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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งที่ 1  เม่ือวันพฤหัสบดีที่  5 สิงหาคม  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. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน 

                                                    ต าบลโพธิ์เก้าต้น 
2. นางสาวสุภาพร  ชินบุตร  ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นายธีร์ธวัช  แต่งกลิ่น ผู้อ านวยการกองช่าง 
4. สิบเอกหญิงนพรัตน์ ปัญญา  หัวหน้าส านักปลัด 
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5. นางสาวจารุวรรณ เชิดพงษ์สวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
6. สิบเอกหญิงพิฐชญาณ์ จิรสวานนท์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
7. นางสาวยุภา  ผลเกต ุ  ประธานกลุ่มสตรี 
8. นางค านึง  พักตร์ปาน อสม.หมู่ที่ 3    
9. นายปรีชา  แสงไสว  สารวัตรก านัน  
10. นางแสวง  ชัยมี  อสม.หมู่ที่11   
11. นางสมคิด  ดิษเจริญ  ประธานอสม. หมู่ 11   
12. นางสมควร  แดงงาม  ประธานอสม. หมู่ 7   
13. นางสมพร  อ่อนดี  อสม. หมู่ที่ 3   
14. นายจรัล  ใจจะดี  ประธานประชาคมหมู่ที 3     
15. นางชัญญา  ผลเกต ุ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
16. นางภาขวัญ  เชิงคีร ี  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ    
17. ว่าที่ร.ต.หญิงหทัยรัตน์ ทองกร  นิติกรปฏิบัติการ   
18. จ.ส.อ.สุดเขตร์  สุขเหลือ  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
19. นายวันชัย  ใจเที่ยง  อปพร.     
20. นายทวีป  มณฑา  อปพร.   
21. นายคมกฤช  เอกสินธุ์  เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน    
22. นายด ารง  สอนจริต อปพร. 
23. นายวีระ  เพ็ชร์ลิตร อปพร.    
24. นางสาวแสงเดือน แตงไทยทอง อสม. หมู่ที่ 7  
25. นางสาวพจรินทร์ ค าศิริ   อสม. หมู่ที่ 6  
26. นายธนากร  ธรรมรักขิโต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   
27. นางเพ็ญรุ่ง  เฮงฮวด  ประชาคม หมู่ที่12    
28. นางสุพัตรา  เนียมหอม อสม. หมู่ที่3   
29. นางสาวมณิสรา  ด ารงพงษ์ เจ้าพนกงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน   

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

เปิดประชุมเวลา  09..๓0 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ประธานสภาฯ - เรียนท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล      
โพธิ์เก้าต้น ท่านสมาชิก อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผมนายประจวบ  ล าจวน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น      
โดยในวันนี้เป็นการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่            
5 สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖4 ส าหรับการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
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 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ครัง้ที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑4 พฤษภาคม ๒๕๖4 ) 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
3.1 เรื่องสถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019   

(โควิด 19) ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 3.2 เรื่องการรายงานสถานะการเงินการคลัง ประจ าปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2564 (สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2564) 
 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

4.2 เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564  
 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ประธานสภาฯ - ส าหรับระเบียบวาระท่ี ๒ คือ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมขอให้
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ได้ตรวจดูส าเนารายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้วคือ การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันศุกร์ที่            
๑4 พฤษภาคม ๒๕๖4  ซ่ึงได้แจกให้ทุกท่านแล้ว และท่านคงได้อ่านส าเนารายงาน
การประชุมแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขและเพ่ิมเติม ก็ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑4 พฤษภาคม ๒๕๖4      
นะครับ 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
  

3.1 เรื่องสถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019        
(โควิด 19) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

ประธานสภาฯ - ส าหรับระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพ่ือทราบเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์และการ
ป้องกันควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019   (โควิด 19) ในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ผมขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญ
ครับ 

 

ปลัด อบต. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาอบต. และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ กระผมว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ขอชี้แจงในระเบียบวาระนี้ เกี่ยวกับเรื่อง
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สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ขอเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบในเรื่อง
ของสถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) ทั้ง
ในระดับประเทศและในพ้ืนที่ของเราขยายวงกว้างมากขึ้นยังเป็นที่น่ากลัวและวิตก
กังวลพอสมควรในระดับประเทศ และในพ้ืนที่เรายอดผู้ป่วย 40 คนขึ้นไปแล้ว และ  
มีผู้เสี่ยงสูง ผู้ที่อยู่โรงพยาบาลระหว่างการตรวจสะสม 200 กว่าคน แล้วก็เป็นเรื่อง
ที่น่ากลัวพอสมควร สายพันธ์เดลต้าเป็นสายพันธ์ที่ติดเชื้อง่ายและไม่แสดงการ ขอให้
ทุกท่านได้ระมัดระวัง และดูแลตัวเองด้วย ขอน าเรียนให้ทุกท่านทราบว่าการดูแล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ตอนนี้ระบาดทุกหมู่ไม่มีหมู่ใดเป็นศูนย์ ถ้า
ประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อยู่หมู่ใดก็ขอให้ท่านสมาชิกขอเบอร์โทรศัพท์
หรือไลนไ์ว้ด้วยจะได้ช่วยเหลือกัน และส่งรายละเอียดให้หน่วยงานรักษา น าเรียนว่า
การช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นมีขอบเขตอ านาจหน้าที่       
1. อ านาจในการสั่งกักตัวเป็นอ านาจของนายกฯ อ านาจของปลัดฯ อ านาจของ
สาธารณสุขฯ สามารถด าเนินการได้ ถ้าคนที่มาจากพ้ืนที่สีแดง สีแดงเข้มหรือคน    
ที่มีความเสี่ยงสูงก็สามารถออกใบกักตัวได้ 2. เรื่องของการดูแลการด ารงชีพ         
ถ้าร้องขอมาเช่นถูกกักตัวหรือมีปัญหาเรื่องผลกระทบคุณภาพชีวิต ถ้ามีค าสั่งถูก    
กักตัวเมื่อใดก็ไม่สามารถท่ีจะออกนอกบริเวณที่กักตัวได้ แต่ถ้าหากออกมาและเราใช้
มาตรการเข้มข้นก็จะถูกจับและปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อนะครับ 
เป็นอ านาจของเจ้าหน้าที่ ก็คือพวกผมสามารถแจ้งความด าเนินคดีให้ต ารวจ
ด าเนินการได้ ก็ขอร้องท่านสมาชิกสภาฯ ถึงจะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคก็ต้อง
ช่วยกันดูด้วยถ้าพบเห็นใครที่ออกมาสถานที่กักตัวให้แจ้งด้วย เพราะว่าจะท าให้ 
ขยายวงกว้างในพ้ืนที่ ในหมู่บ้านของท่าน ผู้ที่ถูกกักตัวถ้าเดือดร้อนเรื่องอาหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นก็ช่วยได้ตามระเบียบ อาหาร 3 มื้อ น้ าดื่มเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค ตามสมควร 14 วัน ถ้าผลออกมาว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด19) จะเข้าสู่ระบบของผู้ป่วย  ในของโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถไปโรงพยาบาล
ได้เพราะอาจจะเป็นผู้ป่วยที่ยังแข็งแรงอยู่เขาก็จะมีเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วเขา
เรียกอ๊อกซิเจนแซท ต้องวัดค่าออกซิเจนได้ไม่ต่ ากว่า 98  ถ้าต่ ากว่านี้ก็จะหายใจ
เหนื่อย เครื่องตัวนี้จะช่วยวัดออกซิเจนในเลือดได้ เขาก็จะแจกให้ เครื่องวัดอุณหภูมิ
ในร่างกายก็คือวัดว่ามีไข้ขึ้นหรือไม่และอุปกรณ์ต่างๆ ตามสมควร แต่ในเรื่องอาหาร
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นก็จะดูแลก่อน เพราะฉะนั้นคนที่ถูกกักตัวที่
ยังไม่ได้ตรวจแต่มีความเสี่ยงสูง ตรวจแล้วไม่ติดเชื้อแต่มีความเสี่ยงสูง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ก็จะเข้ามาดูแลในเรื่องของค่าอาหารได้ แต่ถ้าติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) แล้วทางโรงพยาบาลก็จะดูแล แต่ตอนนี้ข้อเท็จจริง
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นดูแลอยู่ อาทิตย์หน้าจึงจะได้ค าตอบว่าจะใช้เงิน
ของส านักงานหลักประกันสุขภาพที่จัดสรรให้ทางกับโรงพยาบาลในเรื่องนี้ ซึ่งทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นก็จะประหยัดงบประมาณในเรื่องของการดูแล
ผู้ป่วยที่อยู่บ้าน ปกติถ้าสถานการณ์ที่ ปกติคนที่ป่วยจะต้องจะต้องไปรักษา             
ที่โรงพยาบาลทั้งหมด แต่ข้อเท็จจริงตอนนี้คือไปโรงพยาบาลไม่ได้ คนที่มีความ    
เสี่ยงสูง เป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) และมีคนอยู่ในบ้านด้วย      
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เขาก็จะแยกผู้ป่วยไปอยู่สถานที่Local Quarantine (LQ) สถานกักกันโรค           
เช่น โรงแรมปันนารา โรงแรมรามาดา โรงแรมจีอาร์ดีรีสอร์ท กลุ่มคนพวกนี้ก็ยัง     
ไม่แน่ใจว่าจะติดหรือไม่แต่ก็ต้องแยกไปก่อนถ้าไม่ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019          
(โควิด19) ก็ถือว่าโชคดี แต่หากที่บ้านมีห้องน้ า ห้องนอน ที่สามารถแยกกันได้ก็อยู่   
ที่บ้านได้ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นก็จะเข้าไปดูแล แต่บางท่านเขาไม่
มั่นใจหวาดระแวง กลัวคนที่น าอาหารมาให้จะน าเชื้อมาติดเขาก็อาจจะไม่รับก็ได้ก็
อยู่ที่ว่าเขาจะร้องขอมาหรือไม่ 
ส่วนเรื่องการด าเนินการเรื่องศูนย์พักคอยต าบล ศูนย์พักคอยก็คือคนป่วยที่ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) แล้วไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วแต่ยังไม่ครบ 14 วัน
และอาการดีขึ้นแล้วหมอให้กลับมาอยู่บ้าน แต่ถ้าที่บ้านไม่มีห้องแยกคนนี้ ก็จะถูก
แยกออกมาแต่ถ้าไม่มีที่อยู่ก็จะล าบาก เขาจึงให้มีศูนย์ พักคอยแต่ละต าบล            
ซึ่งก็ประชุมกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว หลายสถานที่ หลายวัด หลายโรงเรียน สุดท้าย        
ได้ความนุเคราะห์จากพระคุณเจ้าวัดนางหนูและพ่ีน้องประชาชนบริเวณวัด           
ที่ให้องค์การบริการส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นและฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณะสุขฯ       
ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์พักคอยในต าบลโพธิ์เก้าต้น เพ่ือคนในพ้ืนที่ของเรา ซึ่งเมื่อวาน    
ก็ได้ไปท าความสะอาดบริเวณศูนย์พักคอย ก็ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้วมีการเปลี่ยน
ห้องน้ าที่ใช้แบบราดน้ าซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะเพราะว่าต้องใช้แบบกดก็ต้องเปลี่ยนเป็น
แบบชักโครกให้จ านวน 3 ตัว และเทพ้ืนศาลาเพ่ือปรับปรุงพ้ืนกระเบื้องที่ช ารุด       
ก็สามารถท าได้ ในเรื่ องของการปรับปรุ งสถานที่ เท่ าที่ จ า เป็น  ก็ เมื่ อวาน               
ได้เริ่มด าเนินการแล้วและท าความสะอาดไปส่วนหนึ่ง อาจจะยังไม่เรียบร้อยดี 
อาจจะต้องเพ่ิมเติมอีกนิดหน่อย ก็เป็นศูนย์พักคอยเป็นการรับผู้ป่วยขาลงมาอยู่ให้
ครบ 14 วัน เพราะโรคไม่รุนแรงแล้วเพราะได้รับการรักษาแล้ว เชื้อโรคอาจจะตาย
แล้วไม่สามารถแพร่เชื้อได้ก็ให้มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยมีอาหาร มีคนเฝ้า 24 ชั่วโมง ดูแล
และอาจต้องจัดเวรเหมือนเดิมมีเบี้ยเลี้ยงให้ อาจจะขอความเมตตาท่านก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม.จัดเวร ก็พยายามที่จะของบจากจังหวัด ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์
โควิด 19 ฉะนั้นทุกท่านก็จะได้ทราบว่าการช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ เก้าต้นนั้นมีอะไรบ้าง ส่วนถุงยังชีพอาจจะแจกเฉพาะผู้ถูกกักตัว ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 หากหมู่ใดเจอเคสดังกล่าวมาแล้วให้แจ้งมาที่
กองสาธารณะสุขฯ เพ่ือประสานกับโรงพายาบาลส่งเสริมสุขภาพ ถ้าเคสที่หนัก
อาจจะต้องแจ้งไปที่ 1669 ตอนนี้สถานการณ์โควิด 19 เป็นภัยพิบัติแล้วไม่ใช่หน้าที่
ของข้าราชการหรือใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเอง
ด้วย ศูนย์พักคอยเราประเมินไว้ประมาณ 14 เตียง  
เรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 ก็คือท่านเจ้าอาวาสวัดนางหนูได้ฝากช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้หน่อยว่าในส่วนของพระไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของ
สถานการณ์โควิด 19 เพราะพระจะถูกแยกไปอยู่อีกโซนหนึ่ง ซึ่งเรากั้นขอบเขตโดย
ชัดเจน ผมฝากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ไว้แล้ว ก็ฝากท่านสมาชิกสภาฯ ไว้ด้วยนะ
ครับมีอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะครับเพราะเป็นคนในต าบลโพธิ์เก้าต้นของเรา    
เมื่อวานที่คุยกันคือถ้ามีผู้ป่วยหนักของต าบลโพธิ์ เก้าต้นที่จะต้องไปรักษาที่
โรงพยาบาล และมีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นแล้วจะต้องมาอยู่ที่ศูนย์พักคอยจะต้องมีการ
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แลกเปลี่ยนกันจึงจะยอมให้น าผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นแล้วมาที่ศูนย์พักคอย เพราะตอนนี้
วิกฤตจริงๆ ก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง ทั้งเรื่องยาและเรื่องการป้องกัน ครับก็เป็น
สถานการณ์โควิด 19 ในพ้ืนที่ ท่านสมาชิกมีอะไรที่จะสอบถามหรือมีแนวทางที่จะ
แนะน าช่วยเหลือก็น าเสนอได้นะครับ เชิญท่านประธานครับ ขอบคุณครับ   

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

3.2 เรื่องการรายงานสถานะการเงินการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2564) 
 

ประธานสภาฯ - ส าหรับระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพ่ือทราบเกี่ยวกับเรื่องการรายงานสถานะการเงิน   
การคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2564 (สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2564) ผมขอเชิญฝ่าย
บริหารได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญครับ 

 

ปลัด อบต. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาอบต. และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ ในระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพ่ือทราบเรื่องการรายงานสถานะ
การเงิน       การคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 
2564) ผมจะสรุปยอดรวมให้ฟังนะครับส่วนรายละเอียดขอให้ทุกท่านดูเอกสารที่
แจกให้ท่านตามไปด้วยนะครับ 

 รายได้ที่จัดเก็บเอง    ประมาณการ            550,000.00 
       รับจริงตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน     256,378.88 
 รายได้ค่าธรรมเนียม    ประมาณการ          924,500.00   
       รับจริงตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน     719,738.00 
 รายได้จากค่าเช่า     ประมาณการ               15,000.00 
       รับจริงตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน         3,750.00 
 รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล   ประมาณการ            405,000.00 
       รับจริงตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน     133,166.83 
 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 รายได้จากการขายสินค้า     ประมาณการ                1,160,000.00 
        รับจริงตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน     800,975.00 
 รายได้อ่ืน     ประมาณการ          105,000.00

      รับจริงตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน       27,022.00 
 รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   รายได้ภาษีจัดสรร    ประมาณการ                30,439,500.00 
          รับจริงตั้งแต่ตน้ปีถึงปัจจุบนั   22,607,234.92 
   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.   ประมาณการ               62,000,000.00 
         รับจริงตั้งแต่ตน้ปีถึงปัจจุบนั   44,855,674.67 
   รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐ 

ก าหนดวัตถุประสงค์    ประมาณการ               62,000,000.00 
      รับจริงตั้งแต่ตน้ปีถึงปัจจุบนั  44,936.482.67 
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รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย 
รายจ่ายประจ า     ประมาณการ               50,556,204.00 
      จ่ายจริงตัง้แต่ต้นปีถึงปัจจบุัน  31,061,508.99 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน    ประมาณการ                 62,000,000.00

          จ่ายจริงตัง้แต่ต้นปีถึงปัจจบุัน  33,541,658.99 
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   จ่ายจริงตัง้แต่ต้นปีถึงปัจจบุัน         80,508.00 
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น   ประมาณการ               62,000,000.00

               จ่ายจริงตัง้แต่ต้นปีถึงปัจจบุัน  33,622,466.99 
รายรับจริงแตกต่างกับรายจ่ายจริงประมาณ                     11,314,015.68 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 

 

ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ขอ
เรียนเชิญครับ 

 

ปลัด อบต. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ ส าหรับระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ กระผมในฐานะปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น บัดนี้      
ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256๕ ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นตลอดจนผู้เข้าสังเกตการณ์    
ทุกท่าน ได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น    
ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 256๕ แจกล่วงหน้าให้ทุกท่าน
แล้ว ขออนุญาตเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่า ตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณปี ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม ตลอดจน
ระเบียบการประชุม พรบ. อบต. ที่ก าหนดให้ท่านท าหน้าที่พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ก็คือให้นายกฯ ได้เสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
256๕ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี ในการพิจารณาข้อบัญญัตินั้นก็ให้
พิจารณา ๓ วาระด้วยกัน 
วาระแรกคือ เรื่องของการอภิปรายก่อนที่จะรับหลักการ เสร็จแล้วก็จะมีการแปร
ญัตติและลงมติ ซึ่งตามระเบียบได้ก าหนดว่าห้ามพิจารณา ๓ วาระพร้อมกัน 
เพราะฉะนั้นจะต้องมีการเว้นวรรค พอรับหลักการแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา  
แปรญัตติและก าหนดเวลาการเสนอยื่นแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า  ๒๔ ชั่ ว โมง           
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และนัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง ก็คงให้ท่านประธานได้พิจารณาว่าจะเวลาไหน วันไหน
ต่อไป ซึ่งผมปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นด้วย ขออนุญาต
อธิบายให้ท่านได้เข้าใจ ซึ่งการตั้งงบประมาณรายจ่ายนั้นก็ได้ยึดถือระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการ และแนวทางการซักซ้อมงบประมาณจากรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ก็จะมีการซักซ้อมการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทุกปี       
ว่าปี ๒๕๖๕ ควรจะตั้งอะไรบ้างและก็ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบาย
จังหวัด และแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
ให้ดูที่ค าแถลงงบประมาณก่อน เราตั้งประมาณการรายรับไว้ ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร  จ านวน 500,00.00 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 1,052,000.00 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน 335,000.00 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 1,130,000.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 68,000.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน  จ านวน 15,000.00 บาท 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรรจ านวน ๒7,90๐,๐๐๐.00 บาท 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 31,000,000.00 บาท 
เป็นรายละเอียดรายรับที่ประมาณการไว้ การประมาณการนี้เป็นการคาดการณ์ 
งบประมาณก็คือประมาณ ประมาณว่าจะรับ ประมาณว่าจะจ่ายไม่ทราบว่าจะเข้ามา
ตรงหรือไม่ จ านวน 62,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ต่อมาดูรายละเอียดประมาณการรายจ่ายซึ่งประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น         
62,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งจ่ายตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด เรื่องแรกคือ
เรื่องของเงินเดือนค่าตอบแทนทุกต าแหน่ง ส่วนเงินเดือนนายกฯก็ต้องตั้งไว้เงินเดือน 
เงินประจ าต าแหน่งของพนักงาน ลูกจ้าง ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในงบประจ า ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าวัสดุส านักงาน การตั้งงบประมาณรายจ่ายเราตั้งแบบเป็นแผนงาน 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  จ านวน ๑2,542,420.00 บาท 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  จ านวน 2,454,915.00 บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา  จ านวน 6,265,750.00 บาท 
แผนงานสาธารณสุข  จ านวน 2,221,270.00 บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  จ านวน 1,019,045.00 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน 2,021,415.00 บาท 
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน   จ านวน 100,000.00 บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จ านวน ๕5๓,๐๐๐.00 บาท 
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ด้านการเศรษฐกิจ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน 12,762,190.00 บาท 

แผนงานการเกษตร  จ านวน 6๗,๐๐๐.00 บาท 
แผนงานการพาณิชย์  จ านวน 2,005,725.00 บาท 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง  จ านวน 19,987,270.00 บาท 
รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิน 62,๐๐๐,๐๐๐.00 บาท 
ผมจะอ่านทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งขอให้ท่านดูรายละเอียดนะครับ  (ปลัดอบต.
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น อ่านร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๔๖๕ จนจบ) 
หากท่านสงสัยว่าสิ่งนี้ได้ตั้งไว้หรือไม่ ตั้งไว้เพ่ืออะไร ท่านสามารถสอบถามได้       
ท่านลองดูนะครับ การแปรญัตตินั้นถ้าท่านเห็นว่ามากไป ก็แปรญัตติตัดได้แปรลด
งบประมาณได้ แต่แปรญัตติเพ่ิมเติมเงินโครงการไม่ได้ยกเว้นผู้บริหาร ตามระเบียบ
การประชุมสภาฯ ก็อยากให้ทุกท่านได้พิจารณาเป็นรายหัวข้อ เพราะว่าถ้าผมอธิบาย
ก็จะใช้เวลาพอสมควร ก็คงชี้แจงให้สภาฯ ทราบเพียงเท่านี้ครับ เชิญท่านประธาน
ด าเนินการต่อที่ ให้สมาชิกได้อภิปรายก่อนที่จะเข้าวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ       
ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 256๕ ต่อไปครับ      
เรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ - ส าหรับเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
256๕ เลขานุการสภาฯ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณและปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ได้ชี้แจงก็ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาดูว่า     
มีส่วนใดที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอให้ทุกท่านได้อภิปรายเกี่ยวกับข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 256๕ ขอเชิญสมาชิกอภิปรายครับในขั้นก่อนที่จะลง
มติรับหลักการได้ครับ 

 

ว่าที่ร.ต.สมชาย ม่วงลอง - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม       
ทุกท่าน กระผมว่าที่ร้อยตรีสมชาย ม่วงลอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ ๙ จากในวาระที่ ๔ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ตามที่ท่านปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ได้แถลงงบประมาณรายจ่ายผ่านสภาฯ       
เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ผมคงจะได้อภิปรายในส่วนของการ
ตั้งงบประมาณในประเด็นแรกก็คือในส่วนของค าแถลงการณ์ ถ้าดูจากค าแถลงการณ์
ที่ทางองค์การบิหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นฝ่ายบริหารได้ตั้งก็คืองบกลาง งบบุคลากร 
งบการจัดการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืนๆ ซึ่งก็จะมีการเทียบ       
ใน ๓ ปีงบประมาณให้เห็นอย่างชัดเจนท าให้เห็นความแตกต่างของงบประมาณ     
ในแต่ละปี ก็เป็นงานของฝ่ายแผนและนโยบายที่ได้วิเคราะห์จัดท า ก็ต้องขอชื่นชม      
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ที่ได้ท าข้อมูลได้อย่างชัดเจน ส าหรับในปีงบประมาณ 2565 กับปี 2564 ถ้าได้ดู
จากการตั้งงบประมาณก็ตั้งไว้เท่ากัน 62,000,000 บาท โดยการประมาณการ     
จากที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงในเรื่องในเรื่องสถานการณ์การคลัง พบว่างบประมาณการ
คลังในปี 2564 ที่ผ่านมานั้น เหลือเวลาอีกประมาณ 2 เดือนก็จะสิ้นปีงบประมาณ 
คาดการณ์ว่าการตั้งงบประมาณก็สมดุลพอสมควร ต้องขอชื่นชมฝ่ายบริหารและ
ผู้ เกี่ ยวข้องทุกส่วนทุกแผนงาน ไม่ว่ าจะเป็นง านกองคลั ง งานส านักปลัด             
งานสาธารณสุขฯ งานการศึกษาฯ งานกองช่าง ที่ได้ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 
ส าหรับปีงบประมาณปี 2565 ตั้งไว้ 62,000.000 บาทเท่ากับปี 2564 งบลงทุน
ในปี 2563 ลดลงไปประมาณ 1 ล้านกว่าบาท ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสม
เพราะด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีโรคระบาดและสถานการณ์ภัยแล้ง ที่เราประสพ
กันมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ถือว่าลดลงไป 1 ล้านกว่าบาท เพ่ือน าไปเพ่ิมในจุดอ่ืน 
จะมีเพ่ิมในส่วนงบกลางประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 19,987,270 บาท ซ่ึงก็จะ
ได้น าไปด าเนินการในส่วนของการบริหารจัดการ อย่างที่ท่านปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นบริหารในปีที่ผ่านมา ก็เข้าใจว่ารับภาระ
หนักมากในการบริหารจัดการในความต้องการของประชาชน เช่นในเรื่องของการ
ตอบสนองของภัยแล้ง การแก้ปัญหาได้ตลอดเพราะว่าปีที่ผ่านมาเราทุกคนจะเห็นว่า
ตลอดปี 2564 แล้งยาวนาน องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นต้องบริหารเรื่อง
การผลิตน้ าประปาเพ่ืออุปโภค บริโภค ในหมู่บ้านที่เราจ าหน่ายน้ าประปาไป        
ผมในฐานะที่ใช้น้ าประปาและเป็นตัวแทนประชาชนต้องขอชื่นชมด้วยใจจริงว่าในปี  
ที่ผ่านมา ถ้าท่านสังเกตการณ์บริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองลพบุรี        
การประปาภูมิภาคก็ยังประสบปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการน้ าประปา น้ ามีไม่
เพียงพอในการบริหารจัดการ แหล่งน้ าที่มีปัญหาและประเด็นเรื่องของการจ่ายน้ า
ให้กับประชาชนบางครั้งไม่สามารถจ่ายได้ 3-4 วัน เกิดปัญหาทั่วจังหวัดลพบุรี      
แต่ปัญหานี้ไม่เกิดกับต าบลโพธิ์เก้าต้นเรา เพราะถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่ท่าน
ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้นบริหารจัดการได้ดี
สามารถผ่านวิกฤตในปีที่ผ่านมาได้ อันนี้ก็ต้องใช้งบประมาณจากงบกลางที่ท่านได้ตั้ง
งบประมาณไว้ที่ได้แถลงในส่วนงบค าของบประมาณ ก็คิดว่าในปีงบประมาณ 2565 
ที่ท่านได้น าเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ก็คิดว่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่านจะได้คิด
ความส าคัญในเรื่องการบริหารงบกลางที่มีความจ าเป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหา   
ที่ พ่ีน้องประชาชนส่วนรวมทั้ง 13 หมู่บ้าน ในส่วนของงบบุคลากรก็มีเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 0-1 เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของท้องถิ่นก็ไม่มากครับ 
ดูแล้วก็มีนักตรวจสอบภายในที่ตั้งเพ่ิมเติมเข้ามา ในส่วนงบด าเนินการเพ่ิมประมาณ 
0-1 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของลงทุนก็ลดลงมา 0 -1 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าในการตั้ง
งบประมาณในครั้งนี้ที่มีความสมดุล ก็เห็นด้วยในสถานการณ์ที่เราอาจจะมองอนาคต
ในปี 2565 ยังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น เช่นที่ท่านปลัดอบต. ท าเรื่องภัยโควิดที่เรา
มีการตั้งศูนย์พักคอยที่วัดนางหนูก็ต้องใช้จ่ายงบประมาณ ฉะนั้นงบประมาณเหล่านี้  
ก็อาจจะถูกตัดลงไปในเรื่องงบลงทุนส าหรับหมู่ต่างๆ ที่อาจจะไปสร้างสาธารณูปโภค
ภายในบ้านประมาณ 0-1 เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าไม่มาก ไว้ให้ท่านได้บริหารจัดการ     
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อันนี้ก็เห็นด้วย ในส่วนของเรื่องอ่ืนๆ ในเรื่องร่างข้อบัญญัติในส่วนต่างๆ ที่ท่านปลัด
อบต. ได้ชี้แจงเพิ่มเติมไปนั้นน่าจะไม่มีปัญหาอะไร ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติในการรับหลักการ ผมขอให้เลขานุการสภาฯ 
ตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับ 

 

เลขนุการ - ผมจะตรวจนับองค์ประชุมก่อนนะครับ สมาชิกจ านวน ๒1 คน รวมท่าน
ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ตรวจนับแล้วครบองค์ประชุม ครับ 

 

ประธานสภาฯ - สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 256๕ ตามที่ท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นเสนอได้โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม - ที่ประชุมเห็นชอบจ านวน ๒1 คนเป็นเอกฉันท์เนื่องจากประธานสภาฯ เห็นชอบ
ด้วย 

 

ประธานสภาฯ - ก็ถือว่ามีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 256๕ ตามรายละเอียดข้างต้นนะครับ 

 ล าดับต่อไปเป็นการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ 
เป็นผู้ด าเนินการแทนผมครับ 

 

เลขานุการสภาฯ - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมี ๓ ขั้นตอนด้วยกัน ที่ผมได้พูดไป
แล้วขั้นตอนแรกก็คือ อภิปรายก่อนที่จะรับหลักการทุกท่านเห็นชอบรับหลักการ     
ก็เป็นเอกฉันท์ เพราะฉะนั้นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติมีอยู่ ๓ ขั้นตอน เมื่อจบ
ขั้นตอนแรกแล้วก็ต้องตั้งกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติขึ้นมาซึ่งใช้วิธีการเสนอ
ชื่อและก็มีผู้รับรองโดยวิธีการเลือก ให้ใช้ข้อ ๑๒ ตามระเบียบข้อบังคับการประชุม
โดยอนุโลม แต่ก่อนอ่ืนคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นคณะกรรมการชั่วคราว สามัญก็
คือต้องเลือกจากสมาชิก ซึ่งเขาก าหนดไว้ว่า ๓ – ๗ ท่าน เพราะฉะนั้นก็คงจะ
ด าเนินการให้ท่านเสนอก่อนว่าจะตั้งกรรมการทั้งหมดกี่ท่านจะได้เลือกถูก ซึ่ง
ระเบียบก็อยากจะเสนอว่าให้จบตรงนี้ก่อน เมื่อได้จ านวนที่ต้องการแล้วจะเสนอชื่อผู้
ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ทีละท่านต่อไป ก็ขอ
อนุญาตให้ท่านประธานสภาฯ ด าเนินการให้ท่านสมาชิกเสนอจ านวนคณะกรรมการ
แปรญัตติที่ท่านเห็นสมควรว่าจะมีกี่ท่าน เชิญครับ 

 

นายสุวรรณ ลิ้มไพบูลย์ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมว่าที่สมชาย ม่วงลอง สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 
๙ ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ ท่าน ครับ 

 

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
 

นางปิยะธิดา อุทัยชัย - ดิฉัน นางปิยะธิดา อุทัยชัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ขอรับรองคะ่ 
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นายสมศักดิ์ ยอดวัน - กระผม นายสมศักดิ์ ยอดวัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ขอรับรองครับ 
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านอื่นเห็นแตกต่างจาก นายสุวรรณ ลิมไพบูลย์ หรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ - ถ้าที่ประชุมไม่มีก็ถือว่าคณะกรรมการแปรญัตติที่สภาฯ ต้องการมีจ านวน ๓ ท่าน
นะครับ ซึ่งวิธีการเลือกจะใช้ระเบียบข้อ ๑๒ โดยอนุโลมนะครับ ต่อไปเป็นการเสนอ
ชื่อบุคคลที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติโดยให้ เลือกทีละคนคือจะ
เลือกกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ ก่อนเชิญเสนอชื่อได้เลยครับ และมีผู้รับรอง ๒ ท่าน
ด้วยครับ 

 

นายสุวรรณ ลิ้มไพบูลย์ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระนายสุวรรณ ลิ้มไพบูลย์ สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๓ 
ขอเสนอชื่อท่านวีระ ขุนเงิน สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒ ครับ 

 

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
 

นางภัทรภรณ์ สืบศรี - ดิฉัน นางภัทรภรณ์ สืบศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ ขอรับรองค่ะ 
 

นายลมัย ขันทองด ี - กระผม นายลมัย ขันทองดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอรับรองครับ 
 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอผู้ที่สมควรเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ อีกหรือไม ่
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีจะถือว่านายวีระ ขุนเงิน สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๒ ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปร
ญัตติคนที่ ๑ นะครับ 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ - ก็ถือว่ามีมติเห็นชอบให้ท่าน วีระ ขุนเงิน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑     
นะครับ เชิญท่านสมาชิกเสนอกรรมการแปรญัตติท่านที่ ๒ ครับ 

 

นายมานพ แสงทองดี - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมว่าที่ ว่าที่ ร.ต. สมชาย ม่วงลอง สมาชิกอบต. 
หมู่ที่ ๙ ขอเสนอชื่อว่าที่ ร.ต. สมชาย ม่วงลอง สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๙ ครับ 

 

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
 

นางนพพร สุดสาะ  - ดิฉันนางนพพร สุดสาระ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๖ ขอรับรองค่ะ 
 

นายอ านาจ จวนเผ่า - กระผมนายอ านาจ จวนเผ่า สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๗ ขอรับรองครับ 
 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอผู้ที่สมควรเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ อีกหรือไม ่
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ - ก็ถือว่ามีมติเห็นชอบให้ว่าที่ ร.ต. สมชาย ม่วงลอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคน
ที่ ๒ นะครับ เชิญท่านสมาชิกเสนอกรรมการแปรญัตติท่านที่ ๓ ครับ 
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นายลมัย ขันทองด ี - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายลมัย ขันทองดี สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๑   
ขอเสนอชื่อนายสุวรรณ ลิ้มไพบูลย์ สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๓ ครับ 

 

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
 

นายวีระ ขุนเงิน - กระผมนายวีระ ขุนเงิน สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๒ ขอรับรองครับ 
 

นายสมจิตร นวลจันทร์ - กระผมนายสมจิตร นวลจันทร์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๘ ขอรับรองครับ 
 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอผู้ที่สมควรเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ อีกหรือไม ่
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ - ก็ถือว่ามีมติเห็นชอบให้นายสุวรรณ ลิ้มไพบูลย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ        
คนที่   ๓ นะครับ 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ - จากการเลือกก็คงถือว่าทั้ง ๓ ท่าน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 256๕ นะครับขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ กรรมการชุดนี้ตามระเบียบยังไม่มีใครเป็นประธานและ
เลขาฯ นะครับ ผมขอนัดประชุมเลือกประธานและเลขาฯ หลังจากเลิกการประชุมใน
วันนี้เลย ผมในฐานะเลขานุการสภาฯ ซึ่งตามระเบียบการประชุมให้มีหน้าที่ในการ
นัดคณะกรรมการแปรญัตติมาประชุมกนัเพื่อเลือกประธานและเลขาฯ กรรมการแปร
ญัตติจบวาระนี้แต่ขอปรึกษาหารือก าหนดวัน เวลา ในการยื่นแปรญัตติซึ่งต้องไม่น้อย
กว่า ๒๔ ชั่วโมง ผมกับท่านประธานสภาฯ ได้ปรึกษากันแล้วว่าน่าจะนัดประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในการพิจารณา   
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ก็คือ    
ถ้ามีใครยื่นแปรญัตติก็ต้องมาลงมติกันว่าจะเห็นชอบตามร่างที่สมาชิกยื่นแปรญัตติ     
หรือร่างเดิมที่ผู้บริหารเสนอในขั้นแปรญัตติ และลงมติในวาระที่ ๓ เพ่ือเห็นชอบ      
ร่างข้อบัญญัติ และส่งให้นายอ าเภอเห็นชอบ และส่งมาให้นายกฯประกาศใช้ต่อไป 

 

ประธานสภาฯ - เรียนท่านสมาชิก อบต. ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับผมขอนัดประชุม
สภาสมั ยสามัญ  สมั ยที่  ๓  ครั้ งที่  ๒  ในวั นศุ กร์ที่  ๑๓  สิ งหาคม ๒๕๖๔               
เวลา ๐๙.๓0 น. และก าหนดเวลาผู้ที่จะยื่นแปรญัตติให้ยื่นต่อคณะกรรมการได้ตั้งแต่    
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ของทุกวัน ณ.ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ซึ่งกรรมการแปรญัตติ    
ก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่รับค าแปรญัตติ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล         
โพธิ์เก้าต้นทุกวันดังกล่าวไม่เว้นวันหยุด และกรรมการแปรญัตติอาจจะนัดประชุม   
ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หากท่านใดจะยื่นก็มาขอ
แบบที่ผมนะครับ ยื่นกับคณะกรรมการและคณะกรรมการจะได้มาพิจารณาและ
กรรมการแปรญัตติอาจจะเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยถ้ามีการยื่นแปรญัตติ     



14 

 

ก็ขอสรุปการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ     
256๕ ของวันนี้  

 

ที่ประชุม - เห็นชอบตามที่ประธานเสนอฯ 
 

4.๒ เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ประธานสภาฯ - ส าหรับระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ผมขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ         
แต่เนื่องจากขณะนี้เวลา ใกล้เที่ยงแล้วผมขอพักการประชุม รับประทานอาหาร
กลางวันโดยนัดประชุมต่อ เวลา ๑๓.00  น.ครับ 

 

พักการประชุม เวลา 12.00 น.(รับประทานอาหารกลางวัน) 
 

เริ่มประชุม  เวลา 13.00น. 
 

ประธานสภาฯ - ในช่วงก่อนพักการประชุมผมขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ เรื่องการ
พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ขอเรียนเชิญ
ครับ 

 

ปลัด อบต. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่านครับระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ในวาระนี้ เนื่องจากว่ามีเงินบางโครงการที่เหลือจ่าย       
ทางกองช่าง ส านักปลัดและกองสาธารณะสุขฯ ได้ยื่นขอโอนงบประมาณรายจ่าย  

 รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ ต าบลโพธิ์เก้าต้น   

ราคา ๒๗๑,๐๐๐ บาท ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
(กองช่าง) 

๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซล์ หมู่ที่ ๙ ถนนสายหนองหม้อแกง 
จ านวน ๑๐ ต้น ราคา ๔๖๘,๐๐๐ บาท ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น (กองช่าง) 

๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ (กองช่าง) 

๔. โต๊ะกลมสแตนเลส จ านวน ๑๐ ตัว ตัวละ ๓,๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท 
ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ 
ส านักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓ ใช้ราคาตามท้องตลาดแทน (ราคา
ท้องถิ่น) (ส านักปลัด) 

๕. เก้าอ้ีหนังรับรองโครงขาเหล็กรูปตัวซี จ านวน ๑๐ ตัว ราคาตัวละ ๒,๕๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏตมบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
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มาตรฐาน งบประมาณ ๑ ส านักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓ ใช้ราคาตาม
ท้องตลาดแทน (ราคาท้องถิ่น) (ส านักปลัด) 

๖. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแชวน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๓๐,๐๐๐
บีทียู จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๙,๗๐๐ บาท เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓  
(กองสาธารณสุขฯ) 

เป็นอ านาจของสภาฯ ในการพิจารณาว่าจะเห็นชอบให้โอนหรือไม่ ถ้าให้โอน          
ก็จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป เป็นอ านาจของท่าน ข้อ ๒๗ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.2563 ซึ่งขอให้ท่านดูจากรายละเอียดการโอนที่แจกให้ทุกท่านแล้วนะครับ    
ขออนุญาตท่านประธานได้ด าเนินการต่อที่จะให้สมาชิกได้อภิปราย เชิญท่าน    
ประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ ถ้าอย่างนั้นจะเป็นการขอความเห็นสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ตามที่ท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นเสนอได้โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม - ที่ประชุมเห็นชอบจ านวน ๒๑ คนเป็นเอกฉันท์เนื่องจากประธานสภาฯ เห็นชอบ
ด้วย 

 

ประธานสภาฯ - ก็ถือว่ามีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
โดยผมขอใช้สิทธิ์ออกเสียงด้วย 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 

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

 

นางปิยะธิดา อุทัยชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม       
ทุกท่าน ดิฉันนางปิยะธิดา อุทัยชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
หมู่ที่ 1 ขอฝากเรื่องท่อระบายน้ า มีท่อระบายน้ าอยู่ 3 ท่อซึ่งฝาท่อระบายน้ าได้ถูก
ขโมยไปท าให้ท่อไม่มีฝาไม่มีตะแกรงฝากดูแลด้วยนะคะ อีกเรื่องหนึ่งการลอกคลอง   
มีปัญหามากส าหรับหมู่ที่ 1 คือว่าจะมีน้ าท่วมตลอดบางบ้านมีผู้สูงอายุอยู่ น้ าเข้า
บ้านเขาจะมีปัญหาที่ว่าบางเส้น บางท่อชาวบ้านต้องถมดินเข้าบ้านตัวเองซึ่งเป็นทาง
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สาธารณะแต่การวางท่อของเขาอยู่ในระดับสูงน้ าไหลขึ้นไปไม่ได้ คนที่อยู่ทางเหนือ
จะได้เปรียบเพราะน้ าจะไม่ไหลลงมา ฝากผู้อ านวยการกองช่างส ารวจว่าท่อที่มีระดับ
ไม่เท่ากันนั้น สามารถที่จะแจ้งให้เขาวางท่อให้ลึกลงไปอีกได้หรือไม่เพ่ือลดปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ 1 ซึ่งจะมีปัญหามากตอนที่ฝนตก อย่างกรณีที่
ร้าน ล.ละออง ที่มีไขมันอุดตันทางองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นก็มีหนังสือ
แจ้งไปทางร้านก็ด าเนินการให้ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้ว และก็ฝากขอบคุณงานป้องกัน
ที่ช่วยเหลือเบื้องต้นคือทางลงหมู่ที่ 2 ที่ร้านค้าได้ท าการปลูกสิ่งก่อสร้างท าท่อ   
ระบายน้ ามีขยะอุดตันซึ่งทางงานป้องกันได้ส ารวจแล้วและจะประสานกับทาง
ชลประทานให้ก็ฝากด้วยนะคะช่วยประสานชลประทานให้ด้วย และขอบคุณเรื่องที่
น าหินคลุกมาเทถนนให้หมู่ต่างๆ รวมทังหมู่ที่ 1 ด้วยซึ่งบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง อีกเรื่องคือถนนสายนายกมล ปั้นเอ่ียม ซึ่งได้น าเข้า
แผนพัฒนาฯ อยากจะสอบถามว่าที่จะมีการลาดยางหรือไม่ค่ะหรือว่าท าได้เท่านี้ 
ขอบคุณค่ะ 

 

ที่ประชุม -รับทราบ 
  

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
 
ว่าที่ร.ต.สมชาย ม่วงลอง - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม       
ทุกท่าน กระผมว่าที่ร้อยตรีสมชาย ม่วงลอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ ๙ เรื่องแรกต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นที่มี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ของหมู่ที่ 9 ที่ท่านได้ช่วยแก้ปัญหา          
และด าเนินการให้ในส่วนของการโอนไปตั้งจ่ายในเรื่องของไฟฟ้าโซลาเซลเส้น    
หนองหม้อแกง ซึ่งในแผนพัฒนาฯ ระบุไว้ประมาณ 20 ต้นในแผนพัฒนาฯนั้นท าไว้
เป็นช่วงๆ ก็ได้ปรึกษากับท่านปลัดและผู้อ านวยการกองช่างไว้ ก็ต้องขอขอบคุณและ
ในปีงบประมาณ 2565 ว่าต่ออีกกี่ต้นแต่ก็คิดว่าน่าจะตลอดเส้นทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 9 
และหมู่ท่ี 13 

 เรื่องที่สอง ต้องขอขอบคุณในส่วนกองสาธารณสุขฯ โดยผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขฯและข้าราชการทุกส่วน ที่ช่วยด าเนินการในการบริหารจัดการในการ
ประสานในเรื่องของมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของหมู่ที่  9 และข้อมูลต่างๆ ที่ท่าน         
ได้ด า เนินการในการแก้ปัญหาและช่วยประสานข้อมูล  ส่ งต่อข้อมูลต่างๆ               
ต้องขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับ  

 เรื่องที่สามคือเรื่องประสานงานที่ชาวบ้านหมู่ที่ 9 ฝากมาก็อยากจะฝากท่านปลัด 
ท่านผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากเราเคยท าแล้วจ าได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้นเคยประสานไปกรมเจ้าท่าและประสานไปกรมชลประทานที่เป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในส่วนของแม่น้ าลพบุรคีือบริเวณท้ายประตูน้ าโพธิ์เก้าต้นตอนนี้ตลิ่งเริ่ม
ทรุดตัวอีกแล้วครับ ท าให้มีผลกระทบกับบ้านประชาชนประมาณ 10 ครัวเรือน 
เพราะว่าระยะยาวเริ่มมีรอยแตกแยกริมคันตลิ่งแม่น้ าลพบุรี ก็อยากจะฝากท่านปลัด 
ท่านผู้อ านวยการกองช่างว่าช่วยท าหนังสือถึงกรมเจ้าท่าและกรมชลประทานให้ช่วย
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ส ารวจให้หน่อยครับ ก็ฝากหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นเป็น
ตัวกลางในการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบครับ ขอบคุณครับ 

 เรื่องท่ีสี่เรื่องของภัยแล้งและการขาดแคลนในเรื่องของน้ าการเกษตรซึ่งตอนนี้เราก็ได้
ขอปลูกไปตั้งแต่เข้าฤดูฝน ตอนนี้ข้าวเริ่มตั้งท้องน้ าก็เริ่มหายไปเป็นปัญหาระยะยาว   
ก็ฝากท่านปลัดถ้าประสานกับกรมชลประทานได้  ผมเองก็ได้ประสานไปตั้งแต่      
เมื่อวานเขาตอบกลับมาว่าเมื่อวานว่าจะเปิดประตูน้ าท้ายเขื่อนโคกกะเทียม เบื้องต้น
เขาบอกว่าวันนี้ช่วงบ่ายน่าจะเริ่มดีขึ้น คือระบายท้ายน้ าจากประตูโคกกะเทียม       
ก็ฝากท่านปลัดด้วยครับ 

 เรื่องสุดท้ายผมเองก็มีความห่วงใยเจ้าหน้าที่ของเราโดยเฉพาะกองสาธารณสุขฯ     
ว่าด่านหน้าในการบริหารจัดการเรื่องโควิดผมขับรถไปท างานเห็นพนักงาน
สาธารณสุขฯเรานั่งท้ายรถเก็บขยะก็คิดว่าพวกนี้คือด่านหน้า ตอนนี้เป็นเรื่องระบาด
ของโรคโควิด 19 จึงเป็นห่วงพนักงานของเราไม่ว่าจะเป็นกองช่างที่มาซ่อมหลอดไฟ 
กองสาธารณสุขฯ ที่ต้องจัดเก็บขยะต่างๆเหล่านี้ ไม่มาจะเป็นหรือขยะติดเชื้อ เพราะ
ชาวบ้านเราบางคนไม่มีความรู้ก็ทิ้งลงไปในถังขยะ ถ้าบางคนที่ติดเชื้อโควิด และ
พนักงานเราที่ไปจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ผมก็เป็นห่วง ถ้าสมมุติว่างบกลางที่เราพอมี
หรือว่ากองสาธารณสุขฯ ที่จะพอจัดหางบประมาณ เช่น ถุงมือ ดูแลพนักงานด้วย
ความเป็นห่วงเป็นใยพนังงานของเราที่อยู่ด่านหน้า อยากให้พวกเรามองพนักงาน
ด่านหน้าที่เป็นข้าราชการก็ดี เป็นพนักงาน ลูกจ้าง คิดว่าท่านปลัดก็ดูแลอยู่แล้ว       
ก็อยากจะฝากตรงนี้ด้วยความห่วงใยพนักงานที่บริหารจัดการด่านหน้าพวกพนักงาน
เก็บขยะเรื่องสุขอนามัยเรื่องสุขภาพ ขอบคุณครับ 

 

ที่ประชุม -รับทราบ 
  

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
 

นายมานพ แสงทองดี - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม       
ทุกท่าน กระผมว่าที่นายมานพ แสงทองดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
โพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 10 เนื่องด้วยถนนสายลูกรังคลองตาปิ่นช ารุดเสียหายประมาณ 
500 เมตรขอให้เทลูกลังให้ด้วย และเส้นนี้มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ             
7 ครัวเรือนซึ่งยังไม่มีไฟฟ้าก็อยากจะขอไฟทางติดตามเสาครับ ขอบคุณครับ 

 

ที่ประชุม -รับทราบ 
  

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
 

นายวีระ ขุนเงิน - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ ท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม       
ทุกท่าน กระผมว่าที่นายวีระ ขุนเงิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล         
โพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 12 ผมขอให้ท าโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ าถาวรบริเวณท่ายายตูบ
แม่น้ าลพบุรี เพราะมันเป็นผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลโพธิ์เก้าต้น
และใกล้เคียงมากๆ ถ้ามีโครงการนี้ต่อไปองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นก็จะ     
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