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ผูมาประชุม  
ลําดับท่ี        ช่ือ – นามสกุล  ตําแหนง    หมายเหตุ 
1 นายปญญา   ชนะภักดี ประธานสภา ฯ 
2 นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค รองประธานสภา ฯ 
3 นายสนั่น อนุกูล  เลขานุการสภา ฯ 
4 นายสมปอง   ชูดวง  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 1 
5 นายสฤทธิ์    รักแกว  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 2 
6 นายวัชรา จันทรหลี สมาชิก  อบต. หมูท่ี 3 
7 นางสมใจ    พลายดวง สมาชิก  อบต. หมูท่ี 3 
8 นายจรัญ   ฉิมเรือง  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 4 
9 นายวิรัตน   ดวงมุสิทธิ์ สมาชิก  อบต. หมูท่ี 4 
10 นางรัชนีกร   พรหมคง สมาชิก  อบต. หมูท่ี 6 
11 นายพานิช   ทองแกวจันทร สมาชิก  อบต. หมูท่ี 7 
12 นายปรีชา   มีเดช  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 8 
13 นายเดชนะ   ขวดเกลี้ยง สมาชิก  อบต. หมูท่ี 9 
14 นายอรุณ เสียงใหญ สมาชิก  อบต. หมูท่ี 9   
15 นายกฤษดา   ทองหยอด สมาชิก  อบต. หมูท่ี 10 
16 นายเจริญ   จันทรสน สมาชิก  อบต. หมูท่ี 11 
17 นายจิระพร   นวลศรีทอง  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 13 
18 นางเนตรนภา  ดวงภักดี  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 13 
19 นายจํานงค   ศรีวารินทร สมาชิก  อบต. หมูท่ี 14 
20 นายอดุลย   ดุกลอง  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 15 
21 นายวิทยา   มุขนาค  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 15 
22 นายสมนึก   นาคงาม  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 16 
23 นายสุชาติ   พินิจ  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 16 
 
ผูไมมาประชุม  
ลําดับท่ี   ช่ือ – นามสกุล        ตําแหนง          หมายเหตุ 
1 นายสุริยัน จันทรรงค สมาชิก  อบต. หมูท่ี 5  ลากิจ 
2 นายกระแส   เกิดกัน  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 6  ลากิจ 
3 นายเสง่ียม ดาววิจิตร สมาชิก อบต. หมูที 10  ลากิจ 
4 นายมนิต นกแกว  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 11  ลากิจ 
5 นายทวีป  เกตุแกว  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 12  ลากิจ 
6 นายพวงศ ดีออน  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 12  ลากิจ 
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ผูเขารวมประชุม  
ลําดับท่ี  ช่ือ – นามสกุล       ตําแหนง                        หมายเหตุ 
1. นายปราโมทย เพชรรัตน นายกอบต.ปากแพรก 
2. นายสายัณ   รอดสุข  รองนายกอบต.ปากแพรก  
3. นางรินรดี วิชัยดิษฐ รองนายกอบต.ปากแพรก 
4. นางสาวมณฑา อินณรงค นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5 นายวัชรินท เมืองดวง ผูอํานวยการกองชาง 

เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น 

เม่ือไดเวลาประชุม   นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค รองประธานสภา ฯ อบต.ปากแพรก ทําหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
อบต.ปากแพรก เชิญสมาชิกสภาฯ องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก เขารวมประชุมสภาฯ 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกทาน ผมนายสนั่น อนุกูล  
เลขานุการสภาฯ เม่ือเขาหองประชุมและนับจํานวนสมาชิกสภาฯ เขาท่ีประชุม ผลมีสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก เขาประชุม จํานวน 23 คน ลากิจ จํานวน 6 คน ใน
จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรกท้ังหมด 29 คน  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค ผมขอเขาประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี2/2564ในวันนี้ ระเบียบ
วาระการประชุมวาระท่ี1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ ชี้แจงเรื่องการติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019  เชิญทานนายกชี้แจงครับ  

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิก กระผมนายปราโมทย  เพชรรัตน  ขณะนี้ทางองคการ
บริหารสวนตําบลปากแพรกไดจัดต้ังสถานท่ีกักกันโรคเพ่ือปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ซ่ึงตอนนี้ในเขตขององคการบริหารสวนตําบลปากแพรกมีผูปวยติดเชื้อยืนยัน
สะสม (ผลพบเชื้อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2564)   จํานวน 3 ราย  แบงเปน  หมูท่ี 2  จํานวน 
1 ราย  และหมูท่ี 3 จํานวน  2 ราย ท้ัง 3 ราย  ยังรักษาตัวอยูท่ีโรงพยาบาลสนาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี และมีกลุมผูสัมผัสเสี่ยงสูงท่ีตองกักตัวอยูท่ีบานจํานวน 25 
ราย ประกอบไปดวย หมูท่ี 2 จํานวน 6 ราย หมูท่ี 3 จํานวน 14 ราย หมูท่ี 5 จํานวน 1 
ราย หมูท่ี 7 จํานวน 2 ราย หมูท่ี 13 จํานวน 2 ราย สวนผูท่ีสัมผัสเสี่ยงสูงท่ีอยูท่ีสถานท่ีกัก
ตัวศูนยกักกันขององคการบริหารสวนตําบลปากแพรก(วัดดอนเสาธง)จํานวน 5 ราย 
ประกอบดวย หมูท่ี 3 จํานวน 4 ราย และหมูท่ี 5 จํานวน 1 ราย และตอนนี้มีกลุมผูสัมผัส
เสี่ยงสูงท่ีกักท่ีบาน จํานวน 3 ราย เขารับการตรวจเชื้อเม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564     
ผลไมพบเชื้อ ประกอบดวยหมูท่ี 3 จํานวน 2 ราย หมูท่ี 13 จํานวน 1 ราย ผูท่ีกักตัวในศูนย
กักกันโรคของ อบต.ปากแพรก จํานวน 1 ราย เขารับการตรวจเชื้อวันท่ี 13 พฤษภาคม 
2564 จะทราบผลวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 สําหรับผูท่ีกักกันตัวทางองคการบริหารสวน
ตําบลปากแพรกจะมีการจัดเลี้ยงอาหารแจกใหกับผูกักกันจํานวน 3 ม้ือม้ือละไมเกิน 50 
บาทรวมท้ังท่ีกักกันท่ีบานดวยตามกระบวนการการสอบสวนโรคสาธารณสุข ทางองคการ
บริหารสวนตําบลปากแพรกไดแตงต้ังจัดใหบุคลากรเขาไปดูแลเหตุการณฉุกเฉินโดยการ
แตงต้ัง เจาหนาท่ี อปพร. ผูหญิงในตอนกลางวัน 2 คน และ อสม. อีก 2 คน สวนในชวงเวลา
กลางคืน มี เจาหนาท่ี อปพร. จํานวน 5 คน ตลอดจนกวาจะมีการออกจากสถานท่ีกักกันตัว
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ตามท่ีสาธารณสุขกําหนด อันนี้ภารกิจท่ีเปนหนาท่ีของรัฐท่ีใหทองถ่ินตองดําเนินการ สวนของ
ตําบลชลครามมีผูกลุมเสี่ยงสูง ตําบลไชยครามไมมีผูปวย นอกนั้นจะมีแตของเทศบาลดอนสัก 
ตําบลดอนสัก ตอนนี้ตําบลปากแพรก ไดจัดใหท่ีสถานท่ีกักกันโรค 2 ท่ีคือ ท่ีศูนยวัดดอนเสา
ธง และศูนยไมยางนา ม.1 ซ่ึงสถานท่ีกักกันนี้จําเปนท่ีจะตองจัดต้ังข้ึนเพ่ือใหพ่ีนองท่ีอาศัยอยู
ในพ้ืนท่ีตําบลปากแพรกท่ีเปนกลุมเสี่ยงไดกักกันตัวซ่ึงแบงพ้ืนท่ีตามท่ี รพ.สต.กําหนด 
เพราะฉะนั้นจึงแจงใหเพ่ือนสมาชิกไดทราบถึงสถานการณของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
ณ ปจจุบันของตําบลปากแพรก นี้คือสาระสําคัญเรื่องโรคโควิด19และแนวทางตางๆของ
ตําบลปากแพรก อีกเรื่องท่ีจะแจงใหเพ่ือนสมาชิกทราบคือเรื่องการแจกหนากากอนามัยและ
เจลแอลกอฮอลฝากเพ่ือสมาชิกใหสงรายชื่อของผูรับหนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลให
เซ็นรับและถูกตอง สิ่งท่ีตองทําก็รายชื่อผูรับกับจํานวนท่ีรับไปใหตรงกัน ถาเหลือจากการ
แจกจายใหผูใหญบานเซ็นชื่อรับรองมาวาเพ่ือใชในงานสาธารณะของหมูบาน สวนบุคคลท่ี
อาศัยอยูในพ้ืนท่ีตางๆของแตละหมูบาน เชน คนรับจางกรีดยาง พมาก็สามารถแจกจายได
หมด เพราะท่ีตองการรายชื่อใหตรงกันเพราะตอนนี้มีหนังสือจากราชการสวนกลางสงมาแจง
ใหทาง อบต ชี้แจงคาใชจายตางๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 นะครับ แจงเพ่ือน
สมาชิกใหรับทราบเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้เปนไปในแนวทางเดียวกันครับ ก็มีเรื่องท่ี
แจงใหทราบเพียงแคนี้ครับ 

ประธานสภา ฯ นายเกียรติศักด์ิ สุรินทวงค ครับ ก็ขอขอบคุณทานนายกท่ีชี้แจงรายละเอียดเรื่องโควิดใน
สถานการณปจจุบัน และก็เรื่องแจกหนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลครับ และก็ขอ
ตอนรับขาราชการทานเปนผูอํานวยการกองชางท่ียายมาจากเทศบาลตําบลเวียง อําเภอไชยา
ไดแนะนําตัวและทําความรูจัก เชิญครับ 

ผูอํานวยการกองชาง ครับ กราบเรียนทานประธานสภา ทานผูบริหาร และทานสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
ปากแพรก กระผมขออนุญาตแนะนําตัว กระผมชื่อนายวัชรินทร เมืองดวย ชื่อเลน เล็ก ผม
ยายมาจากเทศบาลตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฏรธานี เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2564 
ซ่ึงดีใจท่ีไดยายมาท่ีตําบลปากแพรกและก็อยูใกลบานสามารถเดินทางไปกลับไดบานอยูท่ี   
ขนอม ก็ยินดีท่ีไดมาทํางานรวมกันกับขาราชการฝายการเมืองและขาราชการประจําเพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลปากแพรกครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ฯ นายเกียรติศักด์ิ สุรินทวงค ครับ ยินดีตอนรับทานผูอํานวยการกองชางครับ อีกเรื่องท่ี
ประธานแจงท่ีประชุมทราบ ก็มีเพ่ือสมาชิกลากิจ จํานวน 6 ทาน ก็มีเพียงแคนี้ท่ีจะแจงใหท่ี
ประชุมทราบ ทานนายกมีอะไรจะแจงใหท่ีประชุมทราบ เชิญทานนายกครับ 

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิก กระผมนายปราโมทย  เพชรรัตน  อีกเรื่องท่ีจะแจงให
เ พ่ื อนสมาชิ กรั บทราบและขอความรวม มือจากทานสมาชิ ก คือทา งกระทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ําท้ิงจาก
แหลงกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรเปนแหลงกําเนินมลพิษท่ีตองถูกควบคุมการปลอย
น้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม ซ่ึง ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไดเปนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเรื่องกําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากแหลงกําเนินมลพิษประเภทเลี้ยงสุกรไววา การเลี้ยงสุก 
หมายความวา การเลี้ยงสุกรพอพันธ แมพันธ สุกรขุน หรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือต้ังแต
สองชนิดข้ึนไปตามน้ําหนักหนวยปศุสัตว คําวา น้ําหนักหนวยปศุสัตว 1 หนวย หมายความวา 
น้ําหนักสุทธิของสุกรพอพันธุ สุกรขุนหรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือต้ังแตสองชนิดข้ึนไปท่ีมี
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น้ําหนักรวมเทากับ 500 กิโลกรัม โดยใหคิดคํานวณน้ําหนักเฉลี่ยของสุกรพอพันธุหรือแม
พันธตัวละ 170 กิโลกรัม สุกรขุนตัวละ 60 กิโลกรัมและลูกสุกรตัวละ 12 กิโลกรัม  การ
เลี้ยงสุกรมีอยู 3 ประเภท ประเภท ก หมายความวา การเลี้ยงสุกรพอพันธ แมพันธุ สุกรขุน
หรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือต้ังแตสองชนิดข้ึนไปท่ีมีน้ําหนักปศุสัตวเกินกวา 600 หนวย 
ประเภท ข การเลี้ยงสุกรพอพันธุ แมพันธุ สุกรขุนหรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือต้ังแตสอง
ชนิดข้ึนไปท่ีมีน้ําหนักหนวยปศุสัตวต้ังแต 60 หนวย แตไมถึง 600 หนวย ประเภท ค 
หมายความวา การเลี้ยงสุกรพอพันธุ แมพันธุ สุกรขุนหรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือต้ังแต
สองชนิดข้ึนไปท่ีมีน้ําหนักหนวยปศุสัตวต้ังแต 6 หนวย แตไมถึง 60 หนวย ซ่ึงใหการเลี้ยง
สุกรประเภท ก ข และ ค เปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสู
แหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอมนอกเขตท่ีต้ัง หามมิใหเจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษ ท้ัง 3 ประเภทปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรืออกสูสิ่งแวดลอม 
เวนแตน้ําเสียจะมีลักษณะเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงท่ีกําหนดไวใน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําท้ิงจากแหลงกําเนิดมนพิษประเภทการเลี้ยงสุกร  แตท้ังนี้ตองไมใชวิธีการทําใหเจือ
จาง นะครับ นี้คือสิ่งท่ีจะแจงใหเพ่ือนสมาชิกไดรับทราบวาการเลี้ยงสุกรเปนแหลงกําเนิด
มลพิษ ดังนั้นจึงฝากเพ่ือนสมาชิก ซ่ึงทางปศุสัตวอําเภอไดตรวจสอบกลุมท่ีไดเลี้ยงสุกร และ
ไดสงจํานวนฟารมเลี้ยงสุกรมายัง อบต. แลว จึงแจงใหเพ่ือนสมาชิกไดรับทราบครับ  

 ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ สุรินทวงค ครับขอบคุณทานนายกอีกครั้งครับ เรื่องท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบมี
เพียงแคนี้ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ขอใหทานสมาชิก อบต.ปากแพรกทุกทาน ไดทําการตรวจสอบ 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 1/2564 วันศุกร ท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 วามีขอผิดพลาดในสาระสําคัญ
ตรงไหนบาง หากผิดพลาดจะไดใชมติของสภาฯ เพ่ือทําการแกไขขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ได
ทําการตรวจสอบครับ ขอเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกทาน ดิฉัน นางรัชกร พรหมคง 
สมาชิกหมูท่ี 6 เรื่องการลาปวย ของนายอรุณ เสียงใหญ สมาชิกหมูท่ี 9 ไดลาปวย แตใน
รายงานการประชุม ลากิจ ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ขอใหทานสมาชิก อบต.ปากแพรกทุกทาน ใหทําการแกรายงาน
การประชุมวาลาปวยดวยครับ ถาไมมีสวนไหนแกไขเพ่ิมเติม ผมขอมติท่ีประชุมสมาชิกทานใด
เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม    21  เสียง     
 ไมรับรอง       - เสียง 
 งดออกเสียง       - เสียง 
 มติ รับรองรายงายการประชุมเปนเอกฉันท  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม 
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ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ทานสมาชิกทานใดมีเรื่องกระทูถามผูบริหาร เก่ียวกับการทํางาน 
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 
ทานมีขอสงสัยเรื่องใด เชิญกระทูถามครับ    

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกทาน กระผมนายสมปอง ชูดวง 
สมาชิกหมูท่ี 1 จะสอบถามผูบริหารอยู 2 เรื่อง คือ ถนนบุกเบิกสายเขาหลักไก-ชองแกว 
และถนนสายสวนปาเพราะมีชาวบานสอบถามมาครับวาจะดําเนินการเม่ือไหร และตอนนี้
เครื่องจักรไดทํางานอยูหมูไหน  สวนอีกเรื่องคือเรื่องตลาดเปดทายวันอาทิตย อยากสอบถาม
วา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2564 จะเปดตลาดเปดทายแลว มีความจําเปนอะไรท่ีจะตองเปด
เพราะมีท้ังตลาดเชาทุกวันอยูแลวท่ีเปดขายอาหารสด และอาหารอาหารแหง ขอใหทาน
ผูบริหารตอบขอสงสัยใหเพ่ือนสมาชิกและกระผมไดทราบดวยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ครับ ขอบคุณทานสมาชิกหมูท่ี 1 ครับ เชิญทานสมาชิกหมูท่ี 8 
ครับ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกทาน กระผมนายปรีชา มีเดช 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8  กระผมอยากจะฝากทางฝายบริหารเรื่องถนนสายสี่แยกบานเขาวง
ตอนนี้ถนนเปนหลุมเปนบอเยอะ สัญจรไปอาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมา ฝาก
ฝายผูบริหารชวยแกไขดวยครับ 

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ครับ ขอบคุณทานสมาชิกหมูท่ี 8 ครับ เชิญทานสมาชิกหมูท่ี 9
ครับ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 เรี ยนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อบต .ปากแพรก ทุกทาน กระผม 
นายอรุณ เสียงใหญ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 กระผมก็มีอยู 3 เรื่องท่ีประชาชนฝากมาถามครับ 
เรื่องแรกเรื่องไฟฟาสายบอวัวและซอยชาติชาย ท่ีไฟฟาตก ไดดําเนินการไปถึงไหนแลวและจะ
ดําเนินการเม่ือไหร เรื่องท่ี 2 เรื่องขุดเจาะบอบาดาล อยากทราบวาจะดําเนินการเม่ือไหร
เพราะชาวบานเดือดรอนมาก เรื่องท่ี 3 ซอยทาโก บอวัว มีชวงท่ีถนนเกือบขาดแลวอยากให
ฝายบริหารหาทอระบายน้ํามาใสไว ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ครับ ขอบคุณทานสมาชิกหมูท่ี 9 ครับ เชิญทานสมาชิกหมูท่ี 9
ครับ อีกทานครับ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อบต.ปากแพรก ทุกทาน กระผม นายเดชนะ ขวด
เกลี้ยง สมาชิกหมูท่ี 9 อยากใหฝายบริหารไดเขาไปสํารวจซอยบอวัว และหนาบานนางรวย 
เรืองโรจน ถนนเสนนี้สัญจรไปมาลําบากเสนทางชํารุด อยากจะไดลูกรังไปถมซอมแซมครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ครับ ขอบคุณทานสมาชิกหมูท่ี 9 ครับ เชิญทานสมาชิกหมูท่ี 
15 ครับ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 15 เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อบต.ปากแพรก ทุกทาน กระผม นายวิทยา     
มุขนาค สมาชิกหมูท่ี 15 ถามีการสํารวจไฟฟาสองสวางอยากจะฝากใหทานฝายบริหารชวย
สํารวจของ ซอยชองแกว ม.15 ใหดวยครับ และอีกเรื่อง ถนนท่ีเปนหลุมเปนบออยากใหเขา
ไปซอมแซมทางเขาซอยชองแกว เรื่องประปาภูเขา ทอประปาเสื่อมสภาพหมดแลว ชวงนี้ซอม
ไป 3 รอบแลว ฝากฝายบริหารชวยแกปญหาเรื่องทอเมนประปาใหชาวบานดวยครับ เพราะ
ประปาตัวนี้ใชมานานกวา 27 ปแลวครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ครับ ขอบคุณทานสมาชิกหมูท่ี 15 ครับ เชิญทานสมาชิกหมูท่ี 
16 ครับ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 16 เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อบต.ปากแพรก ทุกทาน กระผม นายสุชาติ พินิจ 
สมาชิกหมูท่ี 16 อยากจะหารือเรื่องไฟฟาท่ีใชอยูในปจจุบัน ไฟตกตลอดเลยครับ ตอน
ชวงเวลา 19.00 น. ไมสามารถใชเครื่องไฟฟาไดเลย ชวยประสานไฟฟาใหดวยครับฝากฝาย
บริหารดวยครับ 

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ครับ ขอบคุณทานสมาชิกหมูท่ี 16 ครับ ผมขอเชิญฝายบริหาร
ตอบขอซักถามเพ่ือนสมาชิกครับ  

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิก กระผมนายปราโมทย  เพชรรัตน  เรื่องกระทูถามถนน
บุกเบิกสายเขาหลักไก-ชองแกว สายนี้ไดบุกเบิกเขาไปชวงนึงแลวแตไปกระทบปญหาคือ
ประชาชนไมยินยอมใหดําเนินการตอ ไมอนุญาตใหเขาทําถนน จึงหยุดชะงักครับ เจาของท่ีดิน
ไมยินยอมใหดําเนินการเปดท่ีดินตอ ก็ตองแจงใหเพ่ือนสมาชิกรับทราบ สวนถนนของหมูท่ี 9 
ยังไมมีคูระบายน้ําขางถนนทําใหน้ําไหลบาขามถนนทําใหถนนชํารุด เรื่องการวางทอระบายน้ํา
คงไมอยาก เด๋ียวจะใหทางกองชางลงไปสํารวจ แตตองไปคุยกับเจาของท่ีดินกอนครับ เพราะ
ขาน้ําลงตองไปคุยกับเจาของท่ีดินวาจะกระทบกับอะไรหรือไม ตองพูดคุยทําความเขาใจกับ
เจาของท่ีดินกันกอน สําหรับเรื่องตลอด ผมขอใหทําความเขาเขาใจกับเพ่ือนสมาชิกกอนครับ 
เรื่องของการจัดตลาดนัด มันมีการโยงใยกันหลายเรื่องท่ียังคงใหเปดใหมีตลาดนัดเปดทายวัน
อาทิตยนั้นมีอยูหลายสาเหตุ เรื่องแรกก็คือพอคาแมคาบางคนเปนคนท่ีอยูในพ้ืนท่ีของตําบล
ปากแพรก มีอาชีพเปนคาขาย ซ่ึงไดกระทบจากการปดตลาด พวกท่ี 2 ท่ีกังวนเรื่องผลกระทบ
เรื่องการแพรระบาดคือประชาชนท่ัวไป ทีนี้ ณ นโยบายของรัฐบาลถาไมมีผูติดเชื้อพยายามอยา
ปดตลาดนัด เพราะนั้นคืออาชีพ และนั้นคือการดํารงชีพ ท่ีเราสั่งปดมา 1 อาทิตยเพราะ
สถานการณคอนขางจะรุนแรง และพอคาแมคามาจากสถานท่ีเสี่ยงเคาระบุไววา บุคคลท่ีมา
จากตางจังหวัดหรือมาจากสถานท่ีเสี่ยงตองมีหนังสือรับรองกอน  ประเด็นท่ี 2 ปญหาจากการ
ปดตลาด ยกตัวอยางคือตลาดนัดบริเวณขางปมน้ํามันเขาแร ต้ังแตวันท่ีปดตลาดจนถึงตอนนี้
พอคาแมคาเปดจําหนายทุกวันครับ เคายายรานมาต้ังบริเวณริมถนนทุกวัน ซ่ึงเราไมสามารถ
ควบคุมได เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเปนตองเปดตลาดนะครับ ถามวาการตัดสินใจเรื่องนี้ ฝาย
บริหารตองมีองคประกอบหลายๆอยางท่ีจะตัดสินใจ ตองวิเคราะหจากหลายๆเรื่อง ผมเลยมอง
วาการเปดตลาดนาจะดําเนินการได พรอมกับการจัดระเบียบใหเต็มท่ี จัดระเบียบตาม
กระบวนการควบคุมโรค สวนของหมูท่ี 8 ถนนสายสี่แยกเขาวง เรื่องถนนเปนหลุมเปนบอ ณ 
วันนี้ เรากําลังดําเนินการเรงสํารวจทุกหมูบานเพ่ือดําเนินการซอมแซม เรามีหนาท่ีในการดูแล
ทุกชุมชนทุกครัวเรือน ในการซอมแซมถนน จะใหฝายกองชางเขาไปสํารวจอีกครั้ง ในสวนของ
เพ่ือนสมาชิกหมูท่ี 9  เรื่องขุดเจาะบอบาดาล ขณะนี้ไดทําการขุดเจาะของบอบาดาลของหมูท่ี 
4 ไปแลว ของหมูท่ี 8,9,14 กําลังทําจัดทําราคากลางในสวนของเพ่ือนสมาชิกหมูท่ี 9 เรื่อง
ของวัสดุลูกรัง เด๋ียวจะใหกองชางไปสํารวจวามีความจําเปนเทาไหร  ของหมูท่ี 15 เรื่องของ
ไฟฟาสองสวาง ขอแจงวาท่ีไดดําเนินการอยูจะมีของ หมูท่ี 6 ระยะทาง 1,170 เมตร จํานวน 
16 ชุด วงเงินงบประมาณ 192,113.78 บาท หมูท่ี 14 ระยะทาง 993 เมตร จํานวน 18 
ชุด  วงเ งินงบประมาณ 191,426.31 บาท หมู ท่ี  3 ,7 ระยะทาง 2,520 เมตร           
จํานวน 34 ชุด วงเงินงบประมาณ 372,361.76 บาท หมูท่ี 2 ระยะทาง 1,771 จํานวน 
26 ชุด วงเงินงบประมาณ 302,415.58 บาท ตอนนี้ไดติดต้ังไปแลว รอทางไฟฟามาทดสอบ
หมูท่ี 4 ระยะทาง 1,025 เมตร จํานวน 14 ชุด วงเงินงบประมาณ 157,857.27 บาท หมู
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ท่ี 12 ระยะทาง 390 เมตร จํานวน 5 ชุด วงเงินงบประมาณ 59,470.11 บาทหมูท่ี 8 
ระยะทาง 557 เมตร บริเวณสี่แยกครองคราม 7 ชุด จํานวน 7 ชุด วงเงินงบประมาณ 
85,950.48 ของหมูท่ี 15 ใหสํารวจดวยนั้น ตอนนี้จะต้ังใหเปนเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ 
ป 2565 และตองปรับในแผนไว 2,000,000 บาท จะเลือกชุมชนท่ีหนาแนนไปเรื่อยๆ ดูจาก
แผนพัฒนาหมูบานดวย เพราะฉะนั้นแจงใหเพ่ือนสมาชิกแตละหมูบานจัดทําแผนเขามาดวย 
การขยายเพ่ิม ตองดูความหนาแนนของชุมชน งบประมาณ สวนเรื่องทอประปาภูเขาของหมูท่ี 
15 เปนทอเมนท่ีตอมาจากฝายน้ําลนบานหวยเสียด สรางมาเกือบ 30 ป ระบบทอเปนทอใย
หิน ประชาชนใชฟรี  การใชงานของทอใยหินเริ่มหมดอายุการใชงานและเสื่อมสภาพ ประเด็น
ปญหาคือทอแตก การแกไขเปนยุงยากมาก เพราะความลึกของทอเกือบ 2 เมตรแลว ถาจะแก
ตองเปลี่ยนทอท้ังระบบ แตดวยระยะทางตองใชงบประมาณเยอะมาก เพราะฉะนั้นวิธีในการ
ซอมตองแจงไปยังกรมชลประธารใหกรมชลประธารต้ังงบไวเพ่ือซอมแซม ใหทางหมูบานทํา
เรื่องมายัง อบต.ไดเลย ทาง อบต.จะดําเนินการไปยังกรมชลประธาร สวนของม.16 ไฟตก
ตลอดสาย ขอใหทางทานสมาชิกแจงพิกัดมายัง อบต. ทางอบต.จะทําหนังสือแจงไปยังไฟฟา
ครับ ขอแจงเพียงแคนี้ครับ 

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ขอบคุณฝายบริหารท่ีตอบขอซักถามของเพ่ือนสมาชิกครับ มี
เพ่ือนสมาชิกทานไหนซักถามเพ่ิมครับ เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อบต.ปากแพรก ทุกทาน กระผม นายปญญา ชนะ
ภักดี เรื่องถนนสายบุกเบิกอยางท่ีทานสมาชิกหมูท่ี 1 ไดถามเรื่องถนนขางตนเพราะยังอีก 3 
สายท่ียังตองเขาดําเนินการ 1.ถนนสายเขาหลักไก-อนามัยชองแกว ม.15 ถนนเสนนี้ใช
งบประมาณในการถมลูกรังไวแลวจํานวน 12 เท่ียว (รถหกลอ) แตไมไดทําการเกรดเกลี่ย บด
อัดใหสักที 2. ซอยขางบานนายบอยและซอยหัวสะพาน ซ่ึงยังไมไดเขาดําเนินการปรับปรุงให
แตปท่ีแลว  อยากใหทานฝายบริหารตอบใหชัดเจนครับวาจะเขาวันไหน  

-เรื่องตลาดถาจะปดตลาดนัดวันจันทรเชาและเปดทายในวันอาทิตยตอนเย็น ผมไดรับฟงเสียง
ประชาชนในชุมชน แมคา อสม. ผูนําทองท่ี เสนอขอใหปดตลาดท้ังเชาวันจันทรและเปดทายวัน
อาทิตย เพราะเรามีตลาดสดและตลาดเชาทุกวันอยูแลว ซ่ึงเปนพอคาแมคาในเขตพ้ืนท่ี ต.ปาก
แพรก ดวยสถานการณโควิด19 กําลังระบาดเพ่ือปองกันประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ผลจึงขอเสนอ
ปดตลาดท้ัง 2 ไวกอนจนกวาสถานการณจะเปนปกติ จะเปนไปไดหรือเปลาวาจะใหขายเฉพาะ
พอคาแมคาในพ้ืนท่ีตําบลปากแพรก หามพอคา แมคา นอกเขตพ้ืนท่ีเขามาขายหรือจะมี
แนวทางอะไร ผมในฐานะตัวแทนหมูท่ี 1 จะไดตอบชาวบานไดวาการเปด หรือการปด ขอดี 
ขอเสีย อะไรมากกวาครับ 

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิก กระผมนายปราโมทย  เพชรรัตน  เรื่องตลาดท่ีทาน
สมาชิกไดสอบถามมา คืออํานาจหนาท่ี ท่ีจริง นายกเปนพนักงานควบคุมโรคดวยตําแหนง 
เพราะฉะนั้นมาตรการของรัฐการเปดตลาดสามารถเปดได ใหขายอาหารสด อาหารแหง  ตลาด
เอกชนก็เปนตลาดของอบต. เพราะฉะนั้นในสวนนี้ เรามีบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง เรื่องของ
เครื่องจักร เนื่องจากชาวบานเขามายังองคการบริหารสวนตําบลปากแพรกแจงวาเสนทาง
ดังกลาวไมสามารถสัญจรไปมา ก็เลยเขาไปดู ซ่ึงทางดังกลาวเปนหลุมเปนบอแทบจะเปนแอง
น้ําตลอดระยะทาง เลยใหทางกองชางเขาไปสํารวจ จากการสํารวจเสนทางดังกลาวตองใชหินผุ
ในการถมเกือบตลอดท้ังเสน และตองใชเครื่องจักรเกรดเกลี่ย พรอมบดอัด 

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ขอบคุณฝายบริหารท่ีตอบขอซักถามของเพ่ือนสมาชิกครับ  
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รองนายก เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิก กระผมนายสายัณ รอดสุข เรื่องของหมูท่ี 1 เรื่อง
เครื่องจักรท่ีไมไดแจงนายก เพราะท่ีผานมาผมไมเคยท่ีจะยกเครื่องจักรขามหมูบานอยูแลว แต
เรื่องนี้ท่ีใหมาทํา ม.4 กอนเพราะความจําเปนจริงๆ ครับ แลวก็กลับไปยังหมูท่ี 1 สวนปาตอ
ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ขอบคุณฝายบริหารท่ีตอบขอซักถามของเพ่ือนสมาชิกครับ ม.4 

สมาชิกสภาฯ ม.4 เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อบต.ปากแพรก ทุกทาน กระผม นายวิรัตน ดวง
มุสิก เรื่องเครื่องจักร กระผมเปนคนแจงรองนายกเรื่องปญหาของชาวบาน เพราะเปนเสนท่ีท้ิง
ไวนานแลวไมเคยไดเขาไปซอมแซมตอนนี้ชาวบานเดือดรอนมากเพราะขนสินคาการเกษตร
ไมได ใชเวลาเขาไปซอมแซม 3 วันครับ เรื่องลอตเตอรี่สามารถขายไดหรือเปลาครับเพราะบาง
หมูบานหามไมใหคนขางนอกมาขาย ขอบคุณครับ 

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิก กระผมนายปราโมทย  เพชรรัตน  เรื่องกระทูเรื่อง        
ลอตเตอรี่ ผมไมสามารถท่ีจะกําหนดไดครับ เพราะเปนมาตรการของหมูบานครับ 

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ขอบคุณฝายบริหารท่ีตอบขอซักถามของเพ่ือนสมาชิกครับ ม.3 

สมาชิกสภาฯ ม.3 เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อบต.ปากแพรก ทุกทาน กระผม วัชรา จันทรหลี 
สมาชิกหมูท่ี 3 เรื่องตลาดซ่ึงหมูท่ี 3 มีผูปวนยืนยัน 2 คน เหมือนท่ีทานนายกพูดเรื่องตลาดหมู
ท่ี 3  

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ขอบคุณฝายบริหารท่ีตอบขอซักถามของเพ่ือนสมาชิกครับ ม.13 

สมาชิกสภาฯ ม.13 เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อบต.ปากแพรก ทุกทาน ดิฉันนางเนตรนภา ดวง
ภักดี สมาชิกหมูท่ี 13 อยากจะสอบถามฝายบริหารเรื่องถนนในซอยรวมใจท่ีมีการมาลาดยาง
ไว แลวก็หายใปชาวบานมีขอสงสัย เรื่องไฟฟา ถามีการออกสํารวจไฟฟาสองสวางขอใหทาง
ฝายบริหารชวยสํารวจของหมูท่ี 13 ดวยคะ สวนเรื่องการซอมแซมถนนก็ฝากของหมูท่ี 13 ให
ชวยสํารวจใหดวยคะ 

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ขอบคุณฝายบริหารท่ีตอบขอซักถามของเพ่ือนสมาชิกครับ เชิญ
ทานนายก 

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิก กระผมนายปราโมทย  เพชรรัตน  เรื่องถนนหมูท่ี 13 
เปนการลาดยางผิดจุดครับ ผลไดแจงผูรับจางไปแลวครับ สวนการสํารวจไฟฟาสองสวางและ
สํารวจถนนท่ีชํารุดจะใหกองชางเขาไปสํารวจใหครับ 

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ขอบคุณฝายบริหารท่ีตอบขอซักถามของเพ่ือนสมาชิกครับ  
มีเพ่ือนสมาชิกสงสัย สอบถามเพ่ิมไดครับ ขอเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  

 - (ไมมี) 

ประธานสภาฯ นายปญญา ชนะภักดี  ระเบียบวาระท่ี4 ญัตติท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินต้ังข้ึนพิจารณา
เสร็จแลว ไมมีนะครับ ญัตติตอไประเบียบวาระท่ี 5 ครับ ญัตติเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพ่ือพิจารณา 

- ญัตติเรื่องรางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2564 
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ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี  ตามท่ีฝายบริหารไดนําญัตติแบบขอเสนอญัตติ เชิญทานนายกชี้แจง 
ญัตติเรื่องนี้ครับ 

ประธานสภาฯ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

นายก อบต. เรียนประธานสภา และสมาชิก กระผมนายปราโมทย  เพชรรัตน ญัตติเรื่องรางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2564 เชิญเจาหนาท่ีชี้แจงครับ 

 ขาพเจา ขอเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรกเพ่ือพิจารณาราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561  -  2565  เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2564 ใหสภาองคการบริการ
สวนตําบลปากแพรก พิจารณาตามมาตรา  46  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ตอไปเชิญเจาหนาท่ีชี้แจงครับ 

นักวิเคราะหฯ เรียนทานประธานสภา   นายกองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก  รองนายก และสมาชิก
สภาทุกทาน ดิฉัน นางสาวมณฑา อินณรงค  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบล ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
เม่ือวันท่ี 14  มิถุนายน 2564 เนื่องจากปจจุบันสภาพแวดลอม สภาพปญหาในพ้ืนท่ี  
บริบททางสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีอยูไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ดังนั้นเพ่ือใหแผนพัฒนาฯมีความสมบูรณถูกตอง 
มีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีวางไว  สามารถแกไขปญหา ความ
ตองการของประชาชนไดทันตอบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป  จึงจําเปนตองมีการเพ่ิมเติมโครงการ
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินตอไป   

- การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ครั้งท่ี 5/2564 ในการเพ่ิมเติมครั้งนี้
ไดผานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินแลว แลว เนื่องจากในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 โครงการท่ีบรรจุอยูใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2565 มีโครงการอยูนอย บางโครงการก็ไมไดบรรจุไวในแผนป พ.ศ.
2565 แตตองการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2565  
จึงจําเปนตองนํามาเพ่ิมเติม ใหทุกทานดูรายละเอียดตามเอกสารท่ีไดแจกใหทุกทานไปแลว 
ซ่ึงการเพ่ิมเติมครั้งนี้ประกอบดวย  

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

2.แผนงานเคหะและชุมชน 

3.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

4.แผนงานสังคมสงเคราะห 

5.แผนงานการศึกษา 

6.บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี   ใหทุกทานดูรายละเอียดโครงการตางๆตามเอกสารท่ีทุกทานมีอยู
แลว ใหตรวจดูโครงการของทานวามีครบหรือไมท่ีจะทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายป พ.ศ.
2565 มีทานไดจะสอบถามเพ่ิมเติมจากเอกสาร เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2564 หรือไม 

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี  ขอมติท่ีประชุมครับวาทานเห็นชอบหรือไมเห็นชอบเชิญครับ 
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 21 เสียง 

 ไมเห็นชอบ - เสียง 

 งดออกเสียง - เสียง 

 เปนอันวามติท่ีประชุมเห็นชอบใหดําเนินการไดครับ 

 -ญัตติการพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) 

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี  ตอไปญัติติการพิจารณาใหความเห็นชอบ รางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ขอเชิญฝายบริหารชี้แจง 

รอง นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อบต.ปากแพรก ทุกทาน ดิฉันนางรินฤดี วิชัยดิษฐ 
ขอเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก เพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2566 - 2570  ใหสภาองคการบริการสวนตําบลปากแพรก พิจารณาตาม
มาตรา  46  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย 
ขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจงคะ  

นักวิเคราะหฯ เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อบต.ปากแพรก ทุกทาน ดิฉัน นางสาวมณฑา    
อินณรงค  เนื่องจากไดมีหนังสือกระทรวงมหาดไทยไดซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว7467 
ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 17 โดยใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชา ติ  ยุทธศาสตรชา ติ  20 ป และเปาหมายการ พัฒนา ท่ียั่ งยืน (Sustainabie 
Development Goais:SDGs) โดยในการจัดทําประชาคมทองถ่ินใหดําเนินการตามหลักการ
บริหารจัดการท่ีดี ตามเคาโครงแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2566-
2570 ซ่ึงกระบวนการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ประกอบดวย  
-คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจท่ี
เก่ียวของเพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการ
พัฒนา และประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินโดยใหนํา
ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหนวยงานตางๆและขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผน
ชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
-คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและนําขอมูลมาวิเคราะห
เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
-คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลสําหรับองคการ 
บริหารสวนตําบลผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ินตอไป เนื่องจากปจจุบันนี้ จังหวัดสุราษฎรธานี ไดเกิดการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงจังหวัดสุราษฎรธานี ไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุดท่ี 
สฎ 0023.3/ว2706 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2564 เรื่องแนวทางการจัดทําประชาคม
ทองถ่ิน กรณีการจัดทําและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน 
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม 
และขยายไปในวงกวางท่ัวทุกภูมิภาค ดังนั้นเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
ปฎิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีจึงอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 5 วรรค 2 ยกเวนการจัดทําประชาคมทองถ่ิน 
กรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)  ซ่ึงเคาโครงในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

  -ดานกายภาพ 

  -ดานการเมืองการปกครอง 

-ประชากร 

-สภาพทางสังคม 

-ระบบบริการพ้ืนฐาน 

-ระบบเศรษฐกิจ 

-ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

-ทรัพยากรธรรมชาติ 

-อ่ืนๆ 

 สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  -ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

  -ยุทธศาสตรขององคกรแกครองสวนทองถ่ิน 

  -การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

 สวนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฎิบัติ 

  -ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

  -บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
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 สวนท่ี 4 การติดตามและประเมินผล 

  -การติดตามและประเมินยุทธศาสตร 

  -การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  -สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน 

  -ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 

และบัญชีมาตรฐานครุภัณฑเปนสวนสุดทายซ่ึงเปนครุภัณฑท่ีใชบริการสาธารณะท่ีนํามาบรรจุ
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ใหทุกทานดูรายละเอียดตามเอกสารท่ีไดแจกใหไปแลว ซ่ึงในสวนของรายละเอียดโครงการ 
ประกอบไปดวย 6 ยุทธศาสตรเหมือนเดิม 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ซ่ึงโครงการตางๆดานโครงสรางพ้ืนฐานก็เปนโครงการท่ีมาจากแผนหมูบาน ใหทุกทานตรวจดู
โครงการท่ีเสนอมาวาครบถวนถูกตองหรือไม ท้ังเปาหมาย วัตถุประสงคของโครงการ 
งบประมาณ  

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี  ใหสมาชิกทุกทานตรวจดูโครงการของหมูบานตัวเองวาถูกตอง
ครบถวนตามท่ีเสนอมาหรือไม ความกวาง ความยาวของถนน งบประมาณ ปท่ีจะดําเนินการ 

เม่ือทุกทานตรวจดูละเอียดแลวถาไมมีขอผิดพลาด กระผมขอความเห็นชอบตอมติท่ีประชุม 
ในระเบียบวาระท่ี 5 แบบขอเสนอญัตติใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-
2570) ตามท่ีเจาหนาท่ีและฝายบริหารไดชี้แจงใหทานไดฟงแลวถาทานเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ     21  เสียง     

 ไมเห็นชอบ      - เสียง 

 งดออกเสียง      - เสียง 

 เปนอันวา ญัตติการพิจารณาใหความเห็นชอบตางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)
มติท่ีประชุมสภาเห็นชอบ ตามท่ีผูบริหารเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องท่ีเสนอใหม 
 - ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ 

-  ไมมี 

 



        ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โทร 0-7795-4214 โทรสาร 0-7795-4215 

หนา- 14 - 
 

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี ในระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ มีเพ่ือนสมาชิกมีเรื่องอะไรเพ่ิมเติม
บางครับ ถาสมาชิกไมมีเรื่องอะไรเพ่ิมเติมแลว บัดนี้เวลาลวงเลยมาพอสมควรและหมดวาระ
การประชุมแลว  ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีเขารวมประชุมในวันนี้  

เลิกประชุม เวลา  15.30 น. 

 
(ลงชื่อ)...................................................เลขานุการสภาฯ /จดบันทึก 

                          (นายสนั่น  อนุกูล)  

   บันทึกรายงานการประชุมนี้ ไดผานการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
สภาฯแลว เห็นควรสําเนาแจงสมาชิกสภาฯ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งตอไป 

 
  (ลงชื่อ)..................................................เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
                                            (นางเนตรนภา  ดวงภักดี) 

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

                     (นายอรุณ  เสียงใหญ) 
 
   

 (ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นางรัชนีกร  พรหมคง) 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ประธานสภา อบต.ปากแพรก 
              (นายปญญา   ชนะภักดี)  
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