
 
รายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2562  

วันที่  ๑๔  เดือน มิถุนายน  2562  เวลา 13.00 น.   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

 

ผู้เข้าประชุม 

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. นายอํานวย  ขุนนะ ส.อบต. ม.7 อํานวย  ขุนนะ  

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

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

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

13. นายพิณ  วรรณา ส.อบต. ม.11 พิณ  วรรณา  

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

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

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

17. นายขจรพงศ์ มีขํา เลขานุการสภาฯ ขจรพงศ์ มีขํา  
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ผู้ไม่มาประชุม 

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

2.นายวิโชค       บุญจันทร ์ ส.อบต. ม.6  ลากิจ 

3.นายปรีชา  ลาภิน ี   ส.อบต. ม.9  ลาป่วย 

4.นายลาภ  จู้สวัสดิ์  ส.อบต. ม.9  ลากิจ 

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

6. นายออด  แก่นแก้ว    ส.อบต. ม.13  ลากิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายขจรพงศ์ มีขํา ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ขจรพงศ์ มีขํา  
2. นางสุมาลี  นวลคํา นักวิชาการศึกษา  

รก.ผอ.กองการศึกษาฯ 
สุมาลี  นวลคํา  

3. นายสาธิต  รักเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
รก.หัวหน้าสํานักปลัด 

สาธิต  รักเกตุ  

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

เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วครบองค์ประชุมโดยมีสมาชิกมาประชุมทั้ งหมด 16 คน                
ลา 6 คน   จึงได้เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม 

ประธานสภาฯ  ได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ 1. เรื่องค่าน้ําประปา 

ขอชื่นชมปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ําประปา และอยากขอร้อง ส.อบต.
เกี่ยวกับปัญหาการขัดแย้งเรื่องการจัดเก็บค่าน้ําประปาค้างชําระ ระหว่างชาวบ้านผู้ใช้น้ํา        
กับ เจ้าหน้าที่ อบต.ผู้เก็บค่าน้ําประปา แต่อย่าพ่ึงตัดสินว่าใครผิด จากรายละเอียดเป็นปัญหา  
ค่าน้ําตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556 ซึ่งชาวบ้านผู้ใช้น้ําบอกว่าได้ชําระค่าน้ํากับเจ้าหน้ าที่ของ อบต.แล้ว 
แต่ทางเจ้าหน้าที่ของ อบต.แจ้งว่าผู้ใช้น้ํายังไม่ได้ชําระเงิน เนื่องจากใบเสร็จยังเก็บอยู่ที่ อบต.    
ในความคิดเห็นส่วนตัวเชื่อว่า น้องๆที่ไปเก็บค่าน้ําประปาคงไม่เก็บเงินไว้เอง ในฐานะที่ ส.อบต.
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเรา จึงต้องพยายามหาหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ให้ได้ว่าใครถูกใครผิด เพ่ือหา
ข้อสรุปให้ได้ ซึ่งปลัดก็ต้องดําเนินการทั้งสองส่วน ระหว่างประชาชนผู้รับบริการ และอบต.    
ฝ่ายให้บริการ จะต้องปรึกษาหารือกันทั้งสองฝ่าย และถึงที่สุดแล้วปลัดก็ต้องดําเนินคดี         
ตามกฎหมาย เนื่องจากรายได้ค่าน้ําประปาเป็นผลประโยชน์ของ อบต.โคกทราย  

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที ่1   

ประจําปี  2562 วันที่  29  เดือน มกราคม  2562 
 

ประธานสภาฯ กล่าวว่าตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงาน  
การประชุม  สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  1 ครั้ งที่  1 ประจําปี   2562 วันที่  29           
เดือน มกราคม  2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสมาชิกอบต.คงจะตรวจดูรายงานการประชุม
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว แต่หากมี ส.อบต.ท่านใดสงสัยหรือเห็นว่ารายงาน
การประชุมแตกต่างไปจากที่ประชุมได้เสนอไว้และหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามและขอ
เพ่ิมเติมหรือแก้ไขได ้และได้สอบถามทีป่ระชุมว่ามีข้อแตกต่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัย 
ประธานสภาฯ ไดข้อมติที่ประชุม เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
ที่ประชุม มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจําปี  2562            

วันที่ 29 มกราคม 2562 จํานวน 15 เสียง ไม่รับรอง-เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภา) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ     - ไม่มี -                                         
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   4.1 การตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยประชุมสมัยสามัญ 

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เสร็จแล้วและได้มีมติรับรองเรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องที่เสนอใหม่   
  ๕.๑ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ต่างๆ 
ต่อที่ประชุม 

นายขจรพงศ์  มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้นําเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)      
ต่อสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เหตุผลสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติแผนชาติ 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
กําหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว    
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดําเนินกิจการของจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค มีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี        
(พ.ศ.2561-2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา       
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัด แต่ปัจจุบัน นโยบายรัฐบาลกําหนด
แผนพัฒนาแห่งชาติเป็น 25 ปี จังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น จะต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
เป็นระยะๆ ในส่วนของ อบต.จึงต้องจัดทําแผนพัฒนาเพ่ิมเติมในส่วนของปี พ.ศ.2565          
ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2562  

 ในแนวนโยบายกําหนดให้ท้องถิ่นดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยในลําดับแรกในการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ให้จัดประชุมประชาคมในระดับตําบล ซึ่ง อบต.
โคกทราย ได้จัดทําประชาคมไปเรียบร้อยแล้ว โดยใช้สถานที่ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
บ้านควนปอม และมีการนําเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนและคณะกรรมการ
พัฒนาเรียบร้อยแล้ว การนําเสนอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

 ในส่วนของการทบทวนแผนพัฒนาฯ 4 ปี ที่ลงไปประชาคมระดับตําบล โครงการเดิมทั้งหมด    
ที่ได้มามีการจัดเรียงเรียบร้อยแล้ว จะเปลี่ยนแปลงก็เฉพาะโครงการของปี 2565 ซึ่ง มี         
25 โครงการ ตามเอกสารประกอบหน้า 69-71 แต่งบประมาณในแผนฯที่ประมาณการไว้     
ไม่สามารถใส่จํานวนเงินที่ถูกต้องได้ เนื่องจากอาจมีการปรับในเรื่องของราคาวัสดุ และมีโครงการ
ที่ต้องใช้งบประมาณมาก จึงได้ของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เช่น โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตซอยควนหมี หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๒ ,โครงการถนนลาดยางสายหลาหีด-ทับชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ 
ช่วงที่ ๒ และต้องนําเสนอให้ทันตามกําหนดเวลา ที่กฎหมายบังคับให้ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 แต่ที่ต้องจัดส่งเอกสารร่างแผนพัฒนาฯ พ.ศ.2561 -2565 
ทั้งหมด ก็เพ่ือให้สมาชิกได้ดูว่าโครงการที่นําเสนอไว้ยังคงเดิม  ในแผนพัฒนาฉบับนี้จะมีการ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมโครงการ ในส่วนนโยบายของผู้บริหาร โดยมีการเพ่ิมเติมโครงการในส่วนของ
ปัญหาความจําเป็นที่ อบต.จะต้องดําเนินการ เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะต้องมีการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนา ทั้ง ๓ ศูนย์ โดยจะมีการกั้นห้องเพ่ือแยกเด็กออกเป็นช่วงชั้น ซึ่งในปัจจุบันเด็ก    
ต้องเรียนอยู่ในห้องเรียนรวมกันทุกช่วงชั้น ไม่ไดมี้แยกช่วงชั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด  
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ทําให้พัฒนาการของเด็กไม่เป็นไปตามวัย เด็กไม่มีสมาธิ ซึ่งการพัฒนาเด็กเล็กเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง  
จึงควรที่จะมีการปรับปรุงโดยแยกเด็กออกเป็นช่วงชั้นเพ่ือให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เข้าสู่
มาตรฐานในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก โดยกองช่างได้ เขียนแบบและประมาณการราคา 
ในการกั้นห้องและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทั้ง ๓ ศูนย์ ในส่วนของศูนย์ฯ โคกทรายที่ไม่สามารถ
ทําได้เนื่องจากยังใช้อาคารของโรงเรียนวัดโคกตะเคียน  หากได้ย้ายไปอยู่อาคารหลังใหม่ก็จะตั้ง
งบประมาณในการกั้นห้องและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเช่นกัน ในส่วนของโครงการในแผนพัฒนา 
5 ปี พ.ศ.2561-2565  ที่บรรจุไว้เพ่ิมเติมของปี 2563 - 2564 (หน้า 69) ประกอบด้วย 

 1.โครงการจัดซื้อท่ีดินเพ่ือใช้ก่อสร้างระบบประปา โซนทิศเหนือจํานวน ๑ จุด  
 2.โครงการจัดซื้อท่ีดินเพ่ือใช้ก่อสร้างระบบประปา โซนทิศใต้จํานวน ๑ จุด 
 โดยใช้ถนนปากพะยูน-พรุพ้อเป็นแนวเขตในการแบ่งโซนทิศเหนือ-ทิศใต้ เหตุผลเนื่องจากว่า 

ก่อนที่จะมีการเจาะบ่อบาดาลจะต้องมีการสํารวจหาจุดที่มีปริมาณน้ําเพียงพอที่จะผลิต
น้ําประปาและแจกจ่ายให้กับผู้ใช้น้ําได้อย่างทั่วถึง และหากเป็นที่ดินที่ชาวบ้านบริจาคก็จะต้องไป
ตรวจสอบปริมาณน้ําก่อนเช่นกัน หากตรวจสอบพบว่ามีปริมาณน้ําเพียงพอ จึงจะสามารถรับ
บริจาคหรือขอซื้อที่ดินเพ่ือที่จะก่อสร้างระบบประปาได้ จึงต้องตั้ง โครงการจัดซื้อที่ดินไว้ในแผน
ด้วย 

 3.โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล หมู่ที่ ๒ เนื่องจากมีโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล   
หมู่ที่ 2 ที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมไว้แต่ยังไม่ได้ดําเนินการ  ปัญหาเกิดจากการขุดเจาะบ่อบาดาล
ของหมู่ที่ ๔ ที่เจาะแล้วไม่มีน้ํา และได้ย้ายมาเจาะท่ี อบต.ก็ไม่มีน้ําอีก ในส่วนของหมู่ที่ ๒ จึงต้อง
หามืออาชีพที่มีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานที่สามารถสํารวจหาจุดใหม่ที่จะเจาะแล้วมีน้ําเพียงพอ    
ก็เลยต้องมีการเพิ่มเติมไว้ในแผนพัฒนา5ปีด้วย 

 4.โครงการถมดินก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุและผู้พิการองค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกทราย เนื่องจากปัจจุบัน อบต.มีโครงการดูแลผู้ สูงอายุในภาวะพ่ึงพิง งบประมาณ
จัดสรรผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมายังกองทุน สปสช.ของอบต.โคกทราย ในส่วน
ของการหากลุ่มเป้าหมายในการดูแลผู้สูงอายุในภาวะ พ่ึงพิงหรือติดเตียง เป็นหน้าที่ของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เป็นหน่วยงานที่จะประเมินผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ และแจ้งจํานวนผู้สูงอายุมาให้ อบต.กรอกข้อมูลและตั้งงบประมาณในการดูแล        
แต่ขณะนี้ที่ตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการยังไม่มี จึงคิดว่าการก่อสร้างศูนย์ฯจะเป็น
ประโยชน์จึงได้ตั้งโครงการถมดินก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้ สูงอายุและผู้พิการไว้    
ส่วนสถานที่ก่อสร้างวางแผนไว้ว่าจะขอใช้พ้ืนที่ว่างบริเวณข้าง อบต. ซึ่งไม่ได้มีการใช้ประโยชน์
โดยอยู่ในความครอบครองของโรงเรียนบ้านโคกทราย โดยการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ผู้สูงอายุ จะมีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS และศูนย์ อปพร. ซึ่งจะอยู่ภายในอาคาร
เดียวกัน แบ่งเป็น ๓ ส่วน ประมาณการราคาประมาณสองล้าน ส่วนการก่อสร้างอาจจะเป็น
ปีงบประมาณ 2563,2564 ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5ปี ก็เพ่ือจะได้ของบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นด้วย ยกตัวอย่างของ อบต.อุใดเจริญ ได้ก่อสร้างอาคารโดยต่อเติมจาก
อาคารสํานักงาน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พมจ.งบประมาณกว่า 5 แสนบาท  
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5.โครงการจัดซื้อรถ EMS ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากรถคันที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สภาพ
รถและอุปกรณ์ ไม่พร้อมที่จะใช้รับ-ส่งผู้ป่วย เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วยในการเคลื่อนย้ายและ
มีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ได้มาตรฐานจึงจําเป็นต้องจัดซื้อรถใหม่ และใช้เจ้าหน้าที่ของ อบต.ที่ได้ผ่าน
การฝึกอบรมมาแล้ว การปฏิบัติงานในวันเวลาราชการใช้วิธีสั่งใช้พนักงานผลัดกันเข้าเวร และ 
ส่วนนอกเวลาราชการ จะใช้วิธีสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการและให้เบิกค่าล่วงเวลา จึงไม่
เป็นปัญหาสําหรับบุคลากรในการเรียกใช้ 1669 เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 6.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาภายในตําบลโคกทราย 
สิ่งจําเป็นที่ต้องดําเนินการในส่วนที่มีแหล่งน้ําแต่ไม่มีระบบไฟฟ้า จึงจําเป็นต้องมีการขยายเขต
ไฟฟ้า 

 7.โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ ปี 2562 โครงการนี้อาจจะใช้วิธีโอนงบประมาณ หรือ
จ่ายขาดเงินสะสม เนื่องจากหมู่ที่ ๔ ที่ผ่านมาได้เจาะบ่อบาดาลแล้วไม่มีน้ํา แต่ผู้รับจ้างก็ได้
พัฒนาบ่อนั้นให้ได้ใช้ไปพลางก่อน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านได้ในระดับหนึ่ง  
แต่ในระยะยาวในเมื่อสถานที่เจาะที่ใหม่ไม่มีน้ํา ก็จําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบ่อเดิม เพ่ือให้
ชาวบ้านได้มีน้ําใช้จากบ่อเดิมที่มีการพัฒนาและบ่อใหม่ที่เจาะแล้วไม่ได้ปริมาณน้ําตามสัญญา  
แต่เมื่อมีการต่อท่อพ่วงทั้งสองบ่อเข้าด้วยกันก็จะทําให้สามารถใช้น้ําได้ทั้ง ๒ บ่อไปพลางๆก่อน  
ที่จะหาจุดใหม่เพื่อให้หมู่ที่ ๔ ได้มีน้ําใช้อย่างเพียงพอ  

 8.โครงการเผยแพร่ผลงานทางการศึกษา งบประมาณ 50,000 บาท เป็นโครงการบัณฑิตน้อย
(เดิม) ซึ่งปีที่แล้วจัดโดยไม่ใช้งบประมาณของ อบต. แต่ใช้งบประมาณส่วนตัวของครูและของปลัด    
สมทบกันและมีผู้ปกครองร่วมสมทบด้วยบางส่วน และเมื่อจัดกิจกรรมไปแล้วปรากฏว่า       
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครองและเด็ก เป็นอย่างมาก ซึ่งเดิมโครงการบัณฑิตน้อย           
ไม่สามารถจัดโดยใช้งบประมาณของอบต.ได้  แต่ก็มีระเบียบหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรม     
เพ่ือเผยแพร่ผลงานการศึกษาต่อสาธารณะ สามารถจัดซุ้มในการเผยแพร่ผลงานครูและเด็กได้ 
และให้มีกิจกรรมรับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยในวันนั้นด้วย ซึ่งปีหน้าจะจัดกิจกรรมรวมกันทั้งสี่ศูนย์   
บริเวณทีท่ําการสํานักงาน อบต. 

 9.โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ของ อบต.    
โคกทราย ซึ่งบุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถในอันที่จะต้องดําเนินการปฏิบัติการ      
สร้างเสริมการเรียนรู้ของเด็กให้เป็นไปตามแผนจัดการเรียนรู้  ตามมาตรฐานการดูแลเด็ก         
ที่กําหนดไว้ ทั้งด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์ ด้านอาคารสถานที่  ซึ่งการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงานจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็น จึงจําเป็นต้องบรรจุโครงการนี้ไว้ในแผนเพ่ือให้ครูมีการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
จากที่ อ่ืนแล้วนําประสบการณ์ที่ ได้มาปรับใช้ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของอบต.ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

 10.โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ก็เป็นประเพณีที่สําคัญที่ได้มีการปฏิบัติสืบต่อ    
กันมาแล้วหลายปี ในปีต่อๆไปอบต.จะได้เข้าไปมีบทบาทร่วมกับประชาชนได้มากขึ้น 

 11.โครงการสืบสานประเพณีการจัดงานวันสาร์ทเดือนสิบ เพ่ือเป็นการส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมให้กับประชาชนในตําบลโคกทราย และอีกหลายๆโครงการตามร่างแผนพัฒนา5ปี  
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เพ่ือให้อบต.สามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ครอบคลุม   
ตามอํานาจหน้าที่ ที่กําหนดไว้ ในส่วนของแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565  โครงการของ
ปีงบประมาณ 2562-2563-2564 เป็นโครงการเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนโครงการที่
ได้บรรจุไว้ในปี งบประมาณ 2565  จํานวน ๒๐ กว่า โครงการนั้น ตามรายละเอียดที่ได้แจก
ให้กับสมาชิกแล้ว ซึ่งรายละเอียดตั้งแต่หน้า 72 เป็นต้นไป   ในส่วนของปี 2565 โครงการ     
ที่เกินศักยภาพของ อบต..เป็นโครงการที่อบต.จะต้องของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนเช่นขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.จากงบพัฒนาจังหวัด จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่นๆเช่น 

 1.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตท่ากุล หมู่ที่ ๔ งบประมาณ 1,180,000 บาท 
 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยควนหมีหมู่ที่ ๗ งบประมาณ 1,480,000 บาท 
 3.โครงการเปลี่ยนท่อเมนท์ระบบประปาหมู่ที่ ๘ งบประมาณ 510,000 บาท 
 4.โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๙ งบประมาณ 1,434,200 บาท 
 5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลาหีด-ทับชุมเห็ด(ช่วงที่๒)หมู่ที่ ๙                            

งบประมาณกว่า 4,500,00 บาท 
 6.โครงการเปลี่ยนท่อเมนท์ระบบประปาหมู่ที่ 11 งบประมาณ 620,000 บาท 
 ๗.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกสายชายหาร-ควนแหวง หมู่ที่ ๑๓  

งบประมาณ 7,953,900 บาท และอีกหลายๆโครงการ 
ในส่วนของโครงการซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบประปาหมู่ที่ ๘ ที่ประธานสภาฯได้แจ้งให้มีการ
ปรับปรุงซ่อมแซมและกลับไปใช้ระบบเดิมนั้น ไม่ได้ใส่ไว้ในแผนฯ เนื่องจากเห็นว่าสามารถจะใช้
งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาให้สามารถใช้ได้เหมือนเดิม
เพ่ือบริการประชาชนให้ได้มีน้ําใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอโดยจะทําการโอนงบประมาณ
2562 ที่เหลือจ่ายมาตั้งเพ่ือจัดซื้อวัสดุมาทําการซ่อมแซมเองได้                        

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. สําหรับการชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) และได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ    
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

นายกิตติพศ วงชะแดง นายกิตติพศ วงชะแดง ส.อบต.หมู่ที่ 6 ได้สอบถามข้อความหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3 ของร่างแผนฯ
ข้อความว่า สมาชิกสภา อบต.โคกทรายประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของแต่ละ
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน จํานวน 13 หมู่บ้านนั้นมีการพิมพ์ผิดหรือไม่ หรือว่ามีการปรับตาม
ระเบียบใหม่ซึ่งเดิมสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน จํานวน 13 หมู่บ้าน         
รวมสมาชิก 26 คน 

นายสนิท ไหมแก้ว นายสนิท ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 7 ได้สอบถามว่าโครงการในแผนฉบับนี้ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหนองไฮเล-โพรงเข้ หมู่ที่ 7 ยาว 500 เมตร แต่ที่ปรากฏในแผนฉบับนี้      
ยาว 435 เมตร ซึ่งโครงการได้มีการบรรจุไว้แล้วในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 แต่ในแผน
ฉบับนี้ไม่มี ไม่ทราบว่าหายไปไหน  แต่ กลั บ เปลี่ ยน โครงการ ใหม่ เป็ น โ ครงการก่ อสร้ า ง
ถนนลาดยางสายโพรงเข-้หนองไฮเล หมู่ที่ ๗ กว้าง 5 เมตร ยาว 435 เมตร ซึ่งความยาวขาดไป 
65 เมตร จึงขอทราบว่าโครงการนี้ใครเป็นคนเขียนแบบและประมาณการโครงการ ซ่ึงโครงการ 
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ในแผนพัฒนาฉบับใหม่ ผิดหรือว่าถูก แล้วโครงการเดิมในข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2562 
หายไปไหน ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบการประมาณการ ถนนลูกรังหรือใช้หินคลุกขอให้ประมาณ
การราคาให้ถูกต้อง ถ้าจะทําใหม่ก็ขอให้ช่างทําประมาณการใหม่ให้ตลอดสาย ถนนทั้งสายนี้ยาว
ประมาณ 1,100 เมตร งบประมาณตลอดสาย 2,500,000 บาท เนื่องจากว่ามีงบประมาณ
เหลือจ่ายจํานวนมาก และส.อบต.สนิท ก็ได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบแล้วด้วยว่าถนนสายนี้จะ
ดําเนินการในปีงบประมาณ 2562 ทําไมไม่ถึงยังไม่ได้ดําเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ชี้แจงรายละเอียด 

นายขจรพงศ์  มีข า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก.อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดของ ส.อบต.กิตติพศ ว่าพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศใช้แล้ว มาตรา45 
ภายใต้บังคับ 45/1 สภาองค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
จํานวนเขตเลือกตั้งละ 1 คน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลนั้น ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งฯ ตําบลโคกทรายมี 13 หมู่บ้าน
หรือ 13 เขตเลือกตั้ง จึงสามารถมีสมาชิกได้หมู่บ้านละ 1 คน จํานวน 13 หมู่บ้าน ก็มี สมาชิก.
อบต.ได้จํานวน 13 คน 

 ในส่วนคําถามของ ส.อบต.สนิท ไหมแก้ว รายละเอียดจะอยู่ในวาระถัดไป เรื่องการขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเดิมที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโพรงเข้-หนอง
ไฮเล หมู่ที่ 7 งบประมาณตั้งไว้ 1,085,000 บาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร แต่ไม่
สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เนื่องจากว่าเมื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลางได้ไป
ตรวจสอบพ้ืนที่ก่อสร้างแล้วปรากฏว่าขนาดความกว้างของถนนไม่ตรงกับที่ประมาณการไว้และ
ประมาณการราคาหินคลุกตั้งไว้ต่ํากว่าราคามาตรฐานของพาณิชย์จังหวัดไม่ สามารถทําได้        
6 เมตร   เนื่องจากพ้ืนที่มีจํากัด จึงต้องมีการปรับลดขนาดความกว้างให้เหลือ 5 เมตร และใน
ส่วนของความยาว 500 เมตรก็ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากได้มีการประมาณการราคา
วัสดุในส่วนของหินคลุกต่ํากว่าราคามาตรฐานของพาณิชย์จังหวัด แต่ได้ประมาณการราคาไว้เป็น
ราคาของดินลูกรังคือประมาณการราคาไว้ ราคา 90 บาท แต่ในความเป็นจริงแล้วราคาหินคลุก
จากพาณิชย์จังหวัดพัทลุงราคา 300 กว่าบาท/ลบ.ม. ซึ่งทําให้งบประมาณขาดไปกว่า 
500,000 บาท ราคาที่ประมาณการไว้ เดิมจึงไม่ถูกต้อง กับประมาณการราคาที่คํานวณ       
ในปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับลดปริมาณงานทั้งความกว้างและความยาวตามที่ได้แจ้งให้ ส.อบต.
ทราบตั้งแต่ต้นแล้ว เพราะฉะนั้นโครงการที่ได้มาจากประชาคมหมู่บ้าน จากประชาชน และจาก 
ส.อบต.จึงยังเป็นข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ก่อนที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องทําการไปสํารวจพ้ืนที่ 
สถานที่ วัดขนาดความยาว ความกว้าง เพ่ือนํามาประมาณการราคาใหม่ ซึ่งในครั้งที่ผ่านมาเข้าใจ
ว่าถนนสายนี้ชื่อ ความยาว ความกว้าง ถูกต้องแล้ว แต่ปรากฏว่ายังไม่ถูกต้อง จึงได้นําเสนอ    
ต่อสภาเพ่ือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงใหม่ในวาระถัดไป โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
โพรงเข้-หนองไฮเล หมู่ที่ ๗ เดิม กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร ใหม่แก้ไขเป็นกว้าง 5 เมตร       
ยาว 435 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,175 ตร.ม. 
เหตุผล  1.เพ่ือให้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ 
 2.ลดขนาดความยาวให้ได้เท่ากับงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
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 3.จําเป็นต้องทํา 5 เมตร เนื่องจากพ้ืนที่ใช้สอยจริงมีขนาดกว้าง 5 เมตร ไม่ใช่ 6 เมตร 
โครงการเดิมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้นไม่ได้หายไปไหน จะได้
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแน่นอนหลังจากที่สภาฯได้อนุมัติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงใหม่     
ในวาระถัดไป และในส่วนของโครงการในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ลําดับที่ ๙ 
หน้า 76 เป็นโครงการที่จะทําในลําดับต่อไป คือช่วงที่ 2  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
โพรงเข้ -หนองไฮเล (ช่วงที่  2) หมู่ที่  ๗  กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร งบประมาณ 
2,850,000 บาท ขนาดกว้าง 6 เมตรผิดจึงขอแก้ไขเป็น 5 เมตร เนื่องจากถนนเดิมกว้าง      
5 เมตร ตลอดสาย 

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. สําหรับการชี้แจงรายละเอียดและได้เปิด
โอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

นายสหัส ไหมแก้ว นายสหัส ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 4 ได้ให้ความเห็นว่า ขนาดความยาวถนน จาก 500 เมตร    
ตัดเหลือ 435 เมตร ความกว้างจาก 6 เมตร ตัดเหลือ 5 เมตร แต่งบประมาณยังขาดอีกมาก 
แสดงถึงการคํานวณท่ีผิดพลาดมาก และโครงการดังกล่าวได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯเรียบร้อยแล้วไม่
น่าจะผิดพลาด แต่ก็ไม่ได้ตําหนิปลัดอบต.หรือว่านายช่าง แต่อยากจะให้นายช่างที่คํานวณราคา
พยายามอย่าให้มีการผิดพลาดอีก เพราะจะโดนตําหนิจากชาวบ้านว่าทําไมถึงไม่สามารถคํานวณ
งานได้เนื่องจากว่าถนนสายนี้มีมานานแล้ว จึงขอให้ช่างพยายามทํางานให้ถูกต้องด้วย  

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 
นายขจรพงศ์  มีข า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก.อบต.ได้กล่าวขอบคุณ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ที่ให้คําแนะนํา และได้ชี้แจง

รายละเอียด  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโพรงเข้-หนองไฮเล หมู่ที่ ๗ สาเหตุที่ผิดพลาด
เกิดจากการคํานวณราคา การสํารวจ ออกแบบ ซึ่งเมื่อไปสํารวจสถานที่แล้วไม่สามารถทําได้ตาม
แบบเดิม เนื่องจากปริมาณงาน ขนาด และราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงได้นําเสนอขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเพ่ือให้สภาพิจารณาอนุมัติในวาระถัดไป จึงจะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้  

 เพราะฉะนั้นโครงการที่ได้มาจากประชาคม จึงต้องชัดเจนทั้งชื่อ โครงการ ขนาด ความกว้างและ
การอุทิศที่ดินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯเพ่ิมเติมของปีงบประมาณ 
2565 จึงยังเป็นเอกสารแนบ เพ่ือกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีก ส่วนการผิดพลาดของโครงการนี้
นายช่างที่ประมาณการคือนายปราถนา ชนาธิป ไม่ใช่นายช่างวิเชียร ชนะสิทธิ์ แต่ก็ถือเป็น
บทเรียนจากที่ประชุมทีไ่ด้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าการทํางานจะต้องมีความรอบคอบ เพ่ือไม่ให้ชาวบ้าน 
เสียประโยชน์ หากคํานวณราคาถูกต้องตั้งแต่ต้นคงจะไม่เกิดความล่าช้า จึงขอยอมรับผิดและ
ขอรับฟังคําแนะนําของสมาชิก 

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.สําหรับการชี้แจงรายละเอียดและได้เปิด
โอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้แสดงข้อคิดเห็น 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัย 
ประธานสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

จํานวน  15  เสียง ไมเ่ห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 
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5.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2562 

 1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโพรงเข้-หนองไฮเล หมู่ที่ 7   
 2.รายการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ซุ้ม  

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโพรงเข้-หนองไฮเล หมู่ที่ 7 
 2.รายการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ซุ้ม  

นายขจรพงศ์  มีข า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก.อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโพรงเข้-หนองไฮเล หมู่ที่ 7 ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วก่อน
หน้านี้ 
2.รายการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ซุ้ม ขอแก้ไขชื่อเพ่ือให้ถูกต้องตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนขนาดความกว้าง ความยาว และงบประมาณคงเดิม 
ข้อความเดิม 
รายการพระบรมฉายาลักษณ์ จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิน 98,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อและติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย  
วรางกูร กรอบไฟเบอร์ ขนาด 2.4x3.95 เมตร  
ข้อความใหม่ 
รายการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ซุ้ม  งบประมาณ 98,000 บาท เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯพร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ซุ้ม กรอบไฟเบอร์ ขนาด 
2.4x3.95 เมตร เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.สําหรับการชี้แจงรายละเอียดและได้เปิด
โอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้แสดงข้อคิดเห็น 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัย 
ประธานสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโพรงเข้-หนองไฮเล หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 5 เมตร          
ยาว 435 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่นอยกว่า 2,175 ตรม.  
2.รายการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ซุ้ม กรอบไฟเบอร์กลาส       
ขนาด2.4x 3.95 เมตร เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562     
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโพรงเข้-หนองไฮเล หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 5 เมตร          
ยาว 435 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่นอยกว่า 2,175 ตรม.  
2.รายการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ซุ้ม กรอบไฟเบอร์กลาส       
ขนาด2.4x 3.95 เมตร เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
จํานวน  15  เสียง ไมเ่ห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 
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๕.๓  การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (กรณีครบวาระ) 

ประธานสภาฯ ไดข้อให้สภาฯ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ ส.อบต.เห็นว่าเหมาะสม 
สามารถท างานได้ ซ่ึงกรรมการคนเดิมมี 3 คน  
1.นายมิตร  รักเงิน ส.อบต.หมู่ที่ 1 ซึ่งได้ลาออกจาก ส.อบต.ไปแล้ว 
2.นายลาภ  จู้สวสัดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 9 ครบวาระ แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมวันนี้ 
3.นายสหัส ไหมแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 4 ครบวาระ และร่วมประชุมวันนี้ 
และได้ขอให้ปลัด.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. อธิบายบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  

นายขจรพงศ์  มีข า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก.อบต. ได้อธิบายบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า
หน้าที่หลักคือจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการประชุมประชาคมร่วมกับเจ้าหน้าที่
จัดทําแผนฯ เพ่ือคัดเลือกโครงการและนําเสนอโครงการให้คณะกรรมการสนับสนุนแผนและเมื่อ
คณะกรรมการสนับสนุนแผนจัดทําร่างแผนเสร็จแล้วก็ส่งต่อมาให้คณะกรรมการพัฒนาฯชุดนี้
ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ เสร็จแล้วจึงส่งให้สภาฯพิจารณาต่อไป และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นส่วนหนึ่งมาจากการคัดเลือกจากสมาชิกสภาฯ จํานวน 3 คน มีวาระในการดํารง
ตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

ประธานสภาฯ ได้ขอให้สภาฯ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จํานวน ๓ คน และได้เชิญสมาชิก
สภาเสนอชื่อสมาชิกสภา เป็นกรรมการคนที่ 1 

นายสหัส ไหมแก้ว นายสหัส ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 4 เสนอนายสวิง จันทภาโส ส.อบต.หมู่ที่ 13 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
 ผู้รับรองคนที่ 1 นายพิณ วรรณา ส.อบต.หมู่ที่ 11 
 ผู้รับรองคนที่ 2 นายบุญณะ  แก้วดี ส.อบต.หมู่ที่ 12 
ประธานสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอ่ืนและที่ประชุมไม่เสนอ จึงสรุปว่า                 

นายสวิง  จันทภาโส ได้รับเลอืกเป็นคณะกรรมการพัฒนาคนที่1 
จึงขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภา เป็นกรรมการคนที่ 2  

นายบุญณะ  แก้วดี นายบุญณะ  แก้วดี ส.อบต. ม.12 เสนอ นายกิตติพศ วงชะแดง ส.อบต หมู่ที่ 6 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 คน 
 ผู้รับรองคนที่ 1 นายอรุณ สุขไกร  ส.อบต.ม.12 
 ผู้รับรองคนที่ 2 ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ ศรีวิไล ส.อบต.ม.5 
ประธานสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอ่ืนและที่ประชุมไม่เสนอ จึงสรุปว่า                 

นายกิตติพศ  วงชะแดง ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาคนที่2 
จึงไดเ้ชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภา เป็นกรรมการคนที่ 3  

ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ ศรีวิไล ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ ศรีวิไล ส.อบต. ม.5 เสนอ นายสวัสดิ์  สพุีฒ ส.อบต.หมู่ที่ 2 เป็นกรรมการ  
คนที่ 3 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 คน 
 ผู้รับรองคนที่ 1 นายสัญญา อุไรรัตน์ ส.อบต.ม.10 
 ผู้รับรองคนที่ 2 นายกิตติพศ วงชะแดง ส.อบต หมู่ที่ 6 
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ประธานสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอ่ืนและที่ประชุมไม่เสนอ จึงสรุปว่า                 

นายสวัสดิ์  สีพุฒ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาคนที่3 
มติที่ประชุม คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 
 1.นายสวิง จันทภาโส ส.อบต.หมู่ที่ 13       

2.นายกิตติพศ วงชะแดง  ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
 3.นายสวัสดิ์  สีพุฒ ส.อบต.หมู่ที่ 2 
ประธานสภาฯ สั่งพักการประชุม 15 นาท ี
เวลา 14.30 น. เริ่มประชุมต่อ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ไดข้อให้ส.อบต.ที่ต้องการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอ่ืนๆ 
นายสหัส ไหมแก้ว นายสหัส ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 4 แจ้งปัญหาด่วน เรื่องถนนลูกรังที่เป็นหลุมบ่อ ของหมู่ที่ 4 

จํานวน 2 สาย 
1.สายท่าเคียน-ชายหาร 
2.สายเกาะสัก-หลาหยีน้ํา 
และเพ่ิมเติมในส่วนของน้ําประปาขณะนี้มีใช้ตลอดทั้งหมู่บ้านแล้ว ถึงจะไม่สมบูรณ์ ในส่วนที่เจาะ
ประปาที่เกาะสัก ถึงจะมีน้ําไม่เพียงพอ แต่น้ําก็ใสน่าจะดึงมาใช้ได้ ตอนนี้เรื่องน้ําชาวบ้านก็พอใจ
พอสมควร และขอบคุณปลัดอบต.ที่ได้ดําเนินการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตให้สามารถใช้ได้
แล้ว 

นายสัญญา อุไรรัตน์       นายสัญญา อุไรรัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ 10 แจ้งปัญหาเรื่องถนนลูกรังเป็นหลุมบ่อมากจํานวน ๒ สาย 
   1.สายทางเกวียน-กันข้าวแห้ง 
   2.สายหนักข่อย-ควนเพ็ง เป็นหลุมบ่อมากบริเวณชุมชน 
นายพิณ  วรรณา นายพิณ  วรรณา ส.อบต.หมู่ที่ 11 ได้เสนอความคิดเห็นเรื่องถนนเป็นหลุมบ่อ ปีนี้อยากจะให้  
   อบต.ตั้งงบประมาณในการซ่อมถนนทั้งตําบล คิดว่าใช้งบประมาณไม่มาก ไม่สิ้นเปลือง และมี 

ความเห็นว่าไม่น่าจะใช้วิธีถมแล้วใช้รถเกลี่ย อยากจะให้ใช้วิธี เกรด บด อัดเพราะถนนลูกรัง      
มีทุกหมู่บ้าน น่าจะใช้งบประมาณน้อยและถาวรมากกว่าวิธีถมแล้วใช้รถไถเกลี่ย  
2.เรื่องที่ชาวบ้านฝากถามมาเรื่องฝายโพรงเข้ ซึ่งช่างได้ไปสํารวจเรียบร้อยแล้วและตนเองก็ได้
บอกกับชาวบ้านไว้แล้วด้วยว่าปีนี้จะได้ซ่อม แต่ตอนนี้ช่างกลับบอกว่าขณะนี้ฝายโพรงเข้         
ไม่สามารถซ่อมได้ จึงขอให้ปลัดอบต.ชี้แจงเหตุผลให้กับชาวบ้านทราบว่าทําไมถึงไม่สามารถ
ดําเนินการได ้

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ชี้แจงรายละเอียดปัญหาต่างๆ 
นายขจรพงศ์  มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้ชี้แจงปัญหา 
    ในส่วนของหมู่ที่ 4 เรื่องถนนลูกรังสายเกาะสัก-หลาหยีน้ําและสายท่าเคียน-ควนเพ็ง จะให้ช่าง 

ไปดําเนินการสํารวจ ในส่วนของหมู่ที่ 10 สายทางเกวียน-กันข้าวแห้ง และสายหนักข่อย-     
ควนเพ็งก็จะให้ช่างไปดําเนินการสํารวจเพื่อซ่อมแซมต่อไป 
ในส่วนของส.อบต.หมู่ที่ 11 การซ่อมถนนทั้งตําบลโดยจ้างรถเกรด รถบด ทุกสายจะต้องขอ
ตรวจสอบงบประมาณก่อน เพราะว่างบประมาณที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว 1,000,000 บาท ได้ซ่อม
ถนนลาดยาง และถนนลูกรังไป 1 ครั้งแล้ว ตอนนี้งบประมาณคงเหลือสองหมื่นกว่าบาท  
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เพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องให้ช่างไปสํารวจแต่ละสายอีกครั้ง แต่ถ้าซ่อมถนนทั้งตําบลก็ต้องใช้
งบประมาณมากจึงต้องตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่ายว่ามีเพียงพอที่จะสามารถดําเนินการ
ซ่อมแซมถนนทั้งตําบลตามที่ ส.อบต.หมู่ที่11 เสนอมาได้หรือไม่นั้น ในส่วนของงบประมาณ    
หากเป็นสิ่งจําเป็นก็ต้องมีการโอนเพิ่มเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ยกตัวอย่างเช่นโครงการจัดซื้อซุ้ม 
เฉลิมพระเกียรติฯ ที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ จึงได้ขอโอนเพ่ิมตั้งจ่ายรายการใหม่จากเงินเหลือ
จ่ายบางรายการ ในส่วนของฝายโพรงเข้ ไดใ้ห้ช่างไปสํารวจ เขียนแบบและบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากต้องตั้งงบประมาณก่อนดําเนินการ 
โครงการซ่อมแซมฝาย โพรงเข้จะตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ไม่สามารถดําเนินการได้จึงขอให้ ส.อบต.หมู่ที่ 11 ไดแ้จ้งให้ชาวบ้านทราบด้วย 
ในส่วนของหมู่ที่ 10 ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังชลประทานเพ่ือดําเนินการซ่อมแซม 
ในส่วนของหมู่ที่ 7 ไม่สามารถซ่อมแซมไดเ้นื่องจากผิดรูปแบบเดิมที่กรมฯกําหนด และทาง อบต.
ไปสํารวจแล้วปรากฏว่าฝายเดิมสร้างสูงมากมีช่องส่งน้ําช่องเดียว เมื่อฝนตกทําให้น้ําอัดสูง จึง
ต้องดําเนินการเพ่ิมช่องเป็น 3 ช่องและลดระดับความสูงลงประมาณ 20 ซม. เมื่อฝนตกน้ําก็
สามารถระบายได้เร็วขึ้น ในช่วงหน้าแล้งก็สามารถเก็บกักน้ําได้ และต้องดําเนินการในช่วง
หน้าแล้ง ในส่วนของถนนลูกรัง ได้มีการไปสํารวจแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ดําเนินการซ่อมแซม   
เช่นสายต้นบก-ขนุนปาน หมู่ที่ 6,สายต้นบก-หนองเป็ดน้ํา หมู่ที่ 6, สายเกาะเข็ม-กันข้าวแห้ง 
หมู่ที่ 10,สายริมคลอง-กันข้าวแห้ง-บ้านกันแร่ หมู่ที่ 10, สายวังอีคุย-ทับชุมเห็ด หมู่ที่ 7 
ในส่วนที่สมาชิกเสนอมาเพ่ิมเติมของหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 สายทางเกวียน -กันข้าวแห้ง กับสาย
เกาะเข็ม-กันข้าวแห้ง ที่เป็นสายเดียวกัน ซึ่งปลัดอบต.ได้ไปสํารวจแล้ว ตอนนี้จะหางบประมาณ
เพ่ือโอนเพิ่มและจะดําเนินการซ่อมแซมในเร็วๆนี้ 

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. สําหรับการชี้แจงรายละเอียดและขอให้      
ส.อบต.แจ้งข้อมูลถนนลูกรังที่เป็นหลุมบ่อให้กับปลัดอบต.หลังจากเลิกประชุมและได้เปิดโอกาส
ให้สมาชิกสภาฯสอบถามปัญหาอ่ืนๆ 

นายเกษม นวนทอง นายเกษม นวนทอง ส.อบต.หมู่ที่ 3 แจ้งข้อมูลในหมู่ที่ 3  
1.เรื่องถนนสายเจริญทรัพย์ 1 และ เจริญทรัพย์ 2 ถนนเป็นหลุมบ่อมาก  
2.เรื่องไฟฟ้าสาธารณะดับบริเวณบ้านนายอีด-บ้านจ่าเสริม 

ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ ศรีวิไล  ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ ศรีวิไล  ส.อบต.หมู่ที่ 5 แจ้งข้อมูลเรื่องถนนคอนกรีตสายไปตลาดโคกทราย  
ซึ่งเป็นถนนอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.พัทลุง และถนนบริเวณสามแยกทางไปหารเทา   
ชํารุดมาก จึงขอให้ปลัดอบต.และกองช่างช่วยประสานให้ อบจ.พัทลุง มาตรวจสอบและ
ดําเนินการซ่อมแซมให้ด้วย 

นายสนิท ไหมแก้ว นายสนิท ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 7 แจ้งข้อมูลเรื่องไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหน้าบ้านตนเอง   
ไฟฟ้าดับ 1 ดวง และขอติดตั้งใหม่อีก 1 ดวง บริเวณหน้าบ้านนายรัน แต่ยังไม่ได้ยื่นเอกสาร 
และได้ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ช่วยประสานงานเรื่องถนนสายควนแหวง-หารเทาซึ่งตอนนี้
ดําเนินการเสร็จแล้ว 
2.สอบถามเรื่องการขุดลอกคลองฝายแม่เตย ขอให้ปลัดอบต.ช่วยประสานงานกับ อบจ.พัทลุง 
หรือชลประทานว่าได้ดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว 
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3.เรื่องถนนสายหนองไฮเล-โพรงเข้ ชื่อเดิม แต่เดี่ยวนี้เรียกเป็นโพรงเข้-หนองไฮเล ขอให้รีบ
ดําเนินการอย่างรวดเร็ว เพราะชาวบ้านตั้งความหวังไว้ ที่ผ่านมาใช้งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน
เป็นส่วนใหญ่ ถนนเป็นเรื่องสําคัญที่สุดสําหรับประชาชน ขอให้รีบดําเนินการโดยด่วน 

นายกิตติพศ วงชะแดง นายกิตติพศ วงชะแดง ส.อบต.หมู่ที่ 6 นําเสนอปัญหา 1.เรื่องถนนหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 10 
บริเวณสะพาน ซึ่งน่าจะเป็นสะพานปีเดียวกับสะพานฝั่งหมู่ที่ 6 ด้านทิศเหนือที่เชื่อมกับหมู่ท่ี 6  
ต.ดอนทราย ลักษณะสะพานแคบ รั้วสะพานชํารุด เกือบจะเป็นสะพานหัวล้าน จะมีวิธีการใด   
ที่จะซ่อมแซมได้บ้าง 

 2.เรื่องถนนก่อนถึงสะพานบริเวณสะพานเกาะตอหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 10 ซึ่งมีประวัติการตาย
จากอุบัติเหตุขับข่ีรถ อยากให้ดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก ซึ่งก่อนหน้า
นี้ คุณดิก ช่างฝ้า ได้ซื้อแอสฟัลมาซ่อม ตนเองก็ได้อนุโมทนา สาธุที่เขาได้ทําดีต่อแผ่นดิน        
ซึ่งสูงสุดการปกครองประเทศ โดยเป้าหมายหลักที่คนรวยพอมีเงินก็ได้ช่วยเหลือเจือจุนให้กับ
สังคม  

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ชี้แจงรายละเอียดปัญหาต่างๆ 
นายขจรพงศ์  มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้ชี้แจงปัญหาปัญหาต่างๆ 
   1.เรื่องถนนของหมู่ที่ ๕ ฝาก รก.ผอ.กองช่างให้ช่างไปสํารวจและถ่ายรูปเพื่อประสานไปยัง 

อบจ.พัทลุง  
2.เรื่องถนนบริเวณสะพานหมู่ที่6 เชื่อมหมู่ที่ 10 ขอให้ ส.อบต.สัญญา แจ้งรายละเอียดกับทาง
กองช่างเพื่อจะได้ให้ช่างไปสํารวจและดําเนินการซ่อมแซมต่อไป 
และขอฝาก ส.อบต.ขอบคุณ คุณดิกท่ีได้ซื้อแอสฟัลซ่อมถนน สําหรับประชาชนที่มีจิตอาสา อบต.
โคกทรายไม่ปฏิเสธความปรารถนาดีที่ให้การช่วยเหลือ เพราะบางครั้งงบประมาณของ อบต.
ค่อนข้างจํากัดโดยเฉพาะการซื้อแอสฟัล ทาง อบต.ไม่ได้ซื้อเพราะถ้าซื้อให้กับหมู่ใดหมู่หนึ่งก็ต้อง
ซื้อให้หมู่อ่ืนๆอีกทุกหมู่ 
ในส่วนของ ส.อบต.สนิท  ไหมแก้ว เรื่องไฟฟ้าส่องทางที่ดับ ทาง อบต.มีแผนการซ่อมเป็นระยะๆ 
ส่วนของหมู่ที่ 7 ก็จะให้ช่างไปดําเนินการซ่อมแซมให้เร็วที่สุด ในส่วนของบ้านนายรันที่ขอติดตั้ง
ใหม่ไม่ทราบว่าอยู่ในจุดเสี่ยงหรือไม่ ถ้าเป็นถนนโดยทั่วไปก็จะไม่ติดตั้งเพราะจะติดตั้งให้เฉพาะ
จุดเสี่ยงเนื่องจากงบประมาณมีจํากัด ซึ่งได้ชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุมสภาฯไป 2 ครั้งแล้ว 
ส่วนจุดเดิมที่ชํารุดก็จะดําเนินการซ่อมแซมให้ปกติ ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อาจจะ
มีการสํารวจจุดเสี่ยง จุดสําคัญเพ่ิมเติมหรือไม่ก็จะไปสํารวจอีกครั้งในโอกาสต่อไป 
ในส่วนของการขุดลอกฝายแม่เตย ก็ได้ส่งหนังสือไปให้ชลประทานเพ่ือขอให้ดําเนินการซ่อมแซม
แล้ว และวันก่อนรองผู้ว่าขจรศักดิ์  เจริญโสภา มาเปิดงานของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ทาง อบต.ก็ได้
ฝากเรื่องของฝายปากหลงกับฝายแม่เตยซึ่งปัญหาเรื่องน้ําสําคัญมากกับเกษตรกร อบต.ก็จะเร่ง
ดําเนินการให้ช่างไปลงสํารวจและถ่ายรูปส่งเรื่องไปกับรองผู้ว่าฯเพ่ือให้เร่งดําเนินการแต่ก็ยัง
คาดหวังแน่นอนไม่ได้เพราะ อบต.ทําได้เพียงแต่ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังชลประทาน 
ส่วนเขาจะดําเนินการให้ได้หรือไม่ก็ไม่ ก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานของเขาจะจัดสรรงบประมาณ       
จึงอยากจะขอให้ ส.อบต.ตอบกับชาวบ้านตามข้อมูลนี้ด้วย ไม่ใช่ว่าเมื่อ อบต.ไปสํารวจแล้วก็
เข้าใจผิดคิดว่าสามารถดําเนินการได้เลย ถึงแม้โครงการบรรจุไว้ในแผนแล้วก็ยังบอกไม่ได้ว่า 
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สามารถดําเนินการได้ ส่วนโครงการที่สามารถดําเนินการได้คือโครงการที่ผ่านสภาฯและบรรจุไว้
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้วเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นโครงการที่บรรจุไว้ใน 
แผนพัฒนาฯของปี 2563 ซึ่ง อบต.ได้ของบประมาณหน่วยงานอ่ืนไปแล้ว อยู่ในลําดับที่ 20 
ของแผนอําเภอ  แผนดําเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ ตั้งไว้ 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติ
การ แต่พอเขาแปรญัตติงบประมาณก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับงบประมาณของรัฐบาลที่จะ
จัดสรร ในส่วนของการชี้แจงงบประมาณมีโครงการที่อยู่ในแผนกี่โครงการ และบรรจุไว้           
ในข้อบัญญัติกี่โครงการ จะดําเนินการได้เมื่อไหร่ส่วนใหญ่จะบอกกับพนักงานตลอด พนักงานจะ
บอกไม่ทราบไม่ได้เพราะปลัดอบต.ได้ประชุมชี้แจงให้ฟังโดยตลอด และได้สร้างความเข้าใจกับ
ชาวบ้านทุกเวทีให้ทราบว่าโครงการไหนสามารถดําเนินการได้  หรือไม่ได้เพราะสาเหตุอะไร   
ส่วนใหญ่จะแจ้งให้ ส.อบต.ทราบไปหมดแล้ว  ถ้าหากทุกท่านจําได้ แต่โครงการที่ใส่ไว้            
ในแผนพัฒนาฯของปีถัดๆไปนั้น ถ้าหากเลือกนายกอบต.คนใหม่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของนายก
อบต.แต่ละคน แต่ ณ ปัจจุบันในส่วนของปลัดอบต.ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงจะยึดตามระเบียบและจะ
ใช้ตามลําดับที่บรรจุไว้ในแผนฯเป็นหลัก แต่กรณีที่ลําดับที่ 1 เป็นโครงการที่ขอหน่วยงานอ่ืนไป
แล้วก็จะมาตั้งงบประมาณซ้ําซ้อนไม่ได้ เพราะคาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณที่
ขอไปนายกอบต.หรือปลัดอบต. อาจต้องไปชี้แจงที่สํานักงบประมาณที่ขอไปเอง  เพ่ือจะดึง
งบประมาณซึ่งต่อไปเขาอาจไม่จัดสรรงบประมาณผ่านจังหวัดแล้ว ขณะนี้ปี พ.ศ.2562 อบจ.
และเทศบาลขนาดใหญ่ เทศบาลนครก็ได้ไปชี้แจงที่สํานักงบประมาณแล้ว เหลือแต่เทศบาล
ขนาดเล็กและอบต.ที่ไม่ต้องไปชี้แจงงบประมาณที่ขอไปกรมฯ สิ่งที่สํานักงบประมาณต้องการ
ข้อมูลคือ 
1.โครงการต้องผ่านกระบวนการประชาคม 
2.โครงการต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ 
3.โครงการต้องมีความชัดเจน ไม่มีปัญหาเรื่องสถานที่ก่อสร้าง 
4.มีจุดพิกัดท่ีชัดเจน 
ยกตัวอย่างเช่น โครงการก่อสร้างถนนสายทางเกวียน-เกาะเข็ม จุดพิกัดจากทางเกวียน-เกาะเข็ม 
หรือโครงการเกาะเข็ม-ทางเกวียน พิกัดก็จะต้องมาจากปลายทาง-ต้นทาง  โครงการของ อบต.
โคกทราย มีบางโครงการที่จะต้องปรับซึ่งบางโครงการอยู่ถนนสายเดียวกันแต่เรียกชื่อคนละชื่อ 
เพราะฉะนั้นตอนนี้จึงต้องสํารวจและปรับชื่อถนนให้ชัดเจน เนื่องจากถนนทุกสายที่ได้บันทึก
ข้อมูลในระบบ INFO ข้อมูลถนนจะไปปรากฏที่กรมหมดแล้ว 
ในส่วนของโครงการที่ชาวบ้านเลือกไว้ตอนที่ทําประชาคมหากเป็นถนนสายยาวๆก็จะทําเป็นช่วง 
สมมุติ เช่นสายเกาะเข็ม-ทางเกวียน ช่วงที่ 1 ยาวกี่เมตร ช่วงที่ 2 ยาวกี่เมตร ไม่ใช่ว่าช่วงที่1 
สายเกาะเข็ม-ทางเกวียน แล้วช่วงที่ 2 เรียกสายเกาะเคี่ยม-ทางเกวียน ซึ่งที่จริงเป็นถนนสาย
เดียวกัน จึงต้องพยายามปรับฐานข้อมูลของ อบต.โคกทราย ซึ่งก็ต้องไปสํารวจอีกครั้ง อย่างเช่น
เมื่อวันก่อน ถนนของหมู่ที่ 1 จากกว้าง 3 เมตร ปรับให้ได้ 4 เมตร ซึ่งชาวบ้านก็ยอมตัดต้น
ปาล์มทิ้งไป เพ่ือจะได้ดําเนินการต่อให้ครบ 4 เมตร ซึ่งชาวบ้านขอค่าขนย้ายต้นปาล์ม แต่อบต.
ไม่สามารถจ่ายได้เนื่องจากอบต.ไม่มีงบประมาณค่าเวนคืน ถ้าชาวบ้านต้องการถนนเพ่ือให้สัญจร
ไป-มา สะดวก ที่ดินก็มีราคาสูงขึ้น ก็สมควรบริจาคที่ดินเพ่ือให้ประโยชน์กับตัวเอง ให้ประโยชน์
กับชุมชน วันนี้อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่วันหน้าได้ใช้ประโยชน์แน่นอนอย่างน้อยๆ ที่ดินติดถนน 
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ราคาก็แพงขึ้นแน่นอน อยากจะให้ส.อบต.ชี้แจงทําความเข้าใจกับชาวบ้านเพ่ือที่ อบต.จะได้
ทํางานได้ง่ายขึ้น 

ประธานสภาฯ  ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. และได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ 
สอบถามปัญหาอื่นๆ 

น.ส.สมบูรณ์ พุ่มแก้ว น.ส.สมบูรณ์ พุ่มแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5 ไม่ได้พูดเรื่องน้ํา เรื่องไฟฟ้า แต่ขอบอกกล่าวให้กับ ส.อบต. 
ทราบ เนื่องด้วยวันที่ 29 พ.ค.2562 ที่ผ่านมารายการบุญไม่จํากัดของโทรทัศน์ช่อง 5 ได้มาที่
หมู่ที่ 8 บ้านของคุณยายเติ้ม เทพสุริบุญ ซึ่งวันนั้นเขาได้ประสานมายังอนามัยควนปอมแต่ไม่ได้
ประสานมายัง อบต. ตนเองทราบขณะนั้นนักข่าวและนายอําเภอมาถึงพ้ืนที่แล้วและนายอําเภอ 
ก็ถามว่าปลัดอบต.ไปไหน จึงได้ตอบไปว่าปลัดอบต.ยังไม่ทราบเรื่องเนื่องจากตนเองก็พ่ึงทราบ
เหมือนกัน ซึ่งทางหน่วยงานเขาจะพิจารณาการให้ทุนกับคุณยายเติ้ม โดยให้ตนเอง น.ส.สมบูรณ์ 
พุ่มแก้วไปรับทุนแทน ซึ่งเมื่อเขามาตรวจสภาพบ้านมีทั้งคนแก่และคนพิการไม่สามารถไปรับทุน
ด้วยตนเองได้ ในวันที่ 29 พ.ค.2562 เขามาทํารายการและวันศุกร์ที่ 31 พ.ค.2562 ก็ไปเปิด
สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยทันที ตัวแทนเปิดบัญชีมี 3 คน 
1. นายสมปรารถนา  ฉิมสังข์ 
2. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษควนกุฏพัทลุง 
3. น.ส.สมบูรณ์  พุ่มแก้ว 
ซ่ึงเขายังไม่ระบุจํานวนเงิน โดยกําหนดเดินทางในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 และไปรับเงิน
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านปลัดอบต. นายขจรพงศ์ มีขํา เป็นอย่างสูง 
ที่ให้เงินส่วนตัวเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสนับสนุนรถรับ-ส่งในครั้งนี้  

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณ น.ส.สมบูรณ์  พุ่มแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5 และเสริมว่าตามที่ทราบหนังสือแจ้งเรื่อง
ดังกล่าวไม่ได้แจ้งผ่านมายัง อบต. แต่แจ้งผ่านอําเภอและอนามัยบ้านควนปอม และได้เปิดโอกาส
ให้สมาชิกสภาฯ สอบถามปัญหาอื่นๆ 

นายสนิท ไหมแก้ว นายสนิท ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 7 ได้ขออนุญาตปรึกษาหารือในเรื่องของเอกสาร ยกตัวอย่าง
เรื่องซ่อมแซมถนนลูกรังทั้งตําบล ก่อนดําเนินการซ่อมแต่ละสายใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ 
อยากจะให้ทาง อบต.ส่งเอกสารแจ้งให้ ส.อบต.ในพ้ืนที่ทราบด้วย ซึ่งเดี๋ยวนี้ ส.อบต.ทราบอีกที
ถนนถมไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อชาวบ้านสอบถามว่าถมถนนสายนี้ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ ปริมาณ
ลูกรังกี่ลูกบาศก์เมตรหรือกี่คิว เพราะเงินทุกบาทเป็นภาษีของประชาชนเมื่อชาวบ้านสอบถาม  
ส.อบต.ไม่สามารถตอบได้เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลล่วงหน้า 

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสนิท ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 7  และให้ความเห็นว่างานราชการ หาก       
ส.อบต.ต้องการเอกสาร ประมาณการ ปริมาณงาน สามารถติดต่อที่กองช่าง ซึ่งเอกสารโครงการ
ก่อสร้างทุกโครงการได้ผ่านสภาฯแล้ว แต่ ส.อบต.บางท่านอาจจําไม่ได้ แต่ก็สามารถขอใหม่ได้ 
ท่านสามารถตรวจสอบได้เนื่องจาก ส.อบต.เป็นฝ่ายตรวจสอบและได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติ
หน้าที่นายกอบต. ชี้แจงรายละเอียดปัญหาต่างๆ  

นายขจรพงศ์  มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้แจ้งข้อมูลให้ที่ประชุมเพ่ือรับทราบเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 4 ศูนย์ ที่ได้จัดทําเมนูอาหารตามหลักการคํานวณ เรียกว่าไทยสคูลรัน เป็นสูตรอาหาร
เพ่ือให้เด็กได้กินอาหารกลางวัน มีประโยชน์ต่อร่างกายทําให้การสร้างเสริมพัฒนาการเด็กได้ดีขึ้น 
เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกศูนย์ เด็กจะกินอาหารเมนูเดียวกัน ซึ่งคุณครูได้ส่งรูประหว่างเด็กกินอาหาร 
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รายงานมายัง อบต.ทุกวัน เมนูอาหารเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้รับจ้างที่รับจ้างไปแล้ว  รายหัว
หัวละ 20 บาท สมมุติคํานวณสูตรอาหารไว้แล้ววันนี้ว่าเมนูมะละกอสุก แล้วจะไปเอาอย่างอ่ืน
มาแทนมะละกอสุกไม่ได้ ต้องจัดหามาให้ได้ เพราะก่อนที่จะเสนอราคาไปให้กับผู้รับจ้าง อบต. 
จะมีตารางอาหารให้เรียบร้อยแล้วซึ่งผู้ประกอบการก็รับทราบแล้ว เมื่อ อบต.ได้ดําเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างเสร็จแล้วจะเปลี่ยนเมนูอาหารทีหลังไม่ได้ ทาง อบต.อยากให้เด็กในศูนย์ของ อบต.     
โคกทรายทุกศูนย์ทุกคนได้รับการดูแลเหมือนกันหมดในเรื่องของการกิน 
ในส่วนของการเรียนการสอน จะปรับปรุงใหม่ทั้งหมดโดยการให้คุณครูทําแผนการเรียนการสอน 
และต้องสอนให้ตรงกับแผนที่ตั้งไว้ สมมุติช่วงเช้าชั่วโมงแรกสอนให้ เด็กแนะนําตัวเอง 
เพราะฉะนั้นทุกศูนย์จะต้องทําพร้อมกันหมด แล้วถามว่า อบต.จะรู้ได้อย่างไรว่าการกินอาหาร
หรือการเรียนทุกศูนย์ทําพร้อมกัน ก็โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องของการ
ทํางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่าการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับวัยตามแผนการ
เรียนการสอนว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดําเนินการตามที่วางแผนไว้ตามมาตรฐานกําหนดหรือไม่  
เพราะฉะนั้นในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากสภาฯ ยกตัวอย่าง ศูนย์พรุพ้อ สมาชิก
ท่านใดอยู่ในเขตพรุพ้อก็แต่งตั้งสมาชิกคนนั้นเป็นกรรมการร่วม เพ่ือจะได้อธิบายให้ชาวบ้านได้รู้
ว่าการทํางานของ อบต.เขาดําเนินการเรื่องอะไรบ้าง จึงขออนุญาต ส.อบต ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการทํางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในส่วนของการตรวจสอบการทํางาน การปฏิบัติงานการให้บริการระบบประปาประจําหมู่บ้าน 
จะแต่งตั้ง ส.อบต.แต่ละหมู่เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในหมู่นั้นๆ เป็นการ      
สุ่มตรวจ ซึ่งตอนนี้ได้ให้น้องๆ กองช่างที่ไปซ่อมระบบประปาส่งภาพรายงานการปฏิบัติงานจริง 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบการทํางานตามที่ท่านประธานบอกว่า ส.อบต.มีหน้าที่ตรวจสอบงาน    
ของฝ่ายบริหาร ซึ่งการตรวจสอบไม่ใช่การจับผิด แต่เป็นการกระตุ้นให้ทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือประโยชน์ของชาวบ้าน การทํางานของพนักงานปัจจุบันต้องเป็นมิติใหม่จะไม่ทํางานหรือ   
มานั่งเฉยๆไม่ได้ บางคนมีงานน้อยก็จะเพ่ิมงานเช่นงานเอกสารเขามีน้อยก็จะมอบหมายงานให้ไป
เก็บค่าน้ําประปา 5 วัน ในหมู่ที่ไม่ได้จ้างบุคคลภายนอก เพ่ือจะได้มีงานและทุกคนต้องเขียน
รายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานอาทิตย์ละครั้ง เสนอปลัดอบต.เดือนละครั้ง จึงสามารถดูปริมาณ
งานแต่ละคนในการทํางานว่าเหมาะสมกับเงินเดือนหรือไม่ มีใครปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการ 
เพราะฉะนั้นจึงได้แต่งตั้ง    ส.อบต.มาดําเนินการตรวจสอบ ประเมินผล ไปสุ่มตรวจศูนย์เด็ก 
และการทํางานของพนักงาน อบต.เพ่ือจะได้ช่วยๆ กัน การทํางานของ อบต.โคกทรายในปัจจุบัน
ไม่อยากให้แบ่งว่าทีมบริหาร แต่ให้เข้าใจว่าพนักงานข้าราชการประจํา ส.อบต.คือส่วนหนึ่งในการ
ทํางานที่จะทําอย่างไรให้ อบต.โคกทรายมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน อีกส่วนหนึ่ง     
ก็ต้องขอแรงจาก ส.อบต. เช่นค้นหาที่ขุดเจาะบ่อบาดาล หรือบางครั้งอาจต้องหาผู้บริจาคที่ดิน
เบื้องต้นหรือผู้เสนอขายที่ดินเบื้องต้น จุดไหนที่คาดว่าจะมีน้ํา แต่จะไม่ขออนุญาตกับกรม
ทรัพยากรก่อนจะลองเจาะถ้ามีปริมาณน้ําตามกําหนดจึงจะทําเรื่องรับโอน หรือรับบริจาคตาม
กฎหมาย แต่ถ้าเจาะแล้วไม่มีน้ําก็จะคืน หาก อบต.ซื้อที่ดินมาก่อนแล้วไปเจาะปรากฏว่าไม่มีน้ํา 
ก็จะเสียประโยชน์เหมือนที่ผ่านมา 
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ในส่วนของพ้ืนที่หมู่ที่ 8 ที่มีสระน้ําใหญ่สามารถขยายเขตประปาภูเขามาพักที่หมู่ที่ 8 แล้วดึง  
ขึ้นถัง ซึ่ง อบต.ก็ต้องไปสํารวจปริมาณน้ําภูเขาก่อนว่ามีเพียงพอหรือไม่ ไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วแต่
ปริมาณน้ําไม่พอ เพราะประปาภูเขามีโอกาสแห้ง อย่างเช่นที่กงหรา น้ําประปาภูเขาแห้งไม่มีน้ํา 
เพราะฉะนั้นจึงต้องสํารวจให้แน่ใจก่อน โดยเอาตัวแทนจาก ส.อบต.แต่งตั้งเป็นกรรมการในการ
สํารวจ อาจจะหมู่บ้านละ 1 คน หรืออาจจะไม่ต้องแต่งตั้งในรูปของกรรมการก็ได้ถ้าท่านช่วยกัน 
สอบถามหาจุดที่น่าจะมีน้ําเพียงพอ เช่นในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 หากท่านกิตติพศ คิดว่าโซนนั้นน่าจะมี
น้ํามาก อนุมานจากถังน้ําประปาในอนามัยที่มีน้ําไม่ขาด คาดว่าพ้ืนที่ตรงนั้นน่ามีมีแนวของระบบ
บาดาล แต่พ้ืนที่ตรงนั้นเป็นที่ดินของวัดไม่สามารถเจาะได้ต้องผ่านกระบวนการขออนุญาต     
คือต้องเช่าซึ่งเคยอธิบายให้ทราบแล้ว  
กรณีท่ี 2 ถ้ามีจุดใกล้เคียงเป็นที่ดิน ส.ป.ก. ถ้าชาวบ้านบริจาคก็สามารถทําได้ แต่เขาไม่สามารถ
ขายได้เพราะที่ดิน ส.ป.ก.ห้ามขาย โอนให้ทายาทได้อย่างเดียว ซึ่งปลัดอบต.ได้ไปสํารวจบริเวณ
นั้นแล้ว 1 ราย แต่เจ้าของบอกว่าเคยเจาะแล้วไม่มีน้ํา ถ้ามีคนบริจาคที่ดินหรือขายที่ดินก็ต้องไป
สํารวจปริมาณน้ําก่อน ถ้าเจอก็รับบริจาคหรือซื้อขาย แต่พ้ืนที่ของ อบต.โคกทรายค่อนข้าง
ลําบากเพราะไม่มีน้ํา ส่วนใหญ่มีน้ํา 2-3 คิว ซึ่งใช้ได้ไม่กี่ครัวเรือน ถ้าเจาะก็ทําให้สิ้นเปลือง
งบประมาณ เรื่องน้ําเป็นสิ่งจําเป็นที่สุด ถ้าเราสามารถบริหารจัดการได้ ชาวบ้านก็จะหมดปัญหา
เรื่องน้ํา แต่ถ้า อบต.ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการ ลําพังปลัดอบต.คนเดียวไม่ชํานาญในพ้ืนที่ แต่ถ้าได้
คําแนะนําปรึกษาจาก ส.อบต.ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่ก็สามารถทํางานได้ง่ายขึ้น จึงขอแจ้งให้ที่
ประชุมสภาฯรับทราบไว้ 
ในส่วนของค่าน้ําประปาคงค้าง รายละเอียดตามที่ประธานแจ้งให้ทราบ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมกับ
ผู้ใหญ่บ้าน 2 ครั้งแล้ว ปัญหาเป็นค่าน้ําประปาค้างชําระตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปีปัจจุบัน   
แต่ส่วนใหญ่ที่ค้างชําระจะเป็นค่าน้ําตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2560 ซึ่งใบเสร็จรับเงินค่าน้ําประปา  
ที่กองคลังออกไว้ มี 3 ส่วน 1.ต้นขั้ว อบต.เก็บเป็นหลักฐานไว้ที่ อบต. 2.ใบเสร็จรับเงินเมื่อ
ชาวบ้านชําระเงินส่วนนี้ก็จะฉีกให้กับผู้ใช้น้ํา 3.ใบแจ้งหนี้กรณีใบเก็บเงินแล้วไม่เจอเจ้าบ้านก็จะ
ฉีกส่วนนี้ไว้ เนื่องจากมีข้อถกเถียงว่า อบต.เอาเปรียบชาวบ้านจ่ายเงินแล้วแต่ไม่ฉีกบิลใบเสร็จให้
ชาวบ้าน แต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากหลักฐานใบเสร็จรับเงินอยู่ที่ อบต.หากชําระหนี้แล้ว
ต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้จึงจะถูกต้องไม่เป็นปัญหาภายหลัง ซึ่งขั้นตอนการเก็บเงินค่าน้ํา         
ในปัจจุบัน เมื่อไปเก็บเงินค่าน้ําแล้วชาวบ้านชําระเงินก็จะฉีกบิลใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้    
ทั้งสองส่วนให้กับชาวบ้านทันที แต่ถ้าผู้ใช้น้ําไม่จ่ายเงินหรือไม่อยู่บ้านก็จะฉีกบิลส่วนที่เป็นใบ  
แจ้งหนี้ไว้ หากมาชําระเงินที่ อบต.ก็จะให้ใบเสร็จรับเงินส่วนที่เหลือ แต่ถ้าไม่มาชําระเงินเกิน    
2 เดือน ก็จะตัดมาตรน้ําตามระเบียบฯ เพ่ือไม่ให้มีปัญหาค่าน้ําประปาค้างชําระเหมือนในอดีต   
ขณะนี้ได้ให้นิติกร ลงไปทําสัญญาผ่อนชําระค่าน้ําที่ค้างชําระตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน 
ตามหลักฐานลูกหนี้ค้างชําระในบัญชีของ อบต.ที่ สตง.ได้ตรวจไว้ ถ้าหากชาวบ้านไม่จ่ายก็เป็น
สิทธิของชาวบ้าน แต่ อบต.จะส่งเรื่องให้อัยการพิจารณา ชาวบ้านต้องไปพิสูจน์กันที่ศาลว่า     
ได้จ่ายไปจริงหรือไม่จริง แต่ถ้าโดยหลักฐานบิลใบเสร็จรับเงินยังอยู่ที่ อบต.หากผู้ใช้น้ําจ่ายเงิน
แล้วหลักฐานก็ต้องอยู่ที่ชาวบ้าน ปลัดอบต.ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านจ่ายจริงหรือไม่ จึงต้อง
พิสูจน์กันด้วยหลักฐาน ซึ่ง อบต.ใช้วิธีลงไปทําสัญญาผ่อนชําระ ตอนนี้ได้ลงไปทําสัญญาที่       
หมู่ที่ 1 เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะลงพื้นที่หมู่อ่ืนๆ ถัดไป 
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สมมุติ มียอดค้างชําระ 3,000 บาท ถ้าผ่อนชําระอย่างต่ําเดือนละ 200 บาท ถ้าผ่อนได้ก็จะ
ออกบิลใบเสร็จรับเงินให้เดือนละ 200 บาท เป็นหลักฐาน ไม่ใช่ผ่อนจ่ายโดยลงสมุดไว้โดยไม่
ออกใบเสร็จ และก็มีชาวบ้านสอบถามมาว่ากรณีชาวบ้านค้างชําระจริง 6 เดือน สาเหตุเพราะ 
อบต.ไม่ไปเก็บเงินซึ่งไม่ใช่ความผิดของชาวบ้าน เพราะฉะนั้นเขาจะไม่จ่าย แต่โดยระเบียบฯ 
ถึงแม้ อบต.จะไม่ได้ไปเก็บ แต่เมื่อใดที่ อบต.ไปเก็บค่าน้ําชาวบ้านใช้น้ําไปแล้วก็ต้องมีหน้าที่  
ชําระเงิน จึงแจ้งให้ ส.อบต.ทราบและชี้แจงให้ชาวบ้านทราบด้วย  ในส่วนที่ชาวบ้านพูดว่าน้ําไหล
บ้างไม่ไหลบ้างนั้น ขอแจ้งให้ทราบว่า อบต.จะเก็บค่าน้ําเฉพาะวันที่น้ําไหลผ่านมาตรน้ํา วันที่น้ํา
ไม่ไหลไม่เก็บ ซึ่งในข้อบัญญัติการใช้น้ําก็ได้เขียนไว้ว่า อบต.อาจจะไม่ส่งน้ําให้ชาวบ้านได้ทุกวัน 
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น 
 1.น้ําไม่เพียงพอ 
2.ระบบประปาชํารุด ท่อแตก ท่อรั่ว 
ปัญหาของระบบประปาในปัจจุบันดีขึ้น แต่ก็ไม่อยากให้กลับไปสู่สภาพเดิม หากพบจุดไหนแตก 
รั่ว ขอให้ ส.อบต.แจ้งให้ทาง อบต.ทราบโดยเร็ว เพราะคนที่เดือดร้อนก็คือชาวบ้าน จึงขอฝาก   
ส.อบต. สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านให้ทราบด้วย 

ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ ศรีวิไล  ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ ศรีวิไล  ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอแจ้งเพ่ือทราบ ปัญหาค่าน้ําประปาในอดีต ครั้งหนึ่ง
ที่ระบบจัดเก็บค่าน้ํามีปัญหาคอมพิวเตอร์ขัดข้องประมาณ 3-4 เดือน ไม่สามารถจัดเก็บ        
ค่าน้ําประปาได้ เนื่องจากไม่สามารถออกบิลได้ ช่วงประมาณปี พ.ศ.2556 จึงอยากเสริมสักนิด
ว่าหากปัญหานี้เกิดขึ้นอีกควรรีบแก้ไขอาจจะออกบิลกับมือ ไม่ใช่ว่าต้องรอให้ซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์เสร็จจงึจะออกบิล เว้นระยะเวลา 2-3 เดือนไม่จัดเก็บทําให้ค่าใช้จ่ายสะสมเป็นยอด
จํานวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาภายใน อบต.ที่เจอในตอนนั้น ถ้าปัญหานั้นเกิดขึ้นอีกขอให้ อบต.
แก้ปัญหาให้สามารถออกบิลเป็นปัจจุบันให้เหมือนตอนนี้ 

ประธานสภาฯ ได้สอบถามสมาชิกอบต.ท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีประเด็นข้อสงสัยและเสนอเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิก.อบต.ทุกคนที่ได้แจ้งและเสนอปัญหาต่างๆต่อปลัดอบต.และปัญหาเรื่อง

น้ําเป็นปัญหาของทุกคน ส.อบต.ทุกคนช่วยกันแจ้งข้อมูลเพ่ือนําไปสู่การแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไปและกล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. และหัวหน้าส่วนทุกคน 
พร้อมสั่งปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา 15.49 น. 
 
      ลงชื่อ          ขจรพงศ์ มีขํา     ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นายขจรพงศ์ มีขํา) 
                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกทราย 

 
 

    ลงชื่อ        สมบูรณ์  พุ่มแก้ว  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นางสาวสมบูรณ์  พุ่มแก้ว) 
                                                         ส.อบต.หมู่ที่ 5 
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ลงชื่อ   อํานวย  ขุนนะ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม           
(นายอํานวย  ขุนนะ) 

              ส.อบต.หมู่ที่ 7 
 

 
 

ลงชื่อ      กิตติพศ วงชะแดง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม           
(นายกิตติพศ วงชะแดง) 

                                                         ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ได้รับรองรายงานการประชุม 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  
เมื่อวันที่     9    สิงหาคม  2562 
         
 

ลงช่ือ       อวิรุทธ  เอ่ียมสุข  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
           (นายอวิรุทธ  เอ่ียมสุข) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
วันที ่    9    สิงหาคม  2562 


