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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งที่ 1  เม่ือศุกร์ที่  ๑4พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

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

 

ผู้มาประชุม     ต าแหน่ง 
 

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

 

ผู้ลาประชุม   ไม่มี 
 

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. นางแหลง  ลิ้มไพบูลย์ อสม.หมู่ที่ 13  
8. นางภาขวัญ  เชิงคีร ี  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
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9. นางสมพร  อ่อนดี  อสม.หมู่ที่ 3  
10. นางสมควร  แดงงาม  ประธาน อสม.หมู่ที่ 7 
11. นายปรีชา   แสงไสว  สาวัตรก านัน   
12. นางสมคิด  ดิษเจริญ  ประธาน อสม. หมู่ที่ 11 
13. นางชัญญา  ผลเกต ุ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14. นายทวีป  มณฑา  อปพร. 
15. นายวีระ   เพ็ชรลิตร อปพร. 
16. นายวันชัย  ใจเที่ยง  อปพร. 
17. นายคมกฤช  เอกสินธุ์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
18. นางสาวมณิสรา  ด ารงพงษ์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน   
19. นายธนากร  ธรรมรัก  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
ในฐานะเลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นทุกท่านเข้าห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นและกล่าวเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 

เปิดประชุมเวลา  09.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ประธานสภาฯ - เรียนท่านสมาชิก อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตอลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ผมนายประจวบ  ล าจวน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น        
โดยในวันนี้ เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที่  ๑ วันศุกร์ที่             
๑4 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
ส าหรับการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 

ครัง้ที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ) 
 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

3.1 เรื่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา2019(โควิด 19) 

 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑ เรื่องการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต าบล
โพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

  ๔.๒ เรื่องการพิจารณาการท ากิจการนอกเขต (การจัดเก็บขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลต าบลโพตลาดแก้ว) 

  4.3 เรื่องการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ประธานสภาฯ - ส าหรับระเบียบวาระท่ี ๒ คือ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมขอให้
ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น ได้ตรวจดูส าเนารายงาน         
ก า รปร ะชุ มค รั้ ง ที่ แ ล้ ว คื อ  ก า รปร ะชุ ม สมั ยส ามัญ  สมั ยที่  ๑  ค รั้ ง ที่  ๑                  
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านแล้ว และท่านคงได้
อ่านส าเนารายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขและเพ่ิมเติม ก็ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์       
พ.ศ. ๒๕๖4  นะครับ 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
  

 3.1 เรื่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิด 19) 

 

ประธานสภาฯ - ส าหรับระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพ่ือทราบเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ผมขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจง
ต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญครับ 

 

ปลัด อบต. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านครับ กระผมว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุม    
ในวันนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019       
(โควิด 19)  โดยเรามีการตรวจคัดกรอง มีการเว้นระยะห่างในการนั่งประชุม ส าหรับ
ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ผมขอมอบให้ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ชี้แจงแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) ในพ้ืนที่และสถานการณ์ต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติครับ เชิญผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขฯ ครับ 

 

ผู้อ านวยการกอง - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
สาธารณสุขฯ ส่วนต าบลโพธิ์ เก้ าต้น  ท่ านสมาชิก  อบต.  และผู้ เ ข้ าร่ วมประชุมทุกท่ าน              

ดิฉันสิบเอกหญิงพิฐชญาณ์ จิรสวานนท์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอชี้แจงในกรณีของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตอนนี้มีค าสั่งจาก
จังหวัดเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ว่าหากมีท่านใดเดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงสูง
เข้ามาในพ้ืนที่ของเราต้องแจ้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ หรือที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   
นะคะ เพราะผู้ที่เดินทางมาจากนอกพ้ืนที่นั้นเราไม่สามารถทราบได้ว่าเขาติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 มาหรือไม่ เพราะจะไม่แสดงอาการ ตรวจครั้งแรกอาจจะ       
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ไม่พบเชื้อ ต้องตรวจครั้งที่สอง ที่สาม จึงจะพบเชื้อเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการคัดกรอง
คนในชุมชนและคนต่างถิ่น ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงคือผู้สูงอายุและผู้ที่มี  
โรคประจ าตัว ส่วนใหญ่โรคจะมาจากลูกหลานที่มาจากต่างถิ่น มาจากพ้ืนที่เสี่ยง 
และไม่มีการป้องกัน ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย ระบบบริการทางด้านสาธารณสุข     
ของเราตอนนี้อยู่ ในขั้นวิกฤตแล้ว ก็ขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาฯ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หากในหมู่บ้านมีการกินเลี้ยงสังสรรค์กัน หรือเล่นการพนัน ฯลฯ ที่มีการ
รวมตัวกัน ขอให้ท่านแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้เข้าไปหยุดหรือเลิก ณ ตอนนั้นเลย เพราะว่า
ผิดกฎหมายฝ่าฝืนค าสั่งจังหวัด ฝากท่านสมาชิกสภาฯ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกัน
สอดส่องดูแลด้วยนะคะเพ่ือเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
และท่านใดที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยออกนอกเคหะสถานมีความผิดต้องถูกปรับ         
เป็นค าสั่งของทางจังหวัดลพบุรี ฝากทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยให้ด าเนินการดังนี้ค่ะ  
- ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ า หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ 
- รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม 
- สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้ 
- ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก 
- ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษช าระเม่ือไอหรือจาม 
- เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย 
- หากมีไข้ ไอ และหายใจล าบากโปรดไปพบแพทย์ 
โปรดติดต่อล่ วงหน้า เ พ่ือที่ ผู้ ให้บริการด้ านสุขภาพจะแนะน าให้คุณไปยั ง
สถานพยาบาลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการ
แพร่กระจายของไวรัสและการติดเชื้ออ่ืนๆ 
หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่สวมแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อ่ืน อย่างไรก็ตาม 
หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ไม่ได้      
จึงควรรักษาระยะห่างและหมั่นท าความสะอาดของมือร่วมด้วย รวมถึงปฏิบัติตาม
ค าแนะน าจากหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะ ต้องขอขอบคุณและขอให้ทุกท่านปลอดภัย ขอบคุณค่ะ 
 

ปลัด อบต.  - มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับส าหรับสถานการณ์โควิด 19 วันนี้ยอดในประเทศ 
จ านวน ๒,๒๕๖ คน เมื่อวานจ านวน ๔,๐๐๐ คน รวมผู้ติดเชื้อในเรือนจ าด้วย    
ลพบุรีตอนนี้ก็เกือบ ๒๐๐ คนแล้ว เพราะว่าตอนนี้โรคจะไม่มีอาการ ไม่มีไข้ ตรวจ
ครั้งแรกอาจจะไม่พบเหมือนที่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯพูด ต้องตรวจสองรอบ 
สามรอบจึงจะพบ ก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างที่บอกหากมีท่านใดเดินทางเข้า
มาท่านก็แจ้งมาทางผู้ใหญ่บ้านหรือแจ้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ เพราะ    
นายกฯ ปลัดฯ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นกรรมการฯ สามารถที่จะไปก าหนด
มาตรการในการควบคุม กักตัวต่างๆ หรือแจ้งทางสาธารณสุขฯ ได้ ฉะนั้นเรื่อง
สถานการณ์โควิด 19 ก็ฝากท่านสมาชิกสภาฯ นะครับ  
ส าหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 นั้น วัคซีนสามารถช่วยได้ เมื่อวานผมไปประชุม 
นายอ าเภอเมืองลพบุรีท่านบอกว่าตอนนี้คิวของผู้สู งอายุ  ๖๐ ปีขึ้นไปและ          
ผู้ป่วย ๗ โรค ของจังหวัดลพบุรีมีจ านวนน้อยมากอาจจะเกิดจากความกลัวและ
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หวาดระแวง ถ้าถามว่าฉีดวัคซีนดีหรือไม่ ตอบว่าดี คือ ๑.คนเรามีภูมคุ้มกันอยู่
ถึงแม้ว่าจะป้องกันเพียง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ สามารถติดเชื้อได้แต่อาการไม่รุนแรงไม่ตาย
แน่นอนและอาจจะไม่เป็นหนักอาจจะติดอยู่ในภาวะสีเขียวคือเป็นอาการปกติ      
แต่ถ้าไม่ฉีดวัคซีนมีสิทธิ์ตายไดค้รับ 

 การฉีดวัคซีน COVID-19 ได้รับการยืนยันแล้วว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค COVID-19 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องท าควบคู่ไปกับการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง 
ล้างมือให้บ่อย และเลี่ยงพ้ืนที่แออัด วัคซีนป้องกันโควิด-19 จะช่วยกระตุ้นให้
ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมา ช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อใน
อนาคต แต่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งหลังฉีดวัคซีนร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันข้ึนมาได้  

   อาการข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
ผู้ที่รับวัคซีนอาจมีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนหรือไม่มีก็ได้  อาการข้างเคียงที่
อาจพบได้มีดังนี ้
- อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ ปวด บวม แดง คัน หรือช้ าบริเวณที่ฉีดยา อ่อนเพลีย 
และรู้สึกไม่สบายตัว ปวดศีรษะเล็กน้อย อาการคล้ายมีไข้   คลื่นไส้ ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อและข้อ 
- อาการที่พบได้ไม่บ่อยหรือพบได้น้อย เช่น มีไข้ มีก้อนที่บริเวณที่ฉีดยา เวียนศีรษะ 
มึนงง ใจสั่น ปวดท้อง อาเจียน ความอยากอาหารลดลง เหงื่อออกมากผิดปกติ     
ต่อมน้ าเหลืองโต อาการเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ เจ็บคอ น้ ามูกไหล ไอ    
เป็นต้น 
ผมแนะน าให้สมัครรับการฉีดวัคซีนไว้ก่อน แต่ถ้าถึงวันฉีดวัคซีนแล้วเปลี่ยนใจไม่ฉีด   
ก็ได้ แต่ถ้าวันนี้ท่านไม่ได้สมัครไว้แล้วแต่เห็นว่าเขาฉีดแล้วดีอยากจะเปลี่ยนใจ      
มาฉีดแต่ไม่ลงทะเบียนไว้ก็ต้องรออีกนาน เมื่อวานท่านนายอ าเภอเมืองลพบุรี      
เชิญผม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ไปประชุม ผมมีใบสมัครฉีดวัคซีนมาแจกด้วยวันนี้         
ท่านก็น าไปแจกให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ๗ โรคได้ เพราะฉะนั้นฝากท่านสมาชิกสภาฯ 
พ่ีน้องอสม. ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย จะได้ เรียนท่านนายอ าเภอเมืองลพบุรี          
ว่าผมได้ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมสภาฯ ให้แล้ว แต่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ผ่านทาง   
ก านัน ประธาน อสม. เมื่อวานไปประชุมร่วมกัน ก็เป็นเรื่องของรณรงค์ในการ      
ฉีดวัคซีน และผมได้ขอสนับสนุนวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไปยังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลพบุรี ไม่ว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยสเปรย์แอลกอฮอล์
พ่นฆ่าเชื้อ เพ่ือน ามาแจกจ่ายให้ราษฎรในพ้ืนที่ของเรา ก็คงรออยู่ว่าจะได้หรือไม่ 
และส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ของค าสั่งจังหวัด     
ไม่ว่าจะเป็นด้านการด ารงชีวิต ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการสงเคราะห์    
ด้ า น อ่ื น ๆ  ป ร ะช า ช น ส า ม า ร ถ ยื่ น ข อค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ไ ด้ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้ ซึ่งคงจะ
พิจารณาด าเนินการต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
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 4.1 เรื่องการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ต าบล
โพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 

ประธานสภาฯ - ส าหรับระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ ๑ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผมขอเชิญฝ่ายบริหาร  
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญครับ 

 

ปลัด อบต. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณพ.ศ.  ๒๕๖๔ โครงการซ่อมสร้ างถนนลาดยางแบบ             
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี   
ผมขอมอบให้ผู้อ านวยการช่างได้ชี้แจงถึงความจ าเป็นที่ได้ไปส ารวจถนนและการ  
ร้องทุกข์ของประชาชนหมู่ที่ ๑ ว่าเพราะเหตุใดจึงต้องโอนงบประมาณรายจ่าย      
มาซ่อมแซมโดยด่วนครับ เชิญผู้อ านวยการกองช่างครับ 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย   
ธีร์ธวัชย์ แตงกลิ่น ผู้อ านวยการกองช่าง ส าหรับโครงการที่จะโอนงบประมาณ      
มาซ่อมสร้าง เนื่องจากเป็นผลพวงจากภัยแล้งที่เราได้ประสบกันมาและน้ าที่เคย   
พยุงผิวจราจร พยุงถนนไว้ตอนนี้ไม่มี จึงส่งผลให้ถนนทรุดเป็นร่อง ซึ่งในพ้ืนที่เรา    
ก็มีหลายจุดด้วยกันที่มีลักษณะคล้ายๆกัน ส าหรับในส่วนของหมู่ที่ ๑ ถนนทรุดและ   
มีความต่างระดับกันพอสมควร ท าให้เกิดอุบัติเหตุมาแล้ว เนื่องจากถนนทรุดและ  
ความต่างระดับกัน ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ท่านก็ขอให้ออกไปส ารวจให้ ทางกองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นได้ออกไปส ารวจแล้วเห็นว่าถนนสายบ้าน     
นายโกมล ปั้นเอี่ยม ช ารุดตลอดสายซึ่งบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ไว้แล้วแต่ใช้งบประมาณจ านวนมากเกือบล้านบาท แต่ทางกองช่างพิจารณาแล้วเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน เห็นว่าสมควรจะซ่อมเฉพาะจุดที่ส าคัญและ
อันตรายจริงๆ ประมาณการมา ๒ จุด จุดที่ ๑ จ านวน   ๒๐ เมตร จุดที่ ๒ จ านวน 
๑๐ เมตร ส าหรับในส่วนของหมู่ที่ ๕  ท่านสมาชิกก็แจ้งมาสายบ้านจ่าชลแต่อยู่ใน
ข้อบัญญัติแล้วและก าลังด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ ส่วนช่วงต้นทางขึ้นมา ผู้ใหญ่
จวนได้มาขอหินเกล็ดไปซ่อมแซมถนนไว้ก่อน จริงๆ สภาพถนนตอนนี้จะเหมือนกัน
ทั้งต าบลเนื่องจากสภาพภัยแล้ง ประกอบกับงบประมาณที่เราก าลังจะด าเนินการ
แก้ไขเร่งด่วนนั้นไม่เพียงพอ จึงต้องแก้ไขเฉพาะจุดที่ส าคัญจริงๆ ก่อน หากมีท่านใด
สงสัย สอบถามได้นะครับ ขอบคุณครับ   

 

ปลัด อบต.  - ครับ เพ่ิมเติมจากที่ผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจง ถนนส่วนใหญ่แตกร้าวเนื่องจาก
น้ าแล้งไม่มีน้ าพยุง อย่างเช่นเส้นนี้ก็ช ารุดมากพอสมควรอาจจะเกิดอุบัติเหตุ และ      
ก็มีหมู่ที่  ๕ และเส้นถนนสายคันคลองก็มีช ารุดพอสมควรซึ่ งอาจจะต้องใช้
งบประมาณสูง แต่ผมก็พยายามของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจส่วนหนึ่ง ซึ่งถ้า
ค านวณมาจ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท อาจจะขอจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบ้าง ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจบ้าง เพราะของหมู่ที่ 1 นั้น ถ้าท าถนน     
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ทั้งเส้นก็น่าเป็นเงินเกือบล้านบาท จึงให้ผู้อ านวยการกองช่างประเมินมา ซ่อมสร้าง
ประมาณ ๑๗๗,๐๐๐ บาทก่อน ตามประมาณการที่แจกให้ทุกท่านแล้ว โดยการโอน
เงินที่ เหลือจากการประมูลของถนนหมู่ที่  ๑๑ ที่รอท าสัญญามีเงินเหลืออยู่ 
๒๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บาทจากราคากลาง ก็สามารถโอนมาได้เรื่องที่ประชาชน
เดือดร้อนแล้วพอท าได้ผมก็จะท าให้ก่อน ส่วนในข้อบัญญัติทั้งหมดผมคิดว่า          
ได้ท าแน่นอนทุกเส้น จะมีปัญหาอยู่ที่หมู่ที่ ๙ ถ้าเคลียร์เส้นทางได้ก็อาจจะท าได้     
แต่ถ้าเคลียร์เส้นทางไม่ได้อาจจะต้องปล่อยตกไป ก็ฝากท่านอบต.สมชาย ม่วงลอง
และอบต.สมบูรณ์ ก้านนาค ด้วย ถ้าตามระเบียบกฎหมายถ้าทางเดินกันมา ๑๐ ปี 
๒๐ ปี ก็เป็นภาวะจ ายอมหมดถึงโฉนดไม่ได้ตัดก็สามารถด าเนินการได้แต่ก็ไม่อยากมี
ปัญหาฟ้องร้องกัน ก็ฝากทั้ง ๒ ท่านด้วยถ้าหากยินยอมก็สามารถมาเซ็นต์ยินยอมที่
นิติกรได้และจะด าเนินการท าให้ท่านได้ใช้ประโยชน์กัน ส่วนของหมู่ที่ ๑ ก็ต้องขอมติ
จากท่านสมาชิกสภาฯ ซึ่งเป็นอ านาจของสภาฯ ในการพิจารณาว่าจะเห็นชอบให้โอน
หรือไม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ  ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขออนุญาตท่าน
ประธานได้ด าเนินการต่อที่จะให้สมาชิกได้อภิปราย เชิญท่านประธานครับ 
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ - ถ้าอย่างนั้นจะเป็นการขอความเห็น ผมขอให้เลขาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะ
ครับ 

 

เลขานุการสภาฯ - ผมจะตรวจนับองค์ประชุมก่อนนะครับ สมาชิกจ านวน ๒๑ คน รวมท่าน
ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ตรวจนับแล้วครบองค์ประชุม ครับ 

 

ประธานสภาฯ - สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ 
ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ตามที่ท่านปลัด อบต. ปฏิบัติ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นเสนอได้โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม - ที่ประชุมเห็นชอบจ านวน ๒๑ คนเป็นเอกฉันท์เนื่องจากประธานสภาฯ เห็นชอบ
ด้วย 

 

ประธานสภาฯ - ก็ถือว่ามีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ต าบลโพธิ์เก้าต้น 
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ตามรายละเอียดข้างต้นนะครับ โดยผมขอใช้สิทธิ์
ออกเสียงด้วย 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
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4.๒ เรื่องการพิจารณาการท ากิจการนอกเขต (การจัดเก็บขยะมูลฝอยและ        
สิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลต าบลโพตลาดแก้ว) 
 

ประธานสภาฯ - ส าหรับระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องการพิจารณาการท ากิจการนอกเขต (การจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลต าบลโพตลาดแก้ว) ผมขอเชิญฝ่ายบริหาร
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ แต่เนื่องจากขณะนี้เวลาใกล้เที่ยงแล้วผมขอพักการ
ประชุม รับประทานอาหารกลางวันโดยนัดประชุมต่อ เวลา ๑๓.00  น.ครับ 

 

พักการประชุม เวลา 12.00 น.(รับประทานอาหารกลางวัน) 
 

เริ่มประชุม  เวลา 13.00น. 
 

ประธานสภาฯ - ในช่วงก่อนพักการประชุมผมขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ เรื่องการ
พิจารณาการท ากิจการนอกเขต (การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล
ต าบลโพตลาดแก้ว) ขอเรียนเชิญครับ 

 

ปลัด อบต. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องการพิจารณาการท ากิจการนอกเขต (การจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลต าบลโพตลาดแก้ว) เนื่องจากกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปี ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๗ ปี ๒๕๖๒ มาตรา 73 ได้ก าหนดไว้ว่าการ
ที่เราจะไปท ากิจการนอกเขตต้องให้สภาฯ ยินยอมเห็นชอบก่อน ในระเบียบวาระนี้
เนื่องจากทางผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ได้รับการประสานงานโดยมีหนังสือแจ้ง
จากเทศบาลต าบลโพธิ์ตลาดแก้วว่ามีประชาชนในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ตลาดแก้วจ านวน
หนึ่งที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงติดต่อกับเรา ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ประชาชนและที่เป็น
บริษัท ห้างร้าน อย่างเช่น บริษัทก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ชิโนไฮโด บริษัทเซเว่น 
ตลาดนัดธารา บริษัทเมืองไทยแคปปิตอลจ ากัด ฯลฯ ต าบลโพธิ์ตลาดแก้วมีปัญหาว่า
เทศบาลโพธิ์ตลาดแก้วไม่มีรถขยะ ไม่มีการด าเนินการในเรื่องนี้ ไม่มีการออก       
เทศบัญญัติในเรื่องของการเก็บค่าขยะมูลฝอย แต่องค์การบริหารส่วนต าบล         
โพธิ์เก้าต้นเรามี เขาจึงขอความร่วมมือในการประสานงานร่วมมือกับท้องถิ่นด้วยกัน
ให้เราเข้าไปเก็บขยะมูลฝอยโดยยินยอมช าระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ เราก็ค านวณ
ว่าคุ้มค่าหรือไม่คือ รายได้ดูข้อมูลจากกองสาธารณสุขฯ เสนอมารายได้ต่อเดือน
ทั้งหมดประมาณ ๑๔ จุดด้วยกันประมาณเดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท รายปีที่เป็น
บ้านเรือนเก็บครั้งเดียวประมาณ ๗,๐๐๐ กว่าบาท สรุปแล้วรายได้ปีละประมาณ 
๑๕๖,๐๐๐ บาท ซึ่งเราก็ไปเก็บจ านวนไม่มากและก็ไม่ไกลจากพ้ืนที่เราเท่าไรนัก      
ก็เป็นรายไดข้องเราอีกทางหนึ่ง ซึ่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ คาดว่าจะเป็นก าไร
ของเราที่เรามีต้นทุนที่ไปเก็บคิดแล้วปีหนึ่งไม่น่าจะเกิน ๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ บาท 
เราน่าจะมีก าไรปีละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงมาน าเสนอให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
เห็นชอบว่าควรจะไปท ากิจการนอกเขตเก็บขยะหรือไม่ เพ่ือเสนอให้สภาเทศบาล
ต าบลโพตลาดแก้วพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เชิญท่านประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม    
ว่าจะให้เข้าไปด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลต าบล     
โพตลาดแก้วหรือไม่ เชิญท่านประธานครับ 
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ ถ้าอย่างนั้นจะเป็นการขอความเห็นสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท ากิจการนอกเขต 
(การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ตลาดแก้ว)  ตามที่   
ท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นเสนอ       
ได้โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม - ที่ประชุมเห็นชอบจ านวน ๒๑ คนเป็นเอกฉันท์เนื่องจากประธานสภาฯ เห็นชอบ
ด้วย 

 

ประธานสภาฯ - ก็ถือว่ามีมติเห็นชอบให้ท ากิจการนอกเขต (การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล    
ในเขตเทศบาลต าบลโพตลาดแก้ว) โดยผมขอใช้สิทธิ์ออกเสียงด้วย 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

 4.3 เรื่องการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระนี้ เป็นการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ผมขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่
ประชุมสภาฯ  ขอเรียนเชิญครับ 

 

ปลัด อบต. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ ส าหรับระเบียบวาระนี้ เป็นการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลง        
ค าชี้ แจงงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  ตามที่             
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและผู้บริหาร  
อนุมัติประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล        
โพธิ์เก้าต้นได้ตั้งจ่ายงบประมาณด้านแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
อาคารต่างๆ เพ่ือจ่ายโครงการขยายห้องอาคารเก็บวัสดุองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ ๘ ตั้งไว้จ านวน ๒๗๘,๐๐๐ บาท แต่ปรากฏว่ามีความคลาดเคลื่อน
ในคุณลักษณะรายละเอียดที่ตั้งไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณ เพ่ือให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความถูกต้องและตรงกับรูปแบบประมาณการโดยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด  
งบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินการถูกต้องตามระเบียบฯ 
และสามารถด าเนินการตามโครงการตามข้อบัญญัติฯได้ จึงขอเสนอให้สภาฯ 
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 เดิม โครงการขยายห้องอาคารเก็บวัสดุองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นหมู่ที่ 8
จ านวน 278,000 บาท 

 - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร 
 ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการขยายห้องอาคารเก็บวัสดุองค์การบริหารส่วนต าบล     
โพธิ์เก้าต้นหมู่ท่ี 8 จ านวน 278,000 บาท 

 - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร 
 ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

ขออนุญาตท่านประธานได้ด าเนินการต่อที่จะให้สมาชิกได้อภิปราย เชิญท่าน
ประธานครับ 
 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ   
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ ถ้าอย่างนั้นจะเป็นการขอความเห็นสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง   
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามที่ท่านปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น
เสนอได้โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม - ที่ประชุมเห็นชอบจ านวน ๒๑ คนเป็นเอกฉันท์เนื่องจากประธานสภาฯ เห็นชอบ
ด้วย 

 

ประธานสภาฯ - ก็ถือว่ามีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามรายละเอียดข้างต้นนะครับ โดยผมขอใช้สิทธิ์ออก
เสียงด้วย 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 

ประธานสภาฯ - ส าหรับระเบียบวาระอ่ืน ๆ นี้ มีสมาชิกท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอปรึกษา หารือ ในที่
ประชุมสภาฯ ครั้งนี้ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ว่า
หมู่บ้านที่ท่านรับผิดชอบนั้นมีปัญหาอะไรที่อยากจะเสนอในที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ 
ขอเรียนเชิญครับ 

 

ปลัด อบต. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ ผมมีเรื่องอ่ืนแจ้งก่อนที่ท่านสมาชิกจะมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 เรื่องแรกคือเรื่องโครงการส่งเสริมสุขภาพตาแลป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คือองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเขามีโครงการโครงการส่งเสริมสุขภาพตาแลป้องกันภาวะผิดปกติ
ของการมองเห็น แก่ผู้ที่มีปัญหาทางสายตาแก่ผู้ด้อยโอกาส โดยองค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดได้ประสานให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นช่วยประชาสัมพันธ์    
ส ารวจ พร้อมกันนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็อาจจะประสานไปทางก านัน 
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ผู้ใหญ่บ้านด้วย ผมก็ได้ท าหนังสือแจ้งไปยังท่านขอความร่วมมือทางสมาชิกสภาฯ
ส ารวจร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และให้น ารายชื่อมาส่ง แต่ถ้าหมู่ใดยังไม่ได้ส่งให้
น ามาส่งได้ที่ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เพ่ือที่จะได้รวบรวม
ส่งไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดและทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมา
ด าเนินการเอง ฝากทุกท่านด้วยนะครับเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แต่ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นประสานงาน รวบรวมและส่งรายชื่อไป 
ส่วนจะพิจารณาแบบใดก็เป็นเรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็เป็นเรื่องที่    
บูรณาการท างานเพ่ือประโยชน์ประชาชนร่วมกัน 

 เรื่องที่สองเป็นเรื่องการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท่านสมาชิกที่ผมส่ง          
ไลน์ไป เสนอขอพระราชทานไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ 2562 และ 2563 แต่มีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในปีนี้รวบยอดทั้งสมาชิกสภาฯและข้าราชการในปีนี้ 
ให้ทุกท่านดูตามที่ผมส่งไลน์ไปก็เป็นเกียรติประวัติ แต่ถ้าสมัยหน้าท่านได้เข้ามาเป็น
สมาชิกสภาฯ อีก ผมจะขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่สูงขึ้นให้  เพราะเขามีระเบียบ
ส านักนายกเรื่องของการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ก็ถือว่าไม่ได้ละทิ้งในเรื่องของ
สิทธิประโยชน์ของทุกท่าน ผมมีเรื่องแจ้งเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
 

ว่าที่ร.ต.สมชาย ม่วงลอง - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น สมาชิก อบต. ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมว่าที่ ร.ต. สมชาย ม่วงลอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙   ผมมีเรื่องที่จะฝากทาง
ฝ่ายบริหารพิจารณา ๒ เรื่องคือ 

 เรื่องแรกการซ่อมถนนเส้นคันคลองระหว่างหมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙ ซึ่งชาวบ้านได้ประสาน
มาว่าเนื่องจากว่าตอนนี้มีพายุฝน ลม จ านวนมาก ถนนช ารุดเส้นตั้งแต่หน้าองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นไปจนถึงโรงงานป๊อบซัน ก็เข้าใจท่านปลัด อบต. นะครับ
เพราะได้ส ารวจไปรอบหนึ่งแล้วและได้ท าโครงการส่งไปแล้วในเรื่องโครงการกระตุ้น
เศรษฐกิจ แต่ก็ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ แต่ถ้ามีโอกาสก็ฝากท่านปลัด อบต.ด้วยครับ 
ในเบื้องต้นถนนช ารุดจ านวนมากเพราะเส้นตั้งแต่สะพานหมู่ที่ ๘ ถึงหมู่ที่ ๙ ช ารุด
เป็นหลุมเป็นบ่อและน้ าขัง  มีประชาชนใช้เส้นทางนี้เป็นจ านวนมาก อยากจะขอ
ลูกรังหริอหินคลุกไปช่วยในการบรรเทาในช่วงนี้ก่อนเพราะชาวบ้านล าบากมาก ถนน
ช ารุดไปจนถึงเส้นคลองตาฝ้าย เพราะเส้นนี้ท าไว้นานแล้วและถูกน้ าท่วมเมื่อปี 
๒๕๕๔ ท าให้ถนนช ารุดทรุดโทรมและตอนนี้คือถนนเส้นนี้แย่มาก ถ้าหากมี
งบประมาณเหลือก็ฝากฝ่ายบริหารช่วยด าเนินการในเรื่องนี้ด้วยครับ 

 อีกเรื่องก็ฝากท่านปลัด อบต. ในเรื่องของไฟสาธารณะน่าจะมีอยู่ในข้อบัญญัติ     
เส้นระหว่างหมูที่ ๙ กับหมู่ที่ ๑๓ ที่ออกทางหนองหม้อแกงเส้นทางมืดมากและ
ชาวบ้านใช้เส้นทางนี้จ านวนมาก ถ้าหากพอมีงบประมาณก็ฝากท่านปลัดอบต.     
ว่าขอความกรุณาเส้นทางนี้ด้วย ก็ฝากไว้ ๒ เรื่อง ขอบคุณครับ 

 

ที่ประชุม -รับทราบ 
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ปลัด อบต. - ครับโครงการอยู่ในแผนพัฒนาฯ หมดแล้ว แต่ถ้าซ่อมแซมชั่วคราว อาจจะใช้ ลูกรัง
หินคลุก ช่วยบรรเทาไปก่อนนะครับ ผมและผู้อ านวยการกองช่างจะด าเนินการให้ 
ส่วนเรื่องไฟฟ้าสาธารณะก็อยู่ในแผนพัฒนาฯ แล้วก็น่าจะประมาณปลายปี ๒๕๖๔ 
ส่วนหนึ่งและปี ๒๕๖๔ ด้วย ขอบคุณครับ  

 

ที่ประชุม -รับทราบ 
  

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
 

นายวีระ ขุนเงิน - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น สมาชิก อบต. ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายวีระ ขุนเงิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ เรื่องน้ านั้นมีปัญหามาตลอด
ในช่วงนี้กรมชลประทานถามผมว่าในเขตที่ผมพอจะช่วยเหลือเขาได้มีประมาณกี่ไร่
ผมตอบเขาไปว่าจากหมู่ที่ ๘ –หมู่ที่ ๑๒ ประมาณ ๖๐๐ ไร่ แต่ไม่ทราบว่าจะถึง
หรือไม่ก็คิดคร่าวๆ ไป เพราะในช่วงนั้นฝนตกบ่อย ชาวบ้านเขาไม่รอเพราะไม่ทราบ
ว่าจะเปิดน้ ามาให้ตอนไหน เขาจึงเริ่มท านากัน ก็รายงานไปแล้วช่วงหนึ่ง ส่วนน้ านั้น
เขาจะให้ทางที่ลุ่มก่อน แต่ถ้ามีน้ าไม่ว่าที่ลุ่มหรือที่ดอนเขาก็ท านากันหมดผมก็
รายงานไปอย่างนี้ แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าจะมีน้ ามาเมื่อไรแต่เขากลัวว่าถ้าเปิดน้ าให้ที่ลุ่ม
แล้วเกิดน้ าท่วมก็จะมีปัญหา ผมจึงบอกกับเขาว่าอยากให้ชลประทานที่รับผิดชอบ   
ในเขตนี้เขามาคุยกับท่านปลัด อบต.โพธิ์เก้าต้น ชี้แจงในส่วนกลางเพ่ือที่จะได้รับ
ทราบข้อมูลกันมากขึ้นทุกหมู่ คือสรุปว่าน้ าตอนนี้ก็ยังขาดอยู่ สังเกตได้ว่าน้ าไม่ไหล
เข้าคลองเลยน้ าแห้งตลอดสาย ปัญหาที่ตามมาก็คือบ้านใครมีแหล่งน้ าก็พอเอาน้ า
เข้านาได้แต่บ้านไหนไม่แหล่งน้ าก็จะล าบากเพราะว่าเริ่มหว่านข้าวกันมาตั้งแต่      
ต้นเดือนหรือปลายเดือนที่แล้ว ถ้าจะฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วไม่มีน้ าผลที่จะออกมาก็จะได้
ไม่มากนัก ครับก็มีเพียงเท่านี้ 

 อีกเรื่องคืออยากจะทราบความชัดเจนเรื่องการฉีดวัคซีนครับ ขอบคุณครับ 
 

ปลัด อบต. - ครับอย่างที่ผมชี้แจงให้ฟัง ข่าวเรื่องวัคซีนที่ไม่เป็นความจริงเยอะ จากท่านที่ไป
สัมผัสจากการฉีดวัคซีนจริงคือท่านอดีตรองนายกฯ ของเรา ฉีดไปแล้ว ๒ เข็มไม่มี
อาการข้างเคียงอะไรเลย ไม่เป็นอะไรครับท่านวีระ ขุนเงิน ผมฟังมาแล้วจากสถาบัน
แพทย์โรงพยาบาลจุฬา โรงพยาบาลมหิดล โรงพยาบาลศิริราชแล้วว่าฉีดแล้ว
ผลข้างเคียงมีแต่ ๑ ใน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คนที่จะเป็นอะไร หรือน้อยคนมากที่จะเป็น 
ผมฟังนักวิชาการเขาพูดให้ฟังเมื่อวานว่าอาจจะมีผลข้างเคียงบ้าง เหมือนไข้หวัด พอ
ฉีดแล้วจะ        มีอาการเป็นไข้ และจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา สรุปฉีดดีกว่าไม่ฉีด 
อย่างที่ผมชี้แจงคือยื่นใบสมัครไปก่อน ฉีดวัคซีนไม่ตายแน่นอน เจ็บป่วยก็ระดับสี
เขียว เพราะต่อไปถ้ามียาหรือมีวัคซีนที่สามารถป้องกันได้จริงก็สามารถไปฉีดซ้ าได้ 
แต่เราฉีดตรงนี้เพ่ือที่ว่าตอนนี้โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มันระบาดเป็นจ านวนมาก 
เกินที่เราจะควบคุมมันได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดวัคซีนโอกาสที่จะติดและเจ็บป่วยไม่
มีแล้ว เพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าควรจะฉีดวัคซีน 

 ส่วนเรื่องน้ าชลประทานได้เก็บเครื่องสูบน้ าไปแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนต าบล  
โพธิ์เก้าต้นก็ว่าจะเก็บเครื่องสูบน้ าเหมือนกัน แต่ดูสถานการณ์น้ าในคลองลดน้อยลง
จึงคงต้องตั้งเครื่องสูบน้ าไว้ก่อน เผื่อจะต้องช่วย ๑. น้ าประปา ๒. ชาวสวนชาวไร่  
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