ หรือติดตามประเมินผล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา)  ค่าเป้าหมาย  60  กรอบการประเมิน  75  การจดับริการ
สาธารณะ  8   ผลการประเมิน  นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 

ภารกจิที ่10  การส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้พกิาร 
เกณฑช้ี์วดั ร้อยละของโครงการของอบต.ท่ีกลุ่มผูพ้ิการอายุมีส่วนร่วมในการคิด วางแผนด าเนิน

โครงการ หรือติดตามประเมินผล  ค่าเป้าหมาย  40  กรอบการประเมิน  75  การจดับริการสาธารณะ  1 ผลการ
ประเมิน  นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 

ภารกจิที ่12  การสาธารณสุขมูลฐาน 
เกณฑช้ี์วดั จ านวนชุมชน/หมู่บา้นท่ีมีวสัดุอุปกรณ์และ/หรืองบประมาณ โดยไดรั้บการสนบัสนุน

จาก อบต. ในการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อท่ีส าคญัในชุมชน เช่น โรคไขเ้ลือดออก โรคพิษสุนขั เป็นตน้  ค่า
เป้าหมาย  10  กรอบการประเมิน  10  การจดับริการสาธารณะ  4   ผลการประเมิน  นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 

ภารกจิที ่13  การพฒันาเด็กและเยาวชน 
เกณฑช้ี์วดั ร้อยละของโครงการ อบต. ท่ีกลุ่มเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการ คิด วางแผนด าเนิน

โครงการ หรือติดตามประเมินผล  ค่าเป้าหมาย  50  กรอบการประเมิน  75  การจดับริการสาธารณะ  8 ผลการ
ประเมิน  นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 
ด้านที4่  ด้านการศึกษา 

ภารกจิที ่14  การศึกษาในระบบ 
เกณฑช้ี์วดั จ านวนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในความดูแลของอบต.  ค่าเป้าหมาย  2  กรอบการประเมิน  2  

การจดับริการสาธารณะ  1   ผลการประเมิน  นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 
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เกณฑช้ี์วดั จ านวนเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ อบต.  ค่าเป้าหมาย  100  กรอบการประเมิน  100  
การจดับริการสาธารณะ  28   ผลการประเมิน  นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 

ภารกจิที ่15  การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอธัยาศัย 
เกณฑช้ี์วดั จ านวนท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บา้น/ต าบลท่ี อบต. ให้การสนับสนุน  ค่าเป้าหมาย  6  

กรอบการประเมิน  6  การจดับริการสาธารณะ  2   ผลการประเมิน  นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 
เกณฑช้ี์วดั ร้อยละของประชาชนท่ีได้เขา้ร่วมในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน/การ

เรียนรู้ตามอธัยาศยัท่ีด าเนินการโดย อบต. ในปีงบประมาณ 2561  ค่าเป้าหมาย  50  กรอบการประเมิน  2430  การ
จดับริการสาธารณะ  3   ผลการประเมิน  นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 
ด้านที ่5  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 

ภารกจิที ่16  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
เกณฑช้ี์วดั จ านวนคร้ังท่ี อบต.ด าเนินการฝึกอบรม พนกังานดบัเพลิงเพื่อให้พร้อมปฏิบติังานใน

รอบปี  ค่าเป้าหมาย  3  กรอบการประเมิน  3  การจดับริการสาธารณะ  1   ผลการประเมิน  นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า 

เกณฑช้ี์วดั จ านวนคร้ังต่อปีท่ีอบต. ด าเนินการออกค าสั่ง และสนบัสนุน ให้อาสาสมคัรป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั/อปพร. ปฏิบติังานในชุมชน/หมู่บา้น  ค่าเป้าหมาย  6  กรอบการประเมิน  6  การจดับริการ
สาธารณะ  3   ผลการประเมิน  นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 

เกณฑช้ี์วดั จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของอบต. ท่ีมุ่งลดการเกิดอุบติัเหตุของถนน  ค่าเป้าหมาย  
2  กรอบการประเมิน  2  การจดับริการสาธารณะ  1   ผลการประเมิน  นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 
ด้านที ่6  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเทีย่ว และการลงทุน 

ภารกจิที ่20  ส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเทีย่ว และการลงทุน 
เกณฑช้ี์วดั จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพท่ีด าเนินการโดยอบต.  ค่า

เป้าหมาย  2  กรอบการประเมิน  2  การจดับริการสาธารณะ  1   ผลการประเมิน  นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 
เกณฑช้ี์วดั จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของอบต. ท่ีส่งเสริมการเกษตร การประมง หรือการปศุ

สัตว ์ ค่าเป้าหมาย  3  กรอบการประเมิน  3  การจดับริการสาธารณะ  1   ผลการประเมิน  นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้น
ต ่า 

เกณฑช้ี์วดั จ านวนเกษตรท่ีไดรั้บบริการขอ้มูลค าปรึกษาจากศูนยบ์ริการขอ้มูลดา้นการเกษตรศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศูนยก์ารเรียนรู้ทางด้านการเกษตรท่ีสนบัสนุนโดย อบต.  ค่าเป้าหมาย  
250  กรอบการประเมิน  250  การจดับริการสาธารณะ  20   ผลการประเมิน  นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 

เกณฑช้ี์วดั จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการให้ค่าปรึกษาการจดัตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
เกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน  ค่าเป้าหมาย  5  กรอบการประเมิน  5  การ
จดับริการสาธารณะ  1   ผลการประเมิน  นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 

เกณฑช้ี์วดั จ านวนแผนพฒันาด้านการเกษตรระดับต าบล/ชุมชน  ค่าเป้าหมาย  5  กรอบการ
ประเมิน  5  การจดับริการสาธารณะ  1   ผลการประเมิน  นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 
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ด้านที ่7  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และด้านที ่8  ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 

ภารกจิที ่21  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เกณฑช้ี์วดั ร้อยละของขยะชุมชนท่ีมีการคดัแยก หรือน ากลบัไปใช้ใหม่เม่ือเทียบกบัปริมาณขยะ

ทั้งหมดต่อวนั  ค่าเป้าหมาย  20  กรอบการประเมิน  2  การจดับริการสาธารณะ  0.013   ผลการประเมิน  นอ้ยกวา่
ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 

ภารกจิที ่22  การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
เกณฑช้ี์วดั จ านวนโครงการของ อบต. ในการส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปล่ียน การสืบทอดและปลูก

จิตส านึกวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน  ค่าเป้าหมาย  2  กรอบการประเมิน  2  การจดับริการสาธารณะ  1   ผลการ
ประเมิน  นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 

เกณฑช้ี์วดั ร้อยละของประชาชนท่ีมีความภาคภูมิใจหรือพึงพอใจต่ออตัลกัษณ์ดา้นศิลปะศาสนา 
วฒันธรรม ประเพณีของชุมชนทอ้งถ่ิน  ค่าเป้าหมาย  80  กรอบการประเมิน  2430  การจดับริการสาธารณะ  100   
ผลการประเมิน  นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายขั้นต ่า 

ส าหรับในรายละเอียดผมจะใหห้วัหนา้ส านกัปลดัเป็นคนน าเสนอต่อไป 
อชัรา  - น าเสนอเพาเวอพอย  10  นาที 

 ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามขอเชิญ 
 ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกสอบถาม 
 ประธาน - ถา้ไม่มี สมาชิกสอบถามเพิ่มเติมผมถือวา่ท่ีประชุมรับทราบ 
 ประธาน - ผมขอพกัการประชุมสภา ไวก่้อนเพื่อรับประทานอาหารกลางวนั และกลบัมา
ประชุมต่อในช่วงบ่าย คือ  13.30 น. 
   พกัการประชุม เวลา  11.45  น. 
   เร่ิมประชุมเวลา  13.40  น.  เม่ือท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่าง ๆ ดงัน้ี 

   5.2  การพจิารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  เพิม่เติม  
   ฉบับที ่1  ในวาระทีส่อง  ขั้นแปรญตัติ 
 ประธาน - ในการพิจารณาวาระท่ีสอง  ขั้นแปรญตัติสมาชิกสภาสามารถเสนอขอแปรญตัติ
ต่อท่ีประชุมเพื่อใหส้ภาพิจารณาได ้จะมีสมาชิกจะเสนอขอแปรญตัติหรือไม่ 
 ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกเสนอขอแปรญตัติ 
 ประธาน - เม่ือไม่มีสมาชิกแปรญตัติ  ดงันั้นผมขอถามมติท่ีประชุมวา่ท่านใด เห็นชอบให้
คงร่างเดิม ไม่มีการแกไ้ข กรุณายกมือ 
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ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , 
นายวชิยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี ,นายวรเดช  เสริมทรัพย ์ 
และนายสุพร  พุกพนั 

 ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หค้งร่างเดิม ไม่มีการแกไ้ข 
 

5.3  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  
เพิม่เติม ฉบับที ่1  ในวาระทีส่ามขั้นลงมติ  

 ประธาน - ในการพิจารณาวาระสามน้ี ตามระเบียบจะไม่มีการอภิปราย แต่ถ้าท่ีประชุม
สภาเห็นว่ามีเหตุอนัสมควร จะลงมติให้มีการอภิปรายก่อนก็ได ้ ไม่ทราบว่าทางสมาชิกสภา จะเสนอให้มีการ
อภิปรายก่อนหรือไม ่

 ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกเสนอ 
 ประธาน - เม่ือไม่มีสมาชิกเสนอให้อภิปราย ดังนั้ นผมขอถามมติท่ีประชุมว่าท่านใด
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  เพื่อให้ตราเป็น
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2562  เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1  กรุณายกมือ 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , 
นายวชิยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี ,นายวรเดช  เสริมทรัพย ์ 
และนายสุพร  พุกพนั 

 ประธาน - สรุปว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2562  เพิ่มเติมฉบบัท่ี 1  และให้ตราเป็นขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1 

นายก  - ผมขออนุญาตเสนอญตัติด่วน ในเร่ือง  ขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562  เน่ืองจากท่ีสภาได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1  ไปแลว้ นั้น  ผมเกรงวา่โครงการตามขอ้บญัญติัท่ีสภาเห็นชอบไปนั้น จะไม่
สามารถก่อหน้ีผกูพนัไดภ้ายในปีงบประมาณน้ีซ่ึงเหลือเวลาอีก 1 เดือน  ดงันั้นจึงจะขออนุญาตสภาเสนอเป็นญตัติ
เพื่อใหส้ภาพิจารณา  พิจารณาในการประชุมคร้ังน้ี 

ประธาน - ผมขอใหเ้ลขาฯ สภา  ช้ีแจงระเบียบ กฎหมายวา่จะสามารถท าไดห้รือไม่ 
เลขาฯ  - เรียนท่านประธานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุม

สภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2  พ.ศ. 2554   
ขอ้ 38  ญตัติทั้งหลายตอ้งท าเป็นหนงัสือยื่นต่อประธานสภาทอ้งถ่ินล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ไม่นอ้ยกว่า  5  วนั  
และมีสมาชิกรับรองอยา่งนอ้ยสองคน  แต่หากสภาทอ้งถ่ินนั้น มีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินเหลืออยูน่อ้ยกวา่แปดคนให้มี
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินรับรองหน่ึงคน  เวน้แต่ตามกฎหมายหรือระเบียบน้ีก าหนดวธีิการเสนอญตัติไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน   
วรรค 5  ญตัติดงัต่อไปน้ีอาจเสนอดว้ยวาจาในท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินไดโ้ดยใหน้ าความในขอ้ 39 มาใชบ้งัคบั 

 

 

 



-8- 
 

1)  ขอใหรั้บรองรายงานการประชุม 

2) ขอใหรั้บรองรายงานอ่ืน ๆ   ของคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีสภาทอ้งถ่ินตั้งข้ึน 

3) ขอปรึกษาหรือขอใหพ้ิจารณาเป็นเร่ืองด่วน 

4) ขอใหพ้ิจารณาร่างขอ้บญัญติัสามวาระรวดเดียว ตามขอ้ 45 
5) ญตัติตามขอ้ 41 
6) ญตัติท่ีประธานท่ีประชุมเห็นควรอนุญาต 

การบรรจุญตัติท่ีเสนอดว้ยวาจา ตามวรรค 4 ใหป้ระธานท่ีประชุมบรรจุเขา้ ระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น 

ขอ้ 39  การเสนอญตัติดว้ยวาจานั้น  ใหน้ าความในขอ้ 63 วรรคหน่ึง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม   
การรับรองญตัติเช่นวา่น้ี  ใหก้ระท าโดยวธีิยกมือข้ึนพน้ศรีษะ 
ขอ้ 63  วรรคหน่ึง  สมาชิกสภาทอ้งถ่ินผูใ้ดประสงค์จะกล่าวถอ้ยค าใดต่อท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินให้ยกมือข้ึนพน้
ศรีษะ  เม่ือประธานสภาทอ้งถ่ินอนุญาตแลว้จึงกล่าวได ้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ท่ีของตน หรือ ณ ท่ีซ่ึงจดัไวก้็ได ้และ
ตอ้งกล่าวกบัประธานสภาทอ้งถ่ิน 

สรุปแลว้ดิฉนัขอเสนอวา่ท่านนายก สามารถเสนอไดแ้ต่ก็แลว้แต่ท่านประธานจะพิจาณาอนุญาตหรือไม่ 
 ประธาน - ผมขออนุญาต 
 ประธาน - ขอเชิญนายกเสนอญตัติได ้  

นายก  - เรียนท่านประธานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  เพิ่มเติมฉบบั
ท่ี 1  มีโครงการในขอ้บญัญติั  5  โครงการ คือ 1) โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร ค.ส.ล พร้อมวางท่อระบาย
น ้ า และบ่อพกั  ซอยบุญช่วยรวมใจ หมู่ 2 งบประมาณ 1,974,000 บาท 2)โครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  จ านวน  
16  จุด  งบประมาณ  1,412,900 บาท  3) โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ 1 งบประมาณ  2,536,000 บาท 4) 
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก งบประมาณ 1,000,000 บาท  ซ่ึงทั้งส่ี
โครงการยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนัและยงัมีโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 อีก 
1  โครงการ  ท่ียงัไม่ไดก่้อหน้ี คือ  1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน ้า  ซ.บา้นนายโสภณ นาม
เดช  หมู่ 2  งบประมาณ  900,000  บาท  และโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2561 อีก 1 โครงการ คือ จดัซ้ือรถบรรทุก ขนาด 4 ตนั  6  ลอ้  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า  4,000  ซีซี หรือ
ก าลงัเคร่ืองยนตสู์งสุด ไม่ต ่ากวา่  105  กิโลวตัต ์ งบประมาณ  1,375,000  บาท    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยการรับเงิน  การจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2547  แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2  พ.ศ.2548  หมวด 5 การกนัเงิน ขอ้ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ียงัไม่ไดก่้อหน้ีผูกพนั แต่มีความจ าเป็นจะตอ้งจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรายงานขออนุมติักนัเงินต่อสภาทอ้งถ่ินดว้ยเหตุน้ีจึงเสนอมาใหส้ภาพิจารณา  ผมขอช้ีแจงเพียงเท่าน้ี 

ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญ 

ไพรวลัย์  - เร่ืองกลอ้งวงจรปิด ค่าแรง สองแสนกวา่ เป็นราคาท่ีถูกตอ้งหรือไม่ 
พรอนันต์ - ไดส้อบถามกบับริษทัแล้ว สืบราคาได้มาไวใ้ช้ตั้งงบก่อน แต่พอเวลาก าหนด

ราคากลางจะด าเนินการจริงจะไดข้อ้มูลอีกคร้ังท่ีจะใช ้ราคาน้ีตอ้งส่งไปจงัหวดัจะมีคณะกรรมการพิจารณาอีก 
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ไพรวลัย์  - รถบรรทุกขนาด 4 ตนั ผมเห็นดว้ยท่ีจะจดัซ้ือ แต่มาคิดอีกทีความจ าเป็นดูนอ้ย
น่าจะเอางบไปท าอยา่งอ่ืนดีกวา่ 

สมร  - เร่ืองรถบรรทุกขยะ คนัท่ีเรามีอยูเ่ก็บไดน้อ้ย 
ไพรวลัย์  - ผมสังเกตเห็นรถขยะต าบลอ่ืนวิง่ไปทางชะอ า 
ปลดั อบต. - ดิฉนัขอช้ีแจงเร่ืองวตัถุประสงคท่ี์เราจะซ้ือรถบรรทุกในคร้ังแรก คือเรามีปัญหา

เร่ืองท่ีชาวบา้นตดัก่ิงไมใ้หญ่ ๆ  แลว้มาใส่ในถงัขยะหรือกองไวใ้ห้รถขยะอบต.มาขนไป  ซ่ึงรถขยะก็ขนไม่ได้
เพราะอดัทา้ยไม่ไดใ้นเมืองเขตเทศบาลชาวบา้นท่ีตดัก่ิงไมม้ากองไวท้างเทศบาลจะมีรถหกลม้มาเก็บไปเอง และ
อีกวตัถุประสงคห์น่ึง คือ จะใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์โตะ๊เกา้อ้ีเวลาท่ีอบต.มีงานนอกสถานท่ี เพราะรถอบต.มีสองคนั
ก็จริงแต่ขนของไม่ไดม้าก  ดิฉนัขอช้ีแจงเพียงเท่าน้ี 

ไพรวลัย์  - คราวท่ีช้ีแจงตอนเสนอซ้ือ ถา้ยอ้นไปดูรายงานการประชุมตอนก่อนบอกว่าจะ
ใชข้นขยะไปทิ้งดอนขนุหว้ย 

นายก  - วตัถุประสงค์อย่างท่ีปลดัพูดงบประมาณยงัมีอีกเยอะท่ีจะมีให้ใช้และมีอยู่แลว้
อยูท่ี่ท  าแผนตามความตอ้งการ ยงัไม่ครอบคลุม ก่ิงไม ้รถขยะก็อดัทา้ยไม่ได ้เศษ หิน ทราย ก็ใส่รถขยะไม่ได ้จะ
จดัซ้ือจดัจา้งแลว้  ผา่นมาแลว้มาทว้งติง ไม่ใหท้  า 

พรอนันต์ - ผมเป็นคณะกรรมการก าหนดคุณลกัษณะ ตอนนั้นผมพิจารณาตดัออกไปเพราะ
คุณสมบติัไม่ได ้จึงยกเลิกและก าหนดคุณสมบติัใหม่ ตอนน้ีรอให้ร้านเสนอ ราคามาใหม่ ตอนน้ีเขาบอกราคารถ
ข้ึนอีกเลยตอ้งตดัในรายละเอียดออกไปบา้ง  ราคาท่ีเราตั้งแบบไม่มีดั้ม  แต่กรรมการก าหนดใหมี้ดั้ม 

ประธาน - สนามฟุตซอล หมู่ท่ี 1  ฟ้ืนอยา่งเดียวไหมครับ 

พรอนันต์ - มีงานปรับทางรอบ ๆ สนาม ซ่อมแซมประตูร้ัว รอบ ๆ งานปูพื้นยาง 
ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ถา้ไม่มี ผมขอถามมติท่ีประชุมทีละราย

โครงการท่านใดเห็นควรอนุมติัให้กนัเงินโครงการ ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร ค.ส.ล. หรือวางท่อระบายน ้ าและ
บ่อพกั  ซอยบุญช่วยรวมใจ หมู่ 2  กรุณายกมือ 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , 
นายวชิยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี ,นายวรเดช  เสริมทรัพย ์ 
และนายสุพร  พุกพนั 

ประธาน - ท่านใดเห็นควรอนุมติัใหก้นัเงินโครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด กรุณายกมือ 
ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  7  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , 

นายวชิยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ีและนายสุพร  พุกพนั 

ประธาน - ท่านใดไม่เห็นควรอนุมติัให้ให้กนัเงินโครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด กรุณายก
มือ 

ทีป่ระชุม - นายวรเดช  เสริมทรัพย ์
ประธาน - ท่านใดเห็นควรอนุมติัให้กนัเงินโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ 1  กรุณา

ยกมือ 
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ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , 
นายวชิยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี ,นายวรเดช  เสริมทรัพย ์ 
และนายสุพร  พุกพนั 

ประธาน - ท่านใดเห็นควรอนุมติัให้กนัเงินค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก  กรุณายกมือ 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , 
นายวชิยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี ,นายวรเดช  เสริมทรัพย ์ 
และนายสุพร  พุกพนั 

ประธาน - ท่านใดเห็นควรอนุมติัให้กันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน ้า  ซ.บา้นนายโสภณ นามเดช  หมู่ 2  กรุณายกมือ 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , 
นายวชิยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี ,นายวรเดช  เสริมทรัพย ์ 
และนายสุพร  พุกพนั 

ประธาน - ท่านใดเห็นควรอนุมติัให้กนัเงินโครงการจดัซ้ือรถบรรทุก ขนาด 4 ตนั  6  ลอ้  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากวา่  4,000  ซีซี หรือก าลงัเคร่ืองยนตสู์งสุด ไม่ต ่ากวา่  105  กิโลวตัต ์กรุณายกมือ 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , 
นายวชิยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี ,นายวรเดช  เสริมทรัพย ์ 
และนายสุพร  พุกพนั 

ประธาน - สรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้สมาชิกกนัเงิน ทั้ง  5  โครงการ  ส่วน 1 
โครงการ คือ โครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมาก 

 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอ่ืน 

 ผอ.ฉัตรชัย - ขอขอบคุณนายก และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ียงัใหก้ารสนบัสนุนการเรียนการสอนกบัร.ร. 
ล่าสุดไปจดัอบรมท่ีโรงเรียนและโครงการป้องกนัโรค ทางร.ร. ไดรั้บความสะดวกสบาย  ไม่ตอ้งเสียเวลาไปรับ 
ส่ง และเด็กสามารถกินอาหารไดเ้ลย  และต่อไปถา้อบต.มีโอกาสจะมาช่วยตดัแต่งตน้สนตรงเสาธง และพื้นท่ี
ตรงหนา้สนามฟุตบอล 3 ไร่ ตอนแรกผมเคยปรับท่ีดินจะมีพืชชะครามข้ึน  อยากปรับให้ปลูกพืชสวนได ้ ผมได้
เคยปรึกษากรมพฒันาท่ีดินมา  3  ปี  แต่เปล่ียนสภาพดินไม่ได ้ จึงไดคิ้ดวา่จะปรับท่ีดินใหเ้รียบก่อนอนาคตคิดไว ้
วา่จะใชว้งซีเมนตท่ี์มีฐาน ผมเคยไปดูงานท่ีสิงห์บุรี เขาใชว้งซีเมนวางใส่ดินและปลูกพืชเป็นแถว  ถา้ท าไดจ้ะเพิ่ม
ภาพสีสรรและเกิดประโยชน์กบัโรงเรียน ท าให้ร.ร.มีรายได้เพิ่มไปเสริมโครงการต่าง ๆ ได้  และอีกเร่ือง คือ 
สนามฟุตซอล ไม่ทราบมีอฒัจนัทร์ไหม  ถา้มีคนมาใชจ้ะมาใชไ้ดม้ากข้ึน และสะดวกข้ึน อาจของบจากภาคส่วน
อ่ืน ๆ มาสนบัสนุนได ้ และถา้มีเคร่ืองออกก าลงักายมาตั้งบริการชาวบา้น ก็จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ตอนน้ี
โรงเรียนท ากิจการขายเกลือมีใส่ถุงจ าหน่ายไปไดแ้ลว้ 
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 สมร  - เวลาใชพ้ื้นท่ีหนา้โรงเรียนถา้โรงเรียนจะท าอะไร ตอ้งขออนุญาตวดัหรือไม่ 
 ผอ.ฉัตรชัย - ร.ร.จะท าอะไร ผมไดแ้จง้ดว้ยวาจาให้หลวงพ่อควรทราบทุกคร้ัง อยา่งท าร้ัวผม
ก็แจง้ใหห้ลวงพอ่ทราบ 

 ประธาน - เสนอใหท้ าเกลือหอมเพิ่มเติมจะไดมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน 

 ผอ.ฉัตรชัย - วนัจนัทร์ ท่ี 2  ก.ย.  เขาจะมาประเมินสถานศึกษาพอเพียง ขอเชิญทุกท่าน
มาร่วมตอ้นรับคณะกรรมการดว้ยเป็นการไปอยา่งไม่เป็นทางการ 
 ผู้ใหญ่สมหมาย - เม่ือวานพน้ยงุดีหน่อย ท าโดยไม่ไดจ้า้ง เสียงสะทอ้นจากชาวบา้นท่ีอบต.เคยพ่น
เป็นท าให้ผ่านไป ไม่แจง้ผลเป็นการพ่นตามไตรมาสพอหมู่บา้นไปพ่นไดรั้บเสียงสะทอ้นกลบัท่ีดี ผมอยากจะ
แนะน าให้อบต.คุยท าความเขา้ใจกบัคนท่ีไปจา้งพ่นก่อน ไม่งั้นอบต.จะโดนด่า  และขอ้ตกลงกบัรพ.สต. จะให้
สมาชิกแต่ละหมู่น าพ่นพาเขาไป  บางบ้านไม่ให้พ่นในบ้านพาไปพ่นนอกบ้าน  เม่ือวานหมอวิ่งทั้ งต าบล 
ประสานงานดีมาก ลองดูวา่จะเอาไปปรับปรุงอยา่งไรบา้ง ขอ้แตกต่างท่ีอบต.จา้งครับท่ีหมู่บา้นพน่ 

 ไพรวลัย์  - หมู่ 2 – 3  ผมเป็นตัวหลักงานน้ี ผมขอขอบคุณผูน้ า นายก ปลัด จอย แป๋ง  
ขอบคุณแทนชาวบา้น  การร่วมมือของหมู่ 3  ใหค้วามร่วมมือนอ้ยไปนิด 
 สมร  - เม่ือวานน ้ามนัไม่พอใช ้หมอตอ้งไปหาน ้ามนัเอง 
 นายก  - ขอขอบคุณทุกหมู่ ขอบคุณ ผูใ้หญ่ สมาชิก ผูน้ า ตอนน้ีระบาด อยูใ่นการพ่นยุง
แต่ละคร้ังท าไมตอ้งจา้งเพราะหาคนพ่น คนน าไม่ได ้ สมยัก่อน ให้แต่ละหมู่ช่วยกบัอสม. ดว้ย เคยท าก็ดีมาตลอด
แต่คนพ่นเดิมไม่ไหว เลยตอ้งหาคนรับจา้ง  เขาเป็นคนเก่งของนาพนัสามมาท าให้เราแต่ไม่มีคนน าไป บางคนให้
พ่นบา้งไม่ได้พ่นบา้ง  เร่ืองคนพ่น  ในฐานะผูรั้บเหมาก็พ่นไม่ได้คลอบคลุม  ท่ีชาวบา้นให้ความร่วมมือคร้ังน้ี 
เพราะเกิดโรคระบาดอยู่  เหตุท่ีเกิดระบาดเพราะผูป่้วยไปหาหมอคลินิก ทางอบต.กบัรพ.สต.ก็จะไม่รู้ ถา้ไปหา
หมอโรงพยาบาลทางอบต.ก็จะรู้  อนาคตต่อไปผมจะตอ้งปรับปรุงต่อไปในการพน่หมอกควนั 

 ไพรวลัย์  - ผมเห็นด้วยกับนายก อยากให้หมู่บ้านช่วยการพ่นด้วยมีผูน้ าหมู่บ้าน อสม. 
สมาชิก มาเป็นทีม เหมือหมู่ 4 
 ประธาน - ฝากผูบ้ริหารซ้ือไส้กรองดว้ย 
 ผู้ช่วยมัทรินทร์ - หน้า ร.ร. จะแกไ้ขอย่างไรเร่ืองรถจอดริมถนน 2 ฝ่ังเลยถนนเป็นช่วงทางโคง้ 
และเคยเจอรถจอดคาท่ีจะรอเล้ียวเขา้ไซดง์านก่อสร้าง  ควรจะมีกรวยจราจร  และไฟทางโรงแรมตั้งไม่ใช่เอากรวย
ของ อบต.ไปตั้ง  รถยนตท่ี์จอดปกติเป็นรถของคนงานโรงแรม  ควรจะมีป้ายบอกไดไ้หมวา่เป็นสถานท่ีราชการ
ไม่ใช่ท่ีจอดรถของโรงแรม 

 พรอนันต์ - ผมไดแ้จง้ผุรั้บเหมาโรงแรมไปแลว้  ห้ามจอดรถฝ่ัง อบต. และห้ามจอดรถทาง
โคง้  ผมจะท าหนงัสือไปอีกคร้ัง 
 สมร  - เม่ือวานอบต.มาลอกท่อ 12 ท่อ  ผมลองไปดูท่ออ่ืนก็จะตนัเหมือนกนั อยากให้
ลอกเพิ่ม 

 
 

 

 
 

 
 



-12- 
 

 พรอนันต์ - ท่ีท  าเฉพาะท่ีเกิดปัญหาตรงโรงปลาเค็ม  จริง ๆ แลว้ ทุกท่อก็เต็มหมด ฝาท่อ
ตอ้งวดัและท าฝาท่อใหม่  ถา้อบต.จะท าเพิ่มตอ้งค านวณราคาก่อนถา้มีงบประมาณเพียงพอก็จะท าเลยขอความ
ร่วมมือสมาชิกและผูน้ าหมู่บา้น ท่ีอบต.ท าถนนจะเวน้ให้ชาวบา้นวางท่อมาเช่ือมกบัอบต. แต่ชาวบา้นวางท่อมา
เช่ือมกบัอบต. แต่ชาวบา้นไม่ท า ขอให้ประชาสัมพนัธ์ช่วยท าบ่อพกัในบา้น รวมน ้ าภายในบา้นก่อนค่อยไหลมา
รวมในท่อ 
 นายก  - ฝากเร่ืองท่อของหมู่บา้นดว้ย อยา่ใหอุ้ดตนั และตรงท่ีอบต.ไปทุบถงัน ้ าตรงทา้ย
บา้นไวมี้ท่ีวา่ง ๆ เป็นสาธารณะหรือเปล่าเห็นเขาท าศาลาท่ีจอดรถ  ช่วยไปบอกคนจะท าดว้ยวา่ท าไม่ได ้อบต.จะ
เอารถขยะมากลบัตรงน้ี 

 พรอนันต์ - ตรงท่ีเดิมท่ีเป็นถงัน ้าท่ีอบต.ร้ือถนนแลว้  พื้นทางอบต.ไดล้งหินคลุกไว ้ ตอนน้ี
มีคนเอาเตน็ทม์ากางและรถมาจอดไว ้รถขยะจะเลยรถไม่ได ้เลยไปกลบัในทีเอกชนบา้นล่ีจนท่ีเละเขาจะไม่ให้รถ
ขยะไปกลบัรถแลว้  ใหอ้บต.เอาหินคลุมมาใส่ใหเ้ขาดว้ย  แต่ท่ีนั้นเป็นของเอกชนอบต.จะเอางบไปลงใหไ้ม่ได ้
 พรอนันต์ - อบต.ไดจ้า้งเหมาให้มาซ่อมบานประตูระบายน ้ าอยู่ ปัญหาคือไม่มีการเปิด ปิด
เลย ตอ้งมีการปิดเปิดบา้ง หยอดน ้ามนับา้ง  ถา้จะเปิดได ้หรือเผาใหจ้าระบีละลายแต่ท่ีผมอยากเสนอคือ อยากให้มี
คนดูแลแต่ละประตู ไม่ทราบวา่สภาจะพิจารณาใหใ้ครดี 
 ประธาน - หมู่ 1 มี 2 ประตู ให้วิชัยรับผิดชอบประตูข้างบา้น ส่วนอีก 1 ประตู ให้รอง
ประธานสมร ดูแล 
    หมู่ 2  มีตรงดอนตาโขนใหไ้พรวลัยดู์แล 
    หมู่ 4  มี  3  ท่ีตรงหลังบ้านเลขาสนั่น ให้เลขาฯสนั่นดูแล  ตรงดอนคดีให้
สมาชิกสุพรดูแล  และตรงฝายคลองสังเวช ประธานสภาดูแล 

ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนอีกหรือไม่ ถา้ไม่มี ผมขอปิดประชุม 
   ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 
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