
   บันทึกรายงานการประชุมประชาคมตําบล 
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 

วันท่ี 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3   
ณ ศาลา SML หมูท่ี 1  

 

 

เริ่มประชุมเวลา : 09.3๐ น. 

นายสํารวม  ปลื้มสุข      : สวัสดีผูเขารวมประชุมประชาคมทุก ๆ ทานครับ จริง ๆ แลว อบต.บานแพน ตองการ 
นายก อบต.บานแพน จะทํางานใหครบท่ีสมาชิกสภา ฯ เสนอมาหรือพ่ีนองชาวตําบลบานแพน ม. 1 ท่ี

เสนอข้ึนมา อยากให อบต.บานแพนทํานะครับ บางทีเรามีท้ังเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินจากทานรองประวิทย วงษสุวรรณ เขามาเนี่ย บางทีแผนผมไมมี วันนี้ก็ขอฝาก
พวกเราเรื่องแผน ถนนดินพรอมหินคลุกถาไดมาตรฐานแลว ขอใหเสนอเปน คสล. 
กวางยาวนะครับ แลวผมจะสงชางมาวัดใหชัดเจน เสร็จแลวเราก็จะประชุม
คณะกรรมการพัฒนาแผน พอประชุมเสร็จแลว เราก็จะประชุมสภา เพ่ือผานแผน
ฉบับตอไป ก็ขอชี้แจงใหกับพ่ีนองชาวตําบลบานแพนทราบ ปนี้ ในขอบัญญัติ
งบประมาณป  2563 หมู  1 ไดงบประมาณ ก็มีประปา 4 นิ้ว งบประมาณ 
440,000 กวาบาท ท่ีผมจําตัวเลข เวลาเงินงบประมาณเขามาแลว อบต.บานแพน 
จะจัดซ้ือจัดจาง ตามแบบท่ีชางไดเขียนแบบไปนะครับ ก็ขอชี้แจงใหทุกทานไดทราบ 
ปนี้ หมู 1 ไดงบประมาณทอเมนประปา 440,000 บาท ก็คงเร็ว ๆ นี้ ถามีเงินจาก
อุดหนุนทางรัฐบาล หรือมีเงินท่ีเก็บรายไดพอท่ีจะทําโครงการ อบต.บานแพนก็จะทํา
โครงการใหกับ หมู 1 ครับ มาวันนี้แผนใหทานรองนายก ฯ ชี้แจงหมู 1 แผนเดิมมี
อยูท้ังหมดเทาไหร ท่ีเปนแผนและตองการจะเพ่ิมแผนวันนี้อีกเทาไหร ผมเคยพูดเวลา
ประชุมประชาคม ผมพูดท่ัวไป ถาวันนี้ทานคิดไมได คิดไมออก พรุงนี้หรือมะรืนนี้คิด
ไดวาจะเพ่ิมแผนตัวไหน ก็ใหแจงกับทางนักวิเคราะหนโยบายและแผน เพ่ือจะได
ดําเนินการเขาแผนตอไป วันนี้บางทานอาจจะคิดไมได มาฟงผมพูด กลับไปบานคิดได 
นาจะทําแบบนี้ เราก็ยินดีท่ีจะเพ่ิมแผนใหทาน ผมอยากใหแผนครบถวนทุกอยาง    
ทําอะไรทางกรม ฯ สั่งมา ทานผูวา ฯ สั่งมา ทานนายอําเภอสั่งมา บางทีเราไมมีแผน 
เราจะทําไมได ก็ตองใหมีแผน ทุกอยางตองมีแผน ก็ขอชี้แจงใหทุกทานทราบ ตอนนี้
หมู 1 covid – 19 มีขางบานใครไปทํางานตางประเทศบาง 4 – 5 ประเทศเนี่ย 
เกาหลีจะเปนผีนอยมีไหมครับ หมู 1 ขอเชิญหมอเพียงใจ เสมาเงินครับ เจาหนาท่ี
สาธารณสุขของ รพ.สต.บานแพน ทานก็ใหความสําคัญ ทานบอกจะมารวมประชุม
ของ หมู 1 ดวย ขอเชิญครับ กราบเรียนดวยความเคารพครับ ผมดูแลวตําบล      
บานแพน ท่ีจะไปทํางานตางประเทศนะครับ เพราะตางประเทศตอนนี้เชื้อ covid – 
19 หรือโคโรนาเนี่ย เปนกันมากท่ีตางประเทศ คนไทยก็ตองหนีกลับประเทศของ
ตัวเอง ผมดูแลวตําบลบานแพนนาจะมีนอย แรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ ไม
เหมือนภาคอีสาน รอยเอ็ด อุบล อุดร ขอนแกนเนี่ย พวกแรงงานท่ีไปทํางาน
ตางประเทศกลับบานกันเยอะ พวกนายกเฝาระวังกันตลอด เม่ือวานนี้ผมโทรไปหา
เพ่ือนนายกท่ีฉะเชิงเทรา ท่ีนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ติด covid – 19 ผมมีเพ่ือน
นายกอยูท่ีฉะเชิงเทรา โทรถามทาน ตอนนี้ฉะเชิงเทราเปนยังไง ผมไปตรวจเช็ค
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มาแลว เพราะวาตอนนี้มีงานชมรมผูสูงอายุ ผมไปยืนขางกับทานนายกคนท่ีสาม 
ภรรยาผมคนท่ีสี่ ผมไปเช็คมาแลว 6,000 กวาบาท คาเช็ครางกาย เขาโทรแจงผม
รอ 24 ชั่วโมง เขาไมไดบอกวารอ 14 ชั่วโมง เขาบอกวาเช็คแลว ผลออกมายังไง
ตองรอ 24 ชั่วโมง ถาผมติด ผมก็ตองเอาแฟนผมไปเช็คตอ นี่ ก็คือนายก อบจ.
ฉะเชิงเทรา ไปงานมาท่ีมีโรคระบาดเนี่ย 23 งาน ทานติดมาท่ีสนามมวย ท่ีทานดูขาว
วาติดกันเยอะ ก็เปนหวงพอแมพ่ีนองชาวตําบลบานแพน ตอนนี้ผมกําลังทําหนากาก
อนามัยอยู เสร็จแลวผมจะมาแจกใหกับ หมู 1 เปนหมูแรก ตอนนี้เริ่มทําแลวนะครับ 
ทุกทานก็ขอเชิญรับหนากากดวย ก็ขอเชิญทานรองนายกตอเลยครับ 

นายอัครพงษ ทิพยพงเผื่อน : กราบเรียนทานปลัดอําเภอ ทานผูนําชุมชนและพอแมพ่ีนอง หมู 1 วันนี้ท่ีทานนายก 
รองนายก ฯ  บอกนะครับ เราออกมาทําแผนประชาคม แผนมีความสําคัญในการพัฒนาอยางมาก  

ถาทุกสิ่งทุกอยางไมอยูในแผน งบประมาณตาง ๆ ท่ีไดรับอุดหนุนจากรัฐบาลหรือทาง 
อบต. ของเรานะครับ ก็จะไมสามารถทําได ผมจะสรุปงาย ๆ เพ่ือทําความเขาใจพวก
เรานะครับ เบื้องตนครับ การพัฒนายุทธศาสตรของเราใน อบต.บานแพน มี 9 
ยุทธศาสตรดวยกัน ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานสงเสริมคุณธรรม ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ        
                     ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 7  ดานการสงเสริมการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 8  ดานเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 9  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
ใน 8 ดาน ทาง อบต.บานแพน สวนมากก็จะดูแล ท่ีออกมาประชาคมหลักสําคัญเลย
คือ โครงสรางพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟา ประปา สาธารณูปโภคตาง ๆ โดยมากทุกหมูก็จะ
ใหความสําคัญ แตดานอ่ืน ๆ ทาง อบต.บานแพน ดูแล ไมวาจะเปนผูสูงอายุ อะไร
ตาง ๆ ประเพณี วัฒนธรรม ทางเราดูแลนะครับ เดี๋ยวผมจะสรุปสั้น ๆ เลย แผน
เพ่ิมเติมของ หมู 1 ท่ีมีอยูก็จะมีท่ีเห็นนะครับตามนี้ 12 โครงการ เดี๋ยวผมจะใหรอง
เจี๊ยบอานแลวลองดู ทานผูนํารู แผนนี้แผนเดิมนะครับ และแผนท่ีจะเพ่ิมเติมเดี๋ยวเรา
คอยเสนอใหม เอาแผนเดิมกอนนะครับท่ีอยูใน หมู 1 ป 61 – 65 เรียนเชิญทาน
รอง ฯ เพ็ญศิริลักษณครับ 

น.ส.เพ็ญศิริลักษณ ปลื้มสุข : สวัสดีทุกทานนะคะ เราเริ่มประชาคมกันเลยนะคะ ประชาคมตําบลเพ่ือจัดทําแผน 
รองนายก ฯ  พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 โครงการท่ีเรามีอยู ดังนี้ 

1. โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณทางเขาบานคุณอุทัย โภคทรัพย ม.1 
2. โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณทางเขาศาลา SML ม.1 
3. โครงการถมดินลานอเนกประสงคบริเวณศาลา SML ม.1 
4. โครงการวางทอเมนประปาใหมบริเวณ ม.1 
5. โครงการกอสรางถังประปา (ถังแชมเปญเหล็ก) ม.1 
6. โครงการทําทางข้ึน – ลง ถนนดินพรอมลงหินคลุก ม.1 
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7. โครงการกอสรางประตูปด – เปด บริเวณทางลงบานคุณทองสุข กิจปลื้ม ม.1 
8. โครงการกอสรางเข่ือน คสล. ตั้งเครื่องสูบน้ํา บริเวณคลองยายเต็ม ม.1 
9. โครงการขุดลอกลําราง (บอหลาชลประทาน) บริเวณจากเชิงสะพาน ม.1 – 

คลองทองอยู 
10.  โครงการขุดลอกคลองยายเต็ม ม.1 
11.  โครงการขุดลอกลํารางสาธารณะจาก ม.1 – ม.5 (ตั้งแตสี่แยกเชิงสะพานถึง

คลองกะวัง) 
12.  โครงการขุดลอกคลองสงน้ําเลียบถนนคันก้ันน้ําชวง ม.1 – ม.2  
แผนนี้เปนโครงการเกาท่ีเรามีอยูแลว แตถาวันนี้เราจะเพ่ิมโครงการอะไรเขาไป หรือ
วามีการปรับเปลี่ยนปงบประมาณท่ีเราลงไวก็สามารถทําไดในวันนี้คะ  

นายอัครพงษ ทิพยพงเผื่อน : ทานคงเขาใจนะครับ เพราะวาแผนเดิมมีอยู 12 โครงการในแตละป เดี๋ยวทานคิดได 
รองนายก ฯ  ทานก็เพ่ิมแผนเขามา ถาการจะยายป เดี๋ยวจะอธิบายใหฟงนะครับ มันมีระเบียบใหม   

เดี๋ยวผมจะใหทานนายกเปนประธาน ชวยกันคิดกอนวา ม.1 ของเรายังขาดอะไรท่ี  
จะทํา 

นายสมบัติ ประคําแกว     : อยางป 62 เนี่ย สมมติวาไมไดทํา เราไมสามารถท่ีจะดึงข้ึนมาแลวใชไหม เราก็เอาป 
ส.อบต. ม.1  62 มาใสในป 64 ไดไหม เพราะโครงการเดิมใสไว เพราะวาถาไมใสไว 62 มันไม

สามารถดึงข้ึนมาไวไดเลย แลวท่ีระเบียบใหมท่ีเขาสั่งมาเนี่ย คือผมอยากใหคงไว
เปลี่ยนแคป เพราะวาถาเราปลอยไปแบบนี้ในแผนเดิมป 62 อยางบานคุณอุทัย    
โภคทรัพย จะไมสามารถดึงข้ึนมาทําไดเลย เพราะวามีปญหาเรื่องรางวัดท่ีดิน คือท่ี
ผมอยากใหทําไวเผื่อวันหนาปญหารางวัดท่ีดินไมมีปญหา ก็สามารถทําได 

นายอัครพงษ ทิพยพงเผื่อน : เปนคําถามท่ีดี เม่ือกอนนะครับ ตามท่ีทานสมบัติวา ถาเกิดไมไดทําก็ตกไปเลย แต 
รองนายก ฯ  ตอนนี้มีระเบียบใหม เดี๋ยวผมจะใหเจาหนาท่ีโดยตรง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ไดอธิบาย แนะนําตัวครับ   
น.ส.รัตติยา บุญมาหา : สวัสดีคะ ดิฉันชื่อรัตติยา บุญมาหา เปนนักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต.บานแพน 
นักวิเคราะห ฯ  นะคะ จากท่ีไดไปประชุมมาเม่ืออาทิตยท่ีแลว ทางกรมไดมาอบรมเรื่องแผน ปกติ

แลวถาเปลี่ยนปก็ตองเขากระบวนการประชาคม หรือถางบประมาณอยูในป 61 หรือ
ปอ่ืนท่ีไมใช 63 – 65 ปปจจุบันแบบนี้ ก็จะตองตกไป ก็ตองประชาคมใหม แตวา
ระเบียบใหมคือสามารถดึงมาไดโดยการเปลี่ยนแปลงป ทําบันทึกเสนอผูบังคับบัญชา
ไดเลยคะ ก็คือโครงการก็ยังอยูคงเดิม แคเปลี่ยนปก็สามารถทําไดแลว ก็จะประมาณ
นี้คราว ๆ คะ 

นายอัครพงษ ทิพยพงเผื่อน : ทุกทานคงเขาใจ เม่ือกอนไมได เดี๋ยวนี้ได เปลี่ยนปแตตองนําเสนอผูบังคับบัญชา  
รองนายก ฯ  ทานนายก แผนไมไดตกไปเหมือนสมัยกอน อันนั้นตกไปเลย ทุกทานคงเขาใจนะครับ 

เดี๋ยวใหนายกพูดคุยกับเรา เพราะทานนายกทานเปนนักพัฒนา ทานมีแนวคิดตาง ๆ 
เผื่อจะแนะนํา บางทีเราคิดไมออกแตทานแนะนําได อยางทีทานบอกวาถนนเปนดิน
แลว ปหนาเราตองวางแผนเลยเปนเท คสล. ถาเราไมวาง ไมอยูในแผนมันก็เปนถนน
ดิน เดี๋ยวเรียนเชิญทานนายกคุยกับพวกเรานะครับ...(นายกเชิญปลัดอําเภอ) 

นายวรงคกรณ ไวพอคา : เรียนทานนายก ทานรองนายก คุณหมอแลวก็ทุกทานนะครับ ผมวรงคกรณ ไวพอคา  
ปลัดอําเภอเสนา  ป.จิว เปนปลัดประจําตําบลบานแพนนะครับ เราไดเจอกันลาสุดนาจะชวงเลือกตั้ง 

เลือกทานผูใหญใชไหม อาจจะคุนชินหนา แตก็ไปหาผมไดครับท่ีอําเภอ ท่ีหองฝาย
ความม่ันคง อําเภอเสนา วันนี้มาในนามของ ปลัดประจําตําบล มาดูความเปนอยูของ
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พอแมพ่ีนองท่ีอยูในพ้ืนท่ีของเรา มาดูวายังขาดเหลืออะไรบาง ก็อยากใหชวยกัน
พิจารณา ชวยกันออกความคิดเห็น เพราะวาโครงการตาง ๆ จะมาลง มาพัฒนาพ้ืนท่ี
ของเรา อะไรท่ีเห็นวาสมควรก็เสนอเพ่ิมเติมได อะไรท่ีเห็นวามันดูไมเปนประโยชน
หรือไมมีความสมควรในปจจุบัน ก็ใหปรับแกไขหรือใหยกเลิก ก็เสนอไดเชนเดียวกัน
ครับ เพราะวาเราจะนําความคิดของทุกทานไปประมวล จัดทําเปนแผนเอาโครงการ
ลงมาเปนสูตรสําเร็จ เพราะฉะนั้นอยากใหทุกทานมีสวนรวม หลงัจากประชาคมเรื่อง
แผนเสร็จแลว ผมมีเรื่องพูดคุยอีกนิดหนอย รบกวนอยาเพ่ิงกลับกัน ก็ประชุมเรื่อง
แผนตอเลยครับ 

นางเพียงใจ เสมาเงิน     : สวัสดีพ่ีนอง ม.1 นะคะ เจอกันทุกป แตหมอก็อยากมาเจอทุกหมูบานนะคะ ถาไมติด 
รพ.สต.บานแพน  ภารกิจ เรื่องเรงดวนท่ีเรารูกันคือโรคระบาด covid – 19 นะคะ ตอนนี้ เม่ือเชาใคร

ฟงขาวบาง ตอนนี้เราอยูระยะไหนเอย ? ระยะ 2 อยูนะคะ แสดงวาฟงอยู จะไป 3 
แลว แตวาหมอจะมาประกาศอยูในระยะข้ัน 3 ไมได ตองรอรัฐบาล ชวงเชาคอยฟง 
ตอนนี้เปนเรื่องท่ีนากลัว หมอยังกลัว ลงมาพ้ืนท่ีแบบนี้ หมอตองใชหนากากอนามัย 
เพราะวาแสงแดดประมาณนี้นาจะฆาเชื้อโรคเราไดอยูแลว สําหรับคนท่ีมีอาการไข 
37.5 องศาข้ึนไป หรือไอจาม หายใจหอบเหนื่อยและไปประเทศท่ีเสี่ยงท้ังหมด 10 
ประเทศ ท่ีรูก็จะมีประเทศอะไรบางคะ จีน ญ่ีปุน สิงคโปร อิตาลี ฝรั่งเศส เกาหลีใต 
อิหราน เยอรมัน เนเธอแลนด ก็จะทยอยมาอยูเรื่อย ๆ ท่ีรู ๆ ท่ัวโลกไมรูมีก่ีประเทศ
วาแพรระบาดประมาณ 157 ประเทศแลว ถาเรามีอาการแบบนี้  หรือวาคน
ตางประเทศมาอยูในละแวกบาน เราแจงหมอดวยนะ เพราะหมอไดขาวมาวาจะมี
กลับมาจากเยอรมัน 3 ราย งานงอกเลย หมอตุกนะ เม่ือมีกลับมาแลว อสม. ท่ี
ละแวกรับผิดชอบรีบมาแจงหมอเลยวา อยูบานไหน มาก่ีคน ขอเบอรโทรศัพทใหหมอ
ดวย และจะมีการเช็ควา วันนี้มาถึงบานเวลาก่ีโมง ชวงนั้นไปไหนบาง ไปชวยงาน
หรือวาไปหางไหนแบบนี้ ตองลงระบุใหชัดเจนวาตอนเชาอยูตรงไหน แตเม่ือมา
ประเทศไทยแลวไมควรไปไหนเลย ใหอยูบานนั้น แตวาชาวตางชาติสวนใหญจะมี
ความรูมาแลว เขาจะมาเม่ือจําเปนแตถาเกิดวามาจริง ๆ ก็มา แตวาตองกักตัวเอง
ภายใน 14 วัน หรือชวงระยะเวลาท่ีอยูในประเทศไทยใหอยูกับบาน หามไปเสวนา
กับเพ่ือนบานและกับคนท่ีอยูในบานดวย การกินก็ตองแยก ก็คือตองมีชอนกลาง    
กินรอน ชอนกลาง ลางมือบอย ๆ ก็จะไมติดโรคนะคะ อสม.แจงมาแลว ม.8 จะ
กลับมาจากเยอรมัน 3 ราย หมอขนหัวลุกเลย ก็ตองเฝาระวัง มาก็มา ใหความรูเขา 
แตดูแลวเขามีความรู หนากากอนามัยไมใชแค อบต.บานแพน ใหแจกแกประชาชน 
ไมใชแคตําบลบานแพนอยางเดียว ท่ัวประเทศตองผลิตภายในเวลาท่ีเรงดวนดวย 
บางพ้ืนท่ีตองภายในวันนี้ดวย เรื่องจริง เพราะวาบางพ้ืนท่ีมีภาวะเสี่ยง มีชาวตางชาติ
มาเรื่อย ๆ คะ เม่ือคืนอานขาวจังหวัดอุทัยธานีปดจังหวัดแลว ไดขาวไหมคะ เปน
ตัวอยางจังหวัดนํารอง คือใครผานไปผานมามีการวัดไขและซักอาการ ก็ถาเรามีการ
จัดประชุมตั้งแต 50 คนข้ึนไป ไมวาตรงไหนก็แลวแต แจง รพ.สต.บานแพน ทราบ
ดวย เพ่ือไปแสกนไขและซักประวัติวามีไขหรือเปลา ถามีไขมากกวา 36.5 องศา ก็
ไมใหเขารวมประชุมใหกลับบาน ตอนนี้ รพ.สต. รวมถึง รพ.ทุกแหง รวมถึงศูนย
แพทยท่ีอยูตีนสะพานดวย เวลาพบแพทย เขาจะใหอยูขางนอก วัดความดัน วัดไข 
อยูขางนอก เวลาไปรับยา ซักอาการ ถึงจะใหเขาไป อนามัยมีมานานแลว แตตอนนี้
ทาง รพ.และศูนยแพทยก็เริ่มทํา ก็ไมตองตกใจ เขาไมไดรังเกียจ มันแพรเชื้องาย 
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น้ําตาไหล ถาเราปาดน้ําตาแลวไปแตะเพ่ือนก็สามารถติดได หรือไอจามแบบนี้ก็
สามารถติดเพ่ือนได เด๋ียวจะบอกวิธีการใสหนากากอนามัย เห็นรองใสไหมคะ อันนี้
สําหรับเรา หนากากแบบนี้คือสําหรับหมอ เจาหนาท่ีสาธารณสุขและคนปวยเทานั้น 
คนปกติใชแบบนูนคะ จะเห็นหลืบคว่ํานะคะ สําหรับคนปวยถาไดรับหนากากแบบนี้
มาก็ใหหลืบคว่ําลงไป แลวก็มีลวดตรงนี้ ถาเราไดมาอยาไปแตะตองสวนไหนเลย ให
จับยางยืดตรงนี้แลวคลองหู ยังไมปดอะไรเลย ใชนิ้วชี้ขางใดขางหนึ่งลวงและใชนิ้วชี้
รีด หนากากมีท้ังหมด 3 ชั้น ชั้นนอกคือปองกันละอองไอ จามของคนอ่ืน ปองกันน้ํา
ดวย อีกชั้นหนึ่งคือปองกันเชื้อไวรัส อีกชั้นหนึ่งคือปองกันเราเวลาไอ เวลากระเด็นไป
หาคนอ่ืนและเปนเนื้อผาท่ีออนนุม ไมใหระคายเคืองตอผิวหนาคนท่ีใส ก็ใสถูกตอง
ประมาณนี้ ถาระหวางวันเราเกิดหิวน้ํา เราจะกินน้ําทําไดไหมคะ ใชนิ้วชี้เหมือนเดิม 
หามจับดานนอก เพราะท้ังหมดมีเชื้อโรคเต็มเลย ใชนิ้วลวงแลวดื่มน้ํา ถาจะเอาข้ึนไป
เหมือนเดิม เราก็ทําประมาณนี้ ดานนอกหามสัมผัสเด็ดขาดเพราะมีเชื้อโรคเต็มเลย 
หมอตาม ร.พ.จะขาดแคลน รูสึกวาจะไดรับสนับสนุนจากหนวยงานเอกชนเยอะ 
ยกตัวอยางเชน CP หรือเจาของน้ําดื่มบุญรอด เขาจะใหบุคลากรทางการแพทย หมอ
เบิกไปเม่ือเดือนมกราคม ยังไมไดเลย แตเม่ือวานสงขาวมาแลว ทางอนามัยมีแค
กลองเดียวเหมือนกัน บางอนามัยไมมีเลย หมด ก็ไมไดแจกคนไขหรอก หมอใช แตวา
ตาม ร.พ. ในหองผาตัด สวนใหญหมอไมไดใชแคอันเดียว แตตอนนี้ก็เหลือแคอันเดียว
ท้ังวัน แตวาถาเกิดวามีเลือดกระเด็นระหวางผาตัด หมอตองท้ิงเลย จริง ๆ แลวใชวัน
ตอวันนะ ไมตองซัก หามซักเด็ดขาด ท้ิงในภาชนะท่ีใสถุงแดงหรือใสถุงกอบแกบ อยา
ไปท้ิงตามทองถนนนะเปนขยะติดเชื้อ ท่ีอนามัยจะมีถุงแดงสําหรับใสขยะติดเชื้อ 
เอาไวใสหนากากอันนี้ เม่ือถึงวันจันทรจะมีบริษัทมารับ ไมสามารถท้ิงฝาก อบต.ไวได
เลย เพราะวา อบต.จะเก็บขยะท่ัวไป แตถาเกิดวาใครจะไปฝากหมอตุก ก็สามารถใส
ถุงกอบแกบแลวไปใสถังแดงท่ีอนามัยไดคะ มีใครสงสัยอะไรไหมเก่ียวกับการใส
หนากากอนามัย การปองกันตัวเองก็ออกกําลังกายทุกวัน บางคนเดินข้ึน – ลง ก็ทํา
ใหรางกายแข็งแรงไดนะคะ แลวก็กินรอน ชอนกลาง ลางมือบอย ๆ ประมาณนี้ 

นายสํารวม  ปลื้มสุข      : ครับ ทุกทานคงจะไดความรูเยอะนะ วันนี้ไมไดมาประชาคมอยางเดียว มีท้ัง รพ.สต. 
นายก อบต.บานแพน  มาชี้แจงการใชหนากากอนามัย ตอนนี้ระบาดไปท่ัวประเทศแลว ตามหนวยงานก็คุย

กันเรื่องนี้เรื่องเดียว ก็วันนี้ขอใหทุกทานเสนอโครงการเพ่ิมเขามา ขอเชิญทุกทานนะ
ครับ เชิญเลย 

นายทองสุข  กิจปลื้ม      : อยากขอใหฝงทอ คลองยายเต็ม เพ่ือชาวนาจะไดสูบน้ําไดบาง ขอทอ 1.20 เมตร 
ชาวบาน ม.1  ถาไดสี่เหลี่ยมได ก็เอาสี่เหลี่ยมมาตรฐานเลย 
นายสํารวม  ปลื้มสุข      : การฝงทอตองมีบอพัก อยางนอยก็ 1.20 เมตร ฝงแลวกลบเปนถนนดวย เปนชวง 
นายก อบต.บานแพน  มีบอพักท่ีสําหรับเกษตรวิดน้ํา เจาหนาท่ีจดไวนะครับ     
นายสมบัติ ประคําแกว     : เรื่องถนนท่ีมีปญหา ตรงตีนตะขาบทางลง ผมอยากให อบต. ออกไปสํารวจเพ่ือดูวา 
ส.อบต. ม.1  ตรงไหนสามารถทําเปนคอนกรีตได ตรงไหนท่ีมันเล็กก็ขยายใหกวาง เพราะมันชัน

มาก เวลารถข้ึนมาอันตราย และผมก็ขอขยายเสริมดินตรงบานคุณทองหลอ ถนนจะ
ไดไมพังเวลาน้ํามา 

นางศิริรัตน  ทรงนิโครธ     : อยากไดทอประปาแบบถังน้ําประปาหมูบานคะ เพราะตอนนี้ใชรวมกับ ม.2 บางที 
ส.อบต. ม.1  น้ําแรงบาง ไมแรงบาง ดําบาง ก็อยากไดคะ 
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นายสมบัติ ประคําแกว     : มีอยูในแผนเดิมแลวครับ 
ส.อบต. ม.1   
นายสํารวม  ปลื้มสุข      : ขออนุญาตครับ ม.1 ประชากรเยอะ ผมอยากใหขอเปนถังของกรมอนามัยแบบท่ี 
นายก อบต.บานแพน  สรางท่ีวัดยวด ประมาณ 3,500,000 บาท เปนถังขนาดกลาง ถาขนาดใหญสี่ลาน

กวา ถามีท่ีดินท่ีจะสรางถัง วันนี้ผมถามกอนวา อยากไดแบบถังกรมอนามัยไหม ถา
เปนถังแชมเปญคือท่ัวไป ทานกํานันชาติชาย พอมีท่ีใหสรางไหมครับ   

นายชาติชาย  บุญไล     : เรื่องนี้ ผมขอไวกอน ขอใหโครงการลงมากอน ผมคิดวาเพ่ือประโยชนสวนรวมแลว  
ชาวบาน ม.1  ผมคิดวาไมนามีปญหาเรื่องนี้ 
นายสมบัติ ประคําแกว     : ผมขอเพ่ิมแผนไดไหม เรื่องไฟทาง แตเดิมเปนเสาไม ขอปรับปรุงใหเปนเสาหลัก 
ส.อบต. ม.1  มาตรฐานไดไหมครับ 
นายอัครพงษ ทิพยพงเผื่อน : ไดครับ ความคิดของทุกทานเสนอไดครับ  
รองนายก ฯ   
นางศิริรัตน  ทรงนิโครธ     : อยากไดรถกระเชาไวซอมไฟฟาคะ แลวก็เสียงตามสาย บางทีโทรแจง เจาหนาท่ีก็ 
ส.อบต. ม.1  แจงวาตองรอรถกระเชาจากเทศบาลตําบลสามกอ ตองรอคิวเคาวาง 
คุณสมสุข  ทรัพยคุม     : อยากไดรถน้ําดวยคะ เพราะวาชวงนี้ไฟไหมหญาขางทางบานเรา ก็จะมีรถทาง 
ชาวบาน ม.1   เทศบาลขางเคียงวิ่งกัน แตของเราไมมี ถาเกิดเหตุในตําบลเรา ก็นาจะมีไว support  

บางคะ 
นายสมบัติ ประคําแกว     : อยางละหนึ่งคันครับ ผมอยากไดรถน้ําพวงกระเชาแบบ อบต.บานโพธิ์ จะสามารถใช 
ส.อบต. ม.1  ประโยชนไดท้ังสองแบบ 
คุณสมสุข  ทรัพยคุม     : ขอรถขยะดวยคะ 
ชาวบาน ม.1     
นายวันเฉลิม  แชมชอย     : ขออนุญาตนะครับ อาจจะไมไดเปนสวนรวมท้ังหมด ตรงหนาบานผมเปนบอ ปญหา 
ผูชวยผูใหญบาน ม.1  ท่ีเจอคือ เวลาฝนตกน้ําในบอจะลนและทวมใตถุนบานผมหมดเลย แลวก็จะติดตอ 

อบต. ใหมาดูดน้ํา สมัยกอนตามตีนตะขาบจะมีทอเชื่อม เหมือนกับทอมันตันหรือมี
ขยะ ผมอยากจะฝากรองนายก ทานนายก ชวยแกปญหาใหหนอยครับ เพราะผม
เดือดรอนจริง ๆ ครับ 

นายสํารวม  ปลื้มสุข      : ตรงนี้เราพอมีชองทางอะไรไหมครับ มีอะไรก็เสนอไดครับ 
นายก อบต.บานแพน   
นางศิริรัตน  ทรงนิโครธ     : อยากจะขอพัดลมเพดาน 4 ตัว ศาลา SML แลวก็ขอกรงเหล็กกับประตูเหล็กรูด  
ส.อบต. ม.1  ศาลา SML ดวยคะ 
นายอัครพงษ ทิพยพงเผื่อน : เดี๋ยวใหชางมาดูให  
รองนายก ฯ    
นายสํารวม  ปลื้มสุข      : เดี๋ยวเราจัดลําดับแผนกันกอนครับ 
นายก อบต.บานแพน   
นายสมบัติ ประคําแกว     : เรียงไปตามนี้เลยก็ไดครับ ใสไปปงบประมาณ 2564 ใหหมด จะทําได ไมได ดูกัน 
ส.อบต. ม.1  อีกครั้งนึง 
นายชาติชาย  บุญไล     : ผมดูแลววาตีนตะขาบใชงบประมาณนอย ผมอยากใหนายกสงชางมาสํารวจวามีก่ีท่ี  
ชาวบาน ม.1  เราก็ทําใหหมดเลย แลวก็ลงไวในปงบประมาณ 2563 
 



๗ 
 
นายสมบัติ ประคําแกว     : โครงการไหนท่ีใชเงินเยอะ ก็ลงไวในปงบประมาณ 2564 
ส.อบต. ม.1   
คุณเกษม จันทรวิบูล     : รถเนี่ยผมขอป 2563 – 2564 ครับ 
ชาวบาน ม.1   
นายสํารวม  ปลื้มสุข      : มีใครจะเพ่ิมเติมอะไรอีกไหมครับ ถาไมมี วันนี้ อบต.บานแพน ขอขอบคุณทาน 
นายก อบต.บานแพน  ส.อบต.ม.1 ท้ังสองทาน ทานผูใหญบาน ม.1 ผูชวยผูใหญบาน อสม. ผูนําชุมชน      

พ่ีนองชาว ม.1 ทุกทานครับ ขอปดประชุมเพียงเทานี้ครับ 
ปดประชุมเวลา : ๑1.0๐ น. 
 
 

 

 

   (ลงชื่อ)..................................................ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                 (นางสาวรัตติยา  บุญมาหา) 
                              นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
    
 
   (ลงชื่อ)..................................................ผูรับรองรายงานการประชุม 
                   (นายสํารวม   ปลื้มสุข) 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแพน 
 


