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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันจันทร์ท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. นางพรพมิล  มาตรังศร ี  ประธานสภา อบต.หัวทะเล 

๒. นายสุภาพ  โม่งปราณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล 

๓. นายเวนิ  โมกศิร ิ   เลขานุการประธานสภา อบต.หัวทะเล 

๔. นายพลอย  กามขุนทด  สมาชิก อบต.หมู ่๑ 

๕. นางอนงค ์  ทิมโต   สมาชิก อบต.หมู ่๓ 

๖. นางอุษณ ี  ฉิมวาส   สมาชิก อบต.หมู ่๔ 

๗. นายประจวบ แคสันเทียะ  สมาชิก อบต.หมู่ ๕ 

๘. นายบุญเชิด  เพยีขุนทด  สมาชิก อบต.หมู ่๖ 

๙. นายศริิ    กามขุนทด  สมาชิก อบต.หมู ่๗ 

๑๐. นายปราโมทย ์ ฟากวลิัย  สมาชิก อบต.หมู ่๗ 

๑๑.นายเทพนคร   ผ่องแผ้ว  สมาชิก อบต.หมู ่๘ 

๑๒.นางรตันา  โก้จันทึก  สมาชิก อบต.หมู ่๘ 

๑๓. นายสนุทร  เภากุ่ม   สมาชิก อบต.หมู ่๙ 

๑๔. นายผดุง  เทียบขุนทด  สมาชิก อบต.หมู ่๙ 

๑๕. นายประจกัร โม่งประณีต  สมาชิก อบต.หมู ่๑๐ 

๑๖.นางค าปุ่น  อนันตะเสน  สมาชิก อบต.หมู ่๑๐ 

๑๗.นางจอมศร ี ยุทธกล้า         สมาชิก อบต.หมู ่๑๑ 

๑๘.นายเพชรรุ่ง  ดอกเงนิ   สมาชิก อบต.หมู ่๑๒ 

๑๙. นายนิกร  ศรีวิเศษ   สมาชิก อบต.หมู ่๑๒ 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. นายอธิวัฒน ์   พมิอูบ   สมาชิก อบต.หมู ่๔ 

๒. นางออน     เพยีขุนทด  สมาชิก อบต.หมู ่๖ 

 

 

 



-๒- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ 
 

๑. นายวรีภาส            ตันติปัญจพร  นายก อบต.หัวทะเล 

๒. นายวโิรจน ์  แสงจกัร  รองนายก อบต.หัวทะเล 

๓. นายเพชร  ฉิมวาส   รองนายก อบต.หัวทะเล 

๔. นางส าราญ  มิตรสนัเทียะ  เลขานายก อบต.หัวทะเล 

๕. นายวรีะศักดิ ์ ประสมทรัพย์  ปลัด อบต. หัวทะเล (นกับรหิารงานท้องถิน่) 

๖. นายอนนท์    ดาโม้   หัวหน้าส านกัปลัด อบต.หัวทะเล 

๗. นางสุภาวด ี  ฟากวลิัย  ผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม อบต.หัวทะเล 

๘. นางสาวขวัญพชิชา  มุขขุนทด  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

๙. นายสมชาย  อาบสุวรรณ ์  นักวเิคราะหน์โยบายและแผนอบต.หัวทะเล 

๑๐.นายอานนท ์  แสงเพชร  นักวเิคราะหน์โยบายและแผนอบต.หัวทะเล 

๑๑.นายอภินนัท์   ปิตาระเต  นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร  

๑๒.นางศศิพัชร  ดวงสาพล  นักวชิาการศึกษาปฏิบตัิการ 

๑๓.พ.อ.อ.ยอด  อาบสุวรรณ ์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑๔.นายธีรวัฒน ์ ศรีนวกุล  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

๑๕.นางสาวนนัท์ทรตัน ์ ค าขุนทด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการอบต.หัวทะเล 

๑๖.นายนพรัตน ์ นิม้ขุนทด  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

๑๗.นายสมชาย  แสงสุวรรณ ์  ผู้ใหญบ่้านเขาดิน หมูท่ี่ ๕ 

๑๘. นายพิภพ  พดืขุนทด  ผู้ใหญบ่้านหนองดง หมูท่ี่ ๗ 

๑๙.นายสมาน  ส านักโนน  ผู้ใหญบ่้านหนองดง หมูท่ี่ ๑๐ 
  

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

นายเวนิ  โมกศิริ  เลขานุการประธานสภา อบต.หัวทะเล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาฯ 

ทุกท่านเขา้ห้องพร้อมรายงานวา่ มีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมจ านวน ๑๙ ท่าน ลา 

๑ ท่าน ขาด ๑ ท่าน คอื 

๑. นายอธิวัฒน์  พมิอูบ สมาชิก อบต.หมู ่๔ (ลากจิ) 

๒.  นางออน เพยีขุนทด  สมาชิก อบต.หมู ่ ๖  (ขาด) 

ประธานสภาฯ  กล่าวเปดิประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที ่๒ ครัง้ที่ ๑ ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   แจ้งมีเรื่องเกี่ยวกับโครงการของต าบลหัวทะเล และขอ้ราชการที่  

 นายเพชร ฉิมวาส รองนายก อบต.หัวทะเล ได้เข้าร่วมประชุมมา พร้อมขอให ้
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นายเพชร ฉิมวาส รองนายก อบต.หัวทะเล ช้ีแจงใหท้ี่ประชุทราบในวาระ 

อื่นๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ประธานสภาฯ   กล่าวมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานการ 

ประชุมครั้งที่แล้ว (รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  

ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔) หรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ เม่ือไม่มีดิฉันจะขอมติ ท่านใดอนุมัติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

(รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประชุมเม่ือวันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔) โปรดยกมือคะ่ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ           ๑๘  เสียง   

ไม่อนุมัติ                ๐ เสียง  

งดออกเสียง            ๑ เสียง คอื ๑.ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองเพ่ือพิจารณาและเห็นชอบอนุมัติ 

๓.๑  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล เร่ือง 

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ (วาระรับหลักการ) 

ประธานสภาฯ   ขอให้เลขานกุารสภาฯ ช้ีแจงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

นายเวนิ  โมกศิริ  เลขานุการประธานสภาฯ ช้ีแจงพระราชบัญญัติสภาต าและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552)  มาตรา 

71  “องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจออกขอ้บัญญัตอิงคก์ารบริหารส่วนต าบล

เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไ ม่ขัดหรือแย้งต่ อ

กฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ต าบล  หรือเม่ือมีกฎหมายบัญญัติให้องคก์ารบริหารสว่นต าบลออกขอ้บัญญัติ

หรือให้มีอ านาจออกขอ้บัญญัติ  ในการนีจ้ะก าหนดคา่ธรรมเนียมที่จะเรยีกเกบ็

และก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้  แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท  

เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น”  และมาตรา 46 (2) “สภา

องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง

ขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบล           

ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี และร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายเพ่ิมเติม” 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ช้ีแจงรายละเอียดร่างขอ้บัญญัติ 

   องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
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พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมสภาต าบลหัวทะเล 

นายวรีภาส ตันติปัญจพร  นายก อบต.หัวทะเล  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และท่านสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลทุกท่าน ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะ

จัดระบบบริหารจัดการมูลฝอยของประเทศ เพื่อแก้ไขการจัดการขยะที่ไม่

ถูกต้อง และปัญหาขยะตกคา้งสะสมให้เป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความ

สะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและก าจัดมูลฝอย จึงได้ปรับปรุง

ขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล

ฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 

๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ (กรณีเทศบาลมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๓๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) และมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ 

มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ องค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวทะเล โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหัวทะเลและนายอ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จึงตราขอ้บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ขอ้ ๒ ขอ้บัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ตั้งแต่

วันถัดจากวันที่ประกาศไวโ้ดยเปิดเผยที่ส านักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัว

ทะเล แล้วเจ็ดวัน 

ขอ้ ๓ ให้บรรดาขอ้บัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ออก

ไวแ้ล้วในขอ้บัญญัตินี้หรือซ่ึงขัดหรอแยง้กับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ขอ้ ๔ ในขอ้บัญญัตินี้ 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา่ อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงอื่นใด

ซ่ึงโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย”หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า

ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่เศษอาหาร เถ้า มูลสัตวห์รือซากสัตย ์รวมตลอดถึงสิ่ง

อื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลอดจน ที่เลี้ยงสัตวห์รือที่อ่ืน 

“มูลฝอยอันตราย” หมายความวา่ มูลฝอยที่มีองคป์ระกอบทั้งหมดหรือเพยีง

บางส่วนที่อาจท าให้เกดิอันตราย อันเนื่องมาจากปริมาณความเขม้ขน้ คุณภาพ

ทางกายภาพเคมี และชีวภาพ เช่น ประเภทติดไปง่ายสารกัดกร่อนสารประเภท 
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ท าให้เกิดปฏกิิริยาการระเบิด สารพษิ วัตถุระเบิด สารที่สามารถถูกชะ ล้างได้

กากกัมมันตรังสี และประเภทที่ท าให้เกิดโรค “มูลฝอยติดเช้ือ” หมายความว่า 

มูลฝอยที่เป็นผลมาจากกระบวนการให้การรักษาพยาบาลการตรวจชันสูตรศพ 

การใช้สัตวท์ดลอง 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชน

และประชาชน สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน 

หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอยา่งอื่น ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยูห่รือเขา้ใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความวา่ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา่ เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแตง่ตั้งโดย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการ 

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

ประธานสภาฯ   ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ก็ได้แถลงหลักการและเหตุผล 

และรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  เรื่อง 

การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. ๒๕๖๔”ต่อสภาแล้ว  ขอให้สมาชิกสภา  

ที่ประสงคจ์ะอภิปรายได้อภิปรายร่างขอ้บัญญัติดังกล่าว 

นายสุภาพ  โม่งประณีต  รองประธานสภาฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 

นายอภินันท์   ปิตาระเต นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าร่างขอ้ 

ขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล เรื่องการจดัการสิ่งปฏิกูลและมูล

ฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมขอใหส้มาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดใน

ร่างขอ้บัญญัติองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล เรื่องการจัดการสิง่ปฏิกลู

และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ ไปพร้อมๆกัน ตามเอกสารที่ไดส้่งใหส้มาชิกแล้วก่อน

วันประชุมไม่น้อยกวา่ ๓ วัน  

นายอนนท์ ดาโม้  หัวหน้าส านกัปลัด (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข) กล่าวช้ีแจง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดท าร่างขอ้ขอ้บัญญัตอิงคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหัวทะเล เรื่องการจัดการสิง่ปฏิกลูและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔  สืบ

เนื่องมาจาก อบต.หัวทะเล ไดร้ับการตรวจสอบจากส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เริ่ม ๑ ตลุาคม ๒๕๕๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

และทางอบต.หัวทะเลมีภาระคา่ใช้จ่ายในการจัดซ่ือรถบรรทกุขยะและมีค่าจ้าง

แรงงานในการจดัเก็บขยะ แต่ไม่มีรายรับจากการด าเนินการจดัเก็บขยะ

ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดินจงึเสนอให้ อบต.หัวทะเล ออกขอ้บังคับในการ

ด าเนินการจดัเก็บขยะของอบต.หัวทะเล ทางอบต.หัวทะเล จึงจัดท าร่าง 
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ขอ้บัญญัตินี้ข้ึนเพื่อให้สภาอบต.หัวทะเลเหน็ชอบข้อบัญญัติหลงัจากนั้นก็ต้อง 

ส่งใหน้ายอ าเภอบ าเหน็จณรงคเ์พื่ออนุมัติเหน็ชอบ ซ่ึงทางอบต.หัวทะเลได ้

ด าเนินการเสนอร่างไปยังท่านนายอ าเภอหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่ผ่าน

เนื่องจากวา่มีความผิดพลาดเลก็ๆน้อยๆอยา่งเช่นการเวน้วรรคตัวหนงัสือ  

เป็นต้น จึงต้องน ากลับมาแก้ไขให้ถกูต้องตามระเบียบงานสารบรรณก่อน เม่ือ

นายอ าเภอเห็นชอบแล้วถึงจะส่งต่อให้เลขานกุารคณะรฐัมนตรีเพ่ือให้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาได้ หลงัจากนั้นนายกอบต.หัวทะเลก็สามารถประกาศใช้

ขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล เรื่องการจดัการสิ่งปฏิกูลและ

ขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ ได้เลย พร้อมกล่าวใหส้มาชิกทกุท่านดรูายละเอียดใน

ร่างขอ้บัญญัติองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล เรื่องการจัดการสิง่ปฏิกลู

และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ ไปพร้อมๆกัน ตามเอกสารที่ไดส้่งใหส้มาชิกแล้วไม่

น้อยกวา่ ๓ วัน  พร้อมกล่าวเกี่ยวกับอัตราคา่ธรรมเนียมบริการในการจัดเก็บ

ขยะและคา่ปรับต่างๆในกรณีไมป่ฏิบัตติามขอ้บัญญัติเรือ่งการจดัการสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย และขณะนีท้างอบต.หัวทะเลก็ได้ด าเนนิการจัดซ้ือรถบรรทกุขยะที่

ได้มาตรฐานเป็นรถบรรทกุขยะ ๖ ล้อ เนื่องจากรถบรรทกุขยะคันเก่ามีสภาพ

ช ารุดเสียหายและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงในแตล่ะปีเป็นงบประมาณ

จ านวนมาก และหากเกดิความช ารุดเสียหายขึ้นมาอีกจะเกิดความล่าช้าในการ

จัดเกบ็ขยะและจะมีปัญหาตามมาภายหลัง ส่วนขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบลหัวทะเล เรื่องการจัดการสิง่ปฏิกลูและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ เม่ือตราเป็น

ขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล เรื่องการจดัการสิ่งปฏิกูลและมูล

ฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ เสรจ็เรียบร้อยแล้วนั้น จะด าเนนิการออกประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับการออกขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล เรื่องการ

จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนชาวต าบล

หัวทะเลไดร้ับทราบ และปฏิบตัิตามขอ้บัญญัติฯ ดังกล่าว 

นายอภินันท์   ปิตาระเต นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการจดัเกบ็ 

คา่ธรรมเนียมการบรกิารจดัเกบ็สิ่งปฏิกลูและมูลฝอย โดยเทยีบเคียงราคากับ

ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ ในครัง้นีมี้รายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิม

คอื จะมีจัดเก็บคา่ธรรมเนียมในการจดัเก็บสิง่ปฏิกลูและมูลฝอยเดือนละ ๑๐ 

บาทต่อครัวเรือน ส่วนโรงงาน ร้านคา้ ก็จะมีอัตราคา่บรกิารตามตารางในร่าง

ขอ้บัญญัติฯ ขอใหส้มาชิกดูตามไปพร้อมๆกัน เอกสารตามที่ได้ส่งให้แล้วก่อน

ถึงวันประชุมไม่น้อยกวา่สามวนั จงึขอให้สมาชิกสภาฯร่วมกันพจิารณาร่าง

ขอ้บัญญัติฯ ดงักล่าว 
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ประธานสภาฯ   กล่าวขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่ที่ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ พร้อมเปิด 

โอกาสใหท้ี่ประชุมได้ซักถามหรือแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกับร่างขอ้บัญญัติฯ  

นายสุภาพ โมง่ประณีต  รองประธานสภาฯ อบต.หัวทะเล กล่าวแสดงความคดิเห็น ขอใหเ้พื่อนสมาชิก 

สภา อบต.หัวทะเล ร่วมกันพจิารณา เนื่องจากเห็นวา่ทีผ่่านมาได้มีการจดัท า

ขอ้บัญญัติฯ และน าเสนอที่ประชุมสภาฯและผ่านการอนมัุติจากสภาฯหลาย

ครั้งแล้ว แต่ยังไม่สามารถตราเป็นขอ้บัญญัตบิังคับใช้ได ้ดังนั้น จึงอยากให้

เพื่อนสมาชิกสภาฯ ร่วมกนัพจิารณาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไดด้ าเนินการตามขั้นตอน

ต่อไป เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของต าบลหัวทะเล พร้อมกล่าวถามเรื่อง

ถังขยะ เนื่องจากมีการสร้างบ้านใหม ่และบ้านหลังดงักล่าวยังไมมี่ถังขยะ จึง

อยากทราบวา่จะสามารถจัดซ้ือถงัขยะใหก้ับบ้านที่ยังไม่ได้รับถังขยะไดห้รือไม่ 

นายสมชาย แสงสุวรรณ ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี ่๕ กล่าวแสดงความคดิเหน็ วา่เห็นด้วยกับการจัดท าร่าง

ขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและ

มูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ ขอ้บัญญัติ และร่างขอ้บัญญัติร่างขอ้บัญญัติองคก์าร

บริหารส่วนต าบลหัวทะเล เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อมาบังคับใช้ในเขต อบต. หัวทะเล พร้อมกล่าวเรื่องการจัดเก็บ

คา่ธรรมเนียมบริษัทโรงงานน้ าตาลระยอง เพราะเหน็วา่มีปริมาณขยะเป็น

จ านวนมาก ขอให้พจิารณาอัตราการเก็บคา่ธรรมเนยีมตามปริมาณขยะ ส่วน

สถานประกอบการและครัวเรือนก็ขอให้พจิาณาลดหลั่นกันลงมา 

นายอนนท์ ดาโม้   หัวหน้าส านกัปลัด (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข) กล่าวช้ีแจง 

เกี่ยวกับค าถามเรื่องการจดัซ้ือถังขยะ เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลมีนโยบาย

ให้ลดปริมาณขยะ ผู้ว่าราชการจังหวดัชัยภูมิได้สัง่การวา่ หากอบต.ใดตัง้

งบประมาณเพื่อจดัซ้ือถังขยะ จะต้องเขา้ไปช้ีแจงกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

ชัยภูมิ หากเป็นไปได้ขอแนะน าให้บา้นหลังที่สร้างใหม่ ให้หาภาชนะมาใส่ขยะ  

เช่น ถุงปุ๋ย ถุงพลาสตกิเหลือใช้ หรือถุงด า ทางพนกังานเก็บสิง่ปฏิกลูและมูล

ฝอยของ อบต.หัวทะเล กจ็ะด าเนนิการจัดเก็บให้ ส่วนคา่ธรรมเนียมก็

จ าเป็นต้องเก็บเหมอืนกบัหลงัคาเรือนอืน่ๆ ตามอัตราทีก่ าหนด ส่วน

ขอ้เสนอแนะของนายสมชาย แสงสุวรรณ ผู้ใหญบ่้าน หมู่ ๕ ก็ถกูต้อง เพราะ

ทาง อบต. ได้จดัท าเหลดการจดัเก็บไวแ้ล้วไม่ว่าจะเป็นโรงงาน ผู้ประกอบการ 

ร้านคา้ และประชาชน จะเก็บในอัตราที่เหมาะสมแตกตา่งกันตามเหลดที่จัดท า 

ไวแ้ล้ว 

ประธานสภาฯ   กล่าวถามวา่ เก็บในคา่ธรรมเนยีมทาง อบต.หัวทะเล จะด าเนินการจดัเก็บใน 

อัตราเท่าไหร ่
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นายอนนท์ ดาโม้   หัวหน้าส านกัปลัด (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข) ต้องดูที่ปริมาณ 

ขยะและความน่าจะเป็น แต่ส่วนใหญ่จะจัดเก็บเดือนละ ๑๐ บาทต่อครัวเรือน

ครับ 

ประธานสภาฯ   กล่าวถามมีสมาชิกท่านต้องการอภิปรายหรือต้องการแสดงความคดิเห็น 

เพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ กล่าวเม่ือไม่มี ดฉิันขอเชิญนายเวนิ โมกศิร ิเลขานกุารสภาฯ ช้ีแจงขอ้ระเบียบ

ให้สมาชิกทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยขอ้บังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554)  ให้ที่

ประชุมทราบ   

นายเวนิ โมกศิร ิ เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงขอ้ระเบียบใหส้มาชิกทราบตามระเบียบกระทรวงมหาด 

ไทย  วา่ด้วยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  ขอ้  45  “ญัตติร่างขอ้บัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิน่

ต้องพจิารณาเป็นสามวาระ  แต่ทีป่ระชุมสภาท้องถิน่จะอนุมัติให้พจิารณาสาม

วาระรวดเดียวก็ได้  ในการพจิารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิน่หรือ

สมาชิกสภาท้องถิน่จ านวนไม่น้อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนผู้ที่อยูใ่นทีป่ระชุม

จะเป็นผู้เสนอก็ได้  เม่ือที่ประชุมสภาท้องถิน่อนุมัติให้พจิารณาสามวาระรวด

เดียวแล้ว  การพจิารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ

แปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร

ญัตติ” 

ประธานสภาฯ   เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคดิเห็น วา่จะพิจาณากี่วาระ  

นายประจวบ แคสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕  แสดงความคดิเห็นให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  

เนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ ก าลังระบาดเป็นพื้นที่

กวา้ง ติดต่อกันง่ายและรวดเร็วมาก จึงคดิวา่ไม่ควรมาประชุมบ่อยๆ 

ประธานสภาฯ    กล่าวถามวา่ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอยา่งอื่นหรือไม่  

ประชุม    ไม่มี 

ประธานสภาฯ   เม่ือไม่มีทา่นใดแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติม ดิฉันจะขอมติที่ประชุม ท่านใด 

เห็นชอบอนุมัติให้พจิารณาสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือคะ่  

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ   ๑๘   เสียง   

ไม่อนุมัติ        ๐  เสียง  

งดออกเสียง    ๑  เสียง  คอื ๑.ประธานสภาฯ 

 



-๙- 
 

ประธานสภาฯ   ไม่มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติม ดิฉนัจะขอ 

มติ  สมาชิกสภาท่านใดเห็นวา่ควรให้ความอนุมัติเหน็ชอบร่างขอ้บัญญัติ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล เรื่อง การก าจดัสิง่ปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 

๒๕๖๔ (วาระที่ ๑ ขัน้รับหลกัการ) โปรดยกมือ 

มติประชุม   มีมติอนุมัติ             ๑๘  เสียง (อนุมัติรับหลักการ) 

ไม่อนุมัติ               ๐  เสียง  

งดออกเสียง                    ๑  เสียง  คอื ๑.ประธานสภาฯ 

อนุมัติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัว

ทะเล  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔  

ประธานสภาฯ   พจิารณาร่างขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  เรื่องการก าจัดสิ่ง 

ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระที่  ๒  แปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาท่านใดจะย่ืนเสนอค าแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วน 

ต าบลหัวทะเล  เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น         

 พ.ศ.2547  ขอ้ 51  ความวา่ ในการพจิารณาร่างขอ้บัญญัติวาระที่ 2 ให้ 

ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปร

ญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติเป็นอยา่งอื่น เม่ือไม่มีสมาชิกท่าน

ใดยื่นเสนอขอแปรญัตติก็ไม่จ าเป็นต้องพจิารณาในวาระที่ 2 ต่อไปจะเป็นการ

พจิารณาร่างขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  เรื่องการก าจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระที่ ๓ ลงมติ) ท่านสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลที่เคารพทุกท่าน  ร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวทะเล  เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สภาได้รับหลักการในวาระที่ ๑  แล้ว และไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอแปรญัตติ

ในวาระที่ ๒ ดิฉันก็ขอให้สมาชิกได้พิจารณาในวาระที่ ๓  ขั้นลงมติ ว่าจะให้

ความเห็นชอบอนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  เรื่อง

การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวทะเล  เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โปรดยกมือ 

มติประชุม   มีมติอนุมัติ                   ๑๘ เสียง  (อนุมัติให้ตราเป็นขอ้บัญญัติฯ) 

ไม่อนุมัติ               ๐  เสียง  

งดออกเสียง                    ๑  เสียง  คอื ๑.ประธานสภาฯ 



-๑๐- 
 

ประธานสภาฯ สรุป เป็นอันวา่สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล อนุมัติเห็นชอบ

ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  เรื่องการก าจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติให้นายอ าเภอ

พจิารณาต่อไป 

๓.๒  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล เร่ือง

การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ (วาระรับ

หลักการ) พร้อมขอให้เลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นายเวนิ  โมกศริิ   เลขานุการประธานประธานสภาฯ ช้ีแจงพระราชบัญญัตสิภาต าและองคก์าร 

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552)  

มาตรา 71  “องคก์ารบรหิารส่วนต าบลอาจออกขอ้บญัญัติองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเพื่อใช้บังคับในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลได้เทา่ที่ไม่ขัดหรือแยง้

ต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัตกิารให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบล  หรือเม่ือมีกฎหมายบัญญัติให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลออกขอ้บัญญัติ

หรือให้มีอ านาจออกขอ้บัญญัติ  ในการนีจ้ะก าหนดคา่ธรรมเนียมทีจ่ะเรียกเก็บ

และก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได ้ แต่มิใหก้ าหนดโทษปรับเกนิหนึ่งพันบาท  

เวน้แตจ่ะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอยา่งอื่น”  และมาตรา 46 (2) “สภา

องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง

ขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบล ร่างขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

ประจ าป ี และร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ” ซ่ึงเป็นระเบียบ

เดียวกนักับข้อ ๓.๑ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญคณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดร่างขอ้บัญญัติ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

นายวรีภาส ตันติปัญจพร  นายก อบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจงหลักการและเหตุผลประกอบร่างขอ้บัญญัติ 

ต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้สมาชิกทราบดังนี้ พร้อมกล่าวให้สมาชิกดู

ตามไปพร้อมๆกัน ตามเอกสารที่พนักงานได้ส่งให้สมาชิกแล้วก่อนเข้าร่วม

ประชุมไม่น้อยกวา่สามวัน 

หลักการ     เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา ๗๑  แห่ง

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา  

๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.

๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความใน 



-๑๑- 
 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๐ ให้มีข้อบัญญัติตามต าบลหัวทะเล วา่ด้วยการควบคุมกิจการที่เป็น

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เหตุผล      ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา ๓๒ 

มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๔  มาตรา  ๕๕ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 

ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการ

ควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกอบกับมารา ๗๑ แห่ง

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

บัญญัติให้ตราเป็นข้อบังคับต าบล จึงจ าเป็นต้องตราข้อบังคับต าบลฉบับนี้ 

พร้อมกล่าวให้เจ้าพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 

นายอนนท์ ดาโม้  หัวหน้าส านักปลัด (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข)  กล่าวช้ีแจง

รายละเอียด ร่างขอ้บัญญัติต าบลหัวทะเล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดู

ตามไปพร้อมๆกัน ข้อบัญญัติต าบลหัวทะเล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติต าบล 

เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวทะเล อาศัยอาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่ง 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบิหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ประกอบ

กับมาตรา ๓๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๓ และมาตรา 

๖๕ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณะสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หัวทะเลจึงออกขอ้บัญญัติต าบล เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 

สุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหัวทะเล และนายอ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ดังต่อไปนีข้อ้ ๑ ขอ้บัญญัติ 

ต าบลนีเ้รียกวา่ “ ขอ้บัญญัติต าบล เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ “ 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติต าบลนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 

ส านักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล แล้วเจ็ดวัน 

ขอ้ ๓ บรรดาขอ้บัญญัติ ระเบียบค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วในข้อบังคับนี ้

หรือ ซ่ึงขัดแยง้กับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทนขอ้ ๔ ในขอ้บัญญัติต าบลนี้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความวา่ นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลหัวทะเล” 

“เจ้าพนักงานสาธารณะสุข หมายความวา่ เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตัง้ 

 



-๑๒- 
 

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 “การค้า หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม 

การผลิตหรือการให้บริการใดๆเพื่อหาประโยชน์ อันมีมูลค่า” รวมถึงข้ออื่นๆ 

ทั้งหมด ๒๕ ขอ้ และรายละเอียดต่าง ๆ ในขอ้บัญญัติฯ ตามเอกสารที่ได้ส่งให้

สมาชิกแล้วก่อนเขา้ประชุมสามวัน  

นายอภินันท์  ปิตาระเต  นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กล่าวช้ีแจงร่างขอ้บัญญัติต าบลองคก์าร 

บริหารส่วนต าบลหัวทะเล เรื่องการควบคุมกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.๒๕๖๔ ให้สมาชิกทราบ พร้อมขอใหส้มาชิกดรูายละเอียดตามไปพร้อมๆ

กัน พร้อมกล่าวช้ีแจงเกี่ยวกบักจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสขุภาพ เช่น การเลีย้ง

สุกร หากประชาชนครัวเรือนใดเลีย้งสุกรตั้งแต่ ๑๐-๒๐ ตัวจะมีค่าธรรมเนียม

เป็นรายปีๆ ละ ๒๐๐ บาท หรือหากมีมากกวา่นั้นจะต้องเสียเพิ่มตามจ านวน 

หรือกจิการร้านอาหาร เครื่องดื่ม และอีกหลายๆโครงการ ก็จะมีรายละเอียด

ในขอ้บัญญัตินี้เช่นกนั จงึขอให้สมาชิกดูรายละเอียดตามเอกสารทีส่่งให้แล้ว

ก่อนวันเข้าประชุมแล้วไม่น้อยกวา่สามวัน 

นายอนนท์ ดาโม้  หัวหน้าส านกัปลัด (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข) องคก์ารบริหาร 

    ส่วนต าบลหัวทะเลจ าเป็นต้องออกขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัว 

ทะเล เรื่องการควบคุมกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจาก

กิจการบางอยา่งสง่กลิ่นเหม็นหรือบางกจิการมีส่งเสียงดังรบกวนบ้านขา้งเคยีง 

เช่น ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ โรงสีข้าว จึงขอให้สภาฯพิจารณาร่างขอ้บัญญัติ

ดังกล่าวครับ 

ประธานสภาฯ   กล่าวถามมีสมาชิกท่านต้องการอภิปรายหรือต้องการแสดงความคดิเห็น 

หรือไม่ 

นางจอมศร ียุทธกล้า         สมาชิก อบต.หมู ่๑๑ กล่าว การตราเป็นขอ้บัญญัตถิือเป็นกฎหมาย มทีัง้ผลดี 

และผลเสีย ผลดีคือสามารถควบคุมได้ ส่วนผลเสียคอืประชาชนต้องรับภาระ

คา่ใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น ส่วนเรื่องการเลีย้งสตัวบ์างครัวเรอืนอาจจะเลีย้งไม่ถึง

จ านวนทีก่ าหนดไวข้ัน้ต่ าในขอ้บัญญัติฯ จึงขอเสนอให้ปรับเปลี่ยนจ านวนการ

เลีย้งสตัวเ์พื่อที่จะได้มีรายได้เข้า อบต. 

ประธานสภาฯ   กล่าวถามมีสมาชิกท่านต้องการอภิปรายหรือต้องการแสดงความคดิเห็น 

หรือไม่ 

นายสุภาพ โมง่ประณีต      รองประธานสภา อบต.หัวทะเล กล่าวอภิปรายเรื่องการเลีย้งสตัว ์ประชาชน 
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ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไวส้ าหรบัเป็นอาหาร ไม่ได้เลีย้งในเชิงธรุกิจ ปัญหาท่ีมีอยูใ่น 

ขณะนีท้ี่มองเหน็ก็คอื การเลีย้งแพะถ้ามีพืน้ที่เลีย้งใหไ้กลจากชุมชนก็ไม่มี 

ผลกระทบอะไร แต่ถ้าหากเลีย้งไวใ้นหมูบ่้าน จะท าใหบ้้านขา้งเคยีงได้รับ

ผลกระทบ เนื่องจากอุจระของแพะจะมีกลิ่นแรงมากและบางครั้งแพะจะร้อง

เสียงดงั อีกกจิการหนึ่งก็คอืการเลีย้งสกุรก็จะคล้ายๆกบัลักษณะการเลีย้งแพะ 

ซ่ึงเคยมีการร้องเรียนกันเกดิขึ้นเกี่ยวกับเรื่องกลิน่ของอุจระหมู ที่ท าให้บ้าน

ขา้งเคยีงไดร้ับผลกระทบคอืไดก้ลิ่นเหม็นของอุจระหมู  การออกขอ้บัญญัติถือ

วา่ดีเพราะเพื่อรองรับโรงงานต่างๆที่อาจจะมีเพ่ิมขึ้นในอนาคต จงึขอน าเรียน

เพื่อสมาชิกให้รับทราบและพจิารณาร่วมกันครับ 

ประธานสภาฯ   กล่าวถามมีสมาชิกท่านต้องการอภิปรายหรือต้องการแสดงความคดิเห็น 

หรือไม่ 

นายประจวบ แคสนัเทียะ สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๕ กล่าวถามวา่ ขณะนีใ้นพื้นที่หมู่ ๕ บ้านเขาดิน มีเจ้าของ 

การพลาสติกก าลงัจะเปิดใหม ่ได้มีการติดป้ายช่ือกจิการเรียบร้อยแล้ว แต่

เจ้าของกิจการไม่ได้แจง้มายังผู้น าหมูบ่้านเลย จงึอยากทราบวา่กิจการ

ดังกล่าวที่ก าลังจะเปิดใหม่ ได้ด าเนินการขออนุญาตกับทางอบต.หรือไม่ 

ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 

นายวรีภาส ตนัติปัญจพร  นายก อบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจงวา่ เจ้ากิจการดังกล่าวยังไม่ได้เข้ามาขอ 

อนุญาตแต่อยา่งใด 

ประธานสภาฯ   กล่าวขอใหน้ายสมชาย แสงสุวรรณ ์ผู้ใหญบ่้านเขาดนิ ม.๕ ช่วยดูแลความ 

เรียบร้อยในพื้นทีด่้วย ขอใหแ้จ้งไปยังเจ้าของกิจการให้ด าเนินการตามระเบียบ

เรียบร้อยในพื้นทีด่้วย ขอใหแ้จ้งไปยังเจ้าของกิจการให้ด าเนินการตามระเบียบ

และขัน้ตอนใหถู้กต้อง 

นายวรีภาส ตนัติปัญจพร  นายก อบต.หัวทะเล ขอให้ผู้น าหมูบ่้านทุกท่านทั้ง สมาชิก.อบต. , ก านัน , 

ผู้ใหญบ่้าน ,ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการเขา้ใจเกี่ยวกับ

ขอ้บัญญัติ ว่าเป็นกฎหมายข้อบังคับและให้เจ้าของกิจการนั้นๆปฏิบัตติาม

ขอ้บัญญัติด้วยครบั  

ประธานสภาฯ   กล่าวถามมีสมาชิกท่านต้องการอภิปรายหรือต้องการแสดงความคดิเห็น 

เพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ กล่าวเม่ือไม่มี ดฉิันขอเชิญนายเวนิ โมกศิร ิเลขานกุารสภาฯ ช้ีแจงขอ้ระเบียบ

ให้สมาชิกทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยขอ้บังคับการประชุม 
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สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554)  ให้ที่

ประชุมทราบ   

นายเวนิ โมกศิร ิ เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงขอ้ระเบียบใหส้มาชิกทราบตามระเบียบกระทรวง 

มหาด ไทย  วา่ด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. 2547  (แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554)  ขอ้  45  “ญัตตริ่างขอ้บัญญัติที่ประชุม

สภาท้องถิ่นต้องพจิารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้

พจิารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ้ ในการพจิารณาสามวาระรวดเดียว  

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิน่จ านวนไม่น้อยกวา่หนึ่งในสามของ

จ านวนผู้ที่อยูใ่นทีป่ระชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เม่ือที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้

พจิารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพจิารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ” 

ประธานสภาฯ   เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคดิเห็น วา่จะพิจาณากี่วาระ  

นายประจวบ แคสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕  แสดงความคดิเห็นให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวด้วย 

เหตุผลเดิมครับเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ ก าลัง

ระบาดเป็นพื้นที่กวา้ง ติดต่อกันง่ายและรวดเร็วมาก จึงคดิวา่ไม่ควรมาประชุม

บ่อยๆ 

ประธานสภาฯ    กล่าวถามวา่ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอยา่งอื่นหรือไม่      

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ   เม่ือไม่มีทา่นใดแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติม ดิฉันจะขอมติที่ประชุม ท่านใด 

เห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือคะ่  

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ   ๑๘   เสียง   

ไม่อนุมัติ        ๐  เสียง  

งดออกเสียง    ๑  เสียง คอื ๑.ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ   ไม่มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติม ดิฉันจะขอ 

มติ  สมาชิกสภาท่านใดเห็นว่าควรให้ความอนุมัติเห็นชอบร่างร่างข้อบัญญัติ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ (วาระที่ ๑ ขัน้รับหลักการ) โปรดยกมือ 

มติประชุม   มีมติอนุมัติ             ๑๘  เสียง (อนุมัติรับหลักการ) 

ไม่อนุมัติ               ๐  เสียง  

งดออกเสียง                    ๑  เสียง  คอื ๑.ประธานสภาฯ 
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อนุมัติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัว

ทะเล  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔  

ประธานสภาฯ   พจิารณาร่างขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล เรื่อง การควบคุม 

กิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ (วาระที่  ๒  แปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาท่านใดจะย่ืนเสนอค าแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วน 

ต าบลหัวทะเล  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔

หรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล   

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น         

 พ.ศ.2547  ขอ้ 51  ความวา่ ในการพจิารณาร่างขอ้บัญญัติวาระที่ 2 ให้ 

ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปร

ญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติเป็นอยา่งอื่น เม่ือไม่มีสมาชิกท่าน 

ใดยื่นเสนอขอแปรญัตติก็ไม่จ าเป็นต้องพจิารณาในวาระที่ 2 ต่อไปจะเป็นการ

พจิารณาร่างขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  เรื่อง การควบคุม 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ (วาระที่ ๓ ลงมติ) ท่านสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลที่เคารพทุกท่าน  ร่างข้อบัญญัติ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ สภาได้รับหลักการในวาระที่ ๑  แล้ว และไม่มีสมาชิกท่าน 

ใดขอเสนอแปรญัตติในวาระที่ ๒ ดิฉันก็ขอให้สมาชิกได้พิจารณาในวาระที่ ๓ 

ขัน้ลงมติ ว่าจะให้ความเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบล                      

ขัน้ลงมติ ว่าจะให้ความเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

หัวทะเล ให้ตราเป็นขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล เรื่อง การ                      

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ โปรดยกมือ 

มติประชุม   มีมติอนุมัติ                   ๑๘ เสียง  (อนุมัติให้ตราเป็นขอ้บัญญัติฯ) 

ไม่อนุมัติ               ๐  เสียง  

งดออกเสียง                    ๑  เสียง  คอื ๑.ประธานสภาฯ 

อนุมัติเห็นชอบให้ตราเป็นขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  เรื่อง 

การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔  

ประธานสภาฯ   กล่าวสรุป สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล เห็นชอบให้ตราเป็น 

    ขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น  

 



-๑๖- 
 

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติให้นายอ าเภอ

พจิารณาต่อไป 

๓.๓  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง 

(ครั้งท่ี ๔ ) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 

นายอานนท ์แสงเพชร  นักวเิคราะหน์โยบายและแผน อบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจงรายละเอียด 

โครงการแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เปลีย่นแปลง (ครัง้ที่ ๔ ) 

ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมขอให้สมาชิกดูรายละเอียดตาม

ไปพร้อมๆ กันตามเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่๔ ) ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๔  ที่ส่งใหส้มาชิกแล้วก่อนถึงวนั

ประชุมสามวัน  

ประธานสภาฯ กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถาม หรือตอ้งการช้ีแจงเพิ่มเติม

หรือไม่  

นายวรีภาส ตนัติปัญจพร  นายก อบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจงเพิ่มเติมเรื่องแผนการพฒันาฝายกักเกบ็น้ า  

ฝายน้ าล้น คลอง หรือถนนสายต่างๆ เป็นสิ่งทีต่้องด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนให้กบัประชาชนในเขตต าบลหัวทะเล 

นางจอมศร ียุทธกล้า  สมาชิก อบต. หมูท่ี่ ๑๑ กล่าวเกี่ยวกับการด าเนินการจดัซ้ือจัดจ้าง ผู้รับเหมา 

ควรด าเนนิการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า ฝายน้ าล้น คลองหรือถนนสายต่างๆ 

 ให้มีความแข็งแรง ม่ันคงถาวร เพื่อจะไดไ้ม่ต้องสิน้เปลืองงบประมาณในการ

ปรับปรงุซ่อมแซมบ่อยค่ะ 

นายวรีภาส ตนัติปัญจพร  นายก อบต.หัวทะเล การด าเนนิงานตามโครงการต่างๆ บางครั้งมีเหตุขัดข้อง 

 ในเรื่องงบประมาณ หรือบางโครงการผู้รับเหมาไม่สามารด าเนินการก่อสร้าง 

หรือปรับปรุงซ่อมแซมให้ได้ เนื่องจากเป็นโครงการเลก็ๆ  

นายอนนท์ ดาโม้   หัวหน้าส านกัปลัด กล่าวช้ีแจงเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงแผน การเพิ่มแผน การ 

เปลี่ยนแปลงแผนคอื การแก้ไขแผนที่มีอยูแ่ล้วในแผนพัฒนาท้องถิ่นโครงการ

ต่างๆ เป็นการแก้ไขเลก็ๆน้อยๆ ส่วนการเพิ่มแผน คอืเพิม่โครงการที่ยังไม่เคยมี

บรรจุไวใ้นแผนครั้งใดๆเลย และการเพิ่มแผนท่านผู้น าตอ้งด าเนินการ

ประชาคมหมูบ่้านให้ถกูต้องตามขัน้ตอนก่อน แล้วจึงส่งโครงการที่มติ

ประชาคมเห็นชอบแล้ว ส่งมายัง อบต.หัวทะเล ฝ่ายจัดท าแผนเพื่อที่จะได้

ด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป 

 

 



-๑๗- 
 

ประธานสภาฯ   กล่าวเนื่องจากโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงแผนฯ ในการประชุมครั้งนีเ้ปน็ 

โครงการที่ประชาชนต้องการเปน็อยา่งมาก เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน

ให้กับประชาชน เนื่องจากฝายขาดท าให้ประชาชนขาดแคลนน้ าในการท า

การเกษตร จึงต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนอยา่งเร่งด่วน 

นายวรีภาส ตนัติปัญจพร  นายก อบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจงเพิ่มเติม เนื่องจากประชาชนเดือดร้อนท าให้ 

ขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร ประกอบกับใกลจ้ะถงึฤดนู้ าหลาก จงึต้อง

เร่งด าเนนิการสร้างฝายให้แล้วเสรจ็ เพื่อเตรียมไวร้องรบัน้ าที่จะมาในดนู้ า

หลากนี ้

ประธานสภาฯ   กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถาม หรือตอ้งการช้ีแจงเพิ่มเติม 

หรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ กล่าว เมื่อไม่มีดฉิันจะขอมติเห็นชอบอนุมัติโครงการแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๕ )  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ ๔ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ ท่านใดอนุมัติ

โปรดยกมือคะ่ 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื  ๑. ประธานสภาฯ    

      ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

      ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

๓.๔  พิจารณาเพ่ิมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพ่ิมเติมครั้ง

ท่ี ๗ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 

นายอานนท์ แสงเพชร  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจงรายละเอียดการเพิ่ม 

แผนให้ที่ประชุมทราบ พร้อมขอใหส้มาชิก อบต. ดรูายละเอียดตามไปพร้อมๆ

กัน ตามเอกสารที่สง่ให้สมาชิกแล้ว ก่อนถึงวนัประชุมสามวัน 

ประธานสภาฯ กล่าวถามที่ประชุมท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ  กล่าว เมื่อไม่มีดฉิันจะขอมติเห็นชอบอนุมัติการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๔ ท่านใดอนุมัติโปรดยก

มือคะ่ 

 



-๑๘- 
 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื  ๑. ประธานสภาฯ    

      ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

      ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

๓.๕  พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงข้อบัญญตัิ งบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๓.๕ (๑) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน สายนายบุญมา กาม

ขุนทด บ้านหนองดง ม.๗ งบประมาณ ๘๔,๙๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ กล่าวเชิญสมาชิก อบต. หมู่ที ่๗ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นให้ที่ประชุม

ทราบ 

นายศิริ กามขุนทด สมาชิก อบต. หมูท่ี่ ๗ กล่าวช้ีแจงใหท้ี่ประชุมทราบ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างได้

มีการเพาะปลูกพชืผลทางทางการเกษตรไปแล้ว ถ้าด าเนินการก่อสร้างตาม

โครงการ จะส่งผลให้พชืผลทางการเกษตรได้รับความเสยีหาย จึงขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงโครงการตามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ แล้ว

ก่อนถึงวันประชุมสามวัน 

ประธานสภาฯ กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ  กล่าว เมื่อไม่มีดฉิันจะขอมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรงัและยกร่องพูนดิน สายนายบุญมา กามขุนทด บ้านหนองดง ม.๗ 

งบประมาณ ๘๔,๙๐๐ บาท 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื  ๑. ประธานสภาฯ    

      ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

      ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

๓.๕ (๒) โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ซอยเจริญผล ช่วง ๑ ที่

บ้านหัวสระใหม ่ม. ๑๒ งบประมาณ ๑๑๔,๐๐๐ บาท 



-๑๙- 
 

ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญสมาชิก อบต. ม. ๑๒ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นให้ที่ประชุม 

ทราบ 

นายนิกร ศรีวิเศษ  สมาชิก อบต. ม. ๑๒ กล่าวช้ีแจงให้ทีป่ระชุมทราบ เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าว 

เป็นซอยเข้าบ้านและมีสภาพถนนทีสู่งเปน็ช่วง จงึไม่สามารถก่อสร้างได้ตาม 

ระยะทางที่ก าหนด ซ่ึงถ้าก่อสร้างเส้นดงักล่าวจะท าให้เกิดปัญหาน้ าไหลเขา้ 

บ้านและท่วมขังในฤดูฝน จึงขอแก้ไขเปลีย่นแปลงโครงการตามรายละเอียดที่

เจ้าหน้าที่ไดส้่งให้สมาชิกสภาฯ แล้วก่อนถึงวนัประชุมสามวัน 

ประธานสภาฯ กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ  กล่าว เมื่อไม่มีดฉิันจะขอมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการปรับปรงุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญผล ช่วง ๑ ที่บา้นหัวสระใหม่ ม. ๑๒ 

งบประมาณ ๑๑๔,๐๐๐ บาท งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื ๑. ประธานสภาฯ     

     ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

     ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

    ๓.๕ (๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายโคกแสว – หนองแหน  

บ้านโคกแสว ม. ๖ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญสมาชิก อบต. ม. ๖ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นให้ที่ประชุม 

นายบุญเชิด เพยีขุนทด สมาชิก อบต.หมู ่๖ กล่าวช้ีแจงใหท้ี่ประชุมทราบ เนื่องจากขอ้ความเดิมไม่มี 

ป้ายโครงการฯ จงึขอเพิ่มเติมป้ายโครงการฯ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ

ตามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ไดส้่งให้สมาชิกสภาฯ แล้วกอ่นถึงวนัประชุมสาม

วัน 

ประธานสภาฯ กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 



-๒๐- 
 

ประธานสภาฯ    กล่าว เมื่อไม่มีดฉิันจะขอมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรตีเสริมเหลก็สายโคกแสว – หนองแหน บ้านโคกแสว ม. ๖ งบประมาณ 

๒๕๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื  ๑. ประธานสภาฯ    

      ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

      ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

 ๓.๕(๔) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน ๒๐๕ – ประปา

หมูบ่้านเขาดิน ม. ๕ งบประมาณ ๑๐๔,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญสมาชิก อบต. ม. ๕ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นให้ที่ประชุม 

ทราบ 

นายประจวบ แคสนัเทียะ สมาชิก อบต.หมู ่๕ กล่าวช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ ขอเพิม่เติมป้ายโครงการฯ 

และขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงโครงการตามรายละเอียดที่เจา้หน้าที่ได้สง่ใหส้มาชิก

สภาฯ แล้วก่อนถึงวนัประชุมสามวัน 

ประธานสภาฯ กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ    กล่าว เมื่อไม่มีดฉิันจะขอมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการปรับปรงุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน ๒๐๕ – ประปาหมูบ่า้นเขาดิน ม. ๕ 

งบประมาณ ๑๐๔,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื  ๑. ประธานสภาฯ    

      ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

                            ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 
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นายวรีภาส ตนัติปัญจพร  นายก อบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจงเกี่ยวกับการด าเนนิการก่อสร้างโครงการต่างๆ

ที่ทา่นสมาชิก อบต.แตล่ะหมูบ่้านได้เสนอเขา้มา เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือน

ร้อนให้ประชาชนบางครั้งอาจจะล่าช้าไปบ้าง เนื่องจากมีความผิดพลาด

เล็กๆน้อยๆเกีย่วกับเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง จึงจ าเป็นต้องแก้ไขใหถู้กต้อง

ตามระเบียบก่อน ถงึจะด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปได้ 

นางสาวขวัญพชิชา มุขขุนทด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏบิตัิหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองคลงั กล่าว

ช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานด้านเอกสารการจดัซ้ือจัดจ้าง กองคลัง

ปฏิบัติราชการ โดยยดึหลักกฎระเบียบในการปฏิบัติงานและแบบฟอร์ม

ประเมินราคาปรับปรุงซ่อมแซม ปร.๔ ,  ปร.๕ บางครั้งในการจัดท าเอกสาร 

ทางกองคลังยังไม่ได้รับแบบฟอร์มประเมินราคาปรับปรงุซ่อมแซม ปร.๔, ปร.

๕ จากกองช่าง ทางกองคลงัจึงไม่สามารถทราบได้ว่า โครงการดังกล่าว

ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ ต่อมาเม่ือได้รับแบบฟอร์มประเมินราคาปรับปรุง

ซ่อมแซม ปร.๔, ปร.๕ จึงทราบวา่ขัดต่อระเบียบ ดงันัน้เพื่อให้การปฏิบตัิงาน

เป็นไปตามระเบียบ จึงจ าเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔จากสภาฯ เพื่อที่จะด าเนินการตาม

ขัน้ตอนต่อไปคะ่ 

๓.๖  พิจารณาบัญชีการจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

นางสาวขวัญพชิชา มุขขุนทด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏบิตัิหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองคลงั ช้ีแจง 

รายละเอียดการกนัเงนิตามหลกัเกณฑก์ารใช้จ่ายเงินสะสม ของ อบต.หัวทะเล  

ให้ที่ประชุมทราบ เปน็ขอ้มูล ณ วนัที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ พร้อมกล่าวขอให้

สมาชิกสภาฯ ดรูายละเอียดตามไปพร้อมๆ กนัตามเอกสารที่ไดแ้จกใหส้มาชิก

แล้วก่อนเขา้ประชุม 

ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญสมาชิก อบต. หมู่ที ่๑ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการจ่าย 

ขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๒ โครงการที ่๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายบา้น

นานสุนทร – ถนนทะเลสดีอ บ้านหัวทะเล หมูท่ี่ ๑ งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท 

ให้ที่ประชุมทราบ 
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นายพลอย กามขุนทด  สมาชิก อบต. หมู ่๑ กล่าวช้ีแจงรายละเอียดโครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้าง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นนานสนุทร – ถนนทะเลสีดอ บ้านหัวทะเล 

หมูท่ี่ ๑ งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท ใหท้ี่ประชุมทราบ เนื่องจากสภาพถนน

ช ารุดเสียหาย ท าให้ประชาชนสัญจรไปมาล าบาก จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงนิ 

สะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อด าเนินการ

ก่อสร้างถนนสายดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้ประชาชนให้

สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น พร้อมกล่าวขอให้สมาชิกดูรายละเอียดตามไป

พร้อมๆกนั เอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ได้สง่ใหส้มาชิกแล้วก่อนถึงวันประชุมสาม

วัน  

ประธานสภาฯ กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ กล่าว เม่ือไม่มีดฉิันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเหน็ชอบใหอ้นุมัติจ่ายขาดเงนิ

สะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 

โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นนานสุนทร – 

ถนนทะเลสดีอ บ้านหัวทะเล หมูท่ี่ ๑ งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ

ค่ะ 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื ๑. ประธานสภาฯ    

                                                                                       ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

      ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญสมาชิก อบต. หมู่ที ่๒ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการจ่าย 

ขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   

ครั้งที่ ๒ โครงการที ่๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหลก็   

(บริเวณหน้าบ้านนายสมาน  ตัง้ไพโรจน์วงษ์) บ้านหัวสระ  หมูท่ี่ 2 

งบประมาณ ๑๐๒,๐๐๐ บาท ให้ที่ประชุมทราบ 

นายสุภาพ โมง่ประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจงโครงการที ่๒ โครงการปรบัปรุง 

ซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ (บริเวณหน้าบ้านนายสมาน ตัง้ไพโรจน์วงษ์) 

บา้นหัวสระ  หมูท่ี ่๒ งบประมาณ ๑๐๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากประชาชนสัญจร 

(บริเวณหน้าบ้านนายสมาน  ตัง้ไพโรจน์วงษ์) บ้านหัวสระ  หมูท่ี่ 2 

งบประมาณ ๑๐๒,๐๐๐ บาท ให้ที่ประชุมทราบ 
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นายสุภาพ โมง่ประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจงโครงการที ่๒ โครงการปรบัปรุง 

ซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ (บริเวณหน้าบ้านนายสมาน ตัง้ไพโรจน์วงษ์) 

บ้านหัวสระ  หมูท่ี ่๒ งบประมาณ ๑๐๒,๐๐๐ บาท เนือ่งจากประชาชนสัญจร

ไปมาล าบาก จงึขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อด าเนินการปรับปรงุซ่อมแซมถนนคอนกรตีสาย 

ดังกล่าว เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมาสะดวก พร้อมกลา่วขอให้สมาชิกด ู

รายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน เอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งให้สมาชิกแล้ว

ก่อนถึงวันประชุมสามวัน  

ประธานสภาฯ กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ กล่าว เมื่อไม่มีดฉิันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเหน็ชอบใหอ้นุมัติจ่ายขาดเงนิ

สะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 

โครงการที่ ๒ โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (บริเวณ

หน้าบ้านนายสมาน  ตั้งไพโรจน์วงษ์) บ้านหัวสระ  หมูท่ี่ ๒ งบประมาณ 

๑๐๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือคะ่ 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื  ๑. ประธานสภาฯ    

      ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

      ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญสมาชิก อบต. หมู่ที ่๓ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการจ่าย 

ขาดเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๒ โครงการที ่๓ โครงการปรับปรงุซ่อมแซมรางระบายน้ า ตัดถนนด า  

พร้อมฝาปิด ช่วงที่ ๑ และ ช่วงที่ ๒ งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท 

และโครงการที ่๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรงัสายคลองหว้า 

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ให้ที่ประชุมทราบ 

นายเวนิ โมกศิร ิ เลขานุการประธานสภาฯ กล่าวกล่าวช้ีแจง โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมรางระบายน้ า ตัดถนนด า พร้อมฝาปิด ช่วงที่ ๑ และ ช่วงที่ ๒  

งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก เกรงวา่ 

จะเกิดอุบตัิเหตุ , โครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรงัสาย

คลองหวา้ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากสภาพถนนช ารดุเสียหาย  

ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสมงบประมาณ 
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รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อด าเนนิการปรับปรงุซ่อมแซม

รางระบายน้ าและลงลูกรังถนนสายดังกล่าวทัง้สองโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนให้กบัประชาชนให้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น พร้อมกล่าวขอให้

สมาชิกดูรายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน เอกสารตามที่เจา้หน้าที่ได้สง่ให้

สมาชิกแล้วก่อนถึงวนัประชุมสามวัน  

ประธานสภาฯ กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ กล่าว เมื่อไม่มีดฉิันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเหน็ชอบใหอ้นุมัติจ่ายขาดเงนิ 

  สะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 

โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า ตัดถนนด า พร้อมฝา

ปิด ช่วงที่ ๑ และ ช่วงที ่๒ งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือคะ่  

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื  ๑. ประธานสภาฯ    

      ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

      ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการที ่๔ โครงการปรับปรงุซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายคลองหว้า งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือคะ่ 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื  ๑. ประธานสภาฯ    

      ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

      ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญสมาชิก อบต. หมู่ที ่๔ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการจ่าย 

ขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๒ โครงการที ่๕ โครงการก าจัดวัชพชื สายคลองกุดปลาคา้ว บ้านหนอง

ประดู่  หมูท่ี่ ๔ ระยะแรก จดุที่ ๑ จดุที่ ๒ งบประมาณ ๔๗,๐๐๐ บาท 

โครงการที่ ๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ช่วงที่ ๒ สายคุ้มโนน

สะเดา- ป่าช้าเก่า งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และโครงการที่ ๗ โครงการ

ขุดลอกวัชพชืคลองกดุปลาคา้ว (บริเวณหลังโรงเรียนหนองประดู่) บ้านหนอง

ประดู่ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท ให้ที่ประชุมทราบ 



-๒๕- 
 

นางอุษณี ฉิมวาส  สมาชิก อบต.หมู ่๔ กล่าวช้ีแจงโครงการที่ ๕ โครงการก าจัดวัชพชื สายคลอง 

กุดปลาคา้ว บ้านหนองประดู่  หมูท่ี่ ๔ จุดที่ ๑ จดุที่ ๒ งบประมาณ ๔๗,๐๐๐ 

บาท เนื่องจากมีวัชพชืเป็นจ านวนมาก ในช่วงดูฝน น้ าหลากน้ าไม่สามารถไหล 

ระบายได้สะดวก ท าให้เกดิน้ าลน้คลองท่วมไรน่าเสียหาย ประกอบกับช่วงดู

เก็บกกัน้ า ไม่สามารถกกัเก็บน้ าได้ เนื่องจากคลองมีสภาพตืน้เขนิ 

โครงการที่ ๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ช่วงที่ ๒ สายคุ้มโนน

สะเดา- ป่าช้าเก่า งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากประชาชนสัญจรไป

มาล าบาก เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จึงขออนุมัตจิ่ายขาด

เงิน 

สะสมฯ และโครงการที ่๗ โครงการขดุลอกวัชพชืคลองกุดปลาคา้ว (บริเวณ

หลังโรงเรยีนหนองประดู่) บ้านหนองประดู่  

งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนให้

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสมงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อด าเนนิการตามโครงการ

ดังกล่าวทั้งสามโครงการ พร้อมกล่าวขอให้สมาชิกดรูายละเอียดตามไป

พร้อมๆกนั เอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ได้สง่ใหส้มาชิกแล้วก่อนถึงวันประชุมสาม

วัน  

ประธานสภาฯ กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ กล่าว เมื่อไม่มีดฉิันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเหน็ชอบใหอ้นุมัติจ่ายขาดเงนิ

สะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒  

โครงการที่ ๕ โครงการก าจัดวัชพชื สายคลองกุดปลาคา้ว บ้านหนองประดู่  

หมูท่ี่ ๔ จุดที่ ๑ จดุที่ ๒ งบประมาณ ๔๗,๐๐๐ บาท โปรดยกมือคะ่ 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื ๑. ประธานสภาฯ    

     ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

     ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒  โครงการที่ ๖ โครงการก่อสร้าง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๒ สายคุ้มโนนสะเดา- ป่าช้าเก่า งบประมาณ 

๑๕๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือคะ่ 



-๒๖- 
 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื  ๑. ประธานสภาฯ    

      ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

      ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที ่๒ โครงการที่ ๗ โครงการขุดลอก

วัชพชืคลองกุดปลาคา้ว (บริเวณหลงัโรงเรียนหนองประดู่) บ้านหนองประดู่ 

งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท โปรดยกมือคะ่ 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื ๑. ประธานสภาฯ    

     ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

     ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญสมาชิก อบต. หมู่ที ่๕ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการจ่าย 

ขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๒ โครงการที ่๘ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงัสายหนองโสน ให้

ที่ประชุมทราบ 

นายประจวบ แคสนัเทียะ สมาชิก อบต.หมู ่๕ กล่าวช้ีแจง โครงการที ่๘ โครงการปรับปรงุซ่อมแซมถนน 

ลูกรงัสายหนองโสน งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐ บาท เนื่องจากสภาพถนนเป็น

หลุมเป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน

ให้ประชาชนให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสม

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อด าเนินการตาม

โครงการดัง พร้อมกล่าวขอใหส้มาชิกดูรายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน เอกสาร

ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งให้สมาชิกแล้วก่อนถึงวันประชุมสามวัน  

ประธานสภาฯ กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ   เม่ือไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเหน็ชอบให้อนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒  โครงการที่ ๘ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรงัสายหนองโสน โปรดยกมือคะ่ 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  



-๒๗-  
 

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื  ๑. ประธานสภาฯ    

      ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

      ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญสมาชิก อบต. หมู่ที ่๖ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการจ่าย 

ขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๒  โครงการที ่๙  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล. 

(บริเวณป่าสงวนโกรกกลุา) บ้านโคกแสว  หมูท่ี ่๖ งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท 

และ โครงการที ่๑๐  โครงการวางท่อเมนประปา(ต่อจากของเดิม) หมู ่๖ 

งบประมาณ ๑๕๔,๐๐๐ ให้ที่ประชุมทราบ 

นายบุญเชิด เพยีขุนทด  สมาชิก อบต. หมู ่๖ กล่าวช้ีแจง โครงการที ่๙ โครงการปรับปรงุซ่อมแซมท่อ 

ระบายน้ า คสล. (บริเวณป่าสงวนโกรกกุลา) บ้านโคกแสว  หมูท่ี ่๖ 

งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากท่อระบายน้ าอันเดิมช ารุดเสียหาย ถนน

ทรุด ท าให้ประชาชนสัญจรไปมาล าบาก จ าเป็นต้องปรบัปรุงซ่อมแซมเพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก 

และ โครงการที่ ๑๐ โครงการวางท่อเมนประปา(ต่อจากของเดิม) บ้านโคกแสว 

หมู ่๖ งบประมาณ ๑๕๔,๐๐๐ บาท เนื่องจากประชาชนบ้านโคกแสว

เดือดร้อนขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคยังไม่ทั่วถึงครบทกุครัวเรือน จึงขออนุมัติ

จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อ

ด าเนินการตามโครงการดัง พร้อมกล่าวขอให้สมาชิกดูรายละเอียดตามไป

พร้อมๆกนั เอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ได้สง่ 

ให้สมาชิกแล้วก่อนถงึวันประชุมสามวัน 

ประธานสภาฯ   กล่าวถามมีท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือต้องการช้ีแจงเพิ่มเติมหรือไม่ 

นางสาวขวัญพชิชา มุขขุนทด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏบิตัิหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองคลงั กล่าว

เกี่ยวกับโครงการวางท่อเมนประปา(ต่อจากของเดิม) โดยแสดงความคดิเหน็วา่

เป็นกรณีคล้ายกันกับหมูบ่้านเขาดินหมูท่ี่ ๕  จึงเสนอวา่ขอให้คณะกรรมการ 

บริหารน้ าประปา ลองบริหารจัดการระบบประปาของหมู่บา้นตนเองก่อน วา่มี

ผลก าไรหรือขาดทุนอยา่งไร    

ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญสมาชิก อบต.หมู่ ๖ ช้ีแจงเพิ่มเติม  

นายบุญเชิด เพยีขุนทด  สมาชิก อบต. หมู ่๖ กล่าวช้ีแจงให้สมาชิกทราบเพิ่มเติม เนื่องจากทาง 

คณะกรรมการประปาหมูบ่้านไดบ้ริหารจัดการน้ าเองแลว้ ผลปรากฏวา่ก็ยังมี

งบประมาณไม่เพียงพอทีจ่ะด าเนนิการตามโครงการดงักล่าวได ้ จงึขออนุมัต ิ

จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  



-๒๘-  
 

เพื่อด าเนินการตามโครงการดังกล่าวทัง้สองโครงการครบั 

นางสาวขวัญพชิชา มุขขุนทด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏบิตัิหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองคลงั กล่าว  

เนื่องจากกองคลัง ยังไม่ไดร้ับเอกสารการด าเนินการผลก าไรขาดทนุของ

คณะกรรมการประปาหมูบ่้านโคกแสวแต่อยา่งใด ขอใหส้มาชิกร่วมกนั

พจิารณาวา่จะอนุมัติโครงการจ่ายขาดโครงการที่ ๑๐ โครงการวางท่อเมน

ประปา(ต่อจากของเดิม) บ้านโคกแสว หมู ่๖ งบประมาณ ๑๕๔,๐๐๐ บาท 

หรือไม่ 

ประธานสภาฯ   กล่าวขอใหส้มาชิก อบต.หมู ่๖ และคณะกรรมการประปาหมูบ่้านโคกแสว ส่ง 

เอกสารเกี่ยวกับบัญชีรับจ่ายหรือเอกสารต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกับบริหารจดัการ

ระบบประปาหมูบ่้านมายังเจ้าหน้าที่ อบต.หัวทะเลเพื่อเจ้าหน้าทีจะได้

ด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป 

ประธานสภาฯ กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการจะซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น

เพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ   เม่ือไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเหน็ชอบให้อนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ โครงการที ่๙  

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล. (บริเวณป่าสงวนโกรกกลุา) 

บ้านโคกแสว  หมูท่ี่ ๖ งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือคะ่ 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื  ๑. ประธานสภาฯ    

      ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

      ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที ่๒ โครงการที่ ๑๐ โครงการวางท่อ

เมนประปา(ต่อจากของเดิม)บ้านโคกแสว หมู ่๖ งบประมาณ ๑๕๔,๐๐๐ บาท 

โปรดยกมือคะ่ 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง 

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื  ๑. ประธานสภาฯ         

                          ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓       

                                                ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 



-๒๙-    
 

ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญสมาชิก อบต. หมู่ที ่๗ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการจ่าย 

ขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๒ โครงการที ่๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ สายหลัง 

หอกระจายขา่ว บ้านหนองดง หมูท่ี่ 7 งบประมาณ ๑๗๗,๐๐๐ บาท และ

โครงการที่ ๑๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล. สายบา้นหนอง

ดง-หนองแดง  (บริเวณไรน่างนก โพธิ์คาศรี) บ้านหนองดง หมูท่ี ่๗ 

งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท ให้ที่ประชุมทราบ 

นายปราโมทย ์ฟากวลิัย  สมาชิก อบต.หมู ่๗ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการจ่ายขาดเงนิสะสม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒  

โครงการที่ ๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายหลังหอ 

กระจายขา่ว บ้านหนองดง  หมูท่ี่ ๗ งบประมาณ ๑๗๗,๐๐๐ บาท  เนื่องจาก

ชาวบ้านหนองดง หมู ่๗ ยังไม่มีถนนเพื่อสัญจรไป-มายังวัดบ้านหนองดง หมู ่

๗ และขณะนีมี้ผู้ใจบุญบริจาคทีด่ินส่วนตัวให้ไว้ส าหรับก่อสร้างถนน เพื่อให้

ประชาชนชาวบา้นหนองดงสัญจรไปมาเขา้ออกวัดได้สะดวก โครงการที ่๑๒ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล. สายบา้นหนองดง-หนองแดง  

(บริเวณไรน่างนก โพธิ์คาศรี) บ้านหนองดง หมูท่ี่ ๗ งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ 

บาท  เนื่องจากท่อระบายน้ าช ารุดเสียหาย ท าใหถ้นนทรดุประชาชนสัญจรไป

มาล าบาก จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อด าเนินการตามโครงการดงักล่าวทัง้สอง

โครงการครับ 

ประธานสภาฯ   กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 

นายเวนิ โมกศิร ิ เลขานุการประธานสภา อบต.หัวทะเล กล่าวถามวา่ ทีด่นิดังกล่าวที่ผู้ใหญใ่จดี

ท่านนั้นมอบให้ ได้มีการเซ็นเอกสารหนงัสือยนิยอมแล้วหรือยัง 

นายปราโมทย ์ฟากวลิัย สมาชิก อบต.หมู ่๗  กล่าวตอบวา่ ได้ท าเซ็นเอกสารหนงัสือให้ความยนิยอม

เรียบร้อยแล้วครับ 

ประธานสภาฯ   กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถามเพิ่มเตมิหรือไม่ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ   เม่ือไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเหน็ชอบให้อนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ โครงการที ่

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหลงัหอกระจายขา่วบา้น

หนองดง หมู ่๗ งบประมาณ ๑๗๗,๐๐๐ บาท โปรดยกมือคะ่ 

 



-๓๐- 
 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื  ๑. ประธานสภาฯ    

      ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

      ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

ประธานสภาฯ   ท่านใดเหน็ชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครัง้ที่ ๒ โครงการที ่๑๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 

ท่อระบายน้ า คสล. สายบา้นหนองดง-หนองแดง  (บริเวณไร่นางนก โพธิ์คา

ศรี) บ้านหนองดง หมูท่ี่ ๗ งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท โปรดยกมือคะ่ 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื  ๑. ประธานสภาฯ    

      ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

      ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญสมาชิก อบต. หมู่ที ่๘ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการจ่าย 

ขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

ครั้งที่ ๒ โครงการที ่๑๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายแสงตะวัน บ้านเก่า หมูท่ี่ ๘ และบ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ 

355,000 บาท ให้ที่ประชุมทราบคะ่  

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว   สมาชิก อบต. หมู ่๘  ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒  

โครงการที่ ๑๓ โครงการปรับปรงุซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหลก็  สายแสง

ตะวัน บ้านเก่า หมูท่ี ่๘ และบ้านหัวสระใหม่ หมู่ที ่๑๒ งบประมาณ 

355,000 บาท กล่าวช้ีแจงใหท้ี่ประชุมทราบ หมู ่๘ กบั หมู ่๑๒ ร่วมกันเพื่อ

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสงตะวัน เพื่อให้ประชาชนทั้ง 

สองหมูบ่้านได้ใช้สัญจรไปมาอยา่งสะดวก จึงขออนุมัติจา่ยขาดเงินสะสม

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อด าเนินการตาม

โครงการดังกล่าว 

ประธานสภาฯ   กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถามเพิ่มเตมิหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ   เม่ือไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเหน็ชอบให้อนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒  



-๓๑-  
 

โครงการที่ ๑๓ โครงการปรับปรงุซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ สายแสง

ตะวัน บ้านเก่า หมูท่ี ่๘ และบ้านหัวสระใหม่ หมู่ที ่๑๒ งบประมาณ 

355,000 บาท โปรดยกมือคะ่    

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื  ๑. ประธานสภาฯ    

      ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

      ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญสมาชิก อบต. หมู่ที ่๙ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการจ่าย 

ขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๒ โครงการที ่๑๔  โครงการปรับปรงุซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายกลางบ้าน (จากถนนทางหลวงชนบท-บ้านนางแต๋ว ฝ่ายประสิทธิ์) บ้าน

โนนสงัข ์หมูท่ี ่๙ งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๑๕ โครงการ

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรังสายหัวนา บ้านโนนสังข ์ หมู่ที่ ๙ งบประมาณ 

๑๑๙,๐๐๐ บาท และโครงการที่ ๑๖ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนเลียบ

คลอง สายหนองตาเหลก็ (บริเวณนานายสุวทิย)์ บ้านโนนสังข ์ หมูท่ี ่๙ 

งบประมาณ 11,000 บาท ให้ที่ประชุมทราบ 

นายสุนทร เภากุ่ม สมาชิก อบต.หมู ่๙ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสม

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒  

โครงการที่ ๑๔  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหลก็  สาย

กลางบ้าน (จากถนนทางหลวงชนบท-บ้านนางแต๋ว ฝ่ายประสิทธิ์) บ้านโนน

สังข ์หมูท่ี ่๙ งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากเวลาฝนตกจะเกิดปัญหา

น้ าท่วมขัง การสัญจรไปมาล าบาก เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน จึงขอ

อนุมัติจ่ายขาดเงนิ ฯ โครงการที ่๑๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรงั

สายหัวนา บ้านโนนสังข ์ หมูท่ี่ ๙ งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐ บาท เนื่องจากถนน

สายนี้ มนี้ าท่วมขังเวลาฝนตกจะเกิดปัญหาประชาชนสญัจรไปมาไม่สะดวก 

เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน ฯและโครงการที่ 

๑๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลอง สายหนองตา(บริเวณนานายสุ

วทิย)์ บ้านโนนสังข ์ หมูท่ี ่๙ งบประมาณ 11,000 บาทถนนสายนี้มีสภาพ

ช ารุดเสียหายประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก ต้องปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสมงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อด าเนนิการตามโครงการ 



-๓๒-  
 

ดงักล่าวทั้งสามโครงการครับ 

ประธานสภาฯ   กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถามเพิ่มเตมิหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ   เม่ือไม่มี ดิฉนัจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเหน็ชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒  

โครงการที่ ๑๔  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ สาย

กลางบ้าน (จากถนนทางหลวงชนบท-บ้านนางแต๋ว ฝ่ายประสิทธิ์) บ้านโนน

สังข ์หมูท่ี ่๙ งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือคะ่ 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื  ๑. ประธานสภาฯ    

      ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

      ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที ่๒  โครงการที่ ๑๕ โครงการปรับปรงุ

ซ่อมแซมถนนลกูรงัสายหัวนา บ้านโนนสงัข ์ หมูท่ี่ ๙ งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐ 

บาท โปรดยกมือคะ่ 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื  ๑. ประธานสภาฯ    

      ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

      ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที ่๒ โครงการที่ ๑๖ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนเลียบคลอง สายหนองตาเหลก็ (บริเวณนานายสุวทิย)์ บ้านโนน

สังข ์ หมูท่ี่ ๙ งบประมาณ 11,000 บาท โปรดยกมือคะ่ 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื  ๑. ประธานสภาฯ    

      ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

      ๓. นางรัตนา โก้จันทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

 



-๓๓-  
 

ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญสมาชิก อบต. หมู่ที ่๑๐ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการจ่าย 

ขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๒ โครงการที ่๑๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็  สายหน้า

โรงเรียนหัวสระวทิยา  บ้านหัวสะพาน  หมูท่ี ่10 งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท  

โครงการที่ ๑๘ โครงการถมดินแนวเขตพื้นที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหัว

ทะเล  (บริเวณด้านขา้งศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็ต าบลหัวทะเล) บ้านหัวสะพาน  หมู่

ที่ 10 งบประมาณ ๒๒๘,๐๐๐ บาท และโครงการที่ ๑๙ โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสงตะวัน  บ้านหัวสะพาน หมูท่ี่ 10 

งบประมาณ ๙๗,๐๐๐ บาท ให้ที่ชุมทราบ 

 นายประจกัร โม่งประณีต สมาชิก อบต.หมู ่๑๐ กล่าวช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการจ่ายขาดเงิน 

สะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 

โครงการที่ ๑๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหน้าโรงเรียน

หัวสระวทิยา  บ้านหัวสะพาน  หมูท่ี่ 10 งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท เนื่อง

ในช่วงฤดูฝน เกิดปัญหาน้ าท่วมขังประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงขออนุมัติ

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็  สายหน้าโรงเรียนหัวสระ

วทิยา  บ้านหัวสะพาน  หมูท่ี่ 10 งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท  เพื่อให้

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก 

โครงการที่ ๑๘ โครงการถมดินแนวเขตพื้นที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหัว

ทะเล  (บริเวณด้านขา้งศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็ต าบลหัวทะเล) บ้านหัวสะพาน  หมู่

ที่ 10 งบประมาณ ๒๒๘,๐๐๐ บาท เนื่องจากพืน้ที่ของ อบต.หัวทะเล (ขา้ง

ศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็กต าบลหัวทะเล) ยังไม่ได้ถมดินเพื่อเปน็แนวเขต และเพื่อ

ป้องกันไม่ให้มีการจมน้ าและอันตรายต่อเดก็ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กหัวทะเล จึงขอ 

    อนุมัติโครงการถมดนิดังกล่าว และโครงการ

ที่ ๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสงตะวัน  บ้านหัว

สะพาน หมูท่ี่ 10 งบประมาณ ๙๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากถนนเดิมประชาชน

สัญจรไปมาไม่สะดวก จึงก่อสร้างใหม่เปน็ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสมงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อด าเนนิการตามโครงการดังกล่าวทั้งสามโครงการ 

คอนกรตีเสริมเหลก็ สายแสงตะวัน  บ้านหัวสะพาน หมูท่ี่ 10 งบประมาณ

๙๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากถนนเดิมประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงก่อสร้าง

ใหม่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก จงึขอ 

อนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 



-๓๔-  
 

ประธานสภาฯ   กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถามเพิ่มเตมิหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ   เม่ือไม่มี ดิฉนัจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเหน็ชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 

โครงการที่ ๑๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียน

หัวสระวทิยา  บ้านหัวสะพาน  หมูท่ี่ 10 งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท โปรดยก

มือคะ่ 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื  ๑. ประธานสภาฯ    

      ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

                  ๓. นางรัตนา โก้จันทกึ ส.อบต. หมู ่๘ 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที ่๒ โครงการที่ ๑๘ โครงการถมดิน

แนวเขตพืน้ที่ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล  (บริเวณด้านขา้งศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กต าบลหัวทะเล) บ้านหัวสะพาน หมูท่ี ่10 งบประมาณ 

๒๒๘,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื ๑. ประธานสภาฯ    

     ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

                 ๓. นางรัตนา โกจ้ันทกึ ส.อบต. หมู ่๘

ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที ่๒ โครงการที่ ๑๙ โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสงตะวัน  บ้านหัวสะพาน หมูท่ี่ 10 

งบประมาณ ๙๗,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื  ๑. ประธานสภาฯ    

      ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

                  ๓. นางรตันา โก้จนัทึก ส.อบต. หมู่ ๘ 

 



-๓๕-  
 

ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญสมาชิก อบต. หมู่ที ่๑๑ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการจ่าย 

ขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 

ให้ที่ประชุมทราบ 

นางจอมศร ียุทธกล้า         สมาชิก อบต.หมู ่๑๑ กล่าวช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการจ่ายขาดเงิน 

สะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 

โครงการที่ ๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายไรน่างสจุริต  

หาญผล-ถนนลาดยาง 205 บ้านหัวทะเล หมูท่ี่ 11 งบประมาณ ๑๗๗.๐๐๐ 

บาท ให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากสภาพถนนเป็นหลุมเปน็บ่อ ประชาชนสัญจร

ไปมาไม่สะดวกจึงขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อด าเนินการตามโครงการดงักล่าว      

ประธานสภาฯ   เม่ือไม่มี ดิฉนัจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเหน็ชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ โครงการที ่

๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายไร่นางสุจรติ หาญผล -

ถนนลาดยาง 205 บ้านหัวทะเล หมูท่ี ่11 งบประมาณ ๑๗๗.๐๐๐ บาท 

โปรดยกมือคะ่  

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ๑๖ เสียง 

ไม่อนุมัติ                 ๐  เสียง  

งดออกเสียง             ๓  เสียง  คอื ๑. ประธานสภาฯ    

     ๒. นางอนงค ์ทิมโต  ส.อบต.หมู่ ๓    

             ๓. นางรัตนา โกจ้ันทกึ ส.อบต. หมู ่๘ 

๓.๗  พิจารณาบญัชีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ (โอนเพ่ือตั้งรายการใหม่) 

ประธานสภาฯ กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ ช้ีแจงบัญชีโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ ให้ที่ประชุมทราบ 

นายอนนท์ ดาโม้  หัวหน้าส านกัปลัด (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข) กล่าวช้ีแจงบัญชี 

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ที่ประชุม

ทราบ เกี่ยวเนื่องมาจากการตรวจประเมิน ประสิทธภิาพขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment : LPA) องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหัวทะเล ไดร้ับการตรวจประเมินเป็นประจ าทุกป ีและไดร้ับค าแนะน าให้

จัดซ้ือเครื่องแสกนลายนิม้มือ ชนิดบนัทกึเวลาเขา้ออกงาน เพื่อใหก้าร 



-๓๖-  
 

ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพมากขึ้น จึงโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โอนลด จากแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทั่วไป 

งบด าเนนิการ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า 

บ้านให้แก่พนกังานส่วนต าบลที่มีสิทธิเบกิคา่เช่าบ้านตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิน่ (ตัง้จ่ายจาก

เงินรายได้ที่จดัเก็บเองหรือรัฐบาลจดัสรรให้) โอนตั้งรายการใหม่ แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบรหิารงานทั่วไป งบลงทนุ หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านกังาน โครงการ ๔)เครื่องแสกนลายนิว้มือ ชนิด

บันทึกเวลาเขา้ออกงาน  จ านวนเงนิที่โอน ๙,๙๐๐ บาท      

ประธานสภาฯ   กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถามเพิ่มเตมิหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ เม่ือไม่มี ดิฉนัจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเหน็ชอบบัญชีโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โปรดยกมือคะ่ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๖ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ   กล่าวถามที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอื่นๆหรือไม่ 

นายวรีะศักดิ์ ประสมทรัพย์ ปลัด อบต. หัวทะเล (นกับรหิารงานท้องถิน่) กล่าวช้ีแจงเพิ่มเติมเรื่องจดัซ้ือ

เครื่องแสกนลายนิ้วมือ ชนิดบนัทึกเวลาเขา้ออกงานของคณะผู้บริหาร 

พนักงานขา้ราชการ ลูกจ้าง ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล เพื่อความ

เป็นระเบียบในการมาปฏิบตัิงานให้ตรงเวลาราชการคอื ๐๘.๓๐ น.–๑๖.๓๐ น.  

นายสมชาย แสงสุวรรณ ์ ผู้ใหญบ่้านเขาดิน หมูท่ี่ ๕ กล่าวเรื่องการจัดเก็บขยะในช่วงเทศกาล เนื่องจาก

เห็นวา่มีการทิง้ช่วงการจัดเก็บขยะช่วงวันหยุดยาวหรือช่วงเทศกาลต่างๆ  

ส่งผลท าให้ขยะเน่าเสียและส่งกลิน่เหม็น จึงอยากทราบวา่ในช่วงวันหยดุยาว 

ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล จะด าเนินการจดัเก็บขยะให้ประชาชน

ได้หรือไม่ โดยอาจจะมีค่าล่วงเวลาหรือตอบแทนพเิศษให้กับพนกังานจัดเก็บ

ขยะเพื่อเป็นการบริการประชาชนในช่วงวันหยุดยาว หรอืช่วงเทศกาลต่างๆ ได้

หรือไม่ 

นายอนนท์ ดาโม้  หัวหน้าส านกัปลัด (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข) กล่าวช้ีแจง

ค าถาม นายสมชาย แสงสุวรรณ ์ผู้ใหญบ่้านเขาดิน หมูท่ี่ ๕ ที่ผ่านๆมาใน

วันหยุดยาว ทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทะเลได้ใหพ้นักงานจัดเก็บขยะ 
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ออกจัดเก็บขยะเพื่อบรกิารประชาชน เพราะทาง อบต.หวัทะเล เขา้ใจวา่มีขยะ

จ านวนมาก แต่อาจจะเป็นเพราะรอบของการจัดเก็บของแตล่ะหมูบ่้าน ที่ยังมา

ไม่ถึงรอบของการจัดเก็บ แต่เรื่องคา่ล่วงเวลาหรือตอบแทนพเิศษ นั้น ทาง 

อบต.หัวทะเล ไม่สามารถจ่ายให้พนกังานจัดเก็บขยะได ้เนื่องจากส านกังาน

ตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีการท้วงติงว่า เปน็ภาระหน้าที่ของพนักงานจัดเก็บขยะ

อยูแ่ล้ว จงึไม่สามารถเบิกคา่ตอบแทนได ้

นายสมชาย แสงสุวรรณ ์ ผู้ใหญบ่้านเขาดิน หมูท่ี่ ๕ กล่าวปรึกษาหารือเกี่ยวกับฟาร์มไก่ เนื่องจากใน 

เขตต าบลหัวทะเล มีผู้ประกอบการฟาร์มไก่อยู ่แตท่ี่พักอาศัยอยูต่ าบลอื่นที่

ใกล้เคียง จงึอยากทราบวา่ทาง อบต.หัวทะเลจะด าเนินการจดัเก็บ

คา่ธรรมเนียมอยา่งไร 

นายอนนท์ ดาโม้   หัวหน้าส านกัปลัด (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข) กล่าวช้ีแจง 

ค าถาม นายสมชาย แสงสุวรรณ ์ผู้ใหญบ่้านเขาดิน หมูท่ี่ ๕ ขอให้ผู้น าหมูบ่้าน

แจ้งให ้อบต.เจ้าของพื้นที่ ที่ผู้ประกอบการได้พักอาศัยอยูใ่ห้ทราบ เพราะอบต.

ที่ผู้ประกอบการรายดงักล่าวพักอาศัยอยู ่จะเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้หรือไม่ให้

อนุญาต หือเพกิถอนใบประกอบการหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือก่อ

ความเดือดร้อนให้บุคคลอืน่ 

นายสมชาย แสงสุวรรณ ์ ผู้ใหญบ่้านเขาดิน หมูท่ี่ ๕ กล่าวแสดงความเขา้ใจเกี่ยวกับการเพิ่มแผน 

เปลี่ยนแปลงแผน ทางบ้านเขาดินได้รบัการอนุมัติโครงการก่อสร้างระบบท่อ

เมนประปาของบ้านเขาดนิ หมู ่๕ เนื่องจากประชาชนชาวบา้นเขาดิน หมู ่๕  

จากสภาฯแล้ว แต่ขณะนีย้งัไม่ไดร้ับการช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาใหแ้ต่อยา่ง

ใด พร้อมแจ้งปัญหาของประชาชน บ้านเขาดนิ หมู ่๕ วา่ ขณะนีป้ระชาชน

ก าลังประสบกับปัญหาและไดร้ับความเดือดร้อนมาก เพราะต้องจ่ายค่า

น้ าประปาแพงมาก หน่วยละ ๒๑ บาท ประกอบกบัคณะกรรมการบรหิาร 

จัดการก็ประสบกับปัญหาการขาดทุนทุกๆเดือน เนื่องจากน้ าประปาไดร้ั่วไหล

เสียหายทิง้ไประหว่างทาง และเคยได้รับค าตอบมาวา่ทาง อบต.หัวทะเลไม่

สามารถด าเนินการตามโครงการทีบ่้านเขาดิน หมู ่๕ ไดส้่งเขา้มา โดยให้ 

เหตุผลกับประชาชน บ้านเขาดนิ หมู ่๕ วา่ ไม่มารถด าเนินการให้ได้ เนื่องจาก

สตง.ทัง้ท้วงมาวา่ท าไม่ได้จงึอยากถามให้แนใ่จอีกครั้งว่าทาง อบต.หัวทะเล จะ

ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนชาวบา้นเขาดินได้หรือไม่ 

นายวรีภาส  ตันติปัญจพร นายก อบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจงเกี่ยวกับการเพิ่มแผน เปลี่ยนแปลงแผน และ 

เรื่องโครงการก่อสร้างระบบท่อเมนประปาของบ้านเขาดนิ หมู ่๕ เรื่องการเพิ่ม

แผนเปลี่ยนแปลงแผน เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบตัิหน้าทีต่ามระเบียบ ส่วนโครงการ 
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ก่อสร้างระบบท่อเมนประปาของบ้านเขาดนิ หมู ่๕ ทางอบต.หัวทะเลรับทราบ 

ปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนบ้านเขาดนิ หมู ่๕ มาตลอด และพยายาม

จะช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้ แต่ยังไม่สามารถด าเนินการ

ได้เนื่องจาก สตง.ทัง้ท้วงไว ้ทางเจ้าหน้าที่จงึเกรงวา่เม่ือด าเนินการตาม

โครงการดังกล่าวแล้วจะเกิดปัญหาตามมาภายหลัง จึงยังไม่ได้ด าเนินการ 

นายประจวบ แคสนัเทียะ สมาชิก อบต.หมู ่๕ ขอช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบวา่ ประชาชนชาวบา้นเขาดินต้อง

จ่ายค่าน้ าประปาแพงมาก หน่วยละ ๒๑ บาท จึงต้องใช้น้ าอยา่งประหยัดไม่

สามารถใช้น้ าอยา่งสิน้เปลืองได ้

นายเวนิ  โมกศริ ิ เลขานุการประธานสภา อบต.หัวทะเล กล่าวแสดงความคดิเห็นวา่ ถ้าหากมอบ

ให้ทางประปาภูมิภาคบ าเหน็จณรงคม์าบรหิารจดัการใหจ้ะได้หรือไม่ 

นายวรีภาส  ตันติปัญจพร นายก อบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจง เนื่องจากระบบประปาหมูบ่้านเขาดินน้ าไม่

ไหลลงกะโหลก ซ่ึงหากประปาภูมิภาคบ าเหน็จณรงคม์าบริหารจดัการให้ 

จะต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก ทางประปาภูมิภาคบ าเหน็จณรงคจ์ึงไม่

สามารถมาด าเนนิหารบริหารจดัการให้ได้ 

นายสมชาย แสงสุวรรณ ์ ผู้ใหญบ่้านเขาดิน หมูท่ี่ ๕ กล่าวตอบค าถาม นายเวนิ  โมกศิร ิ เลขานุการ

ประธานสภา อบต.หัวทะเล เพิ่มเติมวา่ ทางประปาภูมิภาคบ าเหน็จณรงคไ์ม่

สามารถเขา้มาด าเนินการใหไ้ด้ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูงมาก ประมาณ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท นอกเสียจากวา่ ทาง อบต.หัวทะเลจะด าเนินการวางท่อ

เมนระบบประปาใหแ้ล้วเสร็จก่อนแล้วให้ทางประปาภูมิภาคบ าเหน็จณรงค ์มา

บริหารจดัการให้ แบบนัน้สามารถด าเนนิการได้ จึงขอกล่าวถามท่านปลดั 

นายวรีะศักดิ์ ประสมทรัพย์ ปลดั อบต. หัวทะเล (นกับรหิารงานท้องถิ่น) ซ่ึง 

เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ของ อบต.หัวทะเล วา่จะสามารถด าเนนิการตาม 

โครงการดังกล่าวได้หรือไม่ 

นายวรีะศักดิ์ ประสมทรัพย์  ปลัด อบต. หัวทะเล (นกับรหิารงานท้องถิน่) เจ้าหน้าที่งบประมาณ อบต.หัว

ทะเล กล่าวตอบว่า ไม่สามารถด าเนินได้ พร้อมช้ีแจงใหท้ี่ประชุมทราบเพิ่มเติม 

วา่มีอยู ่๒ หมูบ่้านที่ประสบกับปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ าประปามีหมู่บา้น

เขาดิน หมู ่๕ กับหมูบ่้านโคกแสว หมู ่๖ ที่ประสบกับปญัหาขาดแคลนน้ า ซ่ึง

บ้านโคกแสว หมู ่๖ เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งพื้นที่สแีดง รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ชัยภูมิจึงได้มาติดตามและสัง่การให้ อบต.ส่งน้ าใหก้ับประชาชนบ้านโคกแสว 

หมู ่๖ และต่อมาทางนายอ าเภอบ าเหนจ็ณรงค ์ได้สัง่การให้ อบต.ด าเนนิการ

ขุดบ่อเพื่อรองรับน้ าใหก้ับหมูบ่้านโคกแสว ส่วนหมูบ่้านเขาดิน หมู ่๕ ไม่มีน้ า 

ทางอบต.หัวทะเล จึงเขา้ไปด าเนนิการให้ความช่วยเหลือด้วยวธิีการเจาะน้ า 
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บาดาลให้เข้าระบบประปา ต่อมาได้ประสบกับปัญหาน้ าไม่ไหลมาจากหนอง

สะแก ทางประปาภูมิภาคก็ไม่มาด าเนินการขยายให ้ทาง ส.อบต.จึงได้น าเสนอ

โครงการมายัง อบต.หัวทะเล เพื่อของบประมาณขยายท่อเมนระบบประปา 

ดังกล่าว ทางอบต.หัวทะเลจึงได้จัดสรรงบประมาณให้แล้ว ก าลังจะด าเนินการ

ท าสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง แต่ในช่วงเวลานัน้ สตง.เข้ามาตรวจการปฏิบัติราชการ

ของกองคลัง อบต.หัวทะเล พอด ีจึงได้มีการทักท้วง และได้เชิญคณะผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องมารบัทราบพร้อมกัน วา่ถ้ามีงบประมาณในหน่วยงาน

ใดมาด าเนินการในงานนัน้แล้ว ทางอบต.จะไม่สามารถไปด าเนินการได้ ถือวา่

เป็นการด าเนินการซ้ าซ้อน พร้อมกล่าวเชิญเจ้าหน้าที่กองคลังช้ีแจงเพิ่มเติม 

นางสาวขวัญพชิชา มุขขุนทด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏบิตัิหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองคลงั กล่าว

ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ ทางอบต.หัวทะเล ยังมาสามารถด าเนนิการจดัซ้ือจัดจ้าง

โครงการดังกล่าวที่ บ้านเขาดนิขอมาได้ เนื่องจาก สตง. แนะน าวา่ในการที่

กิจการระบบประปามีผู้ดูแลควบคุมอยูแ่ล้วโดยคณะกรรมการหมูบ่้าน ทาง

อบต.จึงไม่มีอ านาจหน้าที่ ทีจ่ะเข้าไปด าเนินการได้ นากเสียจากวา่ทาง

คณะกรรมการได้บรหิารจดัการอยา่งเต็มศกัยภาพแล้ว แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ  

ทางคณะกรรมการบริหารจัดการระบบประปาของหมูบ่า้น จะโอนอ านาจ

หน้าที่มาให้อบต.ด าเนินการใหไ้ด้ แตต่้องมีการท าขอ้บังคับเรื่องระบบ

น้ าประปาด้วย เพื่อเปน็แนวทางในการด าเนินการใหถ้กูต้องตามระเบียบ

ขอ้ก าหนดดังกล่าว 

นายสมชาย แสงสุวรรณ ์ ผู้ใหญบ่้านเขาดิน หมูท่ี่ ๕ กล่าวช้ีแจงเกีย่วกับการบริหารจัดการระบบประปา 

ของหมูบ่้านเขาดิน หมู ่๕ อยา่งเต็มก าลัง เต็มศักยภาพแล้ว แต่กย็ังประสบกบั

ปัญหาการขาดทนุมายาวนานมาก และ ณ ตอนนีท้างหมู่บา้นไม่มีงบประมาณ

หมุนเวียนในบัญชีการบริหารจัดการระบบประปา เพราะทางหมูบ่้านไม่ได้รบั

การช่วยเหลือหรือสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใดๆเลย ประชาชน

ชาวบา้นเขาดินได้ประสบกบัปัญหาความเดือดร้อนอยา่งหนักมายาวนานแล้ว  

เพราะต้องจ่ายค่าน้ าประปาแพงถึงหน่วยละ ๒๑ บาท ขอให้ทางอบต.เหน็ใจ

ชาวบา้นด้วย  

นายอนนท์ ดาโม้   หัวหน้าส านกัปลัด (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข) กล่าวช้ีแจง 

เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านเขาดิน หมู ่๕ ทาง อบต.หัว

ทะเลได้จดัท าหนงัสือเสนอปัญหาไปยังอ าเภอบ าเหนจ็ณรงคแ์ล้ว แต่ยังไม่ได้

รับการตอบกลับมาแต่อยา่งใด ทางอบต.หัวทะเล จะด าเนินการประสานไปยัง 

 



-๔๐-  
 

อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์หรืออาจจ าเดนิทางเขา้ไปปรกึษาปัญหากับท่านผู้ว่า

ราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยจะไปพร้อมกับผู้น าหมูบ่้านเขาดิน เพื่อปรึกษา

หาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับบ้านขาดิน หมู ่๕ ต่อไป 

นายวโิรจน์ แสงจกัร รองนายก อบต.หัวทะเล กล่าวแจ้งเรื่องการน าสง่เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

เนื่องจากมีหนังสือแจง้เตือนมายังอบต.หัวทะเล ให้น าสง่เงินเศรษฐกิจชุมชนให้

ครบถ้วน พร้อมกล่าวเรื่องการขาดแคลนบุคคลากรในการปฏิบัติงานในส่วน

ของกองช่าง จึงอาจจะเกิดข้อผิดพลาดและมีปัญหาล่าช้าบ้าง เม่ือมีงบ

สนับสนุนโครงการมายังองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล บางครัง้ก็พลาด

งบประมาณในส่วนนีไ้ป เนื่องจากไม่ไดส้่งโครงการเขา้รว่ม 

นายอนนท์ ดาโม้  หัวหน้าส านกัปลัด (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข) การสรรหา

บุคลากรเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะผู้บรหิาร ทีจ่ะสรรหาบุคลากรมาเพื่อ

ปฏิบัติงานในองคก์ร หากเหน็วา่บุคลกรไม่เพียงพอ คณะผู้บริหารสามารถสรร

หาบุคลากรมาเพิ่มเติมได้ พร้อมช้ีแจงเรื่องการจดัการแขง่ขันกีฬาสีมุมเกมส ์

คงต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ ที่ก าลงั

ระบาดอยา่งรุนแรงในช่วงนี ้จึงจ าเป็นต้องเลื่อนการจัดการแขง่ขันออกไปก่อน 

และในการประชุมครั้งนี ้หากกระผมพูดในสิ่งใดที่ทา่นฟงัแล้วไม่สบายใจ  

กระผมต้องกราบขออภัยมา ณ โอกาสนีด้้วยครับ 

นางจอมศร ียุทธกล้า    สมาชิก อบต.หมู ่๑๑ กล่าวถามเกี่ยวกับงบประมาณในการจดัซ้ือนมเพื่อมอบ

ให้แก่ผู้สูงอายุ ว่ามีงบประมาณในการจดัซ้ือนมให้แก่ผู้สงูอายุหรือไม่   

นายอนนท์ ดาโม้  หัวหน้าส านกัปลัด (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข) กล่าวตอบจะ 

ตรวจสอบดงูบประมาณให้ว่าจะสามารถจดัซ้ือนมใหแ้กผู้่สูงอายุได้หรือไม่ 

พร้อมกล่าวว่าหากมีงบประมาณเพียงพอที่จะจดัซ้ือ ก็จะต้องด าเนนิการให้

เป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการจัดซ้ือจดัจ้างต่อไป 

นายเพชร ฉิมวาส รองนายก อบต.หัวทะเล กล่าวเกี่ยวกับโครงการที่องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หัวทะเลไดร้ับงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น โครงการต าบลละ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อเพิม่รายได้ใหก้ับ 

ประชาชนต าบลหัวทะเล แต ่อบต.หัวทะเลไม่ได้ส่งโครงการ จงึไม่ไดร้ับการ

พจิารณา ส่วนอีกหนึ่งโครงการ มีก าหนดใหส้่งโครงการภายในวันที่ ๒๕

เมษายน ๒๕๖๔ ซ่ึงเป็นโครงการต่อยอด เช่น โครงการท าปุ๋ย จึงขอปรึกษา

สมาชิก อบต.ทกุท่านวา่จะสง่โครงการใด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

ต าบลหัวทะเลให้ได้มากที่สดุ  

 



-๔๑-  
 

นายวรีภาส ตนัติปัญจพร  นายก อบต.หัวทะเล กล่าวขอให้สมาชิกร่วมแสดงความคดิเห็นวา่ จะส่ง

โครงการใด ขอให้สมาชิกทกุท่านปรกึษาหารือกนัและสง่โครงการมายัง อบต. 

เพื่อจะได้ด าเนนิการตามขัน้ตอนต่อไป พร้อมกล่าวเรื่องการสรรหาบุคลากร 

จะด าเนินการสรรมาเพื่อมาปฏิบัติราชการให้เพียงพอ เพื่อการปฏิบัตริาชการ

จะได้ราบรืน่และส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมกล่าวเกี่ยวกับโครงการจัดการ

แขง่ขันกีฬาสีมุมเกมส์ จ าเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน เม่ือสถานการณโ์รค

ระบาดโควิด-๑๙ คลี่คลายลง จึงจะปรึกษาหารือวา่จะจัดขึ้นในช่วงเวลาใดจึง

จะเหมาะสม ส่วนกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ขอเลื่อนไปจดัการแขง่ขันในปี ๒๕๖๕  

ประธานสภาฯ กล่าวถามที่ประชุม ท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ กล่าวถามท่านใดมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ เม่ือไม่มีดิฉันขอขอบคณุสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม

ในครั้งนี ้พร้อมกล่าวปดิการประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 

 

  

 

 

 

          ลงช่ือ........................................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                              (นายเวนิ   โมกศิริ) 

                              เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

                        

 

 

 

 

              ลงช่ือ.............................................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                   (นายพลอย   กามขุนทด) 

                              สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล หมู ่๑ 

 



 

-๔๒- 

 

 

 

                        ลงช่ือ...............................................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                     (นายเทพนคร   ผ่องแผ้ว) 

                              สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเลหมู ่๘     

 

 

 

 

                        ลงช่ือ................................................................................ผู้ตรวจรายการงานประชุม 

                    (นายอธิวัฒน์  พมิอูบ)  

                              สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล หมู ่ ๔       

                       

 

 

 

 

                        ลงช่ือ............................................................................ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

                  (นางพรพิมล  มาตรังศรี) 

                               ประธานสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลหัวทะเล 

 

 

 

 


