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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี 2560 

วันที่ 20 กันยายน 2560  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

************************************************************************** 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 

นางสาวจารุณี  หนูเส็ง 
เลขานุการสภาฯ 

          บัดนี้สมาชิกสภาฯ จ านวนทั้งหมด  25 ท่าน ลากิจ 2 ท่าน คือ  
       1. นางสายฝน  พันธโ์คดร   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
       2. นางขันเทียง  แสงรัตน์    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
          เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งหมด  23  ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่าน
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ 

          เรียนท่านรองนายก อบต.,ปลัด อบต.,และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนอ่ืน
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรืองที่บริเวณทางเข้าต าหนัก
ทิพย์พิมาน ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกหมู่บ้านเป็นอย่างดี และส าหรับวันนี้เป็นการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี 
2560  วันที่ 20 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
โป่งตาลอง เพ่ือพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโป่งตาลอง และปรึกษาหารือข้อราชการอ่ืนๆ  ในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน 
ได้รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2560    
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 

นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ 

       เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจทานรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เพ่ือความถูกต้อง หากเห็นว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม ก็ให้เสนอขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมจะได้น าไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอขอแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560  
ด้วยครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   -ไม่มี- 



2 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1  พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโป่งตาลอง (ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า -ออก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) งบประมาณ 1,000,000 บาท           

นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ 

  เรียนเชิญ นางวรลักษ์  ธัญญาหาร ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียด
ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 

นางวรลักษ์  ธัญญาหาร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ดิฉันนางวรลักษ์  
ธัญญาหาร ผู้อ านวยการกองคลัง ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโป่ งตาลอง 
(ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) งบประมาณ 1,000,000 บาท 
ในหน้าที่ 105 ข้อ 1.5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อม
ก่อสร้างรั้ว เข้า-ออก ยาว 225 เมตร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอ่ืนๆ งบประมาณ 
1,000,000 บาท ซึ่งทางกองช่างได้ขออนุมัติจากสภาฯเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงการตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนเป็นเงินรายได้ และสภาฯได้อนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
2560 ดังนั้นเพ่ือให้โครงการดังกล่าวด าเนินต่อไปได้ และปฏิบัติตามระเบียบเรื่องการ
กันเงินอย่างถูกต้อง จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขฉบับเพ่ิมเติม ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 5 การ
กันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
          กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้
ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม  
          จากที่ได้น าเรียนให้สมาชิกสภาฯทุกท่านทราบ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มีดิฉันขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 
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นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ 

          ขอขอบคุณ นางวรลักษ์  ธัญญาหาร ผู้อ านวยการกองคลัง ที่ ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโป่งตาลอง (ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) งบประมาณ 1,000,000 บาท    
          และขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโป่งตาลอง (ก่อสร้างรั้วพร้อมประตู
เข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) งบประมาณ 1,000,000 บาท     

มติที่ประชุม เห็นชอบ 22 เสียง ไม่เห็นชอบ- เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานงดออกเสียง) 

นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ 

          หลังจากท่ีเราได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว 
มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอท าการพักเพ่ือ
รับประทานอาหารกลางวันครับ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ 

         ระเบียบวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดจะน าเสนอปรึกษา หารือ 
หรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอให้เสนอและน าเรียนปรึกษาได้ เชิญครับ 

นายประพันธ์  ขมสูงเนิน 
นายช่างโยธาอาวุโส 
 

         เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายประพันธ์ ขมสูงเนิน  
นายช่างโยธาอาวุโส ขออนุญาตแจ้งสรุปเกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 ดังนี้ครับ 
         1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง งบประมาณ
ที่อนุมัติ 450,000 บาท จ านวนเงินที่เบิกจ่าย เป็นเงิน 448,000 บาท 
         2. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 2 (สายทางหมู่ที่ 2 
เชื่อม หมู่ที่ 9 บ้านมอตะเคียน) งบประมาณท่ีอนุมัติ 665,000 บาท จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย เป็นเงิน 299,000 บาท 
         3. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร (สายทางหมู่ที่ 3 บ้าน
โป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม) งบประมาณที่อนุมัติ 943,000 บาท จ านวนเงิน
ที่เบิกจ่าย เป็นเงิน 423,000 บาท 
         4. โครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านปอหู(อ่างเก็บน้ า
บ้านกลางวัดมกุฎคีรีวัน) งบประมาณที่อนุมัติ 407,000 บาท จ านวนเงินที่เบิกจ่าย 
เป็นเงิน 404,900 บาท 
         5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปอหู 
งบประมาณท่ีอนุมัติ 905,000 บาท จ านวนเงินที่เบิกจ่าย เป็นเงิน 902,000 บาท 
          6. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองซ่อม งบประมาณท่ี
อนุมัติ 449,000 บาท จ านวนเงินที่เบิกจ่าย เป็นเงิน 446,000 บาท 
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          7. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก(สายทางหมู่ที่ 6 
บ้านหนองจอก เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านสระน้ าใส)งบประมาณท่ีอนุมัติ 797,000 บาท 
จ านวนเงินที่เบิกจ่าย เป็นเงิน 357,300 บาท 
          8. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ าใส(สายทางหมู่ที่ 7 
บ้านสระน้ าใส เชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านหนองกรวด)งบประมาณที่อนุมัติ 1,060,000 บาท 
จ านวนเงินที่เบิกจ่าย เป็นเงิน 497,000 บาท 
          9. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียนงาม (บริเวณฝายน้ า
ล้นบ้านนายปัญญา  มารัตตะ)งบประมาณท่ีอนุมัติ 665,000 บาท จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย เป็นเงิน 311,000 บาท 
          10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านมอตะเคียน หมู่ที่ 9 (ซอยศาลเจ้า)
งบประมาณท่ีอนุมัติ 549,000 บาท จ านวนเงินที่เบิกจ่าย เป็นเงิน 270,000 บาท 
          11. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 บ้านหนองกรวดงบประมาณท่ี
อนุมัติ 977,000 บาท จ านวนเงินที่เบิกจ่าย เป็นเงิน 457,310 บาท 
          12. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 บ้านเทพนิมิต (ซอยสระบุรี 2)
งบประมาณท่ีอนุมัติ 1,446,000 บาท จ านวนเงินที่เบิกจ่าย เป็นเงิน 674,920 บาท 
          13. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่13บ้านโป่งฉนวนงบประมาณท่ีอนุมัติ 
492,000 บาท จ านวนเงินทีเ่บิกจ่าย เป็นเงิน 490,000 บาท 
          รวมเป็นงบประมาณที่อนุมัติ 9,805,000 บาท จ านวนเงินที่เบิกจ่ายเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 5,980,430 บาท เหลือตกเป็นเงินสะสม 3,824,570 บาท จากที่ได้น าเรียน
ให้ทุกท่านทราบ มีท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีเรียน
เชิญครับ 

นายสมหมาย  คงเพียรธรรม 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 

       เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายสมหมาย คงเพียรธรรม 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 ขออนุญาตเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องการประมูลราคา ผมสังเกตดูว่า
มีหลายโครงการมีการประมูลราคาที่ต่ ากว่างบประมาณที่อนุมัติมาก โดยเฉพาะ
โครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนลาดยาง หรือซ่อมแซมถนนลาดยาง จะมีการ
ประมูลราคาต่ ากว่าราคางบประมาณที่อนุมัติ บางโครงการประมูลต่ ากว่าครึ่งเลยก็มี ผม
ก็เลยอยากถามว่า อย่างนี้ในการด าเนินการก่อสร้างจะได้มาตรฐานตามที่ก าหนดหรือไม่ 
แล้วงบประมาณที่เหลือจะน ากลับมาพัฒนาภายในหมู่บ้านเดิมได้ไหม หรือว่ารวมกัน
แล้วให้เสนอโครงการเข้ามาใหม่  ผมขออนุญาตเรียนถามแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ  

นายประพันธ์  ขมสูงเนิน 
นายช่างโยธาอาวุโส 

 

         เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายประพันธ์  ขมสูงเนิน  
นายช่างโยธาอาวุโส ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการประมูลราคา ตามที่นาย
สมหมาย  คงเพียรธรรม สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 ได้เรียนถามมา ในเรื่องของการจัดซื้อจัด
จ้างนั้น เราด าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  ส่วนจะได้ผู้รับจ้างรายใด
นั้นก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เขาเสนอราคามา ส่วนเหตุผลที่เขาเสนอราคา
ต่ ากว่าราคาที่สภาฯ อนุมัตินั้น เขาอาจจะมีเหตุผลของเขา เช่นเขาอาจจะมีเครื่องมือ 
เครื่องจักร ครบถ้วนอยู่แล้วอาจจะไม่จ าเป็นต้องไปเช่าเครื่องจักรจากที่อ่ืน ก็อาจจะตัด
ในส่วนของตรงนี้เพ่ือที่จะได้มาซึ่งงาน อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นกลไกทางการตลาดของ
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เขาก็ได้ ส่วนในเรื่องของการท างานนั้นจะได้มาตรฐานตามที่ก าหนดหรือไม่นั้น เราก็จะ
ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่สามารถตรวจรับรองตามมาตรฐานที่
ก าหนดในรายการประกอบแบบและขอความร่วมมือ 

ทางผู้น าทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกันสอดส่องดูแล ถ้ามีอะไรที่เห็นแล้วไม่ดี ก็ขอให้แจ้ง
มายังช่าง จะได้ประสานงานไปยังผู้รับเหมาอีกที เพ่ือให้ได้การท างานที่ดี ได้มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด  โดยในภาพรวมแล้วทุกโครงการก็เป็นไปตามแผนที่ก าหนดนะครับ 
ส าหรับผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ 

          ขอขอบคุณ  นายประพันธ์  ขมสูงเนิน นายช่างโยธาอาวุโส  ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
การประมูลราคาโครงการต่างๆ ตามที่ นายสมหมาย  คงเพียรธรรม  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 
3 ได้เรียนถามมา และต่อไปมีท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นายสมหมาย  คงเพียรธรรม 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 

          เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายสมหมาย       คง
เพียรธรรม สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 ขออนุญาตน าเรียนปรึกษาเกี่ยวกับการรับสมัครช่าง
ไฟฟ้าเพ่ิมอีกซัก 1 คนจะได้ไหม เพราะว่าตอนนี้เราก็มีรถกระเช้าไฟฟ้าแล้ว จะได้เกิด
ความรวดเร็วในการซ่อมแซมไฟฟ้าในแต่ละหมู่บ้าน  เพราะว่าบางทีผมส่งเรื่องแจ้งซ่อม
ไฟฟ้ามานานแล้ว ก็ไม่มีช่างไปซ่อมให้ซักที บางครั้งไฟดวงเก่ายังไม่ได้ซ่อมเลย ไฟดวง
ใหม่ดับอีกแล้ว จะแจ้งมาบ่อยๆก็เกรงใจช่าง ผมเข้าใจว่าช่างไม่ค่อยมีเวลา แต่พอไฟฟ้า
ดับนานๆเข้า ก็กลัวว่าอาจจะเกิดอันตราย เพราะว่าบ้านเราเดี๋ยวนี้มีโจรขโมยค่อนข้าง
เยอะ ถ้ามีพนักงานเพ่ิมอีกซัก 1 คน จะได้ช่วยกันท างานอย่างเต็มที่ และรวดเร็วขึ้น 
ส าหรับผมขอน าเรียนปรึกษาแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต. 

           เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายสมพงษ์ วงษ์พิทักษ์  
รองนายก อบต.ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงตามที่  นายสมหมาย  คงเพียรธรรม สมาชิก
สภาฯหมู่ที่ 3 ได้เรียนถามมา คือตั้งแต่มีรถกระเช้าไฟฟ้ามาทางช่างไม่ค่อยว่างเลย 
อย่างวันนี้ก็ไปซ่อมที่โรงเรียนเขาใหญ่ ไปมา 2 วันแล้ว ยังไม่เสร็จเลย และก็ยังมีหน้าที่
ส าคัญที่เราต้องดูแล ก็คือ ไฟฟ้าในต าหนักทิพย์พิมาน คือในส่วนนี้ไฟฟ้าจะดับไม่ได้เลย 
ต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน ส่วนเรื่องการรับสมัครช่างเพ่ิมนั้น ตอนนี้ที่มีไปช่วยซ่อมแซม
ไฟฟ้าก็มีทั้งหมด 3 คนแล้ว บางครั้งก็อาจจะล่าช้าไปบ้าง ต้องขออภัยไว้ด้วย ส าหรับผม
ขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายประพันธ์  ขมสูงเนิน 
นายช่างโยธาอาวุโส 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายประพันธ์ ขมสูงเนิน  
นายช่างโยธาอาวุโส ขออนุญาตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องการออกซ่อมแซมไฟฟ้า ส าหรับ
การออกซ่อมแซมไฟฟ้านั้นจริงๆแล้ว ทางช่างจะมีแผนการออกซ่อมแซม ทุกวันอังคาร 
วันพุธ วันพฤหัสบดี ส่วนวันจันทร์ และวันศุกร์ จะท าเกี่ยวกับเรื่องเอกสาร แต่ในช่วง
ไหนที่มีงานเข้ามาเยอะๆ ก็ออกซ่อมแซมกันแทบทุกวัน ซึ่งก็ขอให้เห็นใจทางช่างด้วย
ครับ เพราะว่าช่างก็ต้องดูแลกันทั้งต าบล อาจจะล่าช้าไปบ้าง และก็ต้องขอฝากทางผู้น า
ทุกท่านให้ช่วยดูแลด้วย ในกรณีที่ทางช่างได้ออกพ้ืนที่ไปซ่อมแซมไฟฟ้า ขอให้ช่วย
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ประสานงานให้หน่อย เพ่ือจะได้ท าการซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อยเลย ส าหรับผมขอน า
เรียนชี้แจงเพ่ิมเติมแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ 

          ขอขอบคุณนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์  รองนายก อบต. และนายประพันธ์  ขม
สูงเนิน  นายช่างโยธาอาวุโส ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการรับสมัครช่างไฟฟ้า 
และการออกซ่อมแซมไฟฟ้า ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เข้าใจ และต่อไปมีท่านใดมีเรื่อง
ปรึกษาหารือหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นางภัทราพร  ก่อเกิด 
ปลัด อบต. 

          เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ดิฉัน นางภัทราพร ก่อเกิด 
ปลัด อบต. ขอแจ้งเกี่ยวกับการส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้แก่ทางอ าเภอ โดยทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้ท าการส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้แก่ทางอ าเภอเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา จ านวน 5,710 ดอก เพ่ือใช้ในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะมีการ
จัดพิธีที่วัดคีรีวัน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตอาสาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
ซึ่งต าบลโป่งตาลองของเราได้เยอะพอสมควร ส าหรับดิฉันขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ 
ขอขอบคุณค่ะ 

นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานภาฯ 

          ขอขอบคุณ นางภัทราพร  ก่อเกิด ปลัด อบต. ที่ได้แจ้งเกี่ยวกับการส่งมอบ
ดอกไม้จันทน์ให้แก่ทางอ าเภอ ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ และต่อไปมีท่านใดมี
เรื่องปรึกษาหารือหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นายอนันท์  ด่านตระกูล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 

          เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายอนันท์ ด่านตระกูล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 ผมขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องรถกระเช้าไฟฟ้าที่ซื้อมา 
ลงทุนไปตั้ง 2 ล้านกว่าบาท ผมเข้าใจว่าช่างของเราอาจจะไม่พอ แต่เวลาออกพ้ืนที่
ซ่อมแซมนั้น ขอให้งานเสร็จเรียบร้อยเลยได้ไหม ไม่ใช่อุปกรณ์ไม่พอ อุปกรณ์ไม่มี ก็ต้อง
ย้อนกลับไปท าอีก ก็เลยขอฝากไว้ด้วยว่า ถ้าจะท าก็ให้ท าเสร็จไปเลยทีเดียว และอีก
เรื่องนึงก็คือ เรื่องรถขยะ ส าหรับหมู่บ้านผมอาจจะไม่ได้ใช้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลองซักเท่าไหร่ แต่หมู่ 11 นั้นรับน้ าขยะตลอด น้ าขยะจากทุกหมู่บ้าน
จะต้องผ่าน หมู่ 11 เวลาเทโค้งหกไปตลอดทาง อยากให้ลดความเร็วลงบ้าง แล้ ว
หมู่บ้านผมนั้นเป็นประตูเข้าสู่ต าบลโป่งตาลอง และยิ่งวันหยุดเทศกาลจะมีนักท่องเที่ยว
เข้ามาจ านวนมาก ถ้าเขามาได้กลิ่นขยะแบบนี้ ก็เกรงว่าจะเสียชื่อเสียงต่อต าบลของเรา 
ถ้าไม่พอก็ให้ซื้อเพ่ิมอีกซักคันก็ได้ครับ ผมเคยถามไปแล้วก็ได้รับค าตอบว่าถังพักน้ ารั่ว 
แต่ก็แปลกใจว่าท าไมรั่วตลอด ผมก็ขอฝากให้ช่วยปรับปรุงด้วยครับ ส าหรับผมมีเรื่อง
สอบถามเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต. 

          เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายสมพงษ์ วงษ์พิทักษ์  
รองนายก อบต. ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของรถขยะ ตามที่ทาง นายอนันท์  ด่าน
ตระกูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 ได้เรียนสอบถามมา เท่าที่ผมมอง ถังพักน้ าน่าจะเต็ม 
แต่น้ าขยะนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปเททิ้งไว้ตรงไหน เพราะว่ากลิ่นมันเหม็นมากและ
ใช้เวลาหลายวันกว่าจะหายเหม็น ทีนี้ที่ผมอยากจะให้ช่วยก็คือถ้าถังขยะใบไหนที่มีน้ าก็
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ให้เทน้ าทิ้งออกบ้าง เพราะว่าถังที่ส าหรับใส่น้ าขยะนั้นใบไม่ได้มีขนาดใหญ่ แล้วที่ว่ามัน
รั่วผมก็เซ็นให้ซ่อมตลอด ซึ่งในส่วนของเรื่องปัญหาขยะนั้นเป็นสิ่งที่เรายอมรับว่าแก้ไข
ได้ยากแต่ก็พยายามแก้ไขกันอยู่ตลอด ส่วนในเรื่องของการซื้อรถขยะเพ่ิมนั้น ถามว่าซื้อ
ได้ไหม ซื้อได้ครับถ้าทุกท่านเห็นชอบและอนุมัติให้ ผมเองก็พูดคุยกับท่าน นายก อบต. 
กับท่านรองปลัดอยู่ เรื่องการซื้อรถขยะใหม่ เพราะว่าขยะในต าบลของเรานั้นเยอะ ทุก
วันนี้เก็บไม่ทันนะครับ ทีนี้ก็ต้องปรึกษากันว่าจะท าอย่างไรต่อไปในเรื่องของการซื้อรถ
ขยะในปีต่อไป ส าหรับผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายสมหมาย  คงเพียรธรรม 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 

          เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายสมหมาย คงเพียร
ธรรม สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 ผมขออนุญาตปรึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องของขยะ คือ
เป็นไปได้ไหมที่ในส่วนของถังขยะน่าจะมีรูอยู่ข้างล่างเพ่ือให้น้ าขยะไหลออกมา 
เพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตดูโดยเฉพาะหน้าฝนน้ าจะลงไปขังอยู่ในถังขยะเต็มไปหมด ถ้าถัง
ขยะมีรูน้ าจะได้ไหลทิ้งออกไป ก็ขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้ช่วยเจาะรูถังขยะให้
หน่อย วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ช่วยแก้ไขปัญหาน้ าขยะได้บ้างไหมครับ ส าหรับผมขอน าเรียนแต่
เพียงเท่านี้ ผมขอขอบคุณครับ  

นายราเชน  สุขจิตร 
รองปลัด อบต. 

          เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายราเชน  สุขจิตร  
รองปลัด อบต. ผมขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องของขยะตามที่ นายอนันท์  ด่านตระกูล  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11ได้เรียนถามมา ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าปัญหาขยะเป็น
ปัญหาระดับโลกเลยนะครับ เป็นปัญหาที่หาทางออกไม่ได้ ถ้าพูดถึงประเด็นของเรื่องน้ า
ขยะที่ไหลออกมา อย่างที่ท่านรองนายก อบต. บอกนั่นก็คือ ถังพักน้ าน่าจะเต็ม ซึ่งถัง
พักน้ านั้นจะมี 2 ถัง ผมซ่อมมาแล้วทั้งหมดประมาณ 13 ครั้ง ซ่อมแต่ละครั้งก็จะขยาย
ขนาดตลอด แต่ปัญหาที่เรามีก็คือรถเก็บขยะเรามีคันเดียว เก็บขยะได้อาทิตย์ละครั้ง 
ยกเว้นในต าหนัก และ กอ.ร่วมที่ต้องเก็บทุกวัน ก็จะท าให้มีน้ าขยะสะสม ที่เกิดจากตัว
ขยะเอง เช่น ผัก ผลไม้ ที่เน่าเสียแล้วก็เกิดเป็นน้ า และอีกส่วนนึงก็คือน้ าฝนที่ตกใส่ถัง  
ทีแรกเลยถังขยะจะมีฝาปิดทุกใบ แต่พอผ่านไปซักพัก ฝาก็แตก ฝาก็หาย เวลาฝนตกน้ า
ก็ขังอยู่ในถังขยะ และในกรณีที่ว่าเจาะรูถังขยะเพ่ือให้น้ าไหลออกมาได้ไหม ผมเคย
ปรึกษากับคนเก็บขยะแล้ว เขาบอกว่าไม่อยากให้เจาะ เพราะว่าถึงเจาะถังขยะน้ าก็ออก
ไม่หมดอยู่ดี น้ ายังมีเหลืออยู่ในถังขยะ พอเวลายกเทก็เกิดปัญหาน้ าขยะไหลใส่คนเก็บ
ขยะ คือจริงๆแล้วรถขยะนั้นสมควรต้องได้รับการซ่อมแซมชุดใหญ่เลย เพราะว่ารถคันนี้
ใช้งานมาแล้วทั้งหมด 7 ปี ตอนนี้เกียร์ก็หลุด เกียร์ 6 ใช้ไม่ได้และไม่ใช่แค่ถังพักน้ า
เท่านั้นที่รั่ว แต่ว่าบริเวณข้างรถ พ้ืนรถ ฝาท้ายรถ ก็เริ่มผุเป็นรูรั่ว เวลารถบีบขยะก็
อาจจะไม่รั่วมาจากถังพักน้ าอย่างเดียว แต่รั่วออกมาตามพ้ืนรถด้วย แต่ปัญหาที่เราหยุด
ซ่อมไม่ได้ก็คือ เราหยุดเก็บขยะไม่ได้ ซ่อมครั้งหนึ่งก็ต้องใช้เวลาหลายวัน และก็ไม่ค่อยมี
ช่างจะมาซ่อมให้ เพราะว่ามันสกปรก แล้วก็เหม็นมาก ส่วนในเรื่องของรถขยะคันใหม่
นั้น ผมเคยเสนอเข้าแล้วเมื่อ 2 ปี ก่อน แต่ว่าถูกตัดออกไป ผมก็เลยยังไม่ได้ตั้งขึ้นมา
ใหม่ จนมาถึงวันนี้รถขยะมีปัญหาตลอด ซ่อมแล้วซ่อมอีก ในปีหน้าถ้าผมเสนอการซื้อรถ
ขยะเข้าไปใหม่น่าจะไม่มีปัญหาและคงไม่ถูกตัดอย่างแน่นอน  ส าหรับเรื่องปัญหาขยะ 
และรถเก็บขยะนั้น ผมก็ขอฝากให้ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันนะครับ อย่างน้อยก็ช่วยคัด
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แยกขยะก็ยังดี ผมเองก็พยายามหาทางออก แก้ไขปัญหากันอยู่ตลอดครับ ส าหรับผมขอ
น าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ 

          ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของรถเก็บ
ขยะ เรื่องของขยะ และ ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เข้าใจ และต่อไปมีท่านใดมี
เรื่องปรึกษาหารือหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ ในครั้งนี้ และขอถือโอกาสนี้ ปิดการ
ประชุมครับ 

                           ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

                                                    ลงชื่อ............................................................ผูบ้ันทึกการประชุม  
                                                                (นางสาวจารุณี  หนูเส็ง) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   
 
 
 
 

                                                    ลงชื่อ...................................................... 
                                                                 (นายบุญมี  แสนพงค์) 
                                                    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                                                               (นายสุวรรณ์  ประดิษฐ์ภูมิ) 
                                                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                            ลงชื่อ...................................................... 
                                                                  (นายสมพงษ์  ชุพยัศ) 
                                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                      ลงชื่อ...................................................... 
                                                                (นางขันเทียง  แสงรัตน์) 
                                              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                     ลงชื่อ...................................................... 
                                                          (นางสุรัสวดี  เรืองจาบ) 
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                                             เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
   
                                            ลงชื่อ..................................................... 
                                                              (นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ) 
                                           รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ปฏิบัติหน้าที่แทน 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

 


