
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบีย้ 

สมัยวสิามัญ  สมัยที ่3  ประจ าปี พ.ศ.2562 
วนัที ่   26   พฤศจิกายน  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 - 

 
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 นายปิยะพงษ ์ ชูช่ืน เจา้หนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย นายปิยะพงษ ์ ชูช่ืน 

ผู้ลาประชุม 
    

 
  นายวรเดช เสริมทรัพย ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3     

ผู้ไม่มาประชุม 
    

 
  ไม่มี         

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

 
1 นายอิทธิพล ผอ่งแผว้ รองนายก อบต. นายอิทธิพล ผอ่งแผว้ 

 
2 นายอรรถพล กาลนิล ผอ.โรงเรียนวดัสมุทรธาราม นายอรรถพล กาลนิล 

 
3 นายศรีเพชร นามเดช นายก อบต. นายศรีเพชร นามเดช 

 
4 นายประสาท แสงสวา่ง แทน ก านนั ต.แหลมผกัเบ้ีย นายประสาท แสงสวา่ง 

 
5 นายองคก์าร นิลเขียว ผอ.รพ.สต.แหลมผกัเบ้ีย นายองคก์าร นิลเขียว 

 
6 น.ส.กนกพร บุญเรือง แทน พฒันาการอ าเภอบา้นแหลม น.ส.กนกพร บุญเรือง 

 
7 นายฉตัรชยั แสงจนัทร์ ผอ.ร.ร.วดัสมุทรโคดม นายฉตัรชยั แสงจนัทร์ 

 
8 นายวโิรจน์ อยูใ่จเยน็ รองนายก อบต. นายวโิรจน์ อยูใ่จเยน็ 

 
9 น.ส.อลิสา ชาตเวช นวส.ช านาญการ น.ส.อลิสา ชาตเวช 
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10 น.ส.ธิดารัตน์ ชวนะ ครู กศน.ต าบลแหลมผกัเบ้ีย น.ส.ธิดารัตน์ ชวนะ 

 
11 รตต.ชยัวฒัน์ เล็กนอ้ย สายตรวจต าบลแหลมผกัเบ้ีย รตต.ชยัวฒัน์ เล็กนอ้ย 

 
12 น.ส.พจมาน พูลกิจ ผอ.กองคลงั น.ส.พจมาน พูลกิจ 

 
13 นางอชัรา เสริมทรัพย ์ หวัหนา้ส านกังานปลดั นางอชัรา เสริมทรัพย ์

 
14 นางอจัฉรี เสริมทรัพย ์ ผูใ้หญ่บา้น ม.2 นางอจัฉรี เสริมทรัพย ์

 
15 นายพรอนนัต ์ สาพิมพ ์ ผอ.กองช่าง นายพรอนนัต ์ สาพิมพ ์

 
เร่ิมประชุมเวลา  09.50  น.   เม่ือท่ีประชุมพร้อมแลว้  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย  ประธานสภา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย   ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ืองท่ีประธานจะแจง้ต่อท่ีประชุม   
 ประธาน - ไม่มี 
  

ระเบียบวาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ประธาน - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจรายงานการ
ประชุม สมยัสามญั สมยัท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ.2562  เม่ือวนัท่ี  15  ตุลาคม  2562  ใหส้ภาฯ ทราบ 

 ศรัทธา  - จากผลการตรวจรายงานการประชุมไม่พบจุดท่ีตอ้งแกไ้ข 

 ประธาน - ขอเชิญสมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมอีกคร้ังก่อนลงมติ 
ประธาน - เม่ือทุกท่านตรวจดูเป็นเวลาอนัสมควรแลว้  ผมขอถามมติท่ีประชุมว่าท่านใดเห็น

ควรรับรองรายงานการประชุมสภา สมยัสามญั สมยัท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ.2562 วนัท่ี 15  ตุลาคม  2562  กรุณายกมือ  

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  7  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , นายวิชยั  
ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ีและนายสุพร  พุกพนั 

ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมสภา , มีมติรับรองเป็นเอกฉนัท ์
  

ระเบียบวาระที ่ 3 กระทูถ้าม 
 ประธาน - ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทอ้งถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว้ 
 ประธาน - ไม่มี   
 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองท่ีเสนอใหม่  
5.1  ขอความเห็นชอบท ากจิกรรมนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธาน - ขอเชิญนายกช้ีแจง 
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นายก  - ผมขออนุญาตใหร้องอิทธิพล ช้ีแจงแทน 
ประธาน - ผมขออนุญาต 
รองอทิธิพล - เรียนท่านประธาน เน่ืองจากทางเทศบาลต าบลนายางไดมี้หนงัสือแจง้วา่ตามท่ีอบต.

แหลมผกัเบ้ียได ้ขอความยนิยอมใหท้ ากิจการนอกเขตกบัเทศบาลต าบลนายางกรณีด าเนินการจา้งเหมาท าการก าจดัขยะ
มูลฝอย กบับริษทั เอนเนอร์จีรีพบัพลิค จ ากดั นั้น ปรากฏว่าขอ้มูลตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมผกัเบ้ีย สมยัสามญั สมยัท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ.2560  เม่ือวนัท่ี  1  สิงหาคม  2560 ไม่ตรงกบัขอ้มูลพื้นท่ีตั้งของ
สถานท่ีก าจดัขยะในรายละเอียด คือ เดิมผูบ้ริหารเสนอแต่เพียงพื้นท่ีก าจดัขยะอยู ่หมู่ท่ี 4  ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า  
จงัหวดัเพชรบุรี  โดยไม่ระบุวา่ก าจดัโดยบริษทัใด  แต่จริง ๆ แลว้ ตอ้งระบุให้ชดัเจนวา่ของความยินยอมให้ท ากิจการ
นอกเขตกบัเทศบาลต าบลนายาง กรณีด าเนินการจา้งเหมาท าการก าจดัขยะมูลฝอยกบับริษทั เอนเนอร์จีรีพบับลิค จ ากดั  
ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ 140  หมู่ 4 ต าบลเขาใหญ่  อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี  ดงันั้น เพื่อให้ขอ้มูลถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั  ทาง
ผูบ้ริหารจึงเสนอมาใหท้่านประธานพิจารณาอีกคร้ังหน่ึงผมขอช้ีแจงเพียงเท่าน้ี 

ประธาน - ตามท่ีทางผูบ้ริหารได้ช้ีแจงมา สรุปว่าสภาต้องพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบใหอ้บต.ท ากิจการนอกเขตกบัเทศบาลต าบลนายาง   กรณีจา้งเหมาก าจดัขยะมูลฝอยกบับริษทั เอนเนอร์จีรีพบั- 
บลิค จ ากดั  เลขท่ี 140 หมู่ 4  ต าบลเขาใหญ่  อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี  จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามก่อนท่ีผมจะ
ลงมติหรือไม่ 

ประธาน - ราคาค่าทิ้งขยะ ตนัละเท่าไหร่ 
นายก  - ขอใหห้วัหนา้ส านกัตอบเพราะผมไม่แน่ใจราคา 
อชัรา  - ราคาขยะตนัละ 230  บาท 
สุพร  - อยากทราบวา่มีบริษทัเดียวเหรอครับท่ีเสนอราคาจดัการขยะ 
นายก  - อบต.เราลงเอม็โอยกูบัจงัหวดั และบริษทัท่ีเราเลือกก็เสนอราคาต ่าสุด 
ประธาน - มีท่านใดสอบถามอีกหรือไม่  ถา้ไม่มี ผมขอถามมติท่ีประชุมวา่ท่านใด เห็นชอบให้

อบต.แหลมผกัเบ้ีย ท ากิจการนอกเขตกบัเทศบาลต าบลนายาง   กรณีจา้งเหมาก าจดัขยะมูลฝอยกบับริษทัเอนเนอร์จี-
รีพบับลิค จ ากดั เลขท่ี 140 หมู่ 4  ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี  กรุณายกมือ 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  7  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , นายวิชยั  
ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ีและนายสุพร  พุกพนั 

ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
5.2  ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สิน 

ประธาน - ขอเชิญนายกช้ีแจง 
นายก  - ผมขออนุญาตให ้ รองอิทธิพล ช้ีแจงแทน 
ประธาน - ผมขออนุญาต 
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รองอทิธิพล - เรียนท่านประธานด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย ได้รับแจ้งจาก

ส านักงานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัเพชรบุรี  ว่าได้โอนทรัพยสิ์นให้แก่ อบต.แหลมผกัเบ้ีย ตามโครงการตาม
แผนปฏิบติัราชการ ของกลุ่มจงัหวดัภาคกลาง ตอนล่าง 2 ประจ าปีงบประมาณ 2557  จ  านวน 2 โครงการ คือ  
1.โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัคล่ืนชายฝ่ัง หมู่ท่ี 3  ต าบลแหลมผกัเบ้ีย งบประมาณ 24,380,000 บาท  ในปริมาณงาน
ส่ิงก่อสร้าง คือ เข่ือนป้องกนัคล่ืนชายทะเล  ความยาว  240 เมตร 
2. โครงการก่อสร้างเข่ือนหินปากคลองบางทะลุ หมู่ 2 และหมู่ 3  ต าบลแหลมผกัเบ้ีย งบประมาณ 35,976,400 บาท ใน
ปริมาณงานส่ิงก่อสร้าง คือ เข่ือนหินทิ้งปากคลอง ความยาว 460 เมตร 
ส่วนอ าเภอบา้นแหลมก็ไดแ้จง้การโอนทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ  านวน  1  โครงการ  โดยนายกอบชยั  บุญอรณะ  ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบุรี  ผูม้อบ 
คือ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางทะลุ (บ้านชายคลอง) หมู่ 4 ต าบลแหลมผกัเบ้ีย  งบประมาณ 
2,944,000 บาท 
ทรัพยสิ์นทั้ง 3 รายการ  น้ีทางอบต. ผูรั้บมอบจะเป็นผูดู้แลและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น รวมทั้งตั้งงบประมาณรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา 
ในการน้ีทางผูบ้ริหารจึงเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการรับมอบทรัพยสิ์นต่อไป ผมขอช้ีแจงเพียงเท่าน้ี 

ประธาน - ในกฎระเบียบของกฎหมายไดก้ล่าวถึงในเร่ืองน้ีอยา่งไรบา้ง ขอใหเ้ลขาฯ สภาช้ีแจง 
เลขาฯ สภา - เรียนท่านประธาน ด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้าง และการ

บริหารพสัดุภาครัฐ กรมบญัชีกลาง วินิจฉยัขอ้หารือของกระทรวงมหาดไทยในประเด็นเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ประเด็นการรับมอบพสัดุท่ีมีผู ้
อุทิศให้เป็นกรรมสิทธ์ิ แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือสิทธิอนัเก่ียวกบัพสัดุหรือมอบให้เป็นผูดู้แลพสัดุนั้น โดย
คณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ มีความเห็นวา่ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 3 บญัญติัวา่ “ให้ยกเลิกบทบญัญติัเก่ียวกบัพสัดุการจดัซ้ือจดัจา้ง 
หรือการบริหารพสัดุในกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศขอ้บญัญติัและขอ้ก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่
ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัน้ี “ตามพระราชบญัญติัฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบญัญติัเก่ียวกบัพสัดุ 
ส าหรับกรณีอ่ืนท่ีมิไดเ้ก่ียวกบั การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุ ก็ยงัคงด าเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  
เม่ือขอ้เทจ็จริงปรากฏวา่กรณีท่ีมีผูอุ้ทิศพสัดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือให้สิทธิอนัเก่ียวกบั
พสัดุ หรือมอบให้ผูดู้แลพสัดุนั้น ถา้การกระท าดงักล่าวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะรับ
เอาพสัดุสิทธินั้น ๆ ไดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง แต่อยา่งไรก็ดี
จากท่ีได้รับพสัดุมาแล้ว จะตอ้งด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  หมวด 9  “การบริหารพสัดุ” ต่อไป  ดิฉนัขอช้ีแจงเพียงเท่าน้ี 

ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถา้มีขอเชิญ 
ประธาน - เข่ือนสองตวัอยูต่รงคลองพื้นท่ีเดียวกนัใช่ไหม 
นายก  - เข่ือนตวัแรก เป็นตวัเบรกกนัคล่ืนขนานทะเล  ส่วนตวัท่ีสองเป็นเข่ือนปากคลอง 2 

ฝ่ัง 
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ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอถามมติท่ีประชุมว่าท่านใด

เห็นชอบรับมอบทรัพยสิ์น ทั้ง 3 รายการ กรุณายกมือ 
ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  7  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , นายวิชยั  

ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ีและนายสุพร  พุกพนั 
ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับมอบทรัพยสิ์นเป็นเอกฉนัท ์
  5.3  ขออนุมัติแก้ไขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประธาน - ขอเชิญนายกช้ีแจง 
นายก  - ผมขออนุญาตใหร้องอิทธิพล ช้ีแจงแทน 
ประธาน - ผมอนุญาต 
รองอทิธิพล - เรียนท่านประธานตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตั้ง

ไวใ้นดา้นบริหารทัว่ไป  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั  หมวดค่า
ครุภณัฑ์  ประเภทครุภณัฑ์อ่ืน  รายการกระจกโคง้  ตั้งไว ้42,000 บาท  นั้น  ทางส านกังานปลดั แจง้วา่รายละเอียดไม่
ตรงกบัแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 5  พ.ศ.2562  ท่ีระบุในรายละเอียดว่า
กระจกโคง้ขนาดไม่นอ้ยกวา่  32  น้ิว พร้อมเสาติดตั้ง  จ  านวน  6  ชุด  ดงันั้นเพื่อให้รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายตรง
ตามแผนพฒันาดงักล่าว  ทางผูบ้ริหารจึงเสนอมาเพื่อขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงจากขอ้ความเดิม คือ กระจกโคง้ เป็น
ขอ้ความใหม่ คือ ติดตั้งกระจกโคง้ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 32 น้ิว  พร้อมเสาติดตั้ง จ  านวน 6 ชุด  ทั้งน้ีตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิ่มเติม  ขอ้ 29  
ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน ผมขอช้ีแจง้เพียงเท่าน้ี 

ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ถา้มีขอเชิญ 
ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกสอบถาม 
ประธาน - ถา้ไม่มี ผมขอถามมติท่ีประชุมว่า ท่านใดเห็นควรอนุมติัให้แกไ้ขเปล่ียนแปลง ค า

ช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563  ตามท่ีผูบ้ริหารเสนอ กรุณายกมือ 
ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  7  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , นายวิชยั  

ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ีและนายสุพร  พุกพนั 
ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุม มติอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์
ประธาน - ก่อนท่ีจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ผมขอพกัการประชุมไวก่้อน  เพื่อ

รับประทานอาหารกลางวนัแลว้ กลบัมาประชุมต่อในเวลา  13.30 น. 
  พกัการประชุม  เวลา 11.40 น. 
  เร่ิมประชุม  เวลา 13.45 น. 
ประธาน - เม่ือสมาชิกมาพร้อมกนัแลว้  ผมขอเร่ิมประชุมในระเบียบวาระท่ี 5.4 
  5.4  รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
ประธาน - ขอเชิญนายกช้ีแจง 
นายก  - ผมขออนุญาตใหร้องอิทธิพล ช้ีแจงแทน 
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ประธาน - ผมขออนุญาต 
รองอทิธิพล - เรียนท่านประธานดว้ยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย ได้ท าการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 (ปี 2562)  
ระหว่างวนัท่ี  1 ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562  เม่ือวนัท่ี  4  พฤศจิกายน  2562  ซ่ึงผลจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน มีดงัน้ี 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินและจ านวนโครงการท่ี
ปฏิบติัได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  ประจ าปีงบประมาณ 2562 มี
ยทุธศาสตร์การพฒันาทั้งหมด  7  ยุทธศาสตร์ ในส่วนของแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561 
– 2565  (ปี 2562)  มีจ  านวนโครงการทั้งหมด  96 โครงการ งบประมาณ 16,528,650 บาท 
น ามาท าขอ้บญัญติังบประมาณเพื่อท าแผนการด าเนินงานปี 2562  จ  านวน  82  โครงการ  
งบประมาณ  10,866,944  บาท  คิดเป็นร้อยละ  65.75  ของงบประมาณตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินปี 2562  และคิดเป็นร้อยละ 85.42  ของโครงการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ปี 2562 
ตามแผนการด าเนินงานปี 2562  มีโครงการทั้งส้ิน 82 โครงการ งบประมาณ10,866,994 
บาท  ด าเนินการไปแล้ว  70  โครงการ  เบิกจ่ายงบประมาณจ านวน  7,617,839.62 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 70.10 ของงบประมาณตามแผนการด าเนินงานปี 2562  และคิดเป็นร้อยละ 
85.36  ของโครงการตามแผนการด าเนินงานปี 2562 

2. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาอบต. 
โครงการบางโครงการ โดยเฉพาะโครงการเก่ียวกับโครงการสร้างพื้นฐาน นั้นยงั
ด าเนินการล่าช้า เน่ืองจากบางโครงการอบต.ไม่สามารถด าเนินการเองทั้งหมดได ้ตอ้ง
ติดต่อประสานงานกบัหลายฝ่าย เช่น ต้องรอวิศวกรออกแบบและรับรอง ฉะนั้นทาง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนจึงต้องการให้ทางอบต.  จัดสรรเวลา
ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้ดี เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีไดแ้จกให้ท่านประธานแลว้  ผมขอช้ีแจงเพียง
เท่าน้ี 

 ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น อยา่งไรหรือไม่ ถา้มี
ขอเชิญ 
 ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกสอบถาม 
 ประธาน - ในระเบียบวาระน้ี เป็นอนัวา่ท่ีประชุมรับทราบ 
   5.5  รับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก อบต. ปี 2562 
 ประธาน - ขอเชิญนายกช้ีแจง 
 นายก  - ผมขออนุญาตใหร้องอิทธิพล รายงานแทน 
 ประธาน - ผมอนุญาต 
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 รองอทิธิพล - เรียนท่านประธานตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2546  มาตรา 58/5  วรรคห้า และวรรคทา้ย ได้ก าหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จดัท ารายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงไวต่้อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้ น ผมขอรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ 2562  ของ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  ดงัน้ี 

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการทีด่ีและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.1  โครงการพฒันาศกัยภาพบุคคลกรทอ้งถ่ินในการปฏิบติังาน  งบประมาณ  186,530  บาท 
1.2  โครงการส่งเสริม/สนบัสนุนกิจกรรมเพื่อการพฒันารายได ้  งบประมาณ  5,946  บาท 
1.3  โครงการเทิดพระเกียรติ      งบประมาณ  27,520  บาท 
1.4  โครงการพฒันาผูน้ าดา้นการบริหารจดัการศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลย ี งบประมาณ  40,737  บาท 

การเกษตรต าบลแหลมผกัเบ้ีย 
 1.5  โครงการจดัท าเวทีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  งบประมาณ  3,825  บาท 
 1.6  บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑ ์     งบประมาณ  827,432.98  บาท 
 1.7  โครงการพฒันาศกัยภาพสตรี      งบประมาณ  8,100  บาท 
 1.8  อุดหนุนโครงการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ งบประมาณ  11,076.94  บาท 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
     รวม     งบประมาณ  1,111,167,92  บาท 

2. นโยบายด้านการส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกจิ 
2.1  โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน      งบประมาณ  2,282  บาท 
2.2  โครงการปล่อยพนัธ์สัตวน์ ้า       ไม่ใชง้บประมาณ 
    รวม     งบประมาณ  2,282  บาท 

3. นโยบายด้านการท่องเทีย่ว 
3.1  โครงการฝึกอบรมยวุมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน    งบประมาณ  7,495  บาท 
3.2  โครงการฝึกอบรมทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริม  งบประมาณ  5,680  บาท 

การท่องเท่ียวในชุมชน 
 3.3  อุดหนุนโครงการจดักิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี   งบประมาณ  30,000  บาท 
 3.4  อุดหนุนโครงการเปิดโลกทะเลโคลน     งบประมาณ  50,000  บาท 
     รวม     งบประมาณ  93,175  บาท 

4. นโยบายด้านการศึกษา กฬีาและนันทนาการ 
4.1  สนบัสนุนอาหารเสริมนม      งบประมาณ  232,779.10  บาท 
4.2  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา   งบประมาณ  214,950  บาท 
4.3  โครงการพานอ้งท่องเมืองเพชร     งบประมาณ  1,500  บาท 
 
 
 



-8- 
4.4  สนบัสนุนอาหารกลางวนั      งบประมาณ  430,000  บาท 
4.5  อุดหนุนโครงการครูทอ้งถ่ินช่วยสอน (ร.ร.วดัสมุทรธาราม)  งบประมาณ  260,000  บาท 
4.6  อุดหนุนโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ร.ร.วดัสมุทรโคดม) งบประมาณ  260,000  บาท 
    รวม     งบประมาณ  1,399,229.10  บาท 

5. นโยบายด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
5.1  โครงการจดักิจกรรมวนัเด็ก      งบประมาณ  32,980  บาท 
5.2  โครงการอนุรักษ ์ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน    งบประมาณ  14,870  บาท 
5.3  โครงการจดังานประเพณีสงกรานต ์     งบประมาณ  4,830  บาท 
5.4  โครงการส่งเสริมทกัษะการเล่นกีฬา     งบประมาณ  9,300  บาท 
5.5  โครงการแข่งขนักีฬาสากล      งบประมาณ  71,710  บาท 
5.6  โครงการแข่งขนักีฬาพื้นบา้น      งบประมาณ  4,380  บาท 
5.7  โครงการสร้างสรรคศิ์ลปะ      งบประมาณ  19,834  บาท 
5.8  โครงการแห่เทียนวนัเขา้พรรษา      ไม่มีงบประมาณ 
5.9  โครงการเผยแพร่วนัส าคญัวนัวสิาขบูชา    งบประมาณ  1,000  บาท 
5.10  โครงการเผยแพร่วนัส าคญัวนัมาฆบูชา    งบประมาณ  500  บาท 
5.11  โครงการเผยแพร่วนัส าคญัวนัอาสาหบูชา    ไม่มีงบประมาณ 
5.12  โครงการเขา้วดัฟังธรรม      งบประมาณ  430  บาท 
5.13  โครงการเผยแพร่วนัส าคญัวนัเขา้พรรษา    งบประมาณ  430  บาท 
    รวม     งบประมาณ  160,264  บาท 

6. นโยบายด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ 
6.1  โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากพิษสุนขับา้   งบประมาณ  21,930  บาท 
6.2  โครงการป้องกนัไขเ้ลือด      งบประมาณ  31,450.20  บาท 
6.3  โครงการพฒันาผูสู้งอายุ      งบประมาณ  930  บาท 
6.4  โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์    งบประมาณ  7,930  บาท 
6.5  โครงการพฒันายกระดบัผูพ้ิการ     งบประมาณ  4,200  บาท 
6.6  โครงการป้องกนัโรค       งบประมาณ  10,780  บาท 
6.7  โครงการพฒันาผูด้อ้ยโอกาส      งบประมาณ  680  บาท 
6.8  โครงการฝึกอบรมการท าเคร่ืองหอมเพื่อสุขภาพ   งบประมาณ  9,630  บาท 
6.9  สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ      งบประมาณ  3,028,700  บาท 
6.10  โครงการลด เลิกใชโ้ฟมบรรจุอาหาร     งบประมาณ  3,920  บาท 
6.11  สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ      งบประมาณ  554,400  บาท 
6.12  โครงการนวดแผนไทย      งบประมาณ  9,730  บาท 
6.13  โครงการท าลูกประคบสมุนไพร     งบประมาณ  10,330  บาท 
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6.14  โครงการความรู้เก่ียวกบัสุขภาพเบ้ืองตน้    งบประมาณ  7,330  บาท 
6.15  โครงการบริหารจดัการขยะ      งบประมาณ  2,880  บาท 
6.16  สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์     งบประมาณ  91,500  บาท 
6.17  โครงการต่อตา้นยาเสพติด      งบประมาณ  3,600  บาท 
6.18  อุดหนุนโครงการอบรมเสริมสร้างความเขม็แขง็ระดบัหมู่บา้น  งบประมาณ  13,000  บาท 
6.19  อุดหนุนโครงการจดัระเบียบสังคมแบบบูรณาการ   งบประมาณ  6,000  บาท 
6.20  อุดหนุนกิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติด     งบประมาณ  8,000  บาท 
6.21  อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   งบประมาณ  40,000  บาท 
6.22  โครงการฝึกอบรมท าเหรียญโปรยทาน    งบประมาณ  5,080  บาท 
6.23  โครงการแปรรูปอาหารทะเล     งบประมาณ  7,008  บาท 
6.24  โครงการวยัรุ่นวยัใสไม่ทอ้งก่อนวยั     งบประมาณ  3,025  บาท 
6.25  โครงการส่งเสริมสุขภาพ      งบประมาณ  36,390  บาท 
6.26  โครงการยติุธรรมรุนแรงในครอบครัว    งบประมาณ  3,730  บาท 
6.27  โครงการออกก าลงักายวยัสูงอาย ุ     งบประมาณ  800  บาท 
6.28  โครงการครอบครัวอบอุ่น      งบประมาณ  2,730  บาท 
6.29  โครงการพฒันาเจา้หนา้ท่ีอปพร.     งบประมาณ  22,304  บาท 
6.30  โครงการป้องกนัอุบติัภยับนทอ้งถนน    งบประมาณ  9,430  บาท 
6.31  โครงการปลูกจิตส านึกเยาวชนรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   งบประมาณ  4,630  บาท 
6.32  โครงการรณรงครั์กษาส่ิงแวดลอ้ม     งบประมาณ  9,350  บาท 
6.33  โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม    งบประมาณ  4,780  บาท 
6.34  จดัหาพื้นท่ีทิ้งขยะ       งบประมาณ  87,491.02  บาท 
    รวม     งบประมาณ  4,063,728.22  บาท 

7. นโยบายด้านโครงการสร้างพืน้ฐาน 
7.1  โครงการปรับปรุงหอ้งน ้าอาคารประชาปราโมทย ์หมู่ 2   งบประมาณ  232,000  บาท 
7.2  โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ งบประมาณ  160,000  บาท 
 บริเวณบา้นนางสวน  หมู่ 1 
7.3  อุดหนุนขยายเขตประปาซอยบา้นนางเจือ หมู่ 1    งบประมาณ  97,267   บาท 
7.4  อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสนามฟุตซอล หมู่ 1    งบประมาณ  298,726.38  บาท 
     รวม     งบประมาณ  787,993.38  บาท 

8. ครุภัณฑ์ 
8.1  ครุภณัฑส์ านกังาน (เคร่ืองถ่ายเอกสาร)    งบประมาณ  110,000  บาท 
8.2  ครุภณัฑส์ านกังาน (เกา้อ้ี)      งบประมาณ  1,400  บาท 
8.3  ครุภณัฑส์ านกังาน (ตูไ้มบ้านพบั)     งบประมาณ  13,000  บาท 
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8.4  ครุภณัฑส์ านกังาน (โตะ๊ตั้งคอมพิวเตอร์)    งบประมาณ  2,800  บาท 
8.5  ครุภณัฑส์ านกังาน (ตูเ้หล็ก 2 บาน)     งบประมาณ  9,600  บาท 
8.6  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (เคร่ืองคอมพิวเตอร์)    งบประมาณ  150,000  บาท 
8.7  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ)์     งบประมาณ  21,300  บาท 
8.8  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (เคร่ืองส ารองไฟ)    งบประมาณ  5,000  บาท 
8.9  ครุภณัฑกี์ฬา (เคร่ืองออกก าลงักาย)     งบประมาณ  295,000 บาท 
    รวม     งบประมาณ  608,100  บาท 
โครงการท่ีด าเนินการตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ไปแลว้  จ  านวน  90  โครงการ  เป็นเงิน   

8,225,939.62  บาท 
 โครงการทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ (ขออนุมัติกนัเงินจากสภาฯ)  จ านวน  6  โครงการ คือ 

1. โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น   จ านวนเงิน  38,500  บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบา้นนายโสภณ  นามเดช  หมู่ 2  จ านวนเงิน  900,000  บาท 
3. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 16 จุด      จ านวนเงิน  1,412,900  บาท 
4. ปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ 1      จ านวนเงิน  2,536,000  บาท 
5. โครงการก่อสร้างถนนผวิจราจร คสล.ซอยบุญช่วย  ทรัพยท์ว ีหมู่ 2 จ านวนเงิน  1,974,000  บาท 
6. ค่าออกแบบอบต.       จ านวนเงิน  1,000,000  บาท 
ไดรั้บงบประมาณจากบา้นพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัเพชรบุรี 
1. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวยัรุ่น  จ านวนเงิน  10,000  บาท 
2. โครงการส่งเสริมความเขม็แขง็การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด จ านวนเงิน  10,000  บาท 
ไดรั้บงบประมาณจากส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเพชรบุรี  เพื่อจดัซ้ือวสัดุ 

ซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัใหน้างละมา้ย  มหารักษ ์หมู่ 1  จ  านวนเงิน  20,510  บาท 
 ผมขอรายงานใหท้ราบเพียงเท่าน้ี 
 ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ถา้มีขอเชิญ 
 ประธาน - นโยบายดา้นการบริหารจดัการท่ีดี ขอ้ 1.8  เป็นค่าใชจ่้ายอะไรบา้ง 
 นายก  - อุดหนุนใหอ้บต.บางครก  ในการจา้งเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยแ์ละค่าไฟฟ้า 
 สุพร  - นโยบายท่ี 5  ดา้นศาสนาวฒันธรรม  เขา้วดัฟังธรรม  ใชง้บประมาณไปนิดเดียว  ผม
เห็นวา่ศาสนาส าคญั อยากใหอ้บต.ด าเนินการใหดี้กวา่น้ี 
 นายก  - การเบิกจ่ายไม่สามารถเบิกจ่ายไดม้าก  เป็นการท าบุญตอ้งมาร่วม ช่วยกนัท าบุญ 
 สมร  - ขอทราบความคืบหนา้สนามฟุตซอล หมู่ 1 
 พรอนันต์ - ตอนน้ี อบต.ไดท้  าเร่ืองร่างทีโออาอยู ่เตรียมส่งให้พสัดุด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  เม่ือ
วนัก่อนผมไดใ้ห้เอสซีจีมาดู  เขาบอกว่าพื้นเดิมไม่เสมอตอ้งขดัผิวก่อน  โครงการน้ีอาจช้ากว่าโครงการอ่ืนนิดหน่ึง 
ราคากลางพาณิชยจ์งัหวดัไม่มี ตอ้งใหบ้ริษทัยางโดยตรงเสนอ 
 สมร  - ถา้เขาตีราคามาเกินงบประมาณ เกินสองลา้นจะท าอยา่งไร 
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 พรอนันต์ - ผมจะก าหนดไม่เกินสองลา้น ตอ้งท าได ้ผมใหเ้อสซีจีมาเสนอเบ้ืองตน้ก่อน 
 สุพร  - ท่ีช่างบอกมาเหมือนบริษทัเป็นผูก้  าหนดราคา ควรจะเป็นรัฐก าหนดราคากลาง 
 พรอนันต์ - จริง ๆ กระบวนการตอ้งให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางพิจารณาโดยวิธีการจะ
หาผูรั้บจา้งเสนอในรายละเอียด แลว้เอาราคาต ่าสุดมาใหก้รรมการพิจารณา 
 ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ถา้ไม่มี  ผมถือวา่ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ือง อ่ืน ๆ 

ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนขอเชิญ 

หมอองค์การ - สาธารณสุขอ าเภอบา้นแหลมฝากขอบคุณทีมงานนายกอบต. ผูน้ าชุมชน อสม. จิต
อาสา ประชาชน ท่ีผา่นมาวิง่มาไดด้ว้ยดี  ประชาชนท่ีมาวิง่รู้จกัแหลมผกัเบ้ียมากข้ึน 

ผอ.ฉัตรชัย - โรงเรียนวดัสมุทรโคดมด าเนินการไปตามปกติ  ในเร่ืองของงานจะด าเนินการไป
ตามนโยบายของเขต เร่ือง อาหารกลางวนัจะมีการออนไลน์ไปเขตจะท าให้การด าเนินงานมีคุณภาพดีข้ึนในเร่ืองการ
เรียน การสอน มีการนิเทศ  เดือนละ  2  คร้ัง  และเร่ืองภายในโรงเรียน พร้อมรับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  และ
พร้อมให้ความร่วมมือกบัชุมชน  โรงเรียนขอขอบคุณท่ีอบต. มีขยายเขตไฟทางท าให้มีความปลอดภยั  และวนัท่ี  27  
ธนัวาคม  2562  ทางโรงเรียนจะจดัปีใหม่ จดัเชา้เลิกเท่ียง  ขอเชิญทางอบต.มาร่วมดว้ย 

ผู้ใหญ่อจัฉรี - ตอนน้ีเร่ืองท่องเท่ียวต าบลแหลมผกัเบ้ียก าลงับูม  ฝากเร่ืองขยะอยากให้ช่วยดูแล
ร่วมกนั  เร่ืองท่องเท่ียวอยากใหทุ้กหมู่ มาท าเร่ืองท่องเท่ียวและมาบูรณาการร่วมกนั 

ผอ.อรรถพล - ขอขอบคุณ อบต.ท่ีสนบัสนุนครูทอ้งถ่ินช่วยสอนให้งบมาสองแสนกวา่บาท ตอนน้ี
ไดรั้บแลว้  ขอขอบคุณ ผอ.กองช่าง ท่ีช่วยจดัท าประมาณการซ่อมอาคารอนุบาลท่ีไดรั้บงบจากกองผา้ป่า และผูมี้จิต
ศรัทธา  คาดวา่ถา้ไดง้บครบก่อนจะด าเนินการไดป้ระมาณ มกราคม  จะให้ช่างรับเหมามาเสนอราคาอีกคร้ัง  เร่ืองการ
เรียนการสอนจะคลา้ย ๆ กบัโรงเรียนวดัสมุทรโคดม  มีการจดัท าอาหารและส่งรายงานออนไลน์  ส่วนเร่ืองอ่ืน ๆ 
โรงเรียนไดพ้ฒันาและปรับปรุงในทุก ๆ ดา้น 

ผู้ใหญ่สมหมาย - เจา้ท่ามอบอ านาจใหท้างทอ้งถ่ินแลว้ใช่ไหมครับ 

นายก  - มอบแลว้ 
ผู้ใหญ่สมหมาย - อยากให้อบต.จดัระเบียบแพ  ตอนน้ีพอจะจดัได้ ตอนน้ีมีแพท่ียงัไม่เป็นระเบียบ 

เร่ืองความเดือดร้อนของคนเรือ  ปากร่องคลองบางทะลุไดท้  าเร่ืองแลว้  แต่ผมกลวัล่าชา้  วนัน้ีผมไดน้ดัชาวเรือมาคุยกนั
วา่จะขดุอยา่งไร  มีเงินส่วนหน่ึงจะท าก่อน ควบคู่กบังบขุดของเจา้ท่า บ่ายสามโมง ตรงธนาคารปูหนา้วดัสมุทรธาราม 
ขอเชิญ นายก  ช่างเค  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาไปประชุมร่วมกนั 

ประธาน - สนามฟุตซอล ของหมู่ 4 ช ารุด เป็นของอบจ.  อบต.จะมีวิธีการใดท่ีท าหนงัสือไป
แจง้เขา 

พรอนันต์ - อบต.ไดป้ระสานแผนกบัอบจ.ทุกปี  สนามฟุตซอลเป็นของอบจ.  เราไดท้  าหนงัสือ
ไปแลว้ ตอนประชุมประสานแผนท่ีบางครก เราเสนอเร่ืองไฟทาง  จะไดห้มู่ 1  40  ตน้  หมู่ 4  40  ตน้  หมู่ 4  ตั้งแต่
ทางเขา้บา้นชายคลอง  เขา้ไปทางบา้นพี่ตึกผา่นบ่อปลาลุงซอ้น  ส่วนเส้นเมนหลกัคนักั้นน ้าเคม็ ทางหลวงจะติดให ้
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นายก  - เร่ืองขดุคลองหวัหนา้เขามาหาผม  และมาดูเบ้ืองตน้  จะมีทีมส ารวจมาดูอีก 
สมร  - เร่ืองท่าเรือสะพานปลา  ประมงจงัหวดับอกวา่ เขามอบใหอ้บต.แลว้จริงไหม 

นายก  - ยงัไม่ไดม้อบ 

สารวตัรก านันสง่า - การขดุลอกคลองอีแอด ปกติเจา้ท่ามาขุดลอกทุกปี ปีน้ีชาวบา้นชาวเรือถามอยูว่า่ปีน้ี
จะขดุไหม 

นายก  - เขาจะขดุแลว้ บอกผมไว ้
สารวตัรก านันสง่า - ก านนัไดข้อเสาหลกัร่องไว ้ อยากใหข้ดุก่อนแลว้ปักเสา 
ผู้ใหญ่สมหมาย - การขุดลอกคลอง ทางเจา้ท่าเขาก าหนดมา ถา้ไม่มีงบขุดสามารถติดต่อผูรั้บเหมาท่ีมี

เคร่ืองจกัรแลว้ ขุดเอาทรายไปได ้ แต่ตอ้งประชุมชาวบา้นก่อน และขุดตามแบบแผนของเจา้ท่า ชาวบา้นตอ้งยินยอม  
ผมจะชวนนายกกบัช่างเคข้ึนไปคุยกบัเจา้ท่า  งบปีน้ีตกหมดปีหนา้ยงัไม่รู้คลองอีแอดน่าจะยงัอยู ่อาจไดข้ดุ 

พจมาน  - กองคลงัขอประชาสัมพนัธ์จะมีเจา้หนา้ท่ีลงพื้นท่ี  ตั้งเป้าคนท่ีเคยเสียภาษีโรงเรือน 
จะท าหนงัสือแจง้เจา้ของท่ีดิน  ถา้มีใครมาถาม  ฝากสมาชิกประชาสัมพนัธ์ดว้ยวา่ตอนน้ีกฎหมายตาม พรบ.ท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง  ตอ้งไปวดัขนาดเพื่อประเมินภาษี 

ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนหรือไม่  ถา้ไม่มี ผมขอปิดประชุม 

  ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 
    
 

          นางสาวเช่นดาว  นพศรี 
                      (นางสาวเช่นดาว  นพศรี)          

เลขาฯ / ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
 

               นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย 
   ( นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย ) 

                                                     ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย 
 

 

 

       นายศรัทธา  เจือหอม     นายสุพร  พุกพนั   นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี 
      (นายศรัทธา  เจือหอม)   (นายสุพร  พุกพนั)  (นายบุญช่วย  ทรัพยท์ว)ี 
  ประธานคณะกรรมการตรวจฯ          กรรมการฯ                 เลขาฯ 


