
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ.2557 

วันท่ี    12   มิถุนายน  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 นายศริเพชร นามเดช นายก อบต. นายศริเพชร นามเดช 

 
2 นายเมธี ข้าสวัสดิ์ รองนายก อบต. นายเมธี ข้าสวัสดิ์ 

 
3 นายอิทธิพล ผ่องแผ้ว รองนายก อบต. นายอิทธิพล ผ่องแผ้ว 

 
4 นายวิโรจน์ อยู่ใจเย็น เลขานุการนายก อบต. นายวิโรจน์ อยู่ใจเย็น 

 
5 น.ส.ชรินทิพย์ รอดสวัสดิ์ กศน.อ้าเภอบ้านแหลม น.ส.ชรินทิพย์ รอดสวัสดิ์ 

 
6 นางร้าเรียง ทองตัน กรรมการ กลุ่มสตรี นางร้าเรียง ทองตัน 

 
7 นางบุญเลี่ยม หนูศาสตร์ โรงเรียนวัดสมุทรโคดม นางบุญเลี่ยม หนูศาสตร์ 

 
8 นายวสันต์ คลับคล้าย จพง.การเกษตร ช้านาญการ นายวสันต์ คลับคล้าย 

 
9 นายยิ่งกมล นาคะเวช ผอ.ร.ร.วัดสมุทรธาราม นายยิ่งกมล นาคะเวช 

 
10 นางอัชรา เสริมทรัพย์ หน.ส้านักงานปลัด นางอัชรา เสริมทรัพย์ 

 
11 นางสาวพจมาน พูลกิจ ผอ.กองคลัง นางสาวพจมาน พูลกิจ 

 
12 นายพรอนันต์ สาพิมพ ์ ผอ.กองช่าง นายพรอนันต์ สาพิมพ ์

 
13 ดต.ชัยวัฒน์ เล็กน้อย หน.สายตรวจแหลมผักเบี้ย ดต.ชัยวัฒน์ เล็กน้อย 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.40 น.   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย   ท้าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ือง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     
 ประธาน - ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 
 ประธาน - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม   ชี้แจงผลการตรวจรายงานการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ้าปี พ.ศ.2557  เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2557  ให้สภาทราบ 
 ศรัทธา  - เรียนท่านประธาน จากผลการตรวจรายงานการประชุมไม่พบจุดที่แก้ไข 
 ประธาน - ตามที่คณะกรรมการได้รายงานผลการตรวจให้สภาทราบ นั้น ผมขอให้สมาชิก
ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมอีกครั้งก่อนลงมติ 

ประธาน - เมื่อทุกท่านตรวจดูเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
ให้แก้ไขข้อความใดหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม กรุณายก
มือ 

 ท่ีประชุม - มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 ประธาน - ในวาระนี้ไม่มีสมาชิกยื่นกระทู้ถามมา ดังนั้น ผมขอผ่านไประเบียบวาระต่อไป 
  

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ประธาน - ในวาระนีก้็ไม่มีเร่ืองเดิมไว้ ผมขอผ่านไประเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองที่เสนอใหม่  
5.1  รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2557 ครั้งท่ี 1 

ประธาน - ขอเชิญนายกรายงานให้สภาทราบ 
นายก  - ผมขออนุญาตให้รองเมธี ชี้แจงแทน 
ประธาน - ผมอนุญาต 
รองเมธี  - เรียนท่านประธานด้วยที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย ได้ท้าการติดตามการด้าเนินงานจากแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557 – 2559) 
ประจ้าปี 2557  ขอรายงานผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย ในปีงบประมาณ 2557  
ระยะที่ 1 สรุปได้ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางไว้ 7 ยุทธศาสตร์ 33 แนวทาง มี
การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2556 
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ตามแผนพัฒนาสามปี (ปี 2557) มีโครงการ 107 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 53,732,100 บาท ด้าเนินการ
และเบิกจ่ายแล้ว 31 โครงการ เป็นเงินงบประมาณที่จ่าย 22,990,820.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.97 ของโครงการใน
แผนพัฒนาสามปี (ปี 2557) และคิดเป็นร้อยละ 42.79 ของงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (ปี 2557) 

ตามแผนด้าเนินงานปี 2557 มีโครงการ 52 โครงการ จ้านวนเงินงบประมาณ 6,585,850 บาท  ด้าเนินการ
และเบิกจ่ายแล้ว 30 โครงการ เป็นเงินงบประมาณของ อบต. 1,698,921 บาท (28 โครงการ) และจ่ายจากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 2 โครงการ (เบี้ยผู้สูงอายุ กับเบี้ยผู้พิการ) 1,334,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.69 ของโครงการในแผน
ด้าเนินงานปี 2557 และคิดเป็นร้อยละ 46.07 ของงบประมาณในแผนด้าเนินงานปี 2557 

โครงการที่อยู่ในแผนด้าเนินการขององค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย ในปีงบประมาณ 2557 ส่วน
ใหญ่มีในแผนพัฒนาสามปี 2557 ยกเว้น 

1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเส้นกลางบ้าน หมู่ 1 งบประมาณ 990,100 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ปี 
2559 

2. โครงการก่อสร้างห้องน้้าสาธารณท่าเทียบเรือ หมู่ 1 งบประมาณ 600,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ปี 
2558 

และโครงการที่มิได้อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2557 – 2559  เลย คือ โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
งบประมาณ 57,600 บาท 
ทั้งนี้ และทางคณะฯได้ออกแบบติดตามความพึงพอใจของประชาชนต่อการด้าเนินการของ อบต. จากการ 

ส้ารวจความคิดเห็น ที่ อบต.ด้าเนินการปี 2557 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) ซึ่งสุ่มโครงการ 9 
โครงการ พร้อมนี้ ทางคณะฯได้รวมแนวความคิดเห็นจากแบบสอบถามเพื่อเสนอดังนี้ ที่ผ่านมาได้มีการติดตาม
ความพึงพอใจในโครงการที่อบต.ด้าเนินการ ซึ่งสุ่มโครงการ จ้านวน 9 โครงการ โดยชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็น
ตามแบบฯ สรุปได้ดังนี้ 

1. งบประมาณที่ตั้งไว้กับการด้าเนินการจริง อยู่ในระดับ คุ้มค่ามาก 
2. ประชาชนส่วนใหญ่ พอใจกับการด้าเนินการ อยู่ในระดับ พอใจมาก 
3. เจ้าหน้าที่อบต. รวมถึงผู้บริหาร มีความสนใจ การด้าเนินการต่าง ๆ  อยู่ในระดับ    ให้ความสนใจปานกลาง 
4. อยากให้ อบต. ด้าเนินการตามโครงการต่าง ๆ ต่อไป 

และให้ข้อเสนอแนะ หรือ แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
1. โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 

- ควรให้ความส้าคัญ และเร่ิมพัฒนาก่อนวันที่ 5 ธ.ค. เพื่อความสะดวกของ พ.ท. ในต้าบล 
- ผู้บริหารต้องท้างานให้เป็นมากกว่านี้ 

2. โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนารายได้ 
- อยากให้แจกของคนที่มาช้าระภาษีเหมือนปีก่อน ๆ อีก 

3. โครงการผักเบี้ยรวมใจลดอุบัติเหตุ 
- ควรตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการของทุก ๆ ด้าน 
- ควรมีน้้าดื่ม และกาแฟ บริการ ส้าหรับนักท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 
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4. โครงการพาหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
- หาสถานที่ที่ให้ความรู้เพิ่มเติมบ้าง 
- อยากพาไปที่โรงเรียนที่ประสบผลส้าเร็จ ในการเรียนการสอน แบบธรรมชาติ เช่น วิธีชาวนาการเลี้ยง

ไก่ 
5. โครงการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ 1 – 4 

- ควรปรับปรุงไฟส่องสว่างในบริเวณที่เหมาะสม เพื่อให้คุ้มค่ากว่านี้ไม่ใช่ติดไว้เพื่อความสว่างในร้าลาง
ข้างถนน 

- เปลี่ยนแปลงจุดติดต้ังไฟใหม่ด้วย 
- ขอให้มีการจัด จนท. คอยส้ารวจว่ามีจุดไหนดับ ไหนเสีย อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อหาจุดส้าคัญ

เปลี่ยน จนท.จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้รถใช้ถนน 
- ควรติดต้ังไฟสาธารณะใกล้เคียงถนนจะท้าให้ความเพียงพอต่อการสัญจร 
- สมควรที่จะหาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาท้าได้แล้ว เพราะในระยะยาวจะคุ้มค่ามากมาย 

6. กิจกรรมวันเด็ก 
- เด็กนอก พื้นที่ได้ประโยชน์มากกว่าเด็กในต้าบล ควรหาแนวทางจัดให้เหมาะสมกับเด็กในต้าบลด้วย 
- อยากให้เด็ก ๆ ในพื้นที่ไดรับประโยชน์มากกว่าเด็กต้าบลอ่ืน ๆ ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม 
- เจ้าหน้าที่ อบต. ควรให้ความสนใจ ดูแลเด็กให้มากกว่านี้ และสนใจผู้ที่ได้ลงทะเบียน 
- เจ้าหน้าที่ควรให้ความสนใจดูแลเด็กที่เล่นบนเคร่ืองเล่นให้มากกว่านี้ และสนใจเวลามีคนพาบุตรหลาน

ไปลงทะเบียน 
- อยากให้เด็กในต้าบลได้รับประโยชน์ในกิจกรรมวันเด็กมากกว่านี้ เพราะกิจกรรมวันเด็กที่จัดส่วนใหญ่

เด็กอยู่ที่โรงเรียน 
7. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

- ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้บ่อย ๆ เพราะบางบ้านไม่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ 
8. สนับสนุนหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินต้าบลแหลมผักเบี้ย 

- การพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนั้น เขามีเงินให้ต่อเที่ยวอยู่แล้ว ไม่สมควรต้ังงบประมาณลักษณะนี้ 
ผมขอเรียนให้ทราบเท่านี้ 
ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาเพื่อที่ผู้บริหารจะได้แจ้งให้คณะกรรมการติดตามด้าเนินการต่อไปหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ 
ไพรวัลย์ - ผมไม่เข้าใจข้อ 8 ที่บอกว่าไม่สมควรต้ังงบประมาณในลักษณะนี้ 
รองเมธี  - เป็นแบบประเมินพึงพอใจที่ไปสอบถามมา ผมก็ไม่รู้ท้าไม่เขาประเมินอย่างนั้น 
เลขาสภา - ขออนุญาตชี้แจง การน้าส่งคนป่วยฉุกเฉิน ทาง สปสช.เขาจัดสรรให้เคสละ 350  

บาท โดยทาง อบต. ได้สนับสนุนเพิ่มอีก 250 บาท  รวมเป็น 600 บาท ที่เพิ่มให้เพราะเป็นรถของเอกชนเขาต้องมี
อุปกรณ์พร้อม ถ้าไม่เพิ่มให้คงหาคนมาท้างานยาก เพราะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย และดิฉันขอเสนอแนะคณะกรรมการ
ติดตามว่าควรเสนอความเห็นในส่วนของคณะกรรมการด้วย 
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 นายก  - ที่ชาวบ้านประเมิน 8 ข้อ ผมจะรับไปปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่งานวันเด็ก จะให้อบต.
ไปดูแลคงไม่ไหว 

ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมรับทราบและ 
ผมขอผ่านไประเบียบวาระต่อไป 

5.2 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ. 2559) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 
 ประธาน - ขอเชิญนายกเสนอต่อที่ประชุม 
 นายก  - ผมขออนุญาตให้รองเมธี  เสนอแทน 
 ประธาน - ผมอนุญาต 
 รองเมธ ี - เรียนท่านประธาน เน่ืองจากประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ได้เสนอโครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันการกัดเซาะบริเวณจุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรกเข้ามาเพิ่มเติม เพราะตรวจสอบในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2557 – พ.ศ. 2559  แล้วไม่พบโครงการนี้ อีกทั้งโครงการนี้จ้าเป็นที่จะต้องให้อบต. รีบด้าเนินการมิฉะนั้นถนน
ท่องเที่ยวที่อบต.ด้าเนินการไปจะเสียตายจากคลื่นทะเลกัดเซาะ ดังนั้น ผมจึงน้าโครงการดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการสนับสนุนจัดท้าแผนและคณะกรรมการพัฒนาอบต. แล้ว ในการนี้ผมจึงเสน อมาเพื่อขอความ
เห็นชอบจากสภาซึ่งรายละเอียดผมได้ส่งเอกสารให้ทุกท่านแล้ว ผมขอเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ 
 ประธาน - มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ 
 ประธาน - ในเอกสารแผน มีแต่ความกว้าง ความยาว แต่ความลาดชัน ท้าไมไม่มี 
 สุพร  - ความสูงก็ไม่มี 
 พรอนันต์ - สันเขื่อนความลาดชันตามหลักของเจ้าท่า จะเป็น 1 ต่อ 3 ถ้าสูง 2 เมตร ความลาด
ชันจะเป็น 6 เมตร ในแผนจะไม่ระบุให้มัดตัวมาก เผื่อสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลง จะได้แก้ไขได้เลย 
 บุญช่วย  - เขื่อนท้าตามแนวขนานทะเลหรือท้ายื่นออกไป 
 นายก  - ท้าตามฝั่งทะเล 
 วรเดช  - อยากเสนอแนะ อยากให้มีที่ร่มซักสามสี่ที่ตอนกลางวัน คนมาเที่ยงเยอะ 
 ประธาน - ตอนนี้สรุปว่าแต่เข้าแผนไว้ก่อน เวลาจะสร้างจะเห็นแบบให้สภาพิจารณาดูได้
ตอนนั้น 
 ประธาน - มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านใด
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 กรุณายกมือ 
 ท่ีประชุม - มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
   5.3 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560) 
 ประธาน - ขอเชิญนายกชี้แจง 
 นายก  - ผมขออนุญาตให้รองเมธีชี้แจง 
 ประธาน - ผมขออนุญาต 
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 รองเมธ ี  - เรียนท่านประธาน ด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้า
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 17 และข้อ 18 ได้ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท้าแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน มิถุนายน ก่อนงบประมาณ ประจ้าปี โดยผู้บริหารท้องถิ่น ต้อง
เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ต่อสภาเพื่อให้ความเห็นชอบที่จะอนุมัติและประกาศใช้แผน ดังนั้น ทางคณะผู้บริหารจึง
เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560 มาให้ท่านประธานพิจารณา ส้าหรับรายละเอียดในร่างแผน 
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ทุกท่านแล้ว 
 ประธาน - ผมขอให้สมาชิกทุกท่าน พิจารณาดูแผนพัฒนาสามปี ถ้ามีข้อสงสัยสอบถาม
ผู้บริหารได ้
 ประธาน - ผมขอถามแผนหน้า 53 รายการที่ 37 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางทะลุว่าทาง
อบต.ประสานงานกับเทศบาลหาดเจ้าส้าราญ หรือเปล่า 
 นายก  - ไม่ได้ประสานกับหาดเจ้าแต่ประสานของบกับอบจ. 
 สมร  - ผมไม่เห็นโครงการฝังท่อน้้าบ้านโสภา ท้าไมไม่มีในแผน 
 รองเมธ ี - มีในแผน อยู่หน้า 88 
 ประธาน - มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใด
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560  กรุณายกมือ 
 ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
   5.4 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อปรับปรุงศาลากลางบ้านพะเนิน หมู่ 1 
 ประธาน - ขอเชิญนายกชี้แจง ญัตติที่เสนอมา 
 นายก  - ผมขออนุญาตให้รองเมธี ชี้แจง 
 ประธาน - ผมอนุญาต 
 รองเมธ ี  - เรียนท่านประธาน ผมขอเสนอโครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม คือ 
โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้านพะเนิน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 201.20 
ตารางเมตร ค่าก่อสร้างเป็นเงิน 676,000 บาท  ทั้งนี้เหตุผลความจ้าเป็นที่ขออนุมัติต่อสภาใช้เงินสะสมเนื่องจาก 
ศาลากลางบ้านพะเนินหลังนี้ทางอบต.ได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาสร้างไว้  ซึ่ งเดิมทาง
ช่างได้ออกแบบและประมาณการไว้ แต่เป็นงบประมาณที่มากเกินกว่าที่งบกรมจะสนับสนุนได้ จึงได้มาเพียง
โครงสร้างที่เห็น ซึ่งยังไม่สามารถใช้งานอาคารได้เพราะยังขาดรายละเอียดอีกหลายอย่าง คือ งานฝ้าเพดาน งานผนัง
และตกแต่งผิว งานตกแต่งผิวพื้นและระเบียงงานประตูและหน้าต่าง งานทาสี งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา 
 และอ่ืน ๆ ดังนั้นผู้บริหารเห็นว่าศาลากลางบ้านพะเนินหลังนี้ ถ้าปรับปรุงให้เสร็จสมบูรณ์ประชาชนจะสามารถใช้
ประโยชน์ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 
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ก้าหนดให้สภาท้องถิ่นมีอ้านาจ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนั้น ผมจึงเสนอมาเพื่อให้สภาพิจารณา สถานะทางการ
คลัง ยอดเงินสะสม มีจ้านวนสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์  ซึ่งในจ้านวนนี้รอ
จ่ายเงินสะสม 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้้าดอนป่าช้า ช่วงที่ 2 หมู่ 4 และ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลใน หมู่ 2 ผมขอเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ 
 ประธาน - ขอถามทางเลขาไม่ทราบว่าสภามีแนวทางพิจารณาอย่างไร 
 เลขาฯ  - เรียนท่านประธานกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ  

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ระบุ
วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และให้ค้านึงถึงประโยชน์ของประชาชน และท้องถิ่นที่จะ
ได้รับเป็นส้าคัญ 

2. ให้กระท้าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นกิจการที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ท้าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้ หรือท้องถิ่นอาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา 

3. เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริหารชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ หรือกิจการที่จัดท้าเพื่อบ้าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากเป็น
โครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินหรือโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มี
มูลค่าสูง ให้พิจารณาด้าเนินการ ดังนี้  
3.1 จัดท้าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือโอนงบประมาณ
รายจ่ายมาตั้งจ่ายก่อนเป็นล้าดับแรก   
3.2  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายไว้
แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได้ หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนในการบ้าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือการบริการชุมชนและสังคมของประชาชน ในพื้นที่และไม่อาจรอจัดท้าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีในปีต่อไปได้ก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมได้  โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ใน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว 
3.3 กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วน ๆ และมี
รายได้ไม่เพียงพอที่จะด้าเนินการในปีงบประมาณเดียวให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปี
ถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
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4. ให้จัดท้าประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยระบุให้ชัดเจนว่าด้าเนินการ
เร่ืองใด สถานที่ด้าเนินการที่ใด วงเงินที่จะใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับ การ
จัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี และชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็นที่ไม่อาจจัดท้าเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีได้  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภาท้องถิ่นและเพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ได้ 

ดังนั้นจากหนังสือสั่งการที่ดิฉันแจ้งให้ทุกท่านทราบนั้น ขอให้สภาพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามแนวทาง 
หรือไม่ เพราะถ้าสภาอนุมัติไปแล้วสภาต้องรับผิดชอบ ดิฉันขอเรียนให้ทราบเท่านี้ 
 ประธาน - จากแนวทางที่ทางเลขาสภาแจ้งให้ทราบขอให้สมาชิกพิจารณาให้รอบคอบ และ
ในส่วนของรายละเอียดโครงการที่เสนอมามีสมาชิกจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ 
 ประธาน - ศาลาเก่าเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์ 
 พรอนันต์ - ตามโครงการเก่าถือว่าเสร็จตามโครงการร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ได้แค่โครงสร้าง ทาง
วิศวกรรม 
 ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใด
เห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม กรุณายกมือ 
 ท่ีประชุม - มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

5.5 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
     2557 

 ประธาน - ขอเชิญนายกชี้แจง 
 นายก  - ผมขออนุญาตให้นายพรอนันต์ชี้แจงแทน 
 ประธาน - อนุญาต 
 พรอนันต์ - ผมขอให้กองคลังชี้แจงก่อนเนื่องจากมีรายการในกองคลังและส้านักงานปลัดด้วย 
จึงขออนุญาตให้กองคลังชี้แจงก่อน 
 พจมาน  - เรียนท่านประธานเนื่องจากส้านักงานปลัด กองคลัง มีความจ้าเป็นที่จะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังนี้ ส้านักงานปลัด และกองคลังตั้งจ่าย 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในรายการเคร่ืองส้ารองไฟ ตั้งไว้เดิมปรากฏค้าชี้แจงว่า เคร่ืองส้ารองไฟ ขนาด 750 
VA ขอแก้ไขเป็นเคร่ืองส้ารองไฟ ขนาด 800 VA ทั้งนี้เหตุผลที่ขอแก้ไขเนื่องจากอบต.ได้ตั้งตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตามประกาศลงวันที่ 8 มีนาคม 2556  แต่ปัจจุบันมีประกาศรายละเอียดกา ร
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งขนาดเคร่ืองส้ารองไฟเปลี่ยนไปเป็น 
800 VA ดังนัน้เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปตามประกาศดังกล่าว จึงเสนอมาเพื่อให้สภาพิจารณา 
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พรอนันต์ - ในส่วนของกองช่าง มีสองเร่ือง คือ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย เร่ืองแรก เคร่ืองปร้ิน ตั้งไว้เดิมปรากฏค้าชี้แจงว่าเคร่ืองปร้ิน A1 ความเร็วการพิมพ์ Line drawings : 70 
วินาทีต่อแผ่น  ส้าหรับ A1/D, 40 A1/D prints 1200 optimized  การเชื่อมต่อ Fast Ethemet C100 Base-T), Hi-Speed 
USB 2.0 Certified WiFi ขอแก้ไขเป็นเคร่ืองพิมพ์ส้าเนาระบบดิจิตอล (ขาว – ด้า) ซึ่งมีคุณสมบัติปฏิบัติการได้ 3 
Function การพิมพ์ส้าเนาระบบดิจิตอล การถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล การสแกนระบบดิจิตอล เป็นระบบมัลติฟังส์
ชั่น ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที พื้นที่ในการพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ A3  ทั้งนี้เหตุผลที่ขอแก้ไข
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว จึงท้าให้คุณลักษณะเคร่ืองปร้ิน ที่ตั้งไว้เดิม  ไม่ครอบคลุมการใช้งาน  
ส่วนอีกเร่ืองหนึ่ง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจงโครงการก่อสร้างห้องน้้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อความเดิม โดยก่อสร้าง
ห้องน้้าส้าหรับเด็ก ขนาดกว้าง 2.70 เมตร ยาว 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13.23 ตร.ม.  ขอแก้ไขเป็นโดย
ก่อสร้างห้องน้้าส้าหรับเด็กขนาดกว้าง 3.75 เมตร ยาว 4.90 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18.38  ตร.ม.  ส้าหรับ
เหตุผลที่ขอแก้ไข เน่ืองจากจ้านวนเด็กนักเรียนของศูนย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงจ้าเป็นต้องขยายพื้นที่  ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 29 ก้าหนดให้เป็นอ้านาจ
ของสภา ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 
 ประธาน - มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นควร
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ของส้านักงานปลัด และกองคลังในเคร่ืองส้ารองไฟ จาก
ขนาด 750 VA เป็น ขนาด 800 VA กรุณายกมือ 
 ท่ีประชุม - มีมตอินุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 ประธาน - สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
เคร่ืองปริ้น กรุณายกมือ 
 ท่ีประชุม - มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 ประธาน - สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
โครงการก่อสร้างห้องน้้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรุณายกมือ 
 ท่ีประชุม - มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 ประธาน - สรุปว่าสภามีมติอนุมัติให้แก้ไขทุกรายการที่เสนอ 

   5.6 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 ประธาน - ขอเชิญนายกชี้แจง 
 นายก  - เรียนท่านประธาน ตามโครงการก่อสร้างห้องน้้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผมได้เสนอ
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปนั้น  เนื่องจากเมื่อเปลี่ยนแปลงแบบท้าให้งบประมาณเพิ่มขึ้น ดังนั้นผมจึงมีความจ้าเป็นที่
จะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายมาเพิ่มจ่าย ดังนี้ โอนลดงบประมาณจากโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 2 ตั้ง
ไว้ 280,000 บาท  ซึ่งโครงการน้ียังไม่ได้เบิกจ่ายแต่คณะกรรมการก้าหนดราคาได้ก้าหนดราคากลางแบบปัจจุบันไว้ 
147,000 บาท  ท้าให้มีวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนมาได้ ผมจึงเสนอโอนมา 50,000 บาท  มาเพิ่มจ่ายโครงการ
ก่อสร้างห้องน้้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตั้งไว้ 280,000 บาท  เพิ่มจ่ายอีกจ้านวน 50,000 บาท รวมเป็น 330,000 บาท  
ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 
ก้าหนดให้เป็นอ้านาจของสภา ดังนั้นผมจึงเสนอมาให้สภาพิจารณา ผมขอเรียนชี้แจงเท่านี้ 
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 ประธาน - มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควร
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย กรุณายกมือ 
 ท่ีประชุม - มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เร่ือง อ่ืน ๆ  
 ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นขอเชิญ 
 ไพรวัลย์  - ขณะนี้ใกล้หน้าฝนแล้ว ผมขอเสนอให้ผู้บริหารจัดซื้อเคร่ืองสูบน้้า และท่อส่งน้้า
พีวีซีเอาไว้บรรเทาความเดือดร้อนเวลาน้้าท่วม ของที่มีอยู่ใช้งานได้ดีเคร่ืองเดียว 
 นายก  - ในงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ 
 ผอ.ยิ่งกมล - ผมมี 2 เร่ือง เร่ืองแรกมีข้าราชการครูย้ายมาแทนครูเพ็ญศิริที่เกษียณไป คือ  ครู
ล้าไย อายุ 55 ปี เอกภาษาอังกฤษ เร่ืองที่สองเร่ืองวันเด็กในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ ผมมีแนวคิดว่าทาง
โรงเรียนวัดสมุทรธารามจะท้าแบบประเมินให้เด็กเช็คเอง ธารามรับไป 60 ชุด โดคมรับไป 40 ชุด ประเมินครู 
ประเมินเด็ก และผู้ปกครองเด็ก รวม 3 กลุ่ม และจะให้ฝ่ายวิชาการ ประมวลผลและจะรายงานให้นายกทราบ ปัญหา
ที่เกิดขึ้นของการจัดงาน คือ การเลี้ยงเด็ก อาหารไม่พอ เน่ืองจากผู้ปกครองกินก่อน อยากให้นายกท้าต่อไป 
 อจ.บุญเลี่ยม - โรงเรียนวัดสมุทรโคดม ขอขอบคุณในความอุปการะที่อบต.มีต่อโรงเรียนทุก
เร่ือง วันเด็กเห็นอยู่ว่าอบต. จัดดีแต่การดูแลเด็กควรเป็นเร่ืองของผู้ปกครอง 
 วสันต์  - ช่วงนี้ทางเกษตรอ้าเภอก้าลังขึ้นทะเบียน นาข้าว นาเกลือ หลักฐานใช้ทะเบียน
บ้านตัวจริง ส้าเนาโฉนดของเจ้าของที่ดิน ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร ที่ด้าเนินการมาที่นาเกลือมีมาไม่ถึงสิบราย ฝาก
ให้ประชาสัมพันธ์ด้วย 
 ประธาน - ส่วนมากเป็นนาเช่า หาเอกสารที่ดินล้าบาก 
 วสันต์  - เลขบัตรประชาชนของเจ้าของที่จดมาได้หรือไม่ หลาย ๆ ท่านผมก็ไปค้นที่อ้าเภอ
ให้ เอาชื่อเจ้าของมา อนาคตอาจมีประกันราคาเกลือ หรืออาจเกิดอุทกภัยน้้าท่วม ฉาง ยุ้ง อาจได้รับสิทธิช่วยเหลือ 
และขอแจ้งว่าการขึ้นทะเบียนจะไม่มีการเสียภาษี 
 วสันต์  - ครัวเรือนสามารถยื่นได้หน่ึงครัวเรือน ลูกเขต ลูกสะใภ้ แยกท้า ท้าใช้บ้านเลขที่นี้
ได้ ถ้าพ่อหรือแม่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ลูกเขยหรือลูกสะใภ้ ต้องย้ายชื่อออกจากบ้านนี้ไปเข้าบ้านที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 
 ประธาน - กรณีเดินเร่ืองแทนได้หรือไม่ 
 วสนัต์  - ควรใช้ชื่อลูกที่ท้าแทนซะเอง จะดีกว่า 
 ประธาน - ขอถามต้ารวจว่าส่งผู้เสพยาไปบ้าบัดกี่คน 
 ดต.ชัยวัฒน์ - มี 2 คน 
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 ชรินทิพย์ - ดิฉันมี 2 เร่ืองจะแจ้งให้ทราบ เร่ืองแรกการท้าใบขับขี่การต่ออายุใบขับขี่ นับจาก
วันนี้ จะมีอบรมก่อนหนึ่งวัน และเอาใบผ่านอบรมไปที่ขนส่งไปสอบหน่วยงานอบรมมีกศน.จังหวัดเพชรบุรี , 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด , วิทยาลัยสารพัดช่าง และอีกที่จ้าไม่ได้ที่ชะอ้า เร่ืองที่สอง กศน. จัดโครงการภาษาเพื่อ
การท่องเที่ยว โดยให้คนที่ขายของขายอาหาร โฮมสเตย์ มาเรียนที่อบต. ตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่ม เ ร่ืองที่สาม 
กศน.จัดอบรมงานศิลป์ ชื่อโครงการศิลป์สวยด้วยผ้าไทย ได้หาครูมาสอนเป็นกรอบรูปนาฬิการวาฬบรูด้า และพวง
กุญแจวาฬบรูด้าสอนวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 
 ประธาน - ภาษาอังกฤษ สอนทุกวันหรือไม่ 
 ชรินทิพย์ - ภาษาอังกฤษสอนทุกวัน เน้นการพูด 
 ร าเรียง  - ตอนนี้กองทุนบทบาทสตรีได้งบประมาณ หกหมื่นบาทมาจัดอบรมอาชีพใน
พื้นที่ ขอแจ้งให้ทราบ 
 อัชรา  - ตอนนี้มีนักศึกษามาฝึกงานที่อบต. ขออนุญาตให้เขาแนะน้าตัวเอง 
 สุกัญญา  - ดิฉันชื่อสุกัญญา ชุ่มบาง ตอนนี้เรียนอยู่ ปวช. 3 สาขางานท่องเที่ยว มาฝึกงานถึง
วันที่ 29 กันยายน  2557 
 ศรัทธา  - ผมขอเสนอให้ผู้บริหารซื้อรถน้้าอเนกประสงค์จะได้ใช้เวลาซ่อมไฟด้วย 
 สุพร  - ต้นไม่ตอนนี้สูงละสายไฟเยอะ เกรงว่าจะเกิดอันตราย 
 บุญช่วย  - ด้านหน้าอบต.มีทางสาธารณะที่สามารถลงทะเลได้อยู่ตรงข้ามสนามกีฬา อยาก
ให้บริหารไปตรวจสอบดู และอีกเร่ืองหนึ่ง เร่ืองเขื่อนเต่าทอง ที่เขาเรียงไว้เดิม ตอนนี้เขามาท้าใหม่ โดยขยับแนวเข้า
มา ฝากบริหารไปดูด้วย 
 นายก  - ผมรับจะไปดูทางสาธารณะให้ ไม่แน่ใจว่าค้าว่าทางซึ่งผ่านโฉนดเดิมใช้กันมาไม่
มีปัญหา แต่ปัจจุบันอาจเกิดปัญหา 
 สุพร  - ตรงที่ดินมีปัญหาตรงปากคลองบางทะลุ ชาวบ้านเขาสงสัยว่านายกข ายที่
สาธารณะไปแล้ว จริงหรือไม่ 
 นายก  - ไม่จริง นายกจะเอาไปขายได้อย่างไร และคดียังไม่จบยังอยู่ที่ศาล 
 สุนันทา  - ดิฉันมีเร่ืองแจ้งให้สภาทราบ 3 เร่ือง 

1) ได้รับแจ้งจากท้องถิ่นจังหวัดว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยสถาบันสัญญาธรรมศัก
ดีเพื่อประชาธิปไตย ได้จัดท้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิสัยทัศน์ และอ้านาจใหม่
ของสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย อ้านาจ
หน้าที่ของสภาท้องถิ่น บทบาทของกระบวนการทางนิติบัญญัติของสภารวมถึงการ
ฝึกการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น การอภิปรายในสภา และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคม และทักษะที่จ้าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น โดยก้าหนดจัดอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – วันที่ 1  สิงหาคม  
2557  
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ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมจะต้องแจ้ง ความประสงค์ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน  
2557  และจะอบรม ณ สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัฒนาจังหวัดชลบุรี จึง
ขอแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบ หากท่านใดประสงค์จะเข้ารับอบรม สามารถมาดู
รายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมได้ที่ดิฉันเพื่อที่จะได้
ด้าเนินการสมัครให้ต่อไป 

2) เร่ือง แนวปฏิบัติตามประกาศและค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในกรณีติดตาม
ทวงหนี้ ซึ่งตามประกาศ คสช. ที่ 46/2547 ปรากฎบุคคล กลุ่มบุคคลมีพฤติกรรม
ติดตามทวงหนี้จากเกษตรกรอย่างไม่เป็นธรรม ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่เกรง
กลัวต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐและโทษแห่งความผิดในลักษณะข่มขืน
ใจเกษตรกรให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน
โดยใช้ก้าลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็ญว่าจะท้าอันตรายต่อชีวิตร่างกาย เสรีภาพ 
ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของเกษตรกรหรือของบุคคลที่สามจนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่า
นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจ้าทั้ง
ปรับ ท่านใดพบพฤติกรรมดังกล่าวแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

3) เร่ืองที่ประชาชนมาแจ้งอบต.ให้แจ้งหน่วยงานไฟฟ้า ประปา ยกตัวอย่าง ตัดกิ่งไม้ 
อยากชี้แจงว่าอบต.ประสานให้ได้ทันที แต่จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นว่าจะ
มาด้าเนินการให้เมื่อไหร่ อยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ท้าความเข้าใจ กับชาวบ้านด้วย
เวลาที่เขามาแจ้งสมาชิก และสมาชิกมาแจ้งเจ้าหน้าที่อบต.เดี่ยวจะมาต่อว่าอบต.ว่าช้า
ไม่เห็นมาท้าให้ ก็ขอแจ้งเพียงเท่านี้ 

ประธาน - มีท่านใดจะเสนอชื่อเร่ืองอื่น อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม  
  ปิดประชุม เวลา 12.15 น. 
 
         นางสาวเช่นดาว  นพศรี 

                      (นางสาวเช่นดาว  นพศรี) 
               เลขาฯ / ผู้จดรายงานการประชุม 
 
              นายสหภาพ  กะเปราะน้อย 

   ( นายสหภาพ  กะเปราะน้อย ) 
                                                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย 
 
 
 


