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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/2563        

วันจันทร์ที่  18  เดือนพฤษภาคม  2563  เวลา 13.30 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 นายจำลอง  สุขอร่าม เลขานุการนายกฯ จำลอง  สุขอร่าม  
5 นางสมคิด  มุ่งลิ้ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สมคิด  มุ่งลิ้ม  
6 นางบุญรวม  คำชื่น ผู้อำนวยการกองคลัง บุญรวม  คำชื่น  
7 นางสาวราตรี  จุลบุตร หัวหน้าสำนักปลัด ราตรี  จุลบุตร  
8 นายชินวัตร  ชาวดง ผู้อำนวยการกองช่าง ชินวัตร  ชาวดง  
9 นางสาวบุษรินทร์  หนังสือ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม บุษรินทร์  หนังสือ  

10 นางสาวคนึง  เปี่ยมจิตร์ รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ คนึง  เปี่ยมจิตร์  
11 นายสุเมธ  กรองกำธร รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ สุเมธ  กรองกำธร  
12 นางสาวกฤษณา  เหล็งบำรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฤษณา  เหล็งบำรุง  

 

เริ่มประชุม เวลา  13.3๐  น. 
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  เมื่อสมาชิกทุกท่านมาพร้อมกัน นายปกรณ์  คล้ายเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหม้อ  ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม 
พร้อมแจ้งให้ประธานสภาฯ  ดำเนินการเปิดประชุมตามวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1   ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) -  สวัสดีท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านหม้อและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      

ในวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2/๒๕63  วัน
จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม ๒๕63  ในวาระนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ เนื่องจากนายทัน     
ศรีอินทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  ได้แจ้งลาป่วยไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้ เนื่องมาจากอยู่
ในช่วงของการพักฟ้ืนร่างกายหลังการผ่าตัด 

ที่ประชุมสภาฯ  -  รับทราบ 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) – สำหรับในวาระการประชุมวาระที่ 2 เป็นต้นไป กระผมขออนุญาตให้ 
นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์  รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ ในการประชุม
ครั้งนี้ ขอเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี   2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 
กุมภาพันธ์     ๒๕63  ตามที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านตรวจสอบหากมีสิ่งอ่ืนใดที่ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม กรุณาชี้แจงเลยครับ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -   เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงขอมติในการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วต่อไป 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี    ๓  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
  - ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อปฏิบัติ 

๔.1  พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่1 
ประจำปี พ.ศ.2563  และแก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) โดย
ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580)  และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานั้น  เนื่องจาก
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ยังมีปัญหาความต้องของประชาชนบางส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อต้องดำเนินการ
แก้ไข อีกท้ังข้อมูลบางส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีความคลาดเคลื่อนต้อง
ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  จึงได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ
เพ่ิมเติมขึ้น    

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 22  ข้อ 22/1  และข้อ 22/2 

เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้ันตอนที่ระเบียบฯ กำหนด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  46 

แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย 
   ผู้บริหารจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  และแก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

ประจำปี พ.ศ.2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุมที่ได้แจกให้กับทุกท่านไป
แล้วนั้น 

   และรายการครุภัณฑ์ที่เพ่ิมเติม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุมที่ได้
แจกให้กับทุกท่านไปแล้วนั้น  จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  และแก้ไข เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที ่1 ประจำปี พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง   สังข์สุข) – ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  และแก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง   สังข์สุข) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอมติในการพิจารณา

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  
และแก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.
2563  และแก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 
5.1  แนวทางการให้บริการตัดต้นไม้ 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – สำหรับเรื่องแนวทางการให้บริการตัดต้นไม้ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อนั้น ได้กำหนดแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยจะดำเนินการตัดต้นไม้ในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านหม้อ ดังนี้ 

   1. ต้นไม้ที่ยื่นหรือมีก่ิงก้านลุกล้ำเข้ามาบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะ 
   2. ต้นไม้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ หรือต้นไม้ที่มีความเสี่ยงอาจ

ก่อให้เกิดอันตราย โดยอาจโค่นล้มทับทรัพย์สินหรือบ้านเรือนของประชาชน 
   3. หากมีความประสงค์ที่จะตัดต้นไม้ในบ้านที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล หรือที่เอกชน ขอให้ผู้

ที่มีความประสงค์นั้นติดต่อผู้ให้บริการ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดเก็บและขน
ย้ายให้เรียบร้อยด้วย 
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   สาเหตุที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อดำเนินการตัดต้นไม้ในบ้านที่อยู่อาศัยส่วน
บุคคลไม่ได้ หรือที่เอกชนไม่ได้เนื่องจาก หน่วยงานตรวจสอบได้ตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะเรื่อง
การให้บริการตัดต้นไม้ในที่ส่วนบุคคล หรือที่เอกชน ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถเข้า
ไปดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการ
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และต้องเป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  และจะสามารถดำเนินการได้ในกรณีต้นไม้ที่ลุกล้ำเข้าไปหรือกีดขวางทางหรือที่
สาธารณะ หรือต้นไม้ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 

5.2  รายงานความคืบหน้าและปัญหาในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ ซอยหัวกระถิน 1 หมู่ที่ 6 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ตามที่ อบต.บ้านหม้อ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2562  เพ่ือดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหัวกระถิน 
1 หมู่ที่ 6  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 452 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 1,762.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก  ขนาด 0.60 เมตร  
งบประมาณ 1,500,000 บาท  

โดยในขั้นตอนของการจัดหาผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างที่ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรศิวะก่อสร้าง  ซึ่งยื่นประกวดราคา
เป็นเงิน 1,110,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) อบต.บ้านหม้อ ได้ดำเนินการทำ
สัญญาในวันที่ 11 กันยายน 2562 และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 10 ธันวาคม 2562  ซึ่งสัญญานี้
ข้ามปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้เรียบร้อยแล้วในวงเงินตามสัญญา คือ 1,110,000 บาท 

ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินไปแล้ว คือ งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
98 เมตร  งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 98 เมตร คิดเป็นร้อย
ละ 22.5 ซ่ึงไดห้มดสัญญาแล้วและผู้รับจ้างได้ทิ้งงาน 

ในส่วนของงานที่จะต้องดำเนินการต่อไป คือ อบต.บ้านหม้อ จะต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่
เพ่ือทำงานในส่วนที่เหลือ   จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 

5.3  รายงานความคืบหน้าและปัญหาในการดำเนินโครงการเรียงหินใหญ่แบบแนวตั้ง (กล่อง
เกเบี้ยน) หมู่ที่ 2 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ตามที่ อบต.บ้านหม้อ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 2 
ระยะทาง 30 เมตร งบประมาณ 2,640,000 บาท  และมติที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562  ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเป็น โครงการเรียง
หินใหญ่แบบแนวตั้ง (กล่องเกเบี้ยน) หมู่ที่ 2 ระยะทาง 116 เมตร ระยะที่ 1 บ้านป้าอู่  49 
เมตร ระยะท่ี 2 บ้านคุณวีณา-บ้านลุงบัว 67  งบประมาณคงเดิม คือ 2,640,000 บาท  

   อบต.บ้านหม้อ ได้ทำสัญญาจ้างกับ หจก.พรศิวะก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่  
015/2562 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 งบประมาณ 2,200,000 บาท  สัญญาจ้างสิ้นสุด 
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10 ธันวาคม 2562 จำนวน 90 วัน  และบัดนี้สัญญาจ้างได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่
สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ ผู้รับจ้างเพียงเข้าไปปรับสภาพพ้ืนที่และมิได้ดำเนินการก่อสร้าง
ตามสัญญา  ทาง อบต.บ้านหม้อ จึงมีความประสงค์ขอบอกเลิกสัญญาเพ่ือจัดหาผู้รับจ้าง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป  โดยใช้งบประมาณตามสัญญาเดิม คือ 2,200,000 บาท  
เนื่องจากงบประมาณได้รับการอนุมัติไว้แล้วจึงเห็นควรให้ดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จ  จึงขอแจ้ง
ให้ที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 

5.3  รายงานความคืบหน้าและปัญหาในการดำเนินโครงการปักเสาเข็มเพื่อแก้ปัญหาการ
ทรุดตัวของของพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณศาลาเหมืองทะโมน หมู่ที่ 3 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    

บ้านหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปักเสาเข็มเพ่ือแก้ปัญหาการทรุดตัวของพ้ืนที่ริมตลิ่งแม่น้ำ
เพชรบุรีในพ้ืนที่บริเวณศาลาเหมืองทะโมน หมู่ที่  3  งบประมาณอนุมัติ 920,000 บาท         
ปักเสาเข็ม ขนาด 0.15x0.15 ม.x5.00 ม. ระยะทางรวม 66.00 เมตร  และอบต.บ้านหม้อ 
ได้ทำสัญญาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุมทองคำ โครงการปักเสาเข็มเพ่ือ
แก้ปัญหาการทรุดตัวของพ้ืนที่ริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีในพ้ืนที่บริเวณศาลาเหมืองทะโมน หมู่ที่ 3  
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 001/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  วงเงินตามสัญญาจ้าง 
จำนวน 915,000 บาท  ซึ่งตามสัญญาจ้างสิ้นสุด วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563  ระยะเวลาในการ
ก่อสร้างรวม 90 วัน  

   ขอแจ้งให้ทราบว่าการออกแบบโครงการได้กำหนดการปักเสาเข็มที่มีความยาว 5 เมตร 
แต่สภาพพ้ืนที่ไม่สามารถปักเสาเข็มลงไปได้ตามแบบแปลน ทำให้ต้องดำเนินการตัดหัวเสาเข็ม 
ความยาวของเสาเข็มจึงต้องลดลง ทางอบต.บ้านหม้อ เห็นว่าจะเสียประโยชน์ จึงให้กองช่างเพ่ิม
เนื้องานเพื่อชดเชยเนื้องานของเสาเข็มท่ีถูกตัดออกไป  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 

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

แจ้งมาว่าจะดำเนินการก่อสร้างถนนพร้อมขยายผิวจราจร ระยะท่ี 2 โดยจะก่อสร้างจากพ้ืนที่ของ
ตำบลบ้านหม้อ ไปจนสุดทางที่เขตตำบลบ้านลาด  ตามที่ได้มีการประสานงานกับหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณเรื่องของการระบายน้ำนั้น พบว่าจะมีการวางท่อระบายน้ำค่อนข้างครอบคลุม
พ้ืนที ่ แต่จะมีปัญหาในเรื่องต้นไม้ที่เราได้ทำการปลูกไว้ซึ่งจะต้องทำการขุดและรื้อแนวต้นไม้ออก
เพ่ือดำเนินการขยายผิวจราจรดังกล่าว  ขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบหากท่านใดสนใจที่จะนำต้นไม้
ไปใช้ประโยชน์ สามารถล้อมต้นไม้เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ได้  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ / สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 (นายปกรณ์  คล้ายเพ็ชร) – ขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติม ในเรื่องของการ

สร้างโรงเก็บของบริเวณด้านหลังอาคารอเนกประสงค์  โดยเท่าที่เห็นนั้นโรงเก็บของซึ่งสร้างแล้ว
เสร็จและใช้งานไปแล้วนั้นมีเสาที่ค่อมอยู่ตรงอ่างล้างมือบริเวณหน้าห้องน้ำ ซึ่งเวลาจะใช้งานอ่าง
ล้างมืออาจจะไม่สะดวกเท่าใดนัก  
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นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้กล่าวมานั้น ขอเรียน
ให้ทราบว่า การออกแบบเพ่ือดำเนินการก่อสร้างโรงเก็บของดังกล่าวนั้นมีข้อจำกัดในเรื่องของ
สภาพพ้ืนที่ที่มีจำกัด จึงทำให้ออกแบบและสร้างเพ่ือให้รองรับการใช้งานตามสภาพพ้ืนที่ 

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 
พยาบาลวิชาชีพ (นางสาวคนึง  เปี่ยมจิตร์) – ขออนุญาตแจ้งเพ่ิมเติม คือ เนื่องจากช่วงนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ทำให้มี

ความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดโรคไข้เลือดออก ซึ่งกองสาธารณสุขฯ จะดำเนินการจัดทำโครงการ
เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2563  โดยจะทยอยลงพ้ืนที่ทุกซอยเพ่ือ
รณรงค์พร้อมกับกำจัดแหล่งกำเนิดของยุงลาย และจะมีการแจกสเปรย์ตะไคร้ให้กับประชาชน  
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) - ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบอีกหรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข)  -   เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีเรื่องอ่ืนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้  และขอปิดประชุมครับ  

 
เลิกประชุมเวลา  16.15  น. 

 

        ปกรณ์  คล้ายเพ็ชร   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
                   (นายปกรณ ์ คล้ายเพ็ชร) 
                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


