
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 
สมัยสามัญ  ประจ าปี 2560    สมัยที่  2 ครั้งที่   1 

เมื่อวันที่  14  มิถุนายน    2560 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

*********************** 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมศักดิ์ ยศบรรดาศักดิ์ ประธานสภา อบต.ช าแระ สมศักดิ์  ยศบรรดาศักดิ์  
2 นายวิชัย เอ่ียมเจริญ รองประธานสภา อบต.ช าแระ วิชัย   เอี่ยมเจริญ  
3 นายประเสริฐ มีเขียว สมาชิก  อบต. ม.1 ประเสริฐ   มีเขียว  
4 นายสุชาติ ภูมิอินทร์ สมาชิก  อบต. ม.1 สุชาติ  ภูมิอินทร์  
5 นางสาวสมใจ ดวงหิรัญ สมาชิก  อบต. ม.2 สมใจ   ดวงหิรัญ  
6 นายหยัด ตุ้มแก้ว สมาชิก  อบต. ม.3 - ขาดประชุม 
7 นายเต๋า อ่ิมแย้ม สมาชิก  อบต. ม.4 เต๋า  อ่ิมแย้ม  

8 นายสมมาตย์ โซ่กลิ่ม สมาชิก  อบต. ม. 4 สมมาตย์  โซ่กลิ่ม  
9 นางพิมพ์ชนก โกมลมุสิทธิ์ สมาชิก  อบต. ม.5 พิมพ์ชนก  โกมลมุสิทธิ์  

10 นายมาโนช สงกรานต์ สมาชิก  อบต. ม.5 มาโนช   สงกรานต์  
11 นางบุญชู ตุ้มแช่ม สมาชิก  อบต. ม.6 บุญชู    ตุ้มแช่ม  
12 นายมนัส วังกะ สมาชิก  อบต. ม.6 - ขาดประชุม 

13 นายจอม   นุชทองแดง สมาชิก  อบต. ม.7 จอม   นุชทองแดง  
14 นายสมบูรณ์ เพ็ชรเนียม สมาชิก  อบต. ม.7 สมบูรณ์   เพ็ชรเนียม  

 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 ส.อ.หญิงจ ารัส ทองสุริเดช เลขานุการสภา   อบต.ช าแระ/ปลดั 

อบต.ปฏิบัติหนา้ที่นายก  อบต.ช าแระ 
จ ารัส  ทองสุริเดช  

2 นายประวิตร   ไกลวิจิตร หัวหน้าฝุายก่อสร้าง   ประวิตร  ไกลวิจิตร  
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เริ่มประชุม   เวลา  10.00  น. 
 

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม   ส.อ.หญิงจ ารัส  ทองสุริเดช   เลขานุการสภา  
อบต.ช าแระ   ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ  ผู้เข้าประชุม  เมื่อครบองค์ประชุม
และที่ประชุมพร้อมแล้ว จึงเชิญนายสมศักดิ์  ยศบรรดาศักดิ์   ประธานสภา อบต.
ช าแระ   จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวค าปฏิญาณตนเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธานฯ   โรงพยาบาลโพธาราม ได้รับวัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2560 มาฉีด 
(นายสมศักด์  ยศบรรดาศักดิ์) ให้กับประชากรกลุ่มเปูาหมายในเขตอ าเภอโพธาราม  ดังนี้ 

 

     1. ผู้สูงอายุ  ที่มีอายุมากกว่า  65  ปี 
     2. หญิงตั้งครรภ์  ที่มีอายุครรภ์  4  เดือนขึ้นไป 
     3. เด็กอายุ  6  เดือน  ถึง  2  ปี 
     4. ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง  7  โรค  ได้แก่ 
         - เบาหวาน 
         - หลอดเลือดสมอง 
         - ไตวาย 
         - หอบหืด 
         - ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
         - โรคหัวใจ 
         - โรคมะเร็ง  ที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบ าบัด 
    เปิดบริการทุกวันพฤหัส  เวลา  13.00- 15.00 น.  โดยท าบัตรที่ห้องบัตร  และ 

รอฉีดที่บริเวณที่ว่างหน้าจุดบริการโทรศัพท์สาธารณะ  อาคารผู้ปุวยฉุกเฉินเก่า  ตั้งแต่
วันที่  1  มิถุนายน  ถึง  31  สิงหาคม  2560  วันละ 200 คน  ขอให้สมาชิกสภาฯ   
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชากรกลุ่มเปูาหมายได้รับทราบ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานฯ    ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ช าแระ  สมัยสามัญ   
ประจ าปี 2560  สมัยที่  1  ครั้งที ่ 1  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2560            
ณ  ห้องประชุมสภา อบต.ช าแระ 

     - ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจดูส าเนารายงานการประชุมที่ได้รับไปพร้อม 
     หนังสือเชิญประชุม 

    - สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง  ในสาระส าคัญของ 
    รายงานการประชุมบ้างหรือไม่ 

 - ถ้าไม่มี  ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์   12  เสียง  (ขาดประชุม  2  คน) 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อการพิจารณา 
 

ประธานฯ การประชุมสภาฯ   ในครั้งนี้  มีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  3  เรื่อง  ดังนี้ 
  1. การจัดท าบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี 
  2. การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562) 

ของ อบต.ช าแระ 
  3. การพิจารณาน าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน 
 โดยจะเริ่มพิจารณาจากเรื่องแรก  การจัดท าบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ขอเชิญปลัด อบต. ฯ  
ชี้แจง 

 

ปลัด อบต.   เรียน   ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภา  อบต.ช าแระ  ทุกท่าน 
(ส.อ.หญิงจ ารัส  ทองสุริเดช)  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ได้เชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพ่ือจัดท าบริการ
สาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดราชบุรี  เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมมือกันในรูปแบบความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่
จังหวัดราชบุรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน  โดยจัดให้มีพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่  3  เม.ย.60  แต่เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องการท าความตกลงร่วมมือ
กันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้เมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกันและจัดท าบันทึกข้อตกลงแล้ว  ใน
น าเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย 

 

  ซึ่งการบริหารจัดการขยะในรูปแบบที่ อบจ. จะด าเนินการ คือ การให้เอกชน
เข้ามาประมูลสร้างโรงงานก าจัดขยะโดยมีต้นแบบโรงงานก าจัดขยะที่              ม.สรุ
นารี  ลักษณะของการด าเนินการก าจัดขยะเริ่มตั้งแต่รถเก็บขยะน าขยะมาเท         ที่
บริเวณลานข้างโรงงาน  จากนั้นจะมีคนงานคัดแยกขยะ  เป็นขยะที่สามารถน ากลับมา
ใช้ใหม่ได้  พวกขวดแก้ว  ขวดพลาสติก  ที่เหลือก็จะมีสายพานล าเลียงไปเข้าโรงงานที่
ใช้ระบบเติมอากาศให้กับกองขยะเพ่ือให้จุลินทรีย์ท างานได้ดี  โดยมีแกนเป็นเกลียว
เหมือนสว่านหมุนเติมอากาศและกลับขยะให้แห้งตั้งแต่ต้นโรงถึงท้ายโรง  พอขยะแห้ง
ก็จะมีสายพานล าเลียงขยะผ่านพัดลมขนาดใหญ่เปุาแยกเอาถุงพลาสติกออกไป
ต่างหาก  ซึ่งขยะส่วนนี้น าไปขายเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงงานปูนซีเมนต์  และขยะอีก
ส่วนหนึ่งเข้าโรงเก็บเป็นปุ๋ย  การด าเนินการในลักษณะนี้จะไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน  
และไม่มีขยะตกค้างที่โรงงานในแต่ละวัน 

  ดังนั้น  ตอนนี้  อบจ. จึงต้องขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาล  
อบต. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการขยะก่อน  เพ่ือต้องการรู้ว่าปริมาณ
ขยะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต  จ.ราชบุรี  จะน าไปทิ้งมีประมาณ กี่ตันต่อวัน  
เพ่ือจะได้ก าหนดขนาดของโรงงานได้  โดยในส่วนของ อบต.ช าแระ  ปัจจุบันยังไม่มี
การจัดเก็บขยะ  แต่ถ้าอนาคตมีปัญหาเรื่องขยะ  เราก็สามารถจัดเก็บและน าไปทิ้งท่ี
โรงงานก าจัดขยะแห่งนี้ได้  ไม่มีปัญหาเรื่องที่ทิ้งขยะ 



-4- 
 

 

นายสมมาตย ์ โซ่กลิ่ม ผมเห็นด้วยในเรื่องของการก าจัดขยะ  แล้วสถานที่ตั้งโรงงานท าที่ไหน 
(ส.อบต. หมู่ที่ 4) 
 

ปลัด อบต.ฯ ขณะนี้ยังไม่ได้ก าหนดสถานที่  เพราะยังไม่รู้ว่าปริมาณขยะมีวันละกี่ตัน  ถ้ามีมาก
หลายร้อยตันต่อวัน  ก็ต้องใช้สถานที่ใหญ่หน่อย  แต่คงเป็นสถานที่ที่อยู่กลางๆ  เพ่ือ
ท้องถิ่นแต่ละแห่งจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขนส่งมาก  เพราะตอนนี้บ่อ
ขยะที่ถูกต้องตามกฎหมายของ จ.ราชบุรี  มีอยู่บ่อเดียว  ที่  ต.ดอนทราย              
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  เวลาท้องถิ่นในเขต อ.บ้านโปุง  ไปทิ้งระยะทางจะไกลมาก   ท า
ให้เสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลามากขึ้น  แทนที่วันหนึ่งจะเก็บได้  2  เที่ยว                    
ก็เก็บได้เพียงเที่ยวเดียว  เกิดปัญหาขยะตกค้าง 

 

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  - ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม  เห็นชอบกับการจัดท าบันทึกข้อตกลงเรื่องการ

บริหารจัดการขยะ  ยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   12  เสียง   (ขาดประชุม  2  คน) 
 

ปลัด อบต.ฯ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้ว  จะได้จัดส่งส าเนาบันทึกข้อตกลง  รายงานให้นายอ าเภอ
ทราบต่อไป 

 

ประธานฯ เรื่องเพ่ือการพิจารณาเรื่องที่ 2  การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.
2560-2562)  ขอเชิญปลัด อบต.ฯ  ชี้แจง 

 

ปลัด อบต.ฯ  เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาท่ี อบต. ว่ามีปัญหาความเดือดร้อนใน
เรื่องของเส้นทางคมนาคมที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  บางแห่งทรุดตัวแตกร้าว  ท าให้
การสัญจรไปมาไม่สะดวก  และคลองน้ าทิ้งตื้นเขิน  ไม่สามารถระบายน้ าได้  แต่
ปัญหาดังกล่าวไม่ได้ก าหนดเป็นโครงการไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี  หรือมีแต่ก็ไม่ใช่ปี 60  
ท าให้ อบต. ไม่สามารถใช้งบประมาณไปด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้  อบต. จึงได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด 5                   
การแก้ไข  การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  ข้อ 22  การเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  3  ปี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา  3  ปี         
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภา อบต. เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

  ดังนั้น  ดิฉัน  ส.อ.หญิงจ ารัส  ทองสุริเดช  ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก 
อบต.ช าแระ  จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนา 3 ปี ที่ด าเนินการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
ตามข้ันตอนของระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แล้ว  ต่อสภา อบต.ช าแระ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ดังนี้ 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. โครงการที่ขอเพ่ิมเติมในแผนพัฒนา  ปี 60  จ านวน  9  โครงการ  ได้แก่ 
     1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิเชียร  พระเดโช- หลังร้านอีเพ้อ 

ขนาดกว้าง  3 ม. ยาว  668  ม.  งบประมาณ  1,447,000.-  บาท 
     1.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองหลังร้านอีเพ้อ ขนาดกว้าง 6 ม. 

ยาว 255 ม. งบประมาณ  1,082,000.- บาท 
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     1.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบแม่น้ า  ขนาดกว้าง  3  ม.                 

ยาว  1,000 ม.  งบประมาณ  2,600,000.-  บาท 
     1.4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายหลังบ้าน  ผู้ใหญ่สมโภชน์-ดอนหนองขวาง  

ขนาดกว้าง  3  ม.  ยาว  765  ม.  งบประมาณ  536,000.- บาท 
     1.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลงบึงกาจับ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 646 ม.  

งบประมาณ  1,426,000.- บาท 
     1.6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอย 7  หมู่ที่ 6  ขนาด

กว้าง  3  ม.  ยาว  1,200  ม.  งบประมาณ  1,500,000.-  บาท 
     1.7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านนายวิเชียร  

สุภาพ ถึงเขตต าบลท่าชุมพล  ขนาดกว้าง  4 ม.  ยาว  366  ม.  งบประมาณ  
897,000.- บาท 

     1.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านนายสถิต  อินทร์อยู่  ถึงถนนเลียบ
คลอง 5  ฝั่งซ้าย ขนาดกว้าง 3 ม  ยาว  150  ม.  งบประมาณ  225,000.- บาท 

     1.9 โครงการขุดลอกคลองน้ าทิ้ง  หมู่ที่ 6  กว้างเฉลี่ย  3  ม. ยาว 1,920 ม. 
งบประมาณ  122,000.-  บาท 
 
2. โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงปีที่จะด าเนินการ  จากปี 62  มาเป็นปี 60  จ านวน 3 
โครงการ  ได้แก่ 
    2.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4  (สายต่อจากถนน คสล. เดิม – บ้านนาย
หยูคุณ)   
    2.2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 6  (ซอย 3) 
    2.3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 7 (สายสามแยก
หนองบอน ถึงฟาร์มตะพาบ  หรือบ้านนายบุญเลิศ  น้อยจ้อย) 

 

ประธานฯ   ขอมติจากท่ีประชุม  ถ้าเห็นชอบยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  12  เสียง  (ขาดประชุม 2 คน) 
 

ประธานฯ   เรื่องเพ่ือพิจารณา  เรื่องที่ 3  การพิจารณาน าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา 
    ความเดือดร้อนของประชาชน  ขอเชิญ ปลัด อบต.ฯ ชี้แจง 
 

ปลัด อบต.ฯ  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  13  ก.ย.59  เห็นชอบในหลักการ
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น  
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตชองประชาชนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ   
โดยให้กระทรวงมหาดไทยก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจและ
สังคมภายในท้องถิ่น  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ทั้งนี้  
ให้นายอ าเภอก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินสะสมให้เป็นไปตามกฎหมาย   ระเบียบของทาง
ราชการ  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการ  และประโยชน์ที่ประชาชนจะ
ได้รับเป็นส าคัญ  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ  คสช.  104/2557  ลงวันที่  21  ก.ค.
57  ด้วย  ซึ่งตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม  
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ก าหนดว่า  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีเงินสะสมเหลืออยู่เพียงพอที่จะ
น าไปจัดท าโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ก็ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาน าเงินสะสมที่มีอยู่ไปด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนในด้านดังกล่าว  โดยเฉพาะปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลานาน  เช่น                   
สิ่งสาธารณประโยชน์ขาดแคลน  ช ารุด  เสียหาย  เป็นต้น 

เนื่องจาก  งบพัฒนาประจ าปีของ อบต. มีจ ากัด  ไม่เพียงพอต่อการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและปัจจุบันถนนหลายสาย  ช ารุด  เสียหาย  
เป็นหลุม  เป็นบ่อ  บางแห่งทรุดตัว  แตกร้าว  และมีประชาชนหลายหมู่บ้านร้องเรียน
ว่ามีปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของเส้นทางคมนาคม  สัญจรไปมาไม่สะดวก บาง
ช่วงช ารุดจนเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถสัญจรผ่านไป-มา 

ปัจจุบัน  อบต.ช าแระ  มีเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  จ านวน  
26,675,766.34  บาท  ดงันั้น  ดิฉัน  ส.อ.หญิงจ ารัส  ทองสุริเดช  ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ช าแระ  จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน  4  
โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,579,000.- บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

  1. โครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายวิเชียร พระเดโช 
ถึงถนนหลังร้านอีเพ้อ  หมู่ที่  5  ต าบลช าแระ ขนาดกว้าง  3.00 ม. ยาว 668 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,004 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  
0.50  ม.  ตามแบบที่ อบต.ช าแระ  ก าหนด  พร้อมจัดท าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ   งบประมาณ  1,447,000.-  บาท 

  2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยหลังบ้าน ผู้ใหญ่สมโภชน์  ถึง         
ดอนหนองขวาง  หมู่ที่ 2  ต าบลช าแระ ขนาดกว้าง  3.00  ม.  ยาว  765  ม.  หนา  
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  2,295  ตารางเมตร  ตามแบบที่ อบต.
ช าแระ  ก าหนด  พร้อมจัดท าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ   งบประมาณ  
540,000.-  บาท 
 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายต่อจากถนน คสล.เดิม ถึง
บ้านนายหยูคุณ  หมู่ที่ 4  ต าบลช าแระ  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  ยาว  390  ม.  
หนา  0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,170  ตารางเมตร เมตร              
ไหล่ทางตามสภาพ  0.00-0.30  ม. ตามแบบท่ี อบต.ช าแระ  ก าหนด                 
พร้อมจัดท าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ   งบประมาณ  866,000.-  บาท 
 4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงท่อ
ระบายน้ า    สายแยกหนองบอน ถึง ฟาร์มตะพาบ  หมู่ที่ 7  ต าบลช าแระ  ขนาด
กว้าง  4.00  ม.  ยาว  400  ม.  หนา  0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,600  ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ช าแระ  ก าหนด  พร้อมจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ   งบประมาณ  726,000.-  บาท 
 

ส าหรับโครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายเลียบแม่น้ าพร้อมรางระบายน้ า  หมู่ที่ 1, 
ถนนลาดยางสายแยกบ้านนายสถิต ถึงถนนเลียบคลอง 5 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2, 
ถนนลาดยาง  ซอย 7  หมู่ที่ 6 และคลองน้ าทิ้ง  หมู่ที่ 6 ขณะนี้ก าลังให้ช่างส ารวจ  
พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง  เพ่ือน าเข้าท่ีประชุมสภาฯ พิจารณาในครั้งต่อไป 
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ประธานฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  ขอเชิญ 
 

นายสมมาตย ์ โซ่กลิ่ม  เอาเงินสะสมไปขยายเขตไฟทางสาธารณะได้หรือไม่ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 4) 
 

ปลัด อบต.ฯ   ตามระเบียบห้ามน าเงินสะสมไปอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
 

ประธานฯ   มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
     - ถ้าไม่มี  ขอมติที่ประชุม  อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  ยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเอกฉันท์  12  เสียง  (ขาดประชุม  2  คน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานฯ   สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม  มีเรื่องอะไรจะแจ้งในที่ประชุม  ขอเชิญ 
 
น.ส.สมใจ  ดวงหิรัญ  ขอให้ช่วยซ่อมท่อระบายน้ าตรงบ้านรองอรุณ เพราะตอนนี้ไหล่ทางทรุดตัวลงไปแล้ว 
(ส.อบต.หมู่ที่ 2) 
 

ปลัด อบต.ฯ   จะให้ช่างไปส ารวจและเร่งด าเนินการให้ 
 

นายสมบูรณ์   เพ็ชรเนียม ช่วยดูของหมู่  7  ตรงบ้านนายนนท์ ด้วย 
(ส.อบต.หมู่ที่ 7) 
 

ปลัด อบต.ฯ   รับทราบ 
 

ประธานฯ   ใครจะเสนอเรื่องในที่ประชุมอีกหรือไม่ 
 

ปลัด อบต.ฯ   มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ  และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
                                         ดังนี ้

1. กระทรวงมหาดไทย  ได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์
ผู้ปุวยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2560  โดยให้ อบต. 
ท าหน้าที่รับค าขอการสงเคราะห์ผู้ปุวยที่ยากไร้  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

- เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือเข้ารับการรักษาพยาบาล  ณ   
  สถานพยาบาลของรัฐ 

         - ผู้ปุวยต้องด าเนินการขอรับการสงเคราะห์จากกระทรวง  พม. ก่อน 
        - ถ้าได้รับการสงเคราะห์จากกระทรวง พม. แล้วไม่พอ เช่น มีค่าใช้จ่าย 
          ในการเดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาล  4,000.- บาท  แต่ได้รับ 

      การสงเคราะห์  2,000.- บาท  อบจ. สามารถให้การสงเคราะห์ 
      เพ่ิมเติมได้ ตามท่ีจ่ายจริง  ไม่เกินครั้งละ  2,000.- บาท/คน  และ 
      ไม่เกิน  3  ครั้ง/คน/ปี 

    คุณสมบัติของผู้ป่วยท่ียากไร้ 
     - มีสัญชาติไทย 
     - มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต จ.ราชบุรี 
     - ได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐ 
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2. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องกล่าวหาประธานสภาเทศบาลแห่งหนึ่ง  
กระท าผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ  โดยขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลการแข่งขันชกมวยไทยจากเอกชน  
จ านวน  100,000.- บาท  แต่ไม่ได้น าเงินที่ขอมาเข้าเป็นรายได้ของ
เทศบาล  ดังนั้น เพื่อปูองกันมิให้เกิดปัญหาในท านองนี้อีก  จึงให้  ผู้บริหาร
ท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ระมัดระวังการใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหน่งกับในสถานะส่วนตัว  ให้แยกออก
จากกันให้ชัดเจน 
3. แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี  ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์การบังคับใช้
กฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง  จ านวน  4  เรื่อง  ดังนี้ 

3.1 การท าลายปูายจราจรและอุปกรณ์อ่ืนๆ  ซึ่งมีความส าคัญต่อ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  กฎหมายทางหลวงมาตรา  40  
บัญญัติไว้ว่า  “ห้ามมิให้ผู้ใดท าให้เสียหาย  ท าลาย ซ่อนเร้น  
เปลี่ยนแปลง ขีดเขียน เคลื่อนย้าย รื้อถอน หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่ง
เครื่องหมายจราจร  ปูายจราจร  เครื่องหมายสัญญาณ   
สัญญาณไฟฟูา  เครื่องแสดงสัญญาณ  อุปกรณ์อ านวยความ
ปลอดภัย  รั้ว  หลักเขต  หลกัระยะ  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งหรือท าให้
ปรากฏในเขตทางหลวง”  ผู้ใดกระท าการดังกล่าวต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 6  เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000.- บาท  หรือท้ังจ า
ทั้งปรับ  หากใครพบเห็นการกระท าดังกล่าว  แจ้งได้ที่            สาย
ด่วน 1146  ตลอดเวลา 
3.2 การขุด ขน ท าลาย หรือท าให้เสียหายแก่ทางหลวง  ซึ่งรวมถึง
ต้นไม้  สะพาน ท่อ  รางระบายน้ า  ก าแพงกันดิน  รั้ว  หลักส ารวจ  
หลักเขต ปูายจราจร  สัญญาณไฟจราจร  ศาลารอรถ ที่พักริมทาง  
ทางหลวงมีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  เป็นสมบัติของแผ่นดินที่
ประชาชนใช้ร่วมกัน  การขุดเจาะถนน  การรื้อทางเท้า การท าลายที่
พักคนโดยสาร  หรือการตัดต้นไม้ในเขตทางหลวง  ถือว่าเป็น
ความผิด  ผู้ฝุาฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน  3  ปี  หรือปรับไม่เกิน  
60,000.- บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  ผู้ใดพบเห็นแจ้งได้ที่  สายด่วน  
1146  และหากศาลลงโทษปรับผู้กระท าผิดผู้แจ้งเบาะแส มีสิทธิ
ได้รับเงินสินบนน าจับ 
3.3 การซื้อ ขาย  แจกจ่ายหรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหล่ทาง  ซึ่ง
ไหล่ทางมีไว้เพ่ืออ านวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน  เช่น  รถ
เสียก็น ารถเข้าจอดไว้ในไหล่ทาง  หากมีการตั้งขายสินค้าบนไหล่ทาง
ย่อมสร้างความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง  เมื่อมีการหยุดรถเพ่ือซื้อ
สินค้า  ดังนั้น  กฎหมายจึงห้ามทั้งการซื้อ และการขาย  หากต ารวจ
พบเห็นสามารถจับกุมได้ทันที  ผู้ฝุาฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน  3  เดือน  
หรือปรับไม่เกิน  5,000.- บาท  หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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3.4 การทิ้งขยะมูลฝอยในเขตทางหลวงชนบท  เช่น  การทิ้งขยะ
ออกมาจากรถที่ก าลังแล่นอยู่บนถนน  หรือร้านขายอาหาร  หรือ
บ้านเรือนสองฝั่งถนน  น าขยะ เศษอาหารมาทิ้ง  หรือเทน้ าเสีย บน
ถนน หรือการที่รถบรรทุก  หิน  ดิน  ทราย  ท่อนไม้  หรือสิ่งต่างๆ  
ไม่ยอมใช้อุปกรณ์คลุมรถ  ท าให้เศษหิน  ดิน  ทราย             ตกลง
บนถนนหรือไหล่ทาง  กีดขวางการจราจร  ทั้งยังอาจเกิดอุบัติเหตุแก่
ผู้ใช้ถนน  กฎหมายจึงก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง              ขยะมูล
ฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  เศษหิน  ดิน  ทราย  หรือสิ่งอื่นใดในเขต
ทางหลวงหรือกระท าการใดๆ  เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  
เศษหิน ทรายตกหล่น  บนทางจราจรหรือไหล่ทาง              หาก
เจ้าพนักงานทางหลวงหรือต ารวจพบเห็นการกระท าความผิด  
สามารถจับกุมด าเนินคดีได้ทันที  มีโทษจ าคุกไม่เกิน  3  ปี  หรือ
ปรับไม่เกิน  60,000.-  บาท  หรือทั้งจ าท้ังปรับ  ผู้ใดพบเห็นแจ้ง
ได้ที่ สายด่วน  1146  ถ้าศาลลงโทษปรับ  ผู้แจ้งเบาะแสได้รับเงิน
สินบนน าจับด้วย 
 

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประกาศห้ามจับปลาในฤดูปลาวางไข่  เพื่อ
เป็นการสงวนพันธุ์สัตว์น้ าจืดที่ก าลังมีไข่  วางไข่  และเลี้ยงลูกวัยอ่อน  ไม่ให้
ถูกท าลายเกินสมควร  จึงประกาศห้ามจับปลาในฤดูวางไข่  ตั้งแต่วันที่  16  
พ.ค. ถึงวันที่  15  ก.ย. ของทุกปี  และห้ามมิให้ผู้ใดท าการประมงด้วย
เครื่องมือท าการประมงหรือวิธีใดๆ  ในที่จับสัตว์น้ าในท้องที่จังหวัดราชบุรีโดย
เด็ดขาด  เว้นแต่  ท าการประมงโดยใช้เครื่องมือ  ดังนี้ 

      1. เบ็ดทุกชนิด  ยกเว้น  เบ็ดราว 
    2. ตะแกรง  สวิง  ช้อน  ยอ  และชนาง  แต่ห้ามท าการด้วยวิธี 
    ประดาหน้า  ตั้งแต่  3  เครื่องมือขึ้นไป 

      3. ไซ  ตุ้ม  อีจู้  ลัน  โปง 
      4. ท าการประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า 
     ผู้ใดฝุาฝืน  มีโทษปรับตั้งแต่  5,000 – 50,000.-  บาท  แล้วแต่ศาลสั่ง 
 

5. กรมประมง  ประกาศก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม  กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช  ต้องมาแจ้งการประกอบกิจการ
เพาะเลี้ยง  และขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ส านักงานประมง
อ าเภอโพธาราม  ซึ่งเจ้าหน้าที่จะท าการนัดออกไปตรวจทุกรายที่ขอขึ้น
ทะเบียน  ถ้าใครเลี้ยงแล้วเอาไปขายโดยไม่มีใบอนุญาต  ถูกจับ 
6. ไฟทางสาธารณะซึ่งเป็นทรัพย์สินของ อบต.  ขอให้สมาชิกสภา อบต.  แต่
ละหมู่  ช่วยสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาให้ด้วย  ว่ามีต้นไม้  กิ่งไม้                
ละสายไฟจนเกรงว่าสายไฟจะขาด  ไฟดับ  หรือปัญหาต่างๆ  เกี่ยวกับไฟทาง
สาธารณะ  ช่วยมาเขียนค าร้องแจ้งให้ อบต. ทราบด้วย  เพ่ือด าเนินการแก้ไข
ต่อไป  และที่ต้องให้เขียนค าร้องก็เพ่ือได้มีหลักฐานไว้ประกอบการเบิกจ่าย
วัสดุออกไปซ่อม 
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7. จากการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต. หรือ LPA  
ด้านกิจการสภา  จะมีคะแนนในเรื่องของการได้รับการฝึกอบรมกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาฯ และการมาประชุมสภา            
สมัยสามัญ  ของสมาชิกสภาครบทุกคน  ทุกครั้ง  ซึ่งในส่วนนี้เราจะไม่ได้
คะแนน  ก็ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านด้วย 

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

8. การจัดซื้อวัสดุกีฬาประจ าหมู่บ้าน  ในปี  2560  ขอให้สมาชิกสภาฯ  
ช่วยไปด าเนินการจัดท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือก าหนดชนิดของวัสดุกีฬาตาม
ความต้องการของหมู่บ้าน  ภายในวงเงินหมู่ละ  10,000.-  บาท  และขอให้
จัดส่งชนิดและจ านวนวัสดุกีฬาให้ อบต. ภายในสิ้นเดือน มิ.ย.60 
9. เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน  ท าให้มีวัชพืชขึ้นบริเวณสองข้างถนนเป็น
จ านวนมาก  ซึ่งดูแล้วน่าจะเกินขีดความสามารถของการใช้ก าลังคนไปตัด  
ดังนั้น  จึงขอปรึกษากับท่ีประชุมสภาฯ ว่า จะซื้อยาฉีดหญ้าไปฉีดบริเวณข้าง
ถนนสายหลักๆ  ดีหรือไม่ 

 

นายสมบูรณ์   เพ็ชรเนียม  ดี  ใช้ไกรโฟเซต  กับ หมาแดง  จะได้ตายเร็วๆ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 7) 
 

ปลัด อบต.ฯ    ปริมาณการใช้  ถ้าระยะทางยาว  1  กม. ต้องใช้ยาเท่าไร  เพ่ือจะได้ 
     ค านวณจัดซื้อยาได้ถูกต้อง 
 

นายวิชัย  เอี่ยมเจริญ   1  กม. 2  ฝั่ง  (ไป – กลับ)  ใช้ยาประมาณ  1  แกลลอน  น้ า  200  ลิตร 
(ส.อบต.หมู่ที่ 2) 
 

ปลัด อบต.ฯ    จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพ้ืนที่  2  ฝั่ง  ถนนที่จ าเป็นต้องฉีดยา  และ 
     ด าเนินการจัดซื้อยาให้สมาชิกน าไปฉีดต่อไป 
 

เรื่องสุดท้าย   เป็นเรื่องส าคัญมาก  คือเรื่องการเตรียมการและสนับสนุนการ
จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยขอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าดอกไม้จันทน์เพ่ือใช้ในพระราชพิธีถวาย      พระ
เพลิงพระบรมศพ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของจิตอาสา  ประชาชน              
กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มมวลชนต่างๆ  เพ่ือเตรียมไว้แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมใน            
พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และให้สนับสนุนการจัดท าซุ้มถวาย
ดอกไม้จันทน์ของอ าเภอด้วย  ซึ่งในส่วนของซุ้มถวายดอกไม้จันทน์               
อ าเภอโพธารามก าหนดที่วัดเขาช่องพราน  และให้ทุก  อบต. สนับสนุน        
ต้นดาวเรือง  แห่งละ 3,000 ต้น ส าหรับดอกไม้จันทน์ อบต.ช าแระ รับมา 
1,500 ดอก  และขอเชิญชวนให้ปลูกต้นดาวเรืองประดับสถานที่ต่างๆ            
ที่เหมาะสม  โดยเน้นให้ออกดอกในช่วงระหว่างวันที่  20-30  ต.ค. 60  
(วงรอบการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองต้ังแต่ปลูกจนถึงออกดอก  60  วัน) 

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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ประธานฯ    ท่านใดมีเรื่องจะเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่ 
      - ถ้าไม่มี  ขอปิดประชุม 
 
เลิกประชุม     เวลา  13.10  น. 
 
 

 
 
 
    (ลงชื่อ)   ส.อ.หญิง  จ ารัส     ทองสุริเดช   ผู้จดรายงานการประชุม 
       (จ ารัส     ทองสุริเดช) 
     ต าแหน่ง   เลขานุการสภา  อบต.ช าแระ 
 
 

      (ลงชื่อ)    สมศักดิ์   ยศบรรดาศกัดิ์       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสมศักดิ์   ยศบรรดาศักดิ์) 
          ต าแหน่ง  ประธานสภา  อบต.ช าแระ 
 
 
 

ตรวจแล้ว 
 
 

(ลงชื่อ)     พิมพ์ชนก  โกมลมุสิทธิ์ 
         (นางพิมพ์ชนก    โกมลมุสิทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)        เต๋า    อิ่มแย้ม 
             (นายเต๋า    อ่ิมแย้ม) 
 

(ลงชื่อ)     สมบูรณ์   เพ็ชรเนียม 
           (นายสมบูรณ์  เพ็ชรเนียม) 
 

(ลงชื่อ)     สมมาตย์  โซ่กลิ่ม 
          (นายสมมาตย์   โซ่กลิ่ม) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 


