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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง
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ชื่อ - สกุล
นายสมัย
ภักดิ์มี
นายวัชรพงษ์
บัวบานบุตร
นางบัณรวี
รามศิริ
นางมลตรี
คาไล้
นายธีราทร
แก่งจาปา
นางพัชรินทร์
บับพาน
นายฉัตรชัย
แก่งจาปา
นายแตง
ตองหว้าน
นายปัดใจ
ศรีทุมสุข
นายนิกร
ศรีโนนสุข
นายทรงวุฒิ
บัวระพันธ์
นางกรรติการ มุลทา
นายกิตติพงษ์ นิพวงลา
นางรวยล้น
สอนสุภาพ
นายวิษณุ
บัวบานบุตร
นายบัญเทา
สิงมะทาพรหม
นายศักดิโชติ
เรียนยศ
นายขุนเที่ยง
มหาพรหม
นายวีระพล
กัตติยะ
นางสาวดอกไม้ มุลกองศรี
นางดาว
เนาว์สุข
นายอดิเรก
ดวงสอนแสง
นางชุติกาญจน์ อาจแก้ว
นายสุระศักดิ์
ดวงจาปา
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายทนงศักดิ์
2. นายอ๊อด

พรหมศรี
บุตรศรี

หมู่ที่
3
5
1
1
2
2
3
4
4
6
7
7
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10
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12
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ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต. เขาหลวง
รองประธานสภาฯ
ส.อบต. หมู่ที่ 1
ส.อบต. หมู่ที่ 1
ส.อบต. หมู่ที่ 2
ส.อบต. หมู่ที่ 2
ส.อบต. หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ที่ 6
ส.อบต. หมู่ที่ 7
ส.อบต. หมู่ที่ 7
ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ที่ 9
ส.อบต. หมู่ที่ 9
ส.อบต. หมู่ที่ 10
ส.อบต. หมู่ที่ 10
ส.อบต. หมู่ที่ 11
ส.อบต. หมู่ที่ 11
ส.อบต. หมู่ที่ 12
ส.อบต. หมู่ที่ 12
ส.อบต. หมู่ที่ 13
ส.อบต. หมู่ที่ 13
เลขานุการสภาฯ

ส.อบต.หมู่ที่ 5
ส.อบต.หมู่ที่ 8

ลากิจ
ลากิจ

ลายมือชื่อ
สมัย ภักดิ์มี
วัชรพงษ์ บัวบานบุตร
บัณรวี รามศิริ
มลตรี คาไล้
ธีราทร แก่งจาปา
พัชรินทร์ บับพาน
ฉัตรชัย แก่งจาปา
แตง ตองหว้าน
ปัดใจ ศรีทุมสุข
นิกร ศรีโนนสุข
ทรงวุฒิ บัวระพันธ์
กรรติการ มุลทา
กิตติพงษ์ นิพวงลา
รวยล้น สอนสุภาพ
วิษณุ บัวบานบุตร
บัญเทา สิงมะทาพรม
ศักดิโชติ เรียนยศ
ขุนเที่ยง มหาพรม
วีระพล กัตติยะ
ดอกไม้ มุลกองศรี
ดาว เนาว์สุข
อดิเรก ดวงสอนแสง
ชุติกาญจน์ อาจแก้ว
สุระศักดิ์ ดวงจาปา

หมายเหตุ

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุพรรณวดี คาสุข
2. นายเพ็ชร์ ตะพานบุญ
3. นายบรรจง นนทะจันทร์
4. นายประชัน พิมขัน
5. นางสาววนิดา เกษนาค
6. นายราชัน เจิมเฉลิม
7. นายอรุณ บัวบาลบุตร

ตาแหน่ง นายก อบต.เขาหลวง
ตาแหน่ง รองนายก อบต.เขาหลวง
ตาแหน่ง รองนายก อบต. เขาหลวง
ตาแหน่ง เลขานุการนายก อบต.
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

สุพรรณวดี คาสุข
เพ็ชร์ ตะพานบุญ
บรรจง นนทะจันทร์
ประชัน พิมขัน
วนิดา เกษนาค
ราชัน เจิมเฉลิม
อรุณ บัวบาลบุตร

-3เริ่มประชุมเวลา

09.00 น.

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวงมาประชุมจานวน 24 ท่าน
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวงได้มีประกาศเรียกประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562 นั้น
บั ด นี้ ไ ด้ เ วลาแล้ ว ผมขอเปิ ด การประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2
ประจาปี 2562 ขอเปิดประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ 1
นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 ตามหนังสืออาเภอวังสะพุง ด่วนที่สุด
ที่ ลย 0023.17/2442 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562
ด้วยจังหวัดเลยได้รับแจ้ง
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือเตรียม
ความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่
ปี 2562 เพื่อดาเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกและโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2562 อาเภอจึงได้ขอความร่วมมือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการดังนี้
1. ติดตามสถานการณ์ จัดการรณรงค์ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
สนับสนุนการจัดกิจกรรมอาสาทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารคาแนะนาสาหรับกิจกรรมการรวมตัว
ของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ให้บุคลากร
ทราบและถือปฏิบัติ
เรื่องที่ 2 ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20 ตามหนังสืออาเภอวังสะพุง
ที่ ลย 0023.17/2454 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562
ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดเลยว่า กรมการค้าภายใน ในการประชุม
เกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการใช้ไบโอดีเซลว่า จากสถานการณ์ปาล์มน้ามันในประเทศ
ที่ประสบปัญหาผลผลิตเพิ่มขึ้นทาให้ปริมาณน้ามันปาล์มดิบคงเหลือในสต๊อกสูงกว่า
ระดับสต๊อกปกติที่ควรจะมีไม่เกิน 250,000 ตัน ในขณะที่ตลาดรองรับผลผลิตมี
ข้อจากัดด้านการขยายตัวของการบริโภคในครัวเรือน ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้
ปลูกปาล์มน้ามันทาให้ประสบปัญหาผลปาล์มน้ามันตกต่า
อาเภอวังสะพุง พิจารณาแล้วเพื่อผลักดันการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลบี
20 จึงได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขอ
ความร่วมมือการใช้ไบโอดีเซลบี 20 และส่งเสริมการเพิ่มช่องทางจัดจาหน่ายไบโอ
ดีเซลบี 20 ณ สถานีบริการน้ามันในเขตพื้นที่

ที่ประชุม

รับทราบ

-4ระเบียบวาระที่ 2
นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2562
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ตามที่เลขานุการสภาฯ
ได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
และ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมเพื่อตรวจรายงานการประชุมแล้ว
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเลขานุการสภาฯ ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
แล้ว
ดังนั้น ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุม มีท่านใดจะขอ
แก้ไขถ้อยคารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2562 วันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2562 หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไข
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โปรด
ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง 24 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถาม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาพิจารณาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เสนอใหม่ที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวงพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ/อนุมัติ

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

1. พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผน
ฉบับที่ 2 เชิญท่านนายกครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองนายก เลขานายก สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่
นายก อบต.เขาหลวง
เคารพทุกท่าน สาหรับรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564
ตามเอกสารหมายเลข 1 อยากให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านดูตามหัวข้อแผนงานว่า
หมู่บ้านของท่านตกหล่นตรงไหนบ้าง และแผนโครงการที่ส่งมาครบทุกโครงการหรือ
ยัง หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง อยากให้สมาชิกดูเรื่องแผนงานเคหะและ
ชุมชน ตั้งแต่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 โครงการครบมั้ยคะ
แผนงานเคหะและชุมชน

-5นางบัณรวี รามศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 1

ครบคะ

นางพัชรินทร์ บับพาน
ส.อบต.หมู่ที่ 2

ครบคะ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข ขอเพิ่มเติมหมู่ที่ 2 คะ เพิ่มโครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หน้าบ้านยายอ้วน
นายก อบต.เขาหลวง
กว้าง 0.5 ยาว 200 เมตร ชาวบ้านร้องขอมาคะ หมู่ที่ 2 เพิ่มอีก 1 โครงการคะ
นายเพ็ชร์ ตะพานบุญ
รองนายก อบต.เขาหลวง

ขออนุญาตครับหมู่ที่ 3 ขอเพิ่มซอยบ้านยายแอ๋ว ขอขยายไฟฟ้าประมาณ 4 ต้น
และถนน คสล. อีก 200 เมตร กว้าง 4 เมตร

นายปัดใจ ศรีทุมสุข
ส.อบต.หมู่ที่ 4

เพิ่มถนนคสล.สายห้วยแบ่ง กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร ต่อเนื่องจากเดิมครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 คะ
นายก อบต.เขาหลวง
นายวัชรพงษ์ บัวบานบุตร ครบครับ
รองประธานสภาฯ
นายนิกร ศรีโนนสุข
ส.อบต.หมู่ที่ 6

ครบครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 คะ
นายก อบต.เขาหลวง
นางกรรติการ มุลทา
ส.อบต.หมู่ที่ 7

ครบคะ

นายกิตติพงษ์ นิพวงลา
ส.อบต.หมู่ที่ 8

ครบครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 คะ
นายก อบต.เขาหลวง
นางรวยล้น สอนสุภาพ
ส.อบต.หมู่ที่ 9

ครบคะ

นายศักดิโชติ เรียนยศ
ส.อบต.หมู่ที่ 10

ครบครับ
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นายก อบต.เขาหลวง
นายวีระพล กัตติยะ
ส.อบต.หมู่ที่ 11

ครับ หมู่ที่ 11 ขอเปลี่ยนแปลง ปี พ.ศ. ครับ โครงการที่ 104 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกบนพื้น คสล.จากปี พ.ศ. 2563 เป็น พ.ศ.2564

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13 คะ
นายก อบต.เขาหลวง
นางสาวดอกไม้ มุลกองศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 12

ครบคะ

นายอดิเรก ดวงสอนแสง
ส.อบต.หมู่ที่ 13

หมู่ที่ 13 ขอเพิ่มรางระบายน้าจากบ้านนางไป่ พรมนา ไปถึงบ้านนายสุนา ภักมี
ครับ ประมาณ 300 เมตร ขอบคุณครับ

นางพัชรินทร์ บับพาน
ส.อบต.หมู่ที่ 2

ขออนุญาตแก้ไขโครงการของหมู่ที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยเหล็ก
แก้ไขความยาวเป็น 500 เมตร ไม่ใช่ 300 เมตร คะ ข้อที่ 20 คะ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมู่ที่ 1 คะ
นายก อบต.เขาหลวง
นางบัณรวี รามศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 1

ครบคะ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข หมู่ที่ 2 คะ
นายก อบต.เขาหลวง
นางพัชรินทร์ บับพาน
ส.อบต.หมู่ที่ 2

ครบคะ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข หมู่ที่ 3 ไม่มีนะคะ หมู่ที่ 4 มี 3 โครงการนะคะ
นายก อบต.เขาหลวง
นายปัดใจ ศรีทุมสุข
ส.อบต.หมู่ที่ 4

ครบครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข หมู่ที่ 5 คะ
นายก อบต.เขาหลวง
นายวัชรพงษ์ บัวบานบุตร ครบครับ
รองประธานสภาฯ

-7นางสาวสุพรรณวดี คาสุข หมู่ที่ 6 คะ มี 2 โครงการ
นายก อบต.เขาหลวง
นายสุระศักดิ์ ดวงจาปา
เลขานุการสภาฯ

ครบครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข หมู่ที่ 7 คะ มี 4 โครงการ
นายก อบต.เขาหลวง
นายทรงวุฒิ บัวระพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 7

ครบครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข หมู่ที่ 8 คะ
นายก อบต.เขาหลวง
นายกิตติพงษ์ นิพวงลา
ส.อบต.หมู่ที่ 8

ครบครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข หมู่ที่ 9 คะ
นายก อบต.เขาหลวง
นายวิษณุ บัวบานบุตร
ส.อบต.หมู่ที่ 9

ครบครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข หมู่ที่ 10 คะ
นายก อบต.เขาหลวง
นายศักดิโชติ เรียนยศ
ส.อบต.หมู่ที่ 10

ถนนเศรษฐกิจสายนาเต่าตะวันตกครับ ประมาณ 1,000 เมตร กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร ครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข หมู่ที่ 11 คะ
นายก อบต.เขาหลวง
นายวีระพล กัตติยะ
ส.อบต.หมู่ที่ 11

ข้อที่ 28 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเศรษฐกิจที่ชารุดทุกสาย ขอเปลี่ยนปี พ.ศ.ครับ จาก
ปี พ.ศ.2564 เป็นปี พ.ศ. 2563 ครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข หมู่ที่ 12 คะ
นายก อบต.เขาหลวง
นางสาวดอกไม้ มุลกองศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 12

ซอยบวกเดือนห้าคะ

-8นางสาวสุพรรณวดี คาสุข หมู่ที่ 13 คะ
นายก อบต.เขาหลวง
นายอดิเรก ดวงสอนแสง
ส.อบต.หมู่ที่ 13

ครบครับ

นายฉัตรชัย แก่งจาปา
ส.อบต.หมู่ที่ 3

ขออนุญาตครับ หมู่ที่ 3 ขอลงไว้ 2 โครงการครับ เพราะยังไม่มีโครงการเลยครับ
โครงการปรับปรุงถนนเศรษฐกิจสายห้วยแม่นางปี 2563 ครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข หมู่ที่ 5 คะ
นายก อบต.เขาหลวง
นายวัชรพงษ์ บัวบานบุตร
ส.อบต.หมู่ที่ 5

เพิ่มไฟสว่างพร้อมสายดับครับ เพิ่มเติม ม.1-13 ครับ

นายฉัตรชัย แก่งจาปา
ส.อบต.หมู่ที่ 3

ปรับปรุงถนนเศรษฐกิจทุกสายครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข แผนงานสาธารณสุข ที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวงทาไว้มี การแพทย์ฉุกเฉิน
นายก อบต.เขาหลวง
กู้ภัยฉุกเฉิน รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประกวดหมู่บ้านสะอาด ประกวดคัดแยก
ขยะ ได้ใส่ไว้ทุกปีคะ ซื้อทรายอะเบท น้ายาพ่นหมอกควัน การเฝ้าระวังผลกระทบ
แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นของอบต.รับผิดชอบ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นของ อบต.รับผิดชอบ
แผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นของ อบต.รับผิดชอบ
แผนงานวัฒนธรรมและนันทนาการ โรงเรียนได้แจ้งความประสงค์มาเรื่องของ
โรงเรียนให้องค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวงจัดสรรงบประมาณอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ให้ใส่ไว้ในแผนปี พ.ศ.2563 ด้วยนะคะ
นางสาววนิดา เกษนาค
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

อยู่หน้า 38 มีทุกปีแล้วคะ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข เป้าหมายคือประชาชน เพิ่มนักเรียนด้วยคะ
นายก อบต.เขาหลวง แผนงานรักษาความสงบภายใน อบต.เป็นผู้รับผิดชอบงาน มีโครงการจัดตั้ง
จุดตรวจช่วงเทศกาล, /ฝึกอบรมให้ความรู้ระงับอัคคีภัย,ฝึกอบรมทบทวนอปพร.,
โครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและวัสดุอุปกรณ์งานป้องกันต่างๆ การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ฝึกทบทวน อสตร.ประจาตาบล อสตร.น่าจะไม่ได้นะคะ
แผนงานการเกษตร โครงการดาเนินการถ่ายทอดงานด้านเกษตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ จัดซื้อพันธุ์ปลา การฝึกอบรมกรีดยางพาราตาบลเขาหลวง
และขุดเจาะน้าบาดาล สาหรับในเรื่องการอบรมต่างๆ อบต.ไม่ค่อยมีการฝึกอบรม
เวลาเราทาโครงการขึ้นมาประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้ามาอบรม อย่างเช่น

-9การอบรมเรื่องการกรีดยางพาราก็บอกว่ากรีดเป็นแล้ว ถ้าสมาชิกคนไหนมีโครงการ
ที่เป็นประโยชน์กับตาบลของเราก็อยากจะให้เสนอเข้ามาได้ ส่วนใหญ่แล้วประชาชน
ในตาบลของเราจะยึดอาชีพขายล๊อตตอรี่เป็นส่วนใหญ่ที่ทากันอย่างถาวรตอนนี้คือ
การกรีดยางพาราเท่านั้นเอง สาหรับยุทธศาสตร์แผนงานโครงการทั้ง 5 ด้านก็มีแค่นี้
คะ สมาชิกทุกท่านคงตรวจสอบโครงการแต่ละหมู่บ้านของท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ
ถ้าโครงการที่เราต่อเติมเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในที่ประชุมแล้ว ถ้าเจ้าหน้าที่ทาเป็น
รูปเล่มแล้วรายงานอาเภอ รายงานส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว ห้ามมาบอกว่าใส่เพิ่มเติม
อีกนะคะ เพราะว่าทาไม่ได้คะ
นายศักดิโชติ เรียนยศ
ส.อบต. หมู่ที่ 10

ขอเพิ่มสายนาแปนครับ ถนนเศรษฐกิจเพื่อการเกษตรครับ ประมาณ 1,500 เมตร
ครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข มีบ้านไหนอีกมั้ยคะ
นายก อบต.เขาหลวง
นางรวยล้น สอนสุภาพ
ส.อบต. หมู่ที่ 9

ถนนแอสฟัลท์ติกเส้นข้างวัดหมู่9 คะ

นายอรุณ บัวบาลบุตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

ขออนุญาตครับ หน้าที่ 20 โครงการที่ 123 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เขาหลวงจากเดิมตั้งงบประมาณไว้ 224,200 บาท เพิ่มอีก 100,000
บาท ครับ เป็น 324,200 บาท

นางสาววนิดา เกษนาค
นักวิเคราะห์ฯ

ขออนุญาตคะ หมู่บ้านไหนที่จะเพิ่มโครงการให้ไปรับเอกสารด้วยนะคะ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข ที่ถามเน้นย้าเพราะว่า บางหมู่บ้านใส่โครงการไว้ปี 2564 แล้วปี 2563 ไม่มีที่จะทา
นายก อบต.เขาหลวง แบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ทางานลาบากคะ อยากจะให้ชัดเจนตามที่เสนอมาส่วนจะทาให้
หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งคะ สาหรับเรื่องแผนก็คงจะมีแค่นี้คะ เชิญท่านประธานสภาฯ
คะ
นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

ครับ ตามที่คณะฝ่ายบริหารได้นาเสนอมา และทางสมาชิก็ได้เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
เป็นบางจุด สมาชิกท่านใดเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนฉบับที่ 2 ขอให้ยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 24 เสียง

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง จานวน 3
ฉบับ สืบเนื่องจากในคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 เมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2561 สภาฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตาบลไปแล้ว ซึ่งได้ส่งไป
ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วมีรายการที่ต้องแก้ไขทั้ง 3 ร่าง ดังนี้

-101. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 (แก้ไขปรับปรุง)
2. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง เรื่อง การควบคุมสถาน
ประกอบกิจการและดาเนินกิจการการรับซื้อ หรือสะสมยางก้อนหรือยาง
ก้อนถ้วย และยางแผ่น พ.ศ.2561 (แก้ไขปรับปรุง)
3. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง เรื่อง สถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561 (แก้ไขปรับปรุง)
ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงได้นาเสนอร่างข้อบัญญัติตาบลตามที่ได้มีการ
แก้ไขเพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 นี้
ก่อนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติทั้ง 3 ร่าง ผมขอชี้แจงระเบียบให้ทราบดังนี้
วิธีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริห ารส่ วนตาบล เป็นร่ างข้อบัญญัติที่
ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวด
เดียว ผู้บริ หารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนผู้ ที่ อ ยู่ใ นที่ ป ระชุ ม จะเป็ น ผู้ เ สนอก็ ไ ด้ เมื่ อ ที่ ประชุ มสภาท้ องถิ่ น อนุ มั ติ ใ ห้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ
ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมเสนอการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตาบลทั้ง 3 ร่างนะครับ ว่าจะ
พิจารณาสามวาระรวดหรือไม่
ขอเชิญที่ประชุมเสนอครับ
นางพัชรินทร์ บับพาน
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ผู้เสนอ

เรียนท่านนายก ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางพัชรินทร์
พับพาน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ขอเสนอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตาบล
สามวาระรวดคะ

ผู้รับรอง

นายฉัตรชัย แก่งจาปา
นายอดิเรก ดวงสอนแสง

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม อนุมัติให้มีการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติตาบลทั้ง 3
ฉบับ สามวาระรวดขอให้ยกมือ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดด้วยคะแนนเสียง 24 เสียง

ส.อบต.หมู่ที่ 3
ส.อบต.หมู่ที่ 13
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2. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2561 (แก้ไขปรับปรุง)
ในวาระที่ 1 รับหลักการ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวงชี้แจง
รายละเอียดครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข สาหรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง ทั้ง 3 เรื่อง
นายก อบต.เขาหลวง
1. เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 (แก้ไขปรับปรุง)
2. เรื่อง การควบคุมสถานประกอบกิจการและดาเนินกิจการการรับซื้อ หรือสะสม
ยางก้อนหรือยางก้อนถ้วย และยางแผ่น พ.ศ.2561 (แก้ไขปรับปรุง)
3. เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561 (แก้ไขปรับปรุง)
คณะผู้บริหารจะมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน นักวิชาการสาธารณสุข
ต่อไปคะ
นายราชัน เจิมเฉลิม
นักวิชาการสาธารณสุข

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ
ผมนายราชัน เจิมเฉลิม นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ขออนุญาตนาเรียนใน
ส่วนของข้อบัญญัติที่พิจารณาในวันนี้ ตามท่านประธานสภาฯ ได้นาเรียนในเบื้องต้น
สาหรับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลทั้ง 3 ฉบับ อบต.ได้พิจารณาไปแล้ว 2
ครั้ง ครั้งแรกพิจารณาแล้วก็เสนอให้ท่านนายอาเภอวังสะพุงอนุมัติ แล้วก็ส่งไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ครั้งที่ 2 เราส่งไปแล้วและมีการแก้ไขตามหนังสือที่ผม
ได้นาเสนอตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เราส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และทางราชกิจจานุเบกษาพิจารณาแล้วได้ส่งคืนมาให้เราแก้ไข ซึ่งตอนที่เราส่งไป
นั้นเราเคยได้แก้ไขแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งนี้ที่ส่งกลับมาอีกเพราะว่า เจ้าหน้าที่ที่อ่าน
ข้อบัญญัติมีหลายท่านเพราะว่าครั้งก่อนเราส่งเจ้าห้าที่คนหนึ่ง พิจารณาก็ให้เราแก้ไข
ครั้งนี้ส่งกลับคืนมาก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งที่ได้พิจารณาก็เลยได้แก้ไขอีก
เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งในส่วนของการแก้ไขในครั้งที่ 2 นี้ ก็จะมีในส่วนของร่างข้อบัญญัติทั้ง
3 ฉบับ
สาหรับอันแรกข้อบัญญัติเรื่อง
การควบคุมกิจการซึ่งเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ สิ่งที่ทางสานักเลขาคณะรัฐมนตรีที่เราส่งไปประกาศแล้วกลับคืนมาให้เรา
แก้ไขก็จะมีส่วนของบทอาศัยอานาจ การสะกดคา การเว้นวรรค และบทรักษาการ
ซึ่งจะไม่มีส่วนไหนต้องแก้ไขเยอะครับ
แก้ไขการอ้างมาตราต้องใส่อนุมาตราด้วย
เปิดดูตามเอกสารหมายเลข 2 ร่างข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพซึ่งปัจจุบันในร่างนี้เราได้แก้ไขแล้วนะครับ เราเพิ่มมาตรา 67 (2) และ (3)
เข้าไปซึ่งอันเก่าเราอ้างแค่มาตรา 67 เราไม่ได้อ้างอนุของกฎหมายตัวที่เราอ้างมา
ด้วยในส่วนของรายละเอียดอื่นๆ เช่น การเว้นวรรคคา การแก้ไขจากตัวเลขให้เป็น
ตัวหนังสือ เราก็ดาเนินการแก้ไขแล้วนะครับ ตามเอกสารของร่างข้อบัญญัติ เช่น บท
ทั่วไปเขาก็แก้ให้เราจากข้อ 4 เป็น ข้อ 5 ที่มีเส้นใต้ก็ไม่ให้มีเส้นใต้ นี่คือการแก้ไขใน
ส่วนของข้อความการเว้นวรรค และบทอาศัยอานาจหน้าที่เช่น คาที่เราเขียนผิด
“รองเงก” “ดิสโกเทก” เราเขียนคาว่า “สเกต” เราอาจจะพิมผิด เราก็ดาเนินการ

-12แก้ไขแล้วก็เสนอกลับไปยังสานักเลขาใหม่ ซึ่งเนื้อหาในส่วนของข้อความในข้อบัญญัติ
ไม่ได้มีการแก้ไขนะครับ ส่วนใหญ่เป็นคาถูกคาผิด การเว้นวรรค ค่อนข้างจะตรวจ
อย่างละเอียดครับ สาหรับสานักกฎหมายที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา บท
เฉพาะกาลเขาให้ตัดบทที่ 5 ออกไป แล้วให้ใส่บทเฉพาะกาลขึ้นมาใหม่ และย้ายตรง
นายกรักษาการไปไว้ข้อ 4 ซึ่งเราได้ดาเนินการแก้ไขแล้วตามเอกสารที่แจก เพื่อให้
ถูกต้องตามที่สานักเลขาฯ ท่านแจ้งมาให้แก้ไขครับ และคาว่าอัตราค่าธรรมเนียม
ไม่ให้ใช้ให้ใช้คาว่าบัญชีแทนครับ
นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

ครับ ตามทีน่ ักวิชาการสาธารณสุข ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติครบถ้วน
แล้ว ในวาระที่ 1 (รับหลักการ) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ก่อนที่จะขอมติรับ
หลักการหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับหลักการในวาระที่ 1 ของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาหลวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561
ขอให้ยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง 24 เสียง

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

วาระที่ 2 แปรญัตติ ที่ประชุมสภาฯ ถือว่าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ
โดยมีประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีผู้ใดจะเสนอแปร
ญัตติ เชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอแปรญัตติ

มติที่ประชุม

สภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ทุก
ประการ
พิจารณา วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ตราเป็นข้อบัญญัติตาบล สมาชิกสภาฯ ท่านใด
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2561 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง24 เสียง

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

3. พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง เรื่อง การควบคุม
สถานประกอบกิจการและดาเนินกิจการการรับซื้อหรือสะสมยางก้อนหรือยาง
ก้อนถ้วย และยางแผ่น พุทธศักราช 2561 (แก้ไขปรับปรุง) ในวาระที่ 1
รับหลักการ ขอเชิญชี้แจงรายละเอียดครับ

นายราชัน เจิมเฉลิม
นักวิชาการสาธารณสุข

-13สาหรับข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมสถานประกอบกิจการและดาเนินกิจการรับซื้อ
หรือสะสมยางก้อนหรือยางก้อนถ้วย และยางแผ่น พ.ศ.2561 ที่เราส่งไปและส่งกลับ
มาแก้ไขมีเรื่อง คาปรารภ ตามเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งในข้อบัญญัติ บทอาศัยอานาจ
ไม่มีขีดเส้นใต้ แก้ไขในส่วนของบทอาศัยอานาจ มาตรา 71 จาก (3) เป็น (2) และ
แก้ไขจากข้อกาหนดเป็นข้อบัญญัติทั้งหมดและการเว้นวรรค ข้อความ ซึ่งข้อบัญญัตินี้
จะไม่ได้แก้มากครับ เพราะว่าส่วนของตัวข้อบัญญัติเองมีไม่กี่หน้าครับ และมี
เอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติให้ใส่คาว่าเรื่องการควบคุมสถานประกอบกิจการและการ
ดาเนินกิจการรับซื้อหรือสะสมยางก้อนหรือยางก้อนถ้วยและยางแผ่น พ.ศ.2561
ก่อนนั้นเราใช้คาว่า หลักเกณฑ์และวิธีการ เงื่อนไข เขาให้แก้ไขเป็นเรื่องของ
ข้อบัญญัติครับ สาหรับข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมสถานประกอบกิจการและดาเนิน
กิจการรับซื้อหรือสะสมยางก้อนหรือยางก้อนถ้วยและยางแผ่น พ.ศ.2561 ก็มีแค่นี้
ครับที่ได้ดาเนินการแก้ไขครับ

นายบรรจง นนทะจันทร์
รองนายก อบต.

แก้ไขแล้วมีขีดเส้นใต้มั้ย

นายราชัน เจิมเฉลิม
นักวิชาการสาธารณสุข

ไม่ให้มีขีดเส้นใต้ครับ

นายบรรจง นนทะจันทร์
รองนายก อบต.
นายราชัน เจิมเฉลิม
นักวิชาการสาธารณสุข

อันนี้ยังมีขีดเส้นใต้อยู่นะ
จะแก้ไขให้ใหม่ครับ ในส่วนที่ท่านรองนายก แจ้งมานะครับ

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

ครับ ตามทีน่ ักวิชาการสาธารณสุข ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติครบถ้วนแล้ว
ในวาระที่ 1 (รับหลักการ) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ก่อนที่จะขอมติรับหลักการ
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับหลักการในวาระที่ 1 ของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาหลวง เรื่อง การควบคุมสถานประกอบกิจการและดาเนินกิจการการรับ
ซื้อ หรือสะสมยางก้อนหรือยางก้อนถ้วย และยางแผ่น พุทธศักราช 2561 ขอให้ยก
มือครับ

มติที่ประชุม

มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง 24 เสียง

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

วาระที่ 2 แปรญัตติ ที่ประชุมสภาฯ ถือว่าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภาฯ โดยมีประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีผู้ใดจะ
เสนอแปรญัตติ เชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอแปรญัตติ

-14มติที่ประชุม

สภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ทุก
ประการ
พิจารณา วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ตราเป็นข้อบัญญัติตาบล สมาชิกสภาฯ ท่านใด
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง เรื่อง การควบคุมสถาน
ประกอบกิจการและดาเนินกิจการการรับซื้อ หรือสะสมยางก้อนหรือยางก้อนถ้วย
และยางแผ่น พุทธศักราช 2561 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 24 เสียง

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

4. พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง เรื่อง สถานที่
จาหน่ายสถานที่สะสมอาหาร พุทธศักราช 2561 (แก้ไขปรับปรุง)
ในวาระที่ 1 รับหลักการ ขอเชิญชี้แจงรายละเอียดครับ

นายราชัน เจิมเฉลิม
นักวิชาการสาธารณสุข

สาหรับข้อบัญญัติเรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561
นั้น ตามที่ได้เสนอไปและได้มีการแก้ไขนั้น ได้กลับมาให้แก้ไขบทอาศัยอานาจ ตาม
เอกสารหมายเลข 4 ซึ่งในข้อบัญญัติมีการอ้างมาตราที่ 67 ในส่วนที่แก้ไขเราได้เพิ่ม
(2) และ (3) เข้ามา และตัดข้อความอันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบาท ตัดข้อความนี้
ออกครับ และเพิ่มข้อความ ต่อท้ายตรงมาตราที่ 56 ให้เพิ่มข้อความว่า แห่งพรบ.
สาธารณสุข พ.ศ.2536 และเพิ่มข้อความต่อท้ายมาตราที่ 48 แห่งพรบ.สาธารณสุข
พ.ศ.2535 และแก้ไขคาว่าข้อบังคับให้เปลี่ยนเป็นข้อบัญญัติทั้งหมด การเว้นวรรค
ข้อความและมาตรา 48 ก่อนหน้านี้ให้เพิ่มข้อความแห่ง พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 เพิ่มเข้าไปต่อท้ายมาตรา 48
สาหรับข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.
2561 ก็มีแก้ไขแค่นี้ครับ

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

ตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติครบถ้วนแล้ว ในวาระที่ 1 (รับหลักการ)
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ก่อนที่จะขอมติรับหลักการหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับหลักการในวาระที่ 1 ของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาหลวง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พุทธศักราช 2561 ขอให้ยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง 24 เสียง

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

วาระที่ 2 แปรญัตติ ที่ประชุมสภาฯ ถือว่าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ
โดยมีประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีผู้ใดจะเสนอแปร
ญัตติ เชิญครับ

-15ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอแปรญัตติ

มติที่ประชุม

สภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ทุก
ประการ
พิจารณา วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ตราเป็นข้อบัญญัติตาบล สมาชิกสภาฯ ท่านใด
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง เรื่อง สถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พุทธศักราช 2561 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ โปรด
ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง24 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

- รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี พ.ศ.2562
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง ได้ชี้แจงรายละเอียดรายงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี พ.ศ.2562 ครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข ตามที่ อบต.เขาหลวงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาประจาปี 2562 และได้ดาเนินการแล้ว
นายก อบต.เขาหลวง เพื่อรายงานตามระเบียบซึ่งจะรายงานผลไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 จึง
มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้รายงานคะ
นางสาววนิดา เกษนาค
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคะ ดิฉันนางสาว
วนิดา เกษนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอรายงานการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา ประจาปี 2562 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 คะ
ตามเอกสารหมายเลข 5

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจง รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาปี พ.ศ.2562
ให้สมาชิกได้รับทราบ สมาชิกท่านใดมีเรื่องอันเป็นประโยชน์ที่จะเสนอต่ออบต.
เขาหลวง ขอเรียนเชิญครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งานของกองสวัสดิการคะ วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562
นายก อบต.เขาหลวง
กองสวัสดิการฯ ได้จัดทาโครงการกิจกรรมลูกจูงหลานเข้าวัด ในปีนี้อบต.จะจัด
กิจกรรมที่วัดศรีสว่างจอมแจ้ง บ้านกกสะทอน ฝากประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกท่าน
ได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จะรับสมัคร
ลงทะเบียนในตอนเช้า ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนทั้ง 6 โรงเรียน ในเขตตาบล
เขาหลวง และพี่น้องประชาชนในตาบลของเราที่อยากเข้าร่วมกิจกรรม จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 150 คน ค่ะ เริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ใน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และมีกิจกรรมการอบรมธรรมะให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน
และผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วงบ่ายประมาณ เวลา 15.00-16.00 น. เป็นพิธีเปิดโครงการ
พาลูกจูงหลานเข้าวัด ส่วนสถานที่จัดงานต่างๆ เป็นหน้าที่ของอบต.เขาหลวง
ร่วมกับ

-16ผู้นาหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน ในการจัดสถานที่ของเรา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 12 เพราะเป็น
สถานที่อยู่ใกล้บ้านท่านคะ อยากจะให้มาร่วมจัดสถานที่และดูแลความเรียบร้อยให้
ด้วยคะ
ส่วนสมาชิกที่เหลืออยากจะให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยคะ ในวันที่ 17
พฤษภาคม 2562 คนที่ไปขายล๊อตเตอรี่คงจะกลับมาแล้ว และฝากให้ผู้นาแต่ละ
หมู่บ้านร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านของเรามาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยคะ
ให้กองสวัสดิการประสานและนิมนต์พระสองรูปมาเทศนาให้ลูกๆ
นักเรียนและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ แต่พระที่จะมาร่วมกิจกรรมจริงๆ ทั้งหมด คือ 10 รูป ในกิจกรรม
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เช้าวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม
ทาบุญตักบาตรที่วัดศรีสว่างจอมแจ้ง การอบรมกิจกรรมพาลูกจูงหลานเข้าวัดปีนี้จะ
ไม่ให้เด็กค้างคืน หลังจากสวดมนต์ไหว้พระเสร็จก็จะปล่อยให้กลับบ้านคะ ช่วงเช้า
มีกิจกรรมใส่บาตรที่วัดและร่วมถวายจตุปัจจัยต่างๆ และร่วมรับประทานอาหารและ
จะมีต้นกัณฑ์ไว้ทอดถวายให้วัดศรีสว่างจอมแจ้งด้วย ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านที่มี
จิตศรัทธาร่วมทาบุญต้นผ้าป่าเล็กๆ น้อยๆ ให้กับวัดศรีสว่างจอมแจ้ง ก็ขอเรียนเชิญ
คะ สาหรับเรื่องที่ 2 คือ การศึกษาดูงาน ไปดูเรื่องการบริหารจัดการขยะ ถ้าทุก
คนตกลงจะร่วมโครงการ โครงการนี้ก็เดินหน้าต่อ ถ้าติดภารกิจต่างๆ ก็คงจะไม่
เดินทาง ส่วนงบประมาณที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานก็พอมีที่จะให้ไป ถ้าไปแล้วจะขอ
ความร่วมมือสมาชิกทุกท่านให้ตั้งใจดูงานจริงๆด้วย ตามที่เราพาผู้สูงอายุไปดูงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุและร่วมทาบุญ ทุกท่านที่ไปมีความกระตือรือร้น และเอาใจใส่ใน
เรื่องที่ไปดูทุกคน อายุเยอะที่สุดคือ 70 ขึ้นไป ทุกท่านก็ให้ความสนใจและสนุกสนาน
ฝากสมาชิกด้วยการดูงานก็ให้ดูงานจริงๆ และเอามาปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของเรา ในเรื่อง
ขยะนั้นจะให้แต่ผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน จัดเก็บขยะหรือการคัดแยกก็
ไม่สาเร็จได้ เวลาเข้าห้องบรรยายก็ขอให้ตั้งใจด้วยคะ ทุกคนก็มีภาวะของการเป็น
ผู้นาแล้ว ทีแรกว่าจะเดินทางวันที่ 20 มิถุนายน 2562 แต่ วันที่ 22 มิถุนายน 2562
เป็นวันเสาร์ ไม่สามารถดูงานได้ก็เลยขอเลื่อนเป็นวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ตอนเย็น
ก็หารือในที่ประชุมว่าสมาชิกทุกท่านจะสะดวกไปมั้ย ไม่ได้บังคับคะ ถ้ามติในที่
ประชุมเห็นว่าอยากจะไปดูงานกันจริงๆ ก็จะพาไป ถ้าไม่ไปก็ไม่ไป เอาเสียงส่วนใหญ่
เป็นมติคะ ถ้ามติที่ประชุมร่วมเดินทางก็จะให้นักวิชาการสาธารณสุขเป็นคนเขียน
โครงการยืมเงินเพื่อไปศึกษาดูงานเพราะเป็นงานของสาธารณสุขโดยตรง
ส่วน
สานักงานปลัดก็ไปดูมาแล้ว เบิกไปแล้วเราก็ไม่อยากไปดูซ้าซ้อนกัน บางพื้นที่เวลา
ไปดูงานเขาจะไปเป็นกองไม่ไปรวมเหมือนเรา อย่างกองการศึกษาเขาก็จะไปของเขา
กองสาธารณสุขก็จะไปแต่กองสาธารณสุข สานักงานปลัดเขาก็จะไปแต่สานักงาน
ปลัด แต่สมาชิกทุกท่านก็ร่วมทุกครั้งที่ไป แต่เราส่วนใหญ่แล้วไม่ได้แยกเป็นกอง เรา
จะเหมารวมทั้งหมดและร่วมศึกษาดูงาน อยากฟังความคิดเห็นจากสมาชิกว่าห้วง
เวลา 23-26 มิถุนายน 2562 นี้ ท่านสะดวกมั้ย อยากให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น
หารือร่วมกันว่าไปหรือไม่ไปเชิญคะ

-17นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

ครับ ตามที่ท่านนายกได้เสนอให้สมาชิกได้พูดคุยหารือการศึกษาดูงานครั้งนี้ ขอเรียน
สมาชิกได้เสนอเลยนะครับ ไปหรือไม่ไป

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข เราจะไปดูงาน 2 ที่นะคะ จะไปดูเรื่องการบริหารจัดการขยะที่จังหวัดจันทบุรี วันที่ 2
นายก อบต.เขาหลวง เราจะเดินทางเข้าเกาะช้างดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะที่เทศบาลเกาะช้าง วันที่ 3
เดินทางกลับ 2 วันแรกอยากให้ใส่เสื้อเหลืองทั้ง 2 วัน คือ ดูงานที่จันทบุรี และดูงาน
ที่เกาะช้าง ขากลับใส่แบบไหนก็ได้คะขอให้เรียบร้อย
นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดที่เห็นด้วยจะไปศึกษาดูงานให้ยกมือครับ

ที่ประชุม

เห็นด้วยครับ ศึกษาดูงาน

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข ขออนุญาตคะ ไปศึกษาดูงานครั้งนี้เน้นเฉพาะสมาชิกและเจ้าหน้าที่อบต.ค่ะ
นายก อบต.เขาหลวง
ผู้ติดตามเอาไว้ทีหลัง ถ้าที่นั่งเหลือค่อยว่าอีกทีคะ ผู้ติดตามจะมีแค่ของนายกและ
ประธานสภาฯ แค่นั้นคะ อยากจะให้ต่อยอดเรื่องขยะ เพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่
สาหรับบ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 10 ก็ขอขอบคุณผู้นาและชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือ
สาหรับบ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 10 ได้ออกไป 2 ครั้งแล้ว ต่อไปครั้งที่สามดิฉันจะออกไป
ช่วยรับซื้อขยะด้วยคะ
การรับซื้อจะเข้าไปรับซื้อในหมู่บ้านไม่ต้องออกมาที่วัด
เพราะว่าไกลคะ และขอให้ผู้นาได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านของท่านได้ทราบด้วย
คะ ตารางที่รับซื้อขยะราคาดีมากคะ บางคนก็ไม่รู้ เช่น กระป๋องเบียร์ราคา 20 บาท
บางทีเราขายรวมกันได้แค่กิโลกรัมละ 5 บาท ดังนั้นต้องให้ชาวบ้านเราแยกขยะไว้
ขายดีกว่าคะ
นายราชัน เจิมเฉลิม
นักวิชาการสาธารณสุข

ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่อง การรับซื้อขยะ ปัจจุบันอบต.เขาหลวง เรามีกองทุนธนาคาร
ขยะประจาตาบล ซึ่งตอนนี้มีการรับสมัครแล้วทุกหมู่บ้าน ล่าสุด วันที่ 7 พฤษภาคม
2562 หมู่ที่ 10 บ้านยางเดี่ยวมีคนมาสมัครประมาณ 60 คน ก่อนนี้ที่เรารับสมัคร
บางหมู่บ้านก็มีคนมาสมัครน้อยมาก เช่น หมู่ที่ 13 ตอนนี้มีคนสมัครประมาณ 3-4
ราย ถือว่าน้อยครับ ไปซื้อขยะวันก่อนก็ไม่มีใครมาขายครับ สาหรับหมู่ที่ 1 และหมู่ที่
13 หมู่บ้านที่ดาเนินการแล้วเป็นที่น่าพอใจคือ หมู่ที่ 9 ครับ มีสมาชิกประมา 60
ราย ปริมาณขยะก็เยอะ ไม่ใช่เป็นหมู่บ้านขยะนะครับแต่เขาให้ความสนใจกับการคัด
แยกขยะ หมู่อื่นที่ไม่มีขยะมาขายละครับ อาจจะถือว่าหมู่บ้านท่านขยะเยอะก็ได้
ฝากประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านท่านนาขยะมาขายด้วยนะครับ สาหรับผู้นา เพราะว่า
กองทุนธนาคารขยะก็คือ สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้คือ ถ้าท่านฝากต่อเนื่อง 6 เดือน
และบุคคลในครัวเรือนของท่านเสียชีวิตท่านจะได้รับสิทธิสวัสดิการ 3,000 บาท ต่อ
1 คน ในครอบครัวที่สมัครเป็นสมาชิก ส่วนเงิน 3,000 บาท มาจากขยะที่ท่านเอา
มาขาย ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ เวลาเราออกไปซื้อขยะเราก็อยากได้ขยะ
เยอะๆ ครับ สงสารคนซื้อเวลาเขามาแล้วไม่มีคนขายเขาก็ท้อครับ วันที่ 8
พฤษภาคม 2562 ไปซื้อขยะที่หมู่ 3 และหมู่ที่ 13 มี 3 รายที่เอาขยะมาขาย คนรับ
ซื้อเอารถมา 2 คัน ผมก็ไม่รู้ว่าจะทายังไง

-18นายอดิเรก ดวงสอนแสง
ส.อบต.หมู่ที่ 13

ติดงานบุญประจาปีครับ

นายราชัน เจิมเฉลิม
นักวิชาการสาธารณสุข

คนที่มาซื้อขยะชุดนี้ถือว่าดีมากครับ เพราะเขายอมที่จะมาซื้อให้เราวันไหนก็ได้และ
มาก่อนเวลาด้วย สาหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้สมัครในวันที่เราไปรับซื้อขยะท่านสามารถ
สมัครได้ครับ เราจะรับสมัครเรื่อยๆ ครับ เพราะเราต้องการสมาชิกจานวนมาก
เงินกองทุนของเราจะได้มากด้วยครับ ปัญหาที่เราเจอคือ คนที่สมัครแล้วไม่เอาขยะ
มาขาย สมัครเอาแต่ถังขยะเปียกเฉยๆ ครับ หมู่ที่ 10 มาสมัคร 60 คน แต่ถังขยะ
เปียกเราแจกได้แค่ 30 ถังครับ จึงได้แจ้งสมาชิกว่าจะหางบประมาณมาซื้อถังเพิ่มให้
สาหรับผู้ที่ยังไม่ได้ถังเพราะเราตั้งเป้าหมายไว้หมู่บ้านละ 30 ราย แต่บางหมู่บ้านก็ถึง
บางหมู่บ้านก็เกินบางหมู่บ้านก็ไม่ครบ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข
นายก อบต.เขาหลวง

ต่อยอดจากนักวิชาการสาธารณสุข ในเรื่องการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนธนาคาร
ขยะที่สมาชิกในครัวเรือนเสียชีวิต นี่คือจุดเริ่มต้น ถ้าอนาคตข้างหน้าสมาชิกกองทุน
ธนาคารขยะของเราเพิ่มมากขึ้นและยอดการขายขยะสูงขึ้น การช่วยเหลือเรื่อง
ฌาปนกิจคงจะไม่อยู่ที่ 3,000 บาท อาจจะพุ่งไปที่ 5,000- 10,000 บาท อย่างเช่น
ตาบลนาโป่งเป็นกองทุนขยะที่มั่นคงแล้ว เขาให้เยอะมากสาหรับสมาชิกที่เสียชีวิต
ประมาณ 10,000 – 15,000 บาท เพราะสมาชิกเยอะเงินกองทุนก็เยอะ ก็ขอฝาก
ไว้ด้วยคะ
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มีท่านใดจะเสนออะไรมั้ยครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม

ปิดประชุม

เวลา 11.00 น.
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