
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2562  
วันที่  29  เดือน มกราคม  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. นายสมชาย  เรืองทอง ส.อบต. ม.4 สมชาย  เรืองทอง  

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

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

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

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

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

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

13. นายปรีชา  ลาภินี   ส.อบต. ม.9 ปรีชา  ลาภินี    

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

15. นายประสาร  สุดสุข ส.อบต. ม.10 ประสาร  สุดสุข  

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

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

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

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

20. นายขจรพงศ์ มีข า เลขานุการสภาฯ ขจรพงศ์ มีข า  
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ผู้ไม่มาประชุม 

1.นายบุญยง  วันทอง ส.อบต. ม.8  ลากิจ 

2.นายลาภ  จู้สวัสดิ์ ส.อบต. ม.9  ขาด 

3.นายพิณ  วรรณา ส.อบต. ม.11  ขาด 

 

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

เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วครบองค์ประชุมโดยมีสมาชิกมาประชุมทั้งหมด 19 คน       
ลา 1 คน ขาด 2 คน  จึงได้เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม 

ประธานสภาฯ  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ 1.1 เรื่องการเก็บค่าน้ าประปา 

แจ้งว่ามีชาวบ้านหมู่ที่ 8 แจ้งว่าเดือนที่ผ่านมาค่าน้ าในใบแจ้งหนี้มีจ านวนเงิน 5 บาท
จ านวนหลายหลังคาเรือน เกือบทั้งโซนที่อยู่ติดกัน ซึ่งชาวบ้านมีการใช้น้ าปกติครัวเรือนละ
ไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน และมาตรวัดน้ าก็ไม่ได้เสีย ชาวบ้านกลัวว่าในเดือนถัดไปค่าน้ า
จะเป็นทวีคูณ เพราะถ้าเกิน 50 หน่วย อบต.ก็จะเก็บอีกอัตราหนึ่ง ซึ่งเป็นอัตราก้าวหน้า 
ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใช้น้ าที่จะต้องมารับภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นนั้น แต่เป็นปัญหาดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ของอบต.ท าให้เกิดขึ้น แต่ท าให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบและเสียประโยชน์ที่ต้อง
จ่ายค่าน้ าแพงขึ้น 

ทีป่ระชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที ่๒ ครั้งที ่1   

ประจ าปี  2561 วันที่  ๖  เดือน ธันวาคม  2561 
 

ประธานสภาฯ กล่าวว่าตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม  
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้วและสมาชิกอบต.คงจะ
ตรวจดูรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว แต่หากมีท่านใด
สงสัยหรือเห็นว่ารายงานการประชุมแตกต่างไปจากที่ประชุมได้เสนอไว้และหากมีข้อสงสัยก็
สามารถสอบถามและขอเพ่ิมเติมหรือแก้ไขได้ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อแตกต่างอ่ืน
อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัย 
ประธานสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุม เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1  
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่1 ประจ าปี  2561       

วันที่  6  เดือน ธันวาคม  2561 จ านวน 18 เสียง ไม่รับรอง-เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภา) 

 

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

วิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 เสร็จแล้วและได้มีมตริับรองเรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องที่เสนอใหม่   
  ๕.๑ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/

เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2562)  

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์
ต่างๆต่อที่ประชุม 

นายขจรพงศ์  มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
(แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562)  ต่อสภาเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดยได้ขอแก้ไขข้อความปกหน้าของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น จากเดิมร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับแก้ไข ปรับปรุง ครั้งที่ 1 แก้ไขเป็น ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562) 

 เหตุผลและความจ าเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการจัดท าแผนให้ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ และในส่วนของการเปลี่ยนแปลงจากเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี 
เปลี่ยนแปลงเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้มีการ
ก าหนดรูปแบบต่างๆไว้ประกอบด้วย 
1. ผ.01 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่ อบต.เป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด  
2. ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
3. ผ.03 รายละเอียดโครงการพัฒนา ส าหรับประสานแผนโครงการพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดที่ท้องถิ่นเสนอโครงการไปยัง อบจ.โดยผ่านศูนย์ประสานแผนระดับ
อ าเภอก่อนที่จะน าเสนอไปยัง อบจ. 

4. ผ.04 รายละเอียดโครงการพัฒนา เฉพาะของ อบจ.เท่านั้น 
5. ผ.05 รายละเอียดโครงการพัฒนา ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด ที่ อบต.   

ได้เสนอโครงการในแต่ละปีที่มีหน่วยงานต่างๆ  รับผิดชอบไปด าเนินการจัดท า         
ของบประมาณ 

6. ผ.06 รายละเอียดโครงการพัฒนา ส าหรับพัฒนาโครงการของ อบต. โดยไม่ใช้
งบประมาณ 

7. ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาทั้งหมดท่ีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต. 
8. ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่แต่ละกองขอตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อในแต่ละปี 
การเสนอแผนพัฒนาในครั้งนี้มุ่งเน้นเรื่องการจัดท ารูปแบบรายละเอียดให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
โดยผ่านกระบวนการตามข้ันตอน ดังนี้ 
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(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลความจ าเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ที่แก้ไข ปรับปรุง เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
อนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป 

ในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับนี้มีการแก้ไขเฉพาะ     
ในส่วนที่ 4 เท่านั้น ตามบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.07) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ปี 2562 จ านวน 11 โครงการ งบประมาณ 8,324,200 บาท 
ปี 2563 จ านวน 19 โครงการ งบประมาณ 13,529,100 บาท 
ปี 2564 จ านวน 24 โครงการ งบประมาณ 10,733,000 บาท 
รวม 4 ปี  จ านวน 54 โครงการ งบประมาณ 32,586,300 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวม 7 แผนงาน 
ปี 2562 จ านวน 29 โครงการ งบประมาณ 21,546,100 บาท 
ปี 2563 จ านวน 36 โครงการ งบประมาณ 26,920,300 บาท 
ปี 2564 จ านวน 35 โครงการ งบประมาณ 26,586,100 บาท 
รวม 4 ปี  จ านวน 100 โครงการ งบประมาณ 75,052,500 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ปี 2562 จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 967,412 บาท 
ปี 2563 จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 809,000 บาท 
ปี 2564 จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 210,000 บาท 
รวม 4 ปี  จ านวน 11 โครงการ งบประมาณ 1,986,412 บาท 
รวมทั้งสิ้น ๔ ปี รวม 3 ยุทธศาสตร์ จ านวน 165 โครงการ  
งบประมาณ 109,625,212 บาท 
ในส่วนของรายละเอียดโครงการ ตามแบบ ผ.01 ยกตัวอย่างโครงการที่บรรจุไว้ใน
ปีงบประมาณ 2562 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเกาะสบ-โค้งต้นเลียบ หมู่ที่ 1 ได้ตั้งงบประมาณใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว แต่ที่ได้น ามาจัดเรียงไว้
ในแผนพัฒนาฯ ปี 2562 เพ่ือให้สามารถด าเนินการเป็นไปตามแผนฯระบบใหม่ ซึ่งของเดิม
ใส่ไว้ทั้ง 3 ปี  
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโพรงเข้-หนองโฮเล หมู่ที่ 7 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเกาะยวนนก-ป่าช้าน้ ากระจาย หมู่ที่ 8 
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4. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ที่ได้บรรจุไว้ในแผน ปี 2562          
ปี 2563 ปี 2564 เพราะเป็นโครงการต่อเนื่องต้องมีการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทุกๆ ปี  
5. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางในต าบล 
6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในต าบล                                       
    โครงการซ่อมแซมถนนที่ต้องบรรจุ ไว้ ในแผนทุกปี  เพราะถนนได้มีการช ารุด              
จึงจ าเป็นต้องด าเนินการต่อเนื่องทุกปี 
7. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 เนื่องจากบ่อบาดาลหมู่ที่ 2 บ่อเดิมได้ทรุดตัวท าให้
ระบบประปามีปัญหาประชาชนไม่มีน้ าประปาใช้อุปโภคบริโภค จึงได้น าโครงการมาบรรจุไว้
ในแผนเพ่ิมเติมในปี 2562 ซึ่งโครงการจะเสนอต่อสภาฯเพ่ือขออนุมัติจ่ายเงินสะสม      
ในวาระต่อไป 
8. โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่  4 ซึ่งบ่อเดิมช ารุดใช้งานไม่ได้ชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนมาก จึงได้น าโครงการมาบรรจุไว้ในแผนเพ่ิมเติมในปี 2562 ซึ่งโครงการจะเสนอ
ต่อสภาฯเพ่ือขออนุมัติจ่ายเงินสะสมในวาระต่อไป 
9. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่ที่  12 ได้มีการยกเลิก 
เนื่องจากจะย้ายสถานที่ก่อสร้างจากหมู่ที่  12 เป็นหมู่ที่  1 ซึ่งมีผู้บริจาคที่ดินคือ         
นายบุญพบ ชูหมวด ส.อบต.หมู่ที่ 1 แต่ยังไม่ได้ด าเนินการเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
10.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสถานีรถไฟ หมู่ที่ 5 เนื่องจากสะพาน
เกิดการทรุดตัว ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และหากซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมก็จะไม่คุ้มค่า
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.โคกทราย จึงได้มีมติอนุมัติให้ด าเนินการรื้อถอน
และก่อสร้างใหม่ ดั งนั้นเ พ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด จึงได้น ามาบรรจุไว้             
ในแผนพัฒนาฯ ของปี พ.ศ.2562 และจะขออนุมัติจ่ายเงินสะสมในวาระต่อไป 
ในส่วนของโครงการทุกโครงการที่น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯในปี พ.ศ.2562             
ปี พ.ศ.2563 และปี พ.ศ.2564 ตามล าดับจากโครงการจัดท าประชาคมระดับต าบล 
เฉลี่ยตามงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ และบางโครงการก็ได้เสนอของบประมาณจาก
กรมส่งเสริมฯ ในส่วนของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2563 และ            
ปี พ.ศ.2564 มีจ านวนมากเนื่องจากอบต.ได้ขอสนับสนุนงบประมาณไปยังกรมส่งเสริมฯ  
ไปแล้ว จึงไม่สามารถตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อบต.ได้ 
เนื่องจากเป็นการซ้ าซ้อนเพราะหากไม่มีสถานที่ก่อสร้างก็จะไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
เพราะฉะนั้นในส่วนของโครงการที่ได้ของบประมาณไปยังกรมส่งเสริมฯก็จะบรรจุไว้ในแผน
ในส่วนที่ของบประมาณจากหน่วยงานอื่น  

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ส าหรับการชี้แจงรายละเอียด           
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 3    
(พ.ศ.2562) และได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562) 

นายประสาร สุดสุข นายประสาร สุดสุข ส.อบต.หมู่ที่ 10 สอบถามโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ซึ่งได้บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนา ปี พ.ศ.2562 แต่จะถูกยกเลิกไม่ด าเนินการในปี พ.ศ.2562 เนื่องจาก    
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ไม่มีสถานที่ก่อสร้างนั้น ตนจึงเสนอแนะให้ก่อสร้างที่เดิมคือที่เคยก่อสร้างถังประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 และอยากให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือจะไป
ด าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2563หรือพ.ศ.2564 ก็ได้ เพราะมีความจ าเป็น เนื่องจาก
น้ าประปาผิวดินขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างไว้แล้วมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอ และเคยแก้ปัญหาโดย
การน ารถแบ็คโฮไปขุดร่องน้ าเพ่ือให้มีน้ ามากข้ึนแต่ปรากฏว่าน้ าขุ่นแดง  

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ชี้แจงรายละเอียดโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 7 

นายขจรพงศ์  มีข า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก.อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว งบประมาณ 471,500 บาท ได้ยกเลิกในแผนพัฒนาฯ      
ปี 2562 แต่ไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ปี 2564 (หน้าที่ 10)เพ่ิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
จาก 6 นิ้ว เป็น 8 นิ้ว  งบประมาณ 903,000 บาท ก็เพ่ือให้ได้ปริมาณน้ าเพ่ิมขึ้น       
ส่วนเรื่องที่ดินเจ้าของเดิมได้โอนที่ดินให้กับบุตรชายไปแล้วและยังไม่ได้ยินยอมให้ใช้ที่เดิม
ก่อสร้างถังประปาตัวใหม่ คงต้องหาข้อสรุปอีกครั้งและประเด็นส าคัญนั้นคือ 

 (สาเหตุที่ไม่สามารถก่อสร้างในปี 2562 เนื่องจากประปาตัวเดิมยังอยู่ในระยะเวลาประกัน 
หากก่อสร้างที่เดิมตอนนี้คงจะถูก สตง.เรียกเงินคืน) 

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ส าหรับการชี้แจงรายละเอียด          
โครงการเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 7 และได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้แสดงข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม)        
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562) 

นายสนิท ไหมแก้ว นายสนิท ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 7 ให้ข้อมูลว่า (หน้าที่ 9) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง    
สายต้นโดน-ควนแหวง ไม่ใช่ถนนของหมู่ที่ 7  

ประธานสภาฯ ให้ข้อมูลว่าถนนลูกรังสายต้นโดน-ควนแหวง เป็นหมู่ที่ 8 และ(หน้าที่ 3)โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต-เกาะยวนนก ป่าช้าน้ ากระจายหมู่ที่ 8 เป็นถนนคอนกรีต-เกาะยวนนก ป่าช้า
น้ ากระจาย หมู่ที่ 1 ซึ่งเคยขอให้เปลี่ยนแล้วในที่ประชุมประชาคมต าบล 

นายสวิง จันทภาโส นายสวิง  จันทภาโส ส.อบต.หมู่ที่ 13 แจ้งข้อมูล(หน้าที่ 14) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายชายหาร-กันแร่ หมู่ที่ 13 น่าจะเป็นโครงการซ้ าซ้อน เนื่องจาก
โครงการนี้ได้ท าไปแล้ว น่าจะเป็นโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนน    
สายบ้านกลาง-หนองส้ม 

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ชี้แจงรายละเอียด 
นายขจรพงศ์  มีข า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก.อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียด  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง    

สายต้นโดน-ควนแหวง เป็นหมู่ที่ 8 ขอแก้ไขข้อความเนื่องจากพิมพ์ผิด 
ส่วนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต-เกาะยวนนก ป่าช้าน้ ากระจายหมู่ที่ 8 เป็นโครงการที่
ผ่านสภาฯมาเรียบร้อยแล้ว และได้ตั้งไว้ในข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 แล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในส่วนโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 13 จะให้ช่างไปส ารวจ       
เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง บางครั้งผู้ที่เสนอโครงการในที่ประชุมประชาคมอาจเรียกชื่อถนน     
ผิดสายก็อาจเป็นไปได้ 
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ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ส าหรับการชี้แจงรายละเอียด           

และได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้แสดงข้อคิดเห็น 
ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัย 
ประธานสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (แก้ไข/

เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562) 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม)       
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562) 

จ านวน  18  เสียง ไมเ่ห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 
๕.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย เรื่องการใช้
น้ าประปา พ.ศ.256๒ 

       วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 

                              วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์

ต่างๆต่อที่ประชุม 

นายขจรพงศ์  มีข า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก.อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  
เรื่องการใช้น้ าประปา พ.ศ.๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาฯ 

 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ได้ขอให้สภาฯ พิจารณาและเสนอความคิดเห็นในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกทราย เรื่องการใช้น้ าประปา พ.ศ.256๒  

นายกิตติพศ วงชะแดง นายกิตติพศ วงชะแดง ส.อบต.หมู่ที่ 6 เสนอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สามวาระ
รวดเดียว 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
 ผู้รับรองคนท่ี 1 นายอ านวย ขุนนะ ส.อบต.หมู่ที่ 7 
 ผู้รับรองคนที่ 2 นางสาวสมบูรณ์ พุ่มแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5 
ประธานสภาฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น 
ที่ประชุม ไม่มีข้อคิดเห็น 
ประธานสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

เรื่องการใช้น้ าประปา พ.ศ.256๒ สามวาระรวดเดียว 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 18 เสียง ไมเ่ห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
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ประธานสภาฯ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย เรื่องการใช้น้ าประปา 

พ.ศ.256๒ 
       วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ  

ได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. น าเสนอรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกทราย เรื่องการใช้น้ าประปา พ.ศ.256๒ 

นายขจรพงศ์  มีข า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก.อบต. น าเสนอรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลโคกทราย เรื่องการใช้น้ าประปา พ.ศ.256๒ 
หลักการ จากที่ได้บริหารงานระบบประปาของ อบต.โคกทราย ปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องการ
ติดตั้งมาตรวัดน้ าในข้อบัญญัติการใช้น้ าประปา พ.ศ.2558 เดิม ซึ่งได้ก าหนดให้ผู้ใช้น้ า 
เป็นผู้ซื้อมาตรและติดตั้งมาตรวัดน้ า จึงประสบปัญหาท าให้เกิดการลักน้ า เนื่องจากผู้ใช้น้ า
ได้ติดตั้งมาตรวัดน้ ากับท่อเมนประปาด้วยตนเอง จึงท าให้ผู้ใช้น้ าบางท่านไม่ได้มาขอใช้น้ า 
ให้ถูกต้อง บางท่านติดตั้งท่อประปาไม่ผ่านมาตรวัดน้ า จึงท าให้อบต.ไม่สามารถควบคุมการ
ใช้น้ าได้ท าให้เกิดความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันและอบต.ต้องสูญเสียงบประมาณค่าไฟฟ้า        
เป็นจ านวนมากไม่สมดูลกับจ านวนน้ าที่สูญเสียไป 

 เหตุผล จึงขอแก้ไขในส่วนของการขออนุญาตติดตั้งมาตรวัดน้ า ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของ อบต.โดยผู้ขอใช้น้ าจะต้องมาช าระค่าใช้จ่ายที่อบต.ทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อย และ
เจ้าหน้าที่ของ อบต.จึงจะไปด าเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ าให้กับผู้ใช้น้ า โดยต่อไปนี้ผู้ใช้น้ า  
ไม่สามารถด าเนินการตัดต่อท่อเมนประปาด้วยตนเองได้ และเพ่ือป้องกันการใช้มาตรวัดน้ า
ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งที่ผ่านมามาตรวัดน้ าบางบ้านมีจ านวน 4 หลัก และบางบ้านมีจ านวน 
๖-8 หลัก ซึ่งเป็นปัญหาในการอ่านค่ามาตรวัดน้ าท าให้ผู้ใช้น้ าและผู้จดมาตรวัดน้ ามีความ
เข้าใจจ านวนน้ าที่จดและอ่านค่าได้ไม่ตรงกัน และเมื่อข้อบัญญัติการใช้น้ าประปาฉบับนี้ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาฯแล้ว อบต.ก็จะใช้มาตรวัดน้ าที่อ่านเลข 4 หลัก เพ่ือความสะดวก 
และเพ่ือแก้ไขปัญหาการลักน้ าที่ชาวบ้านสามารถตัดต่อท่อเมนประปาลงได้ เพราะฉะนั้น  
ในส่วนของหลักการและเหตุผลที่ได้น าเสนอ ก็เพ่ือที่จะท าให้การบริหารจัดการระบบ
ประปาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถให้บริการประชาชนได้ทั่วถึง มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพต่อไป  ในส่วนของรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล     
โคกทราย เรื่อง การใช้น้ าประปา พ.ศ.2562  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 68(1) 
และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ.2546 ประกอบกับมาตรา 16(4) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ข้อ 6 ข้อ 16 ข้อ 21    
วรรคสอง ข้อ 22 และข้อ 35 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการ
และการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
โดยได้ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายและนายอ าเภอป่าบอน  
จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย เรื่องการใช้
น้ าประปา พ.ศ.2562” 



-10- 
 ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย นับตั้งแต่วันที่

ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายแล้ว 7 วัน 
 ข้อ 3.ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย เรื่อง การใช้น้ าประปา    

พ.ศ.2558 และให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 4. บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ส่วนรายละเอียดการประปา และค านิยามต่างๆ ยังเหมือนเดิม  

จะแก้ไขในส่วนของ“ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา” หมายถึงเงินหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด   
ที่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายเรียกเก็บจากผู้ขอใช้น้ าประปา รวมทั้ง   
ค่ามาตรวัดน้ า ค่าท่อ อุปกรณ์ และค่าด าเนินการติดตั้งประปาจนแล้วเสร็จ แต่ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบประปาภายในอาคาร 
และแก้ไขในส่วนของค่าใช้จ่ายผู้ขอใช้น้ ารายใหม่ ดังนี้ 
1.ค่าธรรมเนียมติดตั้ง 500 บาท (ค่ามาตรวัดน้ า) 
2.ค่าประกันการใช้น้ า 200 บาท (จ่ายคืนเต็มจ านวน เมื่อยกเลิกการใช้น้ าโดยไม่มีหนี้ค้าง) 
เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใช้น้ าช าระค่าธรรมเนียม 500 บาทและค่าประกัน 200 บาท แล้ว อบต.
ก็จะไปติดตั้งมาตรวัดน้ าและปล่อยน้ าให้ผู้ขอใช้น้ า 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกทราย เรื่องการใช้น้ าประปา พ.ศ.256๒ และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปราย      
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย เรื่องการใช้
น้ าประปาพ.ศ.256๒  

ที่ประชุม  ไม่มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมในวาระที่ 1 รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

เรื่องการใช้น้ าประปา พ.ศ.256๒ 
มติที่ประชุม รับหลักการ   18 เสียง    ไม่รับ  -    เสียง   งดออกเสียง   1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
 วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
นายขจรพงศ์  มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ   ขอให้สมาชิกอบต.เสนอค าแปรญัตติต่อท่ีประชุมสภาฯ 
(ประธานแปรฯ)     
ที่ประชุม  ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการอภิปราย คงไว้ร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ   ได้ขอมติในวาระที่สอง 
มติที่ประชุม เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 18  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง                   

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
   วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
ประธานสภาฯ    ขอความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย เรื่องการใช้

น้ าประปา พ.ศ.256๒ 



-11- 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย เรื่องการใช้น้ าประปา 

พ.ศ.256๒ จ านวน 18  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
   5.3 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๓ โครงการ  

      เป็นเงินทั้งสิ้น  1,271,700 บาท   
ประธานสภาฯ   การขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๓ โครงการ  

 เป็นเงินทั้งสิ้น  1,271,700 บาท 
   1.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ ๒ ต าบลโคกทราย งบประมาณ ๔๗๑,500 บาท 

           2.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 4 ต าบลโคกทราย งบประมาณ ๔๗๑,500 บาท 
           3.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณถนนทางเข้าสถานีรถไฟบ้านโคกทราย หมู่ที่ 5    

บ้านหัวควน ต าบลโคกทราย งบประมาณ 328,700 บาท 
และได้ขอให้ ผอ.กองคลังชี้แจงข้อมูลเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นางปวีณ์กร ค าคง ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
 1.เงินสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 19,983,060 บาท 
 2.ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 13,183,401.38 บาท 
 -ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการและ   

ยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 266,400 บาท 
 -คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จ านวน 19,716,660 บาท 
 -ส ารองงบบุคลากร(ประมาณ 6 เดือน) จ านวน 8,585,430 บาท 
 -ส า ร อ ง จ่ า ย ป ร ะ จ า ที่ จ ะ ต้ อ ง จ่ า ย ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ล่ า ช้ า ( ป ร ะม า ณ  3  เ ดื อ น )                  

จ านวน 3,627,900 บาท 
 -เงินสะสมคงเหลือ จ านวน 7,503,330 บาท 
 -ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย 10% จ านวน 750,333 บาท 
 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้จ านวน 6,752,997 บาท 
ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการที่ขอจ่ายขาด

เงินสะสะต่อที่ประชุม 

นายขจรพงศ์  มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
1. โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ ๒ ต าบลโคกทราย ลึก 150 เมตร งบประมาณ 

๔๗๑,500 บาท มีประชาชนหมู่ที่ 2 ได้รับความเดือดร้อน 166 ครัวเรือน  เนื่องจาก
บ่อบาดาลทรุดตัว พังทลาย เนื่องจากใช้งานมานาน และได้เป่าล้างเพ่ือแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าไปแล้ว ประชาชนขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญและ
เร่งด่วน จึงได้น าเสนอสภาฯเพ่ือขอจ่ายขาดเงินสะสม 

2. โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 4 ต าบลโคกทราย งบประมาณ ๔๗๑,500 บาท 
เนื่องจากประปาหมู่ที่ 4 ไม่สามารถใช้งานได้เลย บ่อทรุดตัวฝังซัมเมอสจนไม่สามารถ
ดึงกลับมาใช้งานได้ ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก ไม่มีน้ าใช้ จึงต้อง
แก้ปัญหาเป็นการเร่งด่วน และหากไปเจาะในพ้ืนที่ อ่ืนก็ต้องขออนุมัติใช้ พ้ืนที่           
จึงต้องการเจาะในพ้ืนที่เดิม  
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3. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณถนนทางเข้าสถานีรถไฟบ้านโคกทราย หมู่ที่ 5  
บ้านหัวควน ต าบลโคกทราย งบประมาณ 328,700 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการ    ขุด     
ลอกทางน้ า ต่อมาเกิดน้ าท่วมคอสะพานเดิมที่ช ารุดอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อโดนน้ า  กัดเซาะ
จึงท าให้สะพานทรุดตัวและพังทลายขวางทางน้ า อบต.โคกทรายจึงได้ประชุมคณะกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย ปลัดอ าเภอ,สาธารณสุขอ าเภอ,ท้องถิ่นอ าเภอ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ(ตัวแทนประชาคม) ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วน  เนื่องจากระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน       ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ ในกรณีที่เป็นครุภัณฑ์ ซึ่งเห็นว่าไม่สามารถที่จะ
ซ่อมแซมได้  หรือซ่อมแซมก็ไม่คุ้มกับงบประมาณ จึงได้น า เรื่องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ เพ่ือปรึกษาหารือพร้อมทั้งน ารูปภาพประกอบในการ
พิจารณาและที่ประชุมฯก็ได้อนุมัติให้ อบต.รื้อและก่อสร้างสะพานใหม่ เพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และก่อนหน้านี้ อบต.ได้ด าเนินการจัดท าทางเบี่ยงเป็นสะพานไม้
ชั่วคราว แต่ก็อาจเป็นอันตรายแก่เด็กและผู้สูงอายุได้ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้าง
สะพานโดยเร่งด่วน หากไม่ด าเนินการก็จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ได้ จึงได้น าเสนอโครงการทั้ง 3 โครงการนี้ต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอให้พิจารณาอนุมัติจ่าย
ขาดเงิน สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ทั้งนี้ก็ต้องไม่กระทบกับสถานะการคลังตามที่ ผอ.กองคลังได้ชี้แจงไปแล้ว ซึ่งกรณีนี้         
ก็ เป็นไปตามระเบียบก าหนด งบประมาณเงินสะสมที่สามารถจ่ ายได้   จ านวน      
6,752,997 บาท และการจ่ายเงินสะสมก็ไปไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช่จ่ายเงินสะสม
ได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงือนไข (๑)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ฯ ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก าหนดฯ 

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ส าหรับการชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้ง 3 โครงการ  และได้เปิดโอกาสให้
สมาชิกสภาฯ ได้แสดงข้อคิดเห็น 

นายบุญณะ แก้วดี นายบุญณะ แก้วดี ส.อบต.หมู่ที่ 12 สอบถามว่าสะพาน คสล.หมู่ที่ 5 อยู่ในเขตของ      
การรถไฟ ไม่ทราบว่าการรถไฟได้อนุญาตให้ก่อสร้างแล้วหรือไม่ ส่วนเรื่องน้ าอุปโภคบริโภค
ของหมู่ที่ 2และหมู่ที่ 4 ก็จ าเป็น ถนนหนทางก็สมควรสร้าง เพราะถ้าไม่ด าเนินการการ
สัญจรไปมาก็ไม่สะดวก  

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ สะพาน คสล.หมู่ที่ 5 

นายขจรพงศ์  มีข า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก.อบต.ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากสะพาน คสล. ได้ก่อสร้างมานาน 
เดิมก่อนหน้านี้ อบต.ก็ได้ไปซ่อมแซมโดยใช้งบประมาณของ อบต. จึงถือว่าเป็นครุภัณฑ์เดิม 
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ที่มีอยู่ในบัญชีครุภัณฑ์ เมื่อเกิดการช ารุดก็สามารถก่อสร้างใหม่ได้ ซึ่ง ได้ปรึกษากับ        
นายสถานีรถไฟบ้านโคกทรายด้วยวาจาแล้ว การรถไฟไม่ขัดข้อง อบต.สามารถด าเนินการ
เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได ้

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ส าหรับการชี้แจงรายละเอียด          
และได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้แสดงข้อคิดเห็น 

ที่ประชุม ไม่มีข้อคิดเห็น 
ประธานสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งเดียว

ทั้ง ๓ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น  1,271,700 บาท 
   1.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ ๒ ต าบลโคกทราย งบประมาณ ๔๗๑,500 บาท 

           2.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 4 ต าบลโคกทราย งบประมาณ ๔๗๑,500 บาท 
           3.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณถนนทางเข้าสถานีรถไฟบ้านโคกทราย หมู่ที่ 5    

บ้านหัวควน ต าบลโคกทราย งบประมาณ 328,700 บาท 
มติที่ประชุม อนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้ง ๓ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น  

1,271,700 บาท จ านวน 18 เสียง ไมอ่นุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 
ประธานสภาฯ สั่งพักการประชุม 15 นาท ี
เวลา 14.20 น. เริ่มประชุมต่อ 

๕.๔ ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

         ๑.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซล จ านวน ๓ ชุด  
            งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท                                             

   2.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ จ านวน ๑ ตู้  
                        งบประมาณ 15,000 บาท 

   ๓. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จ านวน ๑ เครื่อง  
   งบประมาณ 10,000 บาท 
4.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กจ านวน 1เครื่องงบประมาณ6,000 บาท 

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์ต่างๆ           
ต่อที่ประชุม 

นายขจรพงศ์  มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดกรณีขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย
รายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1.ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ  จัดซื้ อ โคมไฟถนนโซล่ า เซล จ านวน ๓ ชุด             
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ราคาท้องตลาด เนื่องจากว่ามีบางจุดที่เป็นจุดอันตราย ไม่มี
สายดับพาดผ่าน จึงมีแนวคิดที่จะจัดซื้อโคมไฟแบบโซล่าเซลไปติดตั้ง เพ่ือทดลองว่าโคมไฟ
แบบโซล่าเซลสามารถที่จะใช้ได้ดีหรือไม่ โดยก าหนดที่จะติดตั้งจุดที่เกิดอันตรายบ่อย 
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โดยการทดลองนี้จะจัดซื้อจ านวน 3 จุดก่อน คือที่สะพานแคงหมู่ที่๕,จุดก่อนข้ามทางรถไฟ
ไสท้อน,หมู่ที๔่ และบริเวณทางเข้าถนนสายหลาหีดหมู่ที๑่๑  

2.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อตู้ เชื่อมอินเวอร์ เตอร์ จ านวน ๑ ตู้  งบประมาณ    
15,000 บาท ราคาท้องตลาด ในส่วนของการจัดซื้อตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ พ่ือไว้ใช้ในงาน
ซ่อมแซมที่ไม่จ าเป็นต้องจ้างผู้รับจ้าง และบางงานที่การจ้างผู้รับจ้างไม่คุ้มค่า เช่นซ่อมแซม
ป้ายหน้าที่ท าการอบต.ที่ช ารุดไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตู้เชื่อม
อินเวอร์เตอร์ให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.ด าเนินการซ่อมแซมได้เอง. 
๓. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ 
10,000 บาทราคาท้องตลาดในส่วนของเครื่องเลื่อยยนต์ไว้ส าหรับกรณีเกิดลมพัดต้นไม้ล้ม 
ขวางทางจราจร ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชน หากว่ามีเครื่องเลื่อยยนต์ก็จะสะดวก     
ในการท างาน และใช้ในการตัดต้นไม้บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง จุดอันตรายต่อบ้านเรือนหรือ
สายไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
4. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ      
6,000 บาท ราคาท้องตลาด ในส่วนของเครื่องตัดเหล็ก เพ่ือใช้ในงานซ่อมแซมประปาและ
งานไฟฟ้า กรณีซ่อมแซมต่างๆที่สามารถด าเนินการเองได้    

ประธานสภาฯ  ขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ส าหรับการชี้แจงรายละเอียด และได้เปิดโอกาส 
   ให้สมาชิกสภาฯ ได้แสดงข้อคิดเห็น 
ที่ประชุม ไม่มีข้อคิดเห็น 
ประธานสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 
มติที่ประชุม อนุมัติ 18 เสียง ไมอ่นุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

5.5 ขออนุมัติโอนเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงาน   
บริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประธานสภาฯ ขออนุมัติอนุมัติโอนเพ่ิมตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 5 รายการ     
หมวดค่าวัสดุ จ านวน 1 รายการ  

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์ต่างๆ           
ต่อที่ประชุม 

นายขจรพงศ์  มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดกรณีขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย
รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

 ในส่วนของแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
1.พระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯพร้อมติดตั้ง กรอบไฟเบอร์ จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ 98,000 บาท ราคาตามท้องตลาด ซึ่งจะติดตั้งบริเวณหน้าที่ท าการอบต. โดย
ชี้แจงเหตุผลว่า ทุกส่วนราชการจะต้องมีเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  



 

-15- 

และเพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชน   
ชาวไทย  
2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จ านวน 1 เครื่อง เนื่องจากเครื่องปรับอากาศห้องปลัดฯ
ได้ท าการซ่อมแซมมาหลายครั้งแล้ว ถ้าหากซ่อมอีกเห็นว่าไม่คุ้มกับงบประมาณที่เสียไป    
จึงเห็นควรจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)       
ขนาด 12,000 บีทียู ติดตั้งห้องปลัดฯ แทนเครื่องปรับอากาศตัวเดิมที่ช ารุดเสียหาย 
จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท   

3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 
21,000 บาท ไว้ส าหรับการเสนองาน power point งานประชุม งานวิชาการ ซึ่งสามารถ 

สื่อสารได้สะดวก และง่ายต่อการใช้งานส านักงานที่ต้องไปด าเนินการนอกสถานที่ ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 

4.โครงการต่อเติมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย  งบประมาณ 
151,600 บาท เพ่ือใช้เป็นที่ส าหรับจอดรถบรรทุก(รถกระเช้า) รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เป็นการดูแลรักษาทรัพย์สินของ อบต. ไม่ให้เสื่อมสภาพเร็วกว่าก าหนด โดยท าการต่อเติม
ด้านหลังของอาคารที่ท าการของอบต. 
5.โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสีที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
งบประมาณ 239,400 บาท  เพ่ือให้อาคารอยู่ในสภาพดี ซึ่งฝ้าเพดานแต่ละจุดช ารุด  
สภาพไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการและอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต            
และทรัพย์สินของพนักงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการได ้
6.ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเปลบอร์ด
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ ชุด เฝือกดามหลัง จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 12,000 บาท 
ราคาตามท้องตลาด เพ่ือใช้ในหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.โคกทรายโดยโอนลด
งบประมาณท่ีไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ เพ่ือมาน ามาจัดท าโครงการที่เป็นประโยชน์และแก้ไข
ปัญหาต่างๆเพ่ือบริการประชาชนของ อบต.โคกทราย ได้ 

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ส าหรับการชี้แจงรายละเอียด           
และได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้แสดงข้อคิดเห็น 

นายสหัส ไหมแก้ว นายสหัส ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 4ไดส้อบถามรายที่5 เรื่องการซ่อมแซมฝ้าเพดาน จะท าการ
ซ่อมหลังคาด้วยหรือไม่ เพราะถ้าไม่ซ่อมหลังคาก็จะท าให้ฝ้าเพดานช ารุดอีกเนื่องจากหลังคา
รั่วทีท่ าให้ฝ้าเพดานช ารุด 

นายประสาร สุดสุข นายประสาร  สุดสุข ส.อบต.หมู่ที่ 10 ได้สอบถามว่าซ่อมแซมฝ้าเพดานทั้งหลังรวมถึงงาน
รื้อโครงเหล็กด้วยหรือไม่ 

นายออด  แก่นแก้ว นายออด  แก่นแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 13 เสนอแนะในฐานะที่พอจะมีความรู้เรื่องซ่อมฝ้าเพดาน 
ว่าเป็นการซ่อมแซมเฉพาะจุดหรือว่าท าใหม่ทั้งหมด เพราะหากซ่อมแซมเฉพาะจุดคิดว่า
งบประมาณท่ีตั้งไว้มากเกินไป 
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ประธานสภาฯ ขอชี้แจงว่าก่อนหน้านี้ อบต.ได้ด าเนินการซ่อมแซมหลังคาเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งงบประมาณ  

มีจ ากัดจึงได้แค่ซ่อมแซมหลังคาไปสมัยปลัดพยูร ไหมแก้ว และได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติ
หน้าที่นายกอบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ต่อที่ประชุม 

นายขจรพงศ์  มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดในส่วนของการซ่อมแซมฝ้าเพดาน
ว่าบางจุดต้องเปลี่ยนโครงเหล็กด้วย และเพ่ือความสวยงามจึงต้องทาสีด้วยทั้งหลัง ถ้าดูตาม
แบบ ปร.4 ประกอบด้วย 

 1.งานรื้อฝ้าเพดานแผ่นฝ้าและเก็บเศษวัสดุนอกพ้ืนที่หน่วยงาน จ านวน 223.33 ตร.ม.
งบประมาณ 4,466.60 บาท 

 2.งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้าจ านวน 40 ชุด งบประมาณ 7,200 บาท 
 3.งานฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา9 มม.ขนาด 120x240 ซม. จ านวน 223.33 ตร.ม

งบประมาณ 81,962.11 บาท 
 4.งานทาสี (ทา2เที่ยว)  จ านวน 2,071.08 ตร.ม. งบประมาณ 89,491.37 บาท 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้นบวก Factor F จ านวน 239,400 บาท   
ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. และได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ     

ได้แสดงข้อคิดเห็น 
ที่ประชุม ไม่มีข้อคิดเห็น 
ประธานสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
จ านวน 5 รายการ และหมวดค่าวัสดุจ านวน 1 รายการ 

มติที่ประชุม อนุมัติ 18 เสียง ไมอ่นุมัต ิ– เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
5.6 ขอความเห็นชอบการขอรับใบอนุญาตขยายก าลังเครื่องจักร ครั้งที่ ๑                         
ของนายบุญเคียง รุ่งอรุณอโนทัย  

ประธานสภาฯ  เรื่องการขออนุญาตขยายก าลังเครื่องจักรโรงงานประกอบกิจการดูดทราย ของนายบุญเคียง 
รุ่งอรุณอโนทัย บนที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง จึงได้ขอเชิญเจ้าของ
กิจการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้มาชี้แจงรายละเอียดถึงความเป็นมาที่สมาชิกอบต.        
ยังไม่เข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตการดูดทราย 

นายบุญเคียง  นายบุญเคียง รุ่งอรุณอโนทัย แจ้งว่าตนเองเป็นตัวแทนของบริษัทแสงเจริญคอนกรีตมิกซ์  
ได้อธิบายว่าการขออนุญาตครั้งนี้ไม่ใช่การขออนุญาตขยายโรงงานแต่เป็นการขอขยายก าลัง
เครื่องจักร ซึ่งเดิมมีขนาด 305 แรงม้า โดยขอเพ่ิมอีก 610 แรงม้า รวม 915 แรงม้า 
จ านวนคนงาน เดิม 6 คน เพ่ิมข้ึน 4 คน รวมเป็น 10 คน แต่ไม่ได้ขยายพ้ืนที่โรงงาน ซึ่งได้
ซื้อกิจการมาจากนายหาญ กาญจนเมธากุล และมีใบอนุญาตถูกต้อง และติดประกาศ ตามที่
อุตสาหกรรมจังหวัดก าหนด ซึ่งคราวที่แล้วที่สภาแห่งนี้ได้มีมติไม่เห็นชอบนั้น น่าจะเกิดจาก
เอกสารไม่ชัดเจน ซึ่งก่อนที่จะประชุมครั้งนี้ก็ได้แจกเอกสารเพ่ิมเติมให้กับสมาชิกอบต.    
ทุกท่านได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจอีกครั้งแล้ว  

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณนายบุญเคียง รุ่งอรุณอโนทัย และขอเปลี่ยนเรื่องจากการขออนุญาตขยาย
โรงงานประกอบกิจการดูดทราย ครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่แล้ว มาเป็นขอความเห็นชอบ 



                      -๑๗- 
ในการขออนุญาตขยายเครื่องจักรให้มีก าลังแรงม้าเพ่ิมขึ้น  และได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภา 
ได้แสดงข้อคิดเห็น 

ที่ประชุม ไม่มีข้อคิดเห็น 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบในการขออนุญาตขยายเครื่องจักรให้มีก าลังแรงม้า 

เพ่ิมข้ึน  ของโรงงานประกอบกิจการดูดทราย ตามท่ีนายบุญเคียง รุ่งอรุณอโนทัย ชี้แจง 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 18 เสียง ไมเ่ห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

5.7 ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ ได้ขอให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นในการก าหนดสมัยประชุมที่แตกต่างไปจากร่างการ

ก าหนดสมัยประชุม คือ 
สมัยที่ ๒   ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม    
สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม   
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๓๐ ธันวาคม   

นายขจรพงศ์  มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดในส่วนของระยะเวลาที่ก าหนด
ส าหรับการก าหนดสมัยประชุม เนื่องจากว่ามีระเบียบ กฎหมาย รองรับ เช่น สมัยที่ 2
ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม เพ่ือให้นายกอบต. เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ซึ่งก าหนดไว้ว่าต้องเสนอต่อสภาฯภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม     
และสมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม  ก็เพ่ือให้นายกอบต.ได้น าเสนอรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาครั้งที่ ๒  
และสมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๓๐ ธันวาคม  เพ่ือให้นายกสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ต่อสภาฯ  

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. และได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ      
ได้แสดงข้อคิดเห็น 

ที่ประชุม ไม่มีข้อคิดเห็น 
ประธานสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี     

พ.ศ.๒๕๖๒  สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๒  
สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒   
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 18 เสียง ไมเ่ห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
๕.๘ ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยแรก 

ประธานสภาฯ ได้ขอให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นในการก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญประจ าปี       
พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยแรก 

นายประสาร  สุดสุข นายประสาร  สุดสุข ส.อบต.หมู่ที่ 10 ได้เสนอความคิดเห็นว่า ปีแรกขอเป็นช่วงเดือน
มีนาคม  วันที่ ๑๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓  
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นายขจรพงศ์  มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้ชี้แจงที่ได้ก าหนดร่างสมัยประชุมสมัยที่ ๑  ระหว่าง

วันที่ ๑๖ – ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๓ ก็เพ่ือให้นายกอบต.ได้น าเสนอรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาครั้งที่ ๑ ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ของ อปท. ก าหนดไว้ว่า นายกต้องน าเสนอรายการประเมินผลแผนพัฒนา ใน ๑ ปี ไม่น้อย
กว่า ๒ ครั้ง ครั้งแรกช่วงเดือน ตุลาคม ครั้งถัดไปช่วงเดือน เมษายน เป็นการก าหนดตาม
หลักเกณฑ์ ซึ่งสามารถก าหนดสมัยประชุมได้ ๒ สมัยแต่ไม่เกิน ๔ สมัย แต่ถ้ามีเรื่องด่วน    
ก็สามารถขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญได้ โดยร้องขอต่อนายอ าเภอ 

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณ ปลัดอบต.และได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้แสดงข้อคิดเห็น 
ที่ประชุม ไม่มีข้อคิดเห็น 
ประธานสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี     

พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยแรก 
มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐  

เมษายน  ๒๕๖๓ จ านวน 18 เสียง ไมเ่ห็นชอบ -เสียงงดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
5.9 รายงานผลการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ประเภทท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประธานสภาฯ ได้ให้ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.  ชี้แจงรายละเอียดรายงานผลการจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายขจรพงศ์  มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก.อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียด รายงานผลการจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการสะพานคอนกรีตเสริ มเหล็ก       
หน้าสถานีรถไฟบ้านโคกทราย ทะเบียนครุภัณฑ์ 149-58-0005 ซึ่งได้ช ารุด พังทลาย
และไปขวางทางน้ า ไม่สามารถซ่อมแซมเพ่ือใช้งานต่อไปได้ จึงมีความจ าเป็นต้องจ าหน่าย
พัสดุตามระเบียบฯ บริหารงานพัสดุภาครัฐ ซึ่งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าสถานีรถไฟ
บ้านโคกทราย เป็นครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จึงรายงานผลการจ าหน่าย ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกทรายรับทราบ  

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ได้ขอให้ส.อบต.ที่ต้องการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอ่ืนๆ 
นายสวิง จันทภาโส นายสวิง จันทภาโส ส.อบต.หมู่ที่ 13 สอบถาม ๑.เรื่องถนนที่เป็นหลุมบ่อ ที่อบต.ได้ซ่อม      

ไปแล้วบางจุด และยังมีบางจุดที่เป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่ ในหมู่ที่ 13 ยังไม่ได้ถม ที่เป็นหลุม
เป็นบ่อมีมากกว่าถนนในหมู่บ้านอื่นๆ 

 2.เรื่องผิวถนนที่ขุดลอกไปน่าจะเอาไปถมถนนที่เป็นหลุมบ่อในหมู่ที่ 13 น่าจะดีกว่า
เคลื่อนย้ายไปถมถนนในหมู่ที่ 4 เพราะหมู่ที่ 13 ถนนเป็นหลุมบ่อเยอะและเดือดร้อนมาก 
อยากให้ปลัดชี้แจงเหตุผล 

นายสมชาย เรืองทอง นายสมชาย เรืองทอง ส.อบต.หมู่ที่ 4 เรื่องถนนลูกรัง ต้องการให้ อบต.ไปถมหลุมบ่อ     
ของถนนทุกสายทั้งหมู่บ้าน แต่ก็มี 2 สายที่เป็นหลุมบ่อมานาน โดยเฉพาะสายท่าเตียนไสท้อน       
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และสายเกาะสักหลาหยีน้ า อยากให้ทาง อบต.ไปถมถนนที่เป็นหลุมบ่อทั้งต าบล เพ่ือให้
ทั่วถึงกันทั้งหมด และให้อยู่ในแผนพัฒนาฯรวมทั้งต าบล 

นายเกษม นวนทอง นายเกษม นวนทอง ส.อบต.หมู่ที่ 3 ให้ข้อมูลของถนนในหมู่ที่ 3 สายเจริญทรัพย์ 1 และ 
เจริญทรัพย์ 2 และถนนสายบ้านตาผัน ถนนเป็นหลุมบ่อมาก  

 2.สอบถามเรื่องประปาช ารุด ทาง อบต.ได้ด าเนินการซ่อมแซมหรือยัง 
 3.สอบถามเรื่องไฟฟ้าสาธารณะดับ อบต.ได้ด าเนินการแก้ไขหรือยัง 
ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ชี้แจงรายละเอียดปัญหาต่างๆ 
นายขจรพงศ์  มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้ชี้แจงปัญหาของหมู่ที่ 13  

1.เรื่องถนนที่ซ่อมแซมแล้วและยังมีอีกหลายจุดที่ช ารุดยังไม่ด าเนินการซ่อมแซม ก็เนื่องจาก
งบประมาณมีจ ากัด ในส่วนที่ด าเนินการไปแล้วมี 2 กรณีที่ 1. ได้รับการแจ้งข้อมูล       
จากสมาชิกอบต.ที่ได้เสนอปัญหาไว้ในคราวประชุมสภาฯ ที่ผ่านมา และอบต.ได้มอบหมาย
จนท.ได้ไปส ารวจแล้วว่าได้รับความเดือดร้อนเป็นหลุมบ่อตามท่ีแจ้งจริง 

 กรณีที่ 2. ข้อมูลมาจากการร้องเรียนผ่านทางเฟสบุ๊ก และ อบต.ได้ไปส ารวจและได้
ด าเนินการซ่อมจุดเสี่ยงและอันตรายมากก่อน  เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณมีไม่
เพียงพอที่จะซ่อมแซมทั้งต าบลได้ แต่หากจะให้เรียบร้อยทั้งต าบลก็เป็นการปรับปรุงทั้งสาย
คือไถและยกระดับเหมือนก่อสร้างใหม่ซึ่งต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ด้วยงบประมาณ   
ที่มีอยู่จ ากัด จึงต้องซ่อมเฉพาะบางจุดที่ช ารุดมากและอันตราย เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน 

 ๓. เรื่องการน าผิวถนนที่ขุดจากหมู่ที่ 13 ไปถมที่หมู่ที่ 4 เนื่องจากว่าผิวถนนที่ขุดไปเป็น
ถนนแคปซีนเศษหินเศษดินที่ขุดไปจะเป็นก้อนโตๆ และเป็นแผ่นใหญ่ๆ ไม่สามารถน าไปถม
หลุมบ่อกลางถนนได้ เพราะจะเป็นอันตรายกับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์เพราะเมื่อถมแล้วถนน
จะไม่เรียบ จึงได้น าไปถมบริเวณไหล่ทางถนนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อของหมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5     
เพ่ือปรับเกลี่ยไหล่ทาง 

 ปัญหาของหมู่ที่ 4 เรื่องการถมถนนลูกรัง สายท่าเตียน-ไสท้อน และสายเกาะสัก-หลาหยีน้ า 
และที่สมาชิกหมู่ที่ 4 อยากให้ถมถนนหลุมบ่อทั้งต าบล แต่เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด 
ถนนบางสายมีปัญหานอกเหนือจากที่สมาชิกได้ให้ขอมูลมา ซึ่งปลัดอบต.ได้ไปส ารวจด้วย
ตนเอง เช่นถนนสายกันแร่-ปากหลง ท่อช ารุดเพราะน้ ากัดเซาะกลางคืนเป็นอันตรายต่อผู้ที่
สัญจรไป-มาได้ ทางอบต.ก็ได้ไปด าเนินการแก้ไขให้ด้วย และจากข้อมูลที่สมาชิกได้เสนอมา
และจากการไปส ารวจของจนท.อบต. เรื่องการซ่อมแซมถนน หลังจากนี้คาดว่าจะต้องไปดู
งบประมาณส่วนที่เหลือจ่าย เพ่ือจะด าเนินการในรอบที่ 2 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับชาวบ้าน ไม่ใช่ว่ามีเรื่องร้องเรียนแล้ว อบต.ด าเนินการแก้ไข แต่ที่ด าเนินการให้
เนื่องจากมีงบประมาณและเรียงล าดับความเดือดร้อน ไม่เว้นแม้ว่าสมาชิกไม่ได้เสนอมา 
หากพ้ืนที่หมู่บ้านใดมีปัญหาก็จะไปตรวจสอบ แต่ถ้าสมาชิกได้เสนอมาก็จะท าให้ทราบ
ข้อมูลได้เร็วขึ้น  อบต.โคกทรายมี 13 หมู่บ้าน พ้ืนที่ 96 ตร.กม. มีถนนหลายสายเยอะมาก 
เพราะฉะนั้นหากสมาชิกเสนอว่าปีงบประมาณหน้าจะไม่สร้างถนนใหม่แต่จะขอซ่อมแซม 
ถนนที่มีอยู่เดิมอย่างเดียว ก็คงจะมีงบประมาณเพียงพอที่จะซ่อมแซมถนนแต่ละสายให้ดี 
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และเรียบร้อยได้  
 ปัญหาของหมู่ที่ 3 ถนนซอยเจริญทรัพย์ 1 และเจริญทรัพย์ 2 และสายบ้านตาผัน มีถนน

บางสายที่ อบต.ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางไปแล้ว และหมู่ที่ 13   
สายพรุพ้อ -หน้าโรงเรียนควนแสวง อบต.ได้ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมฯ จ านวน 8,000,000 บาทเศษ เพ่ือต้องการให้ได้งบประมาณมา      
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน แต่หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ    
อบต.ก็จะต้องด าเนินการซ่อมแซมไปพลางก่อน  

 ส่วนในเรื่องน้ าประปาก็ยังมีบางส่วนที่จดมาตรน้ าแบบคาดคะเน ท าให้ใบเสร็จที่ออกมากับ
จ านวนน้ าที่ใช้ไม่ตรงกัน ซึ่งมีอยู่จริงและขณะนี้อบต.ก าลังด าเนินการตรวจสอบข้อมูล
ระหว่างผู้จดมาตรวัดน้ ากับเจ้าหน้าที่จัดเก็บฯว่าปัญหาเกิดจากผู้จดมาตรวัดน้ าหรือเกิดจาก
ระบบการบันทึกข้อมูลฯ Error ยกตัวอย่างใบเสร็จค่าน้ าประปาของเดือนธันวาคม           
ปี 2018 แต่วันที่ในใบเสร็จที่ออกมาขึ้นเป็นปี2019 แล้ว  ส่วนปัญหาการจดมาตรวัดน้ า  
ก็ก าลังตรวจสอบหากมีการใช้น้ าแล้วมาตรวัดน้ าไม่หมุนแสดงว่ามาตรวัดน้ าเสียก็จะต้อง   
ด าเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ าทันที หรือหากมีการลักน้ าหากจนท.อบต.ตรวจสอบแน่ชัดแล้ว
ว่าเกิดจากการลักน้ าก็จะด าเนินการตามระเบียบฯ จึงได้ฝากส.อบต.ทุกท่านได้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าใจถึงการบริหารจัดการระบบประปาด้วย ซึ่งขณะนี้         
ฝ่ายจัดเก็บก็ก าลังรวบรวมข้อมูลยอดนี้คงค้างค่าน้ าประปาที่ผ่านมา เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับ
การผ่อนช าระและเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และขอขอบคุณประธานสภาฯที่ได้แจ้ง
ข้อมูล ถือว่าเป็นข้อมูลที่ได้รับแจ้งตรงกัน 

 ในส่วนของหมู่ที่4 มีปัญหาการอ่านเลขมาตรวัดน้ าซึ่งชาวบ้านไม่เข้าใจว่าเลข 4 หลัก    
เลขตัวสุดท้ายเป็นเลขหลักพันเมื่อเลขหมุนครบรอบ 1,000 ลิตร จะหมุน 1 ครั้ง ซึ่งตอนนี้
ได้อธิบายให้ชาวบ้านทราบไปบ้างแล้ว  

 ส่วนปัญหาค่าน้ าที่เป็นปัญหาค้างมานาน ตอนนี้หนี้ค่าน้ าค้างช าระจ านวนหนึ่งล้านแปดแสน
กว่าบาท เป็นรายได้ของ อบต.ซึ่งเป็นปัญหาหนักที่จะต้องแก้ไข จึงขอความร่วมมือ         
ส.อบต.แจ้งเบาะแสการลักน้ า และช่วยกันดูแลระบบประปา เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องน้ าไม่ไหล  
เพ่ือให้ชาวบ้านได้มีน้ าใช้กันอย่างท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. และได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ชาวบ้านแจ้ง
เรื่องค่าน้ าว่าเจ้าหน้าที่ อบต.น่าจะจดค่าน้ าแบบคาดคะเน เพราะค่าน้ าเดือน ธ.ค.61 ค่าน้ า 
5 บาททั้งโซนในหมู่ที่ 8 แต่พอเดือน ม.ค.62 ค่าน้ าประมาณ 400 บาท ทั้งๆที่ชาวบ้าน 
ใช้น้ าในปริมาณใกล้เคียงในแต่ละเดือน ประมาณครัวเรือนละ 100 บาท ยกตัวอย่างบ้าน
ตัวเองเดือนแรกจ่าย 100 บาท เลขมาตรวัดน้ าอยู่ที่ 20 เดือนที่ 2 เลขมาตรวัดน้ าใน
ใบเสร็จค่าน้ าอยู่ที่ 20 ค่าน้ า 5 บาท ค่าดูแลมาตรวัดน้ า แต่พอเดือนที่ 3 เลขมาตรวัดน้ า
ในใบเสร็จค่าน้ าอยู่ที่ 80 ค่าน้ า 300 บาท มาตรวัดน้ าไม่ได้เสีย ซึ่งผิดสังเกต ถ้าหากเป็น
การจดค่าน้ าแบบคาดคะเนไม่ได้จดมาตรวัดน้ าตามความเป็นจริงก็จะท าให้ชาวบ้านเสียประโยชน์ 
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เพราะ อบต.เก็บค่าน้ าในอัตราก้าวหน้า ท าให้เกิดปัญหาหากชาวบ้านไม่จ่ายค่าน้ า จึงขอให้ 
อบต.รีบแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 

นายขจรพงศ์  มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันได้มีการสร้างระบบให้คานอ านาจกัน
แบบ 3 ฝ่าย ฝ่ายแรกเจ้าของบ้านผู้ใช้น้ า ฝ่ายที่สองคนจดมาตรวัดน้ า ฝ่ายที่สามเจ้าหน้าที่
จัดเก็บ เพ่ือให้ช่วยกันตรวจสอบ เพราะหากคนจดมาตรวัดน้ าจดไม่จริง มาตรวัดน้ าไม่ตรง
กับการผู้ใช้น้ า ผู้ใช้น้ าก็จะไม่จ่ายค่าน้ า เป็นการคานอ านาจกัน การด าเนินการวางระบบนี้  
ก็สามารถหาตัวผู้ละเว้นหรือสามารถจับจ าเลยตัวจริงได้ แต่ก็ยังมีอีก 2 ประเด็น 
ยกตัวอย่าง 
1.คนจดมาตรวัดน้ าจด 25 หน่วย ผู้ใช้น้ าใช้จริง 100 หน่วย เพราะฉะนั้นส่วนที่เกินจาก 
25 หน่วย ก็เป็นค่าน้ าค้างช าระที่จะเข้าสู่ระบบการผ่อนช าระ  

 2.คนจดมาตรวัดน้ าจด 100 หน่วย แต่ผู้ใช้น้ าจริง 25 หนว่ย ส่วนที่จดเกินจาก 25 หน่วย
ก็ต้องชะลอและออกใบเสร็จเดือนละ5บาท เป็นค่ารักษามาตรวัดน้ า จนกว่าผู้ใช้น้ าจะใช้น้ า
ครบ 100 หน่วย ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดจากผลการด าเนินการที่ผ่านมา  

 และได้ขอฝากสมาชิกอบต.ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้น้ า ว่าหากใบเสร็จค่าน้ าที่
ชาวบ้านเห็นว่ามีปัญหาให้เร่งมาติดต่อเจ้าหน้าที่จัดเก็บที่ อบต.อย่านิ่งเฉยเพ่ือจะได้หาทาง
แก้ปัญหาให้ได้โดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ก็ก าลังแก้ปัญหาไปทีละเรื่องๆแต่อย่างน้อย ก็สามารถ
ด าเนินไปได้ประมาณ 60% แล้ว ปัญหาที่ท่านประธานและส.อบต.เสนอมา ก็จะต้องหา
วิธีแก้ไขเพ่ือให้พนักงานแต่ละคนท างานให้มีความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน 

ประธานสภาฯ  ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. และได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ 
สอบถามปัญหาอื่นๆ 

นายสหัส นายสหัส ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 4 แจ้งปัญหาเรื่องถนนของ อบจ.สายหัวควน-แม่โต๊ะหล้า 
เป็นทางลัดไปหาดใหญ่มีรถสัญจรไป -มา มากแต่ถนนไม่มีไหล่ทาง ท าให้เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง จึงต้องการให้มีป้ายจราจรเช่น ป้ายวัว เพราะเดือนนี้เกิดอุบัติเหตุรถชนวัว 3 ครั้ง 
ท าให้ชาวบ้านเจ้าของรถและเจ้าของวัวได้รับความเดือดร้อน จึงอยากให้ อบต.ช่วยประสาน 
อบจ.พัทลุง ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้ด้วย 

 2.เรื่องสะพานถนนสายหลัง อบต. สะพานแคบกว่าถนนและไม่มีไหล่ทาง ท าให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อย ต้องการให้ติดตั้งป้ายจราจร ลดความเร็ว จึงขอให้อบต.ได้ช่วยประสาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 

 3.เรื่องป้ายบอกอาณาเขตของถนนในหมู่ที่ 4 ที่ติดเขตชายแดนรัตภูมิกับอบต.โคกทราย 
คนสัญจรไป-มา ไม่ทราบเขตแดน ซึ่งหากถนนฝั่งรัตภูมิช ารุดชาวบ้านก็คิดว่าเป็นเขต      
ของ อบต.โคกทราย สลับกัน เนื่องจากไม่ทราบเขตแดนผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ ศรีวิไล ส.อบต.หมู่ที่ 5 ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมปัญหาเรื่องใบเสร็จค่าน้ าของหมู่ 
ที่ 8 ว่าเป็นลักษณะเดียวกับท่ีตนเองเคยเจอสมัยที่ได้จดมาตรวัดน้ าของหมู่ที่ 6 ในสมัยก่อน  
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เมื่อจดมาตรวัดน้ าของเดือนที่แล้วและไปจดมาตรวัดน้ าในเดือนถัดมา หักลบก็จะได้ยอด
จ านวนที่ใช้น้ าจริง ซึ่งมาตรวัดน้ าไม่ได้เสีย ตัวเลขที่ผู้ใช้น้ าแต่ละเดือนไม่แตกต่างกันมาก 
ครัวเรือนละไม่เกิน 50 บาทโดยประมาณ  แต่พอส่งข้อมูลให้จัดเก็บ ข้อมูลตัวเลขที่ออกมา
ในใบเสร็จค่าน้ า 5 บาทเหมือนที่ท่านประธานให้ข้อมูล ไม่แน่ใจว่าปัญหาเกิดจากอะไร  

 2.ปัญหาเรื่องถนนของ อบจ.สายในตลาดนัดโคกทรายเป็นหลุมบ่อ ขอให้ อบต.ประสาน 
อบจ.ช่วยซ่อมแซมให้ด้วย 

นายสนิท ไหมแก้ว นายสนิท ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 7 น าเสนอปัญหาถนนลูกรังสายวังอีคุย-ทับชุมเห็ด ที่ไม่มี
งบประมาณไม่สามารถซ่อมแซมให้ได้ ได้แจ้งว่าถนนสายนั้นมีประชาชนที่สัญจรไปตัดยาง
จ านวนมาก ถ้าหากจะไปส ารวจก็สามารถไปส ารวจได้ มีบ้านเรือนหลายครัวเรือน เป็นถนน
สายการเกษตร ถ้ามีงบประมาณคิดว่าน่าจะยกระดับขยายเขต และบริเวณรอยต่อของถนน
สายทับชุมเห็ดเป็นหลุมบ่อก็ยังไม่ได้มีการซ่อมแซม 

ประธานสภาฯ ได้เสนอแนะเรื่องถนน สมมุติว่าถนนในหมู่ที่ 7 มีปัญหาเป็นหลุมบ่อหลายสาย ก็เลือก
แก้ปัญหาสายที่มีคนสัญจรไปมามาก กระจายทุกหมู่บ้านเพราะแต่ละหมู่ บ้านก็มีปัญหา
เหมือนกัน แบ่งปันกัน ปัญหาจะได้จบ 

นายบุญณะ แก้วดี นายบุญณะ แก้วดี ส.อบต.หมู่ที่ 12 แจ้งปัญหาเรื่องถนนลาดยางสายต้นม่วงเตี้ย (หลังวัด
โคกทราย) ไปหมู่ที่ 8 เป็นหลุมบ่อ ขอให้ไปท าการซ่อมแซมก่อนที่หลุมจะขยายกว้างขึ้น
มากกว่านี้ ถึงแม้ว่างบประมาณมีน้อย แต่ก็อยากให้แก้ปัญหาเพราะมีคนสัญจรไป-มา มาก 

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ชี้แจงรายละเอียดปัญหาต่างๆ 
นายขจรพงศ์  มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้ชี้แจงปัญหาของถนนจะให้ช่างไปส ารวจอีกครั้ง และ

จะพยายามแก้ปัญหา ในส่วนของการมองของสมาชิกอบต.ของแต่ละหมู่บ้าน ที่เคยชินกับ
เส้นทางท่ีตัวเองสัญจรในหมู่บ้านนั้นๆ เช่นท่านประธานอยู่ในหมู่ที่ 8 ไม่ได้เข้าไปในหมู่ที่ 5 
จึงไม่ทราบว่าระหว่างถนนหมู่ที่ 5 กับหมู่ที่ ๘ ถนนสายไหนช ารุดมากกว่า เพราะฉะนั้น   
ในส่วนของตนเองและช่างจะไปส ารวจทุกหมู่บ้าน จะมองว่าจุดไหนที่ส าคัญมากกว่า เช่น
สายที่นักเรียนสัญจรไปมา สายที่มีรถสัญจรมาก ก็ต้องด าเนินการก่อนเพราะถ้าไม่
ด าเนินการจะเกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรไปมา  แต่สายที่เป็น
ทางลัด หรือสายที่ไปท าการเกษตร ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่จ าเป็นส่วนใหญ่เป็นถนนสายที่คนใช้
รถจักรยานยนต์สัญจรไปมายังสามารถหลบหลุมบ่อได้ แต่ถนนสายที่ใช้สัญจรไปท า
การเกษตร เมื่อเสนอโครงการไปยังส่วนกลาง เขาจับภาพ GPS แล้วเห็นบ้านเรือน หรือมี
บ้านเรือนแต่มีน้อย มีแต่ป่าไม้ เขาถือว่าไม่เดือดร้อนมาก ไม่ใช่เส้นทางเศรษฐกิจเหมือนกับ
ถนนในแหล่ งชุมชน และถ้าหาก อบต.ไปด าเนินการแล้ว  ในมุมมองของ สตง.              
เมื่อเปรียบเทียบก็จะมองว่าท าไมไม่ไปด าเนินการในส่วนของถนนสายชุมชนที่เดือดร้อนกว่า 
มองในหลักความคุ้มค่า ซึ่งเรามองคนละมิติกับฝ่ายตรวจสอบ ในส่วนของสมาชิกอบต.      
ที่เสนอปัญหาก็เป็นเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ในหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งก็เป็นเรื่องที ่
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ถูกต้องอย่างน้อยๆ ประชาชนที่เขาเลือกมาก็จะบอกได้ว่าท่านไม่นิ่งดูดาย มีการเสนอเรื่อง
ในที่ประชุมบ่อยครั้ง แต่ที่ยังไม่แก้ไขก็เป็นปัญหาของผู้บริหารที่จะต้องชี้แจงกับประชาชน
ว่าเหตุใดถึงไม่ด าเนินการ 

ประธานสภาฯ  ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. และได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ 
สอบถามปัญหาอื่นๆ 

นายกิตติพศ วงชะแดง นายกิตติพศ วงชะแดง ส.อบต.หมู่ที่ 6 น าเสนอปัญหาเรื่องถนนและเรื่องน้ า 

 1.เรื่องถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 6 ซอยเกาะตอ ไปหมู่ที่ 10 หัวซอยและท้ายซอย     
เป็นหลุมบ่อ และถนนควนเพ็ง-เชื่อมต่อไปดอนทรายท้ายซอย ที่บริเวณหัวสะพานเป็นหลุม
เป็นบ่อ เป็นถนนที่คนตัดยางใช้สัญจรไป-มา และเคยมีผู้ใจดีที่ใช้เส้นทางนี้ขึ้นป้ายไว้ว่า    
ถ้าผู้โดยสารที่ใช้เส้นทางนี้ไม่อยากเจ็บตัวพรุ่งนี้ให้เอาจอบมาซ่อมถนน ซึ่งถนนสายนี้ช่าง   
อบต.ก็เคยไปส ารวจแล้ว 

 2.เรื่องน้ าประปา ตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้ว ตอนนี้หลังจากหลายเดือนที่เขาไปจดมิเตอร์และ
เก็บเงิน ตัวเลขเหมือนที่  ส.อบต.บุญเลิศพูดถึงครัวเรือนละไม่เกิน 50 บาท หมู่ที่ 6      
เรื่องน้ าประปาเข้าสู่ระบบปกติแล้ว เคยมีปัญหาล่าสุดข้างบ้านผู้ใหญ่บ้านซึ่งเจ้าของบ้าน  
ไม่อยู่แต่ใบเสร็จค่าน้ าประมาณ 300 บาท ซึ่งเจ้าของบ้านมายืนยันว่าไม่ได้ใช้น้ า ก็เลยให้
เจ้าของบ้านและ พนักงานเก็บน้ าหมู่ที่ 6 ไปตรวจสอบมิเตอร์ปรากฏว่าตัวเลขในใบเสร็จ
และมิเตอร์ตรงกัน สาเหตุก็คือที่มิเตอร์หมุนเนื่องจากท่อประปาแตกน้ าซึมหลังมิเตอร์จริง   
ก็ได้ให้ช่างไปแก้ไขแล้วดีขึ้น หลายๆคนบอกว่าให้ยกเลิกไม่เก็บค่าน้ าและตนเองก็บอกแล้ว
ว่าไม่ได้เพราะมีต้นทุนการผลิต ถ้ายกเลิกมีทางเดียวคือปิดระบบประปาทั้งหมดไม่ต้องใช้ 
แต่ก็ยังมีหลายวิธีที่จะแก้ปัญหา รอวันดีเดย์เราน่าจะได้คุยเรื่องน้ าเป็นหมู่ๆ กันไปแล้ว
ปัญหาก็จะคลี่คลาย 

นายสหัส ไหมแก้ว นายสหัส ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 4 น าเสนอปัญหาเรื่องถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 4 เป็นหลุม 
อยากให้ อบต.ไปถมให้ก่อนที่จะเป็นหลุมกว้างมากขึ้น และถนนทางเข้าวัดควนเพ็ง หมู่ที่ 6 
อยากสอบถามว่ามีแอสฟัลเหลืออีกบ้างไหม อยากน ามาถมหลุมทางเข้าวัดควนเพ็ง       
จากสะพาน-ถนนใหญ่ ระยะทางประมาณ 80 เมตร เป็นหลุมบ่อ  

ประธานสภาฯ ขอเสริมเรื่องการซื้อแอสฟัลถุง ถ้าหากมีการซื้อแอสฟัลก็ขอให้จัดซื้อเครื่องตบดินเพ่ือใช้ใน
งานก่อสร้างด้วย 

นายสนิท ไหมแก้ว นายสนิท ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 7 น าเสนอปัญหาเรื่องถนนสายควนแหวง-หารเทา ซึ่งได้มี
งบจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ เป็นถนนในเขตชุมชน อยากให้ อบต.ช่วย
ประสานกับ อบจ.ให้ด้วย 

นายปรีชา ลาภินี นายปรีชา ลาภินี ส.อบต.หมู่ที่ 9 แจ้งปัญหาเรื่องถนนสายหนองหรั่ง –โรงเรียนควนหินแท่น
เป็นหลุมบ่อ ขอให้ฝ่ายบริหารไปตรวจสอบด้วย 
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นายสวิง จันทภาโส นายสวิง จันทภาโส ส.อบต.หมู่ที่ 13 แจ้งปัญหาเรื่องไฟสาธารณะ ในหมู่บ้านเสาไฟฟ้า   
ต้นแรกจากบ้านลุงหวัด ไฟสว่างไม่เต็มดวง ช่วงเวลาที่ใช้ไฟในบ้านไฟจะกระชาก และอีก   
2 ต้นสุดท้าย ต้นที่ 17-18 ไฟดับ ขอให้ช่างไปตรวจสอบให้ด้วย 

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ชี้แจงรายละเอียดปัญหาต่างๆ 
นายขจรพงศ์  มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้ขอบคุณ ส.อบต.ที่แจ้งให้ทราบเรื่องไฟฟ้าอยากจะให้ 

ส.อบต.แจ้งทางไลน์แล้วระบุจุดที่ไฟดับให้ชัดเจน จะได้ให้ช่างไปด าเนินการ และเมื่อ      
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาช่างไฟฟ้าของ อบต.ได้เกิดอุบัติเหตุ จึงขาดช่างไปอีก 1 คนซึ่งยังนอน
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตอนนี้เหลือช่าง 2 คน คือน้องเอ้ียงและน้องบ่าว      
หากเป็นไปได้ก็ขอให้ ส.อบต.แจ้งทางไลน์ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ตอนนี้อุปกรณ์
ไฟฟ้ามีครบ จะได้ให้ช่างรีบไปด าเนินการให้ 

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

ที่ประชุมเพ่ือทราบและน าไปสู่การแก้ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปและกล่าวขอบคุณ     
ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. และหัวหน้าส่วนทุกคน พร้อมสั่งปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา 16.40 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 
 

ลงชื่อ    อวิรุทธ  เอ่ียมสุข ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
           (นายอวิรุทธ  เอ่ียมสุข) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 


