
 
รายงานการประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย 
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  คร้ังที่ ๑  ประจําป  ๒๕๖3 

วันท่ี  30  เดือน มีนาคม  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  

๖. นายสมชาย  เรอืงทอง ส.อบต. ม.๔ สมชาย  เรืองทอง  

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

8. วาที่รอยตรบีุญเลิศ   ศรีวิไล ส.อบต. ม.๕ บุญเลิศ   ศรีวิไล  

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

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

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

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

๑3. นายสัญญา  อุไรรัตน ส.อบต. ม.๑๐ สัญญา  อุไรรัตน  

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

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

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

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

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

19. นายขจรพงศ  มีขํา เลขานุการสภาฯ ขจรพงศ  มีขํา  
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ผูไมมาประชุม 

๑.นายวิโชค  บุญจันทร  ส.อบต. ม.๖ ลากิจ 

2.นายบุญยง  วันทอง  ส.อบต. ม.8 ลากิจ 

3.นายออด  แกนแกว  ส.อบต. ม.13 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 ๑8 คน ลา 3 คน  ครบองคประชุมแลว นายอวิรทุธ  เอ่ียมสุข ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลโคกทรายไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ ขอปรกึษาหารือกอนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ไดเปดโอกาสให ส.อบต. ปรึกษาหารือ

และแสดงความคดิเห็นในเรื่องตางๆ 

นายขจรพงศ มี ขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.โคกทราย ไดชี้แจงขอมูลเก่ียวกับการซอมแซมถนน 

ในความรับผิดชอบของ อบต.โคกทราย โดยแบงเปน 2 สวน ไดแก สวนแรกการซอมแซมโดยใช 

 งบประมาณซอมแซมท่ีไดตั้งไวและสวนท่ีสองในกรณี ท่ีงบประมาณซอมแซมไมเพียงพอและ 

ใชงบประมาณจํานวนมาก จะขออนุมัติตอสภาในการจายเงินสะสมเพ่ือทําการซอมแซม ในสวนของ

 การซอมแซมในงบประมาณที่ไดตั้งไวในงบประมาณซอมแซม ไดแก 

 หมูที่ 1 ถนนสายโคงตนเลียบ – ศาลาหมูบาน, ถนนสายเกาะเคียนใน, ถนนสายหนองเมา, 

ถนนสายเกาะเคยีน 

 ห มู ที่  2  ถ น น ควน เท า  – ค วน ฝ ามี  – กั น ส า เห ร , ถ น น ส ายข า งบ าน น าย บุ ญ ธรรม ,  

ถนนสายสายกันแร – ปากหลง 

 หมูท่ี 4 ถนนสายเกาะสัก – หลาหยี่นํ้า, ถนนสายทาเคียน – สวนยาง, ถนนสายแมโตะหลา – 

ตนหลุมพอ, ถนนสายแยกรานน้ําชา – ตนโดน 

 หมูที่ 8 ถนนสายเกาะยวนนก – ปาชาน้ํากระจาย 

 หมูที่ 13 ถนนสายบานกลาง – กันแร 

 ในสวนของขอมูลท่ีนอกเหนือจากขอมูลขางตน ขอให ส.อบต. แจงเพิ่มเติมกับกองชาง เพ่ือรวบรวม

ขอมลูในการซอมแซมตอไป 

ประธานสภาฯ  ไดกลาวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทรายที่ไดชี้แจงและไดเปดโอกาสให ส.อบต. 
แสดงความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ 

นายพิณ นายพิณ  วรรณา ส.อบต.หมูที่ 11 ขอสอบถามเก่ียวกับระบบประปาหมูบาน หมูที่ 11 ซึ่งทาง 

ทานปลัดไดเขาไปตรวจสอบและพบวาทอสูบสงน้ํากอนขึ้นหอถังประปาชํารุด และไดดําเนินการ

ซอมแซม แตก็ยังไมสามารถใชงานได อยากเสนอแนะใหใชแหลงน้ําจากแมเตย เนื่องจากมีปริมาณ

น้ํามากเพียงพอตอการผลิตน้ําประปา ซึ่งแหลงน้ําดังกลาวคุณภาพของน้ํามีความขุน ซึ่งความ

ตองการใชนํ้ายังมีมากกวาเพราะชวงนี้อยูในชวงฤดูแลงฝนทิ้งชวงเปนระยะเวลานาน จึงตองการ 

ใหทาง อบต. ตอทอสูบสงน้ําจากบริเวณสามแยกโรงเรียนบานควนแหวงเชื่อมตอกับระบบประปา

หมูบาน หมูที่  11 จะทําใหมี นํ้าเพียงพอตอการใชงานในบริเวณดังกลาว และไดทราบมาวา 

ทาง อบต. ไดขออนุญาตขุดเจาะบอน้ําบาดาลบริเวณบานพี่นา จึงขอสอบถามวาบริเวณดังกลาว 

มีปริมาณน้ําในการผลิตน้ําประปาเพียงพอหรือไม หากมีปริมาณน้ําไมเพียงพออยากใหเปลี่ยนจุด 

ขุดเจาะบอน้ําบาดาล ไปยังบริเวณ หมูท่ี ๗ บริเวณถังประปาซึ่งจะมีปริมาณน้ําเพียงพอสามารถ

แกไขปญหาน้ําประปาหมูบาน ของหมูท่ี 7, 11, 13 



 

-4- 

ประธานสภาฯ ไดกลาวขอบคุณ สมาชิกอบต. ที่ไดแสดงความคิดเห็นและไดเปดโอกาสให ส.อบต. แสดงความ

คิดเห็นในเรื่องตางๆ 

นายลาภ นายลาภ  จูสวัสดิ์ ส.อบต.หมูท่ี 9 ขอสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติจายเงินสะสมในการแกไขปญหา

ความเดอืดรอนของประชาชนในเร่ืองของการซอมแซมถนน อยากใหการซอมแซมถนนกระจายทั่วถึง

ทุกหมูบานในเขตตําบลโคกทราย 

นายสนิท นายสนิท  ไหมแกว ส.อบต.หมูที่ ๗ ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องระบบประปาหมูบาน 

หมูที่  11 ที่ตองการใชแหลงน้ําแมเตยในการผลิตนํ้าประปา อาจจะมีปญหาเก่ียวกับถังผลิต

น้ําประปาของระบบประปาดังกลาว ที่ ระดับของถังน้ําประปาอยู ใน ท่ี ตํ่าทําใหไมมีแรงดัน 

สงน้ําประปา เพื่อใหบริการแกผูใชน้ําประปาในระยะปลายทอสงน้ําได ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณ 

ในการดําเนินการ 

นายสหัส นายสหัส ไหมแกว ส.อบต.หมูที่ ๔ ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับจายขาดเงินสะสม โดยขอเสนอ

โครงการติดตั้งกลองวีดีโอวงจรปดในเขตตําบลโคกทราย โดยเฉพาะการติดตั้งในถนนสายหลัก เชน

ถนนสายหัวควน – แมโตะหลา และการซอมแซมถนนสายทางเขาวัดควนเพ็งพรอมทางระบายนํ้า

เนื่องถนนสายดังกลาวประชาชนผูใชเสนทางในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาของทางวัดจํานวน

มาก 

ประธานสภาฯ ไดกลาวขอบคุณ สมาชิกอบต. ท่ีไดแสดงความคิดเห็นและไดขอใหปลัด อบต.ปฏิบัติหนาที่นายก 

อบต.ชี้แจงรายละเอียด 

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทราย ไดชี้แจงขอมูลเก่ียวกับการใชแหลงน้ําของระบบ  

ประปาหมูบาน หมูที่  11 โดยใชแหลงน้ําแมเตยวาจากการสํารวจโดยใชอากาศยานไรคนขับ 

(ใชโดรน)บินตรวจสอบเสนทางของนํ้าและตรวจสอบคุณภาพนํ้าพบวาน้ํามีความขุน และไดทดลอง

ปลอยน้ําไปใหกับหมูบาน ซึ่งไดรบัคํารองเรียนจากผูใชน้ําบริเวณหนาโรงเรียนบานควนแหวงวา 

น้ําขุนใชอาบแลวทําใหเกิดผื่นคัน จึงไดชี้แจงสาเหตุวาไดตอระบบน้ําเขาไปในระบบผลิตน้ําประปา

หมูบาน หมูท่ี 8 เน่ืองจากระบบดังกลาวน้ําดิบไมเพียงพอในการผลิตน้ําประปา ทําใหตองไปใชแหลง

น้ําเพิ่มจากระบบผลิตน้ําประปาหมูที่ 7 ปากหลง ในสวนของหมูที่ 7 ไดขออนุมัติตอสภาในการ

จายเงินสะสมเพ่ือขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณบานลุงนา โดยใชถังขนาด 50 ลบ.ม. เดิม โดยไดทํา

การขุดเจาะบอน้ําบาดาลไปแลวจํานวน 2 บอ ปรากฏวาไมพบแหลงน้ํา จึงไดขุดเจาะบอนํ้าบาดาล

จุดที่ 3 บริเวณท่ีดินชองนายสุนทร  แกวนวล ซึ่งถาไมพบแหลงน้ําอีก ก็มีความจําเปนตองยกเลิก 

การขุดเจาะบอน้ําบาดาลโครงการดังกลาว ซึ่งเบื้องตนไดทําการสํารวจแหลงน้ํากอนทําการขุดเจาะ

บอน้ําบาดาลทางธรณีวิทยาแลว แตอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได ในสวนของความคิดเห็นของ 

สมาชิกอบต.หมูที่๑๑ การตอทอเมนจากปากหลงเขากับทอเมนของหมู๑๑ เบื้องตนตองจัดทํา

ประชาคมหมูบานกอน วามีมติเห็นดวยหรือไม และในสวนของทางนํ้าบริเวณใกลประตู เปด – ปด 

บริเวณตลาดรมเย็นยังมีคันดินปดทางระบายน้ําดังกลาวอยูและอีกแหงเปนคันเคเบี้ยนกั้นน้ําทําใหจุด

ผลิตน้ําเปนสระน้ําแบบปด ทําใหมีวัชพืชลงไปสะสมในสระดังกลาว เบื้องตนไดปรึกษาหารือกับ 

ทางชางประปา วาอาจนําระบบบําบัดน้ําโดยใชเครื่องตีอากาศลงไปภายในน้ํา  
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สิ่งสําคัญคือตองการใหชาวบานมีนํ้าใชในการอุปโภคบริโภค ตามที่ ส.อบต. หมูที่ 11 แนะนําไว 

ในสวนของการขุดเจาะบอน้ําบาดาล ตองไดรับความยินยอมจากเจาของที่ดิน ก็สามารถดําเนินการ

ขุดเจาะบอน้ําบาดาลไดเลย โดยนําเสนอตอสภาเพ่ือขออนุมัติจายเงินสะสมในเดือนเมษายนและ 

ขอปรับแผนโดยจะประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือปรับในเรื่องของปญหาความเดือดรอน

ของประชาชน โดยเฉพาะในปญหาเร่ืองของน้ําประปา อยางเชน กรณีของหมูที่ 8 ซึ่งมีแหลงน้ําที่อยู

ใกลสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บานควนปอม สามารถสูบน้ํามาชวยระบบประปาหมูบาน 

หมูที่ 8 ได และในหมูที่ 9 คุณประเสริฐ จิตมาเส ไดบริจาคที่ดินบริเวณเกาะยาวและท่ีดินอีก 4 แหง 

บริเวณหมูท่ี 7 และ 11 ซึ่งยังไมไดบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น จึงจําเปนตองปรับแผนพัฒนาทองถิ่น

เพื่อปรับปรุงแผนใหอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินกอน และในเร่ืองของการขอจายเงินสะสมในการขอ

ติดตั้งกลองวีดีโอวงจรปด โครงการจะตองอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นเรียงตามลําดับและการซอมแซม

ถนนทางเขาวัดควนเพ็งพรอมทางระบายน้ํา ซึ่งก็ไมไดบรรจุอยูในแผนพัฒนาเชนกัน และไมไดเปน

เร่ืองเรงดวนจากปญหาความเดือดรอนของประชาชน สวนการซอมแซมถนนสามารถซอมแซมไดทุก

สายที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลโคกทราย ในการบดอัดและการถมหลุมบอ 

แตไมสามารถยกระดับของถนนขึ้นมาไดเพราะการบกระดับถือเปนการกอสรางใหมจะตองจัดทําเปน

โครงการและบรรจุอยูในแผนพัฒนา ในสวนของการซอมแซมถนนทุกสายในความรับผิดชองของ

องคการบริหารสวนตําบลโคกทราย จะขออนุมัติตอสภาในการจายเงินสะสม โดยขอให ส.อบต. 

แจงถนนที่ตองการซอมแซมกับทางนายชางโยธาเพ่ือทําการสํารวจกอนทําประมาณการซอมแซม 

และในชวงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ทางสํานักงานพัฒนาภาค 4 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย จะเขามาดําเนินการซอมแซมถนนในหมูที่ 7,8,9,11 และในสวนของการ

จายเงินสะสมในการขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ 11 ซึ่งเปนที่ดินของนายเจริญ ท่ีไดอนุญาตให 

เจาะบอบาดาลแตเอกสารสิทธิที่ดินไดติดจํานองอยู กับสหกรณการเกษตรอําเภอปากพะยูน 

เดิมนายเจริญไดบริจาคที่ดินเพ่ือขุดเจาะบอน้ําบาดาลแลว แตไมมีหลักฐานยืนยันวายินยอมใหทาง

องคการบริหารสวนตําบลโคกทราย ขุดเจาะบอน้ําบาดาลได ดังนั้นจึงตองประสานไปยังนายเจริญ 

เพื่อไปขอคัดสําเนาเอกสารที่ดินมาใหกับทางองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย เพื่อทางองคการ

บริหารสวนตําบลโคกทรายจะไดดําเนินการขออนุญาตขุดเจาะบอน้ําบาดาลตอสํานักงานทรัพยากร

น้ําบาดาลตอไป เบื้องตนนายเจริญไดขอใหปลัดอบต.ไดประสานการไฟฟาเพื่อขยายเขตไฟฟาพรอม

เดินสายไฟ จํานวน 4 ตน ในซอยโซเซ หมูที่ 11 และตอนน้ีทางการไฟฟาสวนภูมิภาคไดเขามา

ดําเนินการใหเรียบรอยแลว และยังมีอีกพื้นที่บริเวณบานทับชุมเห็ดซึ่งนายคิ้ม  ไหมแกว ไดแสดง

ความจํานงที่จะบริจาคที่ดินเจาะบอบาดาล แตพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวเปนพ้ืนที่ต่ํา และตองดําเนินการ

ใหมทั้งหมดทําใหตองใชงบประมาณสูง ในสวนของการดําเนินการอยากใหทาง ส.อบต. ทําความ

เขาใจกับชาวบานในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกทรายอยางตอเนื่อง ในสวนของ

คําแนะนําจากในพ้ืนที่ของแตละหมูบานสามารถเสนอมาได    

นายประสาร นายประสาร  สุดสุข ส.อบต. หมูท่ี 10 ขอเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการขุดเจาะบอน้ํา

บาดาลบริเวณบานลุงนา ที่ไดดําเนินการขุดเจาะแลวจํานวน ๒ แหงไปแลว ปรากฏวาไมพบแหลงนํ้า

และการทดสอบปริมาณน้ําไมถึงตามที่กําหนด จึงขอเสนอใหยายจุดเจาะบอน้ําบาดาลมายังบริเวณ 
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ฝายแมเตย จะสามารถชวยสูบน้ําสงไปชวยระบบประปาหมูบานในบริเวณใกลเคียงได ในสวนของ 

หมูที่ 7 ที่มีความกังวลวาน้ําจะไปไมถึงบริเวณปลายของทอสงน้ํา อยากใหดําเนินการและเห็นวา

นาจะมีความเปนไปไดสูงที่น้ําจะสามารถสูบสงไปถึงในระยะไกลได 

ประธานสภาฯ ไดกลาวขอบคุณ สมาชิกอบต. ท่ีไดแสดงความคิดเห็นและขอทําความเขาใจเก่ียวกับที่ดินบริเวณ

ดังกลาววาทางเจาของที่ดินไดมอบใหทางองคการบริหารสวนตําบลโคกทรายแลวหรือไมโดยขอให

ปลัด อบต.ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียด 

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทราย ไดชี้แจงเก่ียวกับการขออนุญาตใชที่ดินดังกลาววา 

มีวัตถุประสงคของการขอใชท่ีดิน ซึ่งไดระบุวาอนุญาตใหใชที่ดินเพื่อการกอสรางหอถังประปา 

เมื่อทางองคการบริหารสวนตําบลโคกทรายไดยื่นขออนุญาตขุดเจาะบอน้ํ าบาดาลไปยัง 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาลก็จะไมอนุญาตใหขุดเจาะบอน้ําบาดาล 

เน่ืองจากทางเจาของที่ดินไมไดระบุ วัตถุประสงคในการขุดเจาะบอน้ําบาดาลไวในเอกสาร 

การอนุญาตใหใชที่ดิน ซึ่งทางเจาของที่ดินจะตองระบุวัตถุประสงคของการอนุญาตใหใชท่ีดินวา

สําหรับขุดเจาะบอน้ําบาดาล โดยใชทอขนาด 6 นิ้ว ก็จะสามารถดําเนินการขออนุญาตได โดยจัดทํา

เอกสารจํานวน 4 ชุด เก็บไวท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย จํานวน 1 ชุด เจาของที่ดิน 

จํานวน 1 ชุด สํานักงานที่ดิน จํานวน 1 ชุด และท่ีวาการอําเภอ 1 ชุด โดยเปนไปตามขั้นตอน 

ของการดําเนินการที่ไดระบุไว และไดแจงที่ประชุมเพ่ือทราบวาขณะนี้ทางองคการบริหารสวนตําบล

โคกทรายไดเห็นถึงความสําคัญของการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เพื่อเปนการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในพื้นที่องคการบริการสวนตําบลโคกทรายจึงไดจัดทําหนากากอนามัย เพ่ือแจกจายใหกับประชาชน

ในเขตตําบลโคกทราย โดยไดรับความรวมมือจากชาวบานที่มีความสามารถในการตัดเย็บผาชวยเย็บ

หนากากอนามัยซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย ขอขอบคุณทุกทานที่ไดเสียสละเวลา 

มาชวยเหลือ รวมไปถึงเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลโคกทราย ที่ไดชวยกันจัดทําหนากาก

อนามัยในครั้งนี้ดวย  

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๖๒ 

วันที่ 27 ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ กลาววาตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยประชุม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป  ๒๕๖๒ วันท่ี ๒7 เดือน ธันวาคม  ๒๕๖๒ เสร็จเรียบรอย
และสมาชิกอบต. คงจะตรวจดูรายงานการประชุมสมัยสามัญ    สมัยที่ ๔  ครั้งที่ 1 เรียบรอยแลว 
แตหากมี สมาชิก.อบต. ทานใดสงสัยหรือเห็นวารายงานการประชุมแตกตางไปจากท่ีประชุมไดเสนอ
ไวและหากมีขอสงสัยก็สามารถสอบถามและขอเพ่ิมเติมหรือแกไขได และไดสอบถามที่ประชุมวา 
มีขอแตกตางกันหรือไม และไดขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุม สมัยสามัญ 
สมยัที่ ๔ คร้ังท่ี 1 ประจําป  ๒๕๖๒ วันที่ ๒7 เดอืน ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  มีมตริับรองรายงานการประชุมสภามัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังท่ี 1 ประจําป ๒๕๖๒ วันท่ี ๒7 ตุลาคม 

10.30 น. ๒๕๖๒ จํานวน ๑7 เสียง ไมรับรอง – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระที่ ๓ กระทูถาม 

ประธานสภาฯ    - ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

    4.1 การตรวจรายงานการประชุมประธานสภาฯ  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยประชุมสมัยสามัญ 

สมยัที่ 4 คร้ังท่ี 1 เสร็จแลวและไดมีมติรับรองเรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม   

๕.๑ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน ๓ โครงการ 

กองชางแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๙๕๒,๓๐๐ บาท 

๑. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ ๖ บานควนเพ็ง จํานวน ๒๓๕,๕๐๐ บาท 

๒. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ ๓ บานหวยขี้ใต จํานวน ๓๓๘,๘๐๐ บาท 

๓. โครงการซอมแซมผิวทางถนนลาดยางแคปซีล หมูท่ี ๒ บานกันแร จํานวน ๓๗๘,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ ไดขอใหผูอํานวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดขอมูลเงินสะสม 

นางปวีณกร คําคง ผูอํานวยการกองคลงั ไดชี้แจงสถานะทางการคลังของขอมูลเงินสะสม กอนที่สภาฯ จะพิจารณา

  จายเงินสะสม 

๑. ขอมูลเงินสะสม/สํารองจายที่จําเปน ณ วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖3 ดังนี้ 

(๑) เงินสะสมที่นําไปใชได ณ ปจจุบันหลังจากการตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมท่ีตองสงฝาก   

    ก.ส.ท.หรือก.ส.อ.แลว จํานวน 19,106,050 บาท 

 (๒) สํารองจายเงินสะสมท่ีอนุมัติแลวแตยังไมไดดําเนินการหรืออยูระหวางดําเนินการและยังไมได  

    เบิกจาย จํานวน 4,119,000 บาท 

(๓) คงเหลือเงนิสะสมที่นําไปใชไดปจจุบัน 14,987,050 บาท (๓)=(๑)-(๒) 

(๔) สํารองงบบุคลากร(ตามความจําเปน) 8,616,720 บาท 

(๕) เงนิสะสมคงเหลือ 5,981,830 บาท (๕)=(๓)-(๔) 

(๖) สํารองกรณีสาธารณภัย(ตามความจําเปน) 598,183 บาท 

(๗) คงเหลือเงนิสะสมที่สามารถนําไปจายได 5,383,647 บาท (๗)=(๕)-(๖) 

ประธานสภาฯ   ไดขอใหปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.โคกทราย ชี้แจงรายละเอียดโครงการจายขาด 

 เงินสะสมโครงการซอมแซมถนนทั้ง 3 โครงการในคราวเดียวกัน 

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายก อบต.โคกทรายไดชี้แจงวาการที่ขออนุมัติสภาเพ่ือพิจารณา 

จายขาดเงนิสะสมประจําป ๒๕๖๓ โครงการซอมแซมถนน จํานวน 3 โครงการ รวมงบประมาณ 

๙๕๒,๓๐๐ บาท    ประกอบดวย 

1. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ ๖ บานควนเพ็ง งบประมาณ ๒๓๕,๕๐๐ บาท 

2. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ ๓ บานหวยขี้ใต งบประมาณ ๓๓๘,๘๐๐ บาท 

3. โครงการซอมแซมผิวทางถนนลาดยางแคปซีล หมูท่ี ๒ บานกันแร งบประมาณ ๓๗๘,๐๐๐ บาท 

จึงขออนุมัติสภาเพื่อพิจารณา โดยการขอจายขาดเงินสะสมในค ร้ังนี้ เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงนิและการตรวจ 
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เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๘๙ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายขาดเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเง่ือนไข

ดังนี้ (๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเก่ียวกับ

ดานบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ

กิจการท่ีจัดทําเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนดดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย

กําหนด และเม่ือประชาชนมีความเดือดรอนจึงมีความจําเปนที่จะตองแกไขปญหาความเดือดรอน

ใหกับประชาชนจากกรณีถนนทั้งถนนลาดยางแคปซีลและถนนลูกรังที่ชํารุด รวมทั้งตําบลซึ่งมี 

หลายสาย โดยเฉพาะถนนลูกรังบางสายเหมือนถูกทิ้งรางมานานมีความชํารุดทั้งสายสภาพเปนเพียง

ทางเดินรถและมีชาวบานปลูกตนไมรุกล้ําเปนจํานวนมาก ทําใหบางสายไมมีสภาพเปนถนนเลยเปน

เพียงทางเดินรถแคบๆและสภาพเปนหลุมบอตลอดสายทําใหชาวบานมีความเดือดรอนมาก

โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนรถยนต รถมอเตอรไซดพวงขางไมสามารถว่ิงผานไปมาได เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอนใหกับประชาชนจึงควรทําการซอมแซมและปรับระดับถนนใหมีขนาดและสภาพของ

ถนนใหคืนสูสภาพเดิมโดยการปรับเกรดไหลทางและบดอัดใหแนน รวมท้ังถนนลาดยางแคปซีล 

ก็ชํารุดตามสภาพที่ใชงานมานาน ในสวนของงบประมาณท่ีตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป ๒๕๖๓ นั้นไมเพียงพอเนื่องจากถนนท่ีชํารุดในตําบลโคกทรายมีจํานวนมากจึงจําเปน 

ที่จะตองจายขาดเงินสะสมในสวนของถนนที่ชํารุดเปนระยะทางยาวๆและใชงบประมาณซอมแซม

จํานวนมาก ประกอบดวย 

๑. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ ๖ บานควนเพ็ง งบประมาณ ๒๓๕,๕๐๐ บาทประกอบดวย 

- สายตนบก-ขนุนปาน กวาง ๕ เมตรยาว ๓,๒๙๐ เมตร 

- สายควนเพ็ง-หนองเปดน้ํา กวาง ๔ เมตร ยาว ๒,๗๗๕ เมตร 

- สายขางโรงเรียนบานควนเพ็ง กวาง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร 

- สายบานเกาะตอ กวาง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 

2. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ ๓ บานหวยขี้ใต งบประมาณ ๓๓๘,๘๐๐ บาทประกอบดวย 

-   สายแหลมเคียน-หลัก๑๕ กวาง ๔ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร 

-   สายเจรญิทรัพย๑ – เจริญทรัพย๒ กวาง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๒๕ เมตร 

- สายแหลมเคียน – บานตาขวัญ กวาง ๕ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร 

- สายขางโรงเรียนโคกเคียน – แหลมเคียน กวาง ๕ เมตร ยาว ๒,๘๔๐ เมตร 

- สายหัวสะพาน – บานตาขํา กวาง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 

- สายหนาควนหินแทน กวาง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร 

- สายหนองโอน – หลาตนมวง กวาง ๔ เมตร ยาว ๒,๑๑๕ เมตร 

- สายเกาะหา – หนองโอน กวาง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร 

โดยถนนบางสายทําการซอมแซมโดยการปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมถมลูกรังพรอมเกรด-บดอัด บางสาย

ซอมเฉพาะงานถมลูกรงัพรอมปรับเกลี่ย 
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๓. โครงการซอมแซมผิวทางลาดยางแคปซีล หมู ท่ี๒ บานกันแร งบประมาณ ๓๗๘,๐๐๐ บาท     

งานปะซอมผิวทางเดมิ ใชยาง    Hot Mix หนา ๐.๐๕ เมตร งานถมผิวทางหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย 

 - สายบานกันแรใต  

- สายบานกันแรเหนือ 

และยังมีถนนลูกรังในหมูท่ี๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ อีกหลายสายที่รอการซอมแซมจากสํานักงานพัฒนา

ภาค 4 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งคาดวานาจะเขามาดําเนินการชวง

เดือนเมษายน –เดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๓ น้ี 

ประธานสภาฯ  ไดกลาวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทรายและไดเปดโอกาสใหส.อบต. แสดงความ
คิดเห็นการขอจายขาดเงินสะสมเพ่ือซอมแซมถนน ทั้ง 3 โครงการ 

นายสหัส นายสหัส  ไหมแกว สมาชิกอบต.หมูท่ี๔ ขอใหโครงการที่ไดมีการอนุมัติไปแลวใหอบต.เรงดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางอยาใหเกิดความลาชา การซอมแซมที่ผานมารถเกรดบดอัดทําใหดินไปกองอยูขางถนน
ทําใหขอบถนนสูงกวาเดิมซึ่งอาจทําใหนํ้าทวมถนนได จึงเห็นควรใหใชดินนั้นมาใชถมบริเวณถนน 
ท่ีต่ําอยู 

นายประสาร นายประสาร  สุดสุข ส.อบต. หมูที่ 10 ขอเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการขอจายขาดเงิน
สะสมเพ่ือซอมแซมถนน ทั้ง 3 โครงการ อยากใหรดน้ําในการดําเนินการซอมแซมถนน เนื่องจาก 
จะมีปญหาในเรื่องของฝุนทําใหชาวบานไดรับความเดือดรอน โดยอยากใหผูรับจางนํารถมาฉีดนํ้า
ถนนในชวงที่ดําเนินการซอมแซมและอีกแหงบริเวณหมูที่ 13 บานกลาง ซึ่งตองขออนุญาตเจาของ
พ้ืนที่  ซึ่ งในฐานะ ส.อบต. ในการดูแลพื้นที่ ในเขตตําบลโคกทราย การซอมแซมถนนบริเวณ 
บานดาบตํารวจบุญมา  รักเงิน อดีตรองนายก อบต.โคกทราย ผูรับจางไดเกรดปรับแตงคันทางเดิม 
ไปไวบริเวณดานขางถนนทําใหมีกองดินสูงข้ึนมากกวาระดับของถนน เกรงวาเมื่อเวลาฝนตกลงมา 
จะทําใหน้ําไมสามารถไหลผานลงไปบรเิวณขางทางถนนได อยากใหผูรับจางชวยแกไขปญหาดังกลาว
ดวย 

นายสวิง นายสวิง  จันทภาโส ส.อบต. หมูที่ 13 ไดขอเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจาก ส.อบต.หมู ท่ี 10  
วาในการซอมแซมถนนบริเวณบานดาบตํารวจบุญมา  รักเงิน อดีตรองนายก อบต.โคกทรายที่ทําให
ดินไหลทางสูงกวาถนนนั้น มีสาเหตุมาจากเจาของที่ดินบริเวณดังกลาวไมยินยอมใหใชที่ดิน 
ของตนเอง ทําใหผูรับจางไมสามารถนําดินลงไปในบริเวณที่ดินดังกลาวได แตจะเปนเฉพาะบางรายที่
ยินยอมใหใชที่ดินของตนเองไดเทานั้นซึ่งในขอนี้ ส.อบต.ในพื้นที่ทราบปญหานี้ดี 

ประธานสภาฯ  ไดกลาวขอบคุณสมาชิกอบต. ที่ไดแสดงความคิดเห็นและขอทําความเขาใจเก่ียวกับการนําดินที่ได
จากการปรับแตงคันทางเดิม มาบดอัดวาไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากดินจะมีเศษหญา เศษไม
อยูตองนําออกมาจากชั้นพื้นผิวถนนเทานั้นจึงจะสามารถบดอัดได และไดเปดโอกาสใหส.อบต.  
แสดงความคิดเห็นการขอจายขาดเงินสะสมเพ่ือซอมแซมถนน ท้ัง 3 โครงการเพิ่มเตมิ 

นายพิณ นายพิณ  วรรณา ส.อบต.หมู ท่ี  11 ขอสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการขอจายขาดเงินสะสม 
เพื่อซอมแซมถนน ทั้ง 3 โครงการ การถมลูกรัง เกรดบดอัดถนน และการฉีดน้ําเปนเรื่องที่ดี  
และอยากให ส.อบต. ในพ้ืนที่ตรวจสอบกับทางชางผูประมาณการในการตั้งงบประมาณ ในการ
ตรวจสอบปริมาณงานของดิน ในการดําเนินการวาถนนแตละสายใชดินจํานวนกี่คิว อยากใหชวย
ตรวจสอบในการกํากับดูแลถึงความถูกตอง เนื่องจากที่ผานมาปรากฏวาอาจมีการใชปริมาณดิน 
ไมตรงกับที่ไดประมาณการไวหรือใชไมถึงที่ไดกําหนดไว อยากใหชวยกันตรวจสอบเพ่ือใหเกิด 
ความคุมคาตอการใชงบประมาณที่ไดจายไป ในสวนของปริมาณดินของรถบรรทุกขนาด  6 ลอ 
จะไดปรมิาณดินจํานวน 6 คิว และรถบบรรทุกขนาด 10 ลอ จะไดปริมาณดินจํานวน 10 คิว 
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ประธานสภาฯ  ไดกลาวขอบคุณสมาชิกอบต. ที่ไดแสดงความคิดเห็นและไดขอใหปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายก 

 อบต.โคกทราย ชี้แจงรายละเอียดโครงการจายขาดเงินสะสมเพ่ือซอมแซมถนน ทั้ง 3 โครงการและ

 หลังจากปลัดชี้แจงรายละเอียด ขอใหชางชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับปริมาณดินของรถบรรทุก 

ตอท่ีประชุมสภา 

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.โคกทรายไดชี้แจงรายละเอียดในสวนของ ส.อบต. หมูที่ 4 

ในการจัดซื้อจัดจางโครงการที่ไดรับงบประมาณ จะพยายามเรงรัดใหเพื่อไมใหคางและจะเรียก 

ทุกฝายท่ีเก่ียวของมาแกปญหารวมกัน เพ่ือใหสามารถดําเนินการตอไปได ไมใหติดอยูที่ฝายใด 

ฝายหนึ่ง ในสวนของถนน หมูท่ี 13 บานกลาง ในการเกรดบดอัดทําใหดินที่เกรดไปกองอยูบริเวณ

ขางถนน ตามท่ีประธานสภาไดแจงไปแลวเบื้องตน การปรับแตงคันทางเดิม ในสวนของดินที่มีเศษไม

และเศษหญา จะนํามาใชบดอัดไมได ซึ่งมีอยูสองกรณี กรณีแรกถามีการจางขนดินดังกลาวไปทิ้งและ 

อีกกรณีคือการเกรดไปทิ้งบริเวณขางถนนเพื่อใหไดขนาดตามท่ีไดกําหนดไว ซึ่งไดปรึกษากับทางชาง

วาในครั้งนี้ขอใหเพ่ิมในสวนของคาขนดินไปทิ้งในการประมาณการซอมแซม ซึ่งในสวนของ ส.อบต. 

หมูที่ 13 ไดกลาวไวในสวนของที่ดินที่เจาของไมยินยอมใหนําดินลงไปบริเวณที่ดินของตนเอง 

เนื่องจากถนนดังกลาวไมมีใครเปนเจาของ เพียงแตองคการบริหารสวนตําบลโคกทรายเปนผูดูแล

รักษาซอมแซมจึงอยากใหถนนเปนของสวนรวมที่ทุกคนสามารถใชรวมกัน เพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหกับผูใชเสนทางดังกลาว อยากใหเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวมของทุกคน ในสวนของฝุนที่เกิดขึ้น

ระหวางการซอมแซมถนนเกิดข้ึนไดเสมอระหวางการซอมแซมแตหลังจากซอมแซมเม่ือฝนตกลงมา 

จะทําใหน้ําไหลลงรองน้ําทําใหการระบายน้ําไดดี และจะทําใหถนนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นและในสวน

ของปริมาณดินที่ทาง ส.อบต. หมูท่ี 11 ไดตั้งขอสังเกตในการซอมแซมถนน จะใหชางผูควบคุมงาน

ตองตรวจสอบใหไดตามจํานวนท่ีไดประมาณการไว และอยากใหส.อบต.ไดชวยกันตรวจสอบรวมกัน

ในพ้ืนที่ของตนเองท่ีมีการซอมแซมถนน หากพบวาไมถูกตองใหแจงมายังปลัด อบต. เพ่ือเขาสู

ขั้นตอนการตรวจสอบตอไป เพราะในสวนของคางานจะมีคาดําเนินการใหอยูแลว ขึ้นอยูกับผูรับจาง

วามีความพรอมหรือไมในเรื่องของเครื่องจักรและบุคลากร อยากทําความเขาใจในสวนของชาง 

ผูควบคุมงาน ในสวนของผู รับจางตองมีชางผูควบคุมงาน เชนเดียวกับทางผูวาจาง จะคอย

ประสานงานกับทางชางผูควบคุมงานในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนระหวางปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถ

ดําเนินการไดถูกตองและตอเน่ืองตามระยะเวลาของสัญญาที่กําหนด 

ประธานสภาฯ   ไดกลาวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทรายและสั่งพักการประชุม 15 นาที 

เวลา 11.25 น. เริ่มประชุมตอ 

นายวิเชียร  ชนะสิทธ์ิ นายชางโยธา รก.ผอ.กองชาง ชี้แจงเก่ียวกับปริมาณดินของรถบรรทุก 6 ลอ จะไดปรมิาณดิน

จํานวน 5 คิว ในสวนของรถบรรทุก 10 ลอ จะไดปริมาณดินจํานวน 12 คิว และการลงพื้นที่แตละ

คร้ังจะประสานกับ ส.อบต. ในพ้ืนที่ทุกคร้ัง หมูละ 1 ทาน ในสวนการซอมแซมถนนจะสามารถ

ซอมแซมไดเฉพาะถนนที่ลงทะเบียนไวในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลโคกทราย

และถนนที่ไมไดลงทะเบียนไวจะไมสามารถซอมแซมได เนื่องจากจะมีปญหาเก่ียวกับการอุทิศท่ีดิน

เพ่ือการกอสรางถนนสาธารณะ  
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ประธานสภาฯ ไดกลาวขอบคุณ นายชางโยธา รก.ผอ.กองชาง ที่ไดชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการซอมแซมถนนและ

อยากฝากให ส.อบต. เสียสละเวลาในการประสานงานกับทางชางเพื่อใหขอมูลถนนที่ตองการ

ซอมแซม และลงพื้นที่เพ่ือสํารวจตรวจสอบประมาณการการซอมแซมตอไป และเก็บขอมูลดังกลาว

ไวเพื่อเปนหลักฐานอางอิงกับทางชางในการซอมแซมเพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันและไดขอมติ

อนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการซอมแซมถนนทั้ง 3 โครงการ งบประมาณ ๙๕๒,๓๐๐ บาท  

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการซอมแซมถนน 3 โครงการ งบประมาณ ๙๕๒,๓๐๐ บาท   
เวลา 11.30 น. จํานวน ๑7 เสียง ไมอนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

๕.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

        5.2.1 สํานักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ จัดทําปายแนะนํา “จุดใหบริการหองน้ําประชาชน” (ติดตั้งที่      

ระยะ ๑ กิโลเมตร) จํานวน ๒ ป าย เปนเงิน จํานวน ๗,๘๐๐ บาท และจัดทําปายแนะนํา 

“จุดใหบริการหองนํ้าประชาชน” (ติดตั้งที่ระยะ ๖๐ เมตร) จํานวน ๒ ปาย เปนเงินจํานวน ๗,๘๐๐ 

บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง วันที่ ๒๔ มกราคม 

๒๕๖๓) 

          ๕.๒.๒ สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาครุภัณฑกอสราง เลื่อยโซยนต  

 จํานวน ๑ เคร่ือง จํานวน ๖๕,๐๐๐ บาท 

         ๕.๒.๓ สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทนุ หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อกลองถายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 

๒๐ ลานพิกเซล จํานวน ๑ เคร่ือง จํานวน ๑๙,๓๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ ไดขอใหปลัด อบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายก อบต.ชี้แจงการขออนุมัติโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 โดยใหชี้แจงและดําเนินการไปในคราวเดียวกันตั้งแต ๕.2.๑ - ๕.2.๓ 

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทราย ไดชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ๕.2.1 สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ จัดทําปายแนะนํา “จุดใหบริการหองน้ําประชาชน” (ติดตั้งที่      

ระยะ ๑ กิโลเมตร) จํานวน ๒ ป าย เปนเงิน จํานวน ๗,๘๐๐ บาท และจัดทําปายแนะนํา 

“จุดใหบริการหองนํ้าประชาชน” (ติดตั้งที่ระยะ ๖๐ เมตร) จํานวน ๒ ปาย เปนเงินจํานวน ๗,๘๐๐ 

บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง วันที่ ๒๔ มกราคม 

๒๕๖๓) เปนนโยบายของผูวาราชการจังหวัดพัทลุงเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว โดยใหทองถ่ินจํานวน 

๔๔ แหงในจังหวัดพัทลุงจัดทําปายแนะนําแกนักทองเที่ยวในการเดินทางเพ่ือใหสามารถใชบริการ

หองน้ําของทองถิ่นไดทุกแหงท่ีนักทองเท่ียวผานและสามารถมองเห็นในระยะไกลและใกลเปนการ

อํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยวตามโครงการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดพัทลุง 
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 ๕.2.2 สํานักปลัด แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาครุภัณฑกอสราง เลื่อยโซยนต 

จํานวน ๑ เคร่ือง จํานวน ๖๕,๐๐๐ บาท การจัดซื้อเครื่องโซเลื่อยยนตใหกับงานปองกันและบรรเทา

สาธารณะภัยของอบต.โคกทราย ไวใชในการชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดไมลมขวางถนนหรือลมทับ

บานเรือนของประชาชนเมื่อเกิดลมพัดหรือฝนตกหนักที่ผานมาไมมีอุปกรณนี้เมื่อชาวบานเดือดรอน

ตนไมลมทับบาน ลมขวางทางบนถนนจะทําใหลาชาในการชวยเหลือเนื่องจากจะตองใชเวลาในการ

ประสานงานขอความชวยเหลือจากประชาชนท่ีมีโซเลื่อยยนตอีกทอดหนึ่งซึ่งบางครั้งประสานไดบาง

ไมไดบางจึงเห็นวาหากอบต.มีเครื่องโซเลื่อยยนตจะสามารถชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน

ใหกับประชาชนไดอยางทันทวงทีและรวดเร็วขึ้น 

 ๕.2.3 สํานักปลัด  แผนงานบริหารทั่ วไป  งานบริหารทั่ วไป งบลงทุน  หมวดคาครุ ภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อกลองถายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 

๒๐ ลานพิกเซล จํานวน ๑ เคร่ือง จํานวน ๑๙,๓๐๐ บาท การประชาสัมพันธเผยแพรเปนภารกิจที่

สําคัญและมีความจําเปนในการสื่อสารใหกับประชาชนไดรับรูรบัทราบความเคลื่อนไหวการใหบรกิาร

ประชาชนกลองถายภาพจึงเปนสิ่งจําเปนในการนําเสนอภาพภารกิจตางๆเพ่ือเผยแพรใหกับ

ประชาชนไดอยางดียิ่ง 

ประธานสภาฯ   ไดเปดโอกาสให ส.อบต. แสดงความคิดเห็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

นายพิณ นายพิณ  วรรณา ส.อบต.หมูที่ 11 ขอสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับครุภัณฑเลื่อยโซยนต ในสวนของ

ราคาและชื่อสินคา ขอตั้งขอสงสัยในเร่ืองนี้เนื่องจากราคาดังกลาวสูงกวาราคาทั่วไป ซึ่งราคาปจจุบัน

ไมนาจะไมเกิน 40,000 บาท อยากใหพิจารณาดูอีกครั้ง เห็นดวยกับจัดซื้อครภุัณฑนี้วามีประโยชน

ตอประชาชนในเขตตําบลโคกทรายในการใหความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนและอยากใหมี

การระบุยี่หอดวย 

นายสหัส นายสหัส ไหมแกว ส.อบต.หมูที่ ๔ ไดสอบถามเก่ียวกับการ ติดตั้งปายแนะนํา “จุดใหบริการหองน้ํา

ประชาชน” อยากทราบวาติดตั้งบริเวณจุดใด บริเวณหนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 

โคกทรายหรือบริเวนหนาองคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุงสวนหนาที่ 3 

ประธานสภาฯ   ไดขอบคุณ ส.อบต. ที่ไดแสดงความคิดเห็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และไดขอใหปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายก อบต.โคกทราย ชี้แจงเก่ียวกับความคิดเห็น
ของ ส.อบต. 

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทราย ไดชี้แจงเกี่ยวกับขอซักถามของ ส.อบต.หมูท่ี๑๑  
วาการตั้งงบประมาณของอบต.ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 นั้นไมสามารถระบุชื่อสินคาได เนื่องจากเปนการจงใจเลือกโดยเฉพาะและเปนการกีด
กันผูคารายอ่ืน แตสามารถระบุในรายละเอียดตามคุณสมบัติท่ีไดกําหนดไวไดดังนี้ 

 1. ปริมาตรกระบอกสูบ 106 ซีซี 
 2. ประสิทธิภาพเคร่ืองยนตขนาด 4,800 วัตต = 6.5 แรงมา 
 3. เคร่ืองยนต เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว 
 4. ขนาดโซ 404” (10.26 mm) 
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 5. แผงบังคับโซ ขนาด 21-36 นิ้ว 
 6. น้ําหนักของเคร่ืองเลื่อย 10 กิโลกรัม 
 7. ระบบสตารท เชือกดึงสตารท 
 8. ชุดเคร่ืองมือ 
 และตอขอถามของส.อบต.หมูที่๔ ในสวนของการติดตั้งปายแนะนํา “จุดใหบริการหองน้ําประชาชน”

จะติดตั้งบริเวณถนนสายหลักหนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย ในระยะ 100 เมตร 
และในระยะ 60 เมตร กอนที่จะถึงที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย ท้ังสองดาน แหงละ 
1 จุด โดยใชจุดศูนยกลางกําหนดระยะคือหองน้ําขององคการบริหารสวนตําบลโคกทราย ซึ่งการ
ติดตั้งตองขออนุญาตกับแขวงการทางกอนดําเนินการ เมื่อทางสภาพิจารณาและมีมติอนุมัติ  
ทางองคการบริหารสวนตําบลโคกทรายจะดําเนินการขออนุญาตตามข้ันตอนตอไป  

ประธานสภาฯ   ไดสอบถามเก่ียวกับการจัดซื้อครุภัณฑเลื่อยโซยนต ตองขออนญุาตกอนหรือไม 
นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.โคกทราย ไดชี้แจงเก่ียวกับขอซักถามของประธานสภาวา 

การจัดซื้อครภัุณฑตองขออนุญาตตามขั้นตอนตามระเบียบ เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะทําการจัดซื้อ 
จัดจางตามระเบียบตอไป ในสวนการใชงานจะใชเฉพาะในเหตุฉุกเฉิน และในการเตรยีมความพรอม
เมื่อเกิดเหตุทางภัยธรรมชาติตอไป 

ประธานสภาฯ   ไดขอบคุณ สมาชิกอบต. ที่ ไดแสดงความคิดเห็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และไดขอมติอนุมัติโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓   
ตั้งจายรายการใหม 3 โครงการ ๕.2.๑ - ๕.2.๓  

มติที่ประชุม มีมติอนุมัต ิโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ ต้ังจายรายการใหมจํานวน    

๑1.45 น.        3 โครงการ จํานวน  ๑4  เสียง ไมเห็นชอบ 1 เสียง(นายบุญณะ  แกวดี)    งดออกเสียง 2 เสียง 

(ประธานสภาฯและนายพิณ  วรรณา) 

๕.3 ขอความเห็นชอบการกอสรางโรงคลุมเคร่ืองสีขาว หมูที่ ๖ ตําบลโคกทราย อําเภอปาบอน  

        จังหวัดพัทลุง 

ประธานสภาฯ ไดขอใหปลัด อบต.ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.ชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมาย การขอความเห็นชอบการ

กอสรางโรงคลุมเคร่ืองสีขาว หมูที่ ๖ ตําบลโคกทราย อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทราย ไดอธิบายถึงการขอความเห็นชอบการกอสราง 

โรงคลุมเครื่องสีขาว หมูท่ี ๖ ตําบลโคกทราย อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง สืบเน่ืองจากสํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ไดมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียการกอสราง 

โรงคลุมเครื่องสีขาวภายใตโครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยสูความ

ยั่งยืน กิจกรรม ผลิตขาวสังขหยดอินทรียสงออกตลาด EU ในพื้นที่หมูที่ 6 ตําบลโคกทราย อําเภอ

ปาบอน จังหวัดพัทลุง ซึ่งไดมีการประชุมโดยมีเขารวมประชุม จํานวน 85 คน โดยท่ีประชุมมีมติให

กอสรางโรงคลุมเครื่องสีขาว ในสวนของการกอสรางตามหลักเกณฑจะตองใหประชาชนผูมีสวนได

สวนเสียไดมีมติที่ประชุมและนําเสนอตอสภาทองถิ่นเพ่ือใหสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ เนื่องจาก

การกอสรางซึ่งอาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน ในสวนของการประชุมประชาคมหมูบานได

มีการประชุมเมื่อวันอังคาร ท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 ณ ศาลาหมูบาน หมูที่ ๖ ตําบลโคกทราย 

อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง ท่ีประชอบใหความเห็นชอบ จํานวน 82 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง 

ซึ่งการกอสรางโรงคลุมเครื่องสีขาวดังกลาวเปนนโยบายของผูราชการจังหวัดพัทลุง ท่ีตองการให 
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พัทลุงเปนเมืองเกษตรอินทรีย โดยมีการนําเสนอการกอสราง จํานวน 2 แหง ไดแก ตําบลชัยบุรีและ

ตําบลทาแค แตติดปญหาเร่ืองการบริจาคที่ดินทําใหตองยกเลิกการกอสราง ซึ่งในสวนของตําบล 

โคกทรายไดมีผูบริจาคที่ดิน ซึ่งเปนที่ดินของสํานักงานปฏิรูปที่ดินโดยทางเจาของท่ีดินไดคืนท่ีดิน

ใหกับสํานักงานปฏิรูปที่ดิน และทางกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลโคกทรายไดขออนุญาตใชที่ดินดังกลาว

กับสํานักงานปฏิรูปที่ดิน โดยทางกลุมวิสาหกิจชุมชนจะเปนผูรับผิดชอบและใชในอนาคต 

งบประมาณในการกอสรางเปนของจังหวัดพัทลุงในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เมื่อดําเนินการ 

แลวเสร็จจะไปอยูในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ ในสวนขององคการบริหารสวนตําบล 

โคกทราย ที่เกี่ยวของคือการกอสรางตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งในการ

กอสรางตองมีวิศวกรออกแบบและควบคุมการกอสราง และอีกสวนหนึ่งคือการซอมแซมถนน 

เพ่ือความสะดวกในการขนสงขาวเปนการซอมแซมถนนใหสามารถเดินทางเขาออกไดสะดวก แตไม

สามารถที่จะกอสรางใหมไดเนื่องจากถนนดังกลาวไมมีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น  

ประธานสภาฯ  ไดกลาวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.โคกทรายและไดเปดโอกาสใหส.อบต. แสดงความ

คิด เห็นการขอความเห็นชอบการกอสราง โรงคลุม เครื่องสีข าว หมูที่  ๖  ตําบลโคกทราย 

อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 

นายกิตติพศ นายกิตติพศ  วงชะแดง ส.อบต.หมูที่ ๖ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับผูที่บริจาคที่ดินในการกอสราง 

โรงคลุมเครื่องสีขาว หมูที่ ๖ ตําบลโคกทราย อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง คือ นายทวีศักดิ์  รักแกว 

ประธานสภาฯ   ไดขอบคุณ สมาชิกอบต. ท่ีไดแสดงความคิดเห็นในการกอสรางโรงคลุมโรงสขีาว และไดขอมติ
เห็นชอบการกอสรางโรงคลุมเคร่ืองสีขาว หมูที่ ๖ ตําบลโคกทราย อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑7  เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

๑2.00 น.  

๕.4 ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ ๑  

 จํานวน 2 โครงการ 

ประธานสภาฯ ไดขอใหปลัด อบต.ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.ชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมาย การขอความเห็นชอบ

เพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ ๑ 

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทราย ไดชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทํ าแผนพัฒ นาขององค กรปกครองส วนท องถิ่น  พ .ศ . ๒๕๕๘ ขอ  ๒๘ และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่  3) 

พ.ศ.2561 ขอ 22/2 กําหนดวาในกรณีการเพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นที่เกี่ยวกับ

โครงการพระราชดาํริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย 

 ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน

ท่ี เพ่ิม เติมหรือ เปลี่ ยนแปลงใหสภาองคการบริหารส วนตําบลพิจารณา ตามมาตรา 46 

แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย โดยโครงการที ่

ขออนุมัติเพ่ิมเติมคือโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และการจัดทําหนากากอนามัยเพื่อการปองกันตนเอง 
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ประธานสภาฯ   ไดเปดโอกาสใหสมาชิกอบต. แสดงความคิดเห็นในการขอความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565) คร้ังที่ ๑ 

ท่ีประชุม ไมมีขอคิดเห็น 
ประธานสภาฯ  ไดขอมติใหความเห็นชอบพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งท่ี ๑  

จํานวน 2 โครงการ 
มติที่ประชุม มีมตเิห็นชอบ จํานวน ๑7  เสยีง ไมเห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

๑2.10 น.  

๕.5 ขอความเห็นชอบแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งท่ี ๑  

      จํานวน 2 โครงการ 

ประธานสภาฯ ไดขอใหปลัด อบต.ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.ชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมาย การขอความเห็นชอบแกไข

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งท่ี ๑ จํานวน 2 โครงการ 

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทราย ไดชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทํ าแผนพัฒ นาขององค กรปกครองส วนท องถิ่น  พ .ศ . ๒๕๕๘ ขอ  ๒๘ และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่  3) 

พ.ศ.2561 ขอ 22/2 กําหนดวาในกรณีการเพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นที่เกี่ยวกับ

โครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย 

ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่น

ท่ีเพ่ิมเติมหรอืเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แหง 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย โครงการที่มีการแกไข

รายละเอียดของแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดแก 

 1. โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทคอนกรีตสายทาง ควนแหวง-ชายหาร-พรุพอ ม .8 

บานควนปอม ม.13 บานชายหาร และ ม.12 บานพรุพอใต ซึ่งเดิมใชผิวจราจรกวาง 5 เมตร ไมมี

ไหลทาง แตสภาพปจจุบันไดมีการสํารวจใหม ปรากฏวาพื้นที่ถนนกวาง 4 เมตรและมีไหลทาง 

ขางละ 20 ซม. จึงจําเปนตองปรับแผนใหถูกตองตรงกับงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ 

โดยแกไขเปนโครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทคอนกรีตสายทาง ควนแหวง-ชายหาร-พรุพอ 

หมูที่8 บานควนปอม หมูท่ี13 บานชายหาร และ หมูที่12 บานพรุพอใต ผิวจราจรกวาง ๔ เมตร 

ไหลทางขางละ   ๐.20 เมตร ระยะทาง ๓,๒๕๐ เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑๔,๓๐๐ ตารางเมตร 

หนา ๐.๐๕ เมตร 

 2. โครงการปรับปรุงทอเมนระบบประปาหมูบาน หมู4 แกไขเปน โครงการปรับปรุงทอเมนระบบ

ประปาหมูบาน หมูที่4 บานปาไมไผ เพ่ือใหถูกตองกับงบประมาณที่ไดรบัการจัดสรร   

ประธานสภาฯ   ไดเปดโอกาสใหสมาชิกอบต. แสดงความคิดเห็นในการขอความเห็นชอบแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) คร้ังที่ ๑ จํานวน 2 โครงการ 

ท่ีประชุม ไมมีขอคิดเห็น 
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ประธานสภาฯ  ไดขอมติเห็นชอบแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ ๑ 
จํานวน 2 โครงการ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) คร้ังที่  ๑ จํานวน ๑7  เสียง 

ไมเห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

๑2.20 น.  

๕.6 ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ ๒  

      จํานวน ๑ โครงการ 

ประธานสภาฯ ไดขอใหปลัด อบต.ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.ชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมาย การขอความเห็นชอบ

เพ่ิมเตมิแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ ๒ จํานวน ๑ โครงการ 

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.โคกทราย ตามที่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นไดจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 คณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่นไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 2 โครงการปายแนะนํา “จุดใหบริการหองน้ําประชาชน” เนื่องจากเปนสิ่งกอสรางจึงตอง

นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประธานสภาฯ   ไดเปดโอกาสใหสมาชิกอบต. แสดงความคิดเห็นในการขอความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) คร้ังที่ ๒ จํานวน ๑ โครงการ 

ท่ีประชุม ไมมีขอคิดเห็น 
ประธานสภาฯ  ไดขอมติความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ ๒ จํานวน ๑ 

โครงการ 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑7  เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

๑2.30 น.  

๕.7 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบัญชีครุภัณฑ จํานวน ๑ โครงการ 

ประธานสภาฯ ไดขอใหปลัด อบต.ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.ชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมาย การขอความเห็นชอบ

เปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการบัญชีครุภัณฑ จํานวน 2 โครงการ 

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.โคกทราย ตามที่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นไดจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 2, รางเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการและรางเพ่ิมเติมบัญชีครุภัณฑ จํานวน 2 โครงการ คณะกรรมการพัฒนา 

ทองถิ่นไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามรางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 2, รางเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและรางเพ่ิมเติมบัญชีครุภัณฑ จัดหาเคร่ืองมือ

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อโซเลื่อยยนต และโครงการจัดหาอุปกรณใชสําหรับโครงการเพิ่มเติม

ระบบเสียงตามสายหอกระจายขาวประจําหมูบาน หมูที่ 12 โดยเปลี่ยนจากสิ่งกอสรางเปนครุภัณฑ

ในการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพรอมติดตั้ง 

ประธานสภาฯ   ไดเปดโอกาสใหสมาชิกอบต. แสดงความคิดเห็นในการขอความเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
บัญชีครุภัณฑ จํานวน ๑ โครงการ 

ท่ีประชุม ไมมีขอคิดเห็น 
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ประธานสภาฯ  ไดขอมติความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบัญชีครุภัณฑ จํานวน ๑ โครงการ 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑7  เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

๑2.40 น.  

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 
ประธานสภาฯ ไดขอให ส.อบต.ที่ตองการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองอ่ืนๆตอที่ประชุม 

นายสนิท นายสนิท  ไหมแกว ส.อบต.หมูที่ ๗ ขอแจงเรื่องการซอมแซมถนนที่เปนหลุมบอและผิวถนนลาดยาง

แคปซีล ขณะนี้ถนนหลายสายในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลโคกทรายชํารุด 

จึงอยากใหทางองคการบริหารสวนตําบลโคกทรายเรงดําเนินการซอมแซม   

นายพิณ นายพิณ  วรรณา ส.อบต.หมูที่ 11 ขอสอบถามเก่ียวกับระบบประปาหมูบาน หมูที่ 11 โดยตองการ

ใหทางองคการบริหารสวนตําบลโคกทรายตอทอสูบสงน้ําประปาจากแมเตย มายังระบบผลิต

น้ําประปาหมูบาน หมูที่ 11 สามารถดําเนินการไดหรือไม เพื่อจะไดชี้แจงตอประชาชนผูใชน้ําใน

บรเิวณดังกลาวตอไป 

นายลาภ นายลาภ  จูสวัสด์ิ ส.อบต.หมูที่  9 ขอสอบถามเก่ียวกับการขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณบาน 

นายมานพ สามารถดําเนินการไดหรือไม และขอแจงไฟฟาสาธารณะชํารุดจํานวน 2 จุด 

ประธานสภาฯ ไดขอใหปลัด อบต.ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการแกปญหา 

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.โคกทราย ไดชี้แจงปญหาในสวนของระบบประปาหมูที่ 11 

ที่ตองการตอน้ํามาจากแมเตย เมื่อนําน้ําจากแหลงดังกลาวมาใชจะมีผลในเรื่องของคุณภาพน้ํา ดังนั้น

ตองทําความเขาใจกับประชาชนผูใชน้ํากอนดําเนินการ ในการทําประชาคมหมูบานโดยมีมติจาก 

ที่ประชุมวาตองการใหใชนํ้าจากแมเตยหรือไม และตองวางทอเมนสูบสงน้ําใหม ทําใหตองจัดหา

งบประมาณในการดําเนินการ ขณะนี้อยูในชวงฤดูแลงจะประสบปญหาในเรื่องน้ําไมเพียงพอ

เน่ืองจากมีความตองการใชน้ําสูงและการนําน้ําไปใชผิดวัตถุประสงค เชน ใชในการเกษตร ไมไดใชใน

ครัวเรอืนในการอุปโภคบริโภค ทําใหผูใชน้ําประปาในชวงปลายของทอสงน้ําไมสามารถใชนํ้าประปา

ไดเนื่ องจากนํ้าจากทอสง นํ้าไปไมถึง จึงขอความรวมมือจากผูใช นํ้าประปาใหความรวมมือ 

ใชน้ําประปาอยางประหยัดในชวงนี้ และอยากใหชวยกันสอดสองดูแลทอเมนสงน้ําประปา หากพบวา

ชํารุดขอใหแจงมายังองคการบริหารสวนตําบลโคกทรายทันที เพ่ือทางชางประปาจะไดซอมแซม 

ใหสามารถใชงานไดปกติ ซึ่งจะสามารถชวยลดระยะเวลาการออกสํารวจหาจุดที่ชํารุดได ในสวนของ 

หมูที่ 9 เรื่องของการขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณบานนายมานพ เนื่องจากท่ีดินของนายมานพ 

เปนที่ดินของสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ฉะนั้นนายมานพจะตองสงมอบท่ีดินคืนใหกับสํานักงานปฏิรูป

ที่ดินกอนเพ่ือทางองคการบริหารสวนตําบลโคกทรายจะไดขออนุญาตใชที่ดินกับทางสํานักงานปฏิรูป

ที่ดินโดยนําเสนอเร่ืองตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และขออนุญาตเจาะบอน้ําบาดาลตอกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลตอไปตามขั้นตอน ในสวนของไฟฟา

สาธารณะสามารถแจงมายังกองชางจะมีเจาหนาท่ีรับเร่ือง เพ่ือประสานไปยังชางไฟฟาในการ

ดําเนินการซอมแซมตอไป 

ประธานสภาฯ ไดกลาวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.โคกทรายในการชี้แจงการ และไดสอบถามวา

สมาชิก อบต. ทานใดยังมีขอสงสยัหรือเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม 
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น.ส.สมบูรณ นางสาวสมบูรณ  พุมแกว ส.อบต.หมูท่ี 5 ขอสอบถามเก่ียวกับเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 

ซึ่งขณะนี้ไดมีระเบียบออกมารองรับใหสามารถอุดหนุนใหกับกองทุนสวัสดิการชุมชนได และขอแจง

เกี่ยวกับนํ้าประปาไหลออน หมูที่ 5 บริเวณหนาปอมตํารวจ  

นายสัญญา นายสัญญา  อุไรรัตน ส.อบต.หมูที่ 10 ขอใหทางองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย เปลี่ยนทอ

น้ําประปาจากขนาด ½” เปนขนาดที่ใหญขึ้น ในระยะทางประมาณ 100 เมตร เพ่ือเพิ่มแรงดันน้ํา

ใหสามารถสงไปในระยะไกลได และการซอมแซมถนนที่เปนหลุมบอ ขอสอบถามวาสามารถเขาไป

ดําเนนิการไดในชวงใด 

นายกิตติพศ นายกิตติพศ  วงชะแดง ส.อบต.หมูที่ 6 ขอปรึกษาในเรื่องของการซอมแซมถนนของ หมู ท่ี 6 

เบ้ืองตนไดซอมแซมไปแลวบางสวน ในสวนที่ยังไมไดซอมแซมไดรับคําถามมาจากชาวบานวาจะเขา

มาดําเนินการไดในชวงใด แตก็ยังสามารถใชเสนทางในการสัญจรไป-มา ได ในสวนของไฟฟา

สาธารณ ะที่ ชํ า รุดทางองค ก ารบ ริหารส วนตํ าบ ลโคกทราย ได เข ามาซอมแซมไปแล ว 

และบางสวนท่ียังไมไดซอมแซม และชาวบานไดสอบถามมาถึงความคืบหนาของการกอสรางถนน

สายดานเชือก-สะพาน เบื้องตนไดแจงวาอยูในขั้นตอนของการขอรับงบประมาณ ในสวนของระบบ

ประปาหมูบาน ตอนนี้ไดมีการขุดเจาะบอนํ้าบาดาล บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

บานควนเพ็ง ปจจุบันระบบน้ําประปาหมูบานมีปญหาในดานการผลิตน้ําประปาและการขยายเขต

ระบบประปา ขอแนะนําใหใชวิธีการแบงพ้ืนที่ในการสูบสงน้ําประปาและการใหบริการในการซอม

บํารุงรักษา ซึ่งเปนสวนสําคัญเชนเดียวกัน สวนในเรื่องการใชน้ําโดยไมผานมาตรวัดน้ํา ไดเขาไป

ชี้แจงทําความเขาใจกับผูท่ีใชน้ําที่ไมถูกตอง ซึ่งสามารถแกไขปญหานี้ไดหลังจากการพูดคุย 

ประธานสภาฯ ไดขอใหปลัด อบต.ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการแกปญหา 

นายขจรพงศ มีขํา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.โคกทราย ไดชี้แจงปญหาในสวนของการขุดเจาะบอนํ้าบาดาล 

หมูที่ 9 ไมไดยายถังผลิตน้ําประปาเดิมมาแตเปนการกอสรางใหมทั้งหมด ในสวนของสมาชิกอบต. 

หมูที่ 5 นั้น ชี้แจงวาระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนสวัสดิการชุมชนไดมีผลประกาศ

บังคับใชแลว แตยังไมสามารถอุดหนุนไดเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไวในป ๒๕๖๓  ซึ่งใน

ปงบประมาณถัดไปทางกองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถเสนอโครงการมายังองคการบริหารสวน

ตําบลโคกทราย จึงสามารถตั้งงบประมาณอุดหนุนใหกับกองทุนสวัสดิการชุมชนได ในสวนของระบบ

ประปาหมูบาน หมูที่ 5 ที่มีปญหาน้ําไหลไมแรง สาเหตุมาจากการเปด – ปดประตูน้ํา ของชาวบาน

เพ่ือไมใหครัวเรือนอ่ืนใชน้ําประปาไดซึ่งจะไดชี้แจงทําความเขาใจกันตอไป ในสวนหมูที่ 10 การขอ

เปลี่ยนทอน้ําประปาใหมีขนาดที่ใหญข้ึนเพ่ือเพ่ิมแรงดันของนํ้าใหสามารถสงไปไดในระยะไกล ซึ่งทอ

ประปาดังกลาวไมไดเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลโคกทราย ทอประปาดังกลาวเปนทอ

ที่ชาวบานไดตอไปเองจากทอเมนสงน้ําประปาขององคการบริหารสวนตําบลโคกทราย ในเรื่องของ

ขนาดทอประปาไมมีผลตอแรงดันของนํ้าประปา และจะใหทางชางประปาลงพื้นที่ไปตรวจสอบ 

อีกครั้งวาพื้นท่ีบริเวณดังกลาวมีจํานวนครัวเรือนที่อาศัยและไดขอใชน้ําประปากับทางองคการ

บริหารสวนตําบลโคกทราย และระดับของพ้ืนที่ในการวางทอสงนํ้าประปาตางระดับการมากนอย

เพียงใด ในสวนของ หมูท่ี 6 เร่ืองไฟฟาสาธารณะที่ชํารดุซึ่งชาวบานไดแจงมายังองคการบริหาร 

 



 

-19- 
สวนตําบลโคกทรายวายังไมไดซอมแซม เนื่องจากไมมีผูแจงเมื่อไฟฟาสาธารณะชํารุด อีกสาเหตุคือ

การเมื่อทางองคการบริหารสวนตําบลโคกทรายไดดําเนินการซอมแซมใหแลว ไดมีการปรับองศาของ

ไฟฟาสาธารณะใหหันไปยังหนาบานพักอาศัยของตนเอง สวนปญหาการใชน้ําโดยไมผานมาตรวัดนํ้า 

อยากขอความรวมมือใหแจงมาทางองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย เพ่ือทางองคการบริหาร 

สวนตําบลโคกทรายจะไดเขาไปดําเนินการตัดการใชน้ําดังกลาวตอไป เนื่องจากไมไดเปนการขอใชน้ํา

ที่ถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการใชน้ําประปาฯ และขอฝากไปยัง ส.อบต. ในการขอความรวมมือ 

ในการสอดสองดูแลใหทางองคการบริหารสวนตําบลโคกทรายดวยอีกทางหนึ่ง 

ประธานสภาฯ   ไดสอบถามวาสมาชิก อบต. ทานใดยังมีขอสงสัยหรือเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม 
ท่ีประชุม ไมมีประเด็นขอสงสัยและเสนอเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ   ไดกลาวขอบคุณสมาชิก อบต. ทุกคนที่ไดแจงและเสนอปญหาตางๆ ตอปลัด อบต. และที่ประชุม

เพื่อทราบและนําไปสูการแกปญหาใหกับประชาชนตอไปและกลาวขอบคุณ ปลัด อบต. ปฏิบัติหนาที่ 
นายก อบต. และหัวหนาสวนทุกคน พรอมสั่งปดประชุม 

ปดประชุม เวลา ๑3.00 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 

 

 

 

 

 

 

 


