
 
รายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

วันที่  ๒๗  เดือน ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น.   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายอวิรุทธ  เอ่ียมสุข ประธานสภาฯ อวิรุทธ  เอ่ียมสุข  

๒. นายเกษม  นวนทอง รองประธานสภาฯ เกษม  นวนทอง  

๓. นายบุญพบ  ชูหมวด ส.อบต. ม.๑ บุญพบ  ชูหมวด  

๔. นายสวัสดิ์  สีพุฒ   ส.อบต. ม.๒ สวัสดิ์  สีพุฒ    

๕. นายสหัส  ไหมแก้ว ส.อบต. ม.๔ สหัส  ไหมแก้ว  

๖. นางสาวสมบูรณ์  พุ่มแก้ว ส.อบต. ม.๕ สมบูรณ์  พุ่มแก้ว  

7. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ   ศรีวิไล ส.อบต. ม.๕ บุญเลิศ   ศรีวิไล  

8. นายกิตติพศ   วงชะแดง ส.อบต. ม.๖ กิตติพศ   วงชะแดง  

9. นายวิโชค  บุญจันทร์ ส.อบต. ม.6 วิโชค  บุญจันทร ์  

๑0. นายอ านวย  ขุนนะ ส.อบต. ม.๗ อ านวย  ขุนนะ  

๑1. นายสนิท  ไหมแก้ว ส.อบต. ม.๗ สนิท  ไหมแก้ว  

๑2. นายบุญยง  วันทอง ส.อบต. ม.๘ บุญยง  วันทอง  

๑3. นายลาภ  จู้สวัสดิ ์ ส.อบต. ม.9 ลาภ  จู้สวสัดิ์  

๑4. นายสัญญา  อุไรรัตน์ ส.อบต. ม.๑๐ สัญญา  อุไรรัตน์  

๑5. นายบุญณะ  แก้วดี ส.อบต. ม.๑๒ บุญณะ  แก้วดี  

๑6. นายอรุณ   สุขไกร   ส.อบต. ม.๑๒ อรุณ   สุขไกร    

๑7. นายสวิง  จันทภาโส ส.อบต. ม.๑๓  สวิง  จันทภาโส  

๑8. นายออด  แก่นแก้ว ส.อบต. ม.๑๓  ออด  แก่นแก้ว  

19. นายขจรพงศ์  มีข า เลขานุการสภาฯ ขจรพงศ์  มีข า  
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ผู้ไม่มาประชุม 

๑.นายสมชาย  เรืองทอง  ส.อบต. ม.๔ ลากิจ 

๒.นายประสาร  สุดสุข  ส.อบต. ม.10 ลากิจ 

3.นายพิณ  วรรณา  ส.อบต. ม.11 ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายขจรพงศ์  มีข า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ขจรพงศ์  มีข า  
๒. นายสาธิต  รักเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

รก.หัวหน้าส านักปลัด 
สาธิต  รักเกตุ  

๓. นายวิเชียร  ชนะสิทธิ์ นายช่างโยธา รก.ผอ.กองช่าง วิเชียร  ชนะสิทธิ ์  
4. นางสุมาลี  นวลค า นักวิชาการศึกษา  

รก.ผอ.กองการศึกษาฯ 
สุมาลี  นวลค า  

5. นางอรษา  สุวรรณจิตร เจ้าพนักงานธุรการ อรษา  สุวรรณจิตร  
6. นายศรัณย์  จุลแก้ว นักจัดการงานทั่วไป ศรัณย์  จุลแก้ว  
7. นายธวัตชัย  หมุนนุ้ย นายช่างไฟฟ้า ธวัตชัย  หมุนนุ้ย  
8. นายอาทิตย์  นิ่มละมุล เจ้าพนักงานป้องกันฯ อาทิตย์  นิ่มละมุล  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

 เมื่อถึงเวลาประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายไดเ้รียกสมาชิกฯเข้าประชุมปรากฏว่ามีสมาชิก 
เข้าประชุมทั้งหมด ๑8 คน ลา 3 คน  ครบองค์ประชุมแล้ว นายอวิรุทธ  เอ่ียมสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกทรายได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ 1. ขอเชิญสมาชิกสภาเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่หลังจากการประชุมสภาฯ  

2. ขอแนะน าข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 
  2.1 นายธวัตชัย  หมุนนุ้ย ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 
  2.2 นายอาทิตย์  นิ่มละมุล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยได้ขอให้ทั้งสองท่านแนะน าตัวต่อสภาฯ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖๒ 

วันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ กล่าวว่าตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยประชุม 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  ๒๕๖๒ วันที่ ๒8 เดือน ตุลาคม  ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อย
และสมาชิกอบต. คงจะตรวจดูรายงานการประชุมสมัยสามัญ    สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 
แต่หากมี สมาชิก.อบต. ท่านใดสงสัยหรือเห็นว่ารายงานการประชุมแตกต่างไปจากที่ประชุมได้เสนอ
ไว้และหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามและขอเพ่ิมเติมหรือแก้ไขได้ และได้สอบถามที่ประชุมว่า  
มีข้อแตกต่างกันหรือไม ่และได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุม สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  ๒๕๖๒ วันที่ ๒8 เดือน ตุลาคม  ๒๕๖๒             

มติที่ประชุม  มีมตริับรองรายงานการประชุมสภามัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒8 ตุลาคม 
13.10 น. ๒๕๖๒ จ านวน ๑7 เสียง ไม่รับรอง – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ    - ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    4.1 การตรวจรายงานการประชุมประธานสภาฯ  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 เสร็จแล้วและได้มีมติรับรองเรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอใหม ่  
๕.๑ ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงแบบแปลนและงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  จากมติสภาฯ 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 จ านวน 5 โครงการ     

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกทราย ชี้แจงรายละเอียด 
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทรายได้ชี้แจงว่าตามที่ได้เสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
  ประจ าปี 2562 เจาะบ่อบาดาล จ านวน ๕ โครงการและสภาฯได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 
  ๒๕๖๒  ประกอบด้วย 

หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๖๓,๑๐๐ บาท 
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หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๓๖๓,๑๐๐ บาท 
หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๓๖๓,๑๐๐ บาท 
หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๓๖๓,๑๐๐ บาท 
หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๓๖๓,๑๐๐ บาท 
รวม ๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๘๑๕,๕๐๐ บาท โดยการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อวันที่ 
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น ในแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ระบุเจาะบ่อบาดาลโดยใช่ท่อ
PVC ขนาด ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕๐ ค่าเฉลี่ยความลึก ๔๓ - ๑๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๖3,1๐๐ 
บาท/โครงการ แต่เมื่อได้มีการตรวจสอบแบบแปลนโดยละเอียดอีกครั้งตามแบบมาตรฐาน    
ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้ระบุไว้ว่า การเจาะบ่อบาดาลที่ใช้ท่อPVC ชั้น ๑๓.๕๐ ค่าเฉลี่ย  
ความลึก ๔๓ - ๑๐๐ เมตร หากความลึกเกิน ๑๐๐ เมตรแบบแปลนได้ก าหนดเป็นท่อเหล็ก       
ทาง อบต.จึงได้ประสานไปยังส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลว่าหาก อบต.จะใช้แบบมาตรฐาน     
ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล โดยใช้ท่อPVC แต่ค่าเฉลี่ยความลึก ๔๓ - ๑๕๐ เมตร จะได้หรือไม่   
และทางวิศวกรของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลสามารถรับรองแบบแปลนให้ได้หรือไม่ ทางเจ้าหน้าที่
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้แนะน าว่าแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล มีสองแบบ       
คือแบบที่เป็นท่อท่อPVC นั้นก าหนดค่าเฉลี่ยความลึกไว้ ๔๓ - ๑๐๐ เมตร และหากเกินกว่า ๑๐๐ 
เมตร จะเป็นแบบที่ใช้ท่อเหล็ก จึงแนะน าให้ อบต.เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนสาเหตุที่ อบต.ได้มา
ใช้แบบเป็นท่อPVC ก็สืบเนื่องมาจากบ่อบาดาลเดิมที่ใช้อยู่ปัจจุบันนั้นเป็นท่อเหล็กเมื่อใช้งานไป
ระยะหนึ่งจะมีปัญหาของการเกิดสนิมและท าให้ไม่สามารถพัฒนาบ่อได้เมื่อใช้ไปเกินกว่า ๑๐ ปี 
จะเห็นได้จากหมู่ที่๔ บ้านเกาะสัก ที่บ่อทรุดตัวและไม่สามารถดึงปั้มน้ าออกมาจากบ่อบาดาลได้ท าให้
ประชาชนผู้ใช้น้ าได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ าใช้ ในการแก้ปัญหาจะต้องมีการเจาะบ่อบาดาลใหม่ 
และกว่าจะเจาะบ่อบาดาลใหม่ได้ชาวบ้านก็เดือดร้อนเป็นระยะเวลานานกว่าสองเดือน และการเจาะ
บ่อบาดาลใหม่จะต้องขออนุญาตจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกครั้ง  และเจ้าของที่ดิน   
ก็จะต้องยินยอมอนุญาตให้ใช้ที่ดินในการเจาะบ่อบาดาลด้วยทุกครั้ง ซึ่งการรวบรวมเอกสารจาก
เจ้าของที่ดินนั้นมีความยากล าบากในการประสานงานและท าความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และระเบียบ
ที่ก าหนด ทาง อบต.จึงเห็นว่าการใช้ท่อPVC สามารถที่จะลดปัญหาดังกล่าวได้จึงได้เสนอแบบแปลน
เป็นท่อ PVC โดยก าหนดค่าเฉลี่ยความลึกไว้ ๔๓- ๑๕๐ เมตร ซึ่งการเสนน าข้อมูลทั่วไปที่ส่วนใหญ่ 
หลายหน่วยงานที่ได้มีการก าหนดความลึกของบ่อบาดาลที่ใช้ท่อPVC เกินกว่า ๑๐๐ เมตร แต่เมื่อ 
อบต. ได้ใช้แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลก็จ าเป็นที่จะต้องใช้ตามแบบมาตรฐานเดิม  
ทุกประการคือก าหนดค่าเฉลี่ยความลึก ๔๓ - ๑๐๐ เมตร และจากการที่ได้เจาะไปแล้วในหมู่ที่  ๒ 
ก็สามารถใช้ความลึกไม่เกิน ๑๐๐ เมตร ก็สามารถสูบน้ าได้มากกว่า ๘ คิวตามที่ก าหนด และท าให้ 
งบประมาณท่ีใช้ลดลงด้วย จึงเห็นว่าเพ่ือให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ก าหนดและง่ายต่อการ
ก าหนด TOR และสามารถน าเงินที่ขอจ่ายไว้ไปจ่ายอย่างอ่ืนได้หากมีความจ าเป็น ในส่วนของแบบ
แปลนได้มีการระบุหมายเหตุกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขนาดท่อและส่วนอื่นๆ ได้โดยที่ไม่มีผลกระทบ
กับการได้มาซึ่งปริมาณน้ าตามที่ก าหนดไว้ ให้อยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงานสามารถเปลี่ยนแปลง 
ขนาดท่อและหรือเพ่ิมเติม/ตัดทอนงานได้ตามความเหมาะสมเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบกับการปฏิบัติ 
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งานที่อาจเกิดข้อจ ากัดบางประการซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ท าให้มีการวินิจฉัยและหาข้อสรุปไม่ได้ 
จนอาจท าให้ราชการได้รับความเสียหายและท าให้งานเกิดความล่าช้าอันเกิดจากข้อจ ากัดของ อบต.
อย่างเช่นกรณีเมื่อใช้หัวเจาะขนาด ๖ นิ้วแต่เมื่อเจาะไปเจอชั้นหินแข็งไม่สามารถเจาะต่อไปได้และ
ความลึกและปริมาณน้ าก็ยังไม่ได้ตามที่ก าหนดจึงอาจมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้หัวเจาะพิเศษขนาด 
๔ นิ้ว ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเพ่ือให้สามารถเจาะลงไปให้ได้ความลึกและได้ปริมาณน้ าตามที่ก าหนด 
และท่อที่ใช้ก็อาจมีการลดลงตามขนาดหัวเจาะที่ใช้ซึ่งหากมีลักษณะเป็นอย่างนี้ก็ขอให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานในการตัดสินใจให้ใช้ท่อขนาดเล็กกว่า ๖ นิ้วได้ โดยไม่มีผลกระทบกับ
ปริมาณน้ าตามที่ก าหนดไว้ดังกล่าวจึงขออนุมัติสภาเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและ
งบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมการเจาะบ่อบาดาลทั้ง  ๕ โครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
จากโครงการละ ๓๖๓,100 บาท เป็น โครงการละ 260,200 บาท จากงบประมาณ 
๑,๘๑๕,๕๐๐ บาท เป็นงบประมาณ ๑,๓๐๑,๐๐๐ บาท  

ประธานสภาฯ  ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทรายที่ได้ชี้แจงและได้เปิดโอกาสให้ส.อบต. 
แสดงความคิดเห็นการขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลนหมายเหตุแบบแปลนและการปรับลดวงเงินการ
จ่ายขาดเงินสะสมเจาะบ่อบาดาลทั้ง ๕ บ่อ 

นายสหัส นายสหัส ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสมต้องเป็นโครงการ
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 
ต้องการให้เกิดความชัดเจนในการส ารวจออกแบบให้ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นโครงการที่แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อยากให้เพ่ิมความละเอียดรอบคอบในการส ารวจ  
เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ทันที และเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนอาจจะมีน้ ามาก  
ในชั้นพ้ืนน้ า อยากให้ส ารวจพ้ืนที่ในการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลก่อนมีปริมาณน้ าเพียงพอหรือไม่ 
และอยากให้ด าเนินการโดยผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ 

ประธานสภาฯ  ได้กล่าวขอบคุณ ส.อบต. ที่ได้แสดงความคิดเห็นและได้ขอมติสภาเพ่ืออนุมัตเิปลี่ยนแปลงแบบแปลน
และการปรับลดงบประมาณ โครงการจ่ายขาดเงนิสะสมประจ าปี 2562 จากมติสภาฯ เมื่อวันที่ 
9 สิงหาคม 2562 จ านวน 5 โครงการ จากงบประมาณ 1,815,500 บาท คงเหลืองบประมาณ 
๑,๓๐๑,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม มีมตอินุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและการปรับลดงบประมาณ พร้อมหมายเหตุที่ระบุไว้ในแบบ
แปลน ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2562 
จากมติสภาฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ  ๑,๓๐๑,๐๐๐ บาท 

เวลา ๑๓.27 น. จ านวน ๑๗  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
๕.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน ๕ โครงการ 

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลเงินสะสม 
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้ชี้แจงสถานะทางการคลังของข้อมูลเงินสะสม  
  ก่อนที่สภาฯ จะพิจารณาจ่ายเงินสะสม 

๑. ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองจ่ายที่จ าเป็น ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังนี้ 
(๑) เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากการตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก   
    ก.ส.ท.หรือก.ส.อ.แล้ว จ านวน ๒๗,๔๑๙,๒๙๓.๔๕ บาท 
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(๒) ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้  
    เบิกจ่าย จ านวน ๑,๘๑๕,๕๐๐ บาท 
(๓) คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ปัจจุบัน ๒๕,๖๐๓,๗๙๓.๔๕ บาท (๓)=(๑)-(๒) 
(๔) ส ารองงบบุคลากร(ตามความจ าเป็น) ๑๒,๔๔๕,๔๗๐ บาท 
(๕) เงินสะสมคงเหลือ ๑๓,๑๕๘,๓๒๓.๔๕ บาท (๕)=(๓)-(๔) 
(๖) ส ารองกรณีสาธารณภัย(ตามความจ าเป็น) ๑,๓๑๕,๘๓๒.๓๕ บาท 
(๗) คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปจ่ายได้ ๑๑,๘๔๒,๔๙๑.๑๐ บาท (๗)=(๕)-(๖) 
๒. ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จ านวน ๑๔,๕๕๓,๗๓๐.๗๔ บาท 
    ฉะนั้นการขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ จึงไม่กระทบต่อสถานะทางการคลัง 
๕.๒.๑ กองช่างแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๔ โครงการ 
 งบประมาณ ๑,๒๖๓,๖๐๐ บาท 
๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่๒ บ้านกันแร่ (บ้านนางกลั่น) งบประมาณ ๒๖๐,๒๐๐ บาท 
๒.  โครงการขุด เจาะบ่อบาดาล  หมู่ ที่ ๓  บ้ านห้ วยขี้ ใต้  (หลั ก  ๑๕ บ้ านนางพิชญ์ สินี ) 
     งบประมาณ ๒๖๐,๒๐๐ บาท 
๓.  โครงการขุด เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓บ้ านห้ วยขี้ ใต้  (แหลมเคียน บ้ านนายดลภาค) 
     งบประมาณ ๒๖๐,๒๐๐ บาท 
๔. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที๑่๓ บ้านหนองหรั่ง (บ้านนายเกษม) 
    งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ   ได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกทราย ชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาด 
 เงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลทั้ง ๔ โครงการ 
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกทรายได้ชี้แจงว่าการที่ขออนุมัติสภาเพ่ือพิจารณา 

จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี ๒๕๖๓ โครงการเจาะบ่อบาดาล จ านวน ๔ โครงการ รวมงบประมาณ 
๑,๒๖๓,๖๐๐ บาท การขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงือนไขดังนี้ (๑) ให้กระท า
ได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชน
และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท า
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก าหนดดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาแหล่งน้ าโดยการเจาะบ่อบาดาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนจากกรณีปริมาณน้ าในการอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอต่อจ านวนความต้องการใช้ใน
ครัวเรือนที่เพ่ิมข้ึนและบางส่วนเมื่อถึงฤดูแล้งน้ าในบ่อมีปริมาณลดลง และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการเจาะ
เพ่ือเป็นการทดแทนบ่อเดิมที่บ่อเป็นท่อเหล็กที่มีการใช้มานานท่อเป็นสนิมและเกิดการทรุดตัวลง 
หากปล่อยไว้ไม่มีการเตรียมการไว้ก็จะท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนดังเช่นหมู่ที่ ๔ ดังที่กล่าว 
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มาแล้ว จึงต้องมีการเจาะใหม่เพ่ือทดแทนโดยเจาะในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับสถานที่เดิม โดยใช้ถังและ
ระบบกรองและท่อส่งน้ าเดิม บางส่วนเป็นการเจาะเพ่ือขยายเขตบริการให้ทั่ วถึงทุกครัวเรือนและ 
มีปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการของครัวเรือนและบางส่วนเป็นการเจาะเพ่ือเตรียมการรองรับ
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางในปีต่อไปเนื่องจากงบประมาณจากส่วนกลาง  
จะไม่จัดสรรงบประมาณในการเจาะบ่อบาดาล แต่จะจัดสรรให้เฉพาะหอถัง ระบบกรอง และการ
ขยายเขตหรือเปลี่ยนท่อเมนใหม่เท่านั้น การด าเนินการใช้แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ า
บาดาลและใช้งบประมาณการเจาะบ่อจ านวนงบประมาณเท่ากัน จะมีแตกต่างกันเฉพาะของ  
หมู่ที ่๑๓ ที่ใช้งบประมาณเพ่ิมในงานรื้อถอนถังและระบบกรอง งานย้ายถังและระบบกรองจากศาลา
หมู่บ้านหมู่ที่ ๑๓ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วไปยังสถานที่เจาะบ่อใหม่ในที่ดินบริจาคของนายเกษม นวนทอง 
ตามข้อเสนอของสมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๓ งานอุปกรณ์ภายนอกระบบถังกรอง งานท่อเมนส่งน้ าและ
งานไฟฟ้า ในส่วนของแบบแปลนได้มีการระบุหมายเหตุกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดท่อและ 
ส่วนอื่นๆ ได้โดยที่ไมม่ีผลกระทบกับการได้มาซึ่งปริมาณน้ าตามที่ก าหนดไว้ ให้อยู่ในดุลพินิจของช่าง
ควบคุมงานสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดท่อและหรือเพ่ิมเติม/ตัดทอนงานได้ตามความเหมาะสม  
เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดข้อจ ากัดบางประการซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ท าให้มี 
การวินิจฉัยและหาข้อสรุปไม่ได้จนอาจท าให้ราชการได้รับความเสียหายและท าให้งานเกิดความล่าช้า
อันเกิดจากข้อจ ากัดของ อบต.อย่างเช่นกรณีเมื่อใช้หัวเจาะขนาด ๖ นิ้วแต่เมื่อเจาะไปเจอชั้นหินแข็ง
ไม่สามารถเจาะต่อไปได้และความลึกและปริมาณน้ าก็ยังไม่ได้ตามที่ก าหนดจึงอาจมีความจ าเป็นที่
จะต้องใช้หัวเจาะพิเศษขนาด ๔นิ้ว ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเพ่ือให้สามารถเจาะลงไปให้ได้ความลึกและ 
ได้ปริมาณน้ าตามท่ีก าหนด และท่อที่ใช้ก็อาจมีการลดลงตามขนาดหัวเจาะที่ใช้ซึ่งหากมีลักษณะเป็น
อย่างนี้ก็ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานในการตัดสินใจให้ใช้ท่อขนาดเล็กกว่า ๖ นิ้วได้โดยไม่
มีผลกระทบกับปริมาณน้ าตามท่ีก าหนดดังกล่าว 

ประธานสภาฯ  ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทรายและได้เปิดโอกาสให้ส.อบต. แสดงความ
คิดเห็นการขอจ่ายขาดเงินสะสมเจาะบ่อบาดาลทั้ง ๔ โครงการ 

นายลาภ นายลาภ จู้สวัสดิ์ สมาชิกอบต.หมู่ที่ 9 ขอสอบถามในการเจาะบ่อบาดาลที่ความลึก 43-100 เมตร 
กรณีขุดเจาะบ่อในช่วงฤดูฝน พบว่าน้ าในระดับที่เพียงพอแล้ว พอเข้าในช่วงฤดูแล้งปรากฏว่าน้ าไม่
เพียงพอ อาจจะเกิดความเสียหายได้ อยากให้ก าหนดระดับความลึกที่ท าการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล
ใหม่จึงขอปรึกษากับที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ 

ประธานสภาฯ  ได้กล่าวขอบคุณ สมาชิกอบต. ที่ได้แสดงความคิดเห็นและได้ขอมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ขุดเจาะบ่อบาดาล ๔ โครงการและรายละเอียดหมายเหตุประกอบในแบบแปลนเพ่ิมเติมตามท่ีปลัด
อบต.ได้ชี้แจง งบประมาณ ๑,๒๖๓,๖๐๐ บาท  

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ๔ โครงการ และรายละเอียดหมายเหตุ
ประกอบในแบบแปลนเพ่ิมเติมตามที่ปลัดอบต.ได้ชี้แจงงบประมาณ ๑,๒๖๓,๖๐๐ บาท   
 จ านวน ๑7 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
๕.๒.๒ ส านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน ๑ โครงการงบประมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ 
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ราคาต่อหน่วยรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้ชี้แจงว่าการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ 
 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) เป็นอ านาจหน้าที่ในด้านการบริการชุมชนและสังคม และเพ่ือ

บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งการสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนกรณีการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินและเกิดอุบัติเหตุที่จ าเป็นต้องให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ซึ่ง  อบต.โคกทรายก็ได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากรถที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีการใช้งานมานานมีความช ารุดทรุดโทรม
ไปตามกาลเวลาประกอบกับอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตต่างๆก็ไม่มีความพร้อมอาจท าให้ผู้ที่ได้รับ  
การช่วยเหลือ ได้รับการช่วยเหลือได้ไม่เต็มประสิทธิภาพท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยและอาจท าให้
เกิดอันตรายจนพิการหรือถึงแก่ชีวิตได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงให้มีรถพยาบาล
ฉุกเฉิน เครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากรที่สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในส่วนของบุคลากรประจ ารถพยาบาลฉุกเฉินทาง อบต.ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของ อบต.เข้ารับการ
อบรมเพ่ิมเติมและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิต้องจ้างบุคคลภายนอกแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ได้เปิดโอกาสให้ ส.อบต. แสดงความคิดเห็นขอจ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) 

ที่ประชุม ไม่มีข้อคิดเห็น 
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตร 

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่ า ๒,๔๐๐ ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ 
ราคาต่อหน่วยรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
เวลา ๑4.23 น. ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ราคาต่อหน่วยรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑7 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ สั่งพักการประชุม 10 นาที 
เวลา 14.35 น. เริ่มประชุมต่อ 

๕.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
       5.3.1 ส านักปลัด หมวดค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอ้ี จ านวน ๒ ชุด    
                ตั้งไว้ ๘,๒๐๐ บาท ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๑,๘๐๐ บาท 
       ๕.3.๒ กองคลัง ขออนุมัติโอนเพ่ิมตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 
                ประมวลผล แบบที่ ๑ จ านวน ๑ เครื่อง และเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่อง   
                งบประมาณ ๒๔,๕๐๐ บาท 
       ๕.3.๓ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขออนุมัติโอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อ 
       เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  
       ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๙๗,๒๐๐ บาท 
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ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงการขออนุมัติโอนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยให้ชี้แจงและด าเนินการไปในคราวเดียวกันตั้งแต่๕.๓.๑-๕.๓.๓ 

นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ๕.๓.1 ส านักปลัด หมวดค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอ้ี จ านวน ๒ ชุด    
เดิมได้ตั้งงบประมาณไว้ข้อบัญญัติ ๘,๒๐๐ บาท เมื่องานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ได้มี
การสืบราคาปรากฏว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 8,200 บาท ไม่สามารถจัดซื้อได้ จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติ
โอนเพ่ิม ๑,๘๐๐ บาท โดยโอนลดงบประมาณที่มีเพียงพอ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,280,000 
บาท โอนลดจ านวน 1,800 บาท 

 ๕.๓.2 กองคลัง ขออนุมัติโอนเพ่ิมตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่ ๑ จ านวน ๑ เครื่อง และเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๔,๕๐๐ บาท 
สืบเนื่องจากระบบเดิมคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล ใช้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลภาษี การจัดเก็บข้อ
มูลค่าน้ าประปาประสบปัญหาด้านการใช้งาน ท าให้ต้องยกเลิกใบเสร็จ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ
ใหม่เพ่ือให้ได้มาตรฐาน โดยโอนลดจ านวน 24,500 บาทจาก แผนงานบริหารงานทั่วไปงาน
บริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,450,220 บาท 
ก่อนโอน 1,932,540 บาท ขออนุมัติโอนลด 24,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
1,908,040 บาท 

 ๕.๓.3 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขออนุมัติโอนเพ่ิมตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อ 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบตั้ ง พ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๙๗,๒๐๐ บาท เนื่องจากในส่วนของศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกทราย ได้ขอใช้อาคารของโรงเรียนวัดโคกตะเคียน และได้มีการแยกห้องเด็ก
เป็นช่วงชั้น จ านวน 3 ห้อง แต่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หากย้ายศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด
โคกทรายเครื่องปรับอากาศก็ต้องรื้อไปติดตั้งใหม่ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้เป็นของโรงเรียน โดยโอน
ลดงบประมาณที่มีเพียงพอ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,597,500 บาท งบประมาณก่อน
โอน 1,397,300 บาท ขออนุมัติโอนลด จ านวน 97,200 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
1,300,100 บาท 

ประธานสภาฯ   ได้เปิดโอกาสให้ ส.อบต. แสดงความคิดเห็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

นายสนิท นายสนิท  ไหมแก้ว สมาชิกอบต.หมู่ที่ 7ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับครุภัณฑ์เก่ียวกับเครื่องเสียง 
ในห้องประชุมสภาฯ โดยขอเพ่ิมจ านวนชุดไมโครโฟนห้องประชุม จ านวน 2 ชุด 

ประธานสภาฯ   ได้ขอบคุณ สมาชิกอบต. ที่ได้แสดงความคิดเห็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ขอมติอนุมัติโอนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓   
มาตั้งจ่ายเพ่ิม ๑ โครงการ๕.๓.๑ และตั้งจ่ายรายการใหม่ ๒ โครงการ๕.๓.๒,๕.๓.๓  
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มติที่ประชุม มีมตอินุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓  มาตั้งจ่ายเพ่ิม 
๑4.50 น.        จ านวน ๑ โครงการ และตั้งจ่ายรายการใหม่จ านวน ๒ โครงการ จ านวน  ๑7  เสียง ไม่เห็นชอบ    

– เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
๕.4 ขอความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย การขอใช้ที่ดินเพ่ือกิจการ
สาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้อธิบายถึงการขอใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภค
และกิจการอ่ืนๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน สืบเนื่องจากนางสาวกัญญาภัค มณีรัตน์ ได้แจ้งความประสงค์ 
บริจาคที่ดิน ส.ป.ก. 4-01ข เลขที่ 5579 เล่ม 56 หน้า 79 จ านวน 3 ไร่ ให้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกทราย ในพ้ืนที่หมู่ที่ 9 หลักเกณฑ์ในการขอใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและ
กิจการอ่ืนๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องยื่นค าขออนุญาตโดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามแบบ ส.ป.ก.4-29ก. โดยจะต้องให้เจ้าของที่ดินท าการคืนที่ให้กับปฏิรูปที่ดิน
และทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องขอใช้ที่ดินดังกล่าวกับปฏิรูปที่ดิน ซึ่งการขอใช้ที่ดินดังกล่าว
ต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีไม้หวงห้ามของกรมป่าไ ม้ โดยเป็นการได้มาซึ่งครุภัณฑ์ 
และน าเสนอต่อที่ประชุมสภา เพ่ือให้สภาพิจารณาอนุมัติ โดยวัตถุประสงค์ของผู้ที่บริจาคต้องการให้
หมู่ที่ 9 มีอาคารอเนกประสงค์หรือลานกิจกรรม ที่ประชาชนสามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่งการด าเนินการ
จะต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง  และเห็นว่าการ
รับเอาที่ดินแปลงนี้มาจะท าให้ประชาชนหมู่ที่๙ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากและในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นก็ได้ตั้งโครงการรองรับการของบประมาณสนับสนุนไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้สภาได้พิจารณา                                             

ประธานสภาฯ   ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมขั้นตอนของผู้ที่ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินต้องคืนที่ดินกลับให้กับปฏิรูปที่ดิน
เมื่อคืนกลับแล้วทางองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายจะท าหนังสือไปขอใช้ที่ดินดังกล่าวกับปฏิรูป
ที่ดินในทั้งสองประเด็นและเปิดโอกาสให้ สมาชิกอบต. แสดงความคิดเห็นการขอความเห็นชอบ     
ในการขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

ที่ประชุม ไม่มีข้อคิดเห็น 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน ๑7  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
๑4.58 น.  

๕.5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปี ๒๕๖๒ 
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘ ข้อ ๒๘ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ 13 และ 14 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ 

 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง     
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ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยขอแจ้งในส่วนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

   1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสามคน 
   2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน 
   3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน 
   4. หัวส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง   จ านวนสองคน 
   5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน 
       (โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี) 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายได้รับ

การแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ตามค าสั่งที่  061/2561 เมื่อวันที่ 
31 มกราคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 

   1. นายกิตติพศ  วงชะแดง    สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   2. นายสนิท  ไหมแก้ว     สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   3. นายสวัสดิ์  สีพุฒ     สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   4. นายน้อม  หนูสว่าง     ตัวแทนประชาคม 
   5. นายช านาญ  ขุนจ านง     ตัวแทนประชาคม 
   6. นายค ารน  เอียดประพาฬ ผอ.รร.วัดโคกตะเคียน  ผู้แทนหน่วยงาน 
   7. นางนุชรี  ชูแสง ผอ.รพ.สต.บ้านควนเพ็ง   ผู้แทนหน่วยงาน 
   8. ผู้อ านวยการกองคลัง     หัวหน้าส่วนการบริหาร 
   9. หัวหน้าส านักปลัด     หัวหน้าส่วนการบริหาร 
   10. นายอนันต์  พันธ์คีรี     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   11. นายรัตน์  รักเงิน     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  โดยมีนายกิตติพศ  วงชะแดง  เป็นประธานคณะกรรมการ และหัวหน้าส านักปลัดเป็น

เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาก าหนดโครงการและงบประมาณ     
ไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ประจ าปี 2562 

 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม 
 1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้หรือไม่ 

 2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา 
 3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
 4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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ประธานสภาฯ   ได้เปิดโอกาสให้ ส.อบต. แสดงความคิดเห็นในการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๒ 

นายสหัส นายสหัส ไหมแก้ว สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๔ ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลหมู่ที่ 4 
ในการสรุปโครงการที่ได้ด าเนินการปรากฏว่าได้ด าเนินการแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าว ปลัด อบต.     
ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ไม่ทราบว่าโครงการดังกล่าวได้ใช้จ่าย
งบประมาณหรือไม่ 

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลหมู่ที่ 
4 ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖2 

นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลหมู่ที่ 
4 ว่าเป็นการด าเนินโครงการในแผนฯ แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ประธานสภาฯ   ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกอบต. แสดงความคิดเห็นในการรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อคิดเห็น 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ไดข้อให้ ส.อบต.ที่ต้องการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอ่ืนๆต่อที่ประชุม 
นายสหัส นายสหัส ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านเรื่องแรก

เป็นเรื่องของระบบประปาในเรื่องของการขยายเขตระบบประปาซึ่งระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 
ถังประปาตั้งอยู่ในวัดควนเพ็งซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร โดยได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ระบบประปาดังกล่าวท่อสูบส่งจากถังประปาขนาด 3 นิ้วมาถึงบ้านนายธีรพงษ์ กลิ่นน้อย หลังจาก
นั้นเป็นท่อขนาด 2 นิ้ว ซึ่งขณะนี้ได้ทราบมาว่าทาง อบต. ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ             
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปี 2563 แต่ยังไม่ทราบว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ        

                     หรือไม่ในส่วนพ้ืนที่แม่โต๊ะล้า ในช่วงเช้าและเย็น น้ าจะไหลไปไม่ถึงบริเวณนั้น โดยน้ าจะไหลมาถึง
แค่บริเวณศาลาหมู่บ้าน ในส่วนของปลายของท่อเมนน้ าจะไหลไปไม่ถึง ได้สืบหาสาเหตุดังกล่าว
เบื้องต้นน่าจะมาจากท่อสูบส่งที่มีขนาดเล็กท าให้น้ าไม่มีแรงดันไปไม่ถึงบริเวณดังกล่าว แต่ในช่วง 
เวลากลางคืนจะไหลปกติเนื่องจากมีผู้ใช้น้ าน้อยและอีกหนึ่งจุดบริเวณเกาะสัก -ศาลาหมู่บ้าน       
ท่อประปาระยะทางประมาณ 200 เมตร ซึ่งท่อประปาดังกล่าวได้อยู่ในสวนปาล์มของนางอนิสา 
สุวรรณการ ต้องการให้ขยายเขตระบบประปาในแนวเดียวกับถนนโดยใช้ท่อขนาด 1 นิ้วครึ่ง 
และเชื่อมต่อเข้าระบบและในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางเข้าบ้านหมอภาระยะทางประมาณ 
500 เมตร ซึ่งครัวเรือนบริเวณนั้นต้องการไฟฟ้าสาธารณะแต่ไม่ต้องการใช้ไฟจากครัวเรือนตนเอง 
โดยใช้ไฟฟ้าจากไฟสายดับ ประมาณ 4-5 ดวง ต้องการให้นายช่างไฟฟ้าเข้าไปส ารวจบริเวณพ้ืนที่ว่า
สามารถด าเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีการสัญจรไป -มา และในเรื่องของการ
ซ่อมแซมถนนได้ทราบมาว่าจะด าเนินการหลังฝนหยุดทิ้งช่วงโดยอยากให้ช่างเข้าไปส ารวจประมาณ
การซ่อมแซม จึงต้องการให้ช่างลงพ้ืนที่ส ารวจไปพร้อม สมาชิกอบต. ในหมู่บ้านนั้นด้วย เนื่องจาก
ต้องการให้ได้ข้อมูลถนนที่ช ารุดเพื่อให้การซ่อมแซมครบถ้วนทุกสายทาง และอยากให้เกรดบดอัด 
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บริเวณไล่ทางเพราะถนนบางสายแคบ หากได้ด าเนินการแล้วจะเพ่ิมความกว้างของถนนและมีความ
สวยงามตลอดสองข้างทาง 

ประธานสภาฯ ได้สอบถาม สมาชิกอบต. ในการแจ้งปัญหาเรื่องของระบบน้ าประปาโดยเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นดังกล่าว 

นายบุญณะ นายบุญณะ แก้วดี สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1๒ ขอแจ้งปัญหาเรื่องน้ าประปาซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน แต่เกรงว่าเมื่อเข้าในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาเพราะไม่มีน้ า  
ในการผลิตน้ าประปาในการอุปโภคบริโภค อยากได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้มีน้ าใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

นายสวัสดิ์ นายสวัสดิ์ สีพุฒ สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๒ แจ้งในเรื่องของน้ าประปามีความพร้อมในการในการผลิต
น้ าประปา แต่มีปัญหาในเรื่องของมิเตอร์น้ าประปา อยากให้ย้ายมิเตอร์มาอยู่ใกล้ท่อเมนประปา 
เนื่องจากพบว่ามีน้ ารั่วก่อนถึงบริเวณมิเตอร์น้ าประปาไม่ได้รับการดูแลท าให้ระบบผลิตน้ าประปา
ต้องท างานอยู่ตลอดเวลา และในเรื่องของการซ่อมแซมถนนเห็นด้วยกับท่าน สมาชิกอบต.หมู่ที่ 4  
ในการเกรดและบดอัดถนนที่ช ารุด 

นายเกษม นายเกษม นวนทอง ส.อบต.หมู่ที่ 3 ขอแจ้งในเรื่องของประตูเปิด-ปิดน้ าของชลประทาน ในขณะนี้
ประตูดังกล่าวได้ปิดท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ าใช้ อยากให้ประสานกับชลประทานใน
การเปิดประตูน้ า 

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการแก้ปัญหา 
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้ชี้แจงปัญหาในส่วนของระบบประปาหมู่ที่ 4 

ในการขยายเขตระบบประปา ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2563 ในการเปลี่ยนท่อเมนประปาใหม่ทั้งหมด ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงต้น
ปีงบประมาณ ในส่วนของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ของรัฐบาล 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพราะฉะนั้นในส่วนของเงินจัดสรรฯ จึงยัง
ไมไ่ด้รับการจัดสรรฯ ในส่วนของการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านจากศาลาหมู่บ้าน ระยะทาง 
200 เมตร ซึ่งท่าน สมาชิกอบต.หมู่ที่ 4 ได้เสนอให้ตัดก็ได้ด าเนินการไปแล้ว ในปัจจุบันก็ได้ไปต่อให้
ใหม่ แต่ยังไม่ได้เดินท่อประปาบริเวณริมถนน จึงฝากให้ทาง รก.ผอ.กองช่าง ให้เดินท่อประปาจากใน
สวนปาล์มมายังริมถนน โดยจ้างเหมารถมาขุดให้ได้มาตรฐานเพื่อให้สะดวกต่อการดูแลรักษา
ซ่อมแซมเม่ือเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น และสามารถสังเกตได้ง่ายเนื่องจากถ้าอยู่ในสวนปาล์มอาจจะไม่
มีผู้พบเห็นเมื่อท่อเมนแตกหรือรั่วซึม และในส่วนของหมู่ที่ 4 ทีป่ระสบปัญหาน้ าไม่ไหลอยู่เสมอซึ่ง
ได้รับร้องเรียนโดยเฉพาะในส่วนบริเวณปลายสายของท่อส่งน้ าบาดาล แต่จากการสังเกตว่ากรณีเมื่อ
มีการเจาะบ่อบาดาลบริเวณเกาะสักแล้วเสร็จในช่วงประมาณสองเดือนที่ผ่านมานั้นไม่มีปัญหาเรื่อง
น้ าประปาไม่ไหล แต่มาเป็นในระยะหลังจากท่ีได้รับแจ้งในเรื่องปัญหาน้ าประปา ตั้งแตว่ัดควนเพ็งไม่
ช าระค่าน้ าประปาให้กับทาง อบต. เนื่องจากทางวัดได้ไปต่อท่อประปาเพ่ิมแยกออกไปอีกทาง จึง
อาจท าให้น้ าไม่เพียงพอ และได้น าเรียนกับเจ้าอาวาสวัดควนเพ็งไปแล้วเบื้องต้น ซึ่งได้ค าตอบกลับมา
ว่า ในอดีตท่านนายกอบต. ได้ท าข้อตกลงกับทางวัดไว้ว่าจะขอเจาะบ่อน้ าบาดาล 
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เพ่ือใช้น้ าชั่วคราวและให้ทางวัดใช้น้ าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จึงได้น าเรียนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะขอใช้
สถานที่ชั่วคราว เพราะมีการลงทุนงบประมาณที่สูงในการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง และใน
ส่วนข้อบัญญัติเพ่ือการใช้น้ าประปายังไม่ได้แก้ไขโดยได้ระบุไว้ว่าให้วัดใช้น้ าประปาโดยไม่คิด
ค่าบริการจ านวน 100 หน่วย หลังจากนั้นจึงจะคิดตามอัตราการใช้ที่ก าหนด ในส่วนของโรงเรียนให้
ใช้น้ าฟรีจ านวน 100 หน่วย รพ.สต. จ านวน 50 หนว่ยผู้บริจาคที่ดิน จ านวน 50 หน่วย หากเกิน
จากนั้นจะต้องจ่ายค่าน้ า ซึ่งได้ขอให้ทางวัดช าระค่าน้ าประปา ส่วนในเรื่องของระเบียบว่าด้วยการ
เช่าทีดิ่นของวัดได้ให้ทางวัดแจ้งไปทางส านักงานพระพุทธฯ เพ่ือให้ทางส านักงานพระพุทธฯ ลงมา
ประเมินค่าเช่าในการเช่าที่ดินของวัดในอัตราตามที่ก าหนด เพ่ือน าเสนอต่อสภาฯเพ่ือพิจารณาตั้ง
งบประมาณ เพ่ือช าระค่าเช่าที่ดินให้กับทางวัดต่อไป ส่วนสาเหตุที่น้ าประปาที่ปลายสายหมู่ที่ 4 ไม่
ไหลจากการตั้งข้อสังเกตอาจเกิดจากได้มีการไปปิดวาล์วบริเวณถังประปาวัดควนเพ็ง ซึ่งได้รับ
รายงานจากช่างประปาที่ได้เข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุ เพราะฉะนั้นระบบประปาหมู่ที่ 4 ตามท่ีได้
เสนอโครงการเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณหมู่ที ่6 ในอนาคตอาจจะน าระบบประปาดังกล่าวมาใช้
ร่วมกันเพราะอยู่บนทีสู่งสามารถสูบส่งได้ในระยะไกล ตามที่ท่าน สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5 ได้น าเสนอ 
เป็นที่น่าแปลกใจในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนพบว่าน้ าไม่เพียงพอ ซึ่งน่าจะมีปัญหาอยู่เบื้องต้นได้แก่
สาเหตุแรกอาจจะมีท่อรั่วระหว่างท่อส่งน้ าหรืออีกสาเหตุคือในวัดเปิดน้ าเวลามีการจัดงาน อาจจะ
คล้ายกรณีของของวัดควนแหวงที่พบจ านวน 2 จุด ที่ไม่ได้มีการควบคุมการใช้น้ าประปาและ 
การลักน้ าของผู้ที่เลี้ยงปลาหมู่ที่ ๗ โดยได้ท าการแก้ไขโดยติดต้ังมิเตอร์ภายในวัดและปิดจุดที่ลักน้ า 
ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปาในหมู่ที่ 7 ได้ ในส่วนของหมู่ที่ 4 ขณะนี้ก าลังหาวิธีแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยเบื้องต้นจะทดลองปิดน้ าในแต่ละจุดเพ่ือหาสาเหตุให้ได้และที่ส าคัญคือการแจ้ง
ของชาวบ้านว่าน้ าไม่ไหลให้กับอบต.ได้ทราบ ยกตัวอย่างในหมู่ที่1ท่อประปาช ารุดประมาณ 10 จุด
จากการจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน สาเหตุจากใบพัดเครื่องตัดหญ้าไปโดนท่อประปา ท าให้ผู้ใช้น้ า
ได้รับความเดือนร้อนเนื่องจากน้ าประปาไม่ไหล  ในส่วนของการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ตามที่ได้
แจ้งในที่ประชุมครั้งที่แล้วในส่วนของการขยายเขตไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามท่ีได้มี
การท าประชาคมหมู่บ้าน ในปีงบประมาณ 2565 ดังนั้นจึงไม่สามารถตั้งงบประมาณในการขยาย
เขตระบบไฟฟ้าได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่อยู่ล าดับหลัง ต้องด าเนินการตามล าดับความต้องการ 
ของแผนงาน/โครงการ ในส่วนจุดใดที่เป็นจุดอันตราย ทาง อบต. จะเข้าไปด าเนินการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างให้โดยใช้อุปกรณ์ของทาง อบต. ถ้าไม่มีไฟจากสายดับของการไฟฟ้าก็จะขอใช้ไฟจาก
ครัวเรือนบริเวณนั้น ซึ่งมีบางหมู่บ้านได้ยินยอมให้ใช้ไฟจากครัวเรือน จะมีแค่ หมู่ที่ 4 ที่ไม่ยินยอม 
ให้ใช้จากครัวเรือนก็ยังไม่สามารถด าเนินการให้ได้ โดยในอดีตนโยบายของท่านนายกอบต. ได้บอกไว้
ว่าจะให้ใช้ไฟสาธารณะได้ทั้งต าบลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ในขณะนี้ทาง อบต. ไม่มีงบประมาณ
เพียงพอในการติดตั้งให้ทั้งต าบลซึ่งได้มีการแจ้งในที่ประชุมทราบหลายครั้งแล้ว ในส่วนของการ
ซ่อมแซมถนนที่ช ารุด ได้มีการร้องเรียนทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งทาง อบต. ได้ด าเนินการซ่อมแซม
ถนนที่ถูกน้ าตัดขาดและจากการกัดเซาะของกระแสน้ า ท าให้ถนนขาดบริเวณ หมู่ที่ 9 เส้นทางไปยัง 
โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ท าให้เด็กไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ จึงได้แก้ปัญหาเบื้องต้นเพ่ือให้
สามารถเดินทางสัญจรได้ชั่วคราว แต่ในระหว่างด าเนินการเกิดความเข้าใจผิดในการซ่อมแซมถนน 
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สายดังกล่าวว่าอบต.ไม่ควรถมถนนในช่วงที่ฝนตกจะท าให้สูญเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ จึงได้ชี้แจง
ว่าในการซ่อมแซมถนนเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ก่อนชั่วคราวและจะมาซ่อมแซมให้มีความมั่นคง
แข็งแรงอีกครั้งหลังจากที่ฝนหยุดทิ้งช่วง และส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจกระบวนการขั้นตอนวิธีการ
ก่อสร้างถนนว่ามีวิธีการอย่างไร ความเป็นมาจากการท าประชาคมหมู่บ้านและการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการน าต้นหมากไปปลูกบนถนนบริเวณหมู่ท่ี 11 และน ารูปลงบน
สื่อสังคมออนไลน์ จึงได้ลงในพ้ืนที่ดังกล่าวพร้อมผู้ใหญ่บ้านพบว่าเป็นการเข้าใจผิด ชาวบ้านต้องการ
กดดันผู้รับจ้างที่บรรทุกดินผ่านถนนสายนั้นและว่าผู้รับจ้างได้รับปากว่าจะซ่อมแซมถนนให้ก่อนเข้า
ช่วงฤดูฝน แต่ไม่ได้ด าเนินการให้ตามที่ตกลงไว้ จึงท าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าต้องการร้องเรียน อบต. 
ในส่วนของการซ่อมแซมถนนถ้าหากงบประมาณไม่เพียงพอก็จะขอเปิดประชุมวิสามัญ เพ่ือขอจ่าย
ขาดเงินสะสมในการซ่อมแซมถนนให้มีความมั่นคงแข็งแรงทุกสายที่ช ารุดและชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนและเห็นด้วยกับความเห็นที่ให้ช่างลงพ้ืนที่พร้อมกับ สมาชิกอบต. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องในการซ่อมแซมถนน ซึ่งในขณะนี้ทางกองช่างได้มีข้อมูลถนน
บางส่วนแล้ว ในส่วนของระบบประปา หมู่ที่ 12 ปัจจุบันใช้น้ าประปาของหมู่บ้าน ซึ่งยังไม่ได้โอนมา
ให้ทาง อบต. เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งในตอนนี้ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือดูที่ดิน เพ่ือขออนุมัติสภาในการขอซื้อ
ที่ดิน เพราะต้องมีการสืบราคาและประเมินราคาที่ดิน เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณต่อไป ส่วนใน 
หมู่ที่ 2 ฝากให้ รก.ผอ.กองช่าง ด าเนินการแก้ปัญหาของมิเตอร์น้ าประปา โดยให้ย้ายมิเตอร์
น้ าประปามาติดตั้งตามระเบียบต้องไม่ห่างจากท่อเมนในระยะ 3 เมตร โดยให้ท าแผนการย้ายในการ
ก าหนดระยะเวลาเพ่ือรายงานต่อที่ประชุมสภาทราบต่อไปในคราวหน้าในส่วนของ หมู่ที่ 3 ประตู
เปิด-ปิด น้ าของฝายแม่เตย ซึ่งเป็นทรัพย์สินของชลประทานได้มอบให้กลุ่มผู้ใช้น้ าเป็นผู้ดูแล ต่อมา
ปรากฏว่าหม้อแปลงไฟฟ้าหาย ท าให้ไม่มีไฟฟ้าใช้ส าหรับใช้เปิด-ปิดประตูน้ า และได้แจ้งไปยัง
ชลประทานทางชลประทานได้แจ้งกลับมาว่าหากหาหม้อแปลงที่สูญหายไปไม่เจอก็จะไม่มาติดตั้งให้
ใหม่ เพราะได้มอบให้กับทางกลุ่มเป็นผู้ดูแลแล้วซึ่งสภาพประตูน้ าปัจจุบันแม้ประตูน้ าจะปิดได้แต่
บริเวณด้านล่างได้ถูกน้ ากัดเซาะท าให้ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ ชาวบ้านจึงน ากระสอบทรายมากั้นไว้
ด้านล่าง และปิดประตูน้ า เมือ่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมากระแสน้ าได้ไหลลงมาจ านวนมาก
ชาวบ้านแจ้งไปยังชลประทานให้เปิดประตูน้ าเพ่ือให้น้ าไหลผ่าน ต่อมาทางท่านเกษม นวนทองและ
ท่านสมมาตร ซึ่งรับผิดชอบดูแลการปิด - เปิดประตูน้ าของกลุ่มผู้ใช้น้ าได้แจ้งใหป้ลัดอบต.ลงไป
ตรวจสอบในพ้ืนที่ และได้รับแจ้งจากทางกลุ่มผู้ใช้น้ าว่าทางชลประทานได้ให้ทาง อบต. ท าหนังสือไป
ยังอ าเภอป่าบอน เพ่ือให้ทางอ าเภอป่าบอน แจ้งไปยังชลประทานเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งทาง 
อบต. ได้ด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อย ขณะนี้ทางชลประทานได้มาปิดประตูน้ าให้แล้ว แต่ยังไม่ไดน้ า
กระสอบทรายมาปิดรรูั่วให้ ท าให้น้ า รั่วออกไปได้ และยังส่งผลต่อชาวบ้านที่ประกอบอาชีพท านา
เนื่องจากน้ าไม่เอ่อเข้าไปในนาข้าวจึงท าให้หนูมากัดกินต้นข้าวได้รับความเสียหาย โดยทาง อบต. 
ได้ประสานงานไปยังชลประทานเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาดังกล่าวแล้ว และตอนนี้ได้แจ้งเพ่ิมเติมไปใน
ส่วนของหมู่ที่ 13 ซึ่งคันคลองได้พังลงมา และในส่วนของหมู่ที่ 4 อีกหนึ่งจุด ซึ่งท่าน สมาชิกอบต.
หมู่ที่ 4 ได้น าไปส ารวจและรายงานไปที่ชลประทานแล้วแต่จะได้รับการแก้ไขหรือไม่ ไม่สามารถให้
ค าตอบได้ เนื่องจากข้ึนอยู่กับการบริหารจัดการของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทรายในการชี้แจงการ และได้สอบถาม 
 สมาชิกอบต. ท่านใดยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ 
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ขอชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของถนน จ านวน 13 สายที่

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ จะลงมาซ่อมแซมให้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้ประสานไปยังใน
ส่วนของชื่อถนนที่จะท าการซ่อมแซม เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน ส่วนถนนสายไหนที่จะมาซ่อมแซม
ก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในส่วนของถนนหมู่ที่ 13 หากไม่อยู่ในแผนการซ่อมแซม        ของหน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่๔๓ ทาง อบต. จะด าเนินการซ่อมแซมให้ เพราะสภาพถนนในพ้ืนที่ต าบลโคก
ทรายเป็นท้องกระทะเกือบทั้งหมด ซึ่งเมื่อกระแสน้ ามาจะท าให้กัดเซาะผิวถนนหลุดออกไป แม้ไม่ใช่
ในช่วงฤดูฝน ตอนนี้ได้ด าเนินการฝังท่อระบายน้ าให้จ านวนหลายแห่ง เพ่ือไม่ให้น้ าไหลผ่านบนพื้นผิว
ถนนเพ่ือลดปัญหาถนนถูกน้ าตัดขาด 

ประธานสภาฯ ในส่วนของการซ่อมแซมถนนในการส ารวจหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้ช่างลงพื้นท่ีร่วมกับ 
สมาชิก อบต. ร่วมกันส ารวจ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันหากข้อมูลถนนสายไหนทางช่างไม่มีข้อมูลให้น า
ข้อมูลมารวมกันเพ่ือจะได้เป็นภาพรวมในการซ่อมแซมไปในทิศทางเดียวกันและได้เปิดโอกาสให้ 
สมาชิก อบต. แสดงข้อคิดเห็นต่อไป 

นายสนิท นายสนิท ไหมแก้ว สมาชิกอบต.หมู่ที่ 7 ขอแจ้งเรื่องซึ่งได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องท่อระบายน้ า 
ถนนสายควนหมี-ทับชุมเห็ด เนื่องจากท่อระบายน้ าดังกล่าวมีขนาดเล็กไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน 
ต้องการให้ช่างลงไปส ารวจเพ่ือฝังท่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือให้น้ าสามารถระบายได้ทัน และในเรื่อง
ของการขยายเขตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่ตกค้าง จ านวน 2 หลัง บ้านนายสะอาดและนายเฉลิม และ
เรื่องการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดอยากให้มีความชัดเจนในการซ่อมแซมแต่ละจุดเนื่องจากชาวบ้าน
ต้องการทราบรายละเอียดการซ่อมและอยากให้ทางช่างลงส ารวจร่วมกับสมาชิก อบต. ในพ้ืนที ่

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการแก้ปัญหา 
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้ชี้แจงปัญหาในส่วนเรื่องของท่อระบายน้ า 

บ้านควนหมี-ทับชุมเห็ด ที่มีขนาดเล็กท าให้ไม่สามารถระบายน้ าได้ทันว่า การขุดวางท่อระบายน้ า
ต้องมีการยินยอมของเจ้าของที่ดินที่น้ าจะไหลลงไปบนที่ดิน หากไม่มีการยินยอมก็จะไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นส่วนของขยายเขตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนตกค้างของนายสะอาดและนายเฉลิม ต้องให้
ผู้ที่อยู่อาศัยมายื่นเรื่องกับทาง อบต. ในการขอขยายเขตไฟฟ้า โดยน าเอกสาร ส าเนาบัตรประชาชน 

 ทะเบียนบ้าน โดยทาง อบต. จะลงไปส ารวจเพื่อจัดท าแผนผังบริเวณ และด าเนินการส่งข้อมูลให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การไฟฟ้าด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า แต่หลักเกณฑ์ในการขอขยายเขต
ไฟฟ้าต้องมีองค์ประกอบในการก าหนดค่าใช้จ่ายหลังละไม่เกิน 50,000 บาท ในส่วนที่เกิน       
ทางเจ้าของที่พักอาศัยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง เพราะในขณะนี้ทาง อบต. ไม่สามารถตั้งงบประมาณ
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนได้ เพราะเป็นอ านาจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจาก
เป็นผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้า เพราะทรัพย์สินหลังจากการขยายเขตไฟฟ้าจะตกเป็นของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ซึ่งในขณะนี้ทาง อบต. ได้ด าเนินการส่งเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จ านวน 4 ราย ในส่วนของการซ่อมแซมจะมีรายละเอียดขอ้มูลถนนทุกสายที่ท าการ
ซ่อมแซมต่อไปในการลงซ่อมแซมถนนแต่ละหมู่บ้าน ฝากไปทาง รก.ผอ.กองช่าง ช่วยแจ้งสมาชิก 
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อบต.ในพ้ืนที่ทราบด้วยทุกครั้ง หากไปแล้วไม่พบให้ท าเอกสารยืนยันไว้เป็นหลักฐาน และโครงการ
ต่างๆ มีที่มาจากการท าประชาคมแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งเป็นความต้องการที่มาจากพ้ืนที่โดยตรงและใน
การท าโครงการได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังต าบล โดยใช้งบประมาณเพ่ือพัฒนาทั้งต าบล
ไม่สามารถท าจุดใดจุดหนึ่งได้ เนื่องจากมีความต้องการทุกหมู่บ้าน สามารถตรวจสอบได้จาก
หลักฐานการจัดท าประชาคมของทุกหมู่บ้าน 

ประธานสภาฯ   ได้สอบถามว่าสมาชิก อบต. ท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นายลาภ นายลาภ จู้สวัสดิ์ สมาชิกอบต.หมู่ที่ 9 สอบถามในส่วนของการซ่อมแซมถนนสายครัวล าไย - 

สวนปาล์มนายอ้วน ซึ่งเป็นถนนของชลประทานเป็นผู้ดูแล โดยเส้นทางดังกล่าวมีผู้ใช้เส้นทางสัญจร
จ านวนมาก ที่ผ่านมาได้ซ่อมแซมโดยใช้ดินลูกรังและได้ขออนุญาตจากชลประทาน อยากให้ทาง 
อบต. ประสานกับทางชลประทานในการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว 

นายสหัส นายสหัส ไหมแก้ว สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๔ ไดข้อแก้ไขการสอบถามในเรื่องไฟฟ้าสาธารณะตามท่ีได้
ชี้แจงไปว่าชาวบ้านไม่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากครัวเรือนตัวเองในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจ านวน4-5 
จุด บริเวณบ้านหมอภาเท่านั้น ส่วนในบริเวณเกาะสักยังต้องการไฟฟ้าสาธารณะเหมือนเดิมและ
สามารถให้ใช้ไฟฟ้าจากครัวเรือนตนเองได้ และในส่วนของจุดเสี่ยงบริเวณถนนสายเกาะสัก-ท่าเคียน 
จ านวน 10 จุด 

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการแก้ปัญหา 
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้ชี้แจงปัญหาในส่วนของการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

ในจุดเสี่ยงสามารถยื่นค าร้องได้ที่ อบต. แต่ต้องลงไปส ารวจในพ้ืนที่ก่อนว่ามีความเสี่ยงหรือไม่เช่น 
บริเวณสามแยก ทางโค้ง หากเป็นจุดเสี่ยงอบต.ก็สามารด าเนินการให้ได้ 

ประธานสภาฯ   ได้สอบถามว่าสมาชิก อบต. ท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นายบุญณะ นายบุญณะ แก้วดี สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1๒ สอบถามในเรื่องของถนนลูกรังสายวัดพรุพ้อ-หนองคล้า 

ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร อยากทราบว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นถนน   
ของชลประทานเป็นผู้ดูแล โดยทางช่างได้ลงไปส ารวจบริเวณดังกล่าวแล้ว เนื่องจากถนนสาย
ดังกล่าวมีผู้ใช้เส้นทางสัญจรเป็นจ านวนมาก 

ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ ศรีวิไล สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5 แจ้งในเรื่องของถนนคอนกรตีเสริมเหล็กช ารุด ซึ่งได้
แจ้งทาง อบต. ไว้ อยากทราบความคืบหน้าในการด าเนินการซ่อมแซม และในเรื่องของไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงบริเวณสามแยกพุงวัว จุดดังกล่าวเป็นทางโค้งและไม่มีเสาไฟฟ้าอยากทราบ
ว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขได้หรือไม่ 

ประธานสภาฯ   ขอฝากเพ่ิมเติมในเรื่องของถนนที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ อบต. สามารถตรวจสอบได้จากแผนที่
ถนนในเขตต าบลโคกทราย โดยตรวจสอบว่าถนนสายใดบ้างที่อยู่ในความดูแลของ อบต. และถนน
สายอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดและได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.
ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการแก้ปัญหา 
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นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ขอแจ้งเพ่ิมเติมในกรณีถนนที่ยังไม่ได้โอนให้เป็นถนน
สาธารณะ ต้องให้หมู่บ้านโดยทางผู้ใหญ่บ้านประสานชาวบ้านท าหนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณะ
ประโยชน์มาที่ อบต. และทาง อบต. จะเข้าไปท าการบุกเบิกถนนไว้ก่อน และจะปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อทาง อบต. เข้าไปด าเนินการแล้วมีปัญหาในส่วนที่ดินเนื่องจากไม่มีการ
ยินยอมของเจ้าของที่ดินบริเวณสองข้างทางถนน ในส่วนของข้อมูลถนนทุกสายที่อยู่ในความดูแล
 ของอบต.ก็จะมีข้อมูลถนนในระบบสารสนเทศทุกสายซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากส่วนกลาง
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และตรวจสอบได้ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด 
เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการดูแลรักษาซ่อมแซม หากไม่มีงบประมาณสามารถขอความ
อนุเคราะห์เครื่องจักรจากหน่วยงานอ่ืน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่ว ยพัฒนาการ
เคลื่อนที่ แต่ทาง อบต. เป็นผู้เบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงให้ในการด าเนินการ เนื่องจากหน่วยงาน
ดังกล่าวมีความพร้อมด้านเครื่องจักร แต่ตอนนี้ถนนบางสายยังไม่สามารถด าเนินการซ่อมแซมให้ได้
เนื่องจากยังไม่ได้รับเข้ามาเป็นทรัพย์สินของ อบต.  

ประธานสภาฯ   ได้สอบถามว่าสมาชิก อบต. ท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีประเด็นข้อสงสัยและเสนอเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ   ได้กล่าวขอบคุณสมาชิก อบต. ทุกคนที่ได้แจ้งและเสนอปัญหาต่างๆ ต่อปลัด อบต. และที่ประชุม

เพ่ือทราบและน าไปสู่การแก้ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปและกล่าวขอบคุณ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบต. และหัวหน้าส่วนทุกคน พร้อมสั่งปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา ๑6.30 น. 
 
     ลงชื่อ        ขจรพงศ์  มีข า        ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นายขจรพงศ์  มีข า) 
                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
     

ลงชื่อ        สมบูรณ์  พุ่มแก้ว  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
          (นางสาวสมบูรณ์  พุ่มแก้ว) 

                                                         ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
 
ลงชื่อ      อ านวย  ขุนนะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม           

(นายอ านวย  ขุนนะ) 
              ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
 
ลงชื่อ      กิตติพศ วงชะแดง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         

(นายกิตติพศ วงชะแดง) 
                                                         ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ได้รับรองรายงานการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
เมื่อวันที่         ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๓                                     . 
         

ลงช่ือ       อวิรุทธ  เอ่ียมสุข ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
           (นายอวิรุทธ  เอ่ียมสุข) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 


