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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1/2563        

วันศุกร์ที่  14  เดือนกุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 พันโทบุญส่ง   สังข์สุข ประธานสภา อบต.บ้านหม้อ บุญส่ง   สังข์สุข  
2 นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์ รองประธานสภา อบต.บ้านหม้อ อรรถสูตร    สุขไตรรัตน์  
3 นายนิรันดร์    เกษตรพูนสุข สมาชิกสภา หมู่ที่  1 นิรันดร์    เกษตรพูนสุข  
4 นายบุญฤกษ์   ม่วงไหมทอง สมาชิกสภา หมู่ที่  2 บุญฤกษ์  ม่วงไหมทอง  
5 นายสมพิศ      ม่วงไหมทอง สมาชิกสภา หมู่ที่  2 สมพิศ    ม่วงไหมทอง  
6 นายมานะ   นวมพะเนียด สมาชิกสภา หมู่ที่  3 มานะ   นวมพะเนียด  
7 นายกิติชัย   สนสด สมาชิกสภา หมู่ที่  5 กิติชัย  สนสด  
8 นางวิไลวรรณ    ชมชูชื่น สมาชิกสภา หมู่ที่  6 วิไลวรรณ  ชมชูชื่น  
9 นายปกรณ์    คล้ายเพ็ชร เลขานุการสภา อบต.บ้านหม้อ ปกรณ์   คล้ายเพ็ชร  
 
ผู้ไม่มาประชุม 

- นายทัน  ศรีอินทร์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 เนื่องจากลาป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์ นายก อบต.บ้านหม้อ ธีรศักดิ์  พานิชวิทย์  
2 นางสุภาภร  จิราณิชชกุล รองนายก อบต.บ้านหม้อ สุภาภร  จิราณิชชกุล  
3 นายสอย  ปานแก้ว รองนายก อบต.บ้านหม้อ สอย  ปานแก้ว  
4 นางบุญรวม  คำชื่น ผู้อำนวยการกองคลัง บุญรวม  คำชื่น  
5 นางสาวราตรี  จุลบุตร หัวหน้าสำนักปลัด ราตรี  จุลบุตร  
6 นายชินวัตร  ชาวดง ผู้อำนวยการกองช่าง ชินวัตร  ชาวดง  
7 นางสาวบุษรินทร์  หนังสือ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม บุษรินทร์  หนังสือ  
8 นางสาวคนึง  เปี่ยมจิตร์ รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ คนึง  เปี่ยมจิตร์  
9 นายสุเมธ  กรองกำธร รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ สุเมธ  กรองกำธร  

10 นางสาวกฤษณา  เหล็งบำรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฤษณา  เหล็งบำรุง  

 

เริ่มประชุม เวลา  09.3๐  น. 

 
  เมื่อสมาชิกทุกท่านมาพร้อมกัน นายปกรณ์  คล้ายเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหม้อ  ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม 
พร้อมแจ้งให้ประธานสภาฯ  ดำเนินการเปิดประชุมตามวาระ  ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1   ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) -  สวัสดีท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านหม้อและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      

ในวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  สมัยสามัญ สมัยที่ 1/๒๕63  วัน
ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕63  ในวาระนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ เนื่องจากนายทัน     
ศรีอินทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  ได้แจ้งลาป่วยไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้ เนื่องมาจากอยู่
ในช่วงของการพักฟ้ืนร่างกายหลังการผ่าตัด 

ที่ประชุมสภาฯ  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) -  ในวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม     
๒๕62  ตามที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบ
หากมีสิ่งอ่ืนใดที่ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม กรุณาชี้แจงเลยครับ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) -   เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงขอมติในการรับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้วต่อไป 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี    ๓  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
  - ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อปฏิบัติ 

๔.1  พิจารณากำหนดสมัยประชุม    
ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) -  ในวาระนี้ ขออนุญาตให้รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา 

ต่อไป ขอเชิญครับ  
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) – สำหรับเรื่องการกำหนดสมัยประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 

ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไปครับ 
เลขานุการสภาฯ (นายปกรณ์  คล้ายเพ็ชร) – ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด ๒  การประชุม  ข้อ ๒๑ การ
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจำสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้นำความในข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

   และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  หมวด 2  องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนที่ 1  สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล มาตรา 53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัย แล้วแต่
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย    

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณากำหนดวันประชุมของปี พ.ศ.๒๕63 และ
ปี พ.ศ.๒๕64  ต่อไป 
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รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) – เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยแรกของปี
พุทธศักราช ๒๕63  ซึ่งจะต้องมีการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญกี่สมัย เริ่มเมื่อใด และมี
กำหนดกี่วัน และให้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปและช่วงระยะเวลาในการ
ประชุม  จึงขอมติ   ที่ประชุมสภาฯ    

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติให้กำหนดการประชุมสมัยสามัญ จำนวน  4  สมัย ดังนี้ 
1. สมัยที่ 1  กำหนดประชุมในช่วง 15 วันแรกของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕63   
2. สมัยที่ 2  กำหนดประชุมในช่วง 15 วันหลังของเดือนพฤษภาคม 2563  
3. สมัยที่ 3  กำหนดประชุมในช่วง 15 วันแรกของเดือนสิงหาคม 2563 
4. สมัยที่ 4  กำหนดประชุมในช่วง 15 วันหลังของเดือนธันวาคม  2563 
และกำหนดสมัยประชุมสามัญในปีพุทธศักราช ๒๕64  สมัยแรกในเดือนกุมภาพันธ์  

และช่วงระยะเวลาประชุม ๑๕  วันแรกของเดือนดังกล่าว 
 

๔.2  พิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) -  ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 
หมวด 4  การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

   ดังนั้น คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จึงขอเสนอที่ประชุมสภาฯ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังรายการ
ต่อไปนี้ 

1. สำนักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ติดตั้งไฟกระพริบ  ตั้งไว้ 90,000 
บาท  คงเหลือเงิน 90,000 บาท  ขอโอนลด 90,000 บาท  คงเหลือ  0  บาท   

   มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
สำนักงานปลัด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ  เป็นเงิน  90,000  บาท  

   เนื่องจากมีการตั้งงบประมาณไว้ผิดหมวดและประเภทรายจ่าย 

2. สำนักงานปลัด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาเหมืองทะโมน  ตั้งไว้ 300,000 บาท  คงเหลือเงิน 
300,000 บาท  ขอโอนลด 100,000 บาท  คงเหลือ  200,000  บาท   

   มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  โครงการต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคาร
อเนกประสงค์  เป็นเงิน  100,000  บาท  
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   เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณในรายการดังกล่าวไว้ และมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อ
เติมหลังคาเพ่ือป้องกันฝน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นทางเชื่อมระหว่างอาคารอเนกประสงค์กับ
อาคารโดมอเนกประสงค์ และเป็นการป้องกันแสงแดดมิให้เข้าในห้องข้อมูลตำบลเพ่ือป้องกันมิให้
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในห้องเสื่อมสภาพ  

รวมขอโอนเงินในครั้งนี้ทั้งสิ้น  190,000 บาท  จึงขอนำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ใน
การพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) – ตามที่ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ
แล้วนั้น  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อซักถาม  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ    

ทุกท่านได้พิจารณาลงมติว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามท่ีเสนอมาหรือไม่ ต่อไป 
ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามรายละเอียดที่ได้เสนอมา 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 
5.1  การประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) -  ในวาระนี้ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – สำหรับเรื่องการประเมินผลการจัดการบริการ

สาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 ผมขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้   
ทุกท่านได้ทราบต่อไป ขอเชิญครับ 

หัวหน้าสำนักปลัด (นางสาวราตรี  จุลบุตร) – ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระยะ 3 ปี  (พ.ศ.256 - พ.ศ.2563) และให้สำนักงาน
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเกณฑ์ชี้วัดและค่า
เป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ไปใช้ในการประเมิน อปท. ซึ่งเกณฑ์
ชี้วัดสำหรับใช้ประเมินองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในปี 2562 มีจำนวน 399 ตัวชี้วัด  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงขอความร่วมมือ อบต. ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ประเมินตนเอง และดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลจำนวน 3 แบบ ซึ่ง อบต.
บ้านหม้อ ได้ดำเนินการตามตามขั้นตอนแล้ว  และในขั้นตอนต่อไปต้องนำข้อมูลที่ได้รับจากการ
ประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาฯ เพ่ือให้ทราบผลการปฏิบัติงานของ อบต. และแจ้งผลการ
ประเมินตนเองให้ประชาชนทราบ   
ผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้ 

   การประเมินประกอบไปด้วย 8 ด้าน 22 ภารกิจ  เกณฑ์ชี้วัด 387 ข้อ แบ่งเป็น 
    - ไม่ได้ดำเนินการ  48 ข้อ 
    - ไม่มีบริการ   239 ข้อ 
    - พัฒนาในอนาคต  22 ข้อ 
    - เท่ากับค่าเป้าหมาย  29 ข้อ 
    - สูงกว่าค่าเป้าหมาย  49 ข้อ 
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   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุมที่แจกให้กับทุกท่านไปแล้วนั้น 
   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
    1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  พอใจร้อยละ 90  ปรับปรุงร้อยละ 10 
    2. ด้านผังเมือง  พอใจร้อยละ 87  ปรับปรุงร้อยละ 13 
   3. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชีวิต  พอใจร้อยละ 87  

ปรับปรุงร้อยละ 13 
    4. ด้านการศึกษา  พอใจร้อยละ 97  ปรับปรุงร้อยละ 3 
   5. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยวและการลงทุน  พอใจ

ร้อยละ 93  ปรับปรุงร้อยละ 7 
   6. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พอใจร้อยละ 93 

ปรับปรุงร้อยละ 7 
   7. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

พอใจร้อยละ 90  ปรับปรุงร้อยละ 10  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 

5.2  รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) -  ในวาระนี้ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 นี้ได้เข้าสู่ไตรมาสที่ 2 

แล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 
2563 ดังนี้ 

  สรุปในภาพรวม 
   1. สำนักงานปลัด มีจำนวนโครงการทั้งหมด 11 โครงการ  ดำเนินการแล้ว 4 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 36.36 บางโครงการเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง 
   2. กองคลัง มีจำนวนโครงการทั้งหมด 2 โครงการ  ยังไม่มีการดำเนินการ 
   3. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีจำนวนโครงการทั้งหมด 16 โครงการ 

ดำเนินการแล้ว 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ซึ่งบางโครงการเป็นโครงการที่ต้อง
ดำเนินการต่อเนื่อง 

   4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการทั้งหมด 10 โครงการ ดำเนินการ
แล้ว 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40  ซึ่งบางโครงการเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง 

   5. กองสวัสดิการสังคม มีจำนวนโครงการทั้งหมด 4 โครงการ ดำเนินการแล้ว 2 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50  ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง 

   6. กองช่าง มีโครงการทั้งหมด 17 โครงการ  ดำเนินการแล้ว 5 โครงการ คิดเป็น   
ร้อยละ 29.41  

   โดยมีโครงการในปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น 60 โครงการ ในไตรมาสที่ 1 
ดำเนินการไปแล้วจำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 
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นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ขอสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัด ดังนี้ 
  งานป้องกันฯ  
   1. ออกเหตุอัคคีภัย  ภายนอกพ้ืนที่ จำนวน 13 ครั้ง  ภายในพ้ืนที่ 12 ครั้ง 
   2. ล้างคราบน้ำมัน  จำนวน 5 ครั้ง 
   3. จับสัตว์มีพิษ  จำนวน 10 ครั้ง 
   4. นำรถบรรทุกน้ำฉีดดันท่อระบายน้ำที่อุดตัน จำนวน 10 ครั้ง 
   5. บริการน้ำอุปโภค-บริโภค  จำนวน 32 ครั้ง 
   6. บริการเปิดดูเหตุจากกล้อง cctv ตามท่ีร้องขอ จำนวน 50 ครั้ง 
   7. ดำเนินการเปลี่ยนกระจกโค้ง  จำนวน 15 จุด 
   8. ติดตั้งถังดับเพลิงเพิ่มเติม จำนวน 100 ถัง 
   9. ดำเนินการรดน้ำดับฝุ่น และรดน้ำต้นไม ้
   10. ซ่อมแซมผิวจราจร และทาสีลูกระนาด 
   11. ร่วมกับงานสิ่งแวดล้อมพัฒนาทำความสะอาดพ้ืนที่ 
  งานรับเรื่องร้องเรียน  ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน จำนวน 15 เรื่อง  ดำเนินการแล้ว 13 เรื่อง ยังคง

ค้าง จำนวน 2 เรื่อง 
 งานประชาสัมพันธ์  จะดำเนินการซ่อมแซมหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย ในปีงบประมาณ 

2563 ดังนี้ 
 1. หมู่ที่ 1 บริเวณซอยวัดไม้รวก, บ้าน อบต.นิรันดร์, บ้านคุณณิชชา  พิมพ์สว่าง , หลัง
โรงงานน้ำแข็ง, บ้าน อ.ทรงเกียรติ, หมู่บ้านโพธิ์ใหญ่, ซอยบ้านคุณสมฤดี 
 2. หมู่ที่  2 บริเวณซอยบ้านหม้อ 4, หน้าบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 2, หัวหาด, บ้านลุงคบ, 
ซอยบ้นหม้อ 7/1, ซอยบ้านหม้อ 8 
 3. หมู่ที่ 4 บริเวณซอยเทพนิมิต, ซอยหลุมดิน, ซอยบันไดอิฐ 6,  
 4. ซ่อมแซมแม่ข่าย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ต่อไปขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองคลัง และเป็นผู้

ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ทราบ 
ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) – ต่อไป กองคลัง ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจง ขอเชิญครับ 
ผู้อำนวยการกองคลัง (นางบุญรวม  คำชื่น) – สำหรับกองคลัง ขอรายงานผลการดำเนินการในไตรมาสที่ผ่านมา 

ดังนี้ 
   สถานะการเงินการคลัง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563  

- รายรับจริงไม่รวมเงิน อุดหนุนจำนวน 9,831,322.11 บาท  เงิน อุดหนุน 
5,760,826.44 บาท รวมทั้งสิ้น 15,592,148.52 บาท  

- รายจ่าย 12,863,514.75 บาท 
- สรุปคือ รายรับสูงกว่ารายจ่าย 2,807,284.11   
สาเหตุที่ในปีงบประมาณ 2563 นี้ มีรายรับเข้ามาน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จากการจัดเก็บรายได้ในเดือนเมษายน 2563  เป็นเดือนเมษายน-
สิงหาคม 2563  อาจส่งผลกระทบทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลขาดสภาพคล่องในการใช้
จ่ายเงินและอาจจะต้องชะลอการดำเนินงานตามโครงการใหญ่ ๆ ที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก  
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แต่ก็ไม่มีผลกระทบมากนัก เนื่องจากประมาณการรายรับภาษีดังกล่าวไว้เพียง 2.9 ล้านบาท 
หรือคดิเป็นร้อยละ 5.68 ของรายรับทั้งหมด  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ขอรายงานผลการดำเนินงานของกองช่าง ดังนี้ 
   1. กองช่างมีโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 

จำนวน 5 โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว 1 โครงการ  อยู่ระหว่างสรรหาผู้รับจ้าง  4  โครงการ 
   2. โครงการก่อสร้างที่ใช้งบประมาณจากเงินสะสม จำนวน 10 โครงการ  ซึ่งได้ผู้รับจ้าง

แล้วทั้ง 10 โครงการ 
  โครงการที่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน คือ 
   1. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวกระถิน 1 หมู่ที่  6  เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถ

ดำเนินการได้ อบต.จึงดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างราย
ใหม ่

   2. ปักเสาเข็มเพ่ือแก้ปัญหาการทรุดตัวของพ้ืนที่ริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณศาลา
เหมืองทะโมน หมู่ที่ 3  อยู่ในขั้นตอนที่ผู้รับจ้างเข้ามาตรวจตราพ้ืนที่แล้ว และอยู่ในขั้นตอนของ
การขนย้ายเครื่องจักร 

   3. เรียงหินใหญ่แบบแนวตั้ง (กล่องแกเบี้ยน) หัวหาด หมู่ที่ 2 ผู้รับจ้างไม่ประสงค์ที่จะ
ดำเนินการ จึงแก้ไขปัญหาด้วยการสรรหาผู้รับจ้างรายใหม่ 

   4. ก่อสร้างถนนซอยบ้านลุงซิ่ว หมู่ที่ 1  เกิดการล่าช้าเนื่องจากไม่สามารถสรุปแนวเขต
ที่ชัดเจนได้ อบต.จึงยื่นสอบรังวัดแนวเขตที่ดินใหม่ จึงทำให้ล่าช้ากว่าที่กำหดนเนื่องจากต้องรอ
แนวเขตท่ีดินที่ชัดเจนก่อน  จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – สำหรับผลการดำเนินงานของกองการศึกษาฯ มีดังนี้ 
   1. ดำเนินโครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันลอยกระทง ในวันที่ 11 

พฤศจิกายน 2562 
   2. จัดการแข่งขัน “กีฬาพาสุข สร้างลอยยิ้มผู้สูงวัย” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 
   3. โครงการพัฒนาทักษะทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระหว่าง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 110 คน 
   4. จัดประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหม้อ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 24 

ธันวาคม 2562 
   5. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 

มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,500 คน 
   6. กิจกรรมรักการอ่าน วันที่ 17 มกราคม 2563  ณ โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ จำนวน 

235 คน 
   7. กิจกรรมนาฏศิลป์ โครงการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 1 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน 
   8. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 8 

กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดเสาธงเรียง และวัดประดิษฐวนาราม 
   9. ลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลเกษตรกร จำนวน 28 ราย สำรวจแล้วเสร็จ 12 ราย คงเหลือ 

16 ราย 
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   10. ดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” 
    -ลงทะเบียนหนังสือในระบบห้องสมุด จำนวน 1,214 เล่ม 
    - จัดกล่องหนังสือเดินสายไปยังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมชีวิต

ผู้สูงอายุ 
    - แนะนำหนังสือเด่น ประจำสัปดาห์ลงใน Facebook กองการศึกษาฯ 
    - บริการระบบ ยืม – คืน หนังสือสำหรับประชาชน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ใน

ตำบล  
    - ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT จำนวน 55 ราย  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – สำหรับผลการดำเนินงานของกองสาธารณสุขฯ มีดังนี้ 
  งานอนามัย 
   1. ตรวจรักษาโรค ผู้ป่วยในพื้นท่ี 118 ราย  ผู้ป่วยนอกพ้ืนที่ 65 ราย  
   2. ทำแผลผู้ป่วยติดเตียง วันละ 5 คน  
   3. ลงประเมินอาคารผู้ป่วย จำนวน 272 ครั้ง 
   4. บริการทันตกรรม จำนวน 280 ราย 
   5. บริการด้านการแพทย์แผนไทย  ในการฟ้ืนฟูผู้ป่วยในชุมชน 37 ราย  ฟ้ืนฟูผู้ป่วย

ที่มารับการรักษาท่ีสำนักงาน จำนวน 143 ราย 
   6. งานควบคุมโรคไข้เลือดออก 16 ราย  ชิคุนกุนยา  4 ราย  มือเท้าปาก 2 ราย 
   7. งานหมอครอบครัว  คลินิกความดันโลหิตสูง 
   8. งานเยี่ยมบ้าน 31 ครั้ง 
   9. คลินิกวัคซีนเด็ก  80 ราย 
   10. งานแพทย์ฉุกเฉิน 152 ราย   
  งานสิ่งแวดล้อม 

 1. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สำรวจแล้ว จำนวน 1,910 
ตัว  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัคซีนปลายเดือนกุมภาพันธ์ มีวัคซีนค้างปี 2562 จำนวน 500 
โดส 
 2. โครงการทำหมันสุนัข อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์ จ.เพชรบุรี 25 ตัว อยู่ระหว่างทำ
ข้อตกลง 
 3. โครงการทำหมันลิง อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน 
 4. โครงการแปรรูปขยะ อยู่ระกว่างดำเนินการก่อสร้าง 
ปัญหาขยะแนวถนนเพชรเกษม และแนวคลองสุเอช ปัญหาเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลพ้ืนที่
ประจำ  การแก้ไขปัญหาระยะสั้น คือ ให้ทีมจัดเก็บกิ่งไม้ดำเนินการรับผิดชอบทุกเช้าก่อนทำงาน
ประจำ  การแก้ไขปัญหาระยะยาว คือ จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพ่ือดำเนินการดูทำความสะอาด   จึงขอ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้

ชี้แจงผลการดำเนินงานของกองสวัสดิการสังคม ครับ 
ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) – ขอเชิญผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม

ทราบต่อไป ขอเชิญครับ 
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ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นางสาวบุษรินทน์  หนังสือ) – สำหรับผลการดำเนินงานของกองสวัสดิการสังคม 
ในไตรมาสที่ผ่านมา มีดังนี้ 

   1. โครงการเพ่ือช่วยเพ่ือน ได้รับสิ่งของเครื่องใช้ จำนวน 212 ชิ้น  ได้รับเงินบริจาค 
จำนวน 6,200 บาท 

   2. จัดระเบียบพ้ืนที่สาธารณะ ร้านค้าบริเวณหน้าวัดประดิษฐวนาราม 
   3. จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ได้รับเงิน

บริจาคขยะรีไซเคิล 12,363 บาท 
   4. รับยืนยันการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ 1,186 ราย ผู้พิการ 158 ราย ผู้ป่วยเอดส์ 7 

ราย 
   5. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ขอรับเบี้ยยังชีพ ตั้งแต่มกราคม จำนวน 91 ราย 
   6. ประสานขอรับเงินสงเคราะห์ให้กับเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ราย 

โดยผ่านการอนุมัติ 17 ราย 
   7. ลงพ้ืนที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 49 ราย 
   8. สำรวจที่อยู่อาศัยของผู้พิการ เพ่ือดำเนินการซ่อมแซมบ้าน จำนวน 10 หลัง 
   9. รับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 39 ราย 
   10. ลงพ้ืนที่  หมู่  5 พบปะผู้สู งอายุ เพ่ือชี้แจงและเชิญชวนสมัครและคัดเลือก

คณะกรรมการประจำหมู่ 
   11. จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2  เมื่อวันที่ 6, 13 

กุมภาพันธ์ 2563  และครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) - ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบอีกหรือไม่ ขอเชิญ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ขออนุญาตเพ่ิมเติม คือ ให้หัวหน้าสำนักงานปลัด 

ร่วมกับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ช่วยจัดทำคู่มือความรู้เพ่ือมอบให้กับผู้นำพ้ืนที่ ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน โดยให้นำข้อมูลการช่วยเหลือของกลุ่มศูนย์ยุติธรรมตำบล และสิทธิที่ประชาชน
พึงมี เช่น เด็กแรกเกิด, ผู้ว่างงาน หรือผู้พิการ เป็นต้น 

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 (นางวิไลวรรณ  ชมชูชื่น) – ขอแจ้งเพ่ิมเติม คือ เนื่องจากสะพานข้ามคลองที่ อบต.ได้ทาสีไว้ 

ขณะนี้สีซัด มองเห็นไม่ค่อยชัด  และขอให้นำป้ายบอกทางสถานีอนามัยติดไว้บริเวณสะพานสีแดง 
เพ่ือให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้เห็น  และการจัดทำโครงการก่อสร้างฟุตบาทถนนเลียบคลองชลประทาน 
ขอให้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามและประชุมราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวก่อนที่จะ
ดำเนินการ 

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) - ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบอีกหรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติม 
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ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข)  -   เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีเรื่องอ่ืนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้  และขอปิดประชุมครบั  

 
เลิกประชุมเวลา  11.48  น. 
 

             ปกรณ์  คล้ายเพ็ชร   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
                   (นายปกรณ ์ คล้ายเพ็ชร) 
                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
 
 


