
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่2 / 2564  ครั้งที่ 2 
วันที่  29  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายลอย   บัวดี ประธานสภาฯ ลอย  บัวดี  
2. นางพยุง   บุญจุ้ย รองประธานสภาฯ พยุง  บุญจุ้ย  
3. นายเสงี่ยม   เรเรือง สมาชิก อบต. ม.1 เสงี่ยม  เรเรือง  
4. นายชมเชย   เพ็ชรเกิด สมาชิก อบต. ม.2 ชมเชย  เพ็ชรเกิด  
5. นางน้้าผึ้ง   สว่างแก้ว สมาชิก อบต. ม.2 น้้าผึ้ง  สว่างแก้ว  
6. นายบิ้ง  มาตสนา สมาชิก อบต.  ม.3 บิ้ง มาตสนา  
7. นายประเสริฐ   จันทร์ใด สมาชิก อบต. ม.4 ประเสริฐ  จันทร์ใด  
8. นายวีระวัฒน์  ลือพัฒธิมา สมาชิก อบต ม.4 วีระวัฒน์ ลือพัฒธิมา  
9. นายบุญทอด   ช้านาญ สมาชิก อบต. ม.5 บุญทอด  ช้านาญ  

10. นายชาตรี   ผายแสง สมาชิก อบต. ม.6 ชาตรี  ผายแสง  
11. นายแถม   มณีขวัญ สมาชิก อบต. ม.6 แถม  มณีขวัญ  
12. นายเยี่ยม   เดโชเม็ง สมาชิก อบต. ม.7 เยี่ยม  เดโชเม็ง  
13. นายส้าเนียง   การภักดี สมาชิก อบต. ม.8 ส้าเนียง  การภักดี  
14. นางสาวรสริน   แก้วกองศรี สมาชิก อบต. ม.8 - -ลาประชุม 
15. นางวันเพ็ญ   ชูจิตร สมาชิก อบต. ม.9 - -ลาประชุม 
16. นายชู   เพชรพันธ์ สมาชิก อบต. ม.9 ชู  เพชรพันธ์  
17. นางประทุมทิพย์   วงค์ใจ สมาชิก อบต. ม.10 ประทุมทิพย์ วงค์ใจ   
18. นายบุญชู   สโมสร สมาชิก อบต. ม.10 บุญชู   สโมสร  
19. นายสุชาติ   วงค์สุวรรณ์ สมาชิก อบต. ม.11 สุชาติ  วงค์สุวรรณ ์  
20. นายบุญยืน   เจริญสุข สมาชิก อบต. ม.12 บุญยืน  เจริญสุข  
21. นายสมพร   ทองค้าดี สมาชิก อบต. ม.12 - -ลาประชุม 
22. นายสนั่น   เหล่าเขตกิจ สมาชิก อบต. ม.13 สนั่น  เหล่าเขตกิจ  
23. นางกัญจะนา   ค้าสะอาด สมาชิก อบต. ม.13 กัญจะนา  ค้าสะอาด  
24. นายสุรินทร์   ผูกเรือง สมาชิก อบต. ม.14 สุรินทร์   สุรินทร์  
25. นางชวน   อุ่นสมัย สมาชิก อบต. ม.15 - -ลาประชุม 
26. นายศิลป์ชัย  จันทร์นิ่ม สมาชิก อบต. ม.16 ศิลป์ชัย  จันทร์นิ่ม  
27. นายณรงค์   ชูเนตร สมาชิก อบต. ม.16 ณรงค์    ชูเนตร  
28. นายสุด   แหยมดอนไพร สมาชิก อบต. ม.17 สุด   แหยมดอนไพร  
29. นายดอกรัก   สโมสร สมาชิก อบต. ม.17 ดอกรัก  สโมสร  
30. นางเดือนรุ่ง   เนียมสนิท สมาชิก อบต. ม.18 เดือนรุ่ง  เนียมสนิท  
31. นายทวิน   เมฆอ้อย สมาชิก อบต. ม.19 ทวิน  เมฆอ้อย  
32. นายประสิทธิ์  กาศเกษม เลขานุการสภาฯ ประสิทธิ์  กาศเกษม  

 
/ ผู้เข้าร่วมประชุม............... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสุรัตน์  ดอนศรีคุ้ม นายก อบต. สุรัตน์       ดอนศรีคุ้ม  
2. นายสมคิด  บุษดี รองนายก อบต. สมคิด       บุษดี  
3. นายช้านาญ  กุลศรี รองนายก อบต. ช้านาญ      กุลศรี  
4. นายชาลี  เสือนาราง เลขานุการนายก อบต. ชาลี          เสือนาราง  
5. นายวิชาญ ยศแสง ผู้อ้านวยการกองช่าง วิชาญ        ยศแสง  
6. นางสาวสุมน จันทร์ท้าว นักวิเคราะห์นโยบายฯ สุมน          จันทร์ท้าว  
      
      
      

 

 ผู้ขาดประชุม 
- ไม่มี 

 
ผู้ลาประชุม  
  1. นางรสรินทร์  แก้วกองศรี   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8    
  2. นางวันเพ็ญ   ชูจิตร     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9     
 3. นายสมพร ทองค้าดี   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12    
 4. นางชวน   อุ่นสมัย   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ เริ่มประชุม............. 
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เริ่มประชุม   เวลา 09.30 น.  

นายลอย  บัวดี  - เมื่อที่ประชุม สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร 
(ประธานสภาฯ)  ส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี 2564  ครั้งที่ 2  ประจ้าวันที่ 29  

กันยายน 2564  ขอเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ก่อนเริ่มวาระท่ี 1 ขอแจ้งการลาประชุม ของสมาชิก ดังนี้  

1. นางรสรินทร์  แก้วกองศรี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8   (ลาประชุม) 
2. นางวันเพ็ญ   ชูจิตร    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9   (ลาประชุม)  

   3. นายสมพร ทองค้าดี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12   (ลาประชุม) 
   4. นางชวน   อุ่นสมัย  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15   (ลาประชุม)  
   1.1 เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจ้าวันที่ 
29 กันยายน 2564  โดยรายงานสถานการณ์ โควิด-19" วันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมขึ้น 10,414 ราย ท้าให้มี
ผู้ป่วยสะสม 1,562,966 ราย หายป่วยกลับบ้าน 11,580 ราย เสียชีวิตเพ่ิม 122 ศพ 
   1.2 เรื่องหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรณีการจัดเตรียมความ
พร้อมเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะมีขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ โดยให้เตรียมความพร้อม
ด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการพ้นจากต้าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ก็น่าจะพ้นจากต้าแหน่งตั้งแต่วันที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งก็น่าจะเป็นวันที่ 1 
ตุลาคม 2564 นี้   

   1.3 หน่วยเลือกตั้งแต่ละหมู่บ้านที่คาดว่าจะใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่ ดังนี้ 

    หมู่ที่ 1   ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2   ศาลาวัดทุ่งประพาส 
หมู่ที่ 3   ศาลาประชาคม  
หมู่ที่ 4   ศาลาวัดบ่อปิ้งเกลือ 
หมู่ที่ 5   ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6   ศาลาวัดหนองพง 
หมู่ที่ 7   ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8   ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9   ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10  ศาลาวัดห้วยน้้าซึม 
หมู่ที่ 11  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 13  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 14  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 15  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 16  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 17  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 18  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 19  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน        / 1.4 สถานที…่…….. 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-19
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1.4 สถานที่ ติดตั้งแผ่นประกาศ /แผ่นป้ายหาเสียง คาดว่าจะก าหนดสถานที่ ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน / ถนนลาดยางสายไปบึงบ้าน , ถนน คสล.สายกลาง

หมู่บ้าน  
หมู่ที่  2 ศาลาวัดทุ่ งประพาส /ถนนลาดยางสายไปหนองสะแก ต.เนินสว่าง  , 

ถนนลาดยางสายไปห้วยน้อย 
    หมู่ที่ 3 ศาลาประชาคม / ถนนลาดยางสายหนองกระเบา-ห้วยค้าตาล-บ่อปิ้งเกลือ    
    หมู่ที่ 4 ศาลาการเปรียญวัดบ่อปิ้งเกลือ  / ถนนลาดยางสายไปลานตากข้าว ม.14 ไป 
หมู่ 16 
    หมู่ที่  5  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน / ถนนลาดยาง สายหนองพง -  ห้ วยน้อย ,
ถนนลาดยาง สายห้วยน้อย – ทุ่งประพาส  
    หมู่ที่ 6 ศาลาวัดหนองพง / ถนนลาดยาง สายไปบึงบ้าน  
    หมู่ที่  7 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน / ถนนลาดยาง สายบึงบ้าน – อ.บึงสามัคคี  จ.
ก้าแพงเพชร  
    หมู่ที่ 8 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน / ถนน คสล. สายกลางหมู่บ้าน , ถนนทางหลวง
แผ่นดิน สาย 117 
    หมู่ที่ 9 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน / ถนน คสล. สายกลางหมู่บ้าน –ไป  ห้วยน้อย , ถนน 
คสล. สายมาทางศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
    หมู่ที่ 10 ศาลาวัดห้วยน้้าซึม / ถนนลาดยางสายไปบึงบ้าน ,  ถนน คสล.สายบ้าน 
ผู้ใหญ่บ้าน   
    หมู่ที่ 11 อบต. /หอประชุม ร.ร.อนุบาล /ถนนลาดยางสายไปบึงบ้าน / ถนน คสล. สาย
กลางหมู่บ้าน  
    หมู่ที่ 12 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/ถนนลาดยางสายไปบึงบ้าน /ถนนลาดยางสายไป 
หนองกระเบา -ห้วยค้าตาล–บ่อปิ้งเกลือ /ถนน คสล. สายผ่านศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
    หมู่ที่ 13 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน / ถนนลาดยาง-ทุ่งประพาส / ถนน คสล. สาย ไป
บ้านผู้ใหญ่บ้าน /ถนน คสล. สายไปศาลาประชาคม 
    หมู่ที่ 14 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน / ถนนลาดยางสายไปบึงบ้าน /  
    หมู่ที่ 15 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพหมู่บ้าน /ถนนลาดยางสายไป ต.หนองโสน / ถนน คสล. 
สายกลางหมู่บ้าน  
    หมู่ที่ 16 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน /ถนนลาดยาง สายหนองกระเบา - ห้วยค้าตาล -    
บ่อปิ้งเกลือ / 
    หมู่ที่ 17 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/ถนนลาดยาง – สายไปห้วยน้อย , ถนนลาดยางสาย
ไปบึงบ้าน  
    หมู่ที่ 18 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน / ถนนลาดยางสายไปบึงบ้าน  
    หมู่ที่ 19 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน / ถนนลาดยางสายไปบึงบ้าน  , ถนนทางหลวง
แผ่นดิน สาย 117 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ ระเบียบวาระท่ี 2…………. 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ   - รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 / 2564  ครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 
กันยายน  2564 
 
  - กล่าวเชิญทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 
เลขานุการสภาฯ   - กล่าวชี้แจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 33  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว 
ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท้าส้าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้
ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น และการแก้ไขถ้อยค้า ใน
รายงานการประชุมให้กระท้าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
 
ที่ประชุมสภาฯ  - ร่วมกันตรวจสอบรายงานประชุมครั้งท่ีแล้ว ไม่มีแก้ไขใดๆ 

ประธานสภาฯ  - ขอมติจากที่ประชุมในการรับรอง รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจ้าปี 2564 ครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 กันยายน  2564 
 
มติที่ประชุม  - รับรอง   26  เสียง  ,  ไม่รับรอง  -   เสียง  , งดออกเสียง  1  เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องกะทู้ถาม   

- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้น พิจารณาแล้วเสร็จ 
  - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอพิจารณา 
ประธานสภาฯ  5.1 พิจารณาแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญ่    - เนื่องจากสถานการณ์น้้าที่ไหลบ่ามาจากจังหวัดก้าแพงเพชร ท้าให้พ้ืนที่ต้าบลทุ่งใหญ่
เราได้รับผลกระทบพอสมควร เนื่องจากเป็นที่ลุ่มรองรับน้้า ดังนั้นเพ่ือเป็นการพิจารณาก้าหนดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือเสนอไปยังฝ่ายบริหารฯ ที่จะน้าเอาบทสรุปไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือการ
ก้าหนดเป็นแผนงาน โครงการฯ ต่อไป 
    - เชิญสมาชิก ได้อภิปราย เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในการเสนอแนวทางการ
แก้ไขต่อไป 
   
นายเสงี่ยม  เรเรือง  - กล่าวเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมช่องทางการระบายน้้าเพ่ือให้น้้ามีช่องทางการระบายได้
(สมาชิก อบต. ม.1)  อย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที เพราะถ้าหากเป็นอยู่ทุกวันนี้ถ้าน้้ามาเยอะระบายไม่ทันก็
จะเข้าท่วมไร่ นาเกษตรกรได้ เห็นควรมีการก่อสร้างท่อระบายน้้า และการขุดลอกคลองสายหลัก สายรองที่ตื้นเขิน 
และการก้าจัดวัชพืชในล้าคลองให้หมดสิ้นไป  
 

/ นายวีระวัฒน์…………. 
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นายวีระวัฒน์ ลือพัฒธิมา - กล่าวเสนอการขุดลอกคลองทุกเส้นทางที่มีอยู่ในพ้ืนที่ต้าบลทุ่งใหญ่ ที่เป็นเส้นทาง
(สมาชิก อบต. ม.4)  การไหลของน้้าที่มาจากก้าแพงเพชร ก้าจัดวัชพืช ต้นหญ้า ผักตบ ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน 
เพ่ิมความกว้าง ความลึกของคลองระบายน้้า และที่ส้าคัญเส้นทางปลายน้้าที่ติดต่อกับต้าบลดงเสือเหลือต้องมีการ
ปรับปรุงพัฒนาตามท่ีที่สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 ได้เสนอไว้  
 
นางเดือนรุ่ง  เนียมสนิท - เสนอว่าเคยเสนอโครงการตอนที่มีการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ในส่วนของ 
(สมาชิก อบต. ม.18)  หมู่บ้านเกาะเหนือ หมู่ที่ 18 เช่น โครงการแก้มลิงเพ่ือการกักเก็บน้้า โดยให้มีการขุด
ลอกแหล่งน้้าที่มีอยู่ในพื้นท่ีตามหมู่ต่างๆ  
 
นายบุญเทอด  ช านาญ - อภิปรายว่า คลองส่งน้้าชลประทานตามเส้นทางผ่านหมู่บ้านต่างๆนั้น ควรประสานทาง
(สมาชิก อบต. ม.5)   ชลประทานให้มีการพัฒนาแหล่งน้้า พร้อมทั้งทาง อบต. เองก็พัฒนาแหล่งน้้าที่มีอยู่ด้วย
เช่นกัน การพัฒนาเป็นระบบโครงข่ายทางการระบายน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ   
 
นายส าเนียง การภักดี - อภิปรายว่า บ้านทุ่งนาดี หมู่ที่ 8 ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านปลายน้้าที่น้้าจะต้องไหลเข้ามา
(สมาชิก อบต. ม.8)  พ้ืนที่ ก่อนที่จะไหลต่อไปยังต้าบลดงเสือเหลือง ก็อยากจะให้มีการสร้างท่อ หรือการวาง
ท่อระบายน้้าเพ่ิมขึ้น เพ่ือการระบายน้้าที่ทันท่วงที เพราะถ้าหากมีน้้าไหลบ่ามาจากก้าแพงเพชรที่มีปริมาณที่มาก
แล้วการระบายน้้าไม่ทันก็จะเอ่อล้นเข้าท่วมไร่ นา สวนของเกษตรกรอย่างแน่นอน แล้วก็จะเกิดผลเสียหายต่อ
พืชผลทางการเกษตร  
 
นายบุญชู สโมสร  - อภิปรายว่า บ้านห้วยน้้าซึม หมู่ 10 มีล้าคลองไหลผ่านด้วยเช่นกัน ถ้าหากมีน้้าไหลบ่า
(สมาชิก อบต. ม.10)  มาเยอะ หรือเกิดฝนตกในปริมาณที่มาก ก็เกิดปัญหาน้้าท่วมขังได้เช่นกัน  สิ่งที่อยาก
น้าเสนอก็คือการขุดลอกแหล่งน้้าให้กว้าง ลึก และการเพ่ิมช่องทางการระบายน้้า อย่างที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้
อภิปรายไปแล้ว  ในขณะเดียวกันก็อยากเสนอให้พิจารณาถึงปัญหาภัยแล้งด้วย เห็นควรมีการก่อสร้างฝายกั้นน้้า
แบบมีประตูเปิด - ปิด กรณีต้องการระบายน้้าในช่วงฤดูฝน  
 
นายสุชาติ วงค์สุวรรณ์ - อภิปรายว่า หมู่ที่ 11 ก็มีคลองระบายน้้าสายหลักไหลผ่านด้วยเช่นกัน ที่ผ่านมาเคยมี
(สมาชิก อบต. ม.11)  น้้าไหล่ออกจากคลองเข้าท่วมไร่ นา เกษตรกร ดังนั้นควรจัดหางบประมาณ หรือก้าหนด
แผนงาน โครงการด้าเนินการขุดลอกคลองให้มากที่สุด หรือให้ครอบคลุมที่สุด และการเปิด เส้นทางระบายน้้า
ปลายทางท่ีติดต่อต้าบลดงเสือเหลือง เพ่ือรองรับการไหลของน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
นายสุด  แหยมดอนไพร  - อภิปรายว่า หมู่ที่ 17  เคยมีปัญหาเรื่องการระบายน้้า เคยเสนอมาบ่อยแล้ว เรื่องการ
(สมาชิก อบต. ม.17)  วางท่อระบายน้้า ไม่ใช่เฉพาะน้้าที่ไหลมาจากก้าแพงเพชร  แม้แต่เวลาฝนตกหนักๆ ก็จะ
มีน้้าท่วมขังไร่ นา อยู่เป็นประจ้า เห็นควรให้มีการวางท่อระบายน้้าบริเวณท่ีมีปัญหาอย่างทั่วถึง 
 
ปลัดองค์การบริหาร-   - กล่าวชี้แจงเสริมว่า ยังมีทฤษฏีการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมอันเนื่องมาจากพระราชด้าริตาม
ส่วนต าบล   แนวทางการบริหารจัดการด้านน้้าท่วมล้น ทฤษฏีการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริตามแนวทางการบริหารจัดการด้านน้้าท่วมล้น (Flood Management) โดยที่ประเทศไทยตั้งอยู่ใน
เขตมรสุม มีฝนตก และปริมาณน้้าฝนสูง จึงเกิดปัญหาน้้าท่วมอยู่ในหลายพ้ืนที่เกือบทุกภูมิภาค พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระปริวิตกห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอมา และทรงวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ 
ที่ประสบปัญหาน้้าท่วมและทรงค้านึงถึงการเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพท้องที่ และสมรรถนะของ
ก้าลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย              / วิธีการต่างๆ…….. 
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    วิธีการต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด าริในการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมคือ 
   1. การก่อสร้างคันกั้นน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วมซึ่งเป็นวิธีการดั้งเดิมแต่ครั้งโบราณโดยการ
ก่อสร้างคัน ดินกั้นน้้าขนาดที่เหมาะสมขนานไปตามล้าน้้าห่างจากขอบตลิ่งพอสมควร เพื่อป้องกันมิให้น้้าล้นตลิ่งไป
ท่วมในพ้ืนที่ต่างๆ ด้านใน เช่น คันกั้นน้้าโครงการมูโนะ และโครงการปิเหล็ งอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัด
นราธิวาส เป็นต้น 
   2. การก่อสร้างทางผันน้้า เพ่ือผันน้้าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ล้นตลิ่งท่วมท้นให้ออกไป 
โดยการก่อสร้างทางผันน้้าหรือขุดคลองสายใหม่เชื่อมต่อกับล้าน้้าที่มีปัญหาน้้า ท่วมโดยให้น้้าไหลไปตามทางผันน้้า
ที่ขุดขึ้นใหม่ไปลงล้าน้้าสายอ่ืน หรือระบายออกสู่ทะเลตามความเหมาะสม ซึ่งการด้าเนินการสนองพระราชด้าริวิธี
นี้ ด้าเนินการโดยกรมชลประทาน ในการแก้ไขปัญหาจากแม่น้้าโก-ลก เข้ามาท่วมไร่นาของราษฎรเสียหายหลาย
หมื่นไร่ทุกปี การขุดคลองมูโนะได้ช่วยบรรเทาลงได้เป็นอย่างดี 
    3. การปรับปรุงและตกแต่งสภาพล้าน้้า เพ่ือให้น้้าที่ท่วมทะลักสามารถไหลไปตามล้าน้้า
ได้สะดวกหรือช่วยให้กระแสน้้าไหล เร็วยิ่งขึ้น อันเป็นการบรรเทาความเสียหายจากน้้าท่วมขังได้ โดยใช้วิธีการดังนี้ 

 ขุดลอกล้าน้้าตื้นเขินให้น้้าไหลสะดวกขึ้น 
 ตกแต่งดินตามลาดตลิ่งให้เรียบมิให้เป็นอุปสรรคต่อทางเดินของน้้า 
 ก้าจัดวัชพืช ผักตบชวา และรื้อท้าลายสิ่งกีดขวางทางน้้าไหลให้ออกไปจนหมดสิ้น 
 หากล้าน้้าคดโค้งมาก ให้หาแนวทางขุดคลองใหม่เป็นล้าน้้าสายตรงให้น้้าไหลสะดวก 
 
หรือแม้แต่การแก้ไขปัญหาน้้ าท่วมพ้ืนที่ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตาม

พระราชด้าริ แก้มลิง จากสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของกรุงเทพมหานครมีลักษณะลุ่มต่้าท้าให้มีการระบายน้้ายาม 
เกิดภาวะน้้าท่วมให้ออกจากพ้ืนที่เป็นไปอย่างล่าช้า คูคลองจ้านวนมากมีความลาดเทน้อยอีกทั้งมีจ้านวนหลาย
คลองที่ล้าน้้าตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้้าไหล ท้าให้เกิดเป็นสาเหตุในหลายปัจจัยของการเกิดน้้าท่วมขัง
ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเป็นระยะเวลายาวนาน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนว
พระราชด้าริให้มีระบบการบริหารจัดการด้านน้้าท่วมในวิธีการที่ตรัสว่า  แก้มลิง ซึ่งได้พระราชทานพระราช
อรรถาธิบายว่า...ลิง โดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกแล้วเอาเข้าปากเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิง
จะเอากล้วยเข้า ไปไว้ที่กระพุ้งแก้มได้เกือบทั้งหวี โดยเอาไปไว้ที่แก้มก่อนแล้วจึงน ามาเคี้ยวบริโภคและกลืนกิน
เข้าไปภายหลัง...เปรียบเทียบได้กับเมื่อเกิดน้้าท่วมก็ขุดคลองต่างๆ เพ่ือชักน้้าให้มารวมกันแล้วน้ามาเก็บไว้เป็นบ่อ
พักน้้าอันเปรียบได้กับแก้มลิง แล้วจึงระบายน้้าลงทะเลเมื่อปริมาณน้้าทะเลลดลง 
 
มติที่ประชุม   - พิจารณาร่วมกันแล้ว สรุปเป็นแผนงาน โครงการในภาพรวม เพ่ือเสนอผ่านไปยังฝ่าย
บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ ดังนี้  

1. โครงการขุดลอกคลองระบายน้้า  
2. โครงการกอ่สร้างฝาย / ประตูระบายน้้า  
3. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.   
4. โครงการวางท่อระบายน้้า พ้ืนที่เสี่ยง 
5. โครงการก่อสร้างคันกั้นน้้า   

 
 
 

/ ประธานสภาฯ............ 
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ประธานสภาฯ  - เนื่องจากตอนนี้ดูเวลาแล้ว เป็นเวลา 11.50 น. ขอพักการประชุม เพ่ือรับประทาน
อาหารกลางวัน  

************************รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.************************* 
 

เริ่มประชุมต่อ   เวลา 13.00 น.    
 
ประธานสภาฯ  - เริ่มการประชุมต่อภาคบ่าย  
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   (1) ข้อราชการจากส่วนราชการ อบต.ทุ่งใหญ่ / ส่วนราชการอ้าเภอ/หน่วยงานราชการ
ในพ้ืนที่ / และจากก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ขอเชิญเสนอเรื่องอ่ืนๆ  
 
นายเสงี่ยม  เรเรือง  - กล่าวในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล มาก็เกือบ 10 ปีแล้ว การ
ท้างานที่ผ่านมาก็จะท้าหน้าที่เพ่ือประชาชนมาคลอด ในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่ไปตรงนี้ หากมีสิ่งใดที่เคยได้ล่วงเกิน
โดยเจตนา หรือไม่เจตนาก็ดี ก็ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สมัยหน้าถ้ามีโอกาสก็คงได้มาร่วมงานกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
 
นายวีระวัฒน์ ลือพัฒธิมา  - กล่าวขอโทษทุกฝ่ายทุกคนที่ผ่านมาที่อาจได้ล่วงเกิน หรือมีข้อขัดแย้งเนื่องจากมี
(สมาชิก อบต. ม.4)  ความเห็นไม่ตรงกัน หรือเรื่องการท้างานต่างๆ ต่อจากนี้ไปหลังจากพ้นจากต้าแหน่ง    
ไปแล้ว ถ้ามีโอกาสก็คงได้มาร่วมท้างานด้วยกันอีก ถ้าหากไม่ได้เข้ามาก็จะท้าหน้าที่ข้างนอกตามบทบาทหน้าที่      
ที่ได้เป็นอยู่  
 
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ์  - กล่าวว่ามีสิ่งใดที่เคยล่วงเกินทุกท่านมา ก็อยากขออภัยในสิ่งที่เคยท้าไป อาจจะตั้งใจ 
(สมาชิก อบต. ม.11)  หรือไม่ตั้งใจก็ดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ร่วมงานสภาฯ กันอีกครั้งโอกาสหน้า ส่วน
ท่านที่อาจขอหยุดเส้นทางนี้ก็ขอให้โชคดี เราอาจได้ร่วมงานกันในบทบาทอย่างอ่ืนก็ได้  
 
นายส าเนียง  การภักดี  - กล่าวว่าที่ผ่านมาตนเองก็ถือว่าได้ท้าหน้าที่ตัวแทนประชาชนอย่างเต็มที่แล้ว ถ้าหาก
(สมาชิก อบต. ม.8) พ้ืนที่ต้าบลทุ่งใหญ่เรามีวัดตามหมู่บ้านต่างๆ ก็อยากให้มีการซ่อมแซมวัดวาอารามต่างๆ 
เพ่ือเป็นการท้านุบ้ารุงศาสนา หรือไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นเราก็อยากให้มีไว้ในแผนก็จะเป็นการดี  เนื่องจากว่า
ทางผู้บริหารก็มีการแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการศึกษา สาธารณสุข ด้านการศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม  
 
นางพยุง  บุญจุ้ย   - กล่าวว่าอาจได้เคยล่วงเกินทุกท่านไป หรือสร้างความไม่พึงพอใจ ก็ขออภัยมา ณ 
(สมาชิก อบต. ม.15)  โอกาสนี้ด้วย การเลือกตั้งครั้งนี้แม้ว่าจะไม่ได้เข้ามาอีก ก็จะท้าหน้าที่ในการดูแลพ้ืนที่
ต่อไป  จะพัฒนา น้าสิ่งดีๆเข้ามาพ้ืนที่ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่เคยร่วมทุกข์ ร่วมสุขกันมา  
 
นายกองค์การบริหาร-  - กล่าวชี้แจงว่าที่ผ่านมาตลอดสมัยการด้ารงต้าแหน่งทางฝ่ายบริหารฯ ก็พยายามที่จะ
ส่วนต าบล   พัฒนาพื้นที่ต้าบลทุ่งใหญ่ให้ดีตลอดมา ส้าหรับที่ผ่านมาที่เคยได้ล่วงเกินทุกท่าน      
สร้างความขุ่นข้องหมองใจอะไรก็ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงได้กลับมาร่วมงานกันอีก
ครั้งหนึ่ง         / -9-    ประธานสภาฯ............ 
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ประธานสภาฯ   - กล่าวว่าในส่วนของการท้าหน้าที่ประธานสภาฯ หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ท้างาน
ร่วมกันมากับทุกท่านก็เป็นเวลากว่า 10 ปีมา ต่อจากนี้ไปก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่เลือกเดินทางสายนี้ก็ขอให้
สมหวัง คราวหน้าถ้ามีโอกาสก็คงได้ร่วมงานกันอีก   
 
ที่ประชุม  รับทราบ  ไม่มีเรื่องอ่ืนๆ 
 
ประธานสภาฯ   - กล่าวถ้าไม่มีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ก่อนอ่ืนขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบล คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลทุกท่าน ที่มาประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุม   เวลา 14.15 น. 
 
 

    (ลงชื่อ)        ประสิทธิ์   กาศเกษม     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
               ( นายประสิทธิ์   กาศเกษม ) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ 
   
 
 
    (ลงชื่อ)           -      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   (   ) 
   ต้าแหน่ง ............................................................ 

 
 
 
หมายเหตุ - เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ พ้นสภาพการด้ารงต้าแหน่งไปเมื่อวันที่ 1 

ตุลาคม 2564  
 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ฉบับท่ี ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
    ข้อ ๓๔ เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลง ชื่อใน
รายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน  
    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบ 
รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นยังไม่ได้รับรอง หรือรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้ว  แต่
ประธานสภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่น  หรือมีการยุบสภา
ท้องถิ่น ให้ผู้ที่ด้ารงต้าแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น ณ วันที่มีเหตุดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้ท้ายรายงานการ
ประชุมดังกล่าว และให้ผู้ที่ด้ารงต้าแหน่งประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมครั้งนั้น เป็นผู้ตรวจสอบ แก้ไข และ
รับรองรายงานการประชุมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุ  ถ้าไม่รับรองภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าได้รับรอง
รายงานการประชุมนั้นแล้ว 
 


