
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจ าปี 2564  
ครั้งที่ 1 วันอังคาร ที ่8  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  10.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 
 

 

 
 

 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจ าปี 2564  

ครั้งที่  1 วันอังคาร ที ่8  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช     

ผู้มาประชุม 
1. นายชวลิต   สิทธิฤทธิ์    ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ           
2. นายสุพล  คเชนทร์       ต าแหน่ง   ก านันต าบลเขาพระ 
3. นางชอุ่ม  จินตุลา   ต าแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7    
4. นายสหัส  ศรีเปารยะ     ต าแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3   
5. นายสุธี  ละม้าย     ต าแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2     
6. นายด ารงรัตน์  จันทวงศ์  ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 
7. นายวินัย  สมทรัพย์   ต าแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9      
8.  นางพัชรี  เมธารินทร์               ต าแหน่ง    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  

 9.  นายชนวรรณ  ศรีมุกข์   ต าแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5          
 10. นายทนงศักดิ์   วุฒิพงษ์  ต าแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6    
 11. นายประภาส  คีรีทอง  ต าแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  
 12. นายสถิตย์   สุคชเดช    ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 13. นายประสิงห์  วงศ์พิพันธ์  ต าแหน่ง    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  4               
 14.  นายชัยรัตน์   ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ ต าแหน่ง    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
 15. นายวสันต์   ไทรแก้ว         ต าแหน่ง   ปลัดเทศบาล                 
 16. นางเนตรนภา  บุญญาธิการ  ต าแหน่ง   รองปลัดเทศบาล       

17.นางสาวอัญชิสา  มีพัฒน์  ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน       
              

ผู้ไม่มาประชุม    
- ไม่มี           

     
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.       
         เมื่อที่ประชุมพร้อมนาย ชวลิต  สิทธิฤทธิ์  กล่าวสวสัดีแก่ผู้เข้าประชุมทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุม 
ซึ่งจุดประสงค์ในการประชุมผู้น าชุมชนในวันนี้ เพ่ือให้ผู้น าชุมชนได้คัดเลือกผู้พิการที่มีที่อยู่อาศัยสภาพช ารุด ทรุด
โทรม และมีความจ าเป็นต้องปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย  ซึ่งก่อนอ่ืนก็ขอกล่าวถึงระเบียบวาระการประชุมนะ
ครับ    
ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายชวลิต  สิทธิฤทธิ์    :  เนื่องจากเทศบาลต าบลเขาพระได้รับหนังสือ จากจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือส ารวจ

ข้อมูลการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดยขอความร่วมมือมายังเทศบาลได้ส ารวจข้อมูลคนพิการที่มีที่อยู่อาศัยสภาพช ารุด                 



ทรุดโทรม และมีความจ าเป็นต้องปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เพ่ือให้มีความมั่นคง
แข็งแรงเหมาะกับสภาพความพิการทุกราย โดยเรียงล าดับตามความจ าเป็นเร่งด่วน  และ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เทศบาลจึงได้ด าเนินการแจ้งให้
ผู้น าท้องที่ด าเนินการส ารวจคัดเลือกผู้พิการที่มีความล าบาก และเห็นควรได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย                 

ที่ประชุม      :        รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา         
- ไม่มี -      

        
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อทราบ 
 -   เรื่องรายงานความเสียหายจากอุทกภัย     
นายชวลิต  สิทธิฤทธิ์  :   แจ้งให้ทราบถึงการเกิด อุทกภัย ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  

2563 เวลา 21.00 น. เป็นต้นมา เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังแรงพัดปก
คลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างท าให้ฝนตกหนัก 
น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน  
พ้ืนที่การเกษตร  ปศุสัตว์และสิ่งสาธารณประโยชน์  เหตุเกิดในพื้นที่ หมู่ที่ 1 –หมู่ที่ 12  
ต าบลเขาพระ และภัยยังไม่สิ้นสุด และได้รับรายงานความเดือดร้อนเนื่องจากสาธารณ
ภัยดังกล่าว ประชาชนพ้ืนที่หมู่ที่ 11  (เขต 3 ) ต. เขาพระ  ว่าเกิดน้ าท่วมขังและไหล
เข้าท่วมบ้านเรือน เนื่องจากน้ าไม่มีทางระบายลงสู่ที่ต่ า ได้รับความเดือดร้อน  จ านวน 5 
หลัง จึงขอให้เทศบาลต าบลเขาพระ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้โดยเร็ว  และใน
เบื้องต้นได้อนุมัติให้นายสมชาย  ศรีเปารยะ  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา  ด าเนินการ
ไปก่อนในการจัดซื้อวัสดุเพ่ือท าการวางท่อระบายน้ า บริเวณหน้าบ้านนายธนกฤต  
หลวงนา  ถึงบ้านนายสมยศ  จงจิตร  หมู่ที่ 11  ต.เขาพระ เพ่ือการระบายน้ าบริเวณ
บ้านเรือนประชาชน     

ที่ประชุม :                 รับทราบ           
            
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา       

                                   4.1  พิจารณาคัดเลือก/เห็นชอบผู้ที่มีฐานะยากจน เห็นควรได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัย              

นายชวลิต  สิทธิฤทธิ์  :  ในส่วนของเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ก็จะเป็นเรื่องที่จะให้ผู้น าชุมชนได้ร่วมพิจารณา          
คัดเลือกผู้พิการที่มีท่ีอยู่อาศัยสภาพช ารุด ทรุดโทรม และมีความจ าเป็นต้องปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย    ซึ่งตามที่ผู้น าชุมชนได้ส ารวจและส่งรายชื่อมาและเทศบาลได้
ด าเนินการออกตรวจเยี่ยมและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพที่อยู่อาศัย  เทศบาลได้
พิจาณาแล้วเห็นว่าผู้ที่มีความล าบากในด้านที่อยู่อาศัยที่เห็นควรได้รับการช่วยเหลือ



เร่งด่วน มีทั้งสิ้น 6 ราย  ซึ่งกระผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามข้อมูลที่ได้ส ารวจมา 
และพิจารณาว่าผู้ใดเห็นควรได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับ       

            นางเนตรนภา  บุญญาธิการ :  จากการลงตรวจบ้านในหมู่ที่ 5 ต าบลเขาพระ  ผู้พิการที่มีที่อยู่อาศัยสภาพช ารุด 
               รองปลัดเทศบาล            ทรุดโทรมเห็นควรได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน จ านวน 1 ราย  ได้แก่  นายริน         
                                               ศรกีข์  อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 178  หมู่ที่ 5 ต.เขาพระ  เป็นผู้พิการทางการ 
                                               เคลื่อนไหว   ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องปรับปรุงห้องน้ า         

      หมู่ที่ 10 ต าบลเขาพระ จ านวน  2  หลัง ได้แก่  
1.  นางฟ่อง    โอยสวัสดิ์  อายุ 91 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 21  หมู่ที่ 10 ต.เขาพระ  

สภาพบ้านไม่ถาวร  ต้องการปรับปรุงใหม่ทั้งหลัง  
2  นางสาวสายจิต  บ ารุงศรี  อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขท่ี  64  หมู่ 10 ต.เขาพระ  

ลักษณะบ้านอาศัยของตนเอง มีสภาพช ารุด ต้องการปรับปรุงในส่วนของประตูหลังบ้าน  
       หมู่ที่ 11  ต าบลเขาพระ  มีจ านวน  2  ราย  

1. นางกิ้ง   จรจรัส   อายุ  73 ปี  อยู่บ้านเลขท่ี 151 หมู่ที่ 11 ต.เขาพระ  
ลักษณะบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเอง  สมาชิกในครัวเรือน 5 คน สภาพ
บ้านที่ต้องการปรับปรุง ซ่อมหลังคา     

2. นางดารุณี   รัตนบุษยาพร   อายุ 73 ปี  อยู่บ้านเลขท่ี 4 หมู่ที่ 11 ต.เขา
พระ ลักษณะบ้านอาศัยเป็นของตนเอง    ที่อยู่อาศัยไม่ม่ันคงต้องการ
ปรับปรุงโครงสร้างบ้านพร้อมหลังคา        
หมู่ที่  12 ต าบลเขาพระ  มีจ านวน  1 ราย ได้แก่ 
นายวัฒนา  บุบผาคร อายุ  46 ปี  อยู่บ้านเลขท่ี 150 หมู่ที่ 12 ต.เขา
พระ      ลักษณะบ้านที่อยู่อาศัย เป็นบ้านของตนเอง สมาชิกในครัวเรือน 
2  คน  มีรายได้น้อย  ต้องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยในส่วนของ ห้องน้ า 
หลังคา เทพื้นหน้าบ้าน 

นายชวลิต   สิทธิฤทธิ์  :    ตามท่ีรองปลัดได้รายงานการออกส ารวจบ้านที่ไม่มีความมั่นคงแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี              เห็นควรอย่างไรบ้างครับ 
นายสุพล   คเชนทร์ :        กระผมเห็นว่า เราควรน าภาพถ่ายลักษณะบ้านของแต่ละหลังมาเปรียบเทียบว่าหลัง
ไหน 
ก านันต าบลเขาพระ          ทีส่ภาพบ้านช ารุด ทรุดโทรมมากท่ีสุดและจัดล าดับการให้ความช่วยเหลือ ว่าใครเห็น
ควรได้ 
     รับการช่วยเหลือเร่งด่วนที่สุด    
นายชวลิต  สิทธิฤทธิ:์       ครับก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติว่าผู้ใดเห็นควรได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 
 นายกเทศมนตรี             นะครับ 
ที่ประชุม :                    มีมติเห็นชอบผู้ที่เห็นควรได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน ได้แก่                        

 นางฟ่อง   โอยสวัสดิ์   อยู่บ้านเลขท่ี   21   หมู่ที่ 10  ต าบลเขาพระ   



นายชวลิต  สิทธิฤทธิ์ :  เมื่อมติในที่ประชุมให้การเห็นชอบตามนี้ เทศบาลก็จะได้ด าเนินการช่วยเหลือในราย
ดังกล่าว 
 นายกเทศมนตรี        ต่อไปนะครับ      
ระเบียบวาระท่ี 5 :      เรื่องอ่ืนๆ           

- ไม่มี       
นายชวลิต   สิทธิฤทธิ์ :   ได้ให้ที่ประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพิ่มเติม จนเป็นเวลาพอสมควร เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอจึงกล่าว 
นายกเทศมนตรี            ขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม    
ปิดประชุมเวลา       12.00  น. 
 
 
             ลงชื่อ       อัญชิสา   มีพัฒน์ ผู้จดรายงาน             
                                       (นางสาวอัญชิสา   มีพัฒน์)                                                                                                                                                      
                นักพัฒนาชุมชน 
  
   ลงชื่อ      ชวลิต   สิทธิฤทธิ์       ผู้ตรวจรายงานการประชุม    
                                          (นายชวลิต   สิทธิฤทธิ์) 
                                      นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ                                      
 
 


