
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.2557 

วันท่ี    7   กุมภาพันธ์  2557 
ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

********************** 
 

ผู้มาประชุม 
    

 
1 นายสหภาพ กะเปราะน้อย ประธานสภา นายสหภาพ กะเปราะน้อย 

 
2 นายสมร  ทองตัน รองประธานสภา นายสมร  ทองตัน 

 
3 นายวิชัย ทองตัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 นายวิชัย ทองตัน 

 
4 นายศรัทธา เจือหอม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 นายศรัทธา เจือหอม 

 
5 นายไพรวัลย์ ค้้านคร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 นายไพรวัลย์ ค้้านคร 

 
6 นายวรเดช เสริมทรัพย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 นายวรเดช เสริมทรัพย์ 

 
7 นายสุพร พุกพัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 นายสุพร พุกพัน 

 
8 นายบุญช่วย ทรัพย์ทวี เลขานุการสภา นายบุญช่วย ทรัพย์ทวี 

 
9 นางสาวเช่นดาว นพศรี ปลัด อบต. / เลขานุการสภา นางสาวเช่นดาว นพศรี 

 
10 นายกีรติ สุขใจ เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย นายกีรติ สุขใจ 

ผู้ลาประชุม 
    

  
ไม่มี 

    ผู้ไม่มาประชุม 
    

  
ไม่มี 

    ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

 
1 นางอัชรา เสริมทรัพย์ หัวหน้าส้านักงานปลัด นางอัชรา เสริมทรัพย์ 

 
2 น.ส.มณทิพย์ มะลิทอง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ศพช.เพชรบุรี น.ส.มณทิพย์ มะลิทอง 

 
3 นางบุศรา พันชะสูตร์ ศพช.เพชรบุรี นางบุศรา พันชะสูตร์ 

 
4 นายเมธี ข้าสวัสดิ์ รองนายก อบต. นายเมธี ข้าสวัสดิ์ 

 
5 นายศรีเพชร นามเดช นายก อบต. นายศรีเพชร นามเดช 

 
6 นายอิทธิพล ผ่องแผ้ว รองนายก อบต. นายอทิธิพล ผ่องแผ้ว 

 
7 นายวิโรจน์ อยู่ใจเย็น เลขานุการนายก อบต. นายวิโรจน์ อยู่ใจเย็น 

 
8 นายยิ่งกมล นาคะเวช ผอ.ร.ร.วัดสมุทรธาราม นายยิ่งกมล นาคะเวช 

 
9 นายสิทธิพงศ ์ เกรอด ผอ.ร.ร.วัดสมุทรโคดม นายสิทธิพงศ ์ เกรอด 
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10 นางอัจฉรี เสริมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่2 นางอัจฉรี เสริมทรัพย์ 

 
11 นายศานิตย์ ปวีณะปกรณ์ ผอ. รพสต.แหลมผักเบี้ย นายศานิตย์ ปวีณะปกรณ์ 

 
12 นางสาวพจมาน พูลกิจ ผู้อ้านวยการกองคลัง นางสาวพจมาน พูลกิจ 

 
13 นายพรอนันต์ สาพิมพ ์ ผู้อ้านวยการกองช่าง นายพรอนันต์ สาพิมพ ์

 
14 น.ส.บุบผา เปียยะบุตร ประธานสตรี ต.แหลมผักเบี้ย น.ส.บุบผา เปียยะบุตร 

 
15 น.ส.ศินุช พุ่มพัน ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ น.ส.ศินุช พุ่มพัน 

 
16 น.ส.สุนันทา กลิ่นมาลัย บุคลากร น.ส.สุนันทา กลิ่นมาลัย 

 
17 นางจีรวรรณ อินทรดิษฐ์ จนท.วิเคราะห์ฯ นางจีรวรรณ อินทรดิษฐ์ 

 
18 นายสุทธิชัย ประเสริฐสุข นักวิชาการพัสดุ นายสุทธิชัย ประเสริฐสุข 

 
19 น.ส.ธนภร พิทักษ์พงษา ผช.จพง.ส่งเสริมฯ น.ส.ธนภร พิทักษ์พงษา 

 
20 นายณัฐพงษ์ ธรรมรักษ์ ผู้ช่วยช่างโยธา นายณัฐพงษ์ ธรรมรักษ์ 

 
21 นางวาสนา โพพร้อม ผช.จนท.พัฒนาชุมชน นางวาสนา โพพร้อม 

 
22 นางสุธินันท์ บุญกอง ผช.จนท.บันทึกข้อมูล นางสุธินันท์ บุญกอง 

 
23 น.ส.ภรภัสสรณ์ เสริมทรัพย์ แพทย์ประจ้าต้าบล น.ส.ภรภัสสรณ์ เสริมทรัพย์ 

 
24 น.ส.พิมพ์ภัคชญา แพวงษ์จีน นักพัฒนาชุมชน น.ส.พิมพ์ภัคชญา แพวงษ์จีน 

 
เร่ิมประชุมเวลา  09.35 น.   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย   ท้าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังนี ้
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ือง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     
 ประธาน - ขอแจ้งเร่ืองฝึกอบรม ซึ่งทางเลขาสภาได้ส่งส้าเนาหนังสือเกี่ยวกับหลักฐานการ
จัดอบรมไปให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว  มีอยู่หลายรุ่น ขอให้สมาชิกพิจารณาผมอยากให้สมาชิกไปเข้ารับการ
อบรมอย่างน้อยคนละหนึ่งหลักสูตร 
 ท่ีประชุม - รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 
 ประธาน - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม ชี้แจงผลการตรวจรายงานการประชุม
สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจ้าปี พ.ศ.2556  เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  2556  ให้สภาทราบ 

 ศรัทธา  - เรียนท่านประธาน จากผลการตรวจรายงานการประชุมไม่พบจุดที่ต้องแก้ไข 

 ประธาน - ตามที่คณะกรรมการได้รายงานผลการตรวจให้สภาทราบ นั้น ผมขอให้สมาชิก
ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมอีกครั้งก่อนลงมติ 

ประธาน - เมื่อทุกท่านตรวจดูเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
ให้แก้ไขข้อความใดหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม กรุณายก
มือ 
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 ท่ีประชุม - สมาชิกสภาทุกคนยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 ประธาน - ในวาระนี้ไม่มีสมาชิกยื่นกระทู้ถามมา ดังนั้น ผมขอผ่านไประเบียบวาระต่อไป 
  

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 ประธาน - ในวาระนีก้็ไม่มีเร่ืองเดิมไว้ ดังนั้น ผมขอผ่านไประเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองที่เสนอใหม่  

5.1  ระเบียบการเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธาน - ขอเชิญเลขาฯ ชี้แจง 
เลขาสภา - เรียนท่านประธาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 24 วรรคท้าย ก้าหนดว่าหลักเกณฑ์ และวิธีการส้าหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
สภาท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก้าหนด ซึ่งตัวระเบียบนี้ดิฉันได้จัดท้าร่างระเบียบมาให้ทุกท่าน 
พิจารณาว่าจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญทุกท่านดูตามร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
แหลมผักเบี้ยว่าด้วยการเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย  พ.ศ. 2557 

เพื่อให้การเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย  ของประชาชนเป็นไปด้วยความสงบ
เรียบร้อย  จึงอาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 
24 วรรคสาม  สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย  จึงตราระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลม
ผักเบี้ย  เร่ือง การเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย เร่ือง การเข้าฟังการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย 
 ข้อ 2  ระเบียบให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้ ณ ส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย
แล้วเป็นเวลา 7 วัน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล” หมายความว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
แหลมผักเบี้ยในคราวประชุมนั้น 
  “สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย 
  “ประชาชน” หมายความว่า ผู้ใดได้รับอนุญาตให้เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
แหลมผักเบี้ยในคราวนั้น 

 ข้อ 4  ประชาชนมีสิทธิเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลได้ โดยแจ้งชื่อให้เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน  หรือเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลในวันประชุม 
 ข้อ 5  ประชาชนที่เข้ารับฟังการประชุมสภา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
  (1)  ไม่เป็นคนวิกลจริต  สติฟั่นเฟือน 
  (2)  ไม่อยู่ในสภาพมึนเมาด้วยสุราหรือสารเสพติด 
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 ข้อ 6  ประชาชนที่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับฟังการประชุมสภาแล้ว  ต้องปฏิบัติดังน้ี 
  (1)  ต้องลงชื่อในสมุดที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ก่อนเข้ารับฟัง 
  (2)  ต้องแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับสถานที่ 
  (3)  ต้องลุกขึ้นยืนเคารพประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเมื่อมีประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลด้าเนินการประชุม 
  (4)  ต้องนั่งอยู่ในที่จัดไว้เท่านั้น 
  (5)  ห้ามน้าอาหาร เคร่ืองดื่ม ของมึนเมา และสัตว์เลี้ยงเข้าไปในสถานที่ประชุม 
  (6)  ห้ามแสดงกิริยา วาจาหรือท่าทางอันพึงรังเกียจ หรือกระท้าการใด ๆ อันอาจจะเป็นการ
ขัดขวาง หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยในการประชุมสภา 
  (7)  ห้ามกระท้าการบันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงระหว่างการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
  (8)  ห้ามแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย สนับสนุนหรือทักท้วง โต้แย้งกับประธานสภาหรือ
ผู้บริหาร อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. ที่ได้อภิปรายไว้ 
  (9)  ประชาชนที่เข้ารับฟังการประชุมสภา จะกระท้าการตาม (7) (8) ต้องได้รับอนุญาตจาก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
 ข้อ 7  กรณีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลมีมติให้ประชุมลับ ให้ประชาชนผู้เข้าฟังการประชุมออกจากที่
ประชุมทันที 
 ข้อ 8  ระหว่างการเข้าฟังการประชุมสภา ผู้เข้าฟังต้องปฏิบัติตามค้าสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลและไม่ฝ่าฝืนระเบียบนี้ 
 กรณีขัดค้าสั่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หรือกระท้าการอันเป็นลักษณะก่ อความไม่สงบ
เรียบร้อยหรือกระท้าการเสื่อมเกียรติของที่ประชุมสภา อบต. ของที่ประชุมสภา อบต. ประธานสภา อบต. มีอ้านาจ
สั่งให้ผู้นั้นหยุดกระท้าการหรือสั่งให้ออกจากที่ประชุมสภา อบต. โดยมีหรือไม่มีก้าหนดเวลาก็ได้ และหากผู้นั้นขัด
ขืน ประธานสภา อบต. มีอ้านาจสั่งเจ้าหน้าที่  ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ท้าหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยของที่ประชุม อบต. น้าตัวผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภาก็ได้ 
 ข้อ 9  ให้ประธานสภา อบต. มีอ้านาจตีความ วินิจฉัยสั่งการ ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ 
 ประธาน - ขอเชิญทุกท่านดูร่างระเบียบ ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือแก้ไข ขอเชิญเสนอได้ 
 ท่ีประชุม - ไม่มีสมาชิกเสนอ 
 ประธาน - มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่า
ท่านใด เห็นชอบ ในร่างระเบียบการเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย พ.ศ.2557  กรุณา
ยกมือ 

 ท่ีประชุม - มีผู้ยกมือ 7 คน คือ ประธานสภา , รองประธานสภา ,วิชัย   ทองตัน , ศรัทธา เจือหอม , 
ไพรวัลย์  ค้้านคร , สุพร  พุกพัน และบุญช่วย  ทรัพย์ทวี 
 ประธาน - ท่านใดไม่เห็นชอบในร่างระเบียบนี้ 
 ท่ีประชุม - ไม่มีผู้ยกมือ 
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 ประธาน - สรุปว่าผู้งดออกเสียง 1 คน คือ คุณวรเดช  เสริมทรัพย์  และที่ประชุมมีมติเสียง
ข้างมากเห็นชอบร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการเข้าฟังการประชุมสภา อบต.แหลมผักเบี้ย พ.ศ.2557  
 เลขาฯสภา - เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภา เนื่องจากตามหนังสือเชิญประชุม การ
ประชุมในวันนี้มีเร่ืองที่เสนอใหม่ เพียงหนึ่งเร่ือง คือ ระเบียบการเข้าฟังการประชุมสภา อบต. แต่เนื่องจากเมื่อวันที่  
4  กุมภาพันธ์  2557  ทางผู้บริหารได้เสนอญัตติเร่ืองรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต. ปี 2556  
เข้ามาซึ่งบรรจุเข้าระเบียบวาระไม่ทัน  ดังนั้นดิฉันจึงเสนอให้ท่านประธานและที่ประชุมพิจารณาว่าจะบรรจุญัตติ
เข้าในวันน้ีเลย หรือ เรียกประชุมสภาอีกคร้ังเพราะอยู่ในสมัยประชุม 

 ประธาน - ตามที่เลขาฯสภา เสนอมานั้นไม่ทราบว่าที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร 
 รองประธานสภา - ผมมีความเห็นว่าควรจะประชุมในวันนี้เลย 
 ประธาน - ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรบรรจุญัตติรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เข้าใจระเบียบวาระที่ 5 กรุณายกมือ 

 ท่ีประชุม - สมาชิกสภาทุกคนยกมือเป็นเอกฉันท์ให้บรรจุญัตติ 
   5.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ปี 2556  

ครั้งท่ี 2 (ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 
 ประธาน - ขอเชิญนายกชี้แจง 
 รองเมธ ี - เรียนท่านประธาน ด้วยผมได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อบต. ปี 2556 คร้ังที่ 2  ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556  จากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ซึ่งผมขอรายงานให้ทราบดังนี้  
แนวทางท่ี 1  ติดตามว่ากระบวนการท าแผนพัฒนาอยู่ในห้วงระยะเวลาตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ 

ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน   
เมื่อวันที่  11  มิถุนายน 2555  ตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการท้าแผนพัฒนาขององ ค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 ข้อ 18 

แนวทางท่ี  2  โครงการท่ีท าในปีงบประมาณ 2556 อยู่ในแผนพัฒนา สามปี 2556 – 2558 หรือไม่ 
ปรากฏว่ามีการด้าเนินการในแผนพัฒนาสามปี(ปี 2557 )จ้านวน 1 โครงการ ได้แก่  

                   โครงการมาตรการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน 
มีการด้าเนินการในแผนพัฒนาสามปี (ปี 2558 )  จ้านวน 2 โครงการ  ได้แก่  
                     ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนายเท็น 
                     ขยายเขตไฟฟ้าให้กับบ้านดอนคดี  
แนวทางท่ี 3  ติดตามว่าโครงการท่ีด าเนินการอยู่นั้นด าเนินการไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ 
                   องค์การบริหารสวนต้าบลแหลมผักเบี้ย ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางไว้ 7  
ยุทธศาสตร์ 33    แนวทาง   มีการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี   เมื่อวันที่   11  มิถุนายน  2555  โดยบรรจุโครงการ
ด้าเนินการตามแผนพัฒนา  3  ปี   ในปี 2556   จ้านวน  109  โครงการ งบประมาณการ    26,696,420  บาท  
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  มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ หรือแผนด้าเนินการ จ้านวน  55   โครงการ    
งบประมาณ  5,930,800  บาท 
  ในปีงบประมาณ    2556     ( ตุลาคม 2555 –  กันยายน  2556 )  สรุป ผลการด้าเนินการและการ
เบิกจ่าย  ดังนี้ 
  แผนพัฒนาสามปี (ปี 2556) มีโครงการ  109 โครงการ ประมาณการ  26,696,420  บาท 
ด้าเนินการและเบิกจ่าย   47   โครงการ เป็นเงิน 4,157,470.02 บาท 
คิดเป็น ร้อยละ    70.10   ของโครงการแผนพัฒนาสามปี (ปี 2555)   ร้อยละ  7  ของงบประมาณแผนพัฒนาสามปี( ปี 
2554) 

  แผนด้าเนินการปี 2556  มีโครงการ  55  โครงการ จ้านวนเงินงบประมาณ  5,930,800บาท 
ด้าเนินการและเบิกจ่าย  47  โครงการ  เป็นเงินงบประมาณ  4,157,470.02  บาท  คิดเป็น  ร้อยละ  70.10  ของ
โครงการแผนด้าเนินการปี 2556   ร้อยละ    24   ของงบประมาณแผนด้าเนินการ ปี 2555   
แนวทาง ท่ี 4  ติดตามความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการด าเนินการ ของ อบต. 
  ในส่วนของคร่ึงปีหลังนี้ ไม่มีการติดตามความพึงพอใจของประชาชน เนื่องจากคณะกรรมการ
หมดวาระ 
  และในที่ประชุม มีมติในการติดตามและประเมินผลแผนฯ ในปี 2557  ตามแนวทางเดิม และมีการ
แบ่งหน้าที่ในการติดตามฯ  ต่อไป 
  ทั้งนี้ในที่ประชุม มีมติเพื่อเสนอแนะการด้าเนินการ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลในปี ต่อไป 
ดังนี้ 

- การจัดประชุมประชาคมควรจะมีการสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการเข้าร่วมประชุม
ประชาคม 

- ในเร่ืองความสงบเรียบร้อยของประชาชนอยากให้มี อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
ให้กับประชาชน (ออกตรวจเวลากลางคืน)  

- ต้องการให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในต้าบลแหลมผักเบี้ยให้มากกว่าปีที่ผ่านมา  
- ต้องการให้ อบต.ด้าเนินการส้ารวจ ความเสียหายของถนน   และด้าเนินการซ่อมแซม โดยเร็ว 

ผมขอรายงานให้ทราบเท่านี้ส้าหรับรายละเอียดขอให้ดูตามเอกสาร 
 ประธาน - มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมถือว่าที่ประชุมรับทราบก่อนที่
จะพิจารณาวาระที่ 6 ผมขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันก่อน แล้วมาประชุมต่อเวลา 13.30 น. 
   พักการประชุม เวลา 11.50 น. 
   เร่ิมประชุม เวลา  13.35 น. 
 ประธาน - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเร่ิมประชุมในระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน ๆ  มี
สมาชิก หรือผู้บริหาร  หรือผู้ที่เข้าร่วมประชุมมีเร่ืองจะเสนอขอเชิญ 
 สุพร  - อยากทราบการท่องเที่ยวเป็นรูปแบบไหนที่เป็นรูปธรรม 
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 รองเมธ ี  - เร่ืองการท่องเที่ยว ตอนนี้มีการเตรียมตั้งคณะกรรมการท่องเที่ยวได้มีหนังสือเชิญ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตรงทรายเม็ดแรกที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จ เป็นจุดต้อนรับนักท่องเที่ยว และจะสานต่อไปถึงพลับพลา
คือต้องของบประมาณมาปรับปรุง ตอนนี้ผมได้น้านักศึกษาหลายคณะมาพัฒนาพลับพลา หลายคร้ังแล้ว 
 สุพร  - ถนนสายดอนสบายตอนนี้แย่มากช้ารุดเสียหาย ถนนแตกฝาท่อช้ารุด ชาวบ้าน
เดือดร้อนอยากให้แก้ไข 
 นายก  - ผมรับจะไปหาทางแก้ไข 
 ประธาน - ถ้าลาดยางทับถนนเส้นนี้ไปเลยเหมือนถนนหน้าวัดหาดเจ้าน่าจะดี ฝากนายกไป
พิจารณาด้วย 
 บุญช่วย  - มีถนนเส้นหน้าบ้านผม มีรถเกลือวิ่ง เวลาหน้าฝนเป็นหลุมเป็นบ่อ ได้รับความ
เดือดร้อนมาก ฝากบรหิารช่วยแก้ไขด้วย 
 สุพร  - ตอนนี้ยังไม่ถึงหน้าฝน อยากให้ดูแลถนนที่เป็นหลุมบ่อ ช่วยรีบด้าเนินการ หลัง
หน้าฝนด้วย 
 ผอ.สิทธิพงศ์ - ตอนนี้โรงเรียนวัดสมุทรโคดมมีข้าราชการครู ย้ายไป 2 คน และถูกตัดอัตรา ได้
ครูที่อบต. ช่วยมาสอนจึงไม่เกิดปัญหา และในปี 57 นี้ มีครูจะเกษียนอีกหนึ่งคน อัตราก็จะถูกตัดอีก ตอนนี้โรงเรียน
อยากได้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอน ซึ่งผู้ปกครองสามารถมาใช้ได้ 
 ผอ.ยิ่งกมล - ในเบื้องต้นขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนมาตลอด ในเร่ือง
บุคลากร  หลังจากได้รับงบไปแล้ว  ได้จ้างครูช่วยสอน 3 ท่าน ขอแจ้งให้ทราบว่าเขตพื้นที่การศึกษา 1 มี 3 อ้าเภอ 
คือ เมืองบ้านแหลม และหนองหญ้าปล้อง  จ้านวนโรงเรียน  103  โรงเรียน  ในปีหนึ่งมีการจัดการแข่งขันวิชาการ
นักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งเข้าไปแข่งขันได้รับรางวัล เหรียญทอง 2 ประเภท เหรียญเงิน 6 ประเภท และเหรียญ
ทองแดง 6 ประเภท รวมนักเรียนได้รับเหรียญ 32 คน อีกเร่ืองหนึ่งวันที่  13  กุมภาพันธ์  2557  ทางโรงเรียนจะ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และจะมีการน้านักเรียนไปทัศนศึกษา ในเร่ืองผลการสอบโอเน็ท  ตั้งแต่วันที่ผมย้ายมาปี 
54  ได้ที่ 30 พอปี 56  ได้ที่ 12 ในปีนี้ไม่ทราบว่าจะได้ที่เทา่ไหร่  ซึ่งครูได้พยายามติวเข้มอยู่ 
 หมอชวง - จากการด้าเนินงานของ รพสต. ในส่วนของโรคไข้เลือดออก ได้รับความร่วมมือ
อย่างดี สามารถควบคุมโรคได้ ในปีนี้มีโครงการรณรงค์เช่นเดิมก้าหนดไว้ปีละ 2 ครั้ง 
 ผญ.อัจฉรี - หมู่บ้านดอนใน หมู่ 2 ได้รับคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชน เป็นโครงการบ้าน
น้องเยี่ยมบ้านพี่ ได้ไปดูงานแล้วเมื่อวาน ก็ขอแจ้งให้ทราบ 
 มณทิพย์ - ดิฉันได้ย้ายมาใหม่ ถ้าอบต.ต้องการสัตว์น้้าก็ขอมาได้เหมือนเดิม 
 อัชรา  - ขอแจ้งเร่ืองค้าขอมีบัตรประจ้าตัวสมาชิก ผู้บริหาร เอกสารต้องมีแบบฟอร์ม 
พร้อมรูปถ่าย ส่งไปให้นายอ้าเภอลงนามใบบัตร ซึ่งต้องรอส่งเอกสารของทุกคนไปพร้อมกันขอแจ้งให้ทุกท่านรีบ
กรอกแบบฟอร์มและแนบรูปถ่ายส่งกลับมาด้วย 
 บุบผา  - ขอแจ้งกิจกรรมของกลุ่มสตรี ตอนนี้ท้าดอกไม้จัน พวงหรีด มีการขยายมา ม.2  
สามารถสั่งได้ที่ผู้ใหญ่เกลี้ยงได้ 
 ไพรวัลย์  - ขอเสนอเร่ืองการพ่นหมอกควัน ปกติเคยพ่นปีละ 2 คร้ัง สังเกตดูตอนนี้ยุงเยอะ
แล้ว แต่ยังไม่ถึงก้าหนดพ่นของอบต. 
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 นายก  - ยุงที่เกิดทุกวันนี้ เป็นยุงร้าคาญ มากกว่ายุงลายผมว่าให้ทุกคนร่วมมือช่วยดูแหล่ง
เพาะยุงดีกว่าไปพ่น  ยุงลายผมดูมีเป็นส่วนน้อย ยุงร้าคาญแก้ยาก การฉีดพ่น แต่ละคร้ัง ความร่ วมมือก็มีปัญหา ไม่
ค่อยให้ความร่วมมือ ยกตัวอย่างพ่นสิบบ้านถ้าไม่ให้พ่น 1 หลัง และหลังที่ไม่ให้พ่นก็เกิดยุงลาย อย่างนี้ก็ไม่เกิด
ประโยชน์ การฉีดแค่ไล่ยุง พอควันหาย ยุงก็กลับมาอีกอย่างการใส่ทรายก็ไม่ได้ผล ที่ผมสังเกตดู 
 สุพร  - ผมมีความเห็นว่าถ้าช่วยลอกล้าราง อาจจะช่วยได้ และอยากให้อสม. ดูแล 
 หมอศานิตย ์ - ผมว่าถ้ารู้ระยะเวลาการเกิดของยุง คือ ยุง 7 วัน เกิดใหม่ ถ้าพ่นในขณะที่เป็น
ลูกน้้าก็ไม่เกิดประโยชน์ผมได้ให้อสม. รณรงค์ทุกวันศุกร์ โดยนิสัยยุงลายจะออกหากินในเวลาท้างานเหมือนคน 
ยุงลายชอบน้้านิ่ง และน้้าสะอาดน้้าสกปรกยุงลายไม่เกิด หลักการพ่นที่ดีช่วงเช้าไม่ควรเกิน 9 โมงเช้า 
 ไพรวัลย์  - โรงเรียนกับวัดยุงเยอะมาก 
 หมอศานิตย ์ - โรงเรียนจะพ่นก่อนวันโรงเรียนเปิดโดยปกติอยู่แล้ว 
 ผญ.อัจฉรี - ปัญหายาเสพติดตอนนี้กลับมาอีกแล้ว อยากให้หาทางแก้ไขปัญหา แถวข้าง ๆ 
บ้านคุณวรเดช มีข้อมูลอยู่ในซอยในหมู่บ้านเร่ิมมีปัญหาลักเล็กขโมยน้อย 

 ผอ.สิทธิพงศ์ - โรงเรียนวัดสมุทรโคดมมีท่อซึ่งเสียอยู่ เวลาน้้าทะเลหนุนน้้าจะขังใต้ถุน ฝาก
อบต.ถ้าช่วยแก้ไขได้ขอความกรุณาด้วย 
 สุพร  - โครงการอบต.ที่เสนอดีทุกอย่าง แต่อยากให้กระชับและรวดเร็วทุกเร่ือง 
 นายก  - แผนที่ท้ามามีเป็นร้อย ๆ แผน แต่งบประมาณสามารถท้าได้ไม่กี่โครงการ 
ชาวบ้านอาจถามว่าท้าแผนแล้วท้าไมไม่ท้าโครงการ ฝากสมาชิกอธิบายชาวบ้านด้วย 
 ผญ.อัจฉรี - ฝากถนนพื้นที่ระหว่างหมู่ 2 กับหมู่ 4 ฟาร์มซีพีเขาจะปิด ถ้าปิดให้มาปรับปรุง 
ถนนตรงป้อมกลบหลุมบ่อ ดิฉันได้รับแจ้งมา 
 สุทธิชัย  - เร่ืองชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าในขณะนี้โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก 
ม.4 อยู่ในช่วงก้าลังด้าเนินการ ผู้รับจ้างคือ เพชรช่องสะแก ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 1/2557  ลงวันที่   15  มกราคม  
2557  สัญญาเร่ิม  16  มกราคม  2557  สิ้นสุดสัญญา 24  กุมภาพันธ์  2557  (40 วัน)  คณะกรรมการตรวจงาน  
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล , 2. ผู้อ้านวยการกองช่าง , 3. หัวหน้าส่วนการคลัง , 4. คุณสุพร  พุกพัน ,  
5. คุณประดิษฐ์  ร้อยชั่ง                    
 ศินุช  - ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบเร่ืองการจัดเก็บภาษี  ขอความอนุเคราะห์ข่าว
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 
 1.  ภาษีบ้ารุงท้องที่ ขอให้เจ้าของที่ดินน้าเอกสารสิทธิ์ มายื่นประเมินภาษี พร้อมช้าระภาษี ตั้งแต่บัดนี้ 
– เมษายน  2557 
 2.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ขอให้เจ้าของโรงเรือน ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 เพื่อรับการประเมินภายในกุมภาพันธ์
และช้าระภาษี ภายใน 30 วัน 
 3.  ภาษีป้าย  ขอให้เจ้าของป้าย ยื่นแบบ ภ.ป. 1 ภายใน มีนาคม และช้าระภาษีภายใน  15  วัน 
ส้าหรับค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ก็ติดต่อได้ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 
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 สุนันทา  - โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปีนี้คงไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมว ตามบ้านเรือนฟรีเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา  เนื่องจากมีการทักท้วงจาก
ส้านักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าไม่ใช่อ้านาจหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะไปด้าเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่มี
เจ้าของ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของเจ้าของที่จะต้องดูแลกันเองในเร่ืองนี้ หาก อบต. จะท้าได้ก็เพียงประสานกับ
ส้านักงานปศุสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบท้าหมันสุนัขหรือแมวให้ได้ ซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่างกรมปศุ
สัตว์กับกระทรวงมหาดไทย  เราจึงสามารถท้าได้ หรือหากจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ก็สามารถท้าได้  
แต่ต้องเป็นสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของดูแลตามสถานที่สาธารณะเท่านั้น 
 ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม 
   ปิดประชุมเวลา  15.15  น. 
 

          นางสาวเช่นดาว  นพศรี 
                      (นางสาวเช่นดาว  นพศรี) 
    เลขาฯ / ผู้จดรายงานการประชุม 

 

               นายสหภาพ  กะเปราะน้อย 
   ( นายสหภาพ  กะเปราะน้อย ) 

                                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย 

 

 

 

       นายศรัทธา  เจือหอม     นายสุพร  พุกพัน   นายบุญช่วย  ทรัพย์ทวี 
      (นายศรัทธา  เจือหอม)   (นายสุพร  พุกพัน)  (นายบุญช่วย  ทรัพย์ทวี) 
  ประธานคณะกรรมการตรวจฯ          กรรมการฯ                 เลขาฯ 


