
 
รายงานการประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  คร้ังที่ ๑  ประจําป  ๒๕๖3 

วันท่ี  30  เดือน เมษายน  ๒๕๖3  เวลา 09.3๐ น.   
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย 

 

ผูมาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. นายอวิรุทธ  เอี่ยมสุข ประธานสภาฯ อวิรุทธ  เอี่ยมสุข  

๒. นายเกษม  นวนทอง รองประธานสภาฯ เกษม  นวนทอง  

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

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

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

6. นางสาวสมบูรณ  พุมแกว ส.อบต. ม.๕ สมบูรณ  พุมแกว  

7. นายวิโชค  บุญจันทร ส.อบต. ม.๖ วิโชค  บุญจันทร  

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

9. นายสนิท  ไหมแกว ส.อบต. ม.๗ สนิท  ไหมแกว  

10. นายอํานวย  ขุนนะ ส.อบต. ม.๗ อํานวย  ขุนนะ  

๑1. นายบุญยง  วันทอง ส.อบต. ม.9 บุญยง  วันทอง  

๑2. นายลาภ  จูสวัสดิ์ ส.อบต. ม.9 ลาภ  จูสวัสดิ์  

13. นายประสาร  สุดสุข ส.อบต. ม.๑0 ประสาร  สุดสุข  

๑4. นายบุญณะ  แกวดี ส.อบต. ม.๑๒ บุญณะ  แกวดี  

๑5. นายอรุณ   สุขไกร   ส.อบต. ม.๑๒ อรณุ   สุขไกร    

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

๑7. นายออด  แกนแกว ส.อบต. ม.๑๓  ออด  แกนแกว  

18. นายขจรพงศ  มีขํา เลขานุการสภาฯ ขจรพงศ  มีขํา  
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ผูไมมาประชุม 

๑.นายสมชาย  เรือนทอง  ส.อบต. ม.4 ลากิจ 

2.วาที่รอยตรีบุญเลิศ  ศรวีิไล ส.อบต. ม.5 ลากิจ 

3.นายสัญญา  อุไรรัตน  ส.อบต. ม.10 ลากิจ 

4.นายพิณ  วรรณา  ส.อบต. ม.11 ลากิจ 

ผูเขารวมประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นายขจรพงศ  มีขํา ปลัด อบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกฯ ขจรพงศ  มีขํา  
๒. นางปวีณกร  คําคง ผอ.กองคลัง ปวีณกร  คําคง  
3. นายสาธิต  รักเกตุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

รก.หัวหนาสํานักปลัด 
สาธิต  รักเกตุ  

4. นายวิเชียร  ชนะสิทธิ์ นายชางโยธา รก.ผอ.กองชาง วิเชียร  ชนะสิทธ์ิ  
5. นางสุมาลี  นวลคํา นักวิชาการศึกษา  

รก.ผอ.กองการศึกษาฯ 
  

6. นางอรษา  สุวรรณจิตร เจาพนักงานธุรการ อรษา  สุวรรณจิตร  
7. นายศรัณย  จุลแกว นักจัดการงานทั่วไป ศรัณย  จุลแกว  
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เร่ิมประชุมเวลา  09.3๐ น. 

 เมื่อถึงเวลาประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกทรายไดเรียกสมาชิกฯเขาประชุมปรากฏวามีสมาชิก 
เขาประชุมทั้งหมด ๑7 คน ลา 4 คน  ครบองคประชุมแลว นายอวิรุทธ  เอ่ียมสุข ประธานสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลโคกทรายไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณ สมาชิก.อบต. ทุกทานรวมถึงเจาหนาที่ อปพร. ที่ไดใหความรวมมือในการเขารวม 

จุดสกัดบุคคลเขา – ออก เพื่อคัดกรองปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยทางปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทรายไดมีการประสานรองขอใหเขารวม

จุดสกัดดังกลาวรวมกับชุดปฏิบัติการฝายปกครอง เจาหนาที่อบต.และอปพร.ตามคําสั่งขององคการ

บริหารสวนตําบลโคกทราย เนื่องจากกําลังของทางฝายปกครองไมเพียงพอในการเขาประจําจุดสกัด

แตละผลัดตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ งได รับความรวมมือเปนอยางดีจากสมาชิก .อบต. ทุกท าน 

จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๖๓ 

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ กลาววาตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยประชุม 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ 1 ประจําป  ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม  ๒๕๖๓ เสร็จเรียบรอย
และสมาชิกอบต. คงจะตรวจดูรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ    สมัยที่ ๑  คร้ังที่ 1 เรียบรอยแลว 
แตหากมี สมาชิก.อบต. ทานใดสงสัยหรือเห็นวารายงานการประชุมแตกตางไปจากท่ีประชุมไดเสนอ
ไวและหากมีขอสงสัยก็สามารถสอบถามและขอเพ่ิมเติมหรือแกไขได และไดสอบถามที่ประชุมวา 
มีขอแตกตางกันหรือไม  และไดขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุม 
สมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจําป  ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม  ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม  มีมตริับรองรายงานการประชุมสภามัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ 

0๙.๕๕ น. มีนาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๑6 เสียง ไมรับรอง – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทูถาม 

ประธานสภาฯ    - ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

    4.1 การตรวจรายงานการประชุมประธานสภาฯ  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยประชุมสมัยสามัญ 

สมยัที่ 4 คร้ังท่ี 1 เสร็จแลวและไดมีมติรับรองเรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม   

๕.๑ ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ – ๒๕๖5) ครั้งที่ ๓ จํานวน ๕ 

โครงการ 

ประธานสภาฯ ไดขอใหปลัด อบต.ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.ชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมาย การขอความเห็นชอบ

เพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ ๓ จํานวน ๕ โครงการ 
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นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทราย ไดชี้แจงสืบเนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใน

ปจจุบันประสบปญหาในเรื่องของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การเพ่ิมเติมในสวนของแผนพัฒนาทองถิ่นจึงจําเปนตองลดขั้นตอนในการจัดทําประชาคมหมูบาน 

แตตองมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ือนําเสนอตอนายกองคการบริหาร

สวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบลนําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือให

ความเห็นชอบ ในสวนของโครงการท่ีเสนอเขามาเปนโครงการที่แกไขปญหาความเดือดรอน 

ของประชาชน เนื่องจากวาที่ผานมาในสวนของตําบลโคกทรายจะประสบปญหาในเร่ืองของปริมาณ

น้ําไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนในหนาแลง รวมทั้งปญหาการบริหารจัดการน้ํา ในสวน

ของการใชน้ําในขอบัญญัติตําบลวาดวยการใชน้ําประปาไดกําหนดมาตรการในการใชน้ําเพื่อการ

อุปโภคบริโภคเทานั้น แตก็ยังมีอีกหลายหมูบานที่แอบใชน้ําประในการเกษตร จึงทําใหปญหาการ

ขาดแคลนน้ําในการอุปโภคและบริโภคเพ่ิมมากขึ้น จึงขอคําปรึกษากับทางประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลโคกทรายและ สมาชิก อบต. เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวในการหา

ทางออก และในสวนของการแกไขปญหาระบบประปาผิวดินจํานวน ๒ แหง ที่ประสบปญหาในเร่ือง

ของแหลงนํ้าดิบ ชาวบานไมตองการใชน้ําทั้ง ๒ แหงโดยแจงอบต.วาเมื่อใชน้ําแลวจะเกิดอาการคัน

ตามตัว และน้ําเปนเมือกเหนียวเมื่อใชอาบจึงสงสัยวานํ้าที่ผลิตไดไมสะอาด และในสวนของการ 

เจาะบอนํ้าบาดาลก็ประสบปญหาในเรื่องของการเจาะบอน้ําบาดาลแลวไมไดปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ

ตอการผลิตน้ําประปา จึงจําเปนท่ีจะตองมีการเจาะบอบาดาลในพ้ืนที่หลายๆจุด ประกอบกับ 

ในแตละหมูบานมีพื้นท่ีกวางและบางหมูบานเปนเนินสูง – ต่ํา ทําใหระบบสงน้ําไปยังครัวเรือน 

ไดไมทั่วถึงจึงทําใหเกิดปญหาการแยงชิงน้ําโดยการแอบเปด-ปดวาลวน้ํากันทําใหเกิดปญหาการแจง

วาน้ําไมไหลอยูบอยครั้งและบางคร้ังก็ไดมีการทุบทําลายจุดแบงแยกน้ําดังกลาวดวย ดังน้ันเพ่ือที่ 

จะแกปญหาดังกลาวในระยะยาวจึงเห็นวาการเจาะบอบาดาลเพ่ิมเติมในแตละจุดใหครอบคลุม

ครัวเรือนผูใชน้ําจะสามารถแกไขปญหาดังกลาวได จึงขอเสนอโครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น 

ดังนี ้

1. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ 11 โดยโครงการดังกลาวจะสามารถสงน้ําไปชวย  

หมูที่ 8 ที่ประสบปญหาการใชน้ําไมเพียงพอ 

2. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ 9 ซึ่งเดิมโครงการดังกลาวไดมีการอนุมัติจายเงิน

สะสมโครงการบริเวณบานนายมานพ ซึ่งตอมาประสบปญหาในเร่ืองของการขอใชที่ดิน เน่ืองจาก

ที่ดินท่ีใชตั้งหอถังเดิมเปนที่ดินของสํานักงานปฏิรูปที่ดินจึงตองหาสถานที่ใหมที่เปนโฉนดขณะนี้ 

มีผูแจงความประสงคบริจาคท่ีดินแลวหลายราย ในเบื้องตนนายประเสริฐ  จิตมาเส ไดแจงความ

ประสงคใหใชท่ีดินบริเวณเกาะยาวแตหากบริเวณดังกลาวเจาะบอบาดาลแลวปริมาณน้ําไมเพียงพอ 

ก็จะตองยายไปที่ใหมที่มีการยินยอมเปนรายๆไป 

3. โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 8 โครงการดังกลาวมีความจําเปนตองเจาะบอนํ้าบาดาล 

เพื่อสูบน้ําขึ้นหอถังประปาท่ีมีอยูเดิมแลว โดยเบื้องตนใชที่ดินของนางพับ  สังขชาติ ซึ่งตั้งอยูใกลๆ

กับบอบาดาลเดิมเพื่อเพ่ิมปริมาณน้ําและเพ่ือทดแทนบอเดมิที่ไดกอสรางมานานแลวดวย 
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4. โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ 7 บริเวณปากหลง โดยขุดเจาะบอน้ําบาดาลแทนระบบ

ประปาหมูบานแบบผิวดิน ซึ่งแหลงน้ําเดิมเปนบอปดมีวัชพืชและตนไมใบไมทับถมอยูในบอจํานวน

มากทําใหนํ้าขุนและมีกล่ินโคลนตม ตองใชสารสม ปูนขาวและคลอรีนในปริมาณมากแตมีความ

จําเปนตองใชระบบดังกลาวเนื่องจากหากไมใชชาวบานจะเดือดรอนเรื่องน้ําใชเปนอยางมากจึงตอง

ทําความเขาใจกับผูใชน้ําอยูเสมอและตองหามาตรการแกไขระยะยาวไวดวยโดยการเจาะบอบาดาล

โดยขอใชที่ดินในบริเวณใกลเคยีงกับถังประปาที่มีอยูแลว 

ในสวนของโครงการทั้ง 4 โครงการ ในแผนพัฒนาจะไมไดระบุจุดไว เพราะเม่ือดําเนินการแลว 

หากไมไดปริมาณนํ้าที่เพียงพอตอการผลิตนํ้าประปา จึงจําเปนตองเปลี่ยนแปลงจุดดําเนินการใหม 

โดยนําเสนอเรื่องตอสภาและกรมทรัพยากรน้ําบาดาลจะลงพื้นท่ีตรวจสอบบริเวณจุดที่ดําเนินการ 

เจาะบอน้ําบาดาลใหมเพ่ือนําเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาอนุญาตใหเจาะบอน้ํา

บาดาลได ซึ่งหากเมื่อดําเนินการเจาะบอน้ําบาดาลแลว ไมไดปริมาณน้ําตามที่กําหนดโดยหลักเกณฑ

ผูรับจางตองเจาะบอน้ําบาดาลใหไดปริมาณน้ําตามสัญญาที่กําหนด แตทางองคการบรหิารสวนตําบล

โคกทรายตองเปนผูจัดหาสถานที่ขุดเจาะบอนํ้าบาดาลใหม เมื่อไมสามารถขุดเจาะบอน้ําบาดาล

เพ่ือใหไดปริมาณน้ําตามที่กําหนด ใหสามารถสูบน้ําขึ้นหอถังประปาได  

๕. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทําบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินและ 

สิ่งปลูกสราง การใชงานโปรแกรมแผนที่ภาษี” เนื่องจากปจจุบันไดมีการยกเลิกการจัดเก็บภาษีบํารุง

ทองที่และภาษีโรงเรือน โดยนําภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางมาใชแทน ขณะน้ีไดมีการลงพ้ืนที่ 

เพื่อสํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง แตในสวนของการฝกอบรม อบต.ไมสามารถ 

สงเจาหนาที่เขารวมฝกอบรมได เนื่องจากมีการยกเลิกโครงการอันเกิดจากการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลสิ่งปลูกสรางและที่ดินไดในระบบโปรแกรม 

จึงไดจัดทําโครงการดังกลาวขึ้นที่องคการบริหารสวนตําบลโคกทราย เพื่อใหความรูแกเจาหนาที่ 

ในการปฏิบัติงานในการออกสํารวจพ้ืนท่ีและจัดเก็บขอมูลเพื่อนํามาใชในการจัดเก็บภาษีตอไป 

ประธานสภาฯ  ไดกลาวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทรายและไดชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการ
ขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 8 ซึ่งไดระบุจุดขุดเจาะบอน้ําบาดาลบริเวณสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 
บานควนปอม ซึ่งไมตรงกับจุดท่ีจะดําเนินการขุดเจาะบอน้ําบาดาล เพื่อความเขาใจท่ีตรงกันและ
ถูกตอง ขอใหแกไขใหถูกตอง 

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทราย ชี้แจงวาเนื่องจากเปนชื่อโครงการเดิมซึ่งหอถังประปา

ไดตั้งอยูบริเวณดังกลาว เมื่อดําเนินการขุดเจาะบอน้ําบาดาลและไดปริมาณน้ําตามท่ีกําหนดจะสูบ

น้ํามายังหอถังบริเวณหมูที่ 8 บานควนปอม และจะแกไขชื่อโครงการเปนโครงการขุดเจาะบอน้ํา

บาดาลหมูที่ 8 บานควนปอม โดยตัดชื่อสถานที่ออกโดยไมระบุจุด 

ประธานสภาฯ  ไดกลาวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทรายและไดเปดโอกาสใหส.อบต. แสดงความ
คิดเห็นการขอความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ ๓ จํานวน 
๕ โครงการ 
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นายสหัส นายสหัส ไหมแกว ส.อบต.หมู ท่ี ๔ ขอสอบถามเก่ียวกับโครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน 

หมูท่ี 11 อยากทราบวาระบบประปาดังกลาวมีหอถังหรือไมและมีปริมาณน้ําเพียงพอในการผลิต

น้ําประปาหรือไม เพราะระบบประปาหมูบาน หมูที่ 11 มีถังประปาขนาดใหญอยูแลวในขณะนี้

จํานวน 2 ถัง 

นายประสาร นายประสาร  สุดสุข ส.อบต.หมูที่ 10 ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล เพ่ือแกไข

ปญ หาน้ํ าป ระปาที่ มีป ริมาณ ไม เพีย งพอ ซึ่ ง เห็นด วยกับการนํ าโครงการดั งกล าวบรรจุ 

เขาแผนพัฒนาทองถิ่น และขอสอบถามเพ่ิมเติมในสวนของ หมูที่ 9 ซึ่งมีถังประปาผิวดินบริเวณ 

บานลุงนา แตไมสามารถใชงานได ตอมาไดหาจุดขุดเจาะบอน้ําบาดาลใหม เพื่อนําน้ําที่ไดสูบไปยัง 

ถังประปาบริเวณบานลุงนา ซึ่งหากปริมาณน้ําที่ไดมีปริมาณที่มากเพียงพอตอการผลิตน้ําประปาก็จะ

สามารถสงน้ําไปยัง หมูที่ 9 ได ซึ่งจากการลงพ้ืนที่บริเวณตรงกลางถนนสายหลาหีด – ทับชุมเห็ด 

น้ําประปาไหลไปไมถึงในชวงของฤดูแลง และมีชาวบานบริเวณดังกลาวแจงความประสงคบริจาค

ท่ีดินเพ่ือใหขุดเจาะบอนํ้าบาดาล จึงขอสอบถามวาโครงการที่ไดบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ของหมูที่ 9 เปนพ้ืนที่บริเวณแหงเดียวกันหรือไม และในสวนของโครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล 

หมูที่ 8 ไดมีการเขาไปตรวจสอบดวยการเปา-ลางบอบาดาลและทดสอบปริมาณน้ําวามีจํานวน 

ท่ีเพียงพอตอการผลิตนํ้าประปาหรือไมที่บอบาดาลเดิม กอนที่จะดําเนินการขุดเจาะบอน้ําบาดาล

ใหม เนื่องจากอยากใหเกิดการใชงบประมาณอยางคุมคามากท่ีสุด และในสวนของปญหาทอสงน้ํา 

ท่ีอุดตัน ตัวอยางเชน หมูที่ 4 ที่มีสาเหตุจากการที่น้ําไมไหลเพราะมีเศษหญาเขาไปอุดตันอยูในทอสง

น้ําประปา   

นายลาภ นายลาภ จูสวัสดิ์ สมาชิกอบต.หมูที่ 9 ขอชี้แจงเพ่ือความเขาใจในขอเท็จจริงของหมูที่๙วาในสวน
ของระบบประปาหมูที่ 9 เนื่องจากสภาพพื้นที่ของหมูที่ 9 เปนพื้นที่ลาดเอียง ซึ่งปญหาของหมูที่ 9 
ในเรื่องของน้ําประปามีปญหาในเร่ืองของน้ําไมเพียงพอกับความตองการใช เนื่องจากหมูที่  9 
มีบริเวณพื้นที่ท่ีกวาง ซึ่งหากดําเนินโครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแหงใหมก็จะสามารถนํามา
เชื่อมกับระบบประปาบริเวณบานเกาะยวนนก ตามท่ี สมาชิก อบต. หมูที่  10 ไดกลาวถึงวา
น้ําประปาไมสามารถสงน้ําไดในชวงฤดูแลงก็จะสามารสงน้ําประปาไดอยางท่ัวถึงในบริเวณดังกลาว
ท้ังหมด 

ประธานสภาฯ  ไดกลาวขอบคุณ สมาชิกอบต. ที่ไดแสดงความคิดเห็นและขอชี้แจงเพิ่มเติมในสวนของระบบประปา

หมูบาน หมูที่ 8 ซึ่งเปนของกรมทรัพยากรน้ําในอดีต โดยใชทอสูบน้ําแบบเหล็ก และดวยระยะเวลา

ที่ใชงานมายาวนาน ซึ่งเมื่อจะดําเนินการเปาลางบอบาดาลไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากมีการ

ทับถมของดินในบอบาดาลเปนระยะเวลานาน ทําใหไมมีความคุมคาในการเปาลางบอบาดาล ซึ่งถา

หากดําเนินการขุดเจาะบอน้ําบาดาลใหมใกลบริเวณจุดเดิม ซึ่งบริเวณดังกลาวมีปริมาณที่มากพอ

สําหรับผลิตน้ําประปา สามารถสูบน้ําสงไปยังหมูท่ี 13 จึงขอแจงขอมูลเพ่ิมเติมใหกับทุกทานทราบ 

สวนขอสงสัยของสมาชิก อบต. ขอใหปลัด อบต.ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียด 
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นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทราย ไดชี้แจงในสวนของ สมาชิก อบต. หมูที่  4 

ไดสอบถามเก่ียวกับระบบประปาหมูบาน หมูที่ 11 ซึ่งไดนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น สาเหตุ

ที่จะมีการกอสรางใหม เน่ืองจากปริมาณน้ําไมเพียงพอกับความตองการใชน้ํา ประกอบกับสภาพ

พื้นท่ีที่มีบริเวณกวาง ในสวนของถังประปาเดิมบริเวณบานผูใหญมอญ สามารถสงน้ําประปาได 

ในจํานวนครัวเรือนท่ีจํากัด เนื่องจากปริมาณน้ําไมเพียงพอ จากการสํารวจหอถังขนาด 20 ลบ.ม. 

จะใชน้ําประปาไดประมาณ 100-๑๒๐ ครัวเรือน ประกอบกับระยะทางสงน้ําท่ีไกลทําใหแรงดันนํ้า

นอยลง ในสวนของการขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ 9 จะใหบริการนํ้าประปาตั้งแตปากทางเขาถนน 

สายหลาหีด ซึ่งในบริเวณนั้นจะประสบปญหาน้ําไมไหลเพราะน้ําที่สงมาจากหมูที่ 8 ทอสงน้ําจะเดิน

ขามฝ งถนนและมีทอยกข้ึนสูงในบางจุด ทําใหมีแรงดันน้ําไมเพียงพอและจากการชี้แจงของ

ประธานสภาไดชี้แจงวาระบบประปาหมูบาน หมูที่ 8 ไดกอสรางมาเปนระยะเวลานาน และไดทํา

การเปาลางบอบาดาล ซึ่งปรากฏวาทอชํารุดเนื่องจากทอเหล็กเปนสนิมทําใหดินบริเวณขางทอทรุด

ลงมาทับถม เพราะฉะนั้นจึงจําเปนตองกอสรางระบบประปาขึ้นใหมเพ่ือแกปญหาการใชน้ําในระยะ

ยาวดวยและในสวนของหมูที่  9 มีสภาพพ้ืนที่สูงตํ่าไม เทากัน ทําใหไมสามารถใชน้ํ าไดทั่วถึง 

จึงจําเปนตองแกไขปญหาดังกลาว ในสวนของคาํถามของ สมาชิก อบต. หมูที่ 10 การขุดเจาะบอน้ํา

บาดาลที่ผานมาสวนใหญบริเวณบานลุงนา ซึ่งเดิมใชน้ําประปาผิวดิน ปรากฏวาน้ํามีความขุนและ 

มีสิ่งตางๆ ไหลลงไปในน้ําเมื่อฝนตกลงมา ปจจุบันมีการพังของแนวก้ันของบอ ทําใหน้ํามีความขุน

จากการรื้อดังกลาว จึงทําใหตองขุดเจาะบอนํ้าบาดาลใหมเพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาดใช ซึ่งขณะนี้

ไดมีการขุดเจาะบอน้ําบาดาลไปแลว จํานวน 2 บอ ปรากฏวาไมไดปริมาณน้ําตามที่กําหนด 

ที่ความลึก 153 เมตร จึงตองยายสถานท่ีขุดเจาะบอน้ําบาดาลใหม ซึ่งไดปริมาณน้ํา 8 – 10 คิว 

และไดสูบน้ําขึ้นถังประปาบานนางหรั่ง และสงน้ําไปยังถังพักบานลุงนาและสงน้ําไปตามครัวเรือน 

และในสวนของหมูท่ี 9 ที่มีสภาพพื้นที่ที่มีความชันลาดเอียงและมีพื้นที่กวาง จึงจําเปนตองหาจุดที่

สามารถสงน้ําใหไดมากที่สุด โดยไดสถานที่บริเวณเกาะยาว ตามท่ี สมาชิก อบต. หมูที่ 9 ไดชี้แจง 

ในสวนของการตรวจสอบน้ําและการเปาลางบอบาดาลเชน หมูที่ 11 ซอยโซเซ ซึ่งบอบาดาลเดิมได

ชํารุดเกิดการทรุดตัว หากไมดําเนินการเจาะบอบาดาลใหมก็จะทําใหไมสามารถผลิตน้ําประปาได 

อยางเชน ในบริเวณหมูที่ 4 เกาะสัก ที่บอเกิดบอยุบตัว ทําใหไปกดทับเครื่องสูบนํ้าไมสามารถสูบนํ้า

เพื่อผลิตน้ําประปาได ทําใหชาวบานบริเวณดังกลาวได รับความเดือดรอนเนื่องจากไมมีน้ําใช 

จึงจําเปนตองแกไขปญหาโดยนํานํ้าจากควนเพ็งมาใช ซึ่งตอไปหากบอบาดาลท่ีขุดเจาะอยูในขณะนี้ 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ จะนํามาชวยหมูที่ 4 เพิ่มเติมซึ่งการสํารวจทางธรณีวิทยาไมสามารถ

คาดคะเนไดวาจะไดปริมาณน้ําท่ีระดับความลึกเทาใดเพราะแตละชั้นดินจะมีน้ําในปริมาณที่ไม

เทากันและตองตรวจสอบสารที่ปะปนอยูในน้ํา หากมีสนิมเหล็ก, หินปูน, แคลเซียม, แมงกานีส, 

โพรแทสเซียมและสารโลหะหนักตางๆ หากมีในปริมาณมากเกินกวาคาที่กําหนด ก็จะไมสามารถนํา

น้ําดังกลาวที่มีสารปนเปอนมาใชได เนื่องจากคุณภาพของน้ําไมผานสําหรับการนํามาใชในการ

อุปโภคหรือบริโภค ในสวนของทอสงน้ําบางชวงอุดตันสาเหตุจากการรั่วของนํ้า ในการเดินทอสง

น้ําประปาซึ่งมีทั้งแบบฝงดินและเดินทอแบบลอย เมื่อทอประปาแตกและชาวบานไมไดแจงให 
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 ทางองคการบริหารสวนตําบลโคกทรายทราบ ทําใหรากของตนหญาเขาไปภายในทอสงน้ําประปา

และไปอุดตันจึงอยากขอความรวมมือสมาชิก อบต. ไดแจงชาวบานใหชวยสอดสองดูแลทอสง

น้ําประปา เนื่องจากเปนทรัพยสินที่ตองดูแลรวมกัน และขอชวยให สมาชิก อบต.ฝากประชาสัมพันธ

ดวยอีกทางหนึ่ง 

ประธานสภาฯ   ไดกลาวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.โคกทรายในการชี้แจง และไดขอมติใหความ
เห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งท่ี 3 จํานวน 5 โครงการ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑6  เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

๑0.30 น.  

๕.2 ขอความเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจําป พ.ศ. 2563 และกําหนดสมัยประชุม

สภาสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ โดยกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไวดังนี้ 

  สมยัที่ ๒  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

  สมยัที่ ๓  ระหวางวันท่ี  ๑๖ – ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

  สมยัที่ ๔  ระหวางวันท่ี  ๑๖ – ๓๐  ธันวาคม ๒๕๖๓ 

  และไดกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยแรก ดังนี้ 

   สมยัที่ ๑  ระหวางวันท่ี  ๑๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

  ไดเปดโอกาสใหส.อบต. แสดงความคิดเห็นการขอความเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสภาสามัญ 
ประจําป พ.ศ. 2563 และกําหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2564 

นายสหัส นายสหัส ไหมแกว ส.อบต.หมูที่ ๔ เห็นดวยกับการกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจําป 
พ.ศ. 2563 และกําหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ ขอผูสนับสนุนจํานวน ๒ ทาน 

  ๑. นายบุญณะ  แกวดี   ส.อบต. ม.12 

  ๒. นายประสาร  สุดสุข  ส.อบต. ม.10 

  ไดขอมติใหความเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจําป พ.ศ. 2563 และกําหนดสมัย 

  ประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑6  เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

๑0.34 น.  

๕.๓ ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงสถานที่ เจาะบอน้ํ าบาดาล หมูที่  7 สถานที่ กอสราง 

บานควนแหวงออก (ประปาผิวดินขนาดใหญ) งบประมาณ 363,100 บาท  

ประธานสภาฯ ไดขอใหปลัด อบต.ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.ชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมาย ขอความเห็นชอบ

เปลี่ยนแปลงสถานที่เจาะบอน้ําบาดาล หมูท่ี 7 สถานที่กอสรางบานควนแหวงออก (ประปาผิวดิน

ขนาดใหญ) งบประมาร 363,100 บาท 
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นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทราย สืบเนื่องจากการตั้งงบประมาณโครงการขุดเจาะบอ
น้ําบาดาล หมูที่ 7 ไดมีการระบุสถานที่กอสรางบานควนแหวงออก (บริเวณบานลุงนา) แตเนื่องจาก
บริเวณดังกลาวเมื่อทําการเจาะบอน้ําบาดาลแลวไมไดปริมาณน้ําตามที่กําหนด จึงจําเปนตองหา
สถานท่ีใหม เพ่ือใหผูรับจางดําเนินการขุดเจาะบอน้ําบาดาลใหม เพื่อใหไดปริมาณน้ําตามที่กําหนด 
ซึ่งการขอเปลี่ยนสถานที่ขุดเจาะบอน้ําบาดาลที่ไดนําเสนอตอสภาเนื่องจากเปนที่ดินและสิ่งกอสราง 
ในการพิจารณาความเห็นชอบเปนอํานาจของสภาในการพิจารณา เนื่องจากการเกิดผลไดผลเสีย 
แตจุดท่ีเจาะบอน้ําบาดาลยังตั้งอยูบริเวณพ้ืนท่ีหมูที่ 7 แตเปล่ียนสถานที่จากบานนายวรรณา 
เปนบานนายสุนทร แกวนวล ซึ่งนายสุนทร ไดทําหนังสือยินยอมใหขุดเจาะบอน้ําบาดาลตามขั้นตอน
ถูกตองโดยอุทิศที่ดินใหกับทางราชการ จึงนําเสนอตอที่ประชุมในการขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง
สถานที่เจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ 7 จากบริเวณบานลุงนา เปนท่ีดินของนายสุนทร  แกวนวล 

ประธานสภาฯ  ไดกลาวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทรายและไดเปดโอกาสใหส.อบต. แสดงความ
คิดเห็นการขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงสถานที่เจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ 7 สถานที่กอสราง 
บานควนแหวงออก (ประปาผิวดินขนาดใหญ) 

นายสนิท นายสนิท ไหมแกว สมาชิกอบต.หมูที่ 7 ขอสอบถามเก่ียวกับโครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ 7 
ในบริเวณสถานท่ีใกลเคียง ขนาด 4 x 4 เมตร ซึ่งกอนหนาที่ ไดทําการขุดเจาะบอน้ําบาดาล 
จํานวน 2 จุด แตไมไดปริมาณนํ้าตามที่กําหนด เกรงวาเมื่อขุดเจาะบอบาดาลบอบาดาลใหมจะทําให
ชั้นดินทรุดลงมาและคุณภาพของนํ้าที่ไดจากการเจาะบอน้ําบาดาลจะสามารถนํามาใชในการอุปโภค
บริโภคไดหรือไม 

ประธานสภาฯ  ไดกลาวขอบคุณ สมาชิกอบต. ท่ีไดแสดงความคิดเห็นและไดขอใหปลัด อบต.ปฏิบัติหนาที่นายก 
อบต.ตอบขอซักถามของ สมาชิกอบต.  

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทราย ไดตอบขอซักถามของ สมาชิกอบต. หมูที่ 7 ในเร่ือง

ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนเนื่องจากการขุดเจาะบอน้ําบาดาลท่ีอยูในบริเวณเดียวกัน ซึ่งในชั้นหิน 

ท่ีเจาะลงไปที่ความลึก 80 – 100 เมตร ของระยะหางตั้งแต 10 เมตร ขึ้นไป จะไมมีผลกระทบกับ

บอบาดาลเดิมและบอน้ําบาดาลที่น้ําแหง ดินจะไมทรุดลงมาในบอน้ําบาดาลเนื่องจากมีชั้นหินและ

ชั้นดินอยูในระดับชั้นตางๆ ซึ่งไดปรึกษากับผูที่ มีความเชี่ยวชาญทางดานน้ีโดยเฉพาะ ในลักษณะ

ดังกลาวจะเกิดข้ึนไดในการเจาะบอน้ําบาดาลในระดับชั้นน้ําเดียวกันท่ีหางกันไมเกิน ๒ เมตร 

โดยอาจจะทําใหน้ํามีความขุนเพราะน้ําสามารถลงไปยังบอน้ําบาดาลเดิม หากจําเปนตองเจาะ

จะตองหยุดใชบอน้ําบาดาลเดิมชั่วคราว แตในสวนอื่นๆชั้นดินจะมีความสูงต่ําที่แตกตางกันจึงทําให

ไมเกิดผลกระทบ 

ประธานสภาฯ   ไดกลาวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.โคกทรายในการชี้แจง และไดขอมติใหความ
เห็นชอบเปลี่ยนแปลงสถานที่เจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ 7 สถานที่กอสรางบานควน 
แหวงออก (ประปาผิวดินขนาดใหญ) งบประมาร 363,100 บาท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑6  เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

๑0.43 น.  
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๕.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

        5.4.1 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ รายการจัดซื้อเคร่ืองขยายเสียง จํานวน 1 ตัว 

เพื่อใชสําหรับโครงการเพ่ิมเติมระบบเสียงตามสายหอกระจายขาวประจําหมูบาน หมูที่  12 

ขออนุมัติโอนเพิ่ม 14,500 บาท 

ประธานสภาฯ ไดขอใหปลัด อบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายก อบต.ชี้แจงการขออนุมัติโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทราย ไดชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ๕.2.1 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ รายการจัดซื้อเคร่ืองขยายเสียง จํานวน 1 ตัว 

เพื่อใชสําหรับโครงการเพ่ิมเติมระบบเสียงตามสายหอกระจายขาวประจําหมูบาน หมูที่  12 

ขออนุมัติโอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมจํานวน 14,500 บาท ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบล เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง 

สิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการเพิ่มเติมระบบเสียงตามสายหอกระจายขาวประจําหมูบาน 

หมูที่ 12 ตั้งไวจํานวน 70,500 บาท เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการจัดตั้งงบประมาณและ 

ไดมีการทักทวงจากงานพัสดุ กองคลัง ซึ่งโครงการท่ีจะดําเนินการหากเปนครุภัณฑจะตองแยกออก

จากโครงการเดิม เนื่องจากเปนการจัดซื้อครุภัณฑและจากการประชุมคร้ังที่ผานมาที่ประชุมสภามีมติ

เห็นชอบเปล่ียนแปลงบัญชีรายละเอียดโครงการบัญชีครุภัณฑ ในการจัดซื้อเคร่ืองขยายเสียงพรอม

ติดตั้ง ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังที่  1 วันที่  30 มีนาคม 2563 จึงจําเปนตอง 

โอนงบประมาณใหถูกตองตามระเบียบวาดวยวิธีการงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ จึงโอนลดจากรายการเดิมมาตั้งใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

รายการจัดซื้อเคร่ืองขยายเสียง จํานวน 1 ตัว งบประมาณ 14,500 บาท เพ่ือใชสําหรับโครงการ

เพิ่มเติมระบบเสียงตามสายหอกระจายขาวประจําหมูบาน หมูที่ 12 โดยจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 

1,000 วัตต @ 4-8-16 โฮหม 70/100 โวลทไลนืใชแรงดัน 200 โวลท AC และ 24 โวลท 

ประธานสภาฯ   ไดเปดโอกาสให ส.อบต. แสดงความคิดเห็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

นายสนิท นายสนิท  ไหมแกว ส.อบต.หมูที่ 7 ขอสอบถามเก่ียวกับการตั้งงบประมาณท่ีซ้ําซอนกับทางหมูบาน 

ซึ่งทางหมูที่ 12 จะมีงบประมาณในสวนนี้ โดยในสวนของการเพ่ิมเติมระบบเสียงหอกระจายขาว 

เปนเร่ืองท่ีดี ทําใหประชาชนไดรับรูขาวสารความเคลื่อนไหวตลอดจนสถานการณปจจุบันแตเห็นวา

ควรจะใชงบประมาณของหมูบาน 
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นายออด นายออด  แกนแกว ส.อบต.หมูที่ 13 ขอสอบถามเก่ียวกับการโอนงบประมาณ ซึ่งไดเคยขอรับ

งบประมาณเก่ียวกับการซอมแซมเคร่ืองขยายเสียง แตไมสามารถซอมแซมไดเนื่องจากไมใชทรัพยสิน

ขององคการบริหารสวนตําบลโคกทราย จึงอยากสอบถามวาครุภัณฑดังกลาวเปนทรัพยสินของ

หมูบานหรือขององคการบริหารสวนตําบลโคกทราย เพราะสวนใหญเคร่ืองขยายเสียงเปนทรัพยสิน

ของทางหมูบานโดยทางอําเภอเปนผูดูแลรับผิดชอบ 

ประธานสภาฯ  ไดกลาวขอบคุณ สมาชิกอบต. ท่ีไดแสดงความคิดเห็นและไดขอใหปลัด อบต.ปฏิบัติหนาที่นายก 

อบต.ตอบขอซักถามของ สมาชิกอบต. 

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.โคกทราย ไดตอบขอสงสัยของสมาชิกอบต. สืบเนื่องจาก

โครงการดังกลาวมีที่มาจากจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ทางหมูบานไดเสนอโครงการติดตั้งหอกระจาย

ขาวเกือบทุกหมูบาน ทั้งนี้ในสวนของหมูที่ 12 ไดเลือกโครงการดังกลาวเปนลําดับแรกๆในการจัดทํา

ประชาคมหมูบ าน และอบต.ไดตั้ งงบประมาณไวแลวขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอชี้แจงวาครุภัณฑหอกระจายขาว 

มีอยู 2 ประเภท ไดแกประเภทที่ทางอําเภอเปนผูจัดสรรงบประมาณในการสรางและดูแลรักษา

ซอมแซมและอีกสวนเปนงบประมาณของกอสรางโดย อบต. และ ในสวนขององคการบริหารสวน

ตําบลโคกทราย มีหอกระจายขาวดูแลรับผิดชอบ จํานวน 1 แหง ซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบล 

โคกทราย ไดกอสรางและดูแลรักษาซอมแซมเฉพาะในสวนที่เปนครุภัณฑของทางองคการบริหาร

สวนตําบลโคกทรายเทานั้น ซึ่งจะไมสามารถซอมแซมของทางหมูบานได 

ประธานสภาฯ  ไดกลาวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทรายในการชี้แจงและสั่งพักการประชุม 

15 นาท ี

เวลา 11.15 น. เริ่มประชุมตอ 

ประธานสภาฯ   ไดขอมติอนุมัติโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัต ิโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓    

๑1.15 น.       จํานวน  ๑5  เสียง งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯและนายสนิท  ไหมแกว) 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 
ประธานสภาฯ ไดขอให ปลัด.ที่ตองการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองอื่นๆตอที่ประชุม 

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.โคกทราย ไดแจงที่ประชุมทราบวาจากที่สมาชิก อบต. ไดมีการ

สอบถามเร่ืองของการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เร่ืองงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วามีความลาชาและขอทราบขั้นตอนการดําเนินการวา

ขณะนี้ไดดําเนินไปถึงขั้นตอนใดแลว ขอชี้แจงวาการดําเนินการตามขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบล เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีแผนการดําเนินงานประกอบ

ในการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1. โครงการกอสรางคูระบายน้ํา ทอ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร พรอมบอพักและฝาบอพัก 

หมูที่ 5 ดําเนินการในชวงเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 

 2. โครงการกอสรางถนนลาดยาง สายประปา – วังลึก หมูที่ 11 ดําเนินการในชวงเดือน เมษายน – 

มิถุนายน 2563 
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 3. โครงการกอสรางถนนลูกรัง สายตนโดน – ควนแหวง หมูที่ 8 ดําเนินการในชวงเดือน เมษายน – 

มิถุนายน 2563 

 4. โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทาเชียด หมูที่ 6 ดําเนินการในชวงเดือน เมษายน – 

มิถุนายน 2563 

 5. โครงการปรับปรุงฝายโพรงเข หมูท่ี 7 ดําเนินการในชวงเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 

 6. โครงการฝงทอระบายน้ํา สายหนองงจันทร – ควนนกหวา หมูที่ 9 ดําเนินการในชวงเดือน 

เมษายน – มิถุนายน 2563 

 ซึ่งเหตุผลที่ตองมีแผนการดําเนินงานเพราะตองการใหสอดคลองกับการบริหารงบประมาณดาน

รายรับเนื่องจากในชวงสามเดือนแรกของปงบประมาณจะไมได รับการจัดสรรงบประมาณ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2548 ขอ 88 โดยใหนําเงินสะสมทดรองจายไปพลางกอนได ในระยะสามเดือนแรกของ

ปงบประมาณ เชนเงินเดือนพนักงาน คาตอบแทนสมาชิกอบต.เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย

เอดส คาอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมทั้งของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเม่ือมีเงิน

รายไดเขามาหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณก็ใหบันทึกบัญชีสงใชเงินสะสมที่ยืมทดรองจายไปไดซึ่ง

มีแนวทางกําหนดไวใหดําเนินการได ในสวนของงบลงทุน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 

จะสามารถดําเนินการไดตองก็ตอเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณและมีงบประมาณเพียงพอจึงจะ

สามารถดําเนนิการได ดังนั้นเพ่ือใหการจัดทําโครงการมีความสอดคลองกับชวงท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลโคกทราย ไดรับการจัดสรรงบประมาณและมีรายได ระเบียบจึงกําหนดใหมีการจัดทําแผนการ

ดําเนินงานไว และจากสถิติการคลังองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย จะได รับการจัดสรร

งบประมาณและมีงบประมาณเพียงพอสามารถดําเนินโครงการไดจะอยูในชวงไตรมาสท่ีสอง 

เพราะจะไดรับการจัดสรรงบประมาณ จึงไดกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในชวงเดือนเมษายน – 

มิถุนายน ในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางการจัดทํารูปแบบรายการและตองตรวจสอบงบประมาณ 

เปนรายโครงการกอนที่จะดําเนินการกอนทุกครั้งโดยตรวจสอบวามีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

หรือไม หลังจากหักจากรายจายประจํา โดยกองคลังจะรายงานสถานะทางการคลังและใหหนวยงาน

ที่จะดําเนินโครงการทําการตรวจสอบงบประมาณไปยังกองคลังกอนที่จะดําเนินการ จึงขอเรียนชี้แจง

กับสมาชิก อบต.เพ่ือทราบและมีความเขาใจขบวนการบริหารจัดการงบประมาณและโครงการ 

สวนประเด็นในเร่ืองของสถานท่ีกักกันกลางของผูท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศ องคการบริหารสวน

ตําบลโคกทราย ไดขอใชสถานที่เปนหองพักใหเชาเปนหลังๆในเขตตําบลโคกทราย บริเวณหมูที่ ๓

หลักสิบหา โดยปลัดอบต.คุณหมอประสาน คุณหมอมณูญ จากรพสต.บานพรุพอไดรวมกันและไดไป

ชี้แจงทําความเขาใจกับเจาหองพักดังกลาวถึงมาตรการในการคัดกรองผูท่ีมากักกัน ซึ่งผูที่เดินทางมา

จากตางประเทศจะตองมีการตรวจคัดกรองจากเจาหนาที่ดานตรวจคนเขาเมืองกอน กอนท่ีจะเขา

มายังประเทศไทยและจะตองถูกกักตัวเองเปนระยะเวลา 14 วัน ตามขอกําหนดของกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข และหากสถานที่ดังกลาวมีจํานวนที่กักกันไมเพียงพอจึงจะถูกสงตัวมากักกันตอ

ในสถานที่กักกันกลางของทองถ่ินแตละแหงในภูมิลําเนาของผูถูกกักกันตัว ซึ่งสถานที่ดังกลาวท่ีใช 
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 กักตัวตองตั้งอยูหางไกลจากชุมชน มีการควบคุมจากเจาหนาฝายปกครอง มีการตรวจวัดอุณหภูมิ

และสังเกตอาการจากเจาหนาที่สาธารณสุขตลอด 24 ชั่วโมง ในสวนของทองถ่ินจะเปนฝายธุรการ

และการใชจายงบประมาณในการดําเนินการทั้งหมด จึงอยากฝากใหสมาชิก อบต. ไดชวยชี้แจงทํา

ความเขาใจกับชาวบานที่มีความเขาใจผิดกับเรื่องดังกลาวดวย ในสวนของความรับผิดชอบดานตางๆ 

ของการกักตัวของผูที่เดินทางมาจากตางประเทศ คาเชาสถานที่กักตัวและคาอาหารรวมถึงอุปกรณ

ตางๆ จะเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลโคกทราย การดูแลรักษาความปลอดภัยจะเปน

หนาที่ของเจาหนาที่ฝายปกครอง การดูแลรักษาโรคจะเปนหนาที่ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล ซึ่งการกักตัวจะกักตัวเฉพาะผูที่ มีภูมิลํ าเนาในเขตตําบลโคกทรายเทานั้น  จะไมนํ า

บุคคลภายนอกจากท่ีอื่นเขามากักตัวในสถานท่ีกักตัวของตําบลโคกทราย เพราะแตละพ้ืนที่จะมี

สถานที่กักกันกลาง ตําบลละ 1 แหง และท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบลโคกทราย ไดดําเนิน

โครงการตามมาตรการปดเมืองเพ่ือสกัดก้ันบุคคลเขา-ออกจังหวัดพัทลุงเพื่อปองกันการแผระบาด

ของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ (COVID-19) ตามประกาศของผูวาราชการจังหวัดพัทลุง โดยนายอําเภอ 

ปาบอน ไดสั่งการใหทางองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย ตั้งดานสกัดบุคคลเขา-ออก เขตรอยตอ

ระหวางจังหวัดสงขลากับองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย จํานวน 4 จุด เพ่ือสกัดก้ันการเดินทาง

ขามจังหวัดของบุคคล ในการยับยั้งการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 (COVID-19) 

ซึ่งปรากฏวาแตละดานสกัดก้ันมีเจาหนาท่ี ที่ปฏิบัติงานไมเพียงพอซึ่งรวมทั้งเจาหนาท่ีจากฝาย

ปกครองแลว ปลัดอบต.จึงประสานไปทางทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย 

ในการขออนุญาตประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย อนุญาตใหสมาชิกสภา อบต. 

ไดเขารวมประจําจุดสกัดบุคคลเขา-ออกทั้ง ๔ จุด โดยทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

โคกทรายก็ไดอนุญาต ใหสมาชิกสภาอบต. เขาเวรประจําจุดสกัดทั้ง 4 จุด รวมกับทางฝายปกครอง 

เจาหนาที่อบต.และเจาหนาที่ อปพร. ในสวนของการเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

อปพร. ไดนําระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของ

อาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ซึ่งมีอัตราของการเบิกคาตอบแทนไว

คือหากปฏิบัติหนาที่ไมเกิน ๔ ชั่วโมงจะเบิกคาตอบแทนไดไมเกิน ๑๐๐ บาท หากปฏิบัติหนาที่เกิน 

๔ ช่ัวโมงแตไมเกิน ๘ ชั่วโมง ใหเบิกคาตอบแทนไดไมเกิน ๒๐๐ บาท และหากปฏิบัติหนาท่ีเกิน 

๘ ชั่วโมงถึง ๑๒ ชั่วโมงใหเบิกคาตอนแทนไดไมเกิน ๓๐๐ บาท และหากเบิกคาตอบแทนแลวจะไม

สามารถเบิกคาอาหารได ในสวนของพนักงานอบต.จะเบิกเปนคาตอบแทนใหตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

ประธานสภาฯ   ไดกลาวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทรายในการชี้แจง และอยากใหทําความ
เขาใจในการชวยเหลือการกักตัวของผูที่เดินทางมาจากตางประเทศ เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปน
ประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูในตําบลโคกทราย และยังมีผูที่ไมเขาใจขั้นตอนและวิธีการตางๆ ตามที่
ปลัดอบต. ไดชี้แจง และไดขอให สมาชิกสภาอบต.ที่ตองการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองอ่ืนๆ
ตอท่ีประชุม 

 
 
 



 

-14- 

นายประสาร นายประสาร  สุดสุข สมาชิกสภาอบต. หมูที่ 10 ขอปรึกษาตอที่ประชุมสภาในเร่ืองของคาตอบแทน

ของเจาหนาที่ อปพร. ในการเขาเวรจุดสกัดเขตรอยตอระหวางจังหวัด จํานวน 4 จุด เพ่ือสกัดกัน

การเดินทางขามจังหวัด ในการยับย้ังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 (COVID-19) 

อยากใหทบทวนใหมอีกครั้งในการหักเงินไวเปนคาอาหารจํานวนมื้อละ 50 บาท จากคาตอบแทน

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี อปพร. จํานวน 200 บาท ซึ่งในสวนของคาอาหารไมสามารถเบิกจาย

ไดหากเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานแลวน้ัน อยากใหหาแนวทางในการจัดหาอาหารใหแก

เจาหนาที่ประจําจุดสกัด โดยไมตองหักในสวนของคาตอบแทนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ อปพร. 

เพ่ือจะไดชวยเหลือเจาหนาท่ี อปพร. ในการปฏิบัติหนาที่ตอไป 

ประธานสภาฯ  ไดกลาวขอบคุณสมาชิกอบต. ที่ไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเนื่องจากเจาหนาที่ 
อปพร. กอนหนานี้จะไมมีคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน จะปฏิบัติงานดวยจิตอาสาเพื่อชวยเหลือ
สังคม ซึ่งตอมามีการใหคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่แกเจาหนาที่ อปพร. แตไมสามารถ 
เบิกคาอาหารได หากเบิกคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่แลวนั้น ไดขอใหปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่
นายก อบต.โคกทราย ชี้แจงเกี่ยวกับความคิดเห็นของ สมาชิกสภาอบต.อีกครั้ง 

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทราย ชี้แจงที่ประชุมวาไดเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาท่ี อปพร. ตามสิทธิและหนาที่ที่พึงได แตมีเจาหนาท่ี อปพร. บางทานยังไมเขาใจ 
ระเบียบหลักเกณฑที่มีในการปฏิบัติของการรับคาตอบแทนจึงอยากใหสมาชิกสภาอบต.ไดทําความ
เขาใจ หากอปพร.มีสิทธิใดๆที่สามารถดูแลและใหการชวยเหลือตามสิทธิประโยชนก็จะดูแลใหตาม
สิทธิประโยชนที่พึงมีอยางเต็มที่ แตหากเปนการดูแลและมีการใชวิธีการที่ไมถูกตองหรือมีการปฏิบัติ
เปนอยางอื่นเพ่ือหลีกเลี่ยงระเบียบที่กําหนดเพ่ือนํามาเอ้ือประโยชนใหแกอปพร.ก็จะกระทํามิได
เนื่องจากเปนการกระทําที่จําเพาะเจาะจงหรือเปนการจงใจใหเจาหนาท่ีผูจายเงินกระทําผิดตามวิธี
และขั้นตอน ซึ่งผูที่เปนเจาหนาที่ อปพร. สวนใหญจะเปนประชาชนในพื้นที่ และอาสาเขามาปฏิบัติ
หนาที่ดวยความสมัครใจของผูท่ีอาสาจะเขามาชวยเหลือสังคมซึ่งมิไดมีการบังคับแตอยางใด และมี
อปพร.สวนมากก็เขาใจและไดยินยอมใหหักในสวนของคาอาหารจากคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 
และทราบดีวาไมสามารถเบิกคาอาหารไดหากเบิกคาตอบแทนในการปฏิบัติงานแลว และหากไม
ประสงคที่จะใหหักคาอาหารก็จะไดในสวนของคาตอบแทนการปฏิบัติงานเต็มจํานวน ซึ่งหากเบิก
คาอาหารยังไมมีระเบียบที่มารองรบัจะทาํใหถูกเรยีกเงินคืนจากผูตรวจสอบงบประมาณได 

ประธานสภาฯ   ไดกลาวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.โคกทรายในการชี้แจง และไดขอให 
 สมาชิก อบต. ที่ตองการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆตอที่ประชุม 

นายสหัส นายสหัส  ไหมแกว สมาชิกอบต.หมูท่ี๔ ขอปรึกษาหารือเก่ียวกับเร่ืองการซอมแซมถนน ของหมูที่ 4 
ซึ่งไดรับการสอบถามจากชาวบานวาจะดําเนินการไดในชวงใด เบื้องตนไดชี้แจงวาอยูในขั้นตอนของ
การจัดซื้อจัดจาง อยากเสนอใหมีการซอมแซมถนนในครั้งตอไปใหดําเนินการคร้ังเดียวท้ังตําบล 
ไมแบงการซอมออกเปนแตละแหง เนื่องจากจะทําใหการซอมแซมลาชาและขอฝากในสวนของการ
ซอมแซมถนนโดยใชดินลูกรัง อยากลดปริมาณดินเหนียวที่ผสมอยูใหนอยลงในการนําดินมาฝงกลบ
หลุมบอผิวถนนที่ชํารุด 

นายสนิท นายสนิท  ไหมแกว สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๗ ขอขอบคุณปลัดอบต. ท่ีไดดําเนินประสานการขยาย

เขตไฟฟาพรอมเดินสายไฟทําใหประชาชนไดรบัความสะดวก และขอสอบถามการซอมแซมถนนของ

ทางสํานักงานพัฒนาภาค 4 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่จะเขามา

ดําเนินการในชวงเดือนเมษายน ซึ่งขณะนี้ยังไมไดเขามาดําเนินการ และขอสอบถามในสวนของการ 
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 ขุดลอกคลองแมเตยวาความคืบหนาในการประสานไปยังกรมชลประทาน ขอฝากทางกองชาง 

ชวยติดตามความคืบหนาใหดวยเนื่องจากเร่ืองดังกลาว ในการจัดทําประชาคมหมูบานประจําป 

2563 และการจัดทําแผนประชาคมตําบล เพ่ือนําไปประกอบในการต้ังงบประมาณประจําป 

ซึ่งตอนนี้อาจจะลาชาตามกําหนดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 

(COVID-19) 

ประธานสภาฯ ไดขอใหปลัด อบต.ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการแกปญหา 

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทราย ไดชี้แจงในสวนของการซอมแซมถนนวาหากวงเงิน 
ในการซอมแซมไมเกิน 500,000 บาท จะเปนอํานาจของนายกฯ ในการจัดซื้อจัดจาง ในสวนวงเงิน
ในการซอมแซมมากกวา 500,000 บาท จะเขาสู ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งการซอมแซมถนนดวยบริบทของพ้ืนท่ีในตําบลโคกทรายนั้นไมสามารถดําเนินการ
ซอมแซมไดในคราวเดียวกันทั้งตําบล ในการซอมแซมถนนท่ีใชงบประมาณที่สูง และดวยสภาพทาง
พ้ืนท่ีและสังคมจากการดําเนินโครงการที่ผานมารวมถึงการซอมแซมถนนในตําบลจะประสบปญหา
เรื่องติดขัดกับอาสินของชาวบานหรือการยินยอมใหใชที่ดินของชาวบานทุกโครงการจะตองมีการลง
พ้ืนที่เพ่ือชี้แจงการดําเนินโครงการใหมทั้งหมดและทุกครั้งจะตองหาชาวบานมาชวยชี้แจงและ 
ไกลเกลี่ยทั้งผูใหญบาน สมาชิกสภาอบต.ในพ้ืนที่รวมไปถึงปลัดอบต.จะตองลงพ้ืนท่ีเพ่ือชี้แจงถึงความ
จําเปนที่จะตองดําเนินโครงการและในบางพื้นที่ก็ยังมีชาวบานท่ีปลูกตนยางพารารุกล้ําเขามาในเขต
พ้ืนที่ถนนซึ่งมีแนวเขตที่ไมชัดเจนรวมถึงการซอมแซมถนนที่ผานมาจะมีการซอมโดยการถมหลุมบอ
เทานั้น แตมิไดมีการปรับเกลี่ยถนนใหเปนแนวถนนตามความกวางเดิมที่ไดมีการบุกเบิกไว ซึ่งถนน
บางสายจะมีสภาพเปนทางแคบๆความกวางจะมีขนาดเทากับตัวรถที่ขับผานอยูเปนประจําเทานั้น 
ทําใหเมื่อจะดําเนินโครงการชาวบานบางสวนจะไมยินยอมและเกิดปญหาการเก่ียงกันระหวาง
เจาของที่ดินท้ังสองขางถนนวาคนใดคนหนึ่งมีการรุกล้ําเขาไปซึ่งก็ตัดสินไดยากนอกจากตองให
เจาหนาที่ท่ีดินมาทําการสอบแนวเขตซึ่งในทางปฏิบัติอบต.ไมสามารถกระทําการแทนชาวบานและ
ยังมีคาใชจายดวย ดังนั้นการจัดทําโครงการโดยมีการใชพื้นที่สองถึงสามหมูบานหรือมากกวานั้นแตมี
ระยะทางไมมากเกินไป ก็พอท่ีจะทําการชี้แจงและทําความเขาใจกับชาวบานไดทัน แตหาก
ดําเนินการซอมแซมในคราวเดียวพรอมกันทั้งตําบลจะเกิดปญหาในการสงมอบพื้นที่เมื่อผูรับจาง 
จะดําเนนิโครงการอบต.ไมสามารถสงมอบพื้นที่ทุกจุดทุกสายใหกับผูรับจางได ก็จะเกิดปญหาวาผูรับ
จางไมสามารถเขาดําเนินโครงการซอมแซมถนนไดทั้งตําบลชาวบานก็จะเดือดรอน และอีกปญหาคือ
อบต.มีขอจํากัดเร่ืองขาดแคลนบุคคลากรดานชางในการสํารวจออกแบบ ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความ
รวดเร็วในการซอมแซม จึงตองดําเนินการซอมแซมไปทีละจุด และไดยกเอากรณีตัวอยางท่ีกําลัง
เกิดข้ึนในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตพ้ืนที่หมูที่ 2 ปลัดอบต. ผูใหญบาน สมาชิกสภาอบต. 
และชาวบานท่ีตองการถนนมีการลงพื้นที่เพื่อทําการชี้แจงทําความเขาใจเพื่อแกปญหาเก่ียวกับการ
ยินยอมใหกอสรางถนนมากกวา ๔ คร้ังในรอบเดือนที่ผานมาโครงการจึงสามารถดําเนินการได 
ซึ่งเปนปญหาที่หนักและเหนื่อยมาก และในสวนของการซอมแซมถนนก็ตองใชดินลูกรังท่ีมีคุณภาพ
ของวัสดุท่ีใชในการซอมแซม เนื่องจากการซอมแซมในขณะนี้ไมไดมีแคการนําลูกรังมาถมหลุมบอ
เทานั้น แตจะมีการเกรดบดอัด การทําระดับของถนนใหเปนลักษณะของหลังเตา เพื่อใหชั้นพื้นของ
ถนนไดมาตรฐานมีรองระบายน้ําขางถนนปองกันมีน้ําขังบนพ้ืนผิวถนนและเพื่อเตรียมความพรอม 
ในการรับรองการกอสรางถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในอนาคต จึงไดอยากขอฝากให
สมาชิก สภาอบต. ไดทําความเขาใจถึงกระบวนการขั้นตอนตางๆ และชี้แจงใหกับชาวบานไดทราบ
ถึงกระบวนการทํางานดวย ซึ่งทางปลดัอบต.และเจาหนาที่ก็ไมไดนิ่งนอนใจ กําลังดาํเนินการอยูใน 
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 ขณะน้ี และในสวนของหมูที่ 7 การซอมแซมถนนของทางสํานักงานพัฒนาภาค 4 หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ไดแจงกําหนดการวาจะเขามาดําเนินการตามกําหนดการ
เดิมจะอยูในชวงตนปงบประมาณ แตในขณะนี้ยังไมไดลงพ้ืนที่เพ่ือดําเนนิการ เหตุเนื่องจากวาสาเหตุ
จากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 ของรัฐบาลที่มีความลาชาออกไป จึงทําให
ตองมีการปรับแผนการดําเนินงานขยายออกไปจากกําหนดเดมิ แตหากเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนทําให 
สํานักงานพัฒนาภาค 4 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยไมสามารถเขามา
ดําเนินการซอมแซมถนนตามแผนงานเดิมได ก็จะใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล 
โคกทรายไปดําเนินการซอมแซมใหโดยขอจายขาดเงินสะสมเพ่ิมเติม และในสวนของการขุดลอก
คลองแมเตยน้ัน จากการจัดทําประชาคมหมูบานหากโครงการไมอยูในลําดับที่จะตั้งงบประมาณได
อันเนื่องจากมติของการจัดทําประชาคมและไมไดเสนอเขาสูการจัดทําประชาคมหมูบานก็จะไม
สามารถดําเนินการได ยกเวนเปนโครงการเรงดวนชาวบานไดรับผลกระทบโดยตรง ซึ่งโครงการ 
ขุดลอกคลองแม เตยขณะไดดําเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเรงดวนจากสํานัก
นายกรัฐมนตรี จํานวน 2 จุดงบประมาณจุดละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จุดแรกเร่ิมจากหัวสะพาน 
กันแร-ประตูเข่ือน จุดที่สองบริเวณคลองแมเตยคาดวารัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณใหตามกําหนด
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ และในสวนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะทองถิ่นใดที่ยังไมไดดําเนินการลงขอมูล 
ในระบบการจัดซื้อจัดจางไว ทางรัฐบาลก็จะโอนงบประมาณดังกลาวไปตั้งเปนงบกลางเพื่อแกปญหา
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 (COVID-19) เพ่ือใชในการดูแลผูที่ไดรับผลกระทบ
ดังกลาว แตในสวนขององคการบริหารสวนตําบลโคกทรายไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางโครงการ 
ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณดังกลาวทั้งหมดทุกโครงการแลว จึงทําใหไมตองโอนงบประมาณ 
คืนกลับไปยังงบกลางของรฐับาล และไดขอฝากในเร่ืองการซอมแซมถนนของแตละหมูบานขอความ
รวมมือสมาชิกสภา อบต. ไดชวยกันทําความเขาใจกับชาวบานเก่ียวกับอาสินและการยินยอมใหใช
ท่ีดิน ซึ่งผลประโยชนดังกลาวชาวบานเปนผูท่ีไดรับความสะดวกในการใชเสนทางสัญจรไป-มา ทําให
มูลคาของทรัพยสินเพ่ิมข้ึน แตบางรายไมยอมเสียสละที่ดินบางสวนของตนเอง จึงอยากใหชวยกัน
เพื่อการพัฒนาในภาพรวมของพื้นที่ และขอแจงปญหาในสวนของระบบประปาของหมูที่ 4 ซึ่งได
กอสรางระบบประปาบริเวณพื้นที่ของวัดควนเพ็ง โดยทางวัดแจงวาไดอนุญาตใหใชพ้ืนที่ชั่วคราว
ภายในวัดและจะใหทางวัดไดใชน้ําประปาโดยไมเสียคาใชจาย ซึ่งในความเปนจริงแลวการกอสราง
ดังกลาวไมนาจะเปนการกอสรางเพียงชั่วคราวเพราะใชงบประมาณการกอสรางที่สูงและเปน
สิ่งกอสรางที่ยึดติดกับที่ดินอยางนอยอายุการใชงานไมต่ํากวา ๒๐ ป และในขอบัญญัติวาดวยการ
ประปาขององคการบริหารสวนตําบลโคกทรายไดกําหนดใหวัดใชน้ําประปาโดยไมเรียกเก็บคาน้ําไว
จํานวน 100 หนวย หากแตวัดใชน้ําเกินจํานวน 100 หนวยก็ จะตองเสียคาใชน้ําประปา โดยทาง
องคการบริหารสวนตําบลโคกทรายไดทําการจัดเก็บคาน้ําประปาดังกลาว แตทางวัดไมไดชําระคา
น้ําประปาตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 จํานวน 3,230 บาท พฤศจิกายน 2562 จํานวน 3,110 
บาท ธันวาคม 2562 จํานวน 579 บาท มกราคม 2563 จํานวน 2,120 บาท กุมภาพันธ 2563 
จํานวน 95 บาท มีนาคม จํานวน 5,070 บาท รวมทั้งสิ้น 14,204 บาท ซึ่งหากทางองคการ
บริหารสวนตําบลโคกทรายไมดําเนินการจัดเก็บคาใชน้ําประปากับทางวัดควนเพ็งก็จะถือเปนการ 
ละเวนการปฏิบัติหนาที่  เพราะสถานที่ อ่ืน เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงเรียน 
ไดดําเนินการจัดเก็บคาน้ําประปาเชนเดียวกันและไดทําการชําระเงินเรียบรอยแลว ซึ่งหากทาง 
วัดควนเพ็งตองการใหทางองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย เชาพ้ืนที่ของวัดในการตั้งสถานท่ีผลิต 
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 น้ําประปา ก็ขอใหทางวัดควนเพ็งไดแจงรายละเอียดคาเชาสถานที่มายังองคการบริหารสวนตําบล
โคกทราย เพ่ือจะไดนําเร่ืองดังกลาวนําเสนอตอสภาเพ่ือพิจารณาตอไป และในการแกปญหาเบื้องตน
หากวัดควนเพ็งยังมิไดมาชําระคาน้ํา การแกปญหาดังกลาวทางปลัดอบต.ก็อาจจะเชิญคณะกรรมการ
วัดประชุมเพ่ือชี้แจงทําความเขาใจตอปญหาดังกลาวใหคณะกรรมการวัดทราบเพ่ือหาแนวทางการ
แกไขปญหาตอไป 

ประธานสภาฯ   ไดกลาวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.โคกทรายในการชี้แจง และไดขอให ส.อบต. 
ท่ีตองการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอ่ืนๆตอที่ประชุม 

นายสหัส นายสหัส  ไหมแกว สมาชิกอบต.หมูท่ี ๔ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมวาขอเท็จจริงไดมีหนังสือยินยอมจากทาง
วัดในการอนุญาตใหองคการบริหารสวนตําบลโคกทรายกอสรางระบบประปาดังกลาว และขอให
ปลัด อบต. ไดเชิญคณะกรรมการวัดและ สมาชิกสภาอบต.หมูที่ 4, 5, 6, 10 ไดเขารวมประชุม 
เพื่อหาแนวทางการแกปญหาดังกลาวดวย 

นายลาภ นายลาภ จูสวัสดิ์ สมาชิกสภาอบต.หมูที่ 9ไดสอบถามเร่ืองของน้ําประปา บริเวณบานนางหร่ัง 
วาสามารถใชงานไดแลวหรือไม เพราะถาหากสามารถสูบนํ้าขึ้นบนหอถังไดแลวก็จะสามารถสง
น้ําประปาไปยังหมูที่ 9 ไดและสามารถแกไขปญหาของน้ําประปาบริเวณดังกลาวได 

ประธานสภาฯ ไดขอใหปลัด อบต.ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการแกปญหา 

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.โคกทราย ไดช้ีแจงในสวนของการสูบน้ําขึ้นหอถังของระบบ
ประปาหมูที่ ๗ ขณะนี้อยูระหวางการบริหารสัญญาและมอบหมายใหทางกองชางประสานไปยัง 
ผูรับจาง โดยใหทางผูรับจางเรงดําเนินการโดยเร็วเพ่ือใหสามารถแกไขปญหาใหชาวบานไดมีน้ําใช 
ในการใชอุปโภคบริโภคตอไป 

ประธานสภาฯ   ไดสอบถามวาสมาชิก อบต. ทานใดยังมีขอสงสัยหรือเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม 
ท่ีประชุม ไมมีประเด็นขอสงสัยและเสนอเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ   ไดกลาวขอบคุณสมาชิกสภาอบต. ทุกคนที่ไดแจงและเสนอปญหาตางๆ ตอปลัด อบต. 

และที่ประชุมเพ่ือทราบและนําไปสูการแกปญหาใหกับประชาชนตอไปและกลาวขอบคุณ ปลัด อบต. 
ปฏิบัติหนาที่ นายก อบต. และหัวหนาสวนทุกคน พรอมสั่งปดประชุม 

ปดประชุม เวลา ๑2.35 น. 

     ลงช่ือ        ขจรพงศ  มีขํา     ผูจดรายงานการประชุม 

       (นายขจรพงศ  มีขํา) 

                                            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย     

ลงชื่อ       สมบูรณ  พุมแกว  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    

             (นางสาวสมบูรณ  พุมแกว) 

                                                         ส.อบต.หมูที่ ๕ 

ลงชื่อ    อํานวย  ขุนนะ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม           

(นายอํานวย  ขุนนะ) 

              ส.อบต.หมูท่ี ๗ 

ลงชื่อ    กิตติพศ วงชะแดง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         

(นายกิตติพศ วงชะแดง) 

                                                         ส.อบต.หมูที่ ๖ 

 


