
 
รายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2562  

วันที่  23  เดือน สิงหาคม  2562  เวลา 13.00 น.   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายอวิรุทธ  เอ่ียมสุข ประธานสภาฯ อวิรุทธ  เอ่ียมสุข  

2. นายเกษม  นวนทอง รองประธานสภาฯ เกษม  นวนทอง  

3. นายบุญพบ  ชูหมวด ส.อบต. ม.1 บุญพบ  ชูหมวด  

4. นายสวัสดิ์  สีพุฒ   ส.อบต. ม.2 สวัสดิ์  สีพุฒ    

5. นายสหัส  ไหมแก้ว ส.อบต. ม.4 สหัส  ไหมแก้ว  

6. นางสาวสมบูรณ์  พุ่มแก้ว ส.อบต. ม.5 สมบูรณ์  พุ่มแก้ว  

7. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ   ศรีวิไล ส.อบต. ม.5 บุญเลิศ   ศรีวิไล  

8. นายกิตติพศ   วงชะแดง ส.อบต. ม.6 กิตติพศ   วงชะแดง  

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

10. นายอ านวย  ขุนนะ ส.อบต. ม.7 อ านวย  ขุนนะ  

11. นายสนิท  ไหมแก้ว ส.อบต. ม.7 สนิท  ไหมแก้ว  

12. นายบุญยง  วันทอง ส.อบต. ม.8 บุญยง  วันทอง  

13. นายลาภ  จู้สวัสดิ์ ส.อบต. ม.9 ลาภ  จู้สวสัดิ์  

14. นายสัญญา  อุไรรัตน์ ส.อบต. ม.10 สัญญา  อุไรรัตน์  

15. นายบุญณะ  แก้วดี ส.อบต. ม.12 บุญณะ  แก้วดี  

16. นายอรุณ   สุขไกร   ส.อบต. ม.12 อรุณ   สุขไกร    

17. นายออด  แก่นแก้ว   ส.อบต. ม.13 ออด  แก่นแก้ว    

18. นายสวิง  จันทภาโส ส.อบต. ม.13  สวิง  จันทภาโส  

19. นายขจรพงศ์ มีข า เลขานุการสภาฯ ขจรพงศ์ มีข า  
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ผู้ไม่มาประชุม 

1.นายสมชาย  เรืองทอง  ส.อบต. ม.4 ลากิจ 

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

3.นายพิณ  วรรณา  ส.อบต. ม.11 ลากิจ 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

รก.ผอ.กองการศึกษาฯ 
สุมาลี  นวลค า  

4. นายสาธิต  รักเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
รก.หัวหน้าส านักปลัด 

สาธิต  รักเกตุ  

5. นายวิเชียร  ชนะสิทธิ์ นายช่างโยธา รก.ผอ.กองช่าง วิเชียร  ชนะสิทธิ ์  
6. นางอรษา  สุวรรณจิตร เจ้าพนักงานธุรการ อรษา  สุวรรณจิตร  
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เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

 เมื่อถึงเวลาประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ได้เรียกสมาชิกฯเข้าประชุมปรากฏว่ามีสมาชิก
เข้าประชุมทั้งหมด 18 คน ลา 3 คน  ครบองค์ประชุมแล้ว นายอวิรุทธ  เอ่ียมสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล โคกทราย ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ ขอเชิญ ส.อบต.ทุกคน ร่วมงานศพ ญาติ อบต.ประสาร สุดสุข และญาติของ อบต.สัญญา อุไรรัตน์  

เจ้าภาพตั้งศพ ณ วัดควนเพ็ง และก าหนดฌาปนกิจศพ วันอังคาร ที่ ๒๗ สิงหาคม 2562 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  

      วันที่ 9 สิงหาคม 2562 
ประธานสภาฯ กล่าวว่าตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม  สมัยประชุม 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2562 วันที่ 9 เดือน สิงหาคม  2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และสมาชิกอบต.คงจะตรวจดูรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว แต่
หากมี ส.อบต.ท่านใดสงสัยหรือเห็นว่ารายงานการประชุมแตกต่างไปจากที่ประชุมได้เสนอไว้และ
หากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามและขอเพ่ิมเติมหรือแก้ไขได้ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อ
แตกต่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัย 
ประธานสภาฯ    ได้ขอมติที่ประชุม เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  
มติที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 จ านวน 17 เสียง  
ไม่รับรอง – เสียง   
งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ    - ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   4.1 เรื่องแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
ประธานสภาฯ เนื่องจากไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นค าแปรญัตติ จึงขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติฯ ชี้แจง

รายละเอียดที่ได้รับมอบหมาย 
ประธานคณะกรรมการฯ นายกิตติพศ วงชะแดง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รายงานมติที่ประชุมของ 

คณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ได้มีมติรับหลักการ        
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒  
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยที่ประชุมสภาองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลโคกทราย ได้ก าหนดระยะเวลารับค าแปรญัตติ ไว้ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นเสนอค าแปรญัตติ และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้มีประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกทราย โดยมีนายขจรพงศ์ มีข า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียด 
สรุปความเห็นและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2563 เดิม ไว้โดยไม่มีการแก้ไขข้อความเพ่ิมเติม และคณะกรรมการแปรญัตติขอสงวน
ความเห็นตลอดจนสงวนค าแปรญัตติด้วยมติเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณคุณกิตติพศ วงชะแดง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และได้สรุปว่าตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 คงไว้ตามร่างเดิม
และสงวนความเห็นตลอดจนสงวนค าแปรญัตติแล้ว  

    4.๒ การตรวจรายงานการประชุมประธานสภาฯ  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เสร็จแล้วและได้มีมติรับรองเรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอใหม ่  
          ๕.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                            วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย 
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. ได้ชี้แจงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร    

ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที่๖) พ.ศ.2552 มาตรา 87  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม   ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2554                                                                                        
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการ      
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ       
เป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข      
ในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  ถ้าข้อความในข้อใด   
ที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปร
ญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าว
แล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆเป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ
ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตาม
วรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความ   
ในวรรคสามก็ได้เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น         
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ 
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ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  ในการประชุมต่อวาระที่สอง        
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น    
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ข้อ 53 ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการตามความในข้อ 47 
หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ 52 ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป     
เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลด
จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภา
ท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
 
ข้อ60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของ
จ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้น
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
 

ประธานสภาฯ   ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ แจ้งว่าในการก าหนด
ระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 ไม่มีผู้ใดยื่นค าแปรญัตติ
และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 แล้วเห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายแล้ว ไม่มีรายการต้องแก้ไข
แต่อย่างใด  และได้เปิดโอกาสให้ ส.อบต. อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563 โดยไม่แปรญัตติอีก 

ที่ประชุม - ไมม่ีการอภิปราย - 

ประธานสภาฯ ได้ขอมติวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
มติที่ประชุม เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖3 
เวลา 13.45น. เห็นชอบ  17  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
                    วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

 

ประธานสภาฯ   ได้สรุปว่าการประชุมในวาระที่๒ ที่ประชุมลงมติให้คงตามร่างเดิม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖3 ในวาระที่๓ จะไม่มีการ
อภิปราย และได้ขอมติที่ประชุมในวาระที่๓ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖3 หรือไม ่

มติที่ประชุม มีมตเิห็นชอบ วาระที่๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖3    
เวลา 13.55น. เห็นชอบ  17  เสียง  ไมเ่ห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ ได้แจ้งว่าเมื่อสภาได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3           

ทั้ง ๓ วาระแล้ว ประธานสภาก็จะได้น าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3   เสนอต่อ
นายอ าเภอเพ่ือลงนามอนุมัต ิและให้นายกอบต.โคกทรายลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป 
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5.2 ขออนุมัติกันเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 3 โครงการ  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๖00 บาท 

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายการขออนุมัติกันเงินหมวด   
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

 หมวด 5 การกันเงิน 
 ข้อ 57 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง หรือการ

เช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้
เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 ในส่วนของการขอกันเงิน เนื่องจากครั้งที่แล้วในการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2562 สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้มีการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมและขออนุมัติโอนงบประมาณ
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในส่วนของการจ่ายเงินสะสมไม่ต้องขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ในส่วน
ของการขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ.
2562 มีจ านวน 3 โครงการ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงมีความ
จ าเป็นต้องขอกันเงิน จ านวน ๓ โครงการ 

 1.โครงการถมดินพร้อมฝังท่อระบายน้ า เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกทราย 
หมู่ที่ 3 งบประมาณ 1,326,800 บาท 

 2.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเพ็งหมู่ที่ 6งบประมาณ 381,700 บาท 
 3.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนแสวงหมู่ที่7งบประมาณ392,100 บาท 
 รวมขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 3 รายการ 

เป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,600 บาท 
ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ส าหรับการชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติกันเงิน

และได้เปิดโอกาสให้ ส.อบต.แสดงความคิดเห็นการขออนุมัติกันเงิน 
ที่ประชุม ไม่มีข้อคิดเห็น 
ประธานสภาฯ    ได้ขอมติที่ประชุมขออนุมัติกันเงินหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๓ 

โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,600 บาท 
มติทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบ อนุมัติกันเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน 3 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,600 บาท 
 1.โครงการถมดินพร้อมฝังท่อระบายน้ า เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกทราย 

หมู่ที่ 3 งบประมาณ 1,326,800 บาท 
 2.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเพ็งหมู่ที่6 งบประมาณ 381,700 บาท 
 3.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนแสวงหมู่ที่7งบประมาณ392,100 บาท 

เห็นชอบ  17  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
 5.3 ขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการจ่ายเงินสะสมประจ าปี 2562 จากมติสภาฯ  
      เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2562 จ านวน ๒ โครงการ เป็นเงิน 943,000 บาท 
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ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายและรายละเอียดขอความ
เห็นชอบยกเลิกโครงการจ่ายเงินสะสมประจ าปี 2562 จากมติสภาฯ เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2562   

นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดการยกเลิกโครงการจ่ายเงินสะสม
ประจ าปี 2562 จากมติสภาฯ เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2562  เนื่องจากเมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 สภาฯได้มติอนุมัติจ่ายเงินสะสม
ประจ าปี 2562  
1.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ ๒ ต าบลโคกทราย งบประมาณ ๔๗๑,500 บาท 
2.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 4 ต าบลโคกทราย งบประมาณ ๔๗๑,500 บาท 
ปรากฏว่าในหมู่ที่ 4 ได้ด าเนินการท าสัญญาฯ และผู้รับจ้างได้ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล         
ไปแล้วแต่มีปัญหาไม่สามารถพัฒนาบ่อได้และมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอตามท่ีได้ก าหนดไว้ จึงได้ท าการ
ย้ายสถานที่ขุดเจาะมาเจาะที่ หมู่ที่ 5 บริเวณส านักงาน อบต. ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเดิมและสามารถ
ต่อเชื่อมไปยังท่อเมนของหมู่ที่4 ได้สะดวกและสามารถใช้ไฟฟ้าของอบต.ได้เลยโดยไม่มีความจ าเป็น
ที่จะต้องมีการขยายเขตไฟฟ้าอีกแต่ก็เกิดปัญหาเหมือนเดิมคือมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอกับที่ก าหนดไว้ 
จึงได้ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างไป เนื่องจากอบต.ไม่สามารถจัดหาสถานที่ในการขุดเจาะให้กับผู้รับ
จ้างได้ ในส่วนของการขุดเจาะบ่อบาดาลในหมู่ที่ 2 ไม่มีผู้มาท าสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้างเกรงว่า   
อาจเกิดปัญหากรณีเช่นเดียวกันกับหมู่ที่ 4 เนื่องจากการออกแบบเป็นท่อเหล็กและจ ากัดความลึก
และปริมาณน้ าไว้เหมือนกัน จึงไม่สามารถด าเนินการได้ทั้ง ๒ โครงการ ตามที่ได้ขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมไว้แล้ว เมื่อไม่ได้ด าเนินโครงการท าให้งบประมาณท่ีขอจ่ายขาดเงินสะสมไว้ คงค้างในระบบ
บัญชี ถ้าไม่ขออนุมัติยกเลิกมติการจ่ายเงินสะสมดังกล่าว  เงินสะสมจ านวน 943,000 บาท        
ก็จะต้องรออีกประมาณ 1 ปีงบประมาณจึงจะท าให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นตกไปโดยสภาพตาม
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสะสม เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงิน สะสมนั้นเป็นอันพับไป 
เหตุผลที่ขอยกเลิกมติสภาฯการอนุมัติจ่ายเงินสะสมก็เนื่องจากไม่ต้องรอไปอีก 1 ปี เผื่อเกิดความ
จ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณ งบประมาณนี้จะกลับเข้าสู่บัญชีในงบประมาณปกติ แต่หากไม่ยกเลิก
เงินสะสมก้อนนี้ก็ไม่สามารถน ามาใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ เพราะยังไม่ได้ยกเลิกมติของสภาฯดังกล่าว   
จึงได้น าเสนอต่อสภาฯ เพ่ือขอความเห็นชอบยกเลิกมติการจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
2562 จ านวน 2 โครงการดังกล่าว  

ประธานสภาฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าด้วยความจ าเป็นถ้าหากเจาะไปแล้วไม่ได้ปริมาณน้ าประปาตามแบบที่ อบต.
ก าหนด ก็ต้องยกเลิกและเปิดโอกาสให้ ส.อบต.แสดงความคิดเห็น 

ที่ประชุม ไม่มีข้อคิดเห็น 
ประธานสภาฯ ได้ขอมติขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการจ่ายเงินสะสมประจ าปี 2562 จากมติสภาฯ  เมื่อวันที่ 

29 ม.ค.2562 จ านวน ๒ โครงการ เป็นเงิน 943,000 บาท 
มติทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบยกเลิกโครงการจ่ายเงินสะสมประจ าปี 2562 จากมติสภาฯ เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2562  
  จ านวน ๒ โครงการ เป็นเงิน 943,000 บาท 

 1.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ ๒ ต าบลโคกทราย งบประมาณ ๔๗๑,500 บาท 
2.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 4 ต าบลโคกทราย งบประมาณ ๔๗๑,500 บาท 
เห็นชอบ  17  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ได้ขอให้ ส.อบต.ที่ต้องการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอ่ืนๆต่อที่ประชุม 
นายสหัส นายสหัส ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่4 ขอแจ้งปัญหาเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ เนื่องจากมีความจ าเป็น       

ขอติดตั้งไฟส่องทางบริเวณถนนซอยบ้านหมอพา ระยะทางประมาณ 500 เมตร ไม่มีไฟฟ้า          
ซึ่งชาวบ้านที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มาจ านวนมาก และได้แจ้งผ่านสมาชิกฯมาหลายครั้งแล้ว และ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะของหมู่ที่ 4 ก็ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ อบต.และแผนฯของ
หมู่บ้านแล้ว และขอติดตั้งไฟส่องทางใหม่อีกจ านวน 2 ดวง บริเวณหน้าบ้านพ่ีมอญและหน้าบ้าน
น้องวรรณา  

 เรื่องที่ 2.เรื่องสถานที่เจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 4 ที่เจาะแล้วไม่มีน้ า ตอนนี้บริเวณบ่อมีวัชพืชปกคลุม
จ านวนมาก ชาวบ้านจึงขอให้น าหินไปปิดบ่อและปรับปรุงบริเวณถังประปาให้เรียบร้อยด้วย รวมทั้ง
ขอให้ อบต.ไปดูแลท าความสะอาดบริเวณถังประปาหมู่ที่ ๔ ที่อยู่ในวัดควนเพ็งให้อยู่ในสภาพ        
ที่เรียบร้อยด้วย 
เรื่องท่ี 3.ขอให้ไปซ่อมฝังท่อประปาที่ลอยอยู่บริเวณร้านน้ าชา-เกาะสักยาวประมาณ 200 เมตร 

 เรื่องที่ 4. ขอให้ อบต.ไปด าเนินการถมหลุมบ่อบริเวณถนนซอยข้างบ้านตาชม ยาวประมาณ 400 
เมตร 

นายเกษม นายเกษม นวนทอง ส.อบต.หมู่ที ่3 ขอให้อบต.แก้ปัญหาถนนเป็นหลุมบ่อหลายสายในหมู่ที่ 3 
โดยเฉพาะถนนซอยเจริญทรัพย์1,2 เป็นหลุมบ่อจ านวนมาก 

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการแก้ปัญหา 
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ไดช้ี้แจงปัญหาในส่วนของหมู่ที่ 4 เรื่องไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ 

ถนนซอยบ้านหมอพา กรณีพ้ืนทีท่ี่ไม่มีสายไฟฟ้า(สายดับ)ตัดผ่าน การที่จะเดินสายไฟฟ้า(สายดับ)  
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจะต้องใช้งบฯเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้า จะใช้งบประมาณเงินสะสมไม่ได้ 
เช่นโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณสะพานแคง หากสมาชิกฯแจ้งปัญหาแล้วด าเนินการได้ทุก
โครงการก็เป็นเรื่องที่ดี แต่เหตุที่ อบต.ไม่สามารถด าเนินการให้ได้ทั้งหมดเนื่องจาก 1.ระเบียบไม่
สามารถด าเนินการได้เช่นขยายเขตไฟฟ้าจะต้องตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนไฟฟ้า จะจ่าย
ขาดเงินสะสมไม่ได้ 2.งบประมาณไม่เพียงพอ  3.โครงการในแผนเรียงล าดับความส าคัญอยู่ในล าดับ
ท้ายๆ ในส่วนของการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เหตุผลได้แจ้งในที่ประชุมสภาฯไว้หลายครั้งแล้วว่า    
อบต.จะไปติดตั้งให้เฉพาะบริเวณสามแยก ทางโค้ง หรือจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถ้าหากบริเวณหมู่ที่ 4 
เป็นจุดอันตรายตามท่ีแจ้งมา ก็จะให้ช่างไปด าเนินการส ารวจและติดตั้งให้ โดยใช้ไฟฟ้าของชาวบ้าน 
ถ้าในส่วนของการไปติดตั้งโคมไฟถ้าหากด าเนินการให้ตามที่ชาวบ้านขอทุกรายโดยไม่ส ารวจแล้ว 
ต่อไปในอนาคต ชาวบ้านที่ขอติดตั้งโคมไฟใหม่ถ้าอบต.ไม่มีงบประมาณและไม่สามารถติดตั้งได้ก็จะ
กล่าวหาว่าอบต.เลือกปฏิบัติ แต่ถ้าหากไฟส่องทางที่ติดตั้งไว้เดิมช ารุดขอให้แจ้งมาทางไลน์ จะรีบให้
ช่างไปด าเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว แต่ถ้าหากพ้ืนที่บริเวณนั้นไม่อยู่ในจุดเสี่ยง และไม่มีสายไฟฟ้า
(สายดับ)ผ่าน ก็จะยืนยันเหตุผลเดิมคือ อบต.ไม่สามารถด าเนินการได้ ตามนโยบายของนายกอบต.  
คนก่อนที่แถลงนโยบายไว้ว่าจะติดตั้งไฟส่องทางให้กับชาวบ้านทุกครัวเรือนที่ต้องการนั้น ปลัดอบต.
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ขอยกเลิกนโยบายดังกล่าวเพราะต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ในส่วนของ 
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ครัวเรือนที่ขอยกเลิกไฟส่องทางเนื่องจากต้องรับภาระค่าไฟฟ้ามากขึ้นไม่สามารถช าระค่าไฟฟ้าได้
อบต.ก็ยินดีไปถอดโคมไฟให้เฉพาะบ้านหลังที่ต้องการยกเลิก ส่วนการสัญจรไป-มา ในเวลากลางคืน
ที่ไม่มีแสงสว่าง ถนนทุกสายจะเป็นจุดเสี่ยง ไม่สะดวก ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งนั้ น      
แต่ตอนนี้ อบต.ยังมีปัญหาอื่นอีกมากไม่ใช่เฉพาะถนนซอยบ้านหมอพา ในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่า
ถนนซอยบ้านหมอพามีไฟฟ้า มีประปาครบแล้วเมื่อเทียบกับถนนสายอื่นๆในต าบล เช่น หมู่ที่ 7,8,9 
และหมู่ที่ 11 ที่ชาวบ้านได้ขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเช่นกัน แต่อบต.ก็ไม่สามารถติดตั้งให้ได้
เนื่องจากเหตุผลเดียวกันที่กล่าวมาแล้ว    
ในส่วนของโคมไฟโซล่าเซลที่ติดตั้งจ านวน 3 จุด 1.บริเวณทางเข้าหลาหีด 2.บริเวณสะพานแคง   
3.ทางเข้าวัดไสท้อน ซึ่งไมมี่สายไฟฟ้า(สายดับ)ผ่าน เป็นการทดลองใช้ยังไม่ทราบอายุการใช้งานและ
อุปกรณ์ในการซ่อมแซม จะคุ้มกับงบประมาณในการไปติดตั้งหรือไม่ 
ในส่วนของการขอโคมไฟในซอยบ้านหมอพาจะให้ช่างไปส ารวจว่าอยู่ในประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมด
หรือไม่หากเป็นจุดเสี่ยง จุดอันตราย อบต.ก็จะไปด าเนินการให้ต่อไป 
ในส่วนของถังประปาบ่อเก่าถ้าต่อไปหากใช้ไม่ได้ก็จะด าเนินการปิดบ่อ ในส่วนของประปาหมู่ที่ 4          
เกาะสัก อบต.ไม่ได้จ่ายเงินงบประมาณให้กับผู้รับจ้างในการเจาะบ่อ ในเบื้องต้นผู้รับจ้างใส่ท่อกรุไว้
เพ่ือให้น้ าสามารถใช้น้ าได ้ 
ในส่วนของการท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณถังประปา ได้ประชุมกับพนักงานกองช่างเพ่ือให้ท า
แผนการตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้าบริเวณหอถังประปาและให้เจ้าหน้าที่ส่งภาพทางไลน์ขณะไป
ด าเนินการด้วย และได้ขอบคุณ ส.อบต.ที่แจ้งปัญหาให้ทราบ เพราะปลัดอบต.คนเดียวอาจจะดูแล  
ไม่ทั่วถึง ต่อไปจะพยายามกวดขันพนักงานในการท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณถังประปาเพ่ิมข้ึน 
ในส่วนของการเชื่อมท่อประปาที่เดินท่อไว้ชั่วคราว ซึ่งเมื่อก่อนได้ต่อท่อประปาจากวัดควนเพ็งส่งน้ า
ไปเกาะสักหมู่ที่ 4 แต่ตอนนี้ถังประปาท่ีเกาะสักใช้ได้แล้ว จะให้ช่างไปส ารวจและทดลองแยกประปา
ที่เชื่อมต่อจากวัดควนเพ็งออกจากฝั่งที่ส่งน้ าไปเกาะสัก 
ในส่วนของปัญหาถนนเป็นหลุมบ่อซอยบ้านตาชมได้แจ้งให้ช่างไปส ารวจแล้วหลังจากได้รับทราบ
ปัญหาเมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว และในส่วนของถนนเป็นหลุมบ่อของหมู่ที่ 3 ซอยเจริญทรัพย์1,2 
จะให้ช่างไปส ารวจและจะรีบด าเนินการให้โดยเร็ว และในส่วนของโครงการที่ได้ไปส ารวจตามที่     
ส.อบต.แจ้งมาและรอด าเนินการอีกคือ 
1.ศาลาประดู่หม้อ ที่เสาตอม่อลอย หากปล่อยไว้ศาลาอาจจะพังลงมาท าให้ทรัพย์สินได้รับความ
เสียหายจะต้องรีบด าเนินการ และยังมีอีกหลายปัญหาที่ชาวบ้านแจ้งมาจะต้องไปส ารวจด้วยตนเอง 
ซึ่งปกติจะใช้เวลาช่วงเช้าก่อนเข้าที่ท างานจะขับรถไปส ารวจถนนแต่ละสายที่เป็นทางผ่าน แต่ก็
ยอมรับว่าในหมู่ที่ 4 ไม่ค่อยได้เข้าไปส ารวจเนื่องจากไม่ใช่ทางผ่าน เรื่องถนนที่จะไปส ารวจเพ่ิมเติม
ในหมู่ที่ 3 ซอยเจริญทรัพย์1,2 และหมู่ท่ี 13 หากมีงบประมาณก็จะรีบด าเนินการแก้ปัญหาโดยเร็ว
โดยไม่เลือกปฏิบัติ และต่อไปโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ ปี63 จะให้ช่างไปส ารวจตั้งแต่ต้นว่า
โครงการใดพร้อมที่จะด าเนินการหรือไม่ หากโครงการใดไม่พร้อมเช่นมีปัญหาเรื่องที่ดินชาวบ้าน   
ไม่ยอมให้ใช้ที่ดิน ก็จะย้ายโครงการไปให้กับหมู่ที่มีความพร้อม ที่อยู่ในล าดับถัดไปในแผนฯ ดังนั้น
โครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯปี 63 แล้วนั้นขอให้ ส.อบต. รีบไปส ารวจหากมีปัญหาก็จะได้รีบ
แก้ปัญหาให้ทันก่อนด าเนินโครงการ ซึ่งจากปัญหาของหมู่ที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง      
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สายโพรงเข้-หนองไฮเล ที่เริ่มด าเนินโครงการไปแล้วแต่มีชาวบ้านคัดค้านไม่ยอมให้ใช้ที่ดินเพ่ือเป็น
ไหล่ทาง แสดงว่าชาวบ้านยังไม่ต้องการถนนสายนั้นทั้งหมดทุกคน ถ้าหากชาวบ้านทั้งหมดต้องการ
ถนนจะต้องไม่มีผู้คัดค้าน ท าให้ปลัดต้องไปเจรจากับชาวบ้านเพ่ือขอใช้ที่ดินท าถนนเพ่ือสร้างความ
เจริญให้กับชาวบ้าน ในส่วนของการเจรจาเรื่องที่ดินเพ่ือก่สร้างถนนต้องเป็นหน้าที่ของ ส.อบต.
โดยตรง เนื่องจาก ส.อบต.เป็นผู้ประสานงานจากชาวบ้านในการเห็นชอบโครงการนั้นๆให้บรรจุไว้   
ในแผนฯ แต่หาก ส.อบต.ไปเจรจาแล้วชาวบ้านไม่ยินยอมให้ใช้ที่ดิน ชาวบ้านคนอ่ืนก็จะได้เข้าใจ
สาเหตุที่ต้องย้ายโครงการ และขอแจ้งในที่ประชุมเรื่องการบริจาคที่ดินท าถนนสาธารณะต้อง
ประกอบด้วยหลักฐาน จ านวน 4 ฉบับๆละ 4 ชุด ดังนี้ 
1.หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินซึ่งต้องระบุสถานที่ พิกัด เลขที่โฉนด และเนื้อที่ดินที่จะบริจาค 
2.ส าเนาโฉนดที่ดินที่เจ้าของที่ดินรับรองส าเนา หรือธนาคารรับรองส าเนาหากที่ดินติดจ านองไว้กับ
ธนาคาร 

  3.ส าเนาบัตรประชาชน 
4.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หลักฐานทั้งหมด 4 ชุด  
ชุดที่1 เก็บไว้เป็นหลักฐานที่ อบต. 1 ชุด 
ชุดที่2 เก็บไว้กับผู้บริจาค 1 ชุด 
ชุดที่3 ส่งไปเก็บเป็นหลักฐานไว้ที่ส านักงานที่ดิน 1 ชุด 
ชุดที่4 ส่งไปเก็บเป็นหลักฐานไว้ที่ว่าการอ าเภอ 1 ชุด 
ในส่วนนี้ผู้บริจาคที่ดินต้องเป็นเจ้าของที่ดินที่มีชื่อในโฉนดที่ดินนั้น เพราะฉะนั้น ส.อบต.จึงต้องสร้าง
ความเข้าใจกับชาวบ้านให้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง เนื่องจากปัจจุบันในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ที่เกิดปัญหา
ถนนไม่มีไหล่ทางแล้วเกิดปัญหาชาวบ้านบางคนร้องเรียนว่าท าถนนไม่เสร็จ แต่เหตุผลที่ก่อสร้างไม่มี
ไหล่ทางเพราะมีพ้ืนที่จ ากัดบางช่วงไม่สามารถท าไหล่ทางได้ ต่อไปหากจะก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร 
จะต้องบริจาคที่ดินกว้างอย่างน้อย 6 เมตร เผื่อไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หากบริจาคที่ดินแค่ 4 เมตร
ก็จะก่อสร้างถนนได้ 3 เมตร อีก 1 เมตรเป็นไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ซึ่งต่อไปในการ           
ต้ังงบประมาณก่อสร้างถนนก็จะได้ก าชับช่างเขียนแบบให้ชัดเจนว่าถนนกว้างกี่เมตรมีไหล่ทางกี่เมตร 
หรือไม่มีไหล่ทาง 
และได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเรื่องการไปศึกษาดูงาน  
1.วันที่ 29 ส.ค.62 ให้แต่งกายโดยชุดสุภาพโทนสีเหลือง 
2.วันที่ 30 ส.ค.62 ให้แต่งกายตามอัธยาศัย 
หาก ส.อบต.หรือพนักงานที่ไม่สามารถเดินทางไปได้ ห้ามมิให้คนอ่ืนเดินทางไปแทนเพราะจะเบิก
ค่าใช้จ่ายไม่ได้ และในช่วงระหว่างที่พักที่โรงแรมจะมีการประชุมโดยปลัดจะเป็นวิทยากรให้ความรู้
ให้กับ ส.อบต.และพนักงาน เรื่องการท างานอย่างไรให้มีความสุขให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
และการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
-การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-หลักและแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และได้ประชาสัมพันธ์ความรู้จากที่ได้ไปประชุมเรื่องความปลอดภัยทางถนน ตามกฎหมายจราจร 
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1.การข้ามถนนทางม้าลาย มีทางม้าลายไม่ข้าม ปรับตั้งแต่ 500-1,000 บาท 
2.ห้ามจอดรถทับทางม้าลาย 
3.กรณีไม่หยุดรถให้กับคนที่มารอข้ามทางม้าลาย มีโทษปรับ 
และมีกฎหมายยกเลิกการยึดใบขับขี่ในกรณีท าผิดกฎจราจร แต่จะมีโทษปรับแทนเหมือนกับที่ต ารวจ
ทางหลวงมีกล้องจับความเร็ว การที่ได้มีกฎหมายเข้มงวดเนื่องจากประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุอยู่ใน
ล าดับต้นๆ และในปีงบประมาณ 2563 อบต.จะจัดโครงการอบรมเรื่องการขับขี่ปลอดภัย และได้
แจ้งกับ ส.อบต.ที่เสนอปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน หากไปตรวจสอบแล้วสามารถด าเนินการ
ได้ตามระเบียบฯ ก็จะรีบด าเนินการให้ทุกราย และต่อไปรายงานการประชุมสภาฯอาจจะส่งในไลน์ 
อบต.โคกทราย เพื่อให้ ส.อบต.และพนักงานทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านตามที่ ส.อบต.
เสนอ เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาหรือสามารถแจ้งปัญหาและแนวทางแก้ไขให้ชาวบ้านทราบด้วย 

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ส าหรับการชี้แจงรายละเอียดและได้แสดงความ
คิดเห็นเรื่องการบริจาคที่ดินก่อสร้างถนนสาธารณะของหมู่ที่1และหมู่ที่ 8 ว่าได้มีปัญหาเรื่องที่ดิน
เพราะชาวบ้านได้บริจาคที่ดินท าถนนส าหรับท าไหล่ทางแล้ว และจะถมไหล่ทางเพ่ิมอีกก็ได้ แต่ที่ 
ผิดพลาดสาเหตุเกิดจากการออกแบบไม่มีไหล่ทาง และได้เปิดโอกาสให้ ส.อบต.แสดงความคิดเห็น
เรื่องอ่ืนๆ 

นายบุณณะ   นายบุณณะ  แก้วดี ส.อบต.หมู่ที่ 12 สอบถามปัญหาเรื่องน้ า จากการประชุมนอกรอบเรื่องน้ า 
หมู่ที่ 12 โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 12 ในที่ดินของ นายบุญพบ ชูหมวด ส.อบต.หมู่ ที่ 1    
อยากทราบว่าจะเริ่มด าเนินการได้เมื่อไหร่ เนื่องจากเรื่องน้ าส าคัญกับชาวบ้านมาก เรื่องถนนเป็น
หลุมบ่อยังจะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางได้ แต่ปัญหาเรื่องน้ าเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านมาก    
จึงขอฝากให้ผู้บริหารรีบด าเนินการด้วย 

นายสวิง   นายสวิง จันทภาโส ส.อบต.หมู่ที่ 13 แจ้งปัญหาเรื่องถนนหมู่ที่ 13 ที่เป็นทางแยกมีหลายจุด แต่มี 
1 จุดที่เป็นจุดเสี่ยงสามแยกตัวT บริเวณข้างบ้านนายเขิน เกิดอุบัติเหตุบ่อย จึงต้องการให้ อบต.   
ไปติดตั้งกระจกโค้งเพ่ือให้มองเห็นทางทั้งสามด้วน และขอป้ายชะลอความเร็ว แต่ไม่ทราบว่าจะใช้
งบประมาณเท่าไหร่ อยากให้ อบต.รีบด าเนินการ 

นายสนิท  นายสนิท ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 7 แจ้งเพ่ิมเติมเรื่องถนนสายโพรงเข้ ที่ด าเนินการอยู่ขณะนี้      
จากปัญหาที่ปลัดอบต.แจ้งที่ประชุมข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง แต่ก็ฝากนายช่างของ อบต.ขอให้แจ้ง     
ส.อบต.ในพ้ืนที่ทราบก่อนเข้าด าเนินการโครงการเนื่องจากได้แจ้งแล้วว่าขอให้ก่อสร้างถนนเริ่มต้น
จากหนองไฮเล - โพรงเข้ แต่ตอนนี้เมื่อเริ่มด าเนินโครงการกลับเริ่มต้นจากสามแยกโพรงเข้ –      
หนองไฮเล เ พ่ือให้ชาวบ้านเข้าใจผิด จึ งไม่ทราบว่านายช่างคนไหนไปส ารวจโครงการ               
โดยไม่ได้ประสานงานกับ ส.อบต.ในพ้ืนที่ ยกตัวอย่างเสาไฟฟ้าที่อยู่กลางถนน ซึ่งมีปัญหากับ
ชาวบ้านเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้แน่นอน 
กรณีที่ 2.บริเวณหัวโค้ง ที่ ส.อบต.ไปเจรจาเรื่องที่ดินแล้วแต่ชาวบ้านไม่บริจาค ซึ่งชาวบ้านคนนั้น   
ไม่ต้องการถนน ไม่เสียสละที่ดินบริเวณนั้น ส าหรับในความคิดของตนเองการที่จะเริ่มต้นท าถนนจาก
หนองไฮเล-โพรงเข้ หากเจ้าของที่ดินคนไหนไม่บริจาคที่ดินบริเวณนั้นก็ขอให้เว้นช่องตรงนั้นปล่อยให้
ชาวบ้านที่ใช้ถนนบริเวณนั้นด่ากันเอง ที่จริงแล้วตอนเขียนโครงการตนเองไม่ทราบว่ามีงบประมาณ
เท่าไหร่จะท าถนนได้ยาวประมาณไหนหรือจะท าตลอดสาย เพราะชาวบ้านทุกคนต้องการถนน     
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แต่มีบางคนไม่ยอมสละที่ดิน ซึ่งปัญหาที่เกิดในหมู่ที่ 7 จะเป็นบทเรียนในการด าเนินโครงการแต่ละ
โครงการจะต้องไปเคลียที่ดินให้เสร็จสิ้นก่อนด าเนินโครงการ ยกตัวอย่างตนเองได้เตรียมเอกสาร
เพ่ือที่จะด าเนินโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่แต่ชาวบ้านไม่บริจาคที่ดิน จึงต้องยกเลิกโครงการ 
เพราะการสร้างถนนไม่ง่าย ดังนั้นจึงต้องปรึกษาหารือก่อนเขียนโครงการ ว่าถนนกว้าง ยาว เท่าไหร่ 
มีไหล่ทางเท่าไหร่ ส.อบต.จะต้องไปเจรจากับชาวบ้านเจ้าของที่ดินให้เรียบร้อยก่อนด าเนินการ และ
ในอนาคตหาก อบต.จะจัดท าโครงการก็ต้องปรึกษากับ ส.อบต.ให้ชัดเจนตามที่ปลัดอบต.ได้แจ้งไว้
แล้วในตอนต้น หากมีปัญหาเรื่องที่ดินชาวบ้านไม่บริจาคก็จะได้ยกเลิกโครงการ และไปก่อสร้าง
ให้กับหมู่บ้านที่ต้องการแท้จริง ขอให้ปัญหาที่ เกิดขึ้นของหมู่ที่  7 เป็นบทเรียน และเป็น
ประสบการณ์ได้มาเล่าสู่กันฟัง 
ส่วนในเรื่องของการท าแผนฯระดับต าบลในวัดควนแสวง ในเมื่อเอกสารสมบูรณ์แล้ว อยากทราบว่า
โครงการเข้าแผนฯเสร็จหรือยัง เข้าข้อบัญญัติฯเรียบร้อยหรือยัง เพราะจากการที่ผู้บริหารพูดว่า
ชาวบ้านหมู่ไหนเข้าร่วมประชุมจัดท าแผนฯมากก็จะได้โครงการ ซึ่งตนเองจ าได้ว่าชาวบ้ านหมู่ที่ 7 
เข้าร่วมประชุมมากที่สุดทั้งหมด 75 คน 
เรื่องที่ 3 เรื่องขยายเขตไฟฟ้า ตามที่ฝ่ายบริหารแจ้งว่าไม่สามารถท าได้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณ
เงินอุดหนุน ตนเองคิดว่าเงินอุดหนุนต้องมี ขอให้ตั้งเงินจากส่วนไหนก็ได้ 
เรื่องท่ี 4 ขอปรึกษาเรื่องไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหน้าวัดควนแสวงกระจุกตัว และไฟฟ้าของหมู่ที่ 11 
กระจุกตัว ถ้าหากว่าไม่มีงบประมาณก็ขอเคลื่อนย้ายไฟแห่งละ 1-2 ดวงที่กระจุกตัวไปติดตั้งจุดที่
ส าคัญ โดยได้สอบถามความคิดเห็นจากชาวบ้านแล้ว เพ่ือประหยัดงบประมาณ จึงขอเสนอให้ฝ่าย
บริหารน าไปพิจารณา 

นายเกษม  นายเกษม นวนทอง ส.อบต.หมู่ที่ 3 ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องไฟกระจุกตัวในส่วนของหมู่ที่ 3     
ซึ่งเมื่อก่อนแต่ละหมู่บ้านได้รับงบประมาณการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านละ 5 ดวงในแต่ละจุด 
ในส่วนของหมู่ที่ 3 ตนเองได้จ้างเหมาส่วนตัวในการย้ายไฟไปติดตั้งบริเวณที่มีสายไฟฟ้า(สายดับ)
บริเวณหน้าควนหินแท่น ค่ารื้อถอน 500 บาทค่าติดตั้งใหม่ 500 บาท จึงขอเสนอความคิดเห็นว่า
หมู่บ้านที่มีโคมไฟกระจุกตัว เห็นควรย้ายไปติดตั้งบริเวณท่ีส าคัญที่มีสายไฟฟ้า(สายดับ) 

ประธานสภาฯ สั่งพักการประชุม 15 นาที 
เวลา 15.00 น. เริ่มประชุมต่อ 
ประธาน  ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงรายเอียดแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ 
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ไดต้อบปัญหาเรื่องน้ าของหมู่ที่ 12 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 

ทีเ่จ้าของที่ดินยินยอมให้ใช้ที่ดิน โดยขอให้เจ้าของที่ดินไปขอถ่ายส าเนาโฉนดที่ดินจาก ธกส. และให้
ธนาคารรับรองส าเนาเพื่อน ามาเป็นหลักฐานแจ้งความจ านงในการบริจาคที่ดิน หนังสือยินยอมให้ใช้
ที่ดินซึ่งต้องระบุสถานที่ พิกัด เลขที่โฉนด และเนื้อที่ดินที่จะบริจาค หนังสือยินยอมดังกล่าว อบต.   
จะน าไปเป็นหลักฐานในการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลกับ ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล              
ซึ่งส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลจะประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในส่วนของการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง         
มีกระบวนงานที่ส าคัญคือ ต้องจัดท า TOR และการประกาศผู้ได้รับการพิจารณา ซึ่งใช้เวลาประมาณ 
2 เดือน ซึ่งกระบวนการทุกอย่างต้องบันทึกในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ EGP ในส่วนของการ 
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เจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ 2 ไดเ้จาะที่เดิมท่ีเจ้าของที่ดินได้ขออนุญาตที่ดินไว้เรียบร้อยแล้ว และอบต.
ได้ขออนุญาตเจาะบ่อไว้แล้ว ขณะนี้อยู่ในกระบวนการหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะเสร็จในเร็วๆนี้ 
ในส่วนของหมู่ที่ 13 ต้องการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณข้างบ้านนายเขิน รักขุนส่อง จะให้ช่างไปส ารวจ 
อาจจะต้องรองบประมาณถัดไป ซึ่งต้องบรรจุโครงการเพ่ิมเติมในแผนฯตามระเบียบฯใหม่ เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่เป็นการบริการประชาชน แต่ถ้าเป็นครุภัณฑ์ส านักงานไม่ต้องบรรจุไว้ในแผนฯ สาเหตุ
ที่ต้องบรรจุไว้ในแผนฯเพราะต้องผ่านการพิจารณาจากประชาชน เนื่องจากอาจมีผลกระทบในเรื่อง
ของการตั้งงบประมาณ 
ในส่วนของถนนหมู่ที่ 7 ตามที่ ส.อบต.สนิท ไหมแก้วแจ้งว่าถนนสายนั้นเดิมเรียกชื่อถนนสายหนอง
ไฮเล-โพรงเข้ แต่กลายมาเป็นถนนโพรงเข้-หนองไฮเล ถ้าหากดูจากการพิจารณาแผนพัฒนาฯในสภา
ที่ผ่านไปนั้น โครงการนี้ระบุในแผนพัฒนาฯคือถนนโพรงเข้-หนองไฮเล ซึ่ง ส.อบต.เห็นชอบผ่านสภา
โดยไม่ท้วงติง ในเมื่อแผนพัฒนาฯผ่านมติสภาฯไปเรียบร้อยแล้ว จะมาเปลี่ยนแปลงโครงการจาก
โพรงเข้-หนองไฮเล เป็นหนองไฮเล-โพรงเข้ ไม่ได้ และถ้าหากจะไปด าเนินการเริ่มต้นโครงการจุดใด
จุดหนึ่ง สมมุติจะเริ่มต้นก่อสร้างถนนจากบ้านนางอ้วนระยะทาง 500 เมตร ก็ต้องระบุพิกัด
โครงการให้ชัดเจนในแผนฯตั้งแต่ต้น เนื่องจาก อบต.ไม่สามารถก่อสร้างถนนสายนั้นให้ยาวตลอด
สายในคราวเดียวได้เนื่องจากจากงบประมาณไม่เพียงพอ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างถนนโพรงเข้-
หนองไฮเล ที่ได้บรรจุไว้ในแผนฯ ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร ก็ต้องด าเนินการไป
ตามนั้น จะขอเปลี่ยนเป็น ถนนหนองไฮเล-โพรงเข้ ช่วงที่ 2 โดยเว้นตรงกลางไม่สามารถท าได้     
ผิดหลักการของที่ประชุมประชาคมที่เสนอมา และในส่วนขั้นตอนการน าเสนอโครงการเพ่ือขอมติ   
ที่ประชุมสภาฯ ก็มีด้วยกัน 2 รอบ รอบแรก เสนอโครงการบรรจุไว้ในแผนฯโดยขอความเห็นชอบ
จากสภาฯรอบท่ี2. เสนอร่างข้อบัญญัติฯ เพ่ือขออนุมัติจากสภาฯ 
หาก ส.อบต.สนิท ไหมแก้ว เห็นว่าโครงการที่เสนอนั้นชื่อหรือจุดเริ่มต้นโครงการผิดไปจากเดิม        
ก็สามารถทักท้วงได้ตั้งแต่เสนอแผนฯผ่านสภาฯ หรือคัดค้านตั้งแต่เสนอโครงการเข้าข้อบัญญัติ      
แต่จะมาขอแก้ไขขณะที่โครงการได้ด าเนินการแล้วนั้นไม่สามารถกระท าได้ จึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์   
ให้ ส.อบต.ทุกคนทราบ ส่วนการประสานงานก็ต้องด าเนินการตั้งแต่ต้น ยกตัวอย่างปัญหาของหมู่ ที่ 
7 บริเวณหัวโค้งถนนสายโพรงเข้-หนองไฮเล ไม่มีไหล่ทางซึ่งได้เจรจากับเจ้าของที่ดินในฐานะปลัด
อบต.เป็นข้าราชการประจ ามีหน้าที่ชี้แจงระเบียบฯ กฎหมาย ให้ชาวบ้านเข้าใจว่าบริเวณพ้ืนที่บริเวณ
นั้นเป็นหัวโค้งเป็นจุดเสี่ยง จุดอันตราย อาจเกิดอุบัติเหตุได้ หากบนถนนมีรั้วลวดหนามปักอยู่  และ
ถนนก็ไม่มีไหล่ทาง เมื่อรถสัญจรไปมาอาจเสียหลักชนรั้วลวดหนามได้ และหากฝนตกหนักมีน้ าขัง
ถนนแคปซีนเป็นถนนที่ลาดยางบางช ารุดได้ง่าย เพราะฉะนั้นในเมื่อปลัดอบต.ได้ชี้แจงแล้ว           
แต่ชาวบ้านไม่ยินยอมให้ใช้ที่ดิน ต่อไปหากเกิดเหตุการณ์อะไรชาวบ้านจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
สนใจไมช่ี้แจงให้ทราบก็คงไม่ได ้
กรณีท่ี 2 กรณีเสาไฟฟ้าบริเวณไหล่ทางซึ่งการไฟฟ้าได้ย้ายเสาไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้ว การขอย้ายเสา
ไฟฟ้าต้องใช้เวลาประมาณ 15 วัน  
ในส่วนของไฟฟ้า ในการขอย้ายจุดส าคัญ อบต.ไม่สามารถด าเนินการเองได้ การเดินสายไฟฟ้า(สาย
ดับ) จะต้องตั้งงบประมาณอุดหนุนการไฟฟ้าในข้อบัญญัติฯจะขอจ่ายขาดเงินสะสมไม่ได้        



                                              -14- 
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสะสมไม่สามารถท าได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ อบต.ได้ขอเชื่อมต่อสายไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าบริเวณถนนสายหลาหีดข้ามฝั่งถนนตรงข้ามที่มีสายไฟฟ้า(สายดับ) ก็ไม่สามารถท าได้
เนื่องจากการไฟฟ้าได้ค านวณก าลังไฟฟ้าไว้แล้วว่าระยะทางของโคกทราย สายไฟฟ้าแรงดันแต่ละจุด
ใช้ได้กี่เมตร ใช้ก าลังไฟฟ้าจ านวนเท่าไหร่ ถ้าจะขอใช้ไฟฟ้าใหม่การไฟฟ้าก็ต้องค านวณการใช้
ก าลังไฟฟ้าอีกรอบ หากท่าน ส.อบต.จ าได้ก่อนหน้านี้ปลัดอบต.ได้ยกตัวอย่างจาก อบต.หนึ่งใน
จังหวัดปัตตานี มี 4 หมู่บ้าน ซึ่งเป็น อบต.ขนาดเล็ก ได้ท าโครงการขยายเขตไฟฟ้าทั้งต าบลติดตั้ง
โคมไฟจุดละ 2 หลอด ใช้งบประมาณประมาณกว่า 4 ล้านบาท ใช้ไฟฟ้าต่อเดือนประมาณกว่า 
400,000 บาท ปรากฏว่าไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจ่ายค่าไฟฟ้าส่วนเกินในแต่ละเดือน ท าให้
นายกอบตและปลัดอบต. เดือดร้อนมาก จะยกเลิกโครงการดังกล่าวก็ไม่ได้ชาวบ้านไม่ยินยอม     
ปลัดอบต.ดังกล่าวได้ขอค าปรึกษาซึ่งได้ให้ความคิดเห็นในเบื้องต้นไปโดยการถอดหลอดไฟจุดละ     
1 หลอดจากหลอดคู่ให้เหลือ 1 หลอดลดความสว่างหากชาวบ้านไม่สังเกตจะไม่ทราบ ท าให้ค่า
ไฟฟ้าลดลงเหลือประมาณเดือนละ 200,000 บาท ส่วนบางจุดที่หลอดไฟเสียก็ไม่ซ่อมเพ่ือลด    
ค่าไฟฟ้า เพราะฉะนั้นการติดตั้งโคมไฟสาธารณะหากไม่จ ากัดการใช้ก็ต้องรับภาระค่าไฟฟ้ามาก  
ในส่วนของการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณที่มีสายไฟฟ้า(สายดับ)ตัดผ่าน ก็ต้องไปตรวจสอบโครงการ     
ที่เรียงล าดับไว้ในแผนฯตรวจสอบความส าคัญระหว่างโครงการขยายเขตไฟฟ้ากับเรื่องถนน และเรื่อง
อ่ืนๆของหมู่บ้านนั้นๆ ถ้าหากอยู่ในล าดับต้นๆก็ต้องด าเนินการ แต่ถ้าหากเรื่องของถนนเป็นล าดับ
ก่อนก็ต้องด าเนินการเรื่องถนนก่อน ซึ่ งได้ชี้แจงไปแล้วในคราวประชุมครั้งที่แล้วว่าปลัดอบต.        
ไม่สามารถตัดสินใจแทนชาวบ้านได้  เพราะโครงการทุกโครงการที่บรรจุไว้ในแผนฯ ส.อบต.ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากประชาคมและสภาฯแล้ว ส่วนในข้อบัญญัติฯ ส.อบต.จะสลับจัดเรียงใหม่         
ไม่ด าเนินการตามล าดับโครงการในแผนฯ ตามที่ประชุมประชาคมชาวบ้านไม่สามารถกระท าได้ 
ยกตัวอย่างชาวบ้านในหมู่ที่ 7 มาประชุมมากที่สุด 75 คน เสนอโครงการจัดเรียงล าดับร่วมกับ     
ส.อบต.มาแล้ว แต่ ส.อบต.จะมาจัดเรียงล าดับโครงการใหม่ในข้อบัญญัติ โดยระเบียบฯจะต้องยึด
หลักตามแผนฯ สมมุติโครงการที่อยู่ในล าดับแรกของหมู่บ้าน และอยู่ในล าดับแรกหรือล าดับที่ 2 
ของแผนฯระดับต าบล ถ้าผู้บริหารน าโครงการล าดับท้ายๆในแผนมาจัดเรียงเป็นล าดับต้นๆ ส.อบต.
หรือชาวบ้านหมู่นั้นๆก็ไม่ยอม ถ้าหากโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯเป็นความต้องการของ       
ส.อบต.หรือเป็นความต้องการของผู้บริหาร ซึ่งเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านก็อาจจะ
ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการได้ และ ส.อบต.ซึ่งเป็นตัวแทนจากชาวบ้าน มีหน้าที่ให้
ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติฯ เช่นข้อบัญญัติว่าด้วยการทิ้งขยะ เพ่ือบังคับใช้กฎหมาย หรือมี
หน้าที่ตรวจสอบนายกอบต.กรณีปฏิบัติหน้าที่บริหารงบประมาณไม่โปร่งใส ยกตัวอย่างโครงการ
ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 5 เมตร แต่ก่อสร้างแค่ 4 เมตร อันนี้เป็นหน้าที่ของ ส.อบตที่จะต้อง
ตรวจสอบแทนชาวบ้าน 
ในส่วนของปัญหาการติดตั้งโคมไฟกระจุกตัว จะให้ช่างไปส ารวจหรือ ส.อบต.ต้องการย้ายจุดใดขอให้
แจ้งทางไลน์ อบต.ก็ได้ แต่จะย้ายโดยพลการไม่สามารถกระท าได้ ต้องแน่ใจว่าโคมไฟทั้ง 5 ดวง
ปัจจุบันยังใช้ได้ทั้งหมดหรือไม่ แต่จากการสอบถามเรื่องการติดตั้งโคมไฟกระจุกตัว เนื่องจากโคมไฟ
ดวงเดียวความสว่างไม่เพียงพอโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าวัดควนแสวงหมู่ที่ 7 ต้องการความสว่าง 
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มากกว่าปกติ ถ้าหาก ส.อบต.ต้องการย้ายโคมไฟขอให้ ส.อบต.แจ้งความประสงค์ที่จะขอย้ายโคมไฟ
กระจุกตัว ในไลน์ของ อบต.การแก้ปัญหานี้ท าได้ไม่ยากและจะรีบด าเนินการให้ต่อไป 

ประธานสภาฯ ไดใ้ห้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องติดตั้งโคมไฟสาธารณะกระจุกตัวว่าก่อนหน้านี้ทุกคนที่ขอติดตั้งต้องการติดตั้ง
แบบสลับที่แบบฟันปลา เพ่ือกระจายความสว่าง โดยเฉพาะระหว่างหมู่ที่  8 กับหมู่ที่  11           
เพ่ือประหยัดสายไฟฟ้า(สายดับ) แต่ปัจจุบันเป็นการติดตั้งโคมไฟสาธารณะแบบกระจุกตัวที่เดียว    
ถ้าหากจะแก้ไขก็ต้องเพ่ิมสายไฟฟ้า(สายดับ)เพ่ือขยายพ้ืนที่ให้มากข้ึนแต่จ านวนดวงไฟเท่าเดิม 

ประธานสภาฯ  ได้สอบถามว่าสมาชิกอบต.ท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีประเด็นข้อสงสัยและเสนอเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิก.อบต.ทุกคนที่ได้แจ้งและเสนอปัญหาต่างๆต่อปลัดอบต.และที่ประชุมเพ่ือ

ทราบและน าไปสู่การแก้ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปและกล่าวขอบคุณ     ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต. และหัวหน้าส่วนทุกคน พร้อมสั่งปิดประชุม 

 
ปิดประชุม เวลา 15.39 น. 
      ลงชื่อ       ขจรพงศ์ มีข า       ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นายขจรพงศ์ มีข า) 
                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
     

ลงชื่อ        สมบูรณ์  พุ่มแก้ว  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
             (นางสาวสมบูรณ์  พุ่มแก้ว) 

                                                         ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 
ลงชื่อ     อ านวย  ขุนนะ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม           

(นายอ านวย  ขุนนะ) 
              ส.อบต.หมู่ที่ 7 
 
ลงชื่อ    กิตติพศ วงชะแดง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         

(นายกิตติพศ วงชะแดง) 
                                                         ส.อบต.หมู่ที่ 6 

 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ได้รับรองรายงานการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  
เมื่อวันที่          ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒                                          . 
         

ลงช่ือ       อวิรุทธ  เอ่ียมสุข ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
           (นายอวิรุทธ  เอ่ียมสุข) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
 


