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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ครั้งที่ 1  เม่ือจันทร์ที่  1๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
********************************************** 

 

ผู้มาประชุม     ต าแหน่ง 
 

1. นายสมบูรณ์  ก้านนาค รองประธานสภาฯ 
2. นางปิยะธิดา  อุทัยชัย  สมาชิกหมู่ท่ี ๑ 
3. ร.ต.ต.สมชาย  พูลทอง  สมาชิกหมู่ท่ี ๑ 
4. นายสัมพันธ์  สงวนใจ  สมาชิกหมู่ท่ี ๒ 
5. นายสมศักดิ์  ยอดวัน  สมาชิกหมู่ท่ี 3 
6. นางจิราเนตร  กองสาสน สมาชิกหมู่ท่ี 3 
7. นางรุจิกาญจน์  ปิติเสถียรหิรัญ สมาชิกหมู่ท่ี 4 
8. นายสมปอง  แจ้งแสงทอง สมาชิกหมู่ท่ี 5 
9. จ.ส.ต.กนก  วงษ์ว่องไว สมาชิกหมู่ท่ี 5 
10. นางนพพร  สุดสาระ  สมาชิกหมู่ท่ี 6 
11. นายธนาเดช  พูลศิริ  สมาชิกหมู่ท่ี 6 
12. นางรัชนิกร  ชูสุข  สมาชิกหมู่ท่ี 7 
13. นายอ านาจ  จวนเผ่า  สมาชิกหมู่ท่ี 7 
14. นางภัทรภรณ์  สืบศรี  สมาชิกหมู่ท่ี 8  
15. นายสมจิตร  นวลจันทร์ สมาชิกหมู่ท่ี 8 
16. ว่าที่ร.ต.สมชาย  ม่วงลอง  สมาชิกหมู่ท่ี 9 
17. นายมานพ  แสงทองดี สมาชิกหมู่ท่ี 10 
18. นายลมัย  ขันทองดี สมาชิกหมู่ท่ี 11 
19. นายวีระ   ขุนเงิน  สมาชิกหมู่ท่ี 1๒ 
20. นายสุวรรณ  ลิ้มไพบูลย์ สมาชิกหมู่ท่ี 13 

 

ผู้ลาประชุม    
1. นายประจวบ  ล าจวน  ประธานสภาฯ 
 

ผู้ขาดประชุม   ไม่มี   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม    ต าแหน่ง      
1. ว่าที่ ร.ต. นิสิต  ปัญญา  ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                    โพธิ์เก้าต้น 
2. นายธีร์ธวัช  แตงกลิ่น ผู้อ านวยการกองช่าง 
3. นางสาวสุภาพร  ชินบุตร  ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. สิบเอกหญิงนพรัตน์ ปัญญา  หัวหน้าส านักปลัด 
5. นางสาวจารุวรรณ เชิดพงษ์สวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
6. สิบเอกหญิงพิฐชญาณ์ จิรสวานนท์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
7. นางอุบลวรรณ  สว่างใจ  อสม. หมู่ที่ 5 
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8. นางค านึง  พักตรปาน อสม. หมู่ที่ 3   
9. นางสงบ   อินพะราม อสม. หมู่ที่ 9     
10. นางวัฒนา  โพธิ์สมบัติ อสม. หมู่ที่ 7   
11. นางชฏาพร  แจ้งวงษ์  อสม. หมู่ 6    
12. นางแหลม  ลิ้มไพบูลย์ อสม. หมู่ที่ 13     
13. นางสาวนิภา  เย็นฉ่ า  ครูโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น     
14. นางเกณิกา  พุ่มพวง  ประธาน อสม. หมู่ที่ 2     
15. นายปรีชา  แสงไสว  สารวัตรก านัน      
16. นางรุ่งทิพย์  มาลีนันท์ ครูโรงเรียนวัดโคกหม้อ     
17. นายอมร   ศรีนภา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1  
18. นางศิริรัตน์  สนธ ิ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4     
19. นายประเทือง  ไสวพิมพ์ทอง อสม. หมู่ที่ 9      
20. นางสุภาวดี  ดาวัน  ประธานชมรมผู้สูงอายุ    
21. นางเพ็ญรุ่ง  เฮงฮวด  ประชาคมหมู่ที่ 12     
22. นางสุพัตรา  เนียมหอม อสม. หมู่ที่ 3      
23. นางแสวง  ชัยมี  อสม. หมู่ที่ 11      
24. นางวิมลทิพย์  วินิจนันมกุล อสม. หมู่ที่ 2 
25.  นางสาวแสงเดือน แตงไทยทอง อสม. หมู่ที่ 7      
26. นางสาวพจรินทร์  ค าศิริ  อสม. หมู่ที่ 6      
27. นายจรัล   ใจจะดี  ประธานประชาคม หมู่ที่ 3   
28. นางจิฬามณี  รุ่งจรัส  อสม. หมู่ที่ 3    
29. ณัฏฐณิฌา  สอาดเอ่ียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ    
30. ว่าที่ร.ต.หญิงหทัยรัตน์ ทองกร  นิติกรปฏบัติการ    
31. นางสาวมณิสรา  ด ารงพงษ์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน   
32. นางสาวสุนันทา  ทองกร  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน   
33. นายวีระ   เพ็ชรลิตร อปพร.     
34.  นายทวีป  มณฑา  อปพร.     
35.  นายวันชัย  ใจเที่ยง  อปพร.    
36.  นายด ารง  สอนจริต อปพร.      
37.  นางภัค   วัฒนจันทร์ อสม.หมู่ที่ 10      
38.  นางสมพร  อ่อนดี  อสม.หมู่ที่ 3    
39.  นายธนากร  ธรรมรักขิโต นักทัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   
40. นางชัญญา  ผลเกต ุ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

  

  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
ในฐานะเลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นทุกท่านเข้าห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นและกล่าวเชิญท่านรองประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
(เนื่องจากประธานสภาฯ ลาป่วย) 
 

เปิดประชุมเวลา  10.๐0 น. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ประธานสภาฯ - เรียนท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้นท่านสมาชิก อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม   
ทุกท่าน กระผมนายสมบูรณ์ ก้านนาค รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ เก้าต้น ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯเนื่องจากวันนี้ท่านประจวบ ล าจวน 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นลาป่วย กระผมขอแจ้งว่าในวันนี้
เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑5 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ส าหรับการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑3 พฤศจิกายน ๒๕๖3) 
 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

3.1 เรื่องการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
3.2 เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก    
PM ๒.๕ 
๓.๓ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส      
โคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ (โควิด-19) 
๓.๔ เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
๓.๕ เรื่องการขยายก าหนดเวลาการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจ าปี 2564 

 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑ การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ประธานสภาฯ - ส าหรับระเบียบวาระท่ี ๒ คือ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมขอให้
ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ได้ตรวจดูส าเนารายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้วคือ การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑3 
พฤศจิกายน ๒๕๖3 ซ่ึงได้แจกให้ทุกท่านแล้ว และท่านคงได้อ่านส าเนารายงานการ
ประชุมแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขและเพ่ิมเติม ก็ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑3 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
นะครับ 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
  

 3.1 เรื่องการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 

ประธานสภาฯ - ส าหรับระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพ่ือทราบเกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งผมขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญครับ 

 

ปลัดอบต. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผมว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ส าหรับระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพ่ือ
ทราบเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งสืบเนื่องจากน้ าใน
คลองชัยนาท-ป่าสัก ที่ทางชลประทานได้ใช้เป็นแหล่งน้ าในการผลิตน้ าประปา       
ในจังหวัดลพบุรี และส่งให้กับต าบลต่างๆ ในการผลิตน้ าประปาจากผิวดินและ      
น้ าเพ่ือการเกษตร พืช สวนต่างๆ และรักษาระบบนิเวศน์ จ านวนน้ าเหลือน้อยมาก 
ตอนนี้ที่เห็นน้ าในคลองชัยนาท-ป่าสักคือน้ าที่สูบจากคลองประตูมโนรมย์โดยใช้
เครื่องสูบน้ าประมาณ 8 เครื่องขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน น้ าไม่ได้ไหลจากน้ า
เจ้าพระยาเข้ามาในคลองชัยนาท-ป่าสักโดยตรง ใช้วิธีการสูบน้ าเพราะไม่มีน้ าใช้ใน
พ้ืนที่เรามานานแล้ว กรมชลประทานจึงสูบน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาเข้ามาในคลอง
ชัยนาท-ป่าสัก มาใช้ในเขตจังหวัดลพบุรี ลงไปยังอ าเภอหนองโดน อ าเภอบ้านหมอ 
จนถึงท้ายน้ าที่คลองระพีพัฒน์ ส่วนในแม่น้ าลพบุรีเขาเปิดน้ าเข้ามาทางประตูน้ าตรง
กองขยะทะเลชุบศรถนนสายคันคลอง จึงท าให้มีน้ าในแม่น้ าลพบุรี  เราขอให้
ชลประทานช่วยปิดลดบานประตูที่โพธิ์เก้าต้นเพ่ือให้เราได้มีน้ าใช้ ซึ่งเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เราก็ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่มี
ผลกระทบต่อชาวบ้านของเราก็คือน้ าที่ใช้ผลิตประปาขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้นต้องใช้น้ าจากคลอง ๒๑ ขวา ๑ ขวาผ่านมาทางคลองบ้านแพรกก็ไม่มีน้ า 
วิธีแก้ไขปัญหาก็คือ ผมร่วมกับผู้อ านวยการกองช่าง,งานป้องกัน ได้วางแผนในการใช้
เครื่องสูบน้ า สูบน้ าจากแม่น้ าลพบุรีขึ้นมาเติมหนองฟ้าลงมันเพ่ือให้มีน้ าในการผลิต
น้ าประปา ซึ่งท าเรื่องขออนุญาตชลประทานและชลประทานก็อนุญาตให้เราสูบน้ าได้ 
หลักการของชลประทานก็คือเน้นเรื่องน้ าอุปโภค-บริโภค ก็คือน้ าผลิตน้ าประปา 
เรื่องที่สองคือน้ าเพ่ือหล่อเลี้ยงระบบนิเวศน์และพืชสวน เช่น กระท้อน ชะอม       
อีกส่วนหนึ่งคือผมได้ท าเรื่องขอท่านนายอ าเภอเมืองลพบุรีผ่านกลุ่มงานความมั่นคง  
นายอ าเภอเมืองลพบุรีจึงขอทางชลประทานให้ช่วยเหลือ จึงได้มีการตั้งเครื่องสูบน้ า
ในช่วงแรก ๓ เครื่องแต่ตอนนี้เหลือ ๒ เครื่อง อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งตะวันออกสูบย้อน
ขึ้นไปทางปั้ม ปตท. ไปคลองมะขามเทศและคลองบ้านแพรก ซึ่งก็ท าให้ชาวบ้าน    
หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๗ ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย ก็ยังสูบน้ าอยู่แต่ใช้งบของชลประทาน 
ตอนนี้ก็คือมีการสูบน้ า ๒ จุดด้วยกันคือสูบไปฝั่งตะวันออกกับตะวันตก วิธีการแก้ไข
ปัญหา แต่ฝั่งนี้โดยใช้งบขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เพราะว่าตาม
ระเบียบหรือกฎหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลก็คือให้ใช้งบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเบื้องต้นก่อน แต่ถ้าไม่เพียงพอก็ใช้เงินสะสมได้ส่วนหนึ่ง 
และถ้าไม่พออีกให้ท าเรื่องขอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือของบจังหวัดในเชิงป้องกัน
ยับยั้ง ซึ่งเมื่อวันที่  ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เดินทาง
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มาที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น และท่านก็ยินดีที่จะช่วยเหลือในเรื่องของ
งบประมาณแต่หลักการคือต้องใช้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบลก่อน ซึ่งผมก็
ด าเนินการอยู่เพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านและแก้ไขปัญหา แต่ก็เน้นเรื่องน้ าประปาก่อน 
ถ้าเริ่มมีน้ าที่เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปาแล้วก็อาจจะมีการสูบไปให้ประชาชน    
ในเรื่องพืชสวนที่เป็นภาพเศรษฐกิจ เช่น กระท้อน ชะอม ฯลฯ ที่อยู่ในเขตต าบล    
โพธิ์เก้าต้น ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้น าหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมได้ชี้แจง
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ของเราทราบ เรื่องการท านามีหนังสือแจ้งมาว่าให้งดการท านา
ปลังหรือพืชที่ใช้น้ าจ านวนมากและเรื่องประหยัดน้ า ก็ชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
และผู้ เข้าร่วมประชุมได้รับทราบการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ผมอยากให้ท่าน       
สมาชิกสภาฯ หรือท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อมูลเรื่องน้ าได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้     
รับทราบครับ  ขอเชิญครับ ขอบคุณครับ 

 

นายสุวรรณ ลิ้มไพบูลย์ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์เก้าต้น 
ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ ลิ้มไพบูลย์ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓ ปัญหาภัยแล้งก็มีมาเหมือนเดิมและมาไวกว่าเดิมด้วย 
ส าหรับหมู่ที่ ๑๓ มีชะอมประมาณ ๕๐ กว่าไร่ เกษตรกรประมาณ ๑๕ ราย ส่วน   
หมู่ที ๑๐ มีชะอมประมาณ ๓๐ กว่าไร่ ประมาณ ๒๐ ราย หมู่ที่ ๑๑ มีประมาณ ๒๐ 
กว่ารายก็หลายไร่ รวมแล้วทั้ง ๓ หมู่ก็ประมาณ ๑๐๐ กว่าไร่ ส่วนพืชอ่ืนก็มี        
เช่น กระท้อน มะกรูด ความต้องการก็คือให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น
สนับสนุนช่วยเหลือด้วยต่อไปเมื่อน้ าประปาเพียงพอแล้ว ส่วนน้ าใช้ส าหรับอุปโภค-
บริโภค หมู่ที่ ๑๓ ยังพอมีใช้อยู่เพราะบ่อบาดาลที่หมู่ที่ ๑๓ ยังใช้ได้ไม่เดือดร้อน     
จะเดือดร้อนเรื่องการเกษตร ก็ฝากท่านผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ  

 

จ.ส.ต.กนก วงษ์ว่องไว - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์เก้าต้น 
ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมจ.ส.ต.กนก วงษ์ว่องไว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ส าหรับชะอมของหมู่ที่ ๕ มีประมาณ ๕๐ กว่าไร่ครับ ขอ
แจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

ปลัดอบต. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ ตามที่ท่านสุวรรณ ลิ้มไพบูลย์ และท่านกนก วงษ์ว่องไว ได้ชี้แจงมาทาง
ฝั่งหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตอนนี้ทางชลประทานจะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ถ้ายังไม่
เพียงพอจริงๆ อาจจะต้องขอนายอ าเภอเมืองลพบุรีสูบเพ่ิมเติม และขอให้ทาง
ชลประทานเพ่ิมรอบสูบให้ ซึ่งทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ เขาก็อยากให้ชลประทานเพ่ิมรอบสูบเหมือนกัน 
ก็เป็นความรับผิดชอบของชลประทานที่ท่านนายอ าเภอเมืองลพบุรีขอมา ส่วนในการ
ช่วยเหลือที่ท่านสุวรรณ ลิ้มไพบูลย์ ขอมาก็คงจะไม่ปัญหาในเรื่องที่จะช่วยเหลือ      
ก็อาจจะได้เพียงส่วนหนึ่งเพระเป็นงบขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นที่ต้อง
บริหารในภาพรวม แต่ถ้าไม่พอจริงๆ อาจจะต้องใช้เงินสะสมหรือของบจากท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดลพบุรี ก็ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และ
ทางผู้อ านวยการกองช่างได้ท าแบบประมาณการขอขุดลอก หนองฟ้าลงมันไปที่    
ปภ. จังหวัด และขุดเจาะบ่อบาดาลจ านวน ๑ บ่อ เพ่ือส ารองน้ า กรณีตรงนี้ไม่มีน้ า
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และน้ าในแม่น้ าลพบุรีก็ไม่มี อาจจะต้องใช้น้ าบาดาลโดยใช้วิธีการกรองให้สะอาด
เพ่ือแก้ไขปัญหา ก็เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ส่วนปัญหาระยะยาวคือท่านผู้ว่า
ราชการได้ก าหนดว่าจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตั้งโรงสูบถาวรที่ท่ายายตูบเลย      
ก็คือถ้าเกิดกรณีดังกล่าวก็จะสูบน้ าโดยไม่ต้องตั้งเครื่องใช้เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าโซล่าเซล 
แบบถาวร สูบน้ ามาทางฝั่งนี้ เลยและก็สูบน้ าย้อนไปทางฝั่งโน้น ก็จะเป็นการ
แก้ปัญหาระยะยาวได้ และอีกส่วนหนึ่งคือตอนนี้เราใช้น้ าจากคลองชัยนาท-ป่าสัก
ทั้งหมด ทางกรมชลประทานมีแผนว่าถ้าเราตั้งเครื่องสูบน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาเติม
เข้ามาแม่น้ าลพบุรีบริเวณจุดคลองบางพุทธาจังหวัดสิงห์บุรี เราจะได้ประโยชน์ได้
มากสุด ในอนาคตแม่น้ าลพบุรีอาจจะไม่แห้ง ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ มีท่านใด
จะสอบถามเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งอีกหรือไม่ครับ  

 

นายวีระ ขุนเงิน - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์เก้าต้น 
ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมวีระ ขุนเงิน สมาชิกสภา 
อบต.หมู่ที่ ๑๒ ผมขอเสริมในส่วนของภัยแล้งพอถึงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 
มกราคม ฝนเลิกตกจะแล้งทุกปี หลายปีมากแล้ว ปัญหาการแก้ไขงบประมาณของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นก็มีจ านวนน้อยไม่พอที่จะแจกจ่ายไปทั้ง ๑๓ หมู่ 
อยากจะปรึกษาท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์เก้าต้น ว่าต าบลในเขต    
ท้องน้ าทั้งหมดสามารถหารือกันได้หรือไม่ว่าจะท าเขื่อนเล็กๆ ไปกั้นในเขตของ
จังหวัดลพบุรีทางท้ายๆ แต่กั้นให้สูงหน่อยเพ่ือทดน้ าและชะลอในความแห้งแล้งของ
ทุกปี ก็อยากจะฝากว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุงได้ให้น้ ามัน
เชื้อเพลิงมา ๑๐ วันๆละประมาณ ๓ ถัง และอีกส่วนหนึ่งชาวบ้านก็ได้ช่วยเหลือ
ตัวเองโดยการรวมเงินกันสูบน้ ามา ๒ รอบในเขตหัวกระทุ้ม ก็ขอฝากเรื่องน้ ามัน
เชื้อเพลิงถ้าพอที่จะช่วยเหลือได้เพราะชาวบ้านตอนนี้ไม่มีรายได้ เพราะชะอม ฝรั่ง 
กระท้อน ก็ต้องการน้ า ประมาณ ๕๐ กว่าไร่ ขอบคุณครับ 

ปลัดอบต. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ ส าหรับหมู่ที่ ๑๒ ก็คงจะดูเรื่องการที่จะช่วยเหลือน้ ามันเชื้อเพลิง      
แต่ส่วนหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะลุงให้มาก็อาจจะดึงงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะลุงกับงบชลประทานที่เขาขอกับท่านผู้ว่าราชการจังวัด
ลพบุรีแยกมา ส่วนการท าฝายมีการพูดคุยในที่ประชุมใหญ่เมื่อครั้งที่แล้ว ทางฝ่าย
ก านันต าบลโก่งธนูและก านันงิ้วราย ก็ขอให้มีการท าฝายซึ่งทางชลประทานเขาบอก
ถ้าท าแบบกรณีของต าบลโพธิ์เก้าต้นต้องศึกษาผลกระทบต่างๆ ซึ่งต้องใช้เวลานาน 
แต่ถ้าท าฝายเล็กๆ กั้นเป็นฝายชะลอน้ าอาจจะคุยกับกรมเจ้าท่าซึ่งวันนั้นก็มาประชุม
ด้วยก็อาจจะท าได้ ก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่คิดว่าจะต้องชะลอน้ าไว้ให้อยู่ในเขตลพบุรี 
เพราะของเรามีประตูน้ า ต าบลโพธิ์เก้าต้นอาจจะมีน้ าใช้ส่วนหนึ่งในช่วงหมู่ที่ ๙ 
ขึ้นมาแต่ในช่วงท้ายๆ ก็จะมีน้ าน้อยกว่าช่วงบนแต่ถ้ามีฝายชะลอน้ าในเขตต าบล    
โก่งธนูน้ าก็จะเยอะมากกว่านี้และก็อาจจะมีโครงการของชลประทานที่จะตั้งเครื่อง  
สูบน้ าเข้ามาก็อาจจะเป็นเรื่องของการรักษาระบบนิเวศน์ การดูแลคนลุ่มแม่น้ าลพบุรี 
เพราะเขาเน้นเรื่องการผลิตประปาภูมิภาค เขาจะเติมน้ าคลองชัยนาท-ป่าสัก        
ให้ประปาภูมิภาคและน าน้ ามาจ่ายและเก็บค่าใช้จ่าย แต่ของเราต้องจ่ายเงินเอง    
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เพ่ือสูบน้ าจากแม่น้ าลพบุรี ชลประทานยังไม่มีงบประมาณให้ท้องถิ่นในการสูบน้ ามา
ผลิตประปาเลย  ขอบคุณครับ 

 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

 ๓.๒ เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕  
 

ประธานสภาฯ - ส าหรับระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM ๒.๕ ผมขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญครับ 

 

ปลัดอบต. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ ส าหรับระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM ๒.๕ สืบเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เป็นปัญหาหนึ่งใน
เรื่องของสิ่งแวดล้อมและปัญหาต่อสุขภาพ ทางจังหวัดลพบุรีและอ าเมืองลพบุรี     
สั่งการให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วของท้องถิ่นเพ่ือออกป้องกันควบคุม
แก้ไขปัญหากรณีเกิดปัญหาฝุ่นละออง เช่นมีการเผาในที่โล่งแจ้ง เผาเศษขยะ       
เผาตอซัง เผาอะไรต่างๆ ที่เกี่ยวกับแปลงเกษตร มีความผิดนะครับ ผิดกฎหมายใน
เรื่ องของการเผาเพราะมีปัญหามากในเรื่ อ งของสิ่ งแวดล้อมและควันด า             
และฝุ่นละอองที่เกิดจากเผาไหม้ปลิวเข้าไปบ้านเรือนประชาชนท าให้เกิดมลพิษ    
ทางอากาศ จึงให้มีชุดเคลื่อนที่เร็วในการป้องกัน เพราะฉะนั้นฝากท่านสมาชิกสภาฯ 
ท่านผู้เข้าร่วมประชุม ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านห้ามเผาตอซัง อ้อย ฯลฯ 
ประชาชนในพื้นท่ี ที่จะลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ คือ  

 - การควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะ โดยเพ่ิมความเข้มงวดกับการตรวจ
สภาพรถยนต์ กวดขันตรวจจับรถยนต์ที่ปล่อยควันด า และการแก้ไขปัญหา
การจราจรติดขัดในพ้ืนที่ชุมชน/เขตเมือง รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้
รถยนต์ส่วนตัวโดยใช้แนวทาง “ทางเดียวกัน ไปด้วยกันหรือการใช้รถจักรยาน ฯลฯ 

 - การควบคุมและลดมลพิษจาการเผาในที่โล่ง/ภาคการเกษตร/พ้ืนที่ป่าห้ามมิให้มี
การเผาในพื้นท่ีชุมชน ริมทางโดยเด็ดขาด  

 - การควบคุมและลดมลพิษจากการก่อสร้างโดยเพ่ิมความเข้มงวดในการบังคับใช้ 
กฎหมายกับผู้ที่ท าให้กรวด หิน ดิน เลย ทราย หรือวัสดุก่อสร้างตกหล่น รั่วไหล 
ปลิว ฟุ้งกระจายลงบนถนน  

 - การควบคุมและลดมลพิษจากอุตสาหกรรม โดยเพ่ิมความเข้มงวดกับการระบาย
มลพิษทางอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวง
อุตสาหกรรมก าหนด 

 - การควบคุมและมลพิษจากภาคครัวเรือนโดยการสร้างการรับรู้และความตระหนัก
ให้แก่ประชาชน อาทิ ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนบุคคลอย่าง
สม่ าเสมอ การใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน การใช้เตาหุงต้ม/เตาปิ้งย่าง/ถ่านปลอด
มลพิษ ฯลฯ 

 ก็ฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและช่วยกันด้วย 
ขอบคุณครับ  

 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
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 ๓.๓เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙          
(โควิด-๑๙) 

ประธานสภาฯ - ส าหรับระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ผมขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเรียน     
เชิญครับ 

 

ปลัดอบต. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ ส าหรับระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จากสถานการณ์ก่อนปีใหม่ต่อเนื่องมา ตอนนี้เรา     
มีการป้องกันและควบคุมมีค าสั่งจากจังหวัดลพบุรีส่งมาหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของการห้ามเดินทางออกนอกเขตจังหวัด และจังหวัดลพบุรีในช่วงนั้นเป็นพ้ืนที่
ควบคุมอยู่ในจ านวน ๒๘ จังหวัดที่ลุกลามมาจากจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดลพบุรี   
ก็เกิดจากทีมงานบ่อนไก่ไปจังหวัดอ่างทอง เป็นกันจ านวนมาก บางต าบล             
ถูกปิดหมู่บ้าน แถวบ้านเบิก แถวท่าวุ้ง ผลกระทบของสถานการณ์ก็ท าให้เศรษฐกิจ
ต่างๆ ชะลอตัวลงไปจ านวนมาก มาตรการควบคุมก็คือ  

 ๑. ดื่มน้ าอุ่นเมื่อรู้สึกกระหายน้ า (เด็ก ๓๐-๕๐ ซีซี , ผู้ใหญ่ ๕๐-๘๐ ซีซี) 
 ๒. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอหรือจาม 
 ๓. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด 
 ๔. สวมใส่หน้ากาดอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน 
 ๕. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ้าเข็ดหน้า แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ 
 ๖. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตาย 
 ๗. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ 
 ๘. ห้ามรับประทานของดิบ รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีสารอาหาร

ครบถ้วน 
 ๙. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ 

เรื่องของการจัดงานช่วงแรกการจัดงานไม่เกิน ๕๐ คนให้ขออนุญาตนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ถ้าเกิน ๕๐ คนไม่เกิน ๑๐๐ คนให้ขออนุญาตนายอ าเภอเมือง  
แต่ถ้าเกิน ๑๐๐ คนให้ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ก็ได้ถูกยกเลิกมาเรื่อยๆ 
ตามมาตรการผ่อนปรน ณ วันนี้ก็คือการจัดงานถ้าไม่เกิน ๓๐๐ คนก็ไม่ต้องขอแต่ให้
มีมาตรการอย่างที่ผมกล่าว แต่ถ้าเกิน ๓๐๐ คนเป็นอ านาจของนายอ าเภอเมือง แต่
ก็ห้ามมีดนตรี ห้ามมีการแสดงต่างๆ ห้ามมีกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) มีค าสั่งให้ตั้งจุดตรวจร่วม แต่ให้ชะลอไว้ก่อนเพราะ
สถานการณ์เริ่มผ่อนคลายลง โรงเรียนก็เปิดได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็เปิดได้แล้ว     
แต่ให้มีการท าวิธีการป้องกันให้รัดกุม ก็ฝากให้ทุกท่านได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้านไดรับทราบ ขอบคุณครับ 

  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
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 ๓.๔ เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ประธานสภาฯ  - ส าหรับระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผมขอ
เชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญครับ 

 

ปลัด อบต. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม   
ทุกท่านครับ ส าหรับระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องการรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามระเบียบก็ต้องแจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์บริหารส่วนต าบลได้รับทราบใน
เรื่องของการติดตาม ซึ่งการติดตามมีท่านอดีตผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น
นายชัยณลิตย์  พรมมี และมีคณะกรรมการทางฝ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล   
โพธิ์เก้าต้น และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เป็นคณะติดตามการท างานตามแผนพัฒนาฯ         

  การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล       
โพธิ์เก้าต้น ขอให้ทุกท่านดูรายละเอียดที่ผมได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้วนะครับ     
ผมจะอ่านทบทวนให้ท่านเข้าใจอีกครั้ง  (ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.      
โพธิ์เก้าต้น อ่านผลการตรวจสอบของคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ตั้งแต่ต้นจนจบ) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2561 ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) 
ซึ่งการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีดังนี้ 
๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น ในการนี้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนได้มีการประชุมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

สรุปผลการติดตามได้ดังนี้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล      
โพธิ์เก้าต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวนโครงการทั้งสิ้น ๑๓๕ โครงการ 
โครงการที่ปฏิบัติจริงปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ 
เปอร์เซ็นต์ ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารได้ที่  เวปไซค์ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น     
และติดต่อที่งานนโยบายและแผนได้ครับ ขอบคุณครับ 

 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
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 ๓.๕ เรื่องการขยายก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  
 

ประธานสภาฯ  - ส าหรับระเบียบวาระนี้ เป็น เรื่องการขยายก าหนดเวลาด า เนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ ผมขอเชิญ
ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญครับ 

 

ปลัด อบต.  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ ส าหรับระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องการขยายก าหนดเวลาด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจ าปี ๒๕๖๔   ด้วย
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๔๒๘ ลงวันที่ ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องการขยายก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ ว่าให้ท้องถิ่นขยายก าหนดเวลา
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ไปก่อนเพราะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ยังคงระบาดอย่างรุนแรงประกอบ
กับกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างด าเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฏีกาลดภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๔ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบให้ขยายก าหนดเวลาด าเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามก าหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๖๕๖๒ เฉพาะ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นการทั่วไปอีก       
๒ เดือน  

 เรื่องการแจ้งประเมินหลักการก็คือให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งการ
ประเมินไปที่ผู้ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ก็จะขยายให้ถึง
เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

 เรื่องของการช าระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน ก าหนดเดิมแจ้งเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ ผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งจะต้องมาช าระเงินที่องค์การบริหารส่วนต าบลภายใน
เดือนเมษายน ๒๕๖๔ แต่กระทรวงมหาดไทยขยายให้ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ก็คือ
สรุปว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งได้ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ แต่ท่านได้รับ
หนังสือไปแล้ว แต่กฎหมายเดิมให้มาช าระเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ท่านสามารถมา
ช าระเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ได้เพราะกระทรวงมหาดไทยขยายให้ ๒ เดือน และ
ภายในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ยังสามารถผ่อนช าระภาษีได้ ๓ งวด 
คืองวดที่ ๑ เดือนเมษายน ขยายเป็นเดือนมิถุนายน 

    งวดที่ ๒ เดือนพฤษภาคม ขยายเป็นเดือนกรกฎาคม 
    งวดที่ ๓ เดือนมิถุนายน ขยายเป็นเดือนสิงหาคม 
 ก็เป็นเรื่องของช่วยเหลือผ่อนปรนไม่ให้เกิดความเดือดร้อนสามารถผ่อนได้ ๓ งวด 

หากท่านใดยังไม่มาช าระภาษีจะมีหนังสือแจ้งเตือนให้มาช าระตามกฎหมายเดิม
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่านสามารถมาช าระได้ภายในเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๔ การแจ้งรายการภาษีค้างช าระให้กับส านักงานที่ดินกฎหมายเดิมภายในเดือน 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ก็ขยายเวลาออกไปภายในเดือนสิงหาคม เป็นเรื่องของการขยาย



11 

 

ก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๔   เรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้ร่วมประชุมได้รับทราบและขอให้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบด้วย ขอบคุณครับ 

 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระนี้ เป็นการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔  
ขอเชิญท่านเลขานุการประธานสภาฯ ครับ แต่เนื่องจากขณะนี้เวลาใกล้เที่ยงแล้วผม
ขอพักการประชุม รับประทานอาหารกลางวันโดยนัดประชุมต่อ เวลา ๑๓.00  น.
ครับ 

 

พักการประชุม เวลา 12.00 น.(รับประทานอาหารกลางวัน) 
 

เริ่มประชุม  เวลา 13.00น. 
 

ประธานสภาฯ - ในช่วงก่อนพักการประชุมก็เชิญท่านเลขานุการประธานสภาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
สภาฯ เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔  ขอเรียนเชิญ
ครับ 

 

เลขาฯประธานสภาฯ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ ส าหรับระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องการพิจารณาก าหนดสมัย
ประชุมสภาฯสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นประจ าทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เ พ่ิมเติม ฉบับที่  ๒ พ.ศ.  ๒๕๕๔ ในการประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก               
ให้ประธานสภาฯ ปรึกษาหารือ ก าหนดการประชุมสมัยสามัญประจ าปีว่าจะมีกี่สมัย 
แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วันกับให้ก าหนดเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

 จึงให้สมาชิกสภา อบต. ได้เสนอว่าในปี 256๓ จะมีสมัยประชุมสมัยสามัญกี่สมัยซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดว่าปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ สองสมัยหรือหลาย
สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดแต่ต้องไม่เกิน ๔ สมัย วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดและสมัยประชุม
สมัยสามัญ สมัยหนึ่งให้มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ แต่ถ้าเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจท าค าร้องยื่นต่อ
นายอ าเภอ ขอเปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้นายอ าเภอเรียกประชุมวิสามัญ
ได้ จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอโดยส่วนใหญ่ในการประชุมสมัยสามัญทุกๆ ปี 
ท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ครั้งแรก และสมัยที่ ๒ วันที่ ๑ 
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– ๑๕ พฤษภาคม ก็จะมีการประชุมในเรื่องรายงานผลแผนพัฒนาครั้งแรก และใน
สมัยที่ ๓ ช่วงวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และสมัยที่ ๔ ในช่วง วันที่ ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน เพ่ือรายงาน
แผนพัฒนาครั้งที่ ๒ และสมัยแรกของปีถัดไปในช่วง วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ของ
ปีต่อไป ซึ่งเป็นแนวทางของปีก่อน ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ขอเชิญท่านประธานสภาฯ      
ได้ปรึกษาหารือกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือมีข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ด าเนินการตามนี้ ขอขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ - ผมขอเชิญสมาชิก อบต. เสนอว่าจะประชุมสมัยสามัญ ในปี ๒๕6๔ กันกี่สมัยและ
เมื่อใด รวมทั้งสมัยแรกของปีถัดไปด้วยครับ 

 

นายสุวรรณ ลิ้มไพบูลย์ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์เก้าต้น 
ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ ลิ้มไพบูลย์ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓  ขอเสนอให้มีสมัยประชุม ๔ สมัยในปี 256๔ โดย
ก าหนดดังนี้ 

 สมัยแรกวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ 256๔ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว (ประชุมวันนี้) 
 สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม 256๔ 
 สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม 256๔ 
 สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ –๑๕ พฤศจิกายน 256๔ และสมัยแรกของปี ๒๕6๕ คือ 
 ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕6๕ ครับ 
 

ประธานสภาฯ - ขอมติรับรองด้วยครับ 
 

นางปิยะธิดา อุทัยชัย - เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางปิยะธิดา อุทัยชัย สมาชิก อบต.หมู่ที่  ๑        
ขอรับรองค่ะ 

 

นายสมศักดิ์ ยอดวัน - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสมศักดิ์ ยอดวัน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓        
ขอรับรองครับ 

 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภา อบต. จะเสนอเพ่ิมเติมหรือเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ถือว่ามติท่ีประชุมให้ก าหนดสมัยประชุมตามที่ท่าน สุวรรณ ลิ้มไพบูลย์ เสนอ
นะครับ ผมจะประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 

 

ที่ประชุม - มติเป็นเอกฉันท ์ตามท่ีท่าน สุวรรณ ลิ้มไพบูลย์ เสนอข้างต้น 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ - ส าหรับระเบียบวาระอ่ืน ๆ นี้ มีสมาชิกท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอปรึกษา หารือ ในที่
ประชุมสภาฯ ครั้งนี้ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น   
ว่าหมู่บ้านที่ท่านรับผิดชอบนั้นมีปัญหาอะไรที่อยากจะเสนอในที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ 
ขอเรียนเชิญครับ 
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ร.ต.ต.สมชาย พูลทอง - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์เก้าต้น 
ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ร.ต.ต.สมชาย พูลทอง 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที ๒ ผมขอเสนอเรื่องการถมถนนคอสะพานเส้นทางจากหน้า   
วัดส าราญขอเสริมถนนทางด้านซ้ายซึ่งรถวิ่งเข้าเมืองกับรถที่จะเลี้ยวซ้ายออกกรม
ชลประทานเพราะตรงนั้นเป็นถนนสูงจะขอปรับถนนขยายอัตราตีนตะขาบให้กว้าง
ขึ้นและตัดราบลงมาเพราะรถมาจากบ้านผู้ใหญ่อมร ศรีนภา จะเลี้ยวซ้ายและรถที่จะ
เข้าเมืองจะเกิดการจราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะรถต้องรอเลี้ยวซ้าย
ถนนมันแคบขอขยายถนนทางลงสะพานคู่หมู่ท่ี ๑ และหมู่ท่ี ๒ ขอบคุณครับ 

 

ปลัด อบต. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ  ครับทางผู้อ านวยการกองช่างบอกว่าอยู่ในแผนพัฒนาฯ ส ารวจ
ประมาณการความเป็นไปได้ และเรื่องค่าใช้จ่าย ต้องลองดูว่าต้องขออนุญาต
ชลประทานหรือไม่ มีค่าใช้จ่ายเท่าไร ก็อยู่ในแผนพัฒนาฯ แล้วครับ ขอบคุณครับ 

 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
 

นางเกณิกา พุ่มพวง - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์เก้าต้น 
ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางเกณิกา พุ่มพวง ประธาน 
อสม.หมู่ที ๒ ท่อประปาของเทศบาลเมืองลพบุรีแตกมาซ่อมบ ารุงแล้วแต่ท าให้ถนน
เสียหาย จะแจ้งด าเนินการอย่างไร เพราะเป็นถนนขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น ขอบคุณค่ะ 

 

ปลัด อบต. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ ผมฝากผู้อ านวยการกองช่างด้วยนะครับกรณีมาขุดซ่อมประปาแล้วคืน
สภาพผิวถนนไม่ดีท าให้ประชาชนล าบาก ก็ประสานไปที่เทศบาลอาจจะถ่ายรูป
ประกอบไปว่ามีการซ่อมท่อประปาแล้วคืนสภาพผิวการจราจรไม่ดีอาจจะเกิด
อันตราย ก็ขอรับเรื่องไว้และจะประสานเทศบาลเมืองลพบุรีให้นะครับ 

 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
 

นายวีระ ขุนเงิน - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์เก้าต้น 
ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมวีระ ขุนเงิน สมาชิกสภา 
อบต.หมู่ที่ ๑๒ เรื่องน้ าประปาปัญหามีมาก ถ้าหากมีการหารือหรือว่าสามารถตกลง
กันได้ว่าในช่วงงบประมาณ ๒๕๖๕ ผมอยากจะเสนอว่าอยากจะให้เปลี่ยนเป็น     
ท่อหน้า ๘ จะได้มีความคงทน ในส่วนตัวผมนะครับถ้าหากปรับปรุงในส่วนนี้ได้
โครงสร้างในส่วนนี้ต้องรองรับไว้ก่อน น้ าประปาในหมู่บ้านผมเป็นน้ าของหมู่บ้านแต่
เป็นน้ าบาดาล ทางบายพาสเสียหายบ่อย ขุดเจาะ ท่อเสีย ก็จ่ายแต่เฉพาะค่าท่อ 
ค่าแรงก็ไม่จ่าย ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องน้ าประปา เพราะในเขตของหมู่บ้ าน
งบประมาณก็มีไม่มาก อีกปัญหาก็เคยถามว่าการประเมินที่ดินในเขตต าบล         
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โพธิ์เก้าต้น เขตใดบ้างเป็นสีเขียว เป็นอุตสาหกรรมต่างๆ ก็อยากจะได้รับค าตอบจาก
ท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์เก้าต้น  ขอบคุณครับ 

 

ปลัด อบต. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ เรื่องประปาวิธีการออกแบบประมาณการ อาจจะของบประมาณของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ในอนาคตหมายถึงว่าถ้าเราท าขนาดใหญ่ๆ      
มีแหล่งผลิต เราเขียนแบบรอไว้แต่แบบแปลนอาจจะต้องใช้เวลานาน เรื่องของการ     
วางท่อ ทางกองช่างก็อาจจะท าแบบไว้ แต่ถ้าปี ๒๕๖๕ เราขอไม่ทัน เราก็ขอ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่ก็ขอให้แบบเราพร้อมทั้งหมดแล้วก็ขอไปเลย กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีเงินจ านวนมาก เราอาจจะท าทั้งระบบไปเลยวางท่อ
ขนาดหน้า ๘ และก็มีปรับปรุงแหล่งผลิต ก็ออกแบบไว้เป็นปีและก็ขอปีถัดไปขอให้
แบบเราพร้อมที่จะขอเงินเฉพาะกิจ เพราะถ้าเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล     
โพธิ์เก้าต้นเอง ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากไม่เพียงพอ ก็ในการออกแบบประมาณ
การล่วงหน้าไว้ก็อาจจะช่วยบรรเทาไป เรื่องที่ดินติดต่อที่ผู้อ านวยการกองช่างได้เลย
เพราะเขาจะก าหนดผังเมืองรวมไว้ ว่าโซนนี้เป็นโซนเกษตร โซนอุตสาหกรรม ที่อยู่
อาศัย เขาจะมีประกาศและก็มีแผนที่แนบท้ายของการประกาศผังเมือง และผังเมือง
รวมของจังหวัดลพบุรีไว้ ต าบลโพธิ์เก้าต้นก็ส่วนหนึ่ง ฝากกองช่างอาจจะท าเป็น
ประกาศสรุปว่าพ้ืนที่โซนใดเป็นสีอะไรและแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ เราก็สรุปให้
อาจเป็นกระดาษ A๔ ว่าโซนหมู่นี้อยู่ในเขตอะไร ท ากิจกรรมต่างๆ มีข้อห้าม
อะไรบ้าง ก็เป็นทางที่ดีที่ประชาชนจะอ่านแล้วเข้าใจได้ ก็ขอบคุณท่านวีระ ขุนเงิน
ครับ 

 ผมขอฝากเรื่องการประเมินเรื่องความโปร่งใส(ITA) ปีผ่านมาลพบุรีมีผ่านทั้งหมด    
๑๒ แห่ง เรื่องของความโปร่งใส คณะกรรมการ ปปช. เขามาประเมินท้องถิ่นทั้งหมด 
เราเป็นหนึ่งในท้องถิ่นท่ีผ่านความโปร่งใส ในเรื่องของการบริการ ฯลฯ ก็ไม่มีในเรื่อง
ของทุจริต ขั้นตอนความเป็นธรรมในการท างานก็ได้จากการมีส่วนร่วมจากท่าน
สมาชิกสภาฯ ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และพวกเราที่เป็นผู้แทนชุมชน ในการที่จะ
ท างาน     ในส่วนนี้ ปีนี้ก็จะมีการประเมินอีก การประเมินเขาก็จะใช้วิธีสุ่มจาก
มหาวิทยาลัย ปีที่ผ่านมาเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส านักงาน ปปช. จะจ้างมหา
วิทยาลัยหรือหน่วยงานสถาบัน ลงมาประเมิน การประเมินอาจจะใช้โทรศัพท์โทรมา
ถามท่านว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นมีผลประโยชน์ มีการเรียกรับ
ประโยชน์อะไรหรือไม่ หรือบริษัท ห้างร้าน หรือผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มาติดต่อเสียภาษี 
มีการมีนอกมีในอะไรหรือไม่ ก็ฝากน าเรียนให้ทุกท่าน ถ้ามีโทรศัพท์โทรมาถึงท่านก็
รับสายและตอบตามความเป็นจริงก็จะมีประโยชน์ต่อท้องถิ่นของเรา อบต.เราก็ผ่าน
เกณฑ์มาตลอด ปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีข่าวว่าอันดับสุดท้าย
ของประเทศไทยเรื่องของความโปร่งใสก็คือส่วนนี้ แต่จริงๆ แล้วไม่ได้มีการทุจริตแต่
เป็นเรื่องของการประเมิน ความเข้าใจเรื่องของตัวชี้วัดเอกสารที่น าเข้าระบบ อย่าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นไม่มีนายก เขาให้มีเบอร์โทรศัพท์ของ
ผู้บริหารที่เป็นของฝ่ายการเมือง และของข้าราชการประจ าสูงสุด เจ้าหน้าที่ที่ท าก็ใส่
เบอร์ผมเพียงเบอร์เดียว เบอร์การเมืองไม่มีเพราะเราไม่มีนายกฝ่ายการเมือง 
คะแนนส่วนนี้เป็นศูนย์ เพราะเขาไม่เข้าใจการท างานของท้องถิ่นว่าเป็นอย่างไร 
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คะแนนเราตกไปมากเลย เพราะผู้ที่รับประเมินอาจจะไม่เข้าใจเรื่องหลักการ
กฎหมายของท้องถิ่น เพราะฉะนั้นก็เหมือนกัน อบจ. เขาก็ไม่ได้มีทุจริตอะไรแต่การ
ประเมิน ความเข้าใจหรือการน าเข้าข้อมูลผิดพลาดทางเอกสารท าให้คะแนนหายไป 
แต่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นผ่าน ก็มีผ่านประมาณ ๑๒ แห่งจาก ๑๐๐ 
กว่าแห่ง ก็ต้องขอขอบคุณพวกเรา ก็ฝากทุกท่านด้วยในการประเมิน ITA นะครับ 
ขอบคุณครับ 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
 

นางปิยะธิดา อุทัยชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์เก้าต้น 
ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางปิยะธิดา อุทัยชัย สมาชิก
สภา อบต.หมู่ที่ ๑ อยากสอบถามเรื่องเงินผู้สูงอายุที่เก็บเงินไปแล้วต้องใช้คืนหรือไม่
ของหมู่ที่  ๑ มีประมาณ ๔ ราย เงินที่ส่งไปแล้วทางองค์การบริหารส่วนต าบล      
โพธิ์เก้าต้นจะคืนให้กับประชาชนหรือไม่ อีกเรื่องคือได้ขอหินคลุกไว้ซ่อมแซมถนน
อยากทราบว่าได้ลงหินคลุกตามซอยของหมู่ที่ ๑ ให้หรือยังค่ะ ขอบคุณคะ 

 

ปลัด อบต. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ เรื่องผู้สูงอายุที่เป็นข่าวเป็นบ านาญพิเศษซึ่งลูกเสียชีวิตจากการรับ
ราชการทหารแล้วเขาให้พ่อ-แม่ได้รับเงินบ านาญพิเศษ ส่วนนี้ก็คิดว่าจะเป็นสิทธิ์    
แต่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ว่าห้ามรับเงินอ่ืน เพราะฉะนั้นเรายึดตาม
ระเบียบ ตราบใดที่ยังไม่แก้ระเบียบ แต่ถ้าแก้ระเบียบแล้วก็อาจมีผลย้อนหลังให้
ส าหรับบ านาญพิเศษ บ านาญพิเศษไม่ใช่ของตัวเองเป็นของลูกที่ไปรบแล้วเสียชีวิต
ซึ่งสวัสดิการทหารเขาให้ พ่อ-แม่ แต่ถ้าเป็นบ านาญส่วนตัวยังไม่ได้รับการพูดถึง       
ถ้าตนเองได้รับบ านาญแล้วมาแจ้งถือว่าเจ้าตัวทราบอยู่แล้ว แต่กรณีนั้นเขาอาจจะไม่
ทราบ แต่ตอนนี้ก าลังมีมุมมองว่าต้องคืนก่อนหรือไม่ ก็คือต้องคืนก่อนแล้วถ้าจะมี
เรื่องยกเว้นให้ก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าไม่คืนก็จะผิดกฎหมาย ผิดระเบียบทันที 
เพราะมีหนังสือสั่งการ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินผู้สูงอายุว่าห้าม   
รับซ้ าซ้อนกัน แต่บ านาญพิเศษอาจจะได้รับการยกเว้นต้องรอกันไป แต่ถ้าบ านาญ
ปกติซึ่งตนเองได้รับบ านาญอยู่แล้ว อาจจะไม่ได้รับการยกเว้น แต่ภาพรวมตอนนี้ก็
คือต้องคืนก่อน แต่ถ้ามีการแก้ไขระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่จะต้องคืนให้ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นก็จะด าเนินการเบิกคืนให้  
ส่วนเรืองหินคลุกก็จะต้องว่าอ านาจของนายกฯหรือไม่ ถ้างบประมาณไม่มากนักมี
เงินงบประมาณก็น าไปลงซ่อมแซมได้เลย แต่ถ้าไม่ได้คือเป็นโครงการใหญ่ๆ ติดว่า
ต้องเป็นอ านาจของสภาฯ ต้องมีการผ่านสภาฯก่อน ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร อันนี้
คือหลักการท างานของผม ขอชี้แจง ๒ เรื่อง เรื่องลงหินคลุกซ่อมแซมถนนเป็น
อ านาจของนายกฯ ฝากให้ผู้อ านวยการกองช่างไปดูที่ขอมาว่ามีหมู่ใดบ้าง และดูว่ามี
งบประมาณเพียงพอท าช่วงใดได้ก็จะท าเลย แต่ผู้สูงอายุยกเว้นไม่คืนเงินเกินอ านาจ
ที่ผมจะยกเว้นให้ ตอนนี้เรียกเงินคืนก็ต้องคืนก่อน ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ขอบคุณครับ 
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