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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วันจันทรท่ี   ๙   เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  อ.บานบึง  จ.ชลบุรี 

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

ผูมาประชุม 
 ๑.  นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 
 ๒.  นายสังวร  หนูแกว   รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 

๓.  นายณรงคฤทธิ์  ประสิทธินาค  เลขานุการสภาฯ 
๔.  นายกมล  ธันยาวาท   สมาชิกสภา อบต. หนองไผแกว  หมูท่ี ๑ 

 ๕.  นายรังสรรค  โพธิ์คลี ่   สมาชิกสภา อบต. หนองไผแกว  หมูท่ี ๒ 
 ๖.  นางสาวสุกัญญา  นอยบัวงาม  สมาชิกสภา อบต. หนองไผแกว  หมูท่ี ๒ 
 ๗.  นางอรินยา  ตั๊นวิเศษ   สมาชิกสภา อบต. หนองไผแกว  หมูท่ี ๓ 

๘.  นายปญญา  ตั้งม่ันธนบวร  สมาชิกสภา อบต. หนองไผแกว  หมูท่ี ๓ 
๙.  นายพูลศักดิ์  กังวาลเนาวรัตน  สมาชิกสภา อบต. หนองไผแกว  หมูท่ี ๔ 
๑๐.  นายสรวีย  ชนินทรพงศ  สมาชิกสภา อบต. หนองไผแกว  หมูท่ี ๔ 

 ๑๑. นายสมชาย  แกวไกรเพชร  สมาชิกสภา อบต. หนองไผแกว  หมูท่ี ๕ 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑.  นายทนงศักดิ์  ผลเจริญสมบูรณ นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 
 ๒.  นายสมภพ  สวัสดิส์รรวงศ  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 
 ๓.  นายธนะบูลย  บุญเจือ  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 

๔.  นายเอกชัย  เลิศชัยวรพงศ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 
 ๕.  นายกรณธนัตถ  สุจิตชวานนท  ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 

๖.  นางสาวธัญสุตา  เทพพิทักษ  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 
๗.  นางอุไรวรรณ  นิลสนธ ิ  ผูอํานวยการกองคลัง 

 ๘.  นางสาวสุพรรณี  เทียมบุญชู  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
 ๙.  นางธมนชนก  ยะสะวุฒิ  หัวหนาฝายอนามัยและสิ่งแวดลอม 
 ๑๐. นางสาวรสรนิทร  พากเพียร  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
 ๑๑. นางสาวจุฑามาศ  นันทพิศาล  นักวิชาการศึกษา 
 ๑๒. นายจิรวัฒน  ลออรุงเรืองกิจ  กํานันตําบลหนองไผแกว 

๑๓. นายหัตถา  กลิ่นอบเชย  ผูใหญบาน  หมูท่ี ๑ 
๑๔. นายอัครวัฒน  ทองแถม  ผูใหญบาน  หมูท่ี ๒ 
๑๕. นายสมบัติ  เอ่ียมแสง  ผูใหญบาน  หมูท่ี ๔ 
๑๖. นางสายพิณ  พิระยะสันติ  ผูชวยผูใหญบาน  หมูท่ี ๕ 
๑๗. นางจงจิตนลิน  จิตตพิสุทธ    ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองไผแกว 
๑๘. นายสุทัศน  สุทพล   ครโูรงเรียนบานปายบุ 
๑๙. นางกัญญาลักษณ  เจียรโณรส  ผูอํานวยการ รพ.สต.บานปายุบ 
๒๐. นายจิรวัฒน  มีสุข   ผูอํานวยการ รพ.สต.บานหนองไผแกว 
๒๑. นายเนฤมิตร  ธรรมสระ  พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ 
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๒๒. นางจุฑามาศ  พระเนตร  นักวิชาการฯ ชํานาญการ 
๒๓. นายทักษิณ  ทัวพิสพ   เจาพนักงานขนสงชํานาญงาน 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

  เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว
ไดกลาวเปดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ดวย  องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  ไดมีพนักงานสวนตําบลโอน (ยาย)  
       ประธานสภา อบต.  มาท่ี อบต. หนองไผแกว  จํานวน  ๔  ราย  ไดแก 
    สํานักงานปลัด 

๑. นางสาวธัญสุตา  เทพพิทักษ    ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
๒. นางสาวสุพรรณี  เทียมบุญชู    ตําแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
๑. นางธมนชนก  ยะสะวุฒิ    ตําแหนง  หัวหนาฝายอนามัยและสิ่งแวดลอม 

กองการศึกษา 
๑. นางสาวจุฑามาศ  นันทพิศาล  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 

ขอใหพนักงานสวนตําบล  ท้ังท่ีโอนยายมา และท่ีมาบรรจุและแตงตั้งใหม  
ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ  เพ่ือรวมกันพัฒนา
ทองถ่ินและองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว ตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๒    รับรองการประชุมครั้งท่ีผานมา (สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี ๑ ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗) 

นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี ๑ ประจําป  
     ประธานสภา อบต. พ.ศ. ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  ๗  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  ขอใหท่ีประชุมตรวจสอบ

รายงานการประชุม มีผูใดขอแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความหรือไม 
ท่ีประชุม   มีมติเปนเอกฉันท  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี ๑ 

ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  ๗  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  การกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจําป  ๒๕๕๘ 
นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ตามท่ี  สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  ไดมีประกาศเม่ือวันท่ี  ๑๘   

ประธานสภา อบต. กุมภาพันธ  ๒๕๕๗  กําหนดสมัยประชุม ประจําป ๒๕๕๗  และกําหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ  ประจําป  ๒๕๕๘  สมัยแรกนั้น  ดังนั้น  สภาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองไผแกว  จึงตองมีการกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําป  ๒๕๕๘ และ
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบตอไป 

นายณรงคฤทธิ์  ประสิทธินาค พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติม  
      ปลัด อบต.   ถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๓ ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย 

หรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินสี่สมัย 
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๘  ขอ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุม
สามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแต
ละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษา
ในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป  โดยใหนําความในขอ ๑๑ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

จึงขอเชิญท่ีประชุมเสนอกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๕๘
ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น 
รวมท้ังวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของป ๒๕๕๙ และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของป ๒๕๕๙ ดวยครับ  

ท่ีประชุม   มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘   
จํานวน  ๔  สมัย  และกําหนดสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนี ้

กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 
๑. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ระหวางวันท่ี ๑ – ๑๕  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   

         มีกําหนด  ๑๕  วัน 
๒. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ระหวางวันท่ี ๑๕ – ๒๙  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

                มีกําหนด  ๑๕  วัน 
    ๓. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ระหวางวันท่ี ๑ – ๑๕  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘     
            มีกําหนด  ๑๕  วัน 

และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  
    ระหวางวันท่ี  ๑ – ๑๕  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๙  มีกําหนด  ๑๕  วัน 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ดวยผูบริหารเสนอญัตติ เรื่อง การขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือซอมแซมสิ่ง  
       ประธานสภา อบต.  สาธารณูปโภคท่ีชํารุดเสียหาย  ขอให นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดใหสภาฯ ทราบ 
นายทนงศักดิ์  ผลเจริญสมบูรณ  ดวย  องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  ไดรับแจงจากผูนําชุมชน  และ 

       นายก อบต.   ประชาชน  วาไดรับความเดือดรอนเก่ียวกับพ้ืนท่ีในตําบลหนองไผแกว  เนื่องจาก   
      บริเวณสี่แยกตลาดหนองไผแกว  ซ่ึงใกลกับโรงเรียนบานหนองไผแกว  และบริเวณ 
      หนาโรงเรียนสมคิดจิตตวิทยา  ซ่ึงเปนเขตชุมชนและมีการจราจรคับค่ัง  และมีความ 
      เสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุรายแรงตอเด็กและเยาวชน  เนื่องจากใกลกับสถานศึกษาและ 
      ชุมชน  โดยเฉพาะเวลาเชาและเย็น ท่ีมีการรับ-สงนักเรียน  ผูปกครองและประชาชน  
      ใชเสนทางสัญจรเปนจํานวนมาก  และบริเวณดังกลาวไมมีสัญญาณหรือปายเตือน 
      การจราจรแตอยางใด  ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความสูญเสียตอชีวิต 
    และทรัพยสินของประชาชน  จึงขอใหองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  แกไข 
      ปญหาความเดือดรอนเปนกรณีเรงดวน 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  พิจารณาแลวเพ่ือเปนการปองกัน
และลดอุบัติเหตุท่ีอาจกอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
จึงจําเปนตองจัดทําโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแผงโซลาเซลล และปาย
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เตือนการจราจรบอกเขตโรงเรียนแผงโซลาเซลล  ในพ้ืนท่ีดังกลาวแลว  รายละเอียด
ตามประมาณการกองชางขอให  ปลัด อบต. แจงตอท่ีประชุมสภา อบต. 

นายณรงคฤทธิ์  ประสิทธินาค เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม   
เลขานุการสภา อบต. ทุกทาน  ตามท่ี  กองชางไดสํารวจพ้ืนท่ี  และประมาณราคาคาติดตั้งสัญญาณ 
   ไฟกระพริบแผงโซลาเซลล และปายเตือนการจราจรบอกเขตโรงเรียนแผงโซลาเซลล  

ในพ้ืนท่ีดังกลาวแลว  มีความจําเปนตองติดตั้งสัญญาณไฟ  จํานวน  ๓  จุด  โดย
อาศัยอํานาจ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘   
  ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  (๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูน
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอน
ของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

เพ่ือเปนการปองกัน  บรรเทาความเดือนรอนของประชาชนและลด   
   อุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับประชาชนและเด็กนักเรียนท่ีใชเสนทางจราจรในบริเวณ 
  โรงเรียนดังกลาว  ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  คณะผูบริหาร 
    จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  เพ่ือดําเนินการตามโครงการดังกลาว   
   จํานวน  ๒  โครงการ  ดังนี้  
         ๑. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแผงโซลาเซลล (สัญญาณไฟกระพริบพลังงาน 
       แสงอาทิตย) บริเวณสี่แยกตลาดหนองไผแกว  หมูท่ี ๕  จํานวน  ๑  จุด   
        เปนเงิน  ๓๐,๐๐๐.- บาท 
   ๒. โครงการติดตั้งปายเตือนการจราจรบอกเขตโรงเรียนแผงโซลาเซลล  หนา 
          โรงเรียนสมคิดจิตตวิทยา  หมูท่ี ๑  จํานวน  ๒  จุด  เปนเงิน  ๖๕,๐๐๐.- บาท 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  ๙๕,๐๐๐  บาท   ท้ังนี้  เปนไปตามแผนพัฒนาของ 
    องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกวแลว  ซ่ึงขอมูล ณ วันท่ี  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๘   
   อบต.หนองไผแกว  มียอดเงินสะสมคงเหลือท่ีสามารถนําไปใชไดท้ังสิ้นจํานวนท้ังสิ้น      
   ๒๒,๘๔๔,๐๐๖.๑๒  บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบระเบียบวาระการประชุมนี้ 

นายประเสรฐิ  พิพัฒนรัตนโยธิน จึงขอใหท่ีประชุมลงมติวาจะอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม เปนเงิน ๙๕,๐๐๐.- บาท 
   ประธานสภาฯ   เพ่ือเปนการปองกัน  บรรเทาความเดือนรอนของประชาชนและลดอุบัติเหตุท่ี 
      อาจจะเกิดข้ึนกับประชาชนและเด็กนักเรียนท่ีใชเสนทางจราจรในบริเวณโรงเรียน 
      ดังกลาว  ครั้งนี้หรือไม 
ท่ีประชุม   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจายขาดเงินสะสม เปนเงิน ๙๕,๐๐๐.- บาท 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ดวยผูบริหารเสนอญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  ประจาํป 
       ประธานสภา อบต.  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอเชิญปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว   

ชี้แจงรายละเอียด ตอไป 
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นายณรงคฤทธิ์  ประสิทธินาค เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
    เลขานุการสภาฯ  ทุกทาน  ดวยมีความจําเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑสําหรับใชในการปฏิบัติราชการ แต 

เนื่องจากไมไดตั้ งงบประมาณไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๔๓  ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กองคลัง  เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงขออนุมัติโอนมาตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 
รายการท่ี ๑ 
    โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
    -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน   
รายการ เกาอ้ีสํานักงาน  จํานวน  ๒,๒๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ี
สํานักงาน  จํานวน ๑ ตัว  (จดัหาตามราคาทองตลาด) ตั้งจายจากเงินรายได 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ หนา ๖๕  ขอ ๗)   

     โอนลด 
     - แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดคาใชสอย  ประเภท
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  โดยโอนลด  ๒,๒๐๐  บาท  จากงบประมาณท่ีตั้งไว  
๗๐,๐๐๐ บาท 

รายการท่ี ๒ 
      โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
        -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดคาครุภัณฑ ประเภท 
    ครุภัณฑสํานักงาน   
   รายการ ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๔๐ ชอง จํานวน  ๓,๒๐๐ บาท  เพ่ือจายเปน 
   คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๔๐ ชอง  จํานวน ๑ ตู  (จัดหาตามราคาทอง 
   ตลาด) ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  
   หนา ๖๕  ขอ ๗)   

     โอนลด 
     - แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดคาใชสอย  ประเภท
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  โดยโอนลด  ๓,๒๐๐  บาท  จากงบประมาณท่ีตั้งไว  
๗๐,๐๐๐ บาท 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไวในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงขออนุมัติโอนมาตั้งจาย
เปนรายการใหม ดังนี้ 



- ๖ - 
 

     โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
        -  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษาหมวดคาครุภัณฑ  
   ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   

รายการ โตะทํางานเหล็กพรอมกระจก และเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงกลาง  จํานวน   
  ๗,๒๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก ขนาด ๔ ๑/๒ ฟุต พรอม 
   กระจก และเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงกลาง จํานวน ๑ ชุด  (จัดหาตามราคาทอง 
  ตลาด) ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  
  หนา ๖๕  ขอ ๗)   

         โอนลด 
     -  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  หมวดคาวัสดุ 
ประเภทวัสดุสํานักงาน  โดยโอนลด  ๗,๒๐๐  บาท  จากงบประมาณ ท่ีตั้งไว  
๕๐,๐๐๐ บาท  

    รวมขออนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  ๓  รายการ  เปนเงินท้ังสิ้น  
๑๒,๖๐๐.- บาท 
 

นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน จึงขอใหท่ีประชุมลงมติวาจะอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 
   ประธานสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามรายละเอียดขางตนนี้หรือไม 
ท่ีประชุม   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติโอนงบประมาณรายจายจาย  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  ครั้งนี้เปนเงิน  ๑๒,๖๐๐ บาท    

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง ขออนุมัติจําหนายภาษีบํารุงทองท่ี  ซ่ึงคางชําระเกินกวา  ๑๐ ป ออกจาก 
     ทะเบียน 
นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ดวยผูบริหารเสนอญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  ประจาํป 
       ประธานสภา อบต.  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอเชิญปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว   

ชี้แจงรายละเอียด ตอไป 
นายณรงคฤทธิ์  ประสิทธินาค เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
        ปลัด อบต.  ทุกทาน  ตามท่ี  กระทรวงมหาดไทย  ไดกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
      เก่ียวกับการจําหนายภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระเกินกวา  ๑๐ ป  โดยใหองคกร 
      ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมิอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ท่ีคางชําระเกินกวา  ๑๐ ปข้ึนไป   
      ออกจากทะเบียน  โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารทองถ่ิน  และไดรับการ 
      อนุมัติจากสภาทองถ่ิน  แลวรวบรวมรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 

       ในการนี้  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  ไดแจงความ 
      ประสงคขอจําหนายภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระเกินกวา  ๑๐ ป  จํานวน  ๑๑  ราย   

ซ่ึงไมสามารถจัดเก็บไดตั้งแต  พ.ศ. ๒๕๔๒  ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔  รวม  ๑๓  ป  เปน
จํานวนเงิน  ๑๙,๓๖๖.๕๙  บาท 

นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน เรื่องการจําหนายภาษีบํารุงทองท่ีท่ีคางชําระเกิน  ๑๐  ปออกจากทะเบียน  นั้น 
       ประธานสภา อบต.  เราสามารถติดตาม  สืบคน  จากสํานักงานท่ีดินอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถ่ิน 
      ไดหรือไม  เพ่ือติดตามลูกหนี้ท่ีคางชําระภาษีนั้นมาชําระภาษีใหเปนปจจุบัน   
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นางอุไรวรรณ  นิลสนธิ  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
      ผอ.กองคลัง   ทุกทาน  สําหรับการติดตามสืบคนขอมูลลูกหนี้ท่ีคางชําระภาษีบํารุงทองท่ีนี้   

กองคลัง  ไดมีการติดตามและเรงรัดภาษีมาโดยตลอด  แตไมไดรับการติดตอจากผู
เสียภาษีรายใดเลย  ซ่ึงผูคางชําระอาจมีการซ้ือ-ขายท่ีดิน  หรือโอนเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินไปแลว  แตไมไดแจงการเปลี่ยนแปลงใหเจาหนาท่ีทราบ  จึงทําให
มีการคางชําระภาษีดังกลาว  อบต.หนองไผแกว  จึงไดทําหนังสือไปยังสํานักงาน
ท่ีดินจังหวัดชลบุรี  สาขาบานบึง  เพ่ือขอความอนุเคราะหขอมูลท่ีดินวาผูคางชําระ
ภาษีท้ัง  ๑๑  ราย  ยังคงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินเขตตําบลหนองไผแกว
หรือไม  และหากมีการซ้ือ-ขาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ไปแลว  ปจจุบัน
ใครเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินนั้น  แตท่ีดินจังหวัดชลบุรี  สาขาบานบึง  ไดแจง
กลับมาวาไมพบขอมูล  เนื่องจากเปนรายละเอียดลูกหนี้ท่ีไดรับโอนจากอําเภอเม่ือป 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ซ่ึงรายละเอียดท่ีดินไมครบถวน  นอกจากนี้ อบต.หนองไผแกว  ยังได
ทําหนังสือไปยังสํานักทะเบียนอําเภอบานบึง  เพ่ือสืบคนขอมูลท่ีอยูภูมิลําเนาของผู
เสียภาษีบํารุงทองท่ี  แตโดยสวนใหญแลวจะไมพบขอมูลในฐานขอมูลทะเบียน
ราษฎรของกรมการปกครอง  รายละเอียดตามเอกสารแนบทายวาระการประชุมนี้ 

นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน เรื่องการจําหนายภาษีบํารุงทองท่ีท่ีคางชําระเกิน  ๑๐  ปออกจากทะเบียน  นั้น 
       ประธานสภา อบต.  ในกรณีท่ีสภามีมติใหอนุมัติจําหนายภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระเกินกวา  ๑๐ ป   

จํานวน  ๑๑  ราย  ออกจากทะเบียนไปแลว  แตมีการสืบคนและจัดเก็บภาษีได 
ในภายหลังจะทําไดหรือไม 

นางอุไรวรรณ  นิลสนธิ  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
      ผอ.กองคลัง   ทุกทาน  หากมีการจําหนายภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระเกินกวา  ๑๐ ป   
      จํานวน  ๑๑  ราย  ออกจากทะเบียนไปแลว  และมีการชําระภาษีในภายหลัง 

ก็จะรับเขาเปนรายไดปจจุบันไดเลย 
นายณรงคฤทธิ์  ประสิทธินาค เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 

ปลัด อบต. ทุกทาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน การ 
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘   
   ขอ ๙๗  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มิอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ท่ีคาง
ชําระเกินกวา สิบปข้ึนไป ดวยเหตุหนึ่งเหตุใด และไดดําเนินการแลว ดังนี้  
(๑)  เรงรัดติดตามใหมีการชําระหนี้แลว แตไมสามารถจัดเก็บได เนื่องจากลูกหนี้   
     กลายเปนบุคคลลมละลาย ยากจน ไมมีทรัพยสินจะเรียกชําระหนี้ได หรือ 
     กฎหมายมิไดเปดชองใหกระทําได  

(๒) กรณีท่ีลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผูรับพินัยกรรม หรือทายาทผูรับมรดกตองเปน 
บุคคล ท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับท่ีไดระบุไวใน (๑) 

      ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยไดรับ 
    ความเห็นชอบ จากผูบริหารทองถ่ิน และไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน  

 
นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ดังนั้น  เพ่ือใหการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้  เปนไปดวยความจึงขอให 
   ประธานสภาฯ   ท่ีประชุมลงมติวาจะอนุมัติใหจําหนายภาษีบํารุงทองท่ี  ซ่ึงคางชําระเกินกวา ๑๐ ป   
      จํานวน  ๑๑  ราย  ออกจากทะเบยีน   ตามรายละเอียดขางตนนี้หรือไม 



- ๘ - 
 
ท่ีประชุม   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจําหนายภาษีบํารุงทองท่ี  ซ่ึงคางชําระเกินกวา ๑๐ ป   

จํานวน  ๑๑  ราย  ซ่ึงไมสามารถจัดเก็บไดตั้งแต  พ.ศ. ๒๕๔๒  ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔   
รวม  ๑๓  ป  เปนจํานวนเงิน  ๑๙,๓๖๖.๕๙  บาท ออกจากทะเบียน 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายณรงคฤทธิ์  ประสิทธินาค เรื่อง  รับบริจาคเครื่องปริ้นเตอร  FUJI XEROX CP๓๐๕d  จํานวน  ๑  เครื่อง 
    เลขานุการสภา อบต.  ดวย  บริษัท เอ็นเตอรไพรส เน็ตเวอรค เทคโนโลยี จํากัด  ไดแจงความประสงค 

ขอบริจาคเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร  FUJI XEROX CP๓๐๕d  จํานวน  ๑  เครื่อง  
เพ่ืออุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  สําหรับ 
ใชในราชการและบริการประชาชนในพ้ืนท่ี  โดยไมมีมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพันกับ
ทาง อบต.หนองไผแกว  แตอยางใด  ซ่ึงบัดนี้  อบต.หนองไผแกว  ไดรับบริจาค
เครื่องปริ้นเตอรดังกลาวไวแลว  และจะดําเนินการตามระเบียบราชการตอไป 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
นางสาวรสรินทร  พากเพียร เรื่อง  การจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลนํารอง อบต.หนองไผแกว 

เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ ดวย  กระทรวงยุติธรรม  โดยกองพัฒนายุติธรรมชุมชน (กยช.)  ไดมอบหมายให
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี  ซ่ึงเปนกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  ดําเนิน
โครงการรองรับการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชนตามยุทธศาสตรประเทศ  ในการ
เพ่ิมโอกาสการเขาถึงความยุติธรรมแกประชาชน  ดวยการสรางเครือขาย
ยุติธรรมชุมชน  และจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนระดับตําบลข้ึน  โดยองคการ
บริหารสวนตําบลหนองไผแกว  ไดรับคัดเลือกใหเปนศูนยยุติธรรมชุมชนตําบล
นํารองของอําเภอบานบึง  และใชสถานท่ีของ อบต.หนองไผแกว  เปนท่ีทําการ  
ซ่ึงสํานักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี  ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยยุติธรรม
ชุมชน  และดําเนินงานตามกรอบภารกิจ  ๕  ดาน  ประกอบดวย 
๑. การปองกันและควบคุมปญหาอาชญากรรมในชุมชน 
๒. การรับเรื่องรองเรียน  รองทุกข  และรับแจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย  

การทุจริตคอรัปชั่น  รวมท้ังปญหาความเดือดรอนของเด็ก สตรี  คนชรา  
และคนพิการ 

๓. การจัดการความขัดแยง  ดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท  ตาม
หลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท (ดูแลรักษา/สรางเสริมสัมพันธภาพระหวาง
เหยื่อ  ผูกระทําผิดและชุมชน) 

๔. การเยียวยาหรือเสริมสรางพลังแกเหย่ืออาชญากรรมและความรูสึกของชุมชน 
๕. การรับผูพนโทษหรือผูถูกคุมประพฤติกลับสูชุมชน (การคืนคนดีสูสังคม) 

ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน อบต.หนองไผแกว  เปน
ชองทางในการอํานวยความยุติธรรม  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไดอยางแทจริง  
จึงขอความรวมมือคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
ไดประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน อบต.หนองไผแกว  ให
ประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ  และสามารถติดตอสอบถามหรือขอรับความชวยเหลือ
ได  ณ  องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  หรือโทร. ๐๓๘ – ๑๖๐๒๕๖  ใน
วัน และเวลาราชการ 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 



- ๙ - 
 
 
นายณรงคฤทธิ์  ประสิทธินาค ดวย กองชาง  ไดดําเนินการตามภารกิจของ อบต. ตามโครงการกอสรางตางๆ และ 
   เลขานุการสภา อบต.  ไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานราชการตาง ๆ ซ่ึงก็ไดรับการ 
     สนับสนุนงบประมาณ  จํานวนท้ังสิ้น  ๖  โครงการ  ดังนี้ 
     กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  จํานวน ๓  โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น   

๕,๕๐๘,๙๑๓  บาท  ดังนี ้
๑. โครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายแยกทางหลวงหมายเลข  

๓๓๑ – บานคลองใหญ – บานหนองปรือ  เชื่อมบานหินดาด  หมูท่ี ๑  จํานวน  
๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานปายุบ – บานสองสลึง  หมู
ท่ี ๓  จํานวน  ๑,๐๔๔,๙๑๓ บาท 

๓. โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองไผแกว  หมูท่ี ๕  บานหนองไผ
แกว  จํานวน  ๒,๒๗๔,๐๐๐ 

กรมทางหลวงชนบท  จํานวน  ๑  โครงการ ไดแก  โครงการกอสรางผิว
ทางเคพซีล  สาย ชบ.๓๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๓๓๑ – บานหนองไผแกว  
จํานวน  ๙,๘๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  จังหวัดชลบุรี  จํานวน  ๑  โครงการ ไดแก โครงการซอมแซมถนนลาดยาง
และคอสะพาน  สายถนนสาย  ๓๔๔ รวม สาย ๓๓๑  บานคลองใหญ  หมูท่ี  ๑  
จํานวน  ๑,๐๕๐,๐๐๐  บาท 
  องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุร ี จํานวน  ๑  โครงการ  ไดแก  โครงการ
ซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองปรือ – บานหัวกุญแจ  หมูท่ี ๑  
จํานวน  ๖,๘๖๓,๐๐๐ บาท 
 นอกจากนี้  ยังมีโครงการตามงบประมาณของ  อบต.หนองไผแกว  ท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  ๔  โครงการ  ไดแก 
๑.  โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี ๕  จํานวน  ๒๔๕,๐๐๐ บาท 
๒.  โครงการซอมแซมถนนลาดยางและคอสะพาน  สายถนนสาย  ๓๔๔ รวม  
     สาย ๓๓๑  บานคลองใหญ  หมูท่ี  ๑  จํานวน  ๙๑,๒๐๐ บาท 
๓.  โครงการซอมแซมไหลทางสาธารณะ สายปายุบ-ทางรถไฟเกา (หนาวัดปายุบ)  
     หมูท่ี ๓  จํานวน  ๓๘,๖๐๐  บาท 
๔. โครงการซอมแซมไหลทางสาธารณะ (ซ้ิมฮวย) บานปายุบ หมู ๓  จํานวน   
     ๒๒,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดของโครงการ ปรากฏตามเอกสารแนบระเบียบวาระการประชุมนี้ 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 

นางธมนชนก  ยะสะวุฒิ  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม
หัวหนาฝายอนามัยและสิ่งแวดลอม ทุกทาน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

ในชวงท่ีผานมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดจัดทําโครงการตามแผนงาน คือ 
๑. โครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟนดี  จํานวน  ๓๘,๖๐๐ บาท  โดยมีการจัดอบรมให 
    ความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพชองปาก  จัดบอรดนิทรรศการ กิจกรรมการ 
    ประกวดหนูนอยฟนสวย  การประกวดเรียงความ ฯ 



- ๑๐ - 
 

๒. โครงการเฝาระวังไขหวัดนกแบบบูรณาการ  จํานวน  ๒๙,๙๒๐ บาท  โดยลงพ้ืน
ท้ัง  ๕  หมูบาน  เพ่ือฉีดพนยาควบคุมโรคไขหวัดนก  ระหวางวันท่ี  ๑๒ – ๑๕  
มกราคม  ๒๕๕๘ 

และมีโครงการท่ีกําลังจะดําเนินการ  ดังนี้ 
๑. โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  

ดวย อบต.หนองไผแกว  ไดขอความรวมมือกับปศุสัตวอําเภอ ทําโครงการ
รณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ระหวางวันท่ี  ๒๓ – ๒๗  กุมภาพันธ  
๒๕๕๘  โดยดําเนินการฉีดยาคุมกําเนิด  ทําหมันสุนัขและแมว  โดยการทําหมันจะ
เปดใหมีการลงทะเบียนลวงหนา  และใหเจาของจับหมา แมว ขังไว  หามใหอาหาร  
เพ่ือความสะดวกในการบริการ  จึงขอความรวมมือสมาชิก อบต. ผูนําหมูบาน ได
ประชาสัมพันธใหชาวบานไดรับทราบ  และทาง อบต. จะมีแผนพับ  ปาย
ประชาสัมพันธ  และรถประชาสัมพันธ อีกทางหนึ่งดวย 
๒. การจัดเก็บขยะมูลฝอย   

ขณะนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มีการสํารวจเสนทางในการเก็บ
ขยะ  โดยแบงเปน ๒ เสนทาง  คือ รถ ๖ ลอเล็กจะใชวิ่งในเสนทางท่ีแคบ ๆ ไม
สะดวก  สวนรถคันใหญจะวิ่งในเสนทางหลัก  เพ่ือสํารวจปริมาณขยะในการจาง
เหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย  โดยรอบการเก็บจะสามารถเก็บไดประมาณ  ๓ วัน/ครั้ง  
แตชวงนี้ทาง อบต. ยังไมมีผูรับเหมาแตอยางใด  ในอาทิตยหนาจะมีการวิ่งสํารวจ
เสนทางอีกวาปริมาณการเก็บขยะจะใกลเคียงกันหรือไม  จึงอยากขอความรวมมือ
แจงใหชาวบานทราบดวย  ซ่ึงชวงนี้ชาวบานอาจจะไมไดรับความสะดวกบางในชวง
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเสนทางดังกลาว 

นางกัญญาลักษณ  เจียรโณรส เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
ผอ.รพ.สต.บานปายุบ ทุกทาน  ขอสอบถามวาโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  มีการกําหนด

จุดหรือไมวาจะมีใหบริการเชิงรุกหรือไม  หรือวาดําเนินการท่ี อบต. เพียงจุดเดียว 
นางธมนชนก  ยะสะวุฒิ  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม
หัวหนาฝายอนามัยและสิ่งแวดลอม ทุกทาน  โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  มีการกําหนดจุดใหบริการ 

ดังนี้ หมูท่ี ๑ ใหบริการ ณ บริเวณศาลเจา หมูท่ี ๑ 
 หมูท่ี ๒  ใหบริการ ณ บริเวณกองทุนหมูบาน  หมูท่ี ๒ 
 หมูท่ี ๓ และหมูท่ี ๔  ใหบริการ ณ ท่ีทําการ อบต.หนองไผแกว 
 หมูท่ี ๕ ใหบริการ ณ บริเวณกองทุนหมูบาน  หมูท่ี ๕ 
สวนรายละเอียดจะมีแผนพับแจกประชาสัมพันธและรถประชาสัมพันธใหทราบ 

นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ขอใหทุกทานไดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบดวย  หากสนใจใหมาลงชื่อไดเลย   
ประธานสภาฯ   สวนการเก็บขยะขอใหชี้แจงใหกับชาวบานใหรับทราบดวยวาขณะนี้เรายังจัดหาคน 

เก็บขยะไมได  เพ่ือใหชาวบานเขาใจและรับทราบปญหาการขาดแคลนคนงานของ  
อบต.หนองไผแกว 

นายหัตถา  กลิ่นอบเชย  ขอใหรีบดําเนินการ  โดยเฉพาะปญหาคนงานเก็บขยะ  อยากใหชวยดูแลหาก 
  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑  คนงานลาออกไปหมดจะลําบากในการจัดเก็บขยะ  โดยอาจมีแรงจูงใจหรือเพ่ิม 
    คาตอบแทนใหดวย 
ท่ีประชุม   - รับทราบ 
 



- ๑๑ - 
 
นางสาวธัญสุตา  เทพพิทักษ เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 

      รองปลัด อบต.  ทุกทาน  กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
ในชวงท่ีผานมา กองการศึกษาฯ ไดจัดทําโครงการตามแผนงานและไดดําเนินการ 
เสร็จสิ้นแลว  ดังนี ้
๑. โครงการประเพณีวิ่งควาย  จํานวน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท   
๒. โครงการประเพณีลอยกระทง  จํานวน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท   
๓. โครงการงานบุญกลางบาน  จํานวน  ๘๐,๐๐๐ บาท 
๔. โครงการงานวันเด็กแหงชาติ  จํานวน  ๓๕๐,๐๐๐  บาท 

และมีโครงการท่ีกําลังจะดําเนินการ  ดังนี้ 
๑. โครงการพัฒนาและสงเสริมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ซ่ึงอยูระหวาง

จัดเตรียมโครงการและจัดหาสถานท่ี  เบื้องตนไดทําหนังสือสอบถามไปยัง
เทศบาลนครแหลมฉบังเพ่ือขอเขาศึกษาดูงานแลว 

๒. โครงการสงเสริมภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน  
ซ่ึงอยูระหวางจัดเตรียมโครงการและจัดหาวิทยากร 

๓. โครงการตรวจเยี่ยมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ือรับทราบปญหาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและหาวิธีแกไขปญหารวมกัน  ซ่ึงในเบื้องตนกําหนดออกตรวจเยี่ยม   
๒ ครั้ง/สัปดาห 

นายธนะบูลย  บุญเจือ  ขอสอบถามวาทําไมตองไปศึกษาดูงานท่ีเทศบาลนครแหลมฉบัง  อยากใหพิจารณา 
  รองนายก อบต.  ศึกษาดูงานท่ี อบต.คลองก่ิว  ซ่ึงมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไดมาตรฐานและระยะทาง 

ไมไกลจาก อบต. เรามาก  จะไดไมมีปญหาเรื่องการเดินทาง 
นางสาวธัญสุตา  เทพพิทักษ เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 

      รองปลัด อบต.  ทุกทาน  เนื่องจากเทศบาลนครแหลมฉบัง  มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไดมาตรฐาน   
จึงอยากเขาไปศึกษาแผนการสอน และการจัดการเรียนการสอนของเทศบาลนคร
แหลมฉบัง  ซ่ึงไดวางแผนไววาจะมีการศึกษาดูงานหลาย ๆ แหง เพ่ือเปนขอมูลใน
การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเราดวย 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 

นายประเสรฐิ  พิพัฒนรัตนโยธิน วันนี้ผมไดเชิญเจาหนาท่ีจากขนสงจังหวัดชลบุรี  สาขาอําเภอหนองใหญ  มา 
ประธานสภาฯ ประชาสัมพันธใหความรู  ซ่ึงขนสงไดใหเกียรติมาเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการ

ดานใบอนุญาตตาง ๆ เชน  การขอรับใบอนุญาตขับรถ  การตอใบอนุญาต  การ
ตรวจสภาพรถ ฯลฯ  เพ่ือประโยชนเวลาท่ีมีประชาชนโทรมาสอบถามเรื่องการทํา
ใบอนุญาตตาง ๆ กับสมาชิก อบต. หรือผูนําทองถ่ินของเรา  จะไดใหคําตอบแก
ประชาชนได  ขอเชิญครับ 

นายทักษิณ  ทัวพิสพ  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
เจาพนักงานขนสงชํานาญงาน ทุกทาน  กระผมเปนตัวแทนจากสํานักงานขนสงจังหวัดชลบุรี  สาขาอําเภอหนองใหญ   

จะมาประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับการตอใบอนุญาตตาง ๆ ซ่ึงปจจุบันขนสง
จังหวัดชลบุรี  สาขาอําเภอหนองใหญ  มีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ๓  อําเภอ คือ อําเภอ
หนองใหญ  อําเภอบอทอง และอําเภอเกาะจันทร  วันนี้จะมาแนะนําเก่ียวกับการ
ขอรับใบอนุญาตขับข่ีและการตอใบอนุญาตขับข่ี 
 



- ๑๒ - 
 

การขอรับใบขับข่ีชนิดช่ัวคราว (ขอใหม) 
คุณสมบัติของผูขอรับใบขับข่ี 

๑) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ แตถาเปนผูขอใบขับข่ีรถจักรยานยนตสวนบุคคล   
    ชั่วคราว  สําหรับรถจักรยานยนตท่ีมีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไมเกิน  
    ๑๑๐ ซีซี ตองมีอายุไมต่ํากวา ๑๕ ปบริบูรณ 
๒) มีความรูความสามารถในการขับรถ 
๓) มีความรูในขอบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต และตามกฎหมาย 
    วาดวยการจราจรทางบก 

๔) ไมเปนผูมีรางกายพิการจนเปนท่ีเห็นไดวาไมสามารถขับรถได 

๕) ไมมีโรคประจําตัวท่ีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นวาอาจเปนอันตรายขณะขับรถ 

๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 

๗) ไมมีใบขับข่ีรถชนิดเดียวกันอยูแลว 

๘) ไมเปนผูอยูระหวางถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับข่ี 

หลักฐานประกอบคําขอ 

๑) บัตรประชาชนฉบับจริงพรอมสําเนา 
     ๒) ใบรับรองแพทย แสดงวาผูขอไมมีโรคประจําตัวอันอาจเปนอันตรายขณะขับรถ  
          และไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน ซ่ึงมีอายุใชไดตามท่ีแพทยผูรับรอง 
         กําหนด แตตองออกกอนวันยื่นคําขอไมเกิน ๑ เดือน 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

ปจจุบันเปดใหประชาชนสามารถจองคิวเพ่ือเขารับการอบรมไดลวงหนา โดย 
    สามารถจองคิวไดดวยตนเองพรอมเอกสาร คือบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง  
   พรอมสําเนา  ซ่ึงเจาหนาท่ีจะออกใบนัดเพ่ือใหเขารับการอบรมตาม วัน เวลา ท่ีระบุ  
   ตามลําดับ  เนื่องจากปจจุบันการทําใบอนุญาตขับข่ีตองใชเวลา ๒  วัน  โดยตองมา 
  ลงทะเบียนกอนเวลา ๐๙.๐๐ น. ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

วันท่ี ๑  ๑) ตรวจสอบเอกสาร และออกคําขอ 
    ๒) ทดสอบสมรรถภาพรางกาย 

• ทดสอบการมองเห็นสี ท่ีจําเปนในการขับรถ 

• ทดสอบสายตาทางลึก 

• ทดสอบสายตาทางกวาง 

• ทดสอบปฎิกิริยาเทา (ความสามารถในการใชเบรคเทา) 
๓) อบรม (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 

วันท่ี ๒ ๑) ทดสอบขอเขียนผานระบบ Electronic Examination (E-exam) 
       จํานวน  ๕๐ ขอ ตองผาน ๔๕ คะแนนข้ึนไป 
    ๒) ทดสอบขับรถ 
    ๓) ชําระคาธรรมเนียม / ถายรูปพิมพใบอนุญาต / จายใบขับข่ี 

 



- ๑๓ - 
 
     การตออายุใบอนุญาตขับข่ี 

คุณสมบัติของผูขอรับใบขับข่ี 

๑) ไดรับใบขับข่ีรถยนตสวนบุคคลชั่วคราว ใบขับข่ีรถยนตสามลอสวนบุคคล 
ชั่วคราว หรือใบใบขับข่ีรถจักรยานยนตสวนบุคคลชั่วคราว แลวแตกรณี มาแลว
ไมนอยกวา ๑ ป (ยื่นกอนใบใบขับข่ีสิ้นอายุไดไมเกิน ๖๐ วัน) 

๒)   มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๖ ดังนี้ 
      (๑) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ 
      (๒) มีความรูความสามารถในการขับรถ 
      (๓) มีความรูในขอบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต และตาม 
    กฎหมายวาดวยการจราจรทางบก 
      (๔) ไมเปนผูมีรางกายพิการจนเปนท่ีเห็นไดวาไมสามารถขับรถได 
      (๕) ไมมีโรคประจําตัวท่ีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นวาอาจเปนอันตราย 
    ขณะขับรถ 
      (๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 
      (๗) ไมมีใบขับข่ีรถชนิดเดียวกันอยูแลว 
      (๘) ไมเปนผูอยูระหวางถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับข่ี 
๓)  ไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษ หรือถูกเจาพนักงานเปรียบเทียบปรับ 
     ตั้งแตสองครั้งข้ึนไป สําหรับความผิดเก่ียวกับการขับรถอยางใดอยางหนึ่ง 
     ดังตอไปนี้ เวนแตจะพนโทษครั้งสุดทาย ไมนอยกวา ๖ เดือนแลว 
     (ก) ฝาฝนสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย 
     (ข) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืน 
     (ค) ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
     (ง) ใชความเร็วเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
     (จ) โดยประมาทหรือนาหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน 
     (ฉ) โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือนรอนของผูอ่ืน 

หลักฐานประกอบคําขอ 

๑)  ใบขับข่ีรถยนตสวนบุคคลชั่วคราว ใบขับข่ีรถยนตสามลอสวนบุคคลชั่วคราว  
             ใบขับข่ีรถจักรยานยนตชั่วคราว ท่ีไดรับมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป ใบขับข่ีรถยนต 
       สาธารณะ ใบขับข่ีรถยนตสามลอสาธารณะ ใบขับข่ีรถจักรยานยนตสาธารณะ  
      หรือใบแทนใบขับข่ีดังกลาว ท่ียังไมหมดอายุ พรอมดวยสําเนา แลวแตกรณี       
         ๒)  บัตรประชาชนฉบับจริง พรอมสําเนา 
         ๓)  ใบรับรองแพทยแสดงวาผูขอไมมีโรคประจําตัวอันอาจเปนอันตรายขณะขับรถ 
        และไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน ซ่ึงมีอายุใชไดตามท่ีแพทยผูรับรอง 
      กําหนด แตตองออกกอนวันยื่นคําขอไมเกิน ๑ เดือน 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

๑) ตรวจสอบเอกสาร และออกคําขอ 
          ๒) ทดสอบสมรรถภาพรางกาย 

• ทดสอบการมองเห็นสี ท่ีจําเปนในการขับรถ 
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• ทดสอบสายตาทางลึก 

• ทดสอบสายตาทางกวาง 

• ทดสอบปฎิกิริยาเทา (ความสามารถในการใชเบรคเทา) 

        ๓) ชําระคาธรรมเนียม / ถายรูปพิมพใบขับข่ี / จายใบขับข่ี 

• กรณีสิ้นอายุเกิน ๑ ป แตไมเกิน ๓ ป เพ่ิมข้ันตอนทดสอบขอเขียน 

• กรณิสิ้นอายุเกิน ๓ ป เพ่ิมข้ันตอนอบรม/ทดสอบขอเขียน /ทดสอบขับรถ 

นายประเสรฐิ  พิพัฒนรัตนโยธิน ผมขอใหเจาหนาท่ีจากขนสงจังหวัดชลบุรี  สาขาอําเภอหนองใหญ  บอกเก่ียวกับ  
          ประธานสภาฯ  วัน เวลา ในการอบรมทําใบอนุญาตขับข่ี วาเปดอบรมในวันไหนบาง 
นายทักษิณ  ทัวพิสพ  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
เจาพนักงานขนสงชํานาญงาน ทุกทาน  สําหรับการอบรมทําใบอนุญาตขับข่ีนั้น  สํานักงานขนสงจังหวัดชลบุรี   

สาขาอําเภอหนองใหญ  เปดอบรม ๓ วัน/สัปดาห คือ วันอังคาร  วันพุธ และวัน
พฤหัสบดี  แตจะตองจองคิวเพ่ือเขารับการอบรมไดลวงหนา โดยสามารถจองคิว 
ไดดวยตนเองพรอมเอกสาร คือบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง พรอมสําเนา  และ
มาอบรมตามวัน เวลา ท่ีทางขนสงนัดไวเทานั้น  สําหรับใครท่ียังไมไดจองคิวใหรีบจอง
นะครับ  เพราะขนสงรับสมัครทําใบขับข่ีเพียงวันละ ๕๐ ทานเทานั้น  และขณะนี้คิว
จองถึงวันท่ี  ๙  เมษายน ๒๕๕๘ แลว  ซ่ึงนอกจากการอบรมของสํานักงานขนสงแลว  
สํานักงานขนสงจังหวัดชลบุรี มอบอํานาจการอบรมใหสถาบันการศึกษา อบรมแทน 
เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกมากยิ่งข้ึนตอนนี้มีการอบรมสําหรับทําใบอนุญาต 
ขับข่ีท่ี ม.บูรพา  โดยทานสามารถนําใบรับรองผานการอบรมจากทางมหาวิทยาลัย  
มาใชสําหรับขอใบอนุญาตขับข่ีไดดวย  สวนรายละเอียดวันอบรมและคาใชจายขอ 
ใหสอบถามขอมูลจาก ม.บูรพา  ไดเลย 

นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ขอขอบคุณเจาหนาท่ีจากขนสงจังหวัดชลบุรี  สาขาอําเภอหนองใหญ  ท่ีใหเกียรติมา  
          ประธานสภาฯ  เสนอแนะใหความรูในครั้งนี้  เหตุผลท่ีผมอยากเชิญทานมา  เนื่องจากเวลามีชาวบาน 

ถามเก่ียวกับการทําใบขับข่ีนั้น  สมาชิก อบต. หรือผูนําทองถ่ินบางทานอาจจะยังไมรู  
หรือยังไมเขาใจ  จึงอยากใหเจาหนาท่ีจากขนสงจังหวัดชลบุรี  สาขาอําเภอหนองใหญ  
มาประชาสัมพันธใหความรู  และขอใหทานสมาชิก อบต. ผูนําทองถ่ิน  ไดจด
รายละเอียดไว  เวลาชาวบานถามจะไดตอบได  เชน  คุณสมบัติเบื้องตน  เอกสารท่ี
ตองเตรียม  วัน  เวลา  หรือแมกระท่ังการแตงกาย  เวลาท่ีเราไปติดตองานสถานท่ี
ราชการจะตองแตงกายใหสุภาพ  เพ่ือจะไดไมมีปญหาและจะไดไมเสียเวลาอีกดวย  มี
ใครจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม 

นายสมชาย  แกวไกรเพชร เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม   
สมาชิกสภา อบต.หมู ๕  ทุกทาน  ขอสอบถามวากรณีท่ีมีใบอนุญาตขับข่ีอยูแลวและเปนใบขับข่ีตลอดชีพ 

แตอยากเปลี่ยนเปนบัตรสมาทการด  จะตองดําเนินการอยางไรบาง และจะไดเปน 
ใบขับข่ีตลอดชีพเหมือนเดิมหรือไม 

นายทักษิณ  ทัวพิสพ  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
เจาพนักงานขนสงชํานาญงาน ทุกทาน  สําหรับทานท่ีมีใบอนุญาตขับข่ีอยูแลว  ท้ังท่ีเปนชั่วคราวหรือตลอดชีพ   

หากอยากเปลี่ยนเปนบัตรสมาทการด  หรือมีการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  บัตรชํารุด 
สูญหาย  สามารถไปขอทําบัตรไดเลยโดยไมตองสอบใหม  เพียงทานนําเอกสารไปและ
ชําระคาธรรมเนียม ก็สามารถทําบัตรสมาทการดไดเลย 
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นางกัญญาลักษณ  เจียรโณรส เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 

ผอ.รพ.สต.บานปายุบ ทุกทาน  ขอสอบถามวาการทําใบอนุญาตขับข่ีนั้น  มีการกําหนดอายุไวหรือไมวา
อายุเทาไหรถึงจะไมตองทําใบอนุญาตหรือไมมีสิทธิทําใบอนุญาต 

นายทักษิณ  ทัวพิสพ  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
เจาพนักงานขนสงชํานาญงาน ทุกทาน  สําหรับการทําใบอนุญาตขับข่ีกําหนดเพียงอายุข้ันต่ํา ๑๕ ปบริบูรณ   

สําหรับรถจักรยานยนตท่ีมีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไมเกิน ๑๑๐ ซีซี  สวน
บุคคลท่ีมีอายุมากกวานั้น  หากมีลักษณะภายนอกและเอกสารใบรับรองแพทยวาไม
เปนลักษณะตองหาม  และสามารถผานการทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย  ก็
สามารถทําได 

นางสาวรสรินทร  พากเพียร เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ ทุกทาน  ขอสอบถามวาปจจุบันมีการทําใบอนุญาตขับข่ีนอกสถานท่ีหรือไม  และ

หากหนวยงานอยากจัดใหมีบริการทําใบอนุญาตขับข่ีนอกสถานท่ีจะตองดําเนินการ
อยางไร 

นายทักษิณ  ทัวพิสพ  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
เจาพนักงานขนสงชํานาญงาน ทุกทาน  สําหรับการทําใบอนุญาตขับข่ีนอกสถานท่ีนั้น  ปจจุบันยังมีอยู  แตเปน 

แผนการดําเนินการของขนสงจังหวัดชลบุรี  สวนรายละเอียดหรือการดําเนินการ 
ผมจะสอบถามและจะนํามาแจงใหทราบตอไป 
และขอประชาสัมพันธสําหรับผูท่ีตองการเลขทะเบียนสวย  ซ่ึงขนสงจังหวัดชลบุรี  
กําลังจะมีการเปดประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดชลบุรี  ครั้งท่ี  ๑๔  ในชวง
ระหวางวันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ – ๖  เมษายน  สําหรับทานท่ีสนใจก็สามารถติดตาม
ขาวสารได หรือติดตอท่ีสํานักงานขนสงจังหวัดชลบุรี 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 

นางจุฑามาศ  พระเนตร  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม
นักวิชาการฯ ชํานาญการ  ทุกทาน  ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานบึง  ทําหนาท่ีควบคุมดูแลและ 

ฝกอบรมเด็กท่ีศาลตัดสินแลวใหมีความผิด  โดยจะทําการเรียนการสอนและการ 
ฝกอาชีพ  ดานการเรียนการสอนจะใหการศึกษากับเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กท่ียัง 
ไมจบการศึกษาในภาคบังคับ  ดวยการสงใหเขาเปนนักศึกษาของ กศน.บานบึง  
จนกวาจะจบการศึกษาภาคบังคับหรือตามระยะเวลาท่ีอยูในศูนยฝกฯ ซ่ึงหากพน
โทษแลวแตยังเรียนไมจบทางศูนยฝกฯ ก็จะมีการทําเรื่องโอนใหเขารับการศึกษาตอ
ในภูมิลําเนาท่ีใกลเคียงกับเด็ก  ซ่ึงข้ึนอยูกับความสนใจของเด็กแตละคนดวย  ดาน
การฝกอาชีพจะมีการฝกอาชีพใหกับเด็กตามความสนใจ  ใหสามารถประกอบอาชีพ
ไดหากพนโทษแลว  โดยมีการเตรียมความพรอมกอนออกไปหลังพนโทษ ดวยการ
สงตัวเขาฝกอาชีพในสถานประกอบการท่ีรวมโครงการ  ซ่ึงหากมีความสามารถและ
มีความประพฤติท่ีดีทางสถานประกอบการก็จะรับเขาทํางาน หรือใหสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 
 
 
 



- ๑๖ - 
 
 
นายเนฤมิตร  ธรรมสระ  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม
พนักงานคุมประพฤติฯ  ทุกทาน  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี  ขอขอบคุณ อบต. 

หนองไผแกว  ท่ีไดใหความสําคัญแกเด็กและเยาวชน  ซ่ึงปจจุบันไดมีการจัดตั้งศูนย
ยุติธรรมชุมชนตําบลนํารอง  และไดดําเนินการอยูนั้น  ถือเปนเรื่องท่ีดี  ซ่ึงใน
อนาคตจะไดเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกัน 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 

นายสทัุศน  สุทพล  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
ครโูรงเรียนบานปายบุ  ทุกทาน  โรงเรียนบานปายุบ มีเรื่องท่ีจะขอความอนุเคราะห คือ บริเวณตรงสาม 

แยกหลังโรงเรียน  ในชวงนี้มีรถบรรทุกออยวิ่งบอย ๆ ทําใหเปนหลุมเปนบอและมี
ฝุนละอองมากเขามาในบริเวณโรงเรียน  จึงอยากขอใหทาง อบต. ดําเนินการแกไข
ใหดวย 

นางจงจิตนลิน  จิตตพิสุทธ   เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
ผอ.โรงเรียนบานหนองไผแกว ทุกทาน  สําหรับโรงเรียนบานหนองไผแกว  ขอประชาสัมพันธการรับนักนักเรียน 

ใหมในทุกระดับชั้น  และในสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กปจจุบันมีนักเรียนท้ังสิ้น  
๕๙ คน  ซ่ึงเปนจํานวนท่ีมาก  และทาง อบต. ไดสงเจาหนาท่ีเขาไปตรวจเยี่ยม  
โรงเรียนจึงมีแผนจะขยายหองเรียนเพ่ิมอีก  ๑ หอง  เพ่ือรองรับนักเรียนระหวางท่ี
รอใหการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงใหมแลวเสร็จ 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 

นางกัญญาลักษณ  เจียรโณรส เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
   ผอ.รพ.สต.บานปายุบ  ทุกทาน  รพ.สต.บานปายุบ  มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ  ดังนี้ 

๑. ขณะนี้ รพ.สต.บานปายุบ ไดรับเจาหนาท่ีมาปฏิบัติงานเพ่ิม ๑ คน คือ  นางสาว  
    รัชนี  เรืองฤทธิ์  ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุข  จะมาชวยดูแลเรื่องการ 
    สงเสริมสุขภาพ  งานรักษาพยาบาล  งานควบคุมโรคติดตอ  ซ่ึงจะไดพามา  
     แนะนําตัวตอสภา อบต. ในโอกาสตอไป 
๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาส 
    พระชนมายุ  ๖๐ พรรษา  โดยไดใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบ  
    บาดทะยัก  ใหกับประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุตั้งแต  ๒๐ – ๕๐ ป  ฟรีทุกคน   
     ซ่ึงโครงการนี้ไดดําเนินการมาสักพักแลว และจะสิ้นสุดในปลายเดือนกุมภาพันธ   
     ๒๕๕๘ 
๓. โครงการตรวจคัดกรองตอกระจกท่ีเปนสาเหตุทําใหตาบอด  เพ่ือชวยใหผูท่ีมี 
    ปญหาสายตา สามารถกลับมามองเห็นไดอีกครั้ง  ซ่ึงโครงการเริ่มตั้งแตบัดนี้ 
    จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘  โดยผูท่ีสนใจสามารถเขามาตรวจคัดกรองไดท่ี  
    รพ.สต. ใกลบาน สะดวกท่ีไหนใหไปท่ีนั่นไดเลย 
๔. ประชาสัมพันธสายดวน สปสช. ๑๓๓๐ ซ่ึงเปนสายดวนสําหรับประชาชนท่ีมี 
    ปญหาตาง ๆ เชน  เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ ท่ีตองการสอบถามหรือขอ 
    คําปรึกษากรณีไมไดรับความเปนธรรมหรือไมไดรับความถูกตองในการรักษา   
    รวมท้ังการประสานสงตัวคนไขเขารบัการรักษาในสถานพยาบาล 
 



- ๑๗ - 
 

 
นายจิรวัฒน  มีสุข  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
ผอ.รพ.สต.บานหนองไผแกว ทุกทาน  รพ.สต.บานหนองไผแกว  มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ  ดังนี้ 

๑. ขอขอบคุณ ผูใหญบาน กํานัน ท่ีมีสวนรวมใหการจัดงานปใหม ๒๕๕๘ ของ  
       รพ.สต.หนองไผแกว ท่ีผานมา  ทําใหงานเปนไปดวยความสนุกสนานราบรื่น 

๒. วันท่ี ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  รพ.สต.หนองไผแกว  จะจัดผาปาสามัคคีไป 
       ทอดผาปาท่ี รพ.สต.หินกอง  อ.คลองหาด  จ.สระแกว  ซ่ึงเปนสถานีอนามัยท่ีมี 

    เงินบํารุงเพียง  ๔  หม่ืนบาท  และไมมีรถรับสงคนไข  โดยรับคนไขท่ีเปนท้ังชาว 
    กัมพูชาและคนไทย  ทําใหไมไดรับความสะดวกในการใหบริการ  จึงอยากจะขอ 
    ความอนุเคราะหจากสภา อบต. รวมกับสนับสนุนผาปาในครั้งนี้ดวย 
๓. เรื่องไขเลือดออก  โดยในขณะนี้มีทรายอะเบทแจกฟรี  และทาง อบต. ไดจัดซ้ือ 

       เครื่องพนหมอกควันใหม และ รพ.สต. จะมีการฉีด ULV คลุมพ้ืนท่ีกอน  โดย 
      อาจขยับโปรแกรมในการรณรงคเขามาเร็วข้ึน  เพ่ือปองกันไขเลือดออก   

    ซ่ึงในตอนนี้เขตพ้ืนท่ีมีท้ังหมด ๙ รายแลว 
นายจิรวัฒน  ลออรุงเรืองกิจ เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
กํานันตําบลหนองไผแกว  ทุกทาน  รพ.สต.บานหนองไผแกว  ผมขอสอบถามถึงวัตถุประสงคในการจัดผาปา 

สามัคคีในครั้งนี้  และอยากจะใหชวยดูแลวัดในพ้ืนท่ีของเรามากกวา 
นายจิรวัฒน  มีสุข  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
ผอ.รพ.สต.บานหนองไผแกว ทุกทาน  เรื่องการจัดผาปาสามัคคีในครั้งนี้  เนื่องจากผมไดรูจักกับ ผอ.รพ.สต. เปน

การสวนตัว และเห็นวาพ้ืนท่ีนั้นมีความยากลําบากกวาเรามาก  ตอนแรกจึงตั้งใจจะ
รวมกันแคประธานกับกรรมการ อสม. ของหนองไผแกว  แตมี อสม. อยากจะรวม
เดินทางไปดวย  ซ่ึงขณะนี้มีงบประมาณ  ๒  หม่ืนกวาบาทแลว  สวนเรื่องการดูแลวัด 
ในเขตพ้ืนท่ีก็ไดดําเนินการทุกปอยูแลว และไมไดกระทบกับงบประมาณสวนอ่ืน ๆ 

นายรังสรรค  โพธิ์คลี่ เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
สมาชิก อบต. หมูท่ี ๒ ทุกทาน  ผมอยากจะใหมีการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง  ซ่ึงทุกวันนี้การ

ประชาสัมพันธของเรายังมีนอย  แตดีท่ีเรามี อสม.ท่ีขยันรับผิดชอบรวมกัน 
นายจิรวัฒน  ลออรุงเรืองกิจ เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
กํานันตําบลหนองไผแกว  ทุกทาน  ผมอยากใหเพ่ิมการประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวหรือเสียงตามสาย   

เพ่ือท่ีจะใหประชาชนรับรูขาวสารอยางท่ัวถึง  และอยากใหพิจารณาเรื่องการติดตั้ง
กลองวงจรปด CCTV  เพ่ือแกไขปญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ หรือ
ปญหาทางสังคมตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  เชน  วันกอนมีเจาหนาท่ีตํารวจมาขอดูกลอง
วงจรปดท่ีบาน  เนื่องจากมีการทํารายรางกายกันแลวหนีไป  ซ่ึงพบวาเปนผูมาเชา
บานพักอาศัยในพ้ืนท่ี  จึงอยากใหพิจารณาติดตั้งกลองวงจรปด  โดยเริ่มในเขต
ชุมชนหรือตลาดกอน 

นายธนะบูลย  บุญเจือ  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
รองนายก อบต. ทุกทาน  ปกติสถานประกอบการหองพัก บานพัก จะตองมีการลงทะเบียนผูเขาพัก

อยูแลว  ซ่ึงการติดตั้งกลองวงจรปดตองใชงบประมาณท่ีสูงมาก  ทาง อบต.หนองไผ
แกว  เคยขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปแลวแตยังไมไดรับการจัดสรร  จึงอยาก
ใหทานผูนําทองถ่ินไดประชาสัมพันธใหมีการทําประวัติเขาพักดวย 

 



- ๑๘ - 
 
นายจิรวัฒน  ลออรุงเรืองกิจ เรื่องการลงทะเบียนผูเขาพัก  ผูประกอบการมีการดําเนินการอยูแลว  แตสวนท่ีมี 
กํานันตําบลหนองไผแกว ปญหาคือ ผูท่ีเขามาพักดวยหรือญาติ ท่ีไมใชผูเขาพักเอง  พอกอเหตุแลวก็หนีไป  

จึงอยากจะใหมีการติดตั้งกลองวงจรปด  ซ่ึงในตลาดเปนจุดท่ีมีความเสี่ยงสูง  จึง
อยากเสนอใหทาง อบต. ดําเนินการ  เพ่ือใหชุมชนไดประโยชนรวมกัน 

 นายธนะบูลย  บุญเจือ  สําหรับเรื่องนี้ คณะผูบริหาร จะรับเรื่องไวพิจารณา  หากมีงบประมาณท่ีเพียงพอ 
รองนายก อบต.   หรือมีงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนท่ีสามารถดําเนินการได  ก็จะพิจารณา 

ดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนรวมกัน 
ท่ีประชุม   - รับทราบ 
นายหัตถา  กลิ่นอบเชย  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
 ผูใหญบาน หมูท่ี ๑  ทุกทาน  ผมมีเรื่องแจงตอท่ีประชุม  ดังนี้ 

๑. เรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการกอสรางของ อบต.หนองไผแกว  จะเห็นได 
    วามีโครงการกอสรางในพ้ืนท่ีตําบลของเรา ซ่ึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณมา 
    ในพ้ืนท่ีและจะไดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบตอไป 
๒. เรื่อง  การชําระภาษี  อยากฝากใหเพ่ิมการประชาสัมพันธการชําระภาษีใหท่ัว 
    ถึงดวย  ไมวาจะเปนรถประชาสัมพันธ  หอกระจายขาว เสียงตามสาย  เพ่ือให 
    ประชาชนมาชําระภาษีใหครบและตรงตามหวงระยะเวลา  จะไดไมมีปญหาการ 
    คางชําระภาษี 
๓. เรื่อง การจัดงานประเพณีวิ่งควาย  ซ่ึงเปนการจัดงานประเพณีทองถ่ินท่ีจัดกัน 
    ทุกป  จึงอยากจะขอใหพิจารณาเพ่ิมงบประมาณใหมากข้ึนไดหรือไม  เนื่องจาก 
    การจัดงานมีคาใชจายท่ีสูงข้ึนทุกป 
๔. เรื่อง การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ท่ีกําลังจะมีการกอสรางในพ้ืนท่ีบริเวณ 
    โรงเรียนบานหนองไผแกว  อยากทราบวาถานําศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปไวใน 
    โรงเรียนจะมีปญหาในเรื่องของการอุดหนุนงบประมาณหรือไม  รวมท้ังเรื่องการ 
    บริหารศูนยเด็กฯ  ซ่ึงตอนนี้ โรงเรียนบานหนองไผแกว  มีผูบริหารท่ีมีศักยภาพ 
    ในการบริหารงานไดดี  แตถาหาก ผอ. เกษียณอายุราชการไปแลว  จะมีปญหา 
    หรือมีความเสี่ยงในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือไม  กลัววางบประมาณท่ี 
    ดําเนินการไปจะสูญเปลา 
๕. เรื่อง การคัดกรองตอกระจก  ซ่ึงถือวาเปนโครงการท่ีดีมากแตดานการประชา 
    สัมพันธยังมีนอยมาก  บางครั้ง อสม. ก็ยังไมรูและยังไมสามารถบอกกับชาว 
    บานได  จึงอยากใหประชาสัมพันธหลายชองทาง  ท้ังรถประชาสัมพันธ  ปายไวนิล 
    หอกระจายขาว  เชื่อวาจะมีผูใหความสมใจเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก 
๖. เรื่อง การปองกันเหตุเพลิงไหม  ชวงนี้เปนชวงหนาแลง  ลมแรง  อยากใหมีการ 
    เตรียมความพรอมเฝาระวังเหตุ  เตรียมกําลังพลใหพรอม  รวมท้ังใหมีการ 
    ประชาสัมพันธการปองกันเหตุเพลิงไหมท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  ท้ังท่ีอยูอาศัย   
    และท่ีดินทางการเกษตร เชน ไรออย 
๗. เรื่อง การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  เชน  ขณะนี้จะมีการกอสรางโรงไฟฟา 
    พลังงานขยะข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีเขตติดตอกับตําบลหนองไผแกว  ซ่ึงตําบลของเรา 
    อาจไดรับผลกระทบ  จึงอยากใหประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีเราไดรับ 
    ทราบขอมูลไวดวย  เวลามีใครสอบถามจะไดมีขอมูลในการชี้แจงใหประชาชน 
    ไดรับทราบ 



- ๑๙ - 
 
 
นางจงจิตนลิน  จิตตพิสุทธ   เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
ผอ.โรงเรียนบานหนองไผแกว ทุกทาน  ขอชี้แจงกรณีการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ีโรงเรียนบานหนอง 

ไผแกว  เนื่องจากบานหนองไผแกวมีพ้ืนท่ีชัดเจน  การรับ-สงเด็กจะมาแคจุดเดียว
คือมากับพ่ี ๆ และจะทําใหเด็กเกิดกระบวนการเรียนรูกับรุนพ่ี  โดยมีครูผูดูแลเด็ก
เปนผูดูแลและมีความปลอดภัย  เน่ืองจากมีรั้วรอบขอบชิด  สวนในเรือ่งของผูบริหาร 
คงไมมีปญหา ไมวาจะเปนใครเขามาบริหาร  เนื่องจากเปนนโยบายในการดูแลให
การศึกษาแกเด็กอยูแลว  จึงคิดวาการต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กไวในโรงเรียนนาจะดีกวา  

นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน เรื่องการประชาสัมพันธงานของ รพ.สต. ในฐานะท่ีกระผมเปนประธาน อสม. ถามี 
    ประธานสภา อบต.  หนังสือประชาสัมพันธใหสงมาใหผมโดยตรง  ผมจะประชาสัมพันธให  เพราะรูจัก 

กับ อสม. แตละหมูบานเปนอยางดี  สามารถโทรประสานใหไดเลย  แตหากไมมี
หนังสือแลวแจงปากเปลา  อยากใหชวยย้ําอีกครั้งดวย   

นายทนงศักดิ์  ผลเจริญสมบูรณ เรียนประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
        นายก อบต.  ตามท่ีพ้ืนท่ี หมูท่ี ๒  จะมีโครงการกอสรางโรงชําแหละสัตวปก  ซ่ึงทาง 

ผูประกอบการจะมาขออนุญาตจากผม  แตผมไดแจงไปแลววา  ผมไมมีสิทธิ์อนุมัติ
หรืออนุญาต  ตองขอความเห็นจากชาวบาน  โดยอาจจะผานกระบวนการทํา
ประชาคม  หากชาวบานเห็นชอบดวยก็ดําเนินการไดเลย  และจนถึงบัดนี้  ผมยังไม
มีการเซ็นตเอกสารของโรงงานท่ีจะเปดโรงชําแหละสัตวปกดังกลาวแตอยางใด  จึง
อยากจะขอใหผูนําชุมชน ทองถ่ิน เห็นใจผมดวย  เนื่องจากมีชาวบานหรือบุคคลอ่ืน 
เอาไปพูดวาผมมีการเซ็นตเอกสารอนุมัติไปแลว  ซ่ึงไมเปนความจริงแตอยางใด  
และทําใหผมไดรับความเสียหาย 

นายสมชาย  แกวไกรเพชร เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม   
สมาชิกสภา อบต.หมู ๕  ทุกทาน  ขอสอบถามวากรณีท่ีมีการประชาคมโรงไฟฟาพลังงานขยะท่ีคลองก่ิว   

ในข้ันตอนการทําประชาคมไดมีการสงเจาหนาท่ี อบต. เขารวม  หรือมีหนังสือ 
แจงให อบต. เขารวมประชาคมดวยหรือไม 

นายณรงคฤทธิ์  ประสิทธินาค เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม   
     ปลัด อบต.   ทุกทาน  ขอแจงใหทราบวาในการประชาคมโรงไฟฟาพลังงานขยะท่ีคลองก่ิว  
    อบต.หนองไผแกว  ไมไดรับหนังสือเชิญเขารวมการประชาคมแตอยางใด  
นายอัครวัฒน  ทองแถม  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม     
  ผูใหญบาน  หมูท่ี ๒  ทุกทาน  เรื่องโครงการกอสรางโรงชําแหละสัตวปกนั้น  มีพ้ืนท่ีกอสรางในหมูท่ี ๒   

ไดมีการทําประชาคมไปแลว  ตัวผมเองในฐานะผูนําหมูบานก็ไดรับรูขอมูลเปนคน
ทาย ๆ เชนกัน  เพราะไดมีการประชุมกันนอกรอบไปกอนแลว  อยางไรก็ตาม  
โรงงานดังกลาวจะทําใหเกิดการจางงานเปนจํานวนมาก  คนงานจะมาใชทรัพยากร
รวมกันกับชาวบานหมูท่ี ๒ ท้ังนั้น  ปญหาตาง ๆ ท่ีจะตามมา เชน การบําบัดน้ําเสีย  
ปญหาความปลอดภัย  วิถีชาวบาน  ซ่ึงหากโรงงานนั้นสามารถใหขอมูลกับชาวบาน
ได  ใหความม่ันใจกับชาวบานได  ชาวบานจะเปนผูตัดสินใจเอง 

นายหัตถา  กลิ่นอบเชย  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
 ผูใหญบาน หมูท่ี ๑  ทุกทาน  ในการทําประชาคมอยากใหพูดคุยกันดวยเหตุดวยผล  อยาอคติ  โดยใหมี 

การรับรูขอมูลในทุก ๆ ดาน  ท้ังดานขอดี – ขอเสีย  เพ่ือใหชาวบานไดประกอบการ
ตัดสินใจ 



- ๒๐ - 
 
 
นายทนงศักดิ์  ผลเจริญสมบูรณ ผมอยากเรียนใหทานประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต. และผูเขารวม  
        นายก อบต.  ประชุมทุกทาน  ไดทราบวา  ผมไมเคยเรียกรับผลประโยชนกับโครงการกอสราง 

โรงชําแหละสัตวปกแตอยางใด  และยังไมมีการเซ็นตเอกสารอนุมัติอะไร  ซ่ึงจาก
การท่ีมีชาวบานหรือคนอ่ืนไปพูด  ทําใหผมไดรับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง  
จึงอยากขอใหทานชวยชี้แจงกับชาวบานใหทราบดวย 

นายณรงฤทธิ์  ประสิทธินาค เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
      ปลัด อบต.   ทุกทาน  ขอมูลตามขอเท็จจริง คือ ฟารมไกมีโครงการท่ีจะกอสรางโรงชําแหละ 

สัตวปก  โดยในเบื้องตนโรงงานไดปรึกษากับทางอุตสาหกรรมจังหวัดวาสามารถ
ดําเนินการในพ้ืนท่ีสีเขียวไดหรือไม  แตในสวนของ อบต. ยังไมมีการดําเนินการแต
อยางใด  นอกจากใหคําปรึกษาในเรื่องของการจัดตั้งวามีข้ันตอนการดําเนินการ
อยางไร  และยังไมมีการเซ็นตเอกสารใด ๆ โดยในพ้ืนท่ีสีเขียวนั้น  สามารถ
ดําเนินการกอสรางไดหากไมกระทบกับสิ่งแวดลอม  แตควรจะใหประชาชนในพ้ืนท่ี
เห็นชอบดวย  เพราะจะมีผลกระทบกับชาวบานโดยตรง 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
นางธมนชนก  ยะสะวุฒิ  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม
หัวหนาฝายอนามัยและสิ่งแวดลอม ทุกทาน  ขอประชาสัมพันธงานผูกพัทธสีมา ฝงลูกนิมิต  ณ วัดเดือนเพ็ญ  ดวยคณะ 

สงฆและพุทธศาสนิกชนไดมีความเห็นเปนสามัคคีธรรม  ใหมีงานผูกพัทธสีมา ฝง
ลูกนิมิต  ณ วัดเดือนเพ็ญ  ตําบลคลองก่ิว  อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  ใน
ระหวางวันท่ี  ๑๖ – ๒๓ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  โดยใหแตละตําบลในเขตอําเภอบาน
บึงรวมเปนเจาภาพเปดผาคลุมลูกนิมิตแลวแตกําลังศรัทธา  ตําบลละ ๑ ลูก  ในสวน
ของตําบลหนอไผแกวไดเปดผาคลุมลูกนิมิตทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จึงขอเรียน
เชิญทุกทานรวมเปนเกียรติและเปนเจาภาพรวมกันเปดผาคลุมลุกนิมิต  ในวันท่ี  
๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๖.๐๐ น.  ณ  ณ วัดเดือนเพ็ญ  ตําบลคลองก่ิว  
อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
นายเนฤมิตร  ธรรมสระ  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม
พนักงานคุมประพฤติฯ  ทุกทาน  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี  มีเรื่องแจง 

ประชาสัมพันธเก่ียวกับการแกปญหาเด็กและเยาวชน  โดยใหคําปรึกษาแกเด็กและ
เยาวชนท่ีมีปญหาเก่ียวกับความเสี่ยงในการกระทําผิด  สามารถโทรศัพทขอ
คําปรึกษาไดท่ีหมายเลขโทรศัพท  ๐๓๘-๑๖๐๔๕๐  ซ่ึงทางสถานพินิจฯ มี
นักจิตวิทยา  นักกฎหมาย  ชวยดูแลคอยใหคําปรึกษา 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ขอขอบคุณหนวยงานราชการตาง ๆ ท่ีใหความสนใจและใหความรวมมือในการ 
    ประธานสภา อบต.   เขารวมประชุมสภา อบต.หนองไผแกว  ในครั้งนี้  และหากมีเรื่องท่ีจะปรึกษาหารือ 

หรือขอความรวมมือก็สามารถติดตอมาท่ี อบต. ได  เพ่ือท่ีจะไดเสนอผูบริหาร
พิจารณาดําเนินการตอไป  มีผูใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือแจงใหท่ีประชุมทราบอีก
หรือไม  ถาไมมีผมขอปดประชุม 

 
 



- ๒๑ - 
 
  

ปดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

 
(ลงชื่อ)         ผูจดรายงานการประชุม 
         (นายณรงคฤทธิ์  ประสิทธินาค) 

     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ).........................................................  (ลงชื่อ)......................................................... 

                (นายกมล  ธันยาวาท)         (นายรังสรรค  โพธิ์คลี่) 
 

(ลงชื่อ).........................................................  (ลงชื่อ)......................................................... 
            (นายสมชาย  แกวไกรเพชร)           (นายพูลศักดิ์  กังวาลเนาวรัตน) 
 

(ลงชื่อ).........................................................  (ลงชื่อ)......................................................... 
           (นางสาวสุกัญญา  นอยบัวงาม)               (นายปญญา  ตั้งม่ันธนบวร) 

 
 

  สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้  ในคราวประชมุสภา  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี........... ครัง้ท่ี...............  เม่ือวันท่ี.............. เดือน........................................ พ.ศ................ 
 
 
 

(ลงชื่อ)................................................ ผูตรวจรายงานการประชมุ 
       (นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน) 

           ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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