
 
รายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

วันที่  ๒๘  เดือน ตุลาคม  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. นายสมชาย  เรืองทอง ส.อบต. ม.๔ สมชาย  เรืองทอง  

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

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

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

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

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

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

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

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

๑๕. นายประสาร  สุดสุข ส.อบต. ม.๑๐ ประสาร  สุดสุข  

๑๖. นายพิณ  วรรณา ส.อบต. ม.๑๑ พิณ  วรรณา  

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

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

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

๒๐. นายขจรพงศ์  มีข า เลขานุการสภาฯ ขจรพงศ์  มีข า  
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ผู้ไม่มาประชุม 

๑.นายลาภ  จู้สวัสดิ ์  ส.อบต. ม.๙ ลากิจ 

๒.นายออด  แก่นแก้ว  ส.อบต. ม.1๓ ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายขจรพงศ์ มีข า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ขจรพงศ์  มีข า  
๒. นางปวีณ์กร  ค าคง ผอ.กองคลัง ปวีณ์กร  ค าคง  
๓. นางสุมาลี  นวลค า นักวิชาการศึกษา  

รก.ผอ.กองการศึกษาฯ 
สุมาลี  นวลค า  

๔. นางอรษา  สุวรรณจิตร เจ้าพนักงานธุรการ อรษา  สุวรรณจิตร  
๕. นายศรัณย์  จุลแก้ว นักจัดการงานทั่วไป ศรัณย ์ จุลแก้ว  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

 เมื่อถึงเวลาประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายได้เรียกสมาชิกฯเข้าประชุมปรากฏว่ามีสมาชิก 
เข้าประชุมทั้งหมด ๑๙ คน ลา ๒ คน  ครบองค์ประชุมแล้ว นายอวิรุทธ  เอ่ียมสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกทรายไดก้ล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ - แจ้งเรื่องไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ช ารุดหลายจุด ขอให้ช่างไฟฟ้าเข้าไปด าเนินการแก้ไขให้

ด้วย  
- แจ้งว่าสมาชิกหลายท่านได้ฝากถามมาในเรื่องของการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 
๒๕๖๒ มายังปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. เกี่ยวกับการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 

นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. ได้แจง้เพ่ือทราบเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี  ลอยกระทงว่า
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทาง อบต. ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้เช่นเดียวกับในปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมาเนื่องจากเห็นว่าการจัดกิจกรรมในเวลากลางคืนจะมีปัญหา ในเรื่องการดูแลความสงบ
เรียบร้อยความปลอดภัยและเห็นว่าการจัดกิจกรรมของหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน เช่น หมู่ที่ ๗ และ 
๑๑ จะจัดงานที่ศาลาหมู่บ้าน (คลองโพรงเข้) หมู่ที่ ๗,๘ จัดที่ตลาดร่มเย็น (หน้าฝายแม่เตย) 
หมู่ที่ ๔, ๕,๖ และ ๑๐ จะจัดงานในวัดควนเพ็ง ในส่วนของงบประมาณที่ผ่านมาทางหมู่บ้านจะ
จัดหาด้วยตัวเองและจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาเป็นการส่วนตัว ตามก าลังที่ปลัดอบต. 
จะให้การสนับสนุนได้ ซ่ึงโดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าเป็นการดีที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ของแต่ละหมู่บ้าน ในส่วนของ อบต. ก็จะได้จัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้าน 

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ส าหรับการชี้แจงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง
และได้เปิดโอกาสให้ ส.อบต.แสดงความคิดเห็น 

ที่ประชุม ไม่มีข้อคิดเห็น 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

      วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ กล่าวว่าตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยประชุม 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม  ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อย
แล้วและสมาชิกอบต. คงจะตรวจดูรายงานการประชุมสมัยสามัญ    สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒ เรียบร้อย
แล้ว แต่หากมี ส.อบต. ท่านใดสงสัยหรือเห็นว่ารายงานการประชุมแตกต่างไปจากที่ประชุมได้เสนอ
ไว้และหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามและขอเพ่ิมเติมหรือแก้ไขได้ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามี
ข้อแตกต่างกันหรือไม ่ 

นายสหัส นายสหัส ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ขอเปลี่ยนแปลงข้อความ หน้าที่ ๘ ระเบียบวาระท่ี ๖ 
เรื่องอ่ืนๆ เรื่องขอติดตั้งไฟส่องทางใหม่อีกจ านวน ๒ ดวง บริเวณหน้าบ้านพ่ีมอญและหน้าบ้าน
น้องวรรณา ขอแก้ไขเป็น ขอให้ซ่อมแซมไฟส่องทางเดิมที่ช ารุดซึ่งตอนนี้ได้ด าเนินการซ่อมแซม
เรียบร้อยแล้ว 
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ประธานสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือเปลี่ยนแปลงข้อความหน้าที่ ๘ ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ เรื่องขอติดตั้งไฟส่อง 
  ทางใหม่อีกจ านวน ๒ ดวง บริเวณหน้าบ้านพี่มอญและหน้าบ้านน้องวรรณา ขอแก้ไขเป็น ขอให้ 
  ซ่อมแซมไฟส่องทางเดิมทีช่ ารุด             
มติที่ประชุม  มีมติเปลี่ยนแปลงข้อความรายงานการประชุมสภามัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒จ านวน ๑๘ เสียง ไม่รับรอง – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ    - ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ๔.๑ การตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ    - ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอใหม ่  

๕.๑ ขอความเห็นชอบในการลงบัญชีควบคุมพัสดุศาลาอเนกประสงค์ประดู่หม้อ หมู่ที่ ๑๒ ไว้ใน
ทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.  

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย การลงบัญชีควบคุมพัสดุ
ศาลาอเนกประสงค์ประดู่หม้อ หมู่ที่ ๑๒ ไว้ในทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. 

นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้อธิบายถึงที่ไปที่มาของการเสนอต่อสภา ในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการลงบัญชีควบคุมพัสดุศาลาอเนกประสงค์ประดู่หม้อ หมู่ที่ ๑๒ ว่าสืบ
เนื่องจากนายอรุณ   สุกไกร สมาชิกอบต.หมู่ที่  ๑๒ ได้จัดท าค าร้องเพ่ือแจ้งให้อบต.ด าเนินการ
ซ่อมแซมอาคารดังกล่าวเนื่องจากบริเวณฐานล่างของอาคารถูกกระแสน้ ากัดเซาะเข้าไปใต้ตัวอาคาร
เกรงว่าอาคารจะผังทะลายลงมาจึงขอให้  อบต. ด าเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว ปลัด อบต. ก็ได้
มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่างไปส ารวจข้อเท็จจริงตามค าร้องพร้อมได้จัดท ารายละเอียดประมาณการ
ราคาในการซ่อมแซมแล้วเสร็จ ก็ได้แจ้งไปยังกองคลังเพ่ือให้ตรวจสอบว่าอาคารดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองใด จากการตรวจสอบในทะเบียนครุภัณฑ์  ไม่ปรากฏข้อมูลอาคาร
ดังกล่าวแต่อย่างใด ท าให้อบต.ไม่อาจใช้งบประมาณเพ่ือด าเนินการซ่อมแซมได้ เพราะหากเป็น
ทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ของหน่วยงานอ่ืนที่ได้ด าเนินการขอใช้พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างอาคารดังกล่าวไว้แต่
หากยังไม่มีการโอนหรือส่งมอบอาคารดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาของ  อบต. 
ก่อน อบต. ก็จะไม่สามารถเข้าไปด าเนินการใดๆกับอาคารนั้นได้ จึงจ าเป็นต้องสืบทราบให้แน่ชัด
ก่อนว่าอาคารนี้เป็นครุภัณฑ์ของหน่วยงานใดหรือไม่อย่างไร หากเป็นครุภัณฑ์ของหน่วยงานใดก็จะ
ได้แจ้งให้หน่วยงานนั้นด าเนินการซ่อมแซมต่อไป จึงได้มอบหมายให้ส านักปลัดได้ท าหนังสือสอบถาม
ไปยังส่วนราชการต่างๆ ที่คาดว่าอาจใช้งบประมาณมาก่อสร้างไว้ โดยสอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 
๑๒ เจ้าของพ้ืนที่ตั้งอาคาร ที่ว่าการอ าเภอป่าบอน อบจ. ส านักงานการท่องเที่ยวและการกีฬา 
ก็ได้รับค าตอบว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ได้เป็นเจ้าของอาคารดังกล่าวแต่อย่างใด และจากการ
สอบถาม นายอรุณ  สุกไกร สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๒ และสมาชิกหลายๆท่านได้ให้ข้อมูลตรงกันว่า
อาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณของอบต. เพ่ือใช้เป็นอาคารอ านวยการในการแข่งขัน
กีฬาประจ าสนามกีฬาประดู่หม้อและพ้ืนที่สนามกีฬาดังกล่าว อบต. ได้ขอใช้ต่อจากโรงเรียนวัด 
พรุพอ้ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ดังนั้นเมื่อไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของอาคารดังกล่าวก็อาจสันณิฐานได้ว่า 
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 อาคารดังกล่าวได้ใช้งบประมาณของ อบต. ในการก่อสร้างจริง แต่ในขณะนั้นอาจเกิดจาก
ข้อบกพร่องในการจัดท าทะเบียนคุมพัสดุของ อบต. จึงท าให้อาคารดังกล่าวไม่ปรากฎอยู่ในทะเบียน
คุมพัสดุแต่อย่างใด ดังนั้นเพ่ือให้อาคารดังกล่าวสามารถมีข้อมูลและทราบถึงการได้มาซึ่งทรัพย์สินจึง
ได้น าเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบน าเข้ามาไว้เป็นครุภัณฑ์ของอบต.ต่อไป โดยอ้าง
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อที่ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้
ก าหนดไว้ และไม่มีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งก าหนดไว้ในบทเฉพาะ
กาลมาตรตรา ๑๒๒ ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบ
ส านักนายรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติและข้อก าหนดใดๆเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ หรือระเบียบส านัก นายรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ 
แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ประธานสภาฯ   ได้เปิดโอกาสให้ ส.อบต. แสดงความคิดเห็นการลงบัญชีควบคุมพัสดุศาลาอเนกประสงค์ประดู่หม้อ  
หมู่ที ่๑๒ 

นายบุญณะ นายบุญณะ แก้วดี ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ ได้ขอเสนอแนะเรื่องที่ตั้งของศาลาอเนกประสงค์ประดู่หม้อ 
หมู่ที่ ๑๒ ว่าปัจจุบันศาลาตั้งอยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งของสนามกีฬา ซึ่งอยู่คนละฝั่งกับถนนจึงท าให้ ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้และเห็นว่าอยู่ไกลจากถนนซึ่งเป็นแหล่งชุมชน ต้องการให้ย้ายศาลาดังกล่าว
มาอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน ด้านติดถนนเพ่ือให้สะดวกในการเข้าใช้ และสะดวกต่อการจัดกิจกรรม เช่น 
การจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ 

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงต่อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของ ส.อบต. 
หมู่ที่ ๑๒ ในการเคลื่อนย้ายศาลาดังกล่าว 

นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้ชี้แจงว่าในการด าเนินการซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์ประดู่หม้อ หมู่ที่ ๑๒ หากปล่อยไว้จะท าให้ตัวอาคารทรุดตัวลงไปในคลองท าให้
ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโดยทางสภาอบต.ได้รับไว้เป็นทรัพย์สินของอบต.  ในส่วนของการเคลื่อนย้ายต้องเป็นการ
เสนออีกญัตติหนึ่ง ตอนนี้ต้องให้ทางสภารับมาเป็นทรัพย์สินของทาง อบต. ก่อน ส่วนของการ
เคลื่อนย้ายต้องมาดูพ้ืนที่ด้านหน้าว่าติดกับลู่วิ่งหรือไม่และสามารถวางตัวอาคารชิดแนวเขตถนนได้
หรือไม่ และในส่วนของงบประมาณในการก่อสร้างใหม่กับการเคลื่อนย้ายตัวอาคาร ส่วนไหนใช้ 



 
-๖- 

 งบประมาณมากกว่า เพราะการเคลื่อนย้ายต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยจึงขอให้ข้อเสนอของส.อบต. 
หมู่ที ่๑๒ ไว้เสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 

ประธานสภาฯ ได้ขอมติเห็นชอบในการลงบัญชีควบคุมพัสดุศาลาอเนกประสงค์ประดู่หม้อ หมู่ที่ ๑๒ ไว้ใน 
ทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ เห็นชอบ  ๑๘  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
๑๓.๔๕ น. ๕.๒ ขอความเห็นชอบในการขอใช้ พ้ืนที่ในการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประดู่หม้อ หมู่ที่ ๑๒ 

ขนาดกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร  
ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย การขอใช้ศาลาพ้ืนที่เพ่ือ

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประดู่หม้อ หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร 
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้อธิบายถึงการขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างศาลา 

อเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ว่านายเทพ  ทองจันทร์จันทร์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 
ได้ท าหนังสือถึง อบต.ในการขอใช้พ้ืนที่ราชพัสดุซึ่ง อบต. ครอบครองอยู่โดยทางหมู่ที่ ๑๒ ได้ท าการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง ๒๒ X ๔๒ เมตร (ตามผังบริเวณที่แนบ) มาก่อนหน้านี้แล้ว 
แต่ยังมิได้มีการขออนุญาตใช้พ้ืนที่แต่อย่างใด มาปัจจุบันทางหมู่บ้านมีความจ าเป็นในการขยาย
อาคาร และต้องใช้หลักฐานการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ จึงได้เสนอเรื่องต่อสภาเพ่ือพิจารณาให้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวและ 
เมื่อหมู่บ้านได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก็จะได้ให้นายกอบต. สามารถอ้างมติสภาในการรับรอง
การใช้พ้ืนที่ดังกล่าวได้และการด าเนินการดังกล่าวก็เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในการใช้
อาคารและพ้ืนที่กรณีที่มีการต่อเติมปรับปรุงอาคารและการใช้พ้ืนที่เพ่ิมเติมได้ตามวัตถุประสงค์
หมู่บ้านสามารถด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือมาด าเนินการกิจกรรมดังกล่าวและ
เห็นว่าการยึดระเบียบหลักเกณฑ์นั้นก็ไม่สามารถไปยกเลิกการด าเนินการใดๆได้เพราะได้มีการ
ก่อสร้างอาคารมานานแล้วหากไปยกเลิกเสียก็อาจจะ ท าให้การใช้ประโยชน์ในตัวอาคารของหมู่บ้าน
เสียไปและไม่เกิดประโยชน์ใดๆ กับราชการประกอบกับเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐก็เพ่ือ       
การให้บริการและอ านวยความสะดวกและเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้นการขอใช้
พ้ืนที่ดังกล่าวก็เพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนการอนุญาตใช้เป็นดุลยพินิจของสภาเนื่องจากพ้ืนที่
ดังกล่าว อบต.ขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อให้บริการประชาชนทั้งต าบลจึงขอให้สภาเพ่ือพิจารณา 

ประธานสภาฯ   ได้เปิดโอกาสให้ ส.อบต. แสดงความคิดเห็นการขอใช้พ้ืนที่ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประดู่หม้อ 
หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร 

ที่ประชุม ไม่มีข้อคิดเห็น 
ประธานสภาฯ ได้ขอมติความเห็นชอบในการขอใช้พ้ืนที่ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประดู่หม้อ หมู่ที่ ๑๒ ขนาด

กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 
เวลา 13.๕๕ น. เห็นชอบ  ๑๘  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
          ๕.๓ ขอความเห็นชอบในการขอใช้ พ้ืนที่ด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ประดู่หม้อ หมู่ที่  ๑๒ 
  ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร เพ่ือติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 
 



 
-๗- 

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย การขอใช้พื้นที่ด้านหลังศาลา
อเนกประสงค์ประดู่หม้อ หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร 

นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้อธิบายถึงการขอใช้พ้ืนที่ในการติดตั้งโซล่าเซลล์
ของกลุ่มเลี้ยงปลาดุกของหมู่ที่ ๑๒ ว่ากลุ่มแม่บ้านได้ใช้พ้ืนที่อาคารอเนกประสงค์หมู่ ๑๒  ในการ
ประกอบกิจกรรมของกลุ่มเลี้ยงปลาดุกเพ่ือสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้แก่ครัวเรือนและมีการจัดท า
ปลาดุกตากแห้งซึ่งประสบกับปัญหาเรื่องของแสงแดดที่ไม่คงที่อาจท าให้ปลาดุกตากแห้งไม่มีคุณภาพ
ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแต่หากสามารถควบคุมคุณภาพได้ก็จะท าให้เป็นที่ต้องการของตลาดและ
อีกทางเลือกหนึ่งคือการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพ่ือผลิตไฟฟ้ามาใช้กับตู้อบซึ่งจะท าให้ลดต้นทุนในการ
ใช้ไฟฟ้าลงได้เป็นอย่างมากจึงได้ขอใช้พ้ืนที่หลังอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ ๑๒ ขนาด ๔X๘ เมตร 
(ตามผังบริเวณท่ีแนบ) จึงขอให้สภาได้พิจารณา                                             

ประธานสภาฯ   ได้เปิดโอกาสให้ ส.อบต. แสดงความคิดเห็นการขอใช้พ้ืนที่ด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ประดู่หม้อ 
หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร เพ่ือติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อคิดเห็น 
ประธานสภาฯ ได้ขอมติเห็นชอบในการขอใช้พ้ืนที่ด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ประดู่หม้อ หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง 

๔ เมตร ยาว ๘ เมตร เพ่ือติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 
เวลา 1๔.๐๕ น. เห็นชอบ  ๑๘  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

๕.๔ ขอความเห็นชอบในการใช้พ้ืนที่ข้างสนามกีฬาประดู่หม้อหมู่ที่ ๑๒ เพ่ือติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 
ใช้ผลิตไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร  

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย การใช้พ้ืนที่ ข้างสนามกีฬา
ประดู่หม้อ หมู่ที่ ๑๒ เพ่ือติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ใช้ผลิตไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๘ เมตร 

นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้อธิบายถึงการขอใช้พ้ืนที่ในการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์ว่าประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๒ เป็นการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาของ
หมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวที่ยังไม่ได้มีการโอนระบบประปามาให้อบต.บริหารจัดการเหมือนกับ
หมู่บ้านอ่ืนๆ จึงท าให้กิจการประปาของหมู่ที่  ๑๒ ประสบกับปัญหาต้องเสียค่าไฟฟ้าจ านวนมาก 
ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดเก็บค่าน้ าและการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการบริหารจัดการและการซ่อมแซมบ ารุงรักษา จึงเห็นว่าหากติดตั้ งแผง 
โซล่าเซลล์จะท าให้สามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้มาก จะท าให้มีงบประมาณในการบริหารจัดการระบบ
ประปาได้ดีขึ้น และการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทางหมู่บ้านได้ประสานขอใช้แผงโซล่าเซลล์กับกระทรวง
พลังงาน โดยกระทรวงพลังงานแจ้งว่าการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้จะต้องได้รับความยินยอมให้ใช้ที่ดิน
ของผู้มีอ านาจก่อนจึงจะสามารถขอรับการติดตั้งได้ โดยขอใช้พ้ืนที่ขนาด ๔X๘ เมตร (ตามผังบริเวณ
ที่แนบ) และการที่นายกอบต.จะลงนามยินยอมอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ได้ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาก่อน 

 



 
-๘- 

ประธานสภาฯ   ได้เปิดโอกาสให้ ส.อบต. แสดงความคิดเห็นการใช้พ้ืนที่ข้างสนามกีฬาประดู่หม้อ หมู่ที่ ๑๒ 
เพ่ือติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร 

ที่ประชุม ไม่มีข้อคิดเห็น 
ประธานสภาฯ ได้ขอมติเห็นชอบในการใช้พ้ืนที่ข้างสนามกีฬาประดู่หม้อ หมู่ที่ ๑๒ เพ่ือติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ผลิต

ไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 
เวลา 1๔.๑๕ น. เห็นชอบ  ๑๘  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
  ๕.๕ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้

ต่อสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้

แถลงไว้ต่อสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มาตรา ๕๘ /๕ วรรค ๕ ก าหนดไว้ว่าให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารต าบลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย โดยภายในสิ้นปีงบประมาณ เมื่อทาง อบต. 
ด าเนินการไปแล้ว จะต้องสรุปผลการด าเนินงานให้กับทางสภาได้รับทราบ เนื่องจากการรายงานผล
การปฏิบัติงานปกติจะต้องเสนอในเดือนธันวาคม ปัจจุบันมีการใช้ระบบบันทึกบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ท าให้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ สามารถปิดบัญชีได้และสามารถ
สรุปผลการปฏิบัติงานได้ และสามารถน าเสนอต่อสภาให้รับทราบได้ เพ่ือจะได้ประกาศให้ประชาชน
ได้รับทราบต่อไป ในส่วนของประมาณการที่ได้ตั้งไว้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ประมาณการตั้งไว้ ๕๗,๙๙๖,๕๐๐ บาท รายรับสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒ จ านวน ๖๓,๐๑๕,๓๗๖.๖๕ บาท ในส่วนของรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,879,847.61 บาท 
ประกอบด้วยหมวดงบกลาง เงินประกันสังคม เงินกองทุนทดแทน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ 
เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เงินสมทบกองทุน สปสช. เงินส ารองจ่ายในกรณี
ฉุกเฉิน 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง),หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า),หมวดค่าตอบแทน  หมวดค่าใช้สอย 
หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ
หมวดเงินอุดหนุน โดยแบ่งเป็น 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๔,๒๖๐,๙๒๔.๘๕ บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑๒,๘๐๐ บาท 
แผนงานการศึกษา ๑๔,๐๒๔,๒๕๑.๙๓ บาท  
แผนงานสาธารณสุข ๖๒,๐๗๐ บาท  
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒๖,๐๙๕ บาท 



 
-๙- 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๙๓,๒๘๐ บาท  
แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ ๔๗,๑๕๐ บาท  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๘,๘๗๗,๓๓๓.๘๓ บาท 
แผนงานงบกลาง ๑๖,๔๗๕,๙๔๒ บาท 
ในส่วนของรายรับมีการประมาณการไว้ได้แก่  

  หมวดภาษีอากร ประมาณการไว้ ๗๑๐,๐๐๐ บาท ได้รับจริง ๗๕๖,๐๗๕.๖๕ บาท  
  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ประมาณการไว้ ๒๔,๓๐๐ บาท 

ได้รับจริง ๖๘,๓๔๙ บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับจริง ๓๐๕,๐๐๖.๖๒ บาท                                                             

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ประมาณการไว้ ๘๐๐,๐๐ บาท  ได้รับจริง 
๒,๐๖๔,๙๑๙ บาท 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท ได้รับจริง ๘๓,๐๙๐ บาท 
  หมวดภาษีจัดสรรประมาณการไว้ ๒๓,๖๙๒,๒๐๐ บาทได้รับจริง ๒๕,๖๗๘,๗๖๔.๓๘ บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการไว้ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับจริง  
  ๓๔,๐๒๙,๖๗๒ บาท 
รวมประมาณการรายรับ  ๕๗,๙๙๖,๕๐๐  บาท ได้ รั บจริ ง  ๖๒,๙๘๕,๘๗๖.๖๕  บาท 
ส่วนต่างรายรับสูงกว่ารายจ่าย ๙,๑๓๕,๕๒๙.๐๔ บาท ในส่วนของการใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ได้
ประมาณการในปีที่ผ่านมาท่ีได้ตั้งรับไว้ งบประมาณท่ีได้รับเกินจากที่ได้ประมาณการไว้   ทุกรายการ
จึงได้สรุปและชี้แจงให้ทางสภาได้รับทราบ ซึ่งในส่วนของรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
ได้ประมาณการไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับจริง ๒,๐๖๔,๙๑๙ บาท โดยในส่วนนี้เป็นรายได้จากการ
จัดเก็บค่าน้ าประปาที่ได้มีการบริหารจัดการ และพัฒนาวิธีการบริหารจัดการ ใหม่หมดทั้งระบบ 
ตั้งแต่กระบวนการผลิตการดูแลซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบผลิตการจดมาตรวัดน้ า การจัดเก็บค่าน้ า  
รวมทั้งการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้น้ าทุกหมู่บ้าน การแจ้งการลักน้ า การแจ้งเมื่อพบเจอระบบ
ประปาแตก รั่วซึม การเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีช ารุด การเปลี่ยนมาตรวัดน้ า การแจ้งเมื่อน้ าไม่ไหล ซึ่งจะท า
ให้เจ้าหน้าที่อบต.ไปด าเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว รวมทั้งการด าเนินการตามข้อบัญญัติว่าด้วยการใช้
น้ าประปาของอบต.โดยเคร่งครัด จึงท าให้สามารถบริหารจัดการระบบประปาทั้งต าบลได้ดีขึ้น จึงท า
ให้อบต.สามารถเก็บค่าบริการได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น ท าให้อบต.มีรายได้เพ่ิมขึ้น
ประมาณเกือบสามเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และขณะนี้ได้แจ้งให้แต่ละกองได้เก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบประปาทั้งระบบทั้งค่าไฟฟ้า ค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือจะ
ได้น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในการลดต้นทุนการผลิตในโอกาสต่อไป รวมทั้งการวางแผนการใช้
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมและเพียงพอไม่ขาดแคลนเมื่อจ าเป็นต้องใช้ 

ประธานสภาฯ   ได้เปิดโอกาสให้ส.อบต. แสดงความคิดเห็นในการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยภาพรวมเป็นที่น่าภาคภูมิใจในการท างาน
ของฝ่ายบริหารซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเจน 

ที่ประชุม ไม่มีข้อคิดเห็น 
 



 
-๑๐- 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
          ๖.๑ แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕) 
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ 
รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่งการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท างบประมาณ ถ้าไม่มีแผนก็ไม่สามารถจัดท างบประมาณได้ เนื่องจากในตัว
ของแผนพัฒนาจะระบุโครงการและงบประมาณ เพราะฉะนั้นการที่จะตั้งข้อบัญญัติงบประมาณในปี 
๒๕๖๓ ได้มีการเพ่ิมเติมกิจกรรมบางส่วน ซึ่ง อบต.โคกทรายได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้ว และได้แจ้งให้กับสมาชิกและผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือน าไปตรวจสอบในส่วนของโครงการและ
งบประมาณที่ตั้งไว้ ในการเสนอจัดตั้งงบประมาณหรือขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมายัง ฝ่ายแผนของ อบต.ได้ 

ประธานสภาฯ   ได้เปิดโอกาสให้ ส.อบต. แสดงความคิดเห็นในการชี้แจงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕) 

ที่ประชุม ไม่มีข้อคิดเห็น 
          ๖.๒ แจ้งการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน (E - PLAN) 
ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการ

วางแผน (E - PLAN) 
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้แจ้งในส่วนของการบันทึกข้อมูลในระบบ

สารสนเทศเพ่ือการวางแผน (E - PLAN) ซึ่งในปัจจุบันมีการน าระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศมาใช้ 
ท าให้สามารถตรวจสอบได้ว่าโครงการที่อยู่แผนพัฒนาท้องถิ่นตรงตามระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่ 
โดยทาง อบต. ได้บันทึกข้อมูลลงในระบบดังกล่าวซึ่ง ส.อบต.สามารถเข้าไปดูข้อมูลดังกล่าวที่เว็บไซต์
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในหัวข้อระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนได ้

ประธานสภาฯ   ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทรายในการชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผน (E - PLAN) และได้สอบถาม ส.อบต. ท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือเสนอ
เพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อคิดเห็น 
ประธานสภาฯ   ไดเ้ปิดโอกาสให้ ส.อบต.เสนอความต้องการหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอ่ืนๆต่อที่ประชุม 
นายสหัส นายสหัส ไหมแก้วส.อบต.หมู่ที่๔ขอแจ้งปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณถนนสายเกาะสัก – หลาหยีน้ า 

เนื่องจากถนนสายดังกล่าวไม่มีทางระบายน้ า ท าให้เกิดน้ าท่วมบ้านเรือนบริเวณนั้นจากการพูดคุยกับ
เจ้าของที่ดินในการขออนุญาตขุดฝังท่อระบายน้ า เบื้องต้นเจ้าของที่ดินฝั่งด้านบนได้ยินยอมให้ขุดฝัง
ท่อระบายน้ าได้ แต่เจ้าของที่ดนิฝั่งด้านล่างไม่ยินยอมให้ขุดฝังท่อระบายน้ า จึงให้ทั้งสองฝ่ายมาตกลง
กัน และสามารถตกลงกันได้ จึงอยากให้ทาง อบต. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบบริเวณ
ดังกล่าวในการหาแนวทางการแก้ปัญหาน้ าท่วมขังท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือน 

 
 



 
-๑๑- 

นายบญุณะ นายบุญณะ แก้วดี ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ ขอสอบถามความคืบหน้าของการอุทิศที่ดินในการเจาะบ่อ
บาดาล บริเวณหมู่ที่ ๑ ของนายบุญพบ ชูหมวด เนื่องจากเกรงว่าในช่วงฤดูแล้งที่ก าลังจะมาถึงจะมี
น้ าไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปา ท าให้ผู้ใช้น้ าประปาอาจจะได้รับความเดือดร้อน 

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการแก้ปัญหา 
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ได้ชี้แจงปัญหาในส่วนของหมู่ที่๔ เรื่องของถนนช ารุด 

เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ าข้ามถนนโดยจะมอบหมายให้นายช่างโยธาลงไปตรวจสอบว่ามีผลกระทบ
ใดๆ ต่อบุคคลอื่นหรือไม่และสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ โดยให้ ส.อบต.ได้ประสานการ
ยินยอมให้ใช้ที่ดินบริเวณดังกล่าวในการขุดฝังท่อระบายน้ าตามที่  ส.อบต. ได้เสนอโดยให้เชิญ 
นางสุดาและนางปลื้มมาพูดคุยท าบันทึกตกลงของทั้งสองฝ่ายไว้ ในเบื้องต้น ซึ่งน่าจะแก้ปัญหาได้ถ้า
หากเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายให้ความยินยอมและไม่ท าให้เกิดผลกระทบกับผู้อ่ืน ในส่วนของ หมู่ที่ ๑ 
ในเรื่องของที่ดินของนายบุญพบ ชูหมวด   จากการสอบถามความคืบหน้าได้ความว่า ได้มีการโอน
ที่ดินดังกล่าวให้กับลูกชาย ปรากฏว่าเมื่อท าการโอนแล้วโฉนดที่ดินได้ติดการท าธุรกรรมกับธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนกระบวนการขั้นตอนนั้นก่อนที่เจ้าของที่ดินจะโอน
กรรมสิทธิที่ดินให้กับทาง อบต. อบต. ต้องท าการทดสอบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีปริมาณน้ าเพียงพอ
หรือไม่ในการผลิตน้ าประปา เมื่อท าการทดสอบแล้วว่ามีปริมาณน้ าเพียงพอต่อการผลิตน้ าประปา 
จึงจะแจ้งเจ้าของที่ดินเพ่ือโอนที่ดินให้กับทาง อบต. ซึ่งหากท าการโอนที่ดิน ให้กับทาง อบต. ก่อน 
เมื่อท าการทดสอบน้ าแล้วพบว่ามีปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปา จะท าให้อบต.ต้องโอน
ที่ดินกลับคืนให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นการเพ่ิมขั้นตอนในด าเนินการ ซึ่งปัจจุบันอบต.ก็ได้มีการส ารวจ
พ้ืนที่ดังกล่าวแล้วว่ามีปริมาณน้ าเพียงพอที่สามารถขุดเจาะบ่อบาดาลได้ ซึ่งในส่วนของหมู่ที่ ๑ 
เจ้าของที่ดินจะต้องไปขอคัดส าเนาโฉนดที่ดินจากทางธนาคารมาให้กับทาง อบต. ซึ่งทาง อบต. 
จะท าหนังสือสอบถามไปทางธนาคารว่าทรัพย์สินดังกล่าวถ้าเจ้าของที่ดินบริจาคที่ดินให้กับ อบต.
ขนาด ๑๕ x ๑๕ เมตร จะมีผลกระทบต่อสินเชื่อที่ทางธนาคารท าไว้หรือไม่ และทางธนาคารยินดีที่
จะให้ทาง อบต. ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวหรือไม่ แต่ตอนนี้ทาง อบต. ยังไม่ได้รับส าเนาโฉนดที่ดินจากทาง
เจ้าของที่ดินแต่อย่างใด และได้ขออธิบายเพ่ิมเติมในส่วนของหมู่ที่ ๑๒ ที่ได้ยกเลิกการขุดเจาะ 
บ่อบาดาลในบริเวณวัดโคกทรายว่า ได้มีการส ารวจพ้ืนที่ดังกล่าวแล้วมีพ้ืนที่บริเวณไกล้เคียงกับวัด
โคกทราย เจ้าของที่ดินยินดีที่จะขายให้แก่อบต.ตามราคาประเมินท้องตลาด ซึ่งในแผนพัฒนาห้าปีได้
มีโครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือก่อสร้างระบบประปาไว้ อาจขอจ่ายขาดเงินสะสมหรือโอนงบประมาณมา
ตั้งรายการใหม่เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าของหมู่ที่ ๑๒ และทดแทนโครงการเดิมที่ได้ถูกยกเลิก
ไป และได้ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่าขณะนี้ได้มีการประชุมในส่วนของกองช่างโดยมอบหมายให้ด าเนินการ
ส ารวจถนนทุกสายที่อยู่ในความดูแลของ อบต. โดยส ารวจระยะทางความกว้าง ความยาวเมื่อ
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ถนนสายใดที่ช ารุด ก็ให้กองช่างจัดท าแผนการซ่อมแซมทั้งต าบล
เพ่ือด าเนินการซ่อมแซม ในส่วนของถนนที่ช ารุดและถนนที่ตกส ารวจในปีที่ผ่านมาจะด าเนินการ
ซ่อมแซม   ให้ในงบประมาณนี้ แต่ในช่วงฤดูฝนยังไม่สามารถซ่อมแซมได้และได้ขอบคุณทางหมู่บ้าน    
หมู่ที่ ๒ ที่ช่วยกันด าเนินการซ่อมแซมถนนโดยการใช้รถไถและแรงงานชาวบ้านช่วยกัน ปรับเกลี่ยใน
ส่วนที่เป็นหลุมบ่อ และจากการลงประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ในส่วนของการขุดลอกคลองกันแร่ 



 
-๑๒- 

ได้มีการอธิบายแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆให้ที่ประชุมได้เข้าใจแล้ว และส.อบต.ก็รับทราบและ
จะด าเนินการตรวจสอบและขอหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินบริเวณริมคลองว่ายินยอมให้ล้มต้นไม้
และท าการขุดลอกได้เพ่ือไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน ซึ่งปัญหาในการขุดลอกคลองทุกสายถ้าเป็นคลองที่มี
ความกว้าง ขนาด ๑๐ เมตร ขึ้นไปจะต้องขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในการขุดลอกแต่ถ้าเป็น 
คูคลองที่มีขนาดเล็กสามารถขุดลอกได้เลย แต่ต้องดูแนวเขตที่ดินของบริเวณ ข้างเคียงถ้าหาก
เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมก็ไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้นถ้าสามารถเชิญเจ้าของที่ดินมา พูดคุยและ 
ตกลงร่วมกันและท าหนังสือยินยอมให้ด าเนินการได้ตามพิกัดที่ตกลงกันไว้ก็จะด าเนินการได้  เพราะ
ตอนนี้มีปัญหาในส่วนของโครงการขุดลอก หมู่ที่ ๖ โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม ปรากฏว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีเขตติดต่อกับต าบลดอนทราย อ าเภอ    
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ผู้รับจ้างได้ไปขุดดินบริเวณข้างเคียงและขุดต้นไม้บริเวณนั้น ท าให้เจ้าของ
ที่ดินแจ้งความด าเนินคดีกับช่างผู้ควบคุมงาน ในข้อหาบุกรุก โดยแจ้งว่าทางผู้ใหญ่บ้านและช่าง  
ผู้ควบคุมงานไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนเข้าด าเนินการ หลังจากนั้นทาง อบต. ได้ร่วมกับทางอ าเภอ 
ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบ พบว่าหลักหมุดแนวเขตที่ดินอยู่ไกลจากแนวที่ด าเนินการ จากกรณี ดังกล่าว
การด าเนินการจึงต้องมีการยินยอมของเจ้าของที่ดิน หากไม่ยินยอมก็จะท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ ซึ่งโครงการต้องมีที่มาจากการท าประชาคมหมู่บ้านว่ามีความต้องการอย่างไร จึงจะสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนโครงการต้องมาจากความต้องการของชาวบ้านเป็นล าดับแรกและได้แจ้ง
แนวทางในส่วนของการอุทิศท่ีดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ว่าเจ้าของที่ดินต้องถ่ายส าเนาโฉนดที่ดินที่
จะอุทิศจ านวน ๔ ชุด โดยเก็บไว้ที่เจ้าของที่ดิน ๑ ชุด เก็บไว้ที่ อบต. ๑ ชุด เก็บไว้ที่อ าเภอ ๑ ชุด 
และเก็บไว้ที่ส านักงานที่ดินจ านวน ๑ ชุด โดยทาง อบต. จะน าเรื่องเข้าสภาเพ่ือให้สภารับไว้พิจารณา 
เพ่ือให้ทาง อบต. สามารถด าเนินการได้และไดฝ้ากสมาชิกสภาได้ท าความเข้าใจกับชาวบ้านเรื่องของ
การให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติของบ้านพักอาศัย บริเวณหมู่ที่ ๗ โดยทางผู้ใหญ่บ้านได้
แจ้งมายัง อบต. และเจ้าหน้าที่ ได้ลงส ารวจความเสียหายพบว่ากระเบื้องเสียหายจ านวน ๕๐ แผ่น 
แต่บ้านพักอาศัยหลังดังกล่าวอยู่ในระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้พักอาศัย ในกรณีเช่นนี้ไม่สามารถ
ช่วยเหลือได้  ตามหลักเกณฑ ์ซ่ึงตามหลักเกณฑต์้องเป็นบ้านที่พักอาศัยแล้วเท่านั้น และผู้ที่พักอาศัย
ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถพักอาศัยได้ และในส่วนของบ้านพักอาศัย บริเวณหมู่ที่ ๕ ได้รับ
ความเสียหายจากภัยพิบัติเช่นกัน แต่กระเบื้องที่ได้รับความเสียหายเป็นกระเบื้องดิน ซึ่งปัจจุบันไม่มี
ขายตามท้องตลาด จะมีจ าหน่ายเฉพาะในบางพ้ืนที่  จึงจ าเป็นต้องชี้แจ งท าความเข้าใจกับ 
เจ้าของบ้านในการให้ความช่วยเหลือและขอให้ทางสมาชิกช่วยประสานกับเจ้าของบ้านในการท า
ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือต้องเป็นบ้านพักอาศัยเท่านั้นและผู้พักอาศัยได้รับความ
เดือดร้อนไม่สามารถพักอาศัยได้จึงจะได้รับความช่วยเหลือ ตามระเบียบว่าด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือได้ แต่ในกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลังต้องผ่านคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ โดย
ผ่านคณะกรรมการในระดับต าบล 

ประธานสภาฯ ไดแ้จ้งปัญหาในกรณีเกิดภัยพิบัติที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ เช่น คอกสัตว์ โรงเก็บข้าว เป็นต้น ขอให้ 
ปลัดอธิบายแนวทางการให้การช่วยเหลือเนื่องจากมีบางแห่งที่ได้รับการช่วยเหลือจึงอยากให้เป็นบรรทัดฐาน
เดียวกัน 



 
-๑๓- 

นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. ได้ชี้แจงการให้ความช่วยเหลือจากการพูดคุยกันถึงเรื่องกรณี
ที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามหลักเกณฑ์ โดยจะรวบรวมระเบียบหลักเกณฑ์ ให้กับสมาชิก
สภา เพื่อจะได้มีแนวทางเดียวกัน กรณีบางแห่งที่ได้รับความช่วยเหลืออาจจะเกิดจากความผิดพลาด
ต่อไปจะก าชับเจ้าหน้าที่ในการส ารวจและให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดต่อไปเพ่ือ
ไม่ให้ชาวบ้านมีความคิดในการเลือกปฏิบัติ 

นายประสาร นายประสาร สุดสุข ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ ขอสอบถามความคืบหน้าการขุดลอกคลองแม่เตย เนื่องจาก
ช่วงนี้ เข้าสู่ช่วงฤดูฝน อาจจะท าให้เกิดน้ าสะสมจากฝนที่ตกต่อเนื่องกันหลายวัน   จากการ
ประสานงานกับชลประทาน หากไม่สามารถด าเนินการได้ อยากให้ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักร
จาก อบจ.พัทลุง เนื่องจากทาง อบจ.พัทลุง มีเครื่องจักรในการด าเนินการขุดลอกได้ แต่ต้องรอ
ตามล าดับที่ขอไปและขอสอบถามการขุดฝังท่อระบายน้ าถนนสายทางเกวียน เนื่องจากตอนนี้ 
ท่อระบายน้ าเก่าอุดตันไม่สามารถระบายน้ าได้ จึงท าให้น้ าไหลผ่านบนพ้ืนผิวถนน ท าให้ถนนช ารุด
อยากให้ทางกองช่างเข้าไปตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ไข เบื้องต้นเสนอให้ขุดคูระบายน้ าแล้วฝังท่อ
ระบายน้ าโดยใช้ท่อเดิม 

นายสวัสดิ์ นายสวัสดิ์ สีพุฒ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เสนอแนวคิดเพ่ิมเติมตามที่ท่านประธานสภาได้แจ้งเรื่องการให้
ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่หมู่ท่ี ๒ มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ
จ านวน ๓ แห่ง และได้สอบถามว่าทาง อบต. ได้จัดเก็บภาษีหรือไม่ และได้ขออนุญาตถูกต้องตาม
ประกาศกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่และในส่วนของการให้ความช่วยเหลือให้ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของทาง อบต. 

น.ส.สมบูรณ์ นางสาวสมบูรณ์ พุ่มแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ได้ขอบคุณทาง อบต.โคกทรายที่ได้ปลูกต้นไม้บริเวณหน้า
สถานีรถไฟได้รับค าชื่นชมจากชาวบ้านและผู้ใช้การโดยสารรถไฟมีความสวยงามและสร้างทัศนียภาพ
ที่ดีในบริเวณนั้นและอยากจะขอเพ่ิมจ านวนกระถางต้นไม้อีก ๓ – ๔ จุด จากทาง อบต. 

นายสหัส นายสหัส ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่๔ ขอหารือเรื่องไฟฟ้าสาธารณะซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและอยู่ใน
แผนของหมู่บ้านโดยไฟฟ้าสาธารณะดังกล่าวอยู่บริเวณถนนสายบ้านหมอพา ระยะทาง ๕๐๐ เมตร
ซึ่งได้ลงไปพูดคุยกับชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวแล้วในการขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ โดยทางชาวบ้าน
ต้องการใช้ไฟฟ้าสายส่งหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ต้องการให้ใช้ไฟฟ้าจากครัวเรือน จึงขอ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมอีกจ านวน ๔ จุด และมีอีกหลายแห่งที่ต้องการไฟฟ้าสาธารณะ เช่นหมู่ที่ 
๑๑ และหมู่ที่ ๗ ถนนสายโรงเรียนบ้านควนแสวง – บ้านผู้ใหญ่คล่อง ถ้าได้รับงบประมาณในการ
ก่อสร้างจะท าให้มีแสงสว่างให้กับผู้ใช้ทางเส้นนั้นในการสัญจรไป – มาได้สะดวก 

นายสัญญา นายสัญญา อุไรรัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ ขอแจ้งเรื่องปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่สามารถใช้งานได้จ านวน 
๒ จุด ได้แก่บริเวณหน้าที่ท าการผู้ใหญ่บ้านและบริเวณทางเกวียน โดยลมพัดเสาติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะไปติดกับแนวสายไฟท าให้แสงสว่างไม่ได้ส่องสว่างมาบริเวณถนน จึงอยากให้ทางกองช่าง
เข้าไปด าเนินการซ่อมแซม และมีชาวบ้านได้แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทาง
โค้งและบริเวณสามแยก จ านวน ๒ จุด โดยยินยอมให้ใช้กระแสไฟฟ้าในครัวเรือนตนเองในการจ่าย
กระแสไฟฟ้า 

ประธานสภาฯ   ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการแก้ปัญหา                                                              
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. ได้ชี้แจงในส่วนของหมู่ที่ ๑๐ ว่าการขุดลอกคลองแม่เตย 

ซึ่งพ้ืนที่บริเวณนั้นได้ปรึกษากับทางชลประทานแล้ว ได้รับค าตอบว่า ตั้งแต่ต าแหน่งหน้าฝายขึ้นไป 
๒๐ เมตร และลงมา ๒๐ เมตร เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต. ในส่วนพ้ืนที่เกินจาก ๒๐ เมตร จะอยู่
ในความรับผิดชอบของชลประทาน เบื้องต้นจะขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรจากทาง อบจ.พัทลุง 
มาท าการขุดลอก ในส่วนของคลองแม่เตย จะมีปัญหาเรื่องดิน ที่ขุดลอกขึ้นมาเพราะไม่สามารถน าไป
ทิ้งบนสันคลองได้ โดยตามหลักเกณฑ์ที่ทิ้งดินต้องเป็นที่สาธารณะและไม่สามารถไปทิ้งในที่ดินที่มี 



 
-๑๔- 

 เจ้าของได้ เพราะจะถือเป็นการเอ้ือผลประโยชน์ให้กับเจ้าของที่ดินจากค าแนะน าของส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน ในส่วนของท่อระบายน้ า หมู่ที่ ๑๐ ถนนสายทางเกวียน จะมอบหมายให้นายช่างโยธาลงไป
ส ารวจว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ในการป้องกันไม่ให้ถนนช ารุดจากน้ าที่ไหลผ่านบนพ้ืนผิวถนน และ
แจ้งเพ่ิมเติมว่าช่วงขณะนี้อบต.อาจประสบปัญหาเรื่องงบจัดสรร เนื่องจากปัญหาตอนนี้ของรัฐบาลในส่วน
ของร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปียังไม่ประกาศใช้ อาจจะส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณ ขณะนี้
รัฐบาลได้ใช้ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน เพราะฉะนั้นในสามเดือนแรก
ของปีงบประมาณ อบต.อาจจะไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ แต่จะใช้ได้เฉพาะหมวดที่จ าเป็นเท่านั้น 
ในส่วนของหมู่ที่ ๒ กรณีในเรื่องของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปส ารวจในพ้ืนที่ทั้งต าบล ว่าได้มี
การขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ในส่วนของหมู่ที่ ๕ การปลูกต้นไม้ประดับบริเวณหน้าสถานีรถไฟ ตามที่ได้ร้องขอเพ่ิมจ านวน ๔ จุด 
จะเข้าไปด าเนินการให้ เพราะใช้งบประมาณจ านวนไม่มาก ในส่วนที่ อบต. ได้เข้าไปปลูกต้นทองอุไรไว้
บริเวณถนนสายสะพานแคง – หน้าสถานีรถไฟ เนื่องจากทาง อบต. ได้ก าหนดให้ถนนสายดังกล่าว เป็น
ถนนที่สวยงาม ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงขอฝาก ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ขอความร่วมมือ 
ผู้เลี้ยงวัวอย่าน าวัวมาล่ามบริเวณดังกล่าวและจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้บริเวณนั้นให้
สม่ าเสมอ ในส่วนของ หมู่ที่ ๔ การขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ้านหมอพา ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔ ในการด าเนินการต้องด าเนินการตามล าดับในแผนใน
การขอขยายเขตไฟฟ้าเพ่ิมเติม กรณีชาวบ้านยืนยันว่าไม่ใช้ไฟฟ้าของตนเอง จึงท าให้ค่อนข้างล าบาก
ในการด าเนินการ เพราะเลือกที่จะใช้บริการของอบต.อย่างเดียว ในส่วนของหมู่บ้านอ่ืนๆ ส าหรับ
การขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะต้องมากจากการท าประชาคมของหมู่บ้าน ถ้าไม่ได้ผ่านการท าประชาคม
ของหมู่บ้าน ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ กรณีจุดเสี่ยง จุดอันตรายอาจจะต้องขอความร่วมมือจาก
ชาวบ้านในการให้ความช่วยเหลือ เช่น ในบริเวณของศาลาหมู่บ้าน   หมู่ที่ ๙ ซึ่งได้ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะโดยทางผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช าระค่าไฟฟ้าเอง ซึ่งในความ  เป็นจริงจะไม่สามารถติดตั้งได้ใน
สายไฟฟ้าสายหลัก แต่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน ในการช าระค่าไฟ จึงท าให้เกิดแสงสว่าง
และมีความปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ ในส่วนของหมู่ที่  ๑๐ การขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนสายบ้านผู้ใหญ่หนู – ทางเกวียนและในบางจุด อยากให้ทุกหมู่บ้านถ่ายภาพแล้วส่งมา
ทางแอพพลิเคชั่นไลน์ในจุดที่ช ารุด เพ่ือที่จะให้ช่างไฟฟ้าเข้าไปด าเนินการซ่อมแซมได้ตรงจุดและ
สามารถซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็วสามารถเพ่ิมจุดที่ซ่อมแซมได้มากขึ้น 

ประธานสภาฯ   ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเรื่องไฟฟ้าสาธารณะในการซ่อมแซม อยากให้มีแผนที่ระบุพิกัดต าแหน่งของ
ไฟฟ้าสาธารณะแต่ละจุด โดยเก็บที่ ส.อบต. จ านวน ๑ ชุดและที่ อบต. จ านวน ๑ ชุด เพ่ือความ
สะดวกในการซ่อมแซมและความเข้าใจตรงกันและการใช้จ านวนหน่วยไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ให้ใช้โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย อยากให้สรุปว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวเกินหน่วยที่ให้หรือใช้ยั ง
ไม่ถึงจ านวนที่การไฟฟ้าได้ก าหนดไว้  

นายพิณ นายพิณ วรรณา ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอแนะเรื่องการจัดท าแผนที่ระบุพิกัดต าแหน่งของไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้าน ซึ่งอาจจะท าให้มีขั้นตอนเพ่ิมขึ้น จึงเสนอว่าวิธีทีง่่ายที่สุดโดยให้ทางสมาชิก
อบต.ซึ่งออกไปพบปะกับลูกบ้าน และเมือ่พบไฟฟ้าสาธารณะช ารุดจุดใดให้ประสานกับทางอบต. 
ในการด าเนินการซ่อมแซมหรือออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ช ารุดพร้อมช่างไฟฟ้าของทาง อบต.                                                              

ประธานสภาฯ   ได้สอบถามว่าสมาชิก อบต. ท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีประเด็นข้อสงสัยและเสนอเพ่ิมเติม 
 
 
 



 
-๑๕- 

ประธานสภาฯ   ได้กล่าวขอบคุณสมาชิก อบต. ทุกคนที่ได้แจ้งและเสนอปัญหาต่างๆ ต่อปลัด อบต. และ       ที่
ประชุมเพ่ือทราบและน าไปสู่การแก้ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปและกล่าวขอบคุณ         ปลัด 
อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. และหัวหน้าส่วนทุกคน พร้อมสั่งปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๔๕ 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 
 

 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ได้รับรองรายงานการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  
เมื่อวันที่         ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒                                    . 
         

ลงช่ือ      อวิรุทธ  เอ่ียมสุข ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
           (นายอวิรุทธ  เอ่ียมสุข) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 


