
                                                                               
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4   ครั้งท่ี 1/2559 
วันท่ี  15  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2559     

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
 

**************************** 
ผูเขาประชุม 
 

ลําดับท่ี  ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมูท่ี  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุธี   โยธี ประธานสภา อบต. 1 สุธี   โยธ ี  

2 นายรัตน   ศรีมะณี รองประธานสภาฯ 3 รัตน   ศรีมะณี  

3 นายก่ิง   บุทธนา สมาชิกสภา อบต. 1 ก่ิง   บุทธนา  

4 นายสมหมาย   ภูมิสถาน สมาชิกสภา อบต. 2 สมหมาย   ภูมิสถาน  

5 นายคํากอง   โยธี สมาชิกสภา อบต. 2 คํากอง   โยธ ี  

6 นายสนั่น   สิทธิศร สมาชิกสภา อบต. 3 สนั่น   สิทธิศร  

7 นายสุหราย   พงษเพชร สมาชิกสภา อบต. 4 สุหราย   พงษเพชร  

8 นายพุฒ   ศรีมะณี สมาชิกสภา อบต. 5 พุฒ   ศรีมะณี  

9 นายสิทธิโชค   ศรีมะณี สมาชิกสภา อบต. 5 สิทธิโชค   ศรีมะณี  

10 นายบัญชา   สมาคม สมาชิกสภา อบต. 6 - ลา 

11 นายสวาง   พงษวัน สมาชิกสภา อบต. 6 สวาง   พงษวัน  

12 นายสถาวร   ไกแกว สมาชิกสภา อบต. 7 สถาวร   ไกแกว  

13 นายหา   บัวจันทร สมาชิกสภา อบต. 7 หา  บัวจันทร  

14 นายงา   ทองเลิศ สมาชิกสภา อบต. 8 งา   ทองเลิศ  

15 นายสมพงษ   กรรมธร สมาชิกสภา อบต. 8 สมพงษ   กรรมธร  

16 นายสาลี   โพนปลัด สมาชิกสภา อบต. 9 สาลี   โพนปลัด  

17 นายสมาน   โยธี สมาชิกสภา อบต. 9 สมาน   โยธ ี  

18 นายลอน   โยธี สมาชิกสภา อบต. 10 ลอน   โยธ ี  

19 นายนิคม   คําภา สมาชิกสภา อบต. 10 นิคม   คําภา  

20 นายสมบุญ   ผองใส สมาชิกสภา อบต. 11 สมบุญ   ผองใส  

21 นายแกน   ศรีเพ็ง สมาชิกสภา อบต. 11 ดแกน   ศรีเพ็ง  
22 นางสาวนฤพร   อายุวงศ เลขานุการสภาฯ 4 นฤพร   อายุวงศ  

 
 
 
 
 
 
 

/ผูเขารวม ... 
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ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมูท่ี ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุรชัย  ยุติธรรมนนท นายอําเภอไพรบึง  สุรชัย  ยุติธรรมนนท  

2 นางสุวภัทร   อุโลก นายก อบต. - สุวภัทร   อุโลก  
3 นายสุนทร   โยธี รองนายก อบต. - - ลา 
4 นายสมจิตร   พุมพันธ รองนายก อบต. - สมจิตร   พุมพันธ  
5 นายวรปรัชญ  ปรางมาศ เลขานุการนายก - วรปรัชญ  ปรางมาศ  
6 นายนฤทธิ์   กาเมือง รองปลัด อบต. - นฤทธิ์   กาเมือง  
7 นายสําเภา  พิจารณ ท่ีปรึกษานายก - สําเภา  พิจารณ  
๘ นายปรีชา  สาระไทยวีรกุล ผูใหญบาน 9 ปรีชา  สาระไทยวีรกุล  
๙ นายชันชา  บุญโย ผูชวยผูใหญบาน 1 ชันชา  บุญโย  

๑๐ นายสุเทพ  โยธี ผูชวยผูใหญบาน 10 สุเทพ  โยธี  
11 นายวินัย  พิจารณ ผูใหญบาน 1 วินัย  พิจารณ  
12 นายวี  ไกแกว ประธาน อปพร. 11 วี  ไกแกว  
13 นายตัน  ประจักษจิตร ผูชวยผูใหญบาน 11 ตัน  ประจักษจิตร  
14 นายสุชาติ  โยธี ผูใหญบาน 10 สุชาติ  โยธ ี  
15 นางสาวจิรนันท  เตมีย หัวหนาสํานักปลัด อบต.  จิรนันท  เตมีย  
16 นายธนกร  แกวธรรม ผอ.โรงเรียนบานปราสาทเยอ  ธนกร  แกวธรรม  
17 นางสาวนิภาพร  โยธี ผช.จนท.บันทึกขอมูล  นิภาพร  โยธ ี  
18 นางสาวสุพัส  ศรีสะอาด พยาบาลวิชาชีพ  สุพัส  ศรีสะอาด  
19 นายกรกฎ  พวงเพชร ผูใหญบาน 3 กรกฎ  พวงเพชร  

 

ผูมาประชุม   21  คน 
ผูไมมาประชุม -  คน 
ลาประชุม      1  คน 
ผูเขารวมประชุม ตามบัญชีรายชื่อแนบทาย 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

เม่ือท่ีประชุมพรอม  และครบองคประชุม  นางสาวนฤพร   อายุวงษ  เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  เชิญนายสุธี   โยธี   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  เปดการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1 ประจําป  พ.ศ. 2559  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - การประชุมสภาในครั้งนี้ นายบัญชา  สมาคม ส.อบต.บานกันตรุม หมูท่ี 6 ไดทําหนังสือขอ 

ลากิจ เนื่องจากในหมูบานกันตรุมไดจัดงานฌาปนกิจศพ นางทรัพย  ไชยโชติ จะมีการ
ประชุมเพลิง เวลา 10.00 น. ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 และไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี
เปนพิธีกรในงานดังกลาว จึงไมสามารถเขารวมการประชุมได  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย 2) 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 
 /ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ 1. การกําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถ่ิน ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 กันยายน  2559 

 เชิญนายก อบต.ชี้แจง 
นายกฯ - ดวยอําเภอไพรบึง ไดรับแจงจากจังหวัดศรีสะเกษ วาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เม่ือวันท่ี 13 

กันยายน 2559 เห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถ่ิน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการนําเงิน
สะสมมาใช ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ โดยใหกระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการ
ตามมาตรการดังกลาว กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 4 กําหนดหลักเกณฑการใช
จายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 
2559 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนแนวทางปฏิบัติ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย 2) 

ท่ีประชุม - รับทราบ   
ประธานสภาฯ 2. กําหนดเขตควบคุมไฟปาในเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษทองท่ีจังหวัดศรีสะเกษ ประจําป พ.ศ. 

2560  
 เชิญนายกชี้แจง 
นายกฯ - ดวยอําเภอไพรบึง ไดรับแจงจากจังหวัดศรีสะเกษ วาไดสงประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง

กําหนดเขตควบคุมไฟปาในเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษทองท่ีจังหวัดศรีสะเกษ ประจําป พ.ศ. 2560 
 - ในชวงฤดูแลงของทุกป มักจะเกิดไฟปาข้ึนเปนประจํา สาเหตุสําคัญประการหนึ่งของการ

เกิดไฟปา เกิดจากการเผาไร ฟางขาว ซังขาวโพด หญาและวัชพืชในท่ีดินทํากินของเกษตรกร
ท่ีอยูใกลพ้ืนท่ีปา เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกโดยไมมีการควบคุมในท่ีสุดไฟก็ไหมลุกลามเขาไป
ติดพ้ืนท่ีปากลายเปนไฟปาข้ึน ดังนั้น เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายจากไฟปาดังกลาว 
อีกท้ังใหราษฎรไดมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาไฟปา อาศัยอํานาจตามมาตรา 
15 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 จึงกําหนดใหพ้ืนท่ีแนบ
ทายประกาศนี้ เปน “เขตควบคุมไฟปา” และกําหนดมาตรการในการปองกันไฟปา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 3) 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
2.1 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2559 เม่ือวันท่ี 8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ประธานสภาฯ - ตามเอกสารรายงานการประชุมท่ีทุกทานไดรับ  ขอใหตรวจดูวามีรายละเอียดหรือขอความ
ท่ีไมตรงกับการท่ีเราไดประชุมกันไปแลวหรือไม หากมีก็ขอใหแจงเลขานุการสภาได
ปรับเปลี่ยนใหถูกตองดวย   

ท่ีประชุมฯ - ตรวจสอบแลวไมมีการแกไข 
 
 

/ ประธานสภาฯ ... 
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ประธานสภาฯ  - ขอมติสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ       
สมัยวสิามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2559 เม่ือวันท่ี 8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ท่ีประชุมฯ  - มติเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2559 เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2559 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ 3.1 การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป 

พ.ศ. 2560 ตามขอ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

 - เชิญสมาชิกฯ กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําป พ.ศ. 2560 ตามขอ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  โดยขอผูรับรอง จํานวน 2 ทาน เชิญครับ 

นายก่ิง  บุทธนา - กระผมขอเสนอการกําหนดสมัยประชุม 3 สมัย 
ส.อบต.หมูท่ี 1  
นายสมพงษ กรรมธร - ผูรับรองคนท่ี 1 
ส.อบต.หมูท่ี 8 
นายสถาวร ไกแกว - ผูรับรองคนท่ี 2 
ส.อบต.หมูท่ี 7 
ประธานสภาฯ - มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ - ถาไมมีทานใดเสนอ จึงถือเปนมติท่ีประชุมในการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2560 โดยกําหนดเปนจํานวน 3 สมัย  
 - เม่ือกําหนดสมัยการประชุมฯไว 3 สมัยแลว กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะเวลา

ของสมัยประชุมสามัญประจําปวา การประชุมแตละสมัยอยูในหวงเวลาใด และมีกําหนดก่ีวัน 
โดยขอผูรับรอง จํานวน 2 ทาน เชิญครับ 

นายแกน ศรีเพ็ง - กระผมขอเสนอ สมัยท่ี 1 ในหวงวันท่ี 1-15 เดือนกุมภาพันธ 2560 กําหนด 15 วัน 
ส.อบต.หมูท่ี 11 
นายนิคม คําภา - ผูรับรองคนท่ี 1 
ส.อบต.หมูท่ี 10 
นายสมบุญ ผองใส - ผูรับรองคนท่ี 2 
ส.อบต.หมูท่ี 11 
ประธานสภาฯ - มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  
ท่ีประชุม - ไมมี 
นายคํากอง โยธี - กระผมขอเสนอ สมัยท่ี 2 ในหวงวันท่ี 1-15 เดือนพฤษภาคม 2560 กําหนด 15 วัน 
ส.อบต.หมูท่ี 2 
นายพุฒ ศรีมะณี - ผูรับรองคนท่ี 1 
ส.อบต.หมูท่ี 5 
นายสนั่น สิทธิศร - ผูรับรองคนท่ี 2 
ส.อบต.หมูท่ี 3 
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ประธานสภาฯ - มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  
ท่ีประชุม - ไมมี 
นายลอน โยธี - กระผมขอเสนอ สมัยท่ี 3 ในหวงวันท่ี 1-15 เดือนสิงหาคม 2560 กําหนด 15 วัน 
ส.อบต.หมูท่ี 10 
นายสาลี โพนปลัด - ผูรับรองคนท่ี 1 
ส.อบต.หมูท่ี 9 
นายงา ทองเลิศ - ผูรับรองคนท่ี 2 
ส.อบต.หมูท่ี 8 
ประธานสภาฯ - มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ - กระผมขอสรุป การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ

ประจําป พ.ศ. 2560 ตามขอ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และขอมติท่ีประชุม 

   - สมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ. 2560 

     สมัยท่ี 1 ในหวงวันท่ี 1-15 เดือนกุมภาพันธ 2560  กําหนด 15 วัน 
     สมัยท่ี 2 ในหวงวันท่ี 1-15 เดือนพฤษภาคม 2560  กําหนด 15 วัน 
     สมัยท่ี 3 ในหวงวันท่ี 1-15 เดือนสิงหาคม 2560    กําหนด 15 วัน 
ท่ีประชุมฯ  - มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบ การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ และระยะเวลาของสมัย 

ประชุมสามัญประจําป พ.ศ. 2560 ตามขอ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547    

พักการประชุมเวลา 10.30 น. (รอองคประชุม) 
เริ่มการประชุมเวลา 10.45 น. 

ประธานสภาฯ  3.2 การจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  
   เชิญนายกชี้แจง 
นายกฯ   - คําแถลงงบประมาณ ประกอบการจายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือขอ 

อนุมัติสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ เพ่ือจายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 1 
1. สถานะทางการคลัง 

1.1 ดานเงินคงคลัง 
- เงินสะสม (ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) จํานวน 3,361,673.68 บาท 
- เงินทุนสํารองเงินสะสม (ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559)    จํานวน 
3,749,284.41 บาท 

   2. รายละเอียดการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมครั้งท่ี 1/2560 
        - เงินสะสม   จํานวน   3,361,673.68 บาท 
        - กันเงินคาใชจายจําเปน จํานวน  1,900,587.87 บาท 
        - คงเหลือเงินสะสมหลังกัน จํานวน  1,461,085.81 บาท 
        - ขออนุมัติจายขาด  จํานวน  1,460,900.00 บาท 
   บันทึกหลักการและเหตุผล 
   หลักการ  
   งบประมาณรายจายท้ังสิ้น    ยอดรวม    1,460,900.00   บาท 
 /แยกราย ... 
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   แยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังนี้ 
   ก.ดานบริหารชุมชนและสังคม (00200)  ยอดรวม    1,460,900.00   บาท 
     แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  ยอดรวม    1,460,900.00   บาท 
   เหตุผล 
    เพ่ือใชในการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ี การแกไขปญหาและบรรเทาความ 

เดือดรอนของราษฎรในพ้ืนท่ี จึงขอเสนออนุมัติจายขาดเงินสะสม สําหรับดําเนินการ เพ่ือให
สภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ พิจารณาอนุมัติตอไป 

   รายละเอียดงบประมาณจายขาดสะสมประจําปงบประมาณ 2560 
   - ประมาณการรายจาย จําแนกรายหนวยงาน และตามแผนงานของกองชาง ประมาณการ 

รายจายท่ัวไปรวมท้ังสิ้น 1,460,900.00 บาท  แยกเปน ดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

   1. คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ (420900) 
     1.1 โครงการกอสรางสะพานทอลอดเหลี่ยม(บล็อกคอนเวิรด) บานปราสาทเยอใต หมูท่ี 
2 ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกวาง 2.40 x 2.40 เมตร ยาว 
8 เมตร จํานวน 2 ชอง ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอกําหนด ประมาณ
การกอสรางจํานวน 499,000.- บาท (สี่แสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) 
2. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง (421100) 

2.1 โครงการซอมแซมถนนลูกรังหรือหินคลุกภายในตําบลปราสาทเยอ จํานวน 4 สาย 
ดังนี้ 

2.1.1 ซอมแซมถนนลูกรังบานปราสาทเยอ หมูท่ี 1 – คลองสหกรณ (ถนนสายบาน
ปราสาทเยอ หมูท่ี 1 – คลองสหกรณ) ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ    
กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,390.00 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ
กําหนด ประมาณการกอสรางจํานวน 231,000.- บาท (สองแสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 

2.1.2 ซอมแซมถนนหินคลุก หมูท่ี 11 – คลองสหกรณ (ถนนสายบานนายกรกฏ พวง
เพ็ชร หมู ท่ี 11 – คลองสหกรณ) ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ        
กวาง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ
กําหนด ประมาณการกอสราง 126,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนหกพันบาทถวน) 

2.1.3 ซอมแซมถนนหินคลุกสายบานหนองพัง หมูท่ี 4 – บานตราด เขตตําบลไพรบึง 
(ถนนสายบานหนองพังหมูท่ี 4 – บานตราด) ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ
กําหนด ประมาณการกอสรางจํานวน 59,900.- บาท (หาหม่ืนเกาพันเการอยบาทถวน) 

        2.1.4 ซอมแซมถนนหินคลุกสายบานเตรี๊ยะ หมูท่ี 5 – บานกันตรุม หมูท่ี 6 (ถนนสาย 
บานเตรี๊ยะหมูท่ี 5 – บานกันตรุมหมูท่ี 6) ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
กําหนด ประมาณการกอสรางจํานวน 189,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนเกาพันบาทถวน) 
2.2 โครงการขุดลอกคลองสหกรณ หมูท่ี 11 – หวยชลัง ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง 
จังหวัดศรีสะเกษ ปากบนกวาง 9.00 เมตร กนคลองกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,240 เมตร  
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอกําหนด ประมาณการกอสราง จํานวน 
356,000.- บาท (สามแสนหาหม่ืนหกพันบาทถวน) (ตามเอกสารแนบทาย 4) 
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ประธานสภาฯ - ขอบคุณทานนายกฯ ท่ีชี้แจง ขอใหสมาชิกทุกทาน พิจารณาในแผนและตรวจสอบ
รายละเอียดของขอมูลใหถูกตอง มีทานใดจะสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ ถาไมมี ขอมติท่ีประชุมการจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  
ท่ีประชุม - มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบการจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบล  

ปราสาทเยอ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
ประธานสภาฯ - เรื่องอ่ืนๆ ไมทราบวามีทานใดจะชี้แจงเรื่องใดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
นายสมบุญ ผองใส - ขอขอบคุณสําหรับโครงการจายขาดฯ บานประอาง หมูท่ี 11 
ส.อบต.หมูท่ี 11 1. ซอมแซมถนนหินคลุก หมูท่ี 11 – คลองสหกรณ (ถนนสายบานนายกรกฏ  พวงเพ็ชร   

หมูท่ี 11 – คลองสหกรณ) 
 2. โครงการขุดลอกคลองสหกรณ หมูท่ี 11 – หวยชลัง 
นายแกน ศรีเพ็ง - อยากใหมีมาตรการในการรักษาถนน เนื่องจากมีรถบรรทุกขนดินหนักสัญจรผานเสนทาง 
ส.อบต.หมูท่ี 11 ตลอดเวลา จึงทําใหเกิดมลพิษและทําใหถนนเสียหาย และนอกจากนั้นยังมีการปลูกตนยูคา 

ซ่ึงรากของตนยูคาทําใหถนนชํารุดไดงาย จึงอยากใหผูนําชุมชนประชุมหมูบาน เพ่ือกําหนด
กฎ ระเบียบ และขอบังคับในการใชถนนสัญจรไป – มา ดวย 

นายคํากอง โยธี - กระผมเห็นดวยกับทานแกน ศรีเพ็ง ส.อบต.หมูท่ี 11 ควรหามาตรการในการใชถนน  
ส.อบต.หมูท่ี 2 1. รถขนดิน ในการวิ่ง ควรกําหนดเวลาใหชัดเจน เพ่ือปองกันอันตราย 
 2. อันตรายท่ีเกิดจากตนไมยืนตาย คือ ตนไมบกขางทางถนนเสน 2111 – ไปวัดปราสาทเยอ

เหนือ เนื่องจากเปนตนไมท่ียืนตาย เกรงวาจะหักโคนลงมาและเปนอันตรายตอผูท่ีสัญจรไป – 
มา ตลอดจนเด็กนักเรียนท่ีเดินทางไปโรงเรียนทุกวัน 

 3. ตนยูคาลิปตัสท่ีปลูกขางถนน ทําใหถนนชํารุดและบดบังวิสัยทัศนในการสัญจร 
 และขอเพ่ิมเติมเรื่อง รถเก่ียวขาว ควรมีมาตรการในการเก็บคาบริการ  
นายสนั่น สิทธิศร - กระผมเห็นดวยกับโครงการจายขาดฯ โดยเฉพาะ 
ส.อบต.หมูท่ี 3 1. ซอมแซมถนนหินคลุก หมูท่ี 11 – คลองสหกรณ (ถนนสายบานนายกรกฏ    พวงเพ็ชร 

หมูท่ี 11 – คลองสหกรณ) 
2. ซอมแซมถนนสาย บานเตรี๊ยะหมูท่ี 5 – บานกันตรุมหมูท่ี 6ซ่ึงเปนถนนท่ีชํารุดและการ 
สัญจรก็คอนขางยากลําบาก จึงอยากใหซอมแซมอยางเรงดวนและขอเพ่ิมเติมในสวนของ 
มาตรการ การออกกฎ ระเบียบหรือขอบังคับเรื่องของรถขนดินและเก่ียวขาวเชนกัน 

นายวินัย พิจารณ - ซอมแซมถนนลูกรังบานปราสาทเยอ หมูท่ี 1 -คลองสหกรณ (ถนนสายบานปราสาทเยอ หมู 
ผูใหญบานหมู 1 ท่ี 1 – คลองสหกรณ) เสนนี้น้ําจะทวมทุกป กระผมจึงอยากจะเสนอวา เวลาทําการซอมแซม

ไมอยากใหเกรดหนาดินออก เพราะยิ่งเกรดยิ่งทําใหถนนบาง จุดไหนตํ่าหรือเปนหลุมเปนบอก็
ควรจะเพ่ิมลูกรัง เพ่ือใหไดความสูงเทากันและขอ เพ่ิมเติม ถนนสายบานปราสาทเยอ – บาน
เขวา ตําบลสุขสวัสด์ิ ซ่ึงถนนเสนนี้จะมีรากตนยูคาใหญมากท่ีแทงรากเขามาใตพ้ืนคอนกรีต 
แตถามีการซอมแซมจะแจงเจาของพ้ืนท่ีตัดออกให 

นายกรกฎ พวงเพชร - ตอเนื่องจากนายวินัย พิจารณ ผูใหญบานหมูท่ี 1 ในเรื่องของการซอมแซมถนน  
ผูใหญบานม .3  1. การซอมแซมถนนในชวงฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิต จะทําใหถนนพังเสียหายมากข้ึนกวาเดิม  

ดังนั้น ควรดูหวงเวลาในการดําเนินการใหเหมาะสมดวย 
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2. ขอบคุณท่ีสภาฯ เห็นชอบ ซอมแซมถนนหินคลุก หมูท่ี 11 – คลองสหกรณ (ถนนสาย 
บานนายกรกฏ พวงเพ็ชร หมูท่ี 11 – คลองสหกรณ)  
3. เรื่องของรถเก่ียวขาวและรถบรรทุกดิน เห็นดวยกับทานท่ีกลาวมา ควรมีมาตรการรองรับ
ใหเหมือนกันท้ังตําบล 11 หมูบาน 
4. การเสนอโครงการบรรจุในแผนควรจะพิจารณาวาจะเดือดรอนในระยะยาวหรือไม 

ประธานสภาฯ - กระผมก็เห็นดวยกับทุกทานท่ีกลาวมา  
1. ในเรื่องของการเสนอโครงการบรรจุในแผนฯ นั้น ตองผานกระบวนการประชาคมหมูบาน
กอนอยูแลวจึงสามารถบรรจุลงแผนได ซ่ึงหมูบานแตละหมูบานมีการเสนอโครงการ
เรียงลําดับความสําคัญ เพ่ือนําเสนอใหดําเนินการตอไป 
2. สําหรับหัวขอกฎหมายขอใหรองปลัดฯ ชวยชี้แจงระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของวา 
สามารถดําเนินการไดอยางไรบาง เชิญครับ 

รองปลัดฯ - 1. รถขนดิน ถารถขนดินทําถนนพัง ก็ตองรับผิดชอบ แตแนวทางนาจะมี แตขอใหปรึกษา
ทางดานกฎหมายท่ีเก่ียวของและขอใหหมูบานประชุมเพ่ือหามาตรการแกไขตอไป 

   2. รถเก่ียวขาว ทางดานหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ใหอํานวยความสะดวกใน
เรื่องของการเดินทางรถเก่ียวนวด มีมาตรการไมเกินไรละ 600 บาท ถาหากเราเก็บ
คาบริการอาจจะมีการยกรถกลับ ซ่ึงอาจจะทําใหประชาชนเดือดรอนได 

   3. ตนไมบก ถาอยูในพ้ืนท่ีมีเจาของใหแจงเจาของพ้ืนท่ีตัด แตถาเปนของสาธารณะให
ผูใหญบานซ่ึงเปนเจาพนักงานปกครองทองท่ีรองขอตอนายอําเภอเปนผูสั่งการอนุญาต โดย
อบต.ไมมีอํานาจเขาไปตัดตนไมนั้น แตถากรณีท่ีเกิดอันตราย ในเชิงปองกันใหผูใหญบาน
ดําเนินการขออํานาจนายอําเภอสั่งการ ขออนุญาตตามข้ันตอนใหถูกตอง 

   4. ตนยูคาลิปตัสท่ีเซาะพ้ืนถนนคอนกรีตแตกนั้น ในเรื่องนี้กระผมเคยใหคําแนะนําไปแลว 
ตัวอยางเชน ถนนคอนกรีตของหมูท่ี 1 ท่ีพัง เนื่องจากน้ําเซาะใตฐานคอนกรีต รากยูคาดัน
ข้ึนมาทําใหถนนชํารุด เพราะฉะนั้นตองแจงเจาของยูคาฯตัดออก พรอมท้ังรื้อตอยูคาฯ ออกดวย 

ประธานสภาฯ - ขอบคุณรองปลัดฯ ท่ีชี้แจง มีทานใดจะเพ่ิมเติม 
นางสาวสุพัส ศรีสะอาด - ขอแจงนโยบายของกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุติดบาน 
ตัวแทน รพ.สต. ติดเตียง โดยมีผูดูแลคือ อสม. แต อสม.ตองไดรับการอบรม โดยตําบลปราสาทเยอเปนตําบล

นํารองเขาสูปท่ี 2 โดยมีขอเสนอหลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติป 2559 ซ่ึงจะเปนปแรกท่ีจะเปดงานการดูแลผูสูงอายุเปนครั้ง
แรกเพ่ือรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุของไทย โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณ
จํานวน 600 ลานบาทเพ่ือเปนคาใชจายเพ่ือบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ซ่ึง
ในป 2559 นี้ ท่ีจะเริ่มเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 นั้น จะเนนการดูแลผูสูงอายุติดบานติด
เตียงกวาแสนคน ภายใน 3 ปจะขยายใหครบประมาณลานคน เปนการสนับสนุนงบให
สถานพยาบาลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง นอกจากนั้นยังไดมีการ
ขยายสิทธิการคลอด โดยไมจํากัดจํานวนครั้งดวย และเพ่ิมการใหวัคซีน IPV หรือวัคซีน 
ปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีด จากเดิมท่ีมีสิทธิประโยชนวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน
เทานั้น แตท้ังนี้วัคซีน IPV นั้นตองไดรับการบรรจุในบัญชียาหลักแหงชาติกอน รวมท้ังเพ่ิม
ขอบเขตบริการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ซ่ึงจะดําเนินการรวมกับกรมควบคุมโรค เพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดผูติดเชื้อรายใหม  จึงขอชี้แจงใหทราบและหากมีความคืบหนาอยางไรจะแจง
ใหทราบตอไป 
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ประธานสภาฯ  - ขอบคุณทาง รพ.สต. ท่ีใหขอมูล 
นายสมจิตร พุมพันธ - กระผมขอฝากในเรื่องของซอมไฟฟาสาธารณะ หากหมูบานไหนไฟฟาสาธารณะดับ ขอให
รองนายก อบต.  มาเขียนคํารองท่ี อบต. เสนอเรื่องตามข้ันตอนเม่ือผูบริหารลงนามแลว ประสานเบิกอุปกรณ 

กับทางกองชาง แลวเจาหนาท่ีจะไปซอมให 
ท่ีประชุมฯ  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - มีทานใดประสงคจะเสนอหรือชี้แจงกรณีใดอีกหรือไม 
ท่ีประชุมฯ - ไมมี 
ประธานสภาฯ - ขอเลิกและปดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/๒๕๕9 
 
เลิกประชุมเวลา 15.00  น. 
 
 
 

 (ลงชื่อ)    นฤพร   อายุวงศ     ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                 (นางสาวนฤพร   อายุวงศ) 

                                   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 

 
(ลงชื่อ)  บัญชา  ลาสมาคม    ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)     สนั่ น   สิทธิศร   ผูตรวจรายงานการประชุม 

   (นายบัญชา   สมาคม)                 (นายสนั่น   สิทธิศร) 
      กรรมการตรวจรายงานการประชุม                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)       แกน   ศรีเพ็ง       ผูตรวจรายงานการประชุม 

       (นายแกน   ศรีเพ็ง) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 (ลงชื่อ)    สุธี   โย  ธี     ผูรบัรองรายงานการประชุม 

        (นายสุธี   โยธี) 
                                   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 

 
 

 


