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ก่อนระเบียบวาระการประชุม ท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

     1.1 รับโอน (ย้าย)  พนักงานส่วนต าบล 

ประธาน ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพอ  อ าเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา
มีความประสงค์ขอโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบลเพื่อด ารงต าแหน่ง  
ที่ว่าง  ดังนี้   

1. นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ  6   จ านวน  1  อัตรา 
2. นักบริหารงานการคึกษา ระดับ  6   จ านวน  1   อัตรา 

    3.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  ระดับ  3- 5/6 ว    จ านวน  1  อัตรา 
4.  นิติกร   ระดับ  3- 5/6 ว   จ านวน  1  อัตรา 
5.  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ระดับ  1-3/4   จ านวน  1  อัตรา 
6.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ  2-4/5   จ านวน  1  อัตรา  

7.  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ  2-4/5   จ านวน  1  อัตรา 
8.  เจ้าหน้าที่พัสดุ   ระดับ  1-3/4   จ านวน  1  อัตรา 
9.  ช่างโยธา   ระดับ  ระดับ  1-3/4   จ านวน  1  อัตรา    
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ  หากผู้ใดมีความประสงค์ที่จะโอน  
(ย้าย)  ให้ส่งค าร้องขอโอน (ย้าย)  ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงาน
ส่วนต าบล  หนังสือรับรองความประพฤติ  และหนังสือยินยอมของ
ผู้บังคับบัญชาไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพอ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
3.1  การเตรียมพร้อมเร่ืองภัยพิบัติจากธรรมชาติ 

ประธาน เร่ืองภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ในหมู่บ้านของเราเคยเกิดเหตุการณ์มาแล้ว 
คือ ไฟลามทุ่ง  3  คร้ัง  น้ าแห้งประชาชนขาดน้ าใช้ในหน้าแล้ง  พอถึง
หน้าฝน น้ าท่วม ลมแรง  ท าให้เกิดความเสียหายกับประชาชนจ านวน
มาก  การช่วยเหลือในเหตุการณ์อย่างนี้  อบต .ต้องท าการช่วยเหลือ ได้
ทันท่วงที  ดังนั้นอบต .ต้องเตรียมพร้อมเพื่อรั บมือกับวิกฤตการณ์และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ  เราจะเตรียมพร้อมโดยการ
ส ารวจอุปกรณ์  เคร่ืองมือต่างๆ  ที่อบต .มีอยู่แล้ว  เช่น  เรือ  เสื้อชูชีพ  
ตรวจสอบสภาพให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะใช้งาน  สิ่งไหนช ารุดก็ท า
การซ่อมแซม  และจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา   เราขาดบุคลากรที่ช านาญ
เฉพาะทาง  คนน าเรือไม่ช านาญ  ท าให้เรือล่มได้รับบาดเจ็บด้วย       
ผมต้องการ เตรียมบุคล ากรให้พร้อม  โดยจะจัดฝึกอบรม อปพ ร. ไว้  
เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น  พวกเขาสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที  และผมได้เข้าประชุมโครงก ารเครือข่าย
จัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติ  โดยชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  เป็นโครงการเอกชนเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือ
เมื่อเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ  เราอาจจะได้ร่วมมือกันท างาน 

นางสาวณัฐวรา           ตามความเป็นจริงแล้ว  อปพร.  ต้องมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี 
ปลัดอบต.   อปพร. ต้องขึ้นทะเบียน  เพื่อท างานแล้วสามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได้   
หัวหน้าส่วนโยธา  ควรจะอบรม  อปพร.  เก่าก่อนที่มีอยู่แล้วประมาณ  20  คน 

ประธาน ผมต้องการหมู่บ้านละ  10  คน  4  หมู่บ้านรวม  40  คน  ขึ้นทะเบียนไว้  
เพื่อออกปฏิบัติงานสามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได้  ผมต้องการบูรณาการก าลัง
พล  

หัวหน้าส่วนการคลัง ให้น าเข้าในแผนก่อน    อาจจะเสร็จภายในต้นปีหน้า 
ประธาน ผมว่าน่าจะเปิดกรอบไว้ก่อน 

  3.2  เร่ืองสถานที่จัดต้ังศูนย์เด็กเล็ก 
 ผมได้ไปติดต่อกับส านักพระพุทธเรียบร้อยแล้ว  แจ้งให้ทางส านัก พระ

พุทธทราบเร่ืองการออกใบยินยอมให้อบต .ใช้ที่ธรณีสงฆ์ในการสร้าง
ศูนย์เด็กเล็ก 
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นางสาวณัฐวรา   ต้องแจ้งว่าจะใช้ที่ดินตรงไหน 

ประธาน ที่เลือกเอาไว้มี  2  แห่ง  คือในบริเวณโรงเรียนวัดหน้าถ้ ากับที่ริมถนน
ใหญ่ปากทางเข้าซอยบ้านม่วงคู้  ที่ประชุมเห็นว่าตรงไหนเหมาะสม   

หัวหน้าส่วนโยธา ผมว่าที่บริเวณโรงเรียนวัดหน้าถ้ าเหมาะสม  เพราะอยู่ในบริเวณ
โรงเรียนด้วยกัน  เป็นศูนย์กลางผู้ปกครองทั้ง  4  หมู่  สามารถมาส่ง
บุตรได้ที่เดียว 

ปลัด อบต. ด้านนอกที่ติดกับถนนใหญ่ก็เหมาะสม  เพราะเป็น เอกเทศสามารถ
ขยายปรับปรุงได้ง่าย 

หัวหน้าส่วนการคลัง บริเวณโรงเรียนวัดหน้าถ้ าก็เหมาะสมดี  สะดวกกับผู้ปกครองที่มาส่งพี่
และน้องที่เดียวกัน  ปลอดภัยด้วย 

นายอัมรัน ผมก็เห็นว่าในโรงเรียนวัดหน้าถ้ าก็ดี  เป็นศูนย์กลางทั้ง  4  หมู่  
ผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานได้สะดวก 

ประธาน ตกลงเป็นที่บริเวณโรงเรียนวัดหน้าถ้ า  ผมจะ ไปขอโฉนดที่ดินกับท่าน
เจ้าอาวาส  เพื่อจะไปยื่นขอใบยินยอมจากส านักพระพุทธต่อไป 

  3.3  เร่ืองการส่งมอบการถ่ายโอนถนน  2  สาย  แหล่งน้ า  1  
แห่ง  เชิญฝ่ายโยธา 

หัวหน้าส่วนโยธา ผู้บริหารชุดที่แล้วได้รับมอบการถ่ายโอนถนน  2  สายกับแหล่งน้ า       
1  แห่ง   ซึ่งนายยะโก ะ  เจ ะแต  ได้เซ็นรับมอบไว้แต่ไม่ได้น าเข้าที่
ประชุม  มีหนังสือภารกิจ การถ่ายโอนมาให้เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  
2550  ดังนี ้

 1.  ถนนลาดยางสายเพชรเกษม - วัดถ้ าคูหาภิมุข ยาว  0.6095 กิโลเมตร 
 2.  ถนน คสล.สายบ้านหน้าถ้ า  (ระหว่างบ้านมะหะกับบ้านมะพร้าว)            

     ยาว  0.400  กิโลเมตร 
 3. โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูคลองน้ า  ม.1  ต.หน้าถ้ า 
ที่ประชุม รับทราบการถ่ายโอนถนน  2  สาย  แหล่งน้ า  1  แห่ง  ตามรายละเอียด

ที่หัวหน้าส่วนโยธาแจ้งและน าเข้าที่ประชุมสภารับโอนต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่นๆ 

  4.1  เร่ืองน้ าประปา 
ประธาน มีปัญหาเร่ืองคุณภาพน้ า  ผมได้เป็นส ารวจน้ าประปาบริเวณบ้านป้าฉาย  

น้ าขุ่นมาก  ผลน่าจะมาจากที่เจ้าหน้าที่ท าการล้างท่อคงล้างออกไม่
หมด  ได้แจ้ง ให้ฝ่ายโยธาไปตรวจสอบคุณภาพน้ าวันต่อวัน  และผมก็
ได้ไปตรวจสอบดูใหม่ปรากฏว่าตอนนี้คุณภาพน้ าดีขึ้น  แต่ขอให้ฝ่าย
โยธายังคงตรวจสอบสภาพน้ าต่อไป 

หัวหน้าส่วนการคลัง ขอเพิ่มเติม เร่ืองน้ าประปา  ตามที่ปลัดอบต .ท าบันทึกให้ส่วน การคลัง
เมื่อปี  พ.ศ.  2552  ว่าสภาได้โอนประปา  ม.1  ที่บ้านม่วงคู้กับที่อนามัย         
ม.3  ที่บ้านกูแบอีเต๊ะ  แต่ไม่มีข้อมูลรายละเอียดของการประปาที่ได้รับ
โอนมา  ควรจะให้เจ้าหน้าที่ไปสอบถามข้อมูลจากโยธาจังหวัด  โดย
ให้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร  จะได้เก็บให้ถูกต้อง 

ประธาน  ผมขอมอบให้ให้ส่วนโยธาไปสอบถามข้อมูลการประปาให้ถูกต้องด้วย 
หัวหน้าส่วนโยธา ผมสอบถามด้วยวาจาแล้วครั้งหนึ่ง  โยธาจังหวัดบอกว่าไม่มีข้อมูล 
หัวหน้าส่วนคลัง ให้โยธาจังหวัดตอบเป็นลายลักษณ์อักษร  แล้ว ส่วนโยธา  ถ่ายรูปมา

ประกอบรายละเอียด  เช่น  ความกว้าง  ความยาว 
ประธาน ขอให้ส่วนโยธาท าหนังสือสอบถามไปอีกครั้งหน่ึง 
ปลัดอบต. เอกสารที่ทางหน่วยงานเดิมได้ส่งมอบ  ขณะนี้ยังหาไม่พบจะค้นหาอีกคร้ัง 
 4.2  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ประธาน ผมต้องการชี้แจงเร่ืองการท่องเที่ยวให้ฝ่ายบริหารทราบ  เพื่อสานต่อ

จากการประชุมเมื่อคราวที่แล้ว  ตอนนี้มีงบประมาณลงมา  20 ล้าน  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ อการท่องเที่ยว  ป้องกันอุทกภัยด้วย  ได้บรรจุลงไป
ในแผนเรียบร้อยแล้ว  ท าแผนแม่ บทพัฒนาต่อเน่ือง  พัฒนาแหล่งน้ า  
ปรับภูมิทัศน์  เช่น  ท าทางเดิน  ทางเท้า  ที่พักผ่อน  ที่ออกก าลังกาย  
บริเวณริมสระน้ าวัดคูหาภิมุข  และ แหล่งน้ าอื่น ๆ ในต าบลหน้าถ้ า      
มีงบประมาณ  2  ล้าน 5  แสนบาท  จากจังหวัดอีกตัวหนึ่ง  ได้ท าเข้า
แผนเรียบร้อยแล้ว  จะครอบคลุมในส่วนการพัฒนาการท่องเที่ยว  เช่น  
แสงส ว่างในถ้ ามืด  ถ้ าพระนอน  ถ้ าศิลป์   สถานที่บริการ  ห้องน้ า  
ตลาดชุมชน  และจะจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลในส่วนนี้  1  อัตรา ด้วย 

หัวหน้าส่วนโยธา ก่อนจะเข้าไปด าเนินการ  ควรตกลงกับทางวัดว่าส่วนไหน อบต .
รับผิดชอบ  ส่วนใหญ่วัดรับผิดชอบให้แน่นอนและแผนแม่บทต้องมา 



- 5 - 
 

 

จากการท าประชาคมของชุมชน  ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบการท าประชาคม
ก็มี ปลัด อบต.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ส่วนโยธา 

 4.3  กรอบอัตราจ้างลูกจ้างและพนักงานส่วนต าบล 
ประธาน ฝ่ายบริหาร มีนโยบายในการพัฒนางานภายในต าบล เพิ่มมากขึ้น           

มีความจ าเป็นจะต้องเพิ่มและปรับบุคลากร  จ านวน  6  อัตรา  ดังนี้ 
 1.  ยามกลางวัน เพิ่มค่าจ้างจาก  4,500.-บาท  เป็น  5,700.-บาท  ต่อคนต่อเดือน 
 2.  ยามกลางคืน เพิ่มค่าจ้างจาก  4,500.-บาท  เป็น  4,700.-บาท  ต่อคนต่อเดือน 
 3.  คนงานทั่วไป (ซ่อมประปาหมู่บ้าน)  เพิ่มค่าจ้างจาก  4,500.-บาท  เป็น  

5,700.-บาท  ต่อคนต่อเดือน 
 4.  เพิ่มจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  ดูแลบริเวณถ้ ามืด  

จ านวน  1  อัตรา  ค่าจ้าง  4,500.-บาท  ต่อเดือน 

 5.  เพิ่มพนักงานจ้างทั่วไปส่วนโยธา  (งานประปาหมู่บ้าน )  จ านวน  1  
อัตราเงินเดือน  5,080.-บาท  ต่อเดือน 

 6.  เพิ่มจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งผู้ช่วยจัดเก็บประปาหมู่บ้าน  จ านวน  
1  อัตรา  เงินเดือน  5,700.-บาท  ต่อเดือน 

 7.  เพิ่มต าแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและสาธารณภัย  จ านวน  1  อัตรา  
เงินเดือน  5,760.-บาท  ต่อเดือน 

   ท่านใดมีค าถามหรือข้อเสนอบ้าง  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุม เวลา  13.00  น. 
 

 
   
 

 ปรียา  หนูน้อย 
(นางสาวปรียา  หนูน้อย) 
เลขานุการนายกอบต. 

 

ชัชพงศ์  เพชรกล้า 
(นายชัชพงศ์  เพชรกล้า) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 


