
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง 
สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2563 
วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ.  2563 

ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ 9 
------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง จำนวน 16 คน   
ผู้ไม่มาประชุม         -  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม      -   คน (ตามบัญชีที่ลงนาม) 
 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสาคร  สวุรรณรอด รองประธานสภา ฯ สาคร  สุวรรณรอด    
2 นายทวี  ปัดบุญทัน สมาชิก อบต.หมู่ที ่2 ทวี  ปัดบุญทัน  
3 นายธณพล  ปัดบุญทัน สมาชิก อบต.หมู่ที ่2 ธณพล  ปัดบุญทัน  
4 นายอภิเดช  พรมพิมพ ์ ประธานสภา ฯ อภิเดช  พรมพิมพ ์  
5 นายสมฤทธิ์  สามารถ สมาชิก อบต.หมู่ที ่3 สมฤทธิ์  สามารถ  
6 นางสมัคร  พระราช สมาชิก อบต.หมู่ที ่4          สมัคร พระราช  
7 นายเศรษฐา  วริุณพันธ ์ สมาชิก อบต.หมู่ที ่5 นายเศรษฐา  วริุณพันธ ์  
8 นายมูลชัย  ไวยะเลิศ สมาชิก อบต.หมู่ที ่5 นายมูลชัย  ไวยะเลิศ  
9 นายบรรพจน ์ บุตรดีคำ สมาชิก อบต.หมู่ที ่6 บรรพจน์ บุตรดีคำ ลาป่วย 

10 นายนิรันต์  สนองผล สมาชิก อบต.หมู่ที ่6 นิรันต์  สนองผล  
11 นางจันทอน  สุทธิประภา สมาชิก อบต.หมู่ที ่7 จันทอน  สุทธิประภา  
12 นายบุญคง  ใบสีรส สมาชิก อบต.หมู่ที ่7 บุญคง  ใบสีรส  
13 นายวิสันติ์  สามารถ สมาชิก อบต.หมู่ที ่8 วิสันติ์  สามารถ  
14 นายวิเชียร  วันชัย สมาชิก อบต.หมู่ที ่8 วิเชียร วันชัย  
15 นางจิตหทัย  บุญสิทธิ ์ สมาชิก อบต.หมู่ที ่9 จิตหทัย  บุญสิทธิ ์  
16 นายสัญชัย  พรมพิมพ ์ สมาชิก อบต.หมู่ที ่9 สัญชัย  พรมพิมพ ์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายธงชัย บุตรวงษ ์ นายอำเภอบุ่งคล้า ธงชัย บุตรวงษ ์  
2 นางสาวอรสา นาชัยลาน รองปลัด อบต. รักษา

ราชการแทนปลัด
ปฎิบัติหน้าที่นายก 
อบต.โคกกวา้ง 

อรสา นาชัยลาน  

 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุมต่อ.... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)                  

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
3 นางสาวสุคนธท์ิพย ์โมหนองเดิ่น พนักงานจ้างเหมา สุคนธ์ทิพย์ โมหนองเดิ่น  

4 นางสาววรรณนิภา บุบผาเต พนักงานจ้างเหมา วรรณนิภา บุบผาเต  
 

รวม  สมาชิกสภา อบต.   ทั้งหมด    16 คน 
     ผู้มาประชุม           จำนวน    15 คน 
     ลา   จำนวน      1 คน 
     ผู้ขาดประชุม  จำนวน      - คน 
     ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน      3 คน 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.00  น. 

  เมื่อถึงเวลานัดประชุม นายนิรันต์  สนองผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  ทำหน้าที่เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ผู้มาประชุม
ได้ลงลายมือชื่อไว้  มีสมาชิกเข้าประชุมทั้งหมด  15  คน  ลา 1 คน คือ นายบรรพจน์ บุตรดีคำ เกินกึ่งหนึ่ง ถือว่า
ครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เข้าห้องประชุมแล้ว  
พร้อมเชิญนายอภิเดช พรมพิมพ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง  ขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
เมื่อประธานสภาฯ  เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายอภิเดช  พรมพิมพ ์ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิสมเด็จพระเทพฯ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาวอรสา นาชัยลาน โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
รักษาราชการแทนปลัด สยามบรมราชกุมารี อพสธ) เป็นโครงการที่โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ  
องค์การบริหารส่วนตำบล และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชตา่งๆ ที่มีอยูใ่นประเทศไทยและ 
ปฏิบัติหน้าที่นายก  อนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่หายากให้คงไว้ ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป และก่อให้เกดิกิจกรรมเพื่อให้ 
องค์การบริหารส่วนตำบล มีการร่วมคดิ ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทยและ ตลอดจนให้มีการ 
โคกกวา้ง จัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพชื ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ ซึ่งทาง 

อบต.โคกกวา้งของเรากำลังดำเนินการอยู ่เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ฯ ดังกล่าว 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุมสภา อบต.โคกกว้าง ครั้งที่แลว้ สมัยสามัญ สมัยที ่1 
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ จำนวน 6 หน้า 

นายอภิเดช  พรมพิมพ ์ -ขอใหส้มาชิกที่ประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา ฯ  ครั้งที่แล้ววา่มีข้อความตอนใดควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไร 
มติ   - ที่ประชุมไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุม เอกฉันท์  
   จำนวน 16-0 เสียง  
 

/ระเบียบ........ 
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ระเบียบวาระที่  3   1.เรื่อง กระทู้ถาม  
   -(ไม่มี) 
 

พัก 10 นาที ตั้งแต่เวลา 10.50 ถึง 11.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 
 

นายอภิเดช  พรมพิมพ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบทางราบทางชันลงดูดทรายจำนวน 5 บริษัท ดังนี้  
ประธานสภาฯ  1.1 หจก.ณรงค์ รสชก.   1.2 หจก.ไร่ภูวัว 2018   
   1.3 หจก.บี.บี.ซี บัฟฟิ่ง แอนด์ คลินนิ่ง 1.4 หจก.ท่าทรายวรณัน 
   1.5 นายณัฐพงศ์ ศาลางาม  
 

นางสาวอรสา นาชัยลาน การพิจารณาให้ความเห็นชอบทางลาดทางชันลงดูดทราย ต้องดจูากพื้นทีดู่ดทราย 
รักษาราชการแทนปลัด ในทั้งนี้นะค่ะ ทางกรมเจา้ท่าได้มอบอำนาจให้นายกองค์การบริหารสว่นตำบลโคกกวา้ง 
องค์การบริหารส่วนตำบล ในการ จดัการดูแลสิ่งที่ล่วงล้ำแม่น้ำและผลกระทบต่อคนในพื้นที่โดยให้ลงประชาคม 
ปฏิบัติหน้าที่นายก หมู่บ้าน เพื่อขอความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ ขอให้ควรพจิารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น 
องค์การบริหาร ขึ้นอยู่กับอนาคตของหมู่บ้านท่าน นะค่ะ 
ตำบลโคกกว้าง  
 

นางจันทอน สุทธิประภา ขอออกความคดิเห็นนะค่ะ ปกติท่าทราย จะต้องเข้าประชุมร่วมกำหนดกฎกติกาที ่
       ส.อบต.หมู่ที ่7 เกี่ยวข้องกับท่าทรายในการปฏิบัติในการให้ความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่และกำหนด

กฎเกณฑ์ในการขนหินขนทราย แล้วรับทราบข้อตกลงรว่มกันระหว่างท่าทราย กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวา้ง ในการให้ความร่วมมือระหวา่งประชาชนและ       
อบต.ว่าต้องปฏิบัติตามกฎที่ตกลงกันไว้ 

 

นายวิสันติ์  สามารถ      เสนอความคิดเห็นว่า 1. เราเคยทำการบันทึกข้อตกลงกับทางทา่ทรายวา่ในการชว่ยเหลือ 
     ส.อบต. หมู่ที่  8 ประชาชนในพื้นที ่ในเรื่องการสนับสนุนหินทรายเพื่อใชพ้ัฒนาหมู่บ้านและการขอความ

ร่วมมือในการใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกหินทรายเวลารถผ่านหมู่บ้านเน่ืองจากเกิดฝุ่นละออง
ภายในหมู่บ้านทำให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับผลกระทบ 

 2. เสนอทำความสะอาดถนน ระหว่างหมู่บ้านซอยลงไปท่าทรายเนื่องจากเศษหินเศษ
ทรายที่หล่นกองอยู่บนถนน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนได ้

 

นายธนพล  ปัดบุญทัน เน่ืองจากท่าทรายมีขนาดเล็ก การดูแลประชาชนในพื้นที่หรือการให้ความร่วมมือกับ 
     ส.อบต.หมู่ที ่ 2 ประชาชน ยังถือว่าไมท่ั่วถึงและมียังไม่มีมาตรฐานในการดูแลประชาชน 
 

นายนิรันต์  สนองผล การขอความช่วยเหลือจากท่าทราย ควรวางแผนการขอหน้าแล้งเพราะหน้าฝนเขาอาจจะ 
     ส.อบต.หมู่ที ่  6 ทำให้เราไม่ได ้ช่วงนี้ชว่งหน้าแล้งควรวางแผนในการขอความช่วยเหลือจากท่าทรายเพราะ 

การขอหินทรายจากท่าทรายหลายๆแห่งควรทำตามขั้นตอนให้ถูกต้อง และใหน้ึกถึงใจเขา
ใจเราดว้ย 

/นายวิสันติ์.................. 



-4- 
 

นายวิสันติ์  สามารถ ทางสมาชกิอบต.จะทราบได้ยังไงว่าหมูบ่้านไหนที่จะใช้ประโยชน์หินทรายของท่าทรายแต ่
     ส.อบต.หมู่ที ่8 ละแห่ง ถ้าเราแจ้งวันนี้วันหน้าเราจะใช้คือการวางแผนที่ถูกต้อง แต่ถ้าหมู่บ้านไหนที่จะทำ 

ในช่วงฤดฝูนมันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเร่งด่วนในการพัฒนาหมู่บ้าน กติกาที่เราทำไว้
ไม่ว่าจะฤดูไหน เมื่อเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเราถึงจะต้องขอหินกองทรายจาก  
ท่าทรายแต่ละแห่ง 

 

นายอภิเดช  พรมพิมพ ์ กล่าวว่าการทำงานระหวา่งหน้าแล้งกับหน้าฝนมันต่างกันนิดเดียวตอนหน้าฝนมันไม่มี 
   ประธานสภา คนงานที่จะมาบังคับเครื่องจักรเน่ืองจากการทำงานมันลำบาก 
 
นายนิรันต์  สนองผล แย้งว่า ช่วงหน้าฝนท่าทรายแต่ละท่าไม่สามารถนำทรายมาชว่ยเหลือหมู่บ้านได้เน่ืองจาก 
     ส.อบต.หมู่ที ่ 6 เป็นทรายที่เปียกหรือทรายที่ไม่ได้ล้างและไม่สามารถใช้ในงานอื่นๆได้ส่วนมากช่วงหน้าฝน

เขาจะประมูลขาย บางอย่างเขาก็ช่วยเหลือเราบางอย่างเราก็ชว่ยเหลือเขา 
นางสาวอรสา นาชัยลาน ในส่วนเอกสารทางอบต.ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับทางท่าทรายไปแล้วนะคะ่ ส่วน 
      รองปลัด ฯ ในการบนัทึกข้อตกลง กบัชาวบ้าน ที่จะขอหินขอทรายให้ประสานทางเลขาสภาฯ หรือ

ท่านประธานโดยตรงเพราะว่า เราไดท้ำบันทึกข้อตกลงไปแล้ว ส่วนอันนี้การขออนุญาต
จากทางลาดทางชันเพิ่มเติมเห็นชอบไม่เห็นชอบข้ึนอยู่กับสภาสมาชิกทุกหมู่บ้านซ่ึงนายก
ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะให้ ความเห็นชอบไม่เห็นชอบ เพียงแต่ผ่านสภาฯ อบต.แล้วให้รายงานอำเภอ
ว่าสมาชิกเห็นชอบไม่เห็นชอบกี่คนซ่ึงในตรงนี้ นายกอบต.ไม่มีสิทธ์ิท่ี                 จะยก
มือ ขอให้ทำความเข้าใจในส่วนนี้ในเรื่องของการ ขอความเห็นชอบเป็นมติสภาฯ ซึ่งตรงนี้
ว่าดว้ยข้อกฎหมายของป่าไม้ป่าก็เล็งเห็นผลกระทบจากเอกสารหลักฐานและหมู่บ้าน ตาม
แบบแปลนที่รับรองโดยวิศวกรสามัญที่รับรองแบบแปลนทางลาดทางชันมอบอำนาจให้ 
นายกอบต.มีหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องของแบบแปลนสิ่งก่อสร้างดังกล่าว ประกอบกับผอ. 
กองช่างต้องไปตรวจสอบทางลาดทางชันที่ หจก.ยื่นเรื่องขออนุญาตแล้ววา่ก่อสรา้งตาม
แบบที่วิศวกรรับรองมาหรือเปล่าถูกต้องไหม ท่าทรายทำตามแบบที่วิศวกรรับรองมา 
ตรวจสอบว่าทางลาดทางชันถูกต้องหรือไม่ 

 

นายธณพล  ปัดบุญทัน เมื่อก่อนเราขอให้อนุญาตท่าทรายจาก กรมป่าไมแ้ละกรมอนุรักษ์ทรัพยากรปัจจุบันต้องม ี
     ส.อบต.หมู่ที ่2 การขออนุญาต สมัยก่อนไม่เคยมี ว่าต้องดูความสงูความตา่งของทางลาดทางชัน ทางกรม

ป่าไม้ คือต้องขออนุญาตอีกครั้งหน่ึง ทาง หจก.ทา่ทรายแต่ละแห่ง ขออนุญาตดดูทราย 
แต่เขาไม่เคยขออนุญาตถนนทางลาดทางชันลงดดูทรายหรือเป็นจะต้องการขออนุญาต
เพิ่มเติมของท่าทรายแตล่ะท่า  

นายอภิเดช  พรมพิมพ ์ กล่าวว่าแต่ก่อนไม่เคยมกีารขออนุญาตแต่เดี๋ยวนีเ้ริ่มมีกฎหมายมาควบคุมการขออนุญาต 
ประธานสภา แล้วโดยกรณีเฉพาะของ หจก.ท้าวดีกรุ๊ป เคยทำหนังสือแจ้งว่าทาง หจก.ทา้วดกีรุ๊ป ไดท้ำ

ผิดกฎที่วางไว้เนื่องจากได้ระบุในเอกสารว่าจะทำการดูดทรายในพื้นที่ริมโขงจำนวน ๒ ไร่  
 

/นางสาวอรสา.......... 
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นางสาวอรสา นาชัยลาน ในเรื่องของแบบแปลนนะคะทาง อบต.ผอ.กองชา่งเป็นคนตรวจแบบ ว่าถูกหรือผิดตาม 
      รองปลัด ฯ แบบวิศวกรรับรอง วิศวกรเพียงแค่ออกแบบส่วนผอ.กองช่างอบต.มีหน้าทีต่รวจแบบ

แปลน ให้ตรงกับวิศวกรรับรองมา สว่นความเห็นชอบข้ึนอยู่กับสภาฯ ส่วนข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการปลูกสรา้งสิ่งล่วงล้ำลำนำ้ ม.117 ของกรมเจ้าทา่สามารถถ่ายโอนอำนาจ   
ให้นายกดำเนินการแจ้งความคดกีับกรมการปกครองโดยมีนายอำเภอรว่มกบัอบต.ยื่นแจ้ง
ที่จังหวัด ขอแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ ว่าเขาถ่ายโอนอำนาจให้กับ อบต.นายกอบต.เป็น
ผู้รับผิดชอบ ขอท่านสมาชิกสภาฯพิจารณาให้ดีดว้ยในเรื่องของการเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบทางลาดทางชันอาจส่งผลต่ออนาคตได้ 

  

นายอภิเดช  พรมพิมพ ์ ประธานแจ้งขอความเห็นชอบไม่เห็นชอบหรือว่าจะแย้งเรื่องของความผิดชอบทางราชการ 
       ประธาน หรือไม่ 
 

นางจันทอน สุทธิประภา ขอใหท้่านสมาชิกอบต.ชว่ยกันแย้งว่าคนในหมู่บ้านได้รับผลประโยชน์ในหมู่บ้านหรือไม่ 
     ส.อบต.หมู่ที ่7 ส่วนด้านความปลอดภัยของประชาชนอีกส่วนหนึ่งว่ามีความปลอดภัยหรอืไม่ ถ้าสมาชิก

อบต.แต่ละหมู่บ้านมีปัญหาก็ควรแจ้งในที่ประชุม แต่ว่า บ้านโนนไพศาล ไม่ค่อยมีปัญหา 
แต่บ้านท่าศิริขันธ์, บ้านดอนใหญ่ค่อนข้างจะเสี่ยง อยากให้สมาชิกทุกหมูบ่้านว่าเราจะ
แก้ไขปัญหายังไงไม่อยากให้มีความเสี่ยงมีความเดอืดร้อนเกิดขึ้นต่อประชาชนในหมู่บ้าน 

 

นางสาวอรสา นาชัยลาน แจ้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโคกกวา้งต้อนรับนายอำเภอบุ่งคล้า ในนาม 
      รองปลัด ฯ ตัวแทนชาวตำบลโคกกวา้งขอต้อนรับท่านนายอำเภอบุ่งคล้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่

อำเภอบุ่งคล้า ชาวตำบลโคกกวา้งมีความยินดีอยา่งยิ่งที่ได้ตอนรับท่าน และขอเรียนเชิญ
ท่านนายอำเภอกลา่วใหแ้นวคิดและชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่หรือการให้บรกิารประชาชนที่เดือดร้อน 

 

นายธงชัย  บุตรวงษ์ เรียนท่านรองปลัดฯรักษาการแทนนายก ท่านสมาชิกสภาฯ ข้าราชการลูกจ้าง ผู้เข้ารว่ม 
นายอำเภอบุ่งคล้า ประชุมทุกท่านนะครับ ผมนายธงชัย บุตรวงษ์ นายอำเภอบุ่งคล้า มาดำรงตำแหน่ง

นายอำเภอบุ่งคล้าวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ตอนนี้ผมอาย ุ๓๘ ปี เคยมาดำรง
ตำแหน่งปลัดอาวุโส ที่อำเภอบุ่งคล้า เคยมางานเลี้ยง/งานกิจกรรมลอยกระทงที่โคกกวา้ง 
และต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวา้งแนะนำตัวครับ เชิญ
ครับ ถ้าทางองคก์ารบริหารส่วนตำบลโคกกว้างสรา้งเศรษฐกิจขึ้นได้เราก็มรีายได้เยอะ   
พูดถึงเรื่องท่าทรายแตก่อ่นมีท่าเดียวผมอยู่ที่นี่ผมไม่ได้ให้เลิกแต่ต้องอยู่ดว้ยกันได้ ผมจะ
อยู่กับพวกเรานานๆไม่น้อยกว่า 1 ปี อยากจะใหภ้าคเอกชนที่ลงทุนในพื้นที่ มีส่วนรว่มกับ
ประชาชนไม่อยากให้มีปัญหา ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯแจ้งท่าทรายให้ผู้ประกอบการดูแล
สังคมอย่าเอาเปรียบประชาชน,ชาวบ้านอย่าเอาเปรียบสังคม ฝากแจ้งท่านสมาชิกสภาฯ
เมื่อท่าทรายเข้ามาแล้วทา่นต้องแจ้งหรือกำชับไม่ให้ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนใน
พื้นที่ ผมขอแจ้งเรื่อง COVID -19 (โควดิ 2019) เรื่องชุดควบคุมโรคมีเพียงพอไหม      
เจลแอลกอฮอล์แจกหรือยัง,เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำยาฆ่าเชื้อ มีเพียงพอไหม 

/การเปิดปิดแอร์...... 
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นายธงชัย  บุตรวงษ์ เปิดปิดแอร์เป็นเวลาเฉพาะร้านอาหารที่มีคนเข้าใช้บริการนั้นควรทำความสะอาดทุกๆ 
นายอำเภอบุ่งคล้า  2 ชัว่โมง เรื่องการจำหน่ายแอลกอฮอล์ในพื้นที่ เรื่องคนเร่ร่อนต้องตรวจสอบว่าบ้านเขา

อยู่ไหน ฝากช่วยทกุท่านประชาสัมพันธด์้วยนะครบั เรื่องค่าชดเชยรายได ้5,000 บาท
จากนโยบายของรัฐเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตร เกษตรกรผมวา่น่าจะมีปญัหา          
เพราะคนเป็นเกษตรกร ก็ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาของรัฐจำนวน 5,000 บาท
เลยไม่ได้รับเงิน 5,000 บาทของเกษตรกรที่ควรจะได้ ปัญหาของคนในชุมชน,ปัญหาเด็ก
และเยาวชนปัญหายาเสพติด หน้าที่หลักๆของฝ่ายปกครองตำรวจผมขอความรว่มมือจาก
ท่านสมาชิกอบต.ช่วยสอดส่องดูแลลูกหลานถ้ามีจำหน่าย/เสพยากรุณาแจง้เจ้าหน้าที่
ขอให้รูโ้ทษของยาเสพตดิทำลายสมองทำให้คน จากคนเป็นคนปกติเมื่อเสพยาเสพตดิก็ทำ
ให้เป็นคนไม่ปกติ รายไดจ้ากการจา้งงานในพื้นทีห่มู่บ้านตำบลหลังจากCOVID -19 หาย
การแก้ไขปัญหาคนตกงาน,เด็กเลื่อนเปิดเทอม,ศูนย์เด็กปดิ ผมขอสอบถามปัญหาในศูนย์
เด็กรวมถึงการบริหารงานท้องถิ่น เรื่องการดูแลนำ้ประปาที่อำเภอน้ำประปาขุ่นมากแต่
ทางโคกกว้างน้ำสะอาดมัย้ ครับ ถ้าสะอาดก็หมายถึงการจัดการที่ดี ผมขอแนะนำสถานที่
ท่องเที่ยวนะครับบริเวณริมโขงค้าตรงเสาซุ้มค้ำบ้านครูเมืองเป็นทุ่งปอเทือง สำหรับไว้ให้
นักท่องเที่ยวมาเซลฟี่มาสูดบรรยากาศบริสุทธิ์ทีร่มิโขง ผมว่าอนาคตอาจจะปลูกต้นหงอน
นาคไว้ให้ทุกคนมาเซลฟีห่รือท่องเที่ยวในอำเภอบุ่งคล้านะครับ 

 ผมจะทำให้ประชาชนชาวบุ่งคล้ามีความสุขมากขึ้น ความทกุข์น้อยลงในขณะที่ผมเป็น
นายอำเภออยู่ ผมสัญญามีท่านสมาชิกคนไหนอยากเสนออะไรเกี่ยวกับผมไหมครับ 

 

นายนิรันต์  สนองผล การจับปรับเยาวชนกรณทีี่ตำรวจจับเยาวชนที่พกปืนแก๊ปไปสถานที่สาธารณะหรือไปนอก 
ส.อบต.ม.6 เวลาที่ประกาศเคอรฟ์ิว อยากให้เป็นการวา่กล่าวตักเตือน ไม่ควรจับเพราะจะทำให้เด็กคิด

ว่าเป็นคนไม่ดีไปเลย 
 
นายธงชัย  บุตรวงษ์ แจ้งว่า ผมจะเอาปัญหาที่ท่านกล่าวมาจะเข้าไปประชุมข้อเสนอแนะทางฝ่ายความมั่นคง 
นายอำเภอบุ่งคล้า ของอำเภอทั้ง ปัญหายาเสพติด เป็นข้อกฎหมายถ้า เจ้าหน้าทีพ่บ แล้วไม่จบัก็ถือว่า

เจ้าหน้าที่จะโดนข้อหาไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 ฝากถึงท่านสมาชิกอบต.
ประชาสัมพันธ์เรื่องปืนแก๊ปให้ห่อให้มิดชิดๆไม่ควรพกพาที่สาธารณะ ปัญหาต่อไปปัญหา
เรื่องช้าง เป็นความรับผดิชอบของกรมป่าไม้อุทยาน เขาต้องดูแลสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ชาวบ้านจะอยู่อยา่งไรอทุยานจะดูแลสัตว์ป่ายังไงผมจะเอาไปหารือในที่ประชุม
ประจำเดือนว่าควรจัดการอย่างไร 

 เรื่องไฟป่าช่วยกันป้องกนัไฟป่าด้วยนะครับเพราะว่าช่วงหน้าแล้งจะเกิดอคัคีภัยขึ้น
มากกวา่ฤดูอื่นๆจะทำใหท้รัพย์สินเสียหาย 

 

นางสาวอรสา นาชัยลาน ขอขอบคุณท่านนายอำเภอบุ่งคล้านะค่ะที่ให้แนวคิดเกี่ยวการบริหารงานและการปฏิบัติ 
      รองปลัด ฯ หน้าที่ต่อไป 
 

นายอำเภอบุ่งคล้า/..... 
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นายธงชัย  บุตรวงษ์ คือเบอร์ติดต่อผมนี่นะครบั  081 – 867 – 5765 
นายอำเภอบุ่งคล้า   
 

นายอภิเดช  พรมพิมพ ์ - มีทา่นสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกทา่นใดอภิปรายผมขอมติที่ 
ประธานสภา ฯ ประชุมสภาแห่งนี้ว่าท่านสมาชิกทา่นใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ ทางลาดทางชันลงดูด

ทรายจำนวน 5 บริษัท ดังนี้  
 

  1.1 หจก.ณรงค์ รสชก. 
  1.2 หจก.ไร่ภูวัว 2018   
  1.3 หจก.บี.บี.ซี บัฟฟิ่ง แอนด์ คลินนิ่ง 
  1.4 หจก.ทา่ทรายวรณนั 
  1.5 นายณัฐพงศ์ ศาลางาม .   
 

-โปรดยกมือ 
 

มติ - ที่ประชุมเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง   13   เสียง 
 - ที่ประชุมไมเ่ห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง  2   เสียง 
 - ลา             1   เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
 
นายอภิเดช พรมพิมพ ์ ผมขอให้สมาชิก อบต.ทกุหมู่บ้าน ชี้แจงปัญหา (ถ้ามี) ที่จะให้แก้ไขและดำเนินการ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสมัคร พระราช -แจ้งปัญหาน้ำประปาหมู่ที่ 4 มีกลิ่นเหม็นคาว  
ส.อบต.หมู่ 4  -ปัญหาฝุ่นละอองจากรถขนดินที่วิ่งผ่านหมู่บ้าน ควรมีรถฉีดพ่นนำ้เพื่อลดปญัหาผุ่นละออง 

นายอภิเดช พรมพิมพ ์ ควรสอบถามไปที่หมู่บ้านว่ามีมาตรการชว่ยเหลือมั้ย 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอรสา นาชัยลาน เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลเพราะเขาจ้างรถขนดินมาควรถามเขาวา่มีรถฉีดน้ำมั้ยเพื่อลด 
      รองปลัดฯ  ปัญหาฝุ่นละออง 
 
นายเศรษฐา วิรุณพันธ ์ -ขอหลอดไฟ 2 จำนวนหลอด  
ส.อบต.หมู่ 5  -ส่วนปัญหาอื่นๆไม่มี 
 

นายนิรันต์ สนองผล - สถานีประปาบ้านดอนใหญ่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลไปตัดหญ้าซึ่งตอนนี้รกมาก 
ส.อบต.หมู่ 6  -ส่วนปัญหาอื่นๆไม่มี 

 

นายวิสันต์ สามารถ - เรียนถามผู้บริหารว่างบประมาณปี62 เกี่ยวกบัการจัดซื้อแบตเตอรี่ไดซ้ื้อหรือยัง 
ส.อบต.หมู่ 8  --ส่วนปัญหาอื่นๆไม่ม ี
    

นางสาวอรสา/...... 
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นางสาวอรสา นาชัยลาน ทางเรากำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งถ้าของมาแล้วทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกทีนะค่ะ 
      รองปลัดฯ   

 

นางจิตหทัย บุญสิทธิ ์ - ขอขอบคุณท่านนายกน่ะค่ะที่แก้ปัญหาร่องระบายน้ำ 
ส.อบต. หมู่ 9  - -สว่นปัญหาอื่นๆไม่มี 
 
นางสาวอรสา นาชัยลาน งบปี 2563 ได้มาแลว้นะค่ะได้หมู่บ้านละ 3 แสน บ้านไหนมีโครงการอะไรให้แจ้งนะค่ะ 
       รองปลัดฯ  โดยให้หมู่บ้านละ 1 โครงการ จะได้ให้ชา่งประมาณการ ภายใน 20 พฤษภาคม 2563 
   และขอขอบคุณที่ทุกหมู่บ้านเจียดงบประมาณมาซื้อรถส่วนราชการ 
   ส่วนเรื่องการเลือกตั้ง ครัง้ต่อไปในอนาคตจะมีสมาชิกอบต.หมู่บ้านละ 1 คน คาดการว่าปี
   หน้าจะมีการเลือกตั้ง 
 
นายอภิเดช  พรมพิมพ ์ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ส่วนกลางทางราชการมี พรบ.หรือประกนัอุบัติเหตุ 
ประธานสภาฯ  หรือไม่ 
 
นางสาวอรสา นาชัยลาน ขอชี้แจงแบบนี้นะค่ะ รถส่วนราชการเขาไม่รับต่อพรบ.หรือทำประกันเพราะไม่ใช่รถส่วน  
       รองปลัดฯ  บุคคล แต่ ณ ขณะนี้เรามีมาตรการ ใครขับรถคนนั้นต้องรับผิดทางละเมิดทางคดีแพ่ง 

   ส่วนคนที่นั่งไปด้วยต้องรบัผิดชอบร่วมกันกับคนขับเพราะรถยนต์ส่วนกลางไม่มีรักษาแต่ 
   ทางเรามีงบกลางทีจ่ะชดเชยเวลาเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) 
 

นายวิสันต์ สามารถ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่แนะนำตัวดว้ยครับ 
     ส.อบต.หมู ่8  
 

นางสาวอรสา นาชัยลาน สืบเนื่องจากทางอบต.เราขาดแคลนเจ้าหน้าที่เลยทำการจา้งเหมาชั่วคราวเพิ่มจำนวน 2  
       รองปลัดฯ  อัตรา อยากให้สมาชกิสภาฯ ช่วยประชามสัมพันธ์ให้ลูกหลานที่รับราชการและอยากอยู่ 
   ใกล้บ้านจะได้มาพัฒนาหมู่บ้านตำบลเรา ต่อไปขอให้น้องแนะนำตัว น้องมิน้ท์และน้องหนู
   แหลม 
นางสาวสุคนธท์ิพย ์โมหนองเดิ่น สวัสดีค่ะดิฉันชื่อ นางสาวสุคนธ์ทิพย ์โมหนองเดิ่น แต่ก่อนทำงานที่ ที่ทำการ 
    ปกครองอำเภอบุ่งคล้าปัจจุบันมาทำงานในตำแหน่งธุรการฯ 
นางสาววรรณนิภา บุบผาเต สวัสดีค่ะดิฉันชื่อ นางสาววรรณนิภา บุบผาเตจบจากวทิยาลัยอาชีวศกึษา         
    พรเจริญมาทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 

นางสาวอรสา นาชัยลาน รักษาการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกกว้าง ทุกปัญหาพร้อมดำเนินการแก้ไข 
       รองปลัดฯ ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน โดยผู้นำทุกหมู่บ้านถ่ายรูป พร้อมทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น

ลายลักษณ์อักษร แล้วแจ้งความประสงค์มายัง อบต.โคกกว้าง ทางเราจะดำเนินการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 

นายอภิเดช/............. 



สภาองค์การบริหารสว่นตำบลโคกกว้างไดร้ับรองรายงานการประชุมครั้งนีแ้ล้ว 

 
(ลงชื่อ)           อภิเดช พรมพิมพ์                          

                    (นายอภิเดช พรมพมิพ์) 
                ประธานสภา อบต.โคกกว้าง 
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นายอภิเดช พรมพิมพ ์ กล่าวขอบคุณสมาชิก อบต. ทุกทา่นที่ได้เข้าร่วมประชุม วันนี้ขอบคุณครับ      
ประธานสภา ฯ  
 

ปิดเวลาประชุม   12.00 น.  

 

 (ลงชื่อ)         นิรันต ์ สนองผล           ผู้จดัทำรายงานการประชุม  
                       (นายนิรันต์  สนองผล) 

                      เลขานุการสภา อบต.โคกกวา้ง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 

 (ลงชื่อ)       สาคร สุวรรณรอด           ประธานกรรมการฯ  
              (นายสาคร สวุรรณรอด)                                                                

 

(ลงชื่อ)          สมัคร พระราช           กรรมการ 
               (นางสมัคร พระราช) 
                    ส.อบต.หมู่ 4 

(ลงชื่อ)        จติหทัย  บุญสิทธิ์           กรรมการ  
              (นางจติหทัย  บุญสิทธิ์)   

         ส.อบต.หมู่ 9 
 


