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 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/๒๕63 
เมื่อวันที ่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจินดา  คงตุก ประธานสภาฯ จินดา  คงตุก  
๒ นายวีระนันท์  จันทร์นุ่น รองประธานสภาฯ วีระนันท์  จันทร์นุ่น  
๓ นายค านูญ  เจ้ยเปี้ยว ส.อบต.ม.๑ ค านูญ  เจ้ยเปี้ยว  
๔ นายมล  ชุมทอง ส.อบต.ม.๑ - ลาป่วย 
๕ นายสมยศ  ชูเมือง ส.อบต.ม.๒ สมยศ  ชูเมือง  
6 นางสุคนธ์  รอดเมือง ส.อบต.ม.2 สุคนธ์  รอดเมือง  
7 นายพิทักษ์  คงแก้ว ส.อบต.ม.๓ พิทักษ์  คงแก้ว  
8 นายระบิล  ขวัญสุด ส.อบต.ม.๓ ระบิล  ขวัญสุด  
9 นายบรรยัด  แก้วมี ส.อบต.ม.๔ - ลาป่วย 

10 นายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย ส.อบต.ม.๕ เทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย  
๑1 นายวีระยุทธ  บัวเนี้ยว ส.อบต.ม.๖ วีระยุทธ  บัวเนี้ยว  
๑2 นายสังคม  พลายด้วง ส.อบต.ม.๖ - ลาป่วย 
๑3 นายประเคียง  หนูพันธ์ ส.อบต.ม.๗ ประเคียง  หนูพันธ์  
๑4 นายรัตน์  คงมาก ส.อบต.ม.๗ รัตน์  คงมาก  
๑5 นายเจริญ  แย้มเกิด ส.อบต.ม.๘ - ลาป่วย 
๑6 นางสาววันทนา  รัตนวงศ์แข ส.อบต.ม.๙ วันทนา  รัตนวงศ์แข  
๑7 นายอรรถพล  ชุมด า ส.อบต.ม.๙ อรรถพล  ชุมด า  
๑8 นายวิน  ศิริบุญ ส.อบต.ม.๑๐ วิน  ศิริบุญ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์ นายก อบต.แหลม เสทือน  ถาวรนุรักษ์  
2 นายชม   หนูพันธ์ รองนายก อบต.แหลม ชม   หนูพันธ์  
3 นายธวัชชัย  สองแป้น รองนายก อบต.แหลม ธวัชชัย  สองแป้น  
4 นายจรัล  แนมไสย เลขานุการนายก จรัล  แนมไสย  
5 นายปรเมศวร์  ชุมทอง เลขาสภาฯ (ปลัด อบต.แหลม) ปรเมศวร์  ชุมทอง  
6 นางดวงเดือน  ทองบุญชู ผอ.กองคลัง ดวงเดือน  ทองบุญชู  
7 นายศักดาวุธ  บัวทอง ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ าหมู่ที่ 5 ศักดาวุธ  บัวทอง  
8 นายพิศนุ   เขียวรอด ผอ.กองช่าง พิศนุ   เขียวรอด  
9 นายปัญญา  ขอสวัสดิ์ ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 10 ปัญญา  ขอสวัสดิ์  

10 นายประยูร  จันทร์พูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ประยูร  จันทร์พูล  
11 นายสมชาย  ชูบัวแก้ว ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ าหมู่ที่ 9 สมชาย  ชูบัวแก้ว  
12 นางสาวอารีย์  ต าแอ หัวหน้าส านักปลัด อารีย์  ต าแอ  
13 นายอนนท์  พรหมสมบัติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 อนนท์  พรหมสมบัติ  
14 ส.อ.นิกร  เกื้อมา เจ้าพนักงานธุรการ (ผช.เลขา

สภาฯ) 
นิกร  เกื้อมา  

   เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการสภา อบต.ฯ ได้เชิญสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ
ต่างๆ เข้าห้องประชุม ได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐  น 
  ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) สวัสดีท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่าน

ปลัดและผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  คร้ังที่ 1/
๒๕63 ต่อไป กระผมจะเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานสภาฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ส าหรับเร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ส าหรับวาระนี้ก็ไม่มี

รายละเอียด ซึ่งจะมีทางผู้บริหารด าเนินการชี้แจงในวาระอ่ืนๆ ต่อไป ครับ 
          
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
          2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
   ครั้งที่ 1/2562 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 

1/2562 ซึ่งรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวอยู่ในมือของท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว สมาชิก
ท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง หรือสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องให้ยกมือขึ้นขอแก้ไขได้เชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 
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ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ต่อไปผมจะขอมติ
ที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1/2562 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1/2562 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1 ก าหนดการประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก

ของปีถัดไป  
       
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เรียนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ส าหรับเร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา           

3.1 ก าหนดการประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี
ถัดไป ซึ่งการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1/2562 ได้ก าหนดการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
2562 ดังนี้ 

1. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิ.ย. 2562 
2. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ส.ค. 2562 
3. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธ.ค. 2562 
4. การประชุมสมัยแรกของปีถัดไป  ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ก.พ. 2563 

ส าหรับปีนี้หากที่ประชุมมีความประสงค์ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือก าหนดรูปแบบเป็นอย่างไร 
ขอเชิญที่ประชุมฯ ได้เสนอเชิญครับ   
 

ที่ประชุมฯ (นายอรรถพล  ชุมด า ส.อบต. หมู่ที่ 9) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติ คณะผู้บริหาร และท่านผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับ ก าหนดการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2/2563 ถึงสมัยที่4/2563 เห็นควรก าหนดรูปแบบเช่นเดิมครับ 
ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณนายอรรถพล  ชุมด า ส.อบต. หมู่ที่ 9 ที่ได้เสนอก าหนดการ

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2/2563 ถึงสมัยที่4/2563 มีสมาชิกฯ ท่านอ่ืนเสนอเพ่ิมเติม
หรือไม่ 

 
ที่ประชุมฯ (ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ) 
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีท่านสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ ขอการรับรองก าหนดการประชุมสมัย

สามัญประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวน 2 ท่าน 
 
ที่ประชุมฯ นายวีระยุทธ  บัวเนี้ยว ส.อบต. หมู่ที่ 6 และนายรัตน์  คงมาก ส.อบต. หมู่ที่ 7 เป็นผู้รับรอง

การเสนอก าหนดการประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ส าหรับการประชุมสมัยแรกของปีถัดไป ขอให้ที่ประชุมฯ ได้เสนอเชิญครับ 
 
 
 
 



 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลม 4 

ที่ประชุมฯ (นายประเคียง  หนูพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่ 7) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และท่านผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จะเห็นได้ว่า
ก าหนดการเดิมนั้นสอดคล้องกับช่วงที่ด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่อยู่แล้ว จึง
เห็นควรว่าก าหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2/2563 และการประชุมสมัยแรกของปีถัดไป
ควรเป็นก าหนดการเดิมครับ 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณนายประเคียง  หนูพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 ที่ได้เสนอก าหนดการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป มีสมาชิกฯ ท่านอ่ืนเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 
ที่ประชุมฯ (ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ) 
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีท่านสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ ขอการรับรองก าหนดการประชุมสมัย

สามัญสมัยแรกของปีถัดไป จ านวน 2 ท่าน 
 
ประชุมฯ นายระบิล  ขวัญสุด ส.อบต. หมู่ที่ 3 และนายวิน  ศิริบุญ ส.อบต. หมู่ที่ 10 เป็นผู้รับรองการ

เสนอก าหนดการประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ตามความเห็นที่ประชุมฯได้เสนอ กระผมขอก าหนดการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่2/2563 และการประชุมสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ 

1. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิ.ย. 2563 
2. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ส.ค. 2563 
3. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธ.ค. 2563 
4. การประชุมสมัยแรกของปีถัดไป   ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ก.พ. 2564 

ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบการก าหนดการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุมฯ -มีมติเห็นชอบ 13 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
 

3.2 การรับมอบบ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ า
บาดาลเพื่อการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เรียนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ส าหรับเร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา        
3.2 การรับมอบบ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ าบาดาล
เพ่ือการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2562  ขอเชิญท่านผู้บริหาร ได้เสนอญัตติเชิญครับ   

นายกฯ         (นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์) กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิก รวมทั้ง
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ต้องขอขอบคุณท่านประธานฯ ที่ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 
1 คร้ังที่ 1/2563 ส าหรับเร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 3.2 การรับมอบบ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ด้วยส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 6 จังหวัดตรัง ได้ด าเนินการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 
ณ บ้านเกาะส าโรง หมู่ที่ 5 และบ้านท้ายโนต หมู่ที่ 9 ต าบลแหลม อ าเภอหัวไทร จังหวัด
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นครศรีธรรมราช เพ่ือใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และเพ่ือใช้น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562 นั้น 
 ทั้งนี้ ขอเรียนว่า เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 
6 (ตรัง)  ได้ขอส่งมอบบ่อน้ าบาดาลให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม เพ่ือให้การบริหาร
จัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระในการซ่อมบ ารุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน
อยู่ตลอดเวลาและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอยื่นญัตติขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
มีมติรับมอบทรัพย์สินดังกล่าว เพ่ือใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภค
บริโภค ในโอกาส ต่อไป  

 โดยให้ทางกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 เป็นผู้ดูแล จึงมีความจ าเป็นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลม ต้องรับมอบ เพื่อด าเนินการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร 
โดยด าเนินการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงต้องขอความเห็นชอบแก่ชอบสภาฯ เพ่ือ
ด าเนินการต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้เสนอญัตติ 3.2 การรับมอบบ่อน้ าบาดาลและ
อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ต่อไปขอเชิญประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าหมู่ที่ 9 ได้เสนอเชิญครับ 

ประธานกลุ่มฯ (นายสมชาย  ชูบัวแก้ว) เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ท่านผู้บริหาร ท่าน
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยกระผมได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์บอน้ า
บาดาล แก่ส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 6 (ตรัง) ไปเมื่อ ปี  พ.ศ.2560 โดยทางส านัก
ทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 6 (ตรัง) ได้อนุมัติมา ทั้งหมด 5 บ่อ โดย ได้ด าเนินการแล้วเสร็จไป
แล้ว 2 บ่อ อีก 3 บ่อ ได้ให้ผู้ด าเนินการนาแปลงใหญ่ด าเนินการต่อ ส าหรับการบริหารจัดการ
ทางกลุ่มเกษตรฯ หมู่ที่ 9 ได้ประชุมเลือกคณะกรรมการ จ านวน 17 ราย มีคณะกรรมการ 9 
คน     โดย กระผมเป็นประธาน มีคุณอารีย์   จันทร์เทพ เป็นเลขานุการ โดยได้ประชุมไปเมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เพ่ือวางแผนการใช้น้ า ต่อไป สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ท่าน
ประธานสภาฯ ได้เชิญกระผมเพ่ือเข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณท่านสมชาย  ชูบัวแก้ว ประธานกลุ่มฯ หมู่ที่ 9 ที่ได้ชี้แจง
เพ่ิมเติมญัตติ 3.2 การรับมอบบ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาระบบ
กระจายน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2562 ต่อไปขอเชิญประธานกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้น้ าหมู่ที่ 5 ได้เสนอเชิญครับ 

ประธานกลุ่มฯ (นายศักดาวุธ  บัวทอง) เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ท่านผู้บริหาร ท่าน
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมก็เห็นด้วยกับคุณสมชาย ส าหรับทางด้านหมู่
ที่ 5 นั้น จะเน้นไปในทางพืชผักเป็นส่วนมาก ซึ่งหากน้ าพืชผักเพียงพอแล้วจึงจะน าไปใช้ในไร่
นาครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณท่านศักดาวุธ  บัวทอง ประธานกลุ่มฯ หมู่ที่ 5 ที่ได้ชี้แจง
เพ่ิมเติมญัตติ 3.2 การรับมอบบ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาระบบ
กระจายน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2562 ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้
อภิปรายเชิญครับ                                                                                                                                                                                                                          

ที่ประชุมฯ (ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย) 
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ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก)  หากไม่มีท่านใดอภิปราย ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติขอ
ความเห็นชอบในวาระ 3.2 ญัตติการรับมอบบ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการ
พัฒนาระบบกระจายน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2562   โปรดยกมือขึ้น
ครับ 

ที่ประชุมฯ -มีมติเห็นชอบ 13 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณท่านสมาชิกมากครับที่ได้มีมติเห็นชอบเห็นชอบในวาระ        
3.2 การรับมอบบ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ าบาดาล
เพ่ือการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2562 ครับ 

 
 3.3 ขออนุมัติแก้ไข ค าชี้แจง เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  3.3.1 เรื่องการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ าบาดาลแบบSUBMER ขนาด 2 HP    

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เรียนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ส าหรับเร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา        
3.3 ขออนุมัติแก้ไข ค าชี้แจง เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ
3.3.1 เร่ืองการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ าบาดาลแบบSUBMER ขนาด 2 HP   ขอเชิญท่านผู้บริหาร 
ได้เสนอญัตติเชิญครับ   

รองนายกฯ         (นายธวัชชัย  สองแป้น) กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิก รวมทั้งผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ก็มีเร่ืองที่ทางผู้บริหารต้องขอความเห็นชอบในวาระ 3.3 ขออนุมัติแก้ไข      
ค าชี้แจงเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ  3.3.1 เร่ืองการจัดซื้อ
มอเตอร์สูบน้ าบาดาลแบบSUBMER ขนาด 2 HP ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ได้ตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานการพาณิชย์        
งานกิจการประปา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้เพ่ือจัดซื้อ
มอเตอร์สูบน้ าบาดาลแบบ SUBMER ขนาด 2 HP จ านวน 58,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้

                ข้อความเดิม 

               องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ 100,000 บาท มอเตอร์สูบน้ าบาดาลแบบ SUBMER 
ขนาด 2 HP ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ าบาดาลแบบ SUBMER ขนาด 2 HP 
จ านวน 2 เคร่ือง โดยมีคุณสมบัติ 2 แรงม้า ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ พร้อมสายไฟฟ้า 
50 เมตร ขนาดสาย 3 x 2.5 ตร.มม. สวิทซ์ คอนโทรล 1.5 แรงม้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 
พร้อมฝาบ่อ จ านวน 58,000 บาท 

               ข้อความใหม่  

               องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ 100,000 บาท มอเตอร์สูบน้ าบาดาลแบบ SUBMER 
ขนาด 2 HP ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ าบาดาลแบบ SUBMER ขนาด 2 HP 
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จ านวน 2 เคร่ือง โดยมีคุณสมบัติ 2 แรงม้า ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ พร้อมสายไฟฟ้า 
50 เมตร ขนาดสาย 3 x 2.5 ตร.มม. สวิทซ์ คอนโทรล 2.0 แรงม้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 
พร้อมฝาบ่อ จ านวน 58,000 บาท 

              ข้อกฎหมาย 
                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.´2541 หมวด 4 ข้อ 29  

              ข้อพิจารณา 
                         เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

             ข้อเสนอ  
              เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามรายการ
ดังกล่าวเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.´2541 หมวด 4 ข้อ 29 จึงอยากกราบเรียนมา เพื่อให้ท่าน
สมาชิกฯ ได้พิจารณา ขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ตามที่ท่านรองนายกฯ ได้เสนอ ญัตติขอความเห็นชอบในวาระ             

3.3 ขออนุมัติแก้ไข ค าชี้แจง เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ  
3.3.1 เร่ืองการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ าบาดาลแบบSUBMER ขนาด 2 HP สมาชิกท่านใด        
จะอภิปราย เชิญเสนอได้ครับ  

ที่ประชุม (ไม่มีท่านใดอภิปราย) 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก)  หากไม่มีท่านใดอภิปราย ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติขอ
ความเห็นชอบในวาระ 3.3 ขออนุมัติแก้ไข ค าชี้แจง เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 หัวข้อ  3.3.1 เร่ืองการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ าบาดาลแบบ SUBMER     
ขนาด 2 HP  โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุมฯ -มีมติเห็นชอบ 13 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณท่านสมาชิกมากครับที่ได้มีมติเห็นชอบเห็นชอบในวาระ        
3.3 ขออนุมัติแก้ไข ค าชี้แจง เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ  
3.3.1 เร่ืองการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ าบาดาลแบบSUBMER ขนาด 2 HP  ครับ 

 
 3.4 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับท่ี 1  
  
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เรียนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ส าหรับเร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา           

ในวาระ 3.4 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับที่ 1  ขอเชิญท่าน
นายกฯ ได้เสนอญัตติเชิญครับ   
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นายกฯ         (นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์) กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิก รวมทั้ง  
ผู้ เข้า ร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับเ ร่ืองที่ทางผู้บ ริหารต้องขอความเห็นชอบในวาระ              
3.4 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบล
แหลม มีความจ าเป็นในการจัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
เพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จึงต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ฉบับที่ 1 เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในพ้ืนที่ได้อย่าง
เหมาะสม น าไปสู่การปฏิบัติไดอ้ย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม  
ส าหรับการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ฉบับที่ 1 ในคร้ังนี้ จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นส าคัญ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับตามวันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

.เกี่ยวกับแผนงานการศึกษา ได้แก่โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโครงการ
ก่อสร้างโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่อมหมู่ หมู่ที่ 3 งบประมาณจ านวน  330,000 
บาท และโครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม      
เพ่ือสนองตอบนโยบายรัฐบาลโดยใช้งบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมเอง    
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ในโอกาสต่อไป ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณท่านนายกฯ มากครับได้เสนอ ญัตติ 3.4 การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับที่ 1 มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย เชิญเสนอ
ได้ครับ  

ที่ประชุม (ไม่มีท่านใดอภิปราย) 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก)  หากไม่มีท่านใดอภิปราย ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ       
3.4 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับที่ 1  โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุมฯ -มีมติเห็นชอบ 13 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณท่านสมาชิกมากครับที่ได้มีมติเห็นชอบเห็นชอบในวาระ 3.4 

การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับที่ 1 ครับ        
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3.5 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เรียนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ส าหรับเร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา ขอความ
เห็นชอบวาระ 3.3 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงิน  3,316,800.00.-บาท  (-สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปด
ร้อยบาทถ้วน-)  ต่อไปจะให้คณะท่านผู้บริหารได้เสนอ ญัตติดังกล่าว เชิญครับ 

นายกฯ (นายเสทือน ถาวรนุรักษ์ ) กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิก รวมทั้ง
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม ตามที่ได้รับหนังสือ
ร้องทุกข์จากผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาฯและราษฎรในพ้ืนที่แจ้งมายังองค์การบริหารส่วนต าบล
แหลม  ซึ่งคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามอ านาจหน้าที่
และการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  จึงขอเสนอญัตติขอจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม เป็น
เงิน  3,316,800.00.-บาท  (-สามล้านสามแสนหนึ่ งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน -)                               
ตามที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา ฯ และราษฎรในพ้ืนที่แจ้งมายัง
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  ซึ่งคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวตามอ านาจหน้าที่และการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  จึงขอเสนอญัตติขอจ่ายเงินทุน
ส ารองสะสม  เป็นเงิน  3,316,800.00.-บาท  (-สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อย
บาทถ้วน-)  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 87  ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ  
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อย
ละสิบห้าของทุกปี  เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายขาด
เงินทุนส ารองสะสมได้  กรณีดังต่อไปนี้ 
กรณีที่ปีใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ  89  (1)  โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น   
ดังนั้นจึงขอเสนอโครงการจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  คร้ัง
ที่  1/2563  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ดังนี้ 

1. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านนายฉ้ง  -  เครื่องสูบน้ า  (คลองอาทิตย์)  หมูที่  1
ปริมาณงาน  ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง ระยะทาง 1,300  เมตร กว้าง 4.00 เมตร  โดยใช้
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 600  ลบ.ม. พร้อมล้มกองเกลี่ยเรียบตลอดสาย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด) เป็นเงิน  360,000.-บาท (-สามแสนหก
หมื่นบาทถ้วน-)  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) แผนงาน เคหะและ
ชุมชน หน้าที่  36  ล าดับ  2  (กองช่าง) 
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2. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางพิม  -  ถนนบ้านนายหีด  หมู่ที่  2       

ปริมาณงาน  ปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรัง ระยะทาง 1 ,100  เมตร กว้าง 3.00 เมตร       
โดยใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 495  ลบ.ม. พร้อมล้มกองเกลี่ยเรียบตลอดสาย  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด)  เป็นเงิน  297,000.-บาท  (-สอง
แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  
แผนงาน เคหะและชุมชน  หน้าที ่ 43  ล าดับ  20  (กองช่าง)  

3. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านนายเศียร  หมูที่ 3                                              
ปริมาณงาน  ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง ระยะทาง 2,700  เมตร กว้าง 4.00 เมตร  โดยใช้
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 180  ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ พร้อม
ล้มกองเกลี่ยเรียบ  (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด)     
เป็นเงิน  108.000-บาท  (-หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง พ.ศ.2565)  แผนงาน เคหะและชุมชน  หน้าที่  45  ล าดับ  24    (กองช่าง) 

4. โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองอ้ายเลน  -  ถนนบ้านนายเศียร  หมู่ที่   3  , 4              
ปริมาณงาน  ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง ระยะทาง 2,000  เมตร กว้าง 4.00 เมตร  โดยใช้
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 500  ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ พร้อม
ล้มกองเกลี่ยเรียบ  (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด) เป็น
เงิน 304,000.-บาท  (-สามแสนสี่พันบาทถ้วน-)  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง พ.ศ.2565)  แผนงาน เคหะและชุมชน  หน้าที่  47  ล าดับ  31 (กองช่าง) 

5. โครงการซ่อมแซมถนนสายจากซอยคงถาวร  -  ถนนโคกสูง ธัมมัง  หมู่ที่  4  ปริมาณงาน  
ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง ระยะทาง  3,200  เมตร กว้าง 4.00 เมตร  โดยใช้ปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 450  ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ พร้อมล้มกองเกลี่ยเรียบ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด) เป็นเงิน  270,000.-
บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   
แผนงาน  เคหะและชุมชน  หน้าที่  53  ล าดับ  49  (กองช่าง) 

6. โครงการซ่อมแซมถนนสายประชาอุทิศ  2  หมู่ที่  5   
ปริมาณงาน  ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง ระยะทาง  1,300  เมตร กว้าง 4.00 เมตร  โดยใช้ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 325  ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ พร้อมล้ม 
กองเกลี่ยเรียบ  (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด) เป็นเงิน  
195,000.-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 
ถึง พ.ศ.2565)   แผนงาน เคหะและชุมชน  หน้าที่  57  ล าดับ  60  (กองช่าง) 

7. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านโคกสูง  ธัมมัง  หมู่ที่ 6 
ปริมาณงาน  ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง ระยะทาง 4,000  เมตร กว้าง 4.00 เมตร  โดยใช้ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 300  ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ พร้อมล้มกองเกลี่ย
เรียบ  (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด)  เป็นเงิน  180,000.-
บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   
แผนงาน เคหะและชุมชน  หน้าที่  59  ล าดับ  65  (กองช่าง) 
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8. โครงการซ่อมแซมถนนสายจากถนนทางหลวงชนบท 3032  -  คลองชลประทาน  หมู่ที่ 7 
ปริมาณงาน  ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง ระยะทาง 2,000  เมตร กว้าง 4.00 เมตร  โดยใช้ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 200  ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ พร้อมล้มกองเกลี่ย
เรียบ  (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด)  เป็นเงิน  120,000.-
บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  
แผนงาน เคหะและชุมชน  หน้าที่  64  ล าดับ  78  (กองช่าง) 

9. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านม่วงนมสาว  หมู่ที่  8 
ปริมาณงาน  ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง ระยะทาง   1,200  เมตร กว้าง 4.00 เมตร  โดยใช้ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า  170  ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ พร้อมล้มกอง
เกลี่ยเรียบ (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด) เป็นเงิน  
102,000.-บาท (-หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน-) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.
2565)  เพ่ิมเติม  แผนงาน เคหะและชุมชน  หน้าที่  66  ล าดับ  83  (กองช่าง) 

10. โครงการซ่อมแซมถนนสายท่าเตียน  -  คลองราชด าริ  หมู่ที่ 8 
ปริมาณงาน  ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง ระยะทาง   2,000  เมตร กว้าง 4.00 เมตร  โดยใช้
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  225  ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ พร้อมล้ม
กองเกลี่ยเรียบ  (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด)  เป็นเงิน  
135,000.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  แผนงาน เคหะและชุมชน  หน้าที่  67  ล าดับ  87  (กองช่าง) 

11. โครงการซ่อมแซมถนนบ้านนายปรีดา  หมู่ที่ 9 
ปริมาณงาน  ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง ระยะทาง   800  เมตร กว้าง 4.00 เมตร  โดยใช้ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 170  ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ พร้อมล้มกองเกลี่ย
เรียบ  (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด) เป็นเงิน  102,000.-
บาท (-หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน-) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  
แผนงาน เคหะและชุมชน  หน้าที่  68  ล าดับ  90 (กองช่าง)  

12.  โครงการซ่อมแซมถนนสายตะวันตกควนโถ๊ะ(บ้านท่าเตียน-บ้านนายเริ่ม ทองบุญชู) หมู่ที่  10 
ปริมาณงาน  ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง ระยะทาง   3,000  เมตร กว้าง 4.00 เมตร  โดยใช้ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 200  ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ พร้อมล้มกองเกลี่ย
เรียบ  (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด) เป็นเงิน  120,000.-
บาท  (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)    
แผนงาน เคหะและชุมชน  หน้าที่  73  ล าดับ  104  (กองช่าง) 

 

13. โครงการซ่อมแซมถนนสายจากบ้านผู้ใหญ่เล็ก - สวนนายนมิิตร บัวด า หมู่ที่ 10 (สวนนายฝึก)    
ปริมาณงาน  ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง ระยะทาง   1,200  เมตร กว้าง 4.00 เมตร  โดยใช้
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 455  ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ พร้อมล้ม
กองเกลี่ยเรียบ(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด) เป็นเงิน  
273,000.-บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2561 ถึง พ.ศ.2565) แผนงาน เคหะและชุมชน  หน้าที่  84  ล าดับ  105    (กองช่าง) 
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14. โครงการขุดคลองและก าจัดวัชพืชคลองโคกสูง  ธัมมัง  หมู่ที่  6                       
ปริมาณงาน สภาพเดิม ระยะทางยาว 900 เมตร กว้าง 6.00  เมตร ลึก 1.50 เมตร ท้องกว้าง 
3.00 เมตร ต้องการขุดลอกใหม่ ระยะทางยาว 900 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ลึก 2.5 เมตร     
ท้องกว้าง 2.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,925  ลบ.ม.พร้อมปรับแต่งดินเรียบตลอดสาย 
(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด) เป็นเงิน 109,000.-บาท       
(-หนึ่งแสนเก้าบาทถ้วน-) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)      
แผนงาน การเกษตร  หน้าที ่ 113  ล าดบั  50  (กองช่าง)  

15. โครงการขุดคลองคลองและก าจัดวัชพืชคลองสายพรุขี้กา  หมู่ที่ 4 , 6     
ปริมาณงาน  สภาพเดิม ระยะทางยาว 900 เมตร กว้าง 6.00  เมตร ลึก 1.50 เมตร ท้องกว้าง 
3.00 เมตร ต้องการขุดลอกใหม่ ระยะทางยาว 900 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ลึก 2.5 เมตร ท้อง
กว้าง 2.00 เมตร  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,925  ลบ.ม.พร้อมปรับแต่งดินเรียบตลอดสาย
(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด) เป็นเงิน 109,000.-บาท      
(-หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน-)  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)    
แผนงาน การเกษตร  หน้าที ่ 113  ล าดับ  49  (กองช่าง) 

16. โครงการขุดคลองและก าจัดวัชพืชคลองสายพังการท่อม  -  ท้ายโนต  หมู่ที่  4 , 9  
ปริมาณงาน  สภาพเดิม ระยะทางยาว 2,400 เมตร กว้าง 4.00  เมตร ลึก 1.00 เมตร ท้องกว้าง 
0.50 เมตร ต้องการขุดลอกใหม่ ระยะทางยาว 2,400 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร 
ท้องกว้าง 1.00 เมตร  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,600 ลบ.ม.พร้อมปรับแต่งดินเรียบตลอดสาย  
(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด) เป็นเงิน 246,000.-บาท     
(-สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง           พ.ศ.
2565) แผนงาน การเกษตร  หน้าที่  109  ล าดับ  32  (กองช่าง) 

17. โครงการขุดคลองและก าจัดวัชพืชคลองสายบ้านแหลมส าโรง - ท้ายโนต   หมู่ที่  9 
ปริมาณงาน   สภาพเดิม ระยะทางยาว 1,100 เมตร กว้าง 6.00  เมตร ลึก 1.50 เมตร ท้องกว้าง 
3 เมตร  ต้องการขุดลอกใหม่  ระยะทางยาว  1,100  เมตร  กว้าง 6.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 
ท้องกว้าง 2.00 เมตร  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,575  ลบ.ม.พร้อมปรับแต่งดินเรียบตลอดสาย 
(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด)  เป็นเงิน  133,000.-
บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ.2561 ถึง 
พ.ศ.2565) แผนงาน การเกษตร  หน้าที่  107  ล าดับ  26  (กองช่าง) 

18. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  บ้านโคกข่อย    หมู่ที่ 1                       
ปริมาณงาน   ท่อ  PVC ø 1 1/2" (ชั้น 8.5) ปลายบาน   ระยะทาง  670 เมตร  (สายจากบ้าน  
นางวันทนา  เรืองสังข์  -  บ้านนางพิณ  เนียมเขียว)  (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมก าหนด) เป็นเงิน  42,000.-บาท  (-สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) แผนงาน การเกษตร  หน้าที่  99  ล าดับ  1  
(กองช่าง) 
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19. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  บ้านทะเลตัง  หมู่ที่ 9 
ปริมาณงาน   ท่อ  PVC ø 1 1/2" (ชั้น 8.5) ปลายบาน   ระยะทาง  800 เมตร (สายจากบ้าน
นายพิศิษฐ์  โรจนพันธ์  -    บ้านนายณรงค์  ปิดชิด)  (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมก าหนด)  เป็นเงิน  49,100.-บาท (-สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) แผนงานการเกษตร  หน้าที่  99  ล าดับ  3  
(กองช่าง) 

20. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  บ้านหนองไซร์  หมู่ที่ 5         
ปริมาณงาน   ท่อ  PVC ø 1 1/2" (ชั้น 8.5) ปลายบาน   ระยะทาง  1,200 เมตร (สายจากศาลา
ริมทางคลองราชด าริ  -  บ้านนางสาวอ าไพ  รอดแก้ว) (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด)  เป็นเงิน  62,700.-บาท  (-หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  เพ่ิมเติม  แผนงานการเกษตร     
หน้าที่  99  ล าดับ  1  (กองช่าง) 

รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองสะสม  3,316,800.00.-บาท  (-สามล้านสาม
แสนหนึ่งหม่ืนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-)                                  

 ดังนั้นจึงขอเสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 คร้ังที่ 1/2563 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมซึ่งรายละเอียดทางกองช่างฯ ได้เข้าไปส ารวจและ
ประเมินราคาสถานที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้เพ่ือขอจ่าย
ขาดเงินสะสม เป็นเงิน  3,316,800.00.-บาท  (-สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อย
บาทถ้วน-)  เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือประชาชนต าบลแหลมต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก)  จากที่ท่านนายกฯ ได้ เสนอญัตติ  จ่ายขาดเงินสะสม เป็น เงิน  
3,316,800.00.-บาท  ( -ส ามล้ า น สามแสนหนึ่ ง หมื่ น หก พันแปด ร้อยบาทถ้ วน -)                                 
ต่อไปสมาชิกท่านใดจะขออภิปราย หรือจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเชิญครับ 

 
ที่ประชุมฯ (นายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย ส.อบต. หมู่ที่ 5) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิก

ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และท่านผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การจ่ายขาด
เงินทุนส ารองสะสม กระผมก็เห็นด้วยเนื่องจากมีความจ าเป็น จะเห็นได้ว่ามีจ านวนไม่
เพียงพอ เนื่องจากมีถนนช ารุดหลายสาย โดยเฉพาะหมู่ที่ 5 อาจท าให้การช่วยเหลือได้ไม่
ทั่วถึง ซึ่งหมู่ที่ 5 ได้รับเพียง 1 สาย คือโครงการซ่อมแซมถนนสายประชาอุทิศ 2  จึงอยาก
ให้ทางผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดแนวทางแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไปด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอบคุณนายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย ส.อบต. หมู่ที่ 5 มากครับ ที่ได้แจ้ง

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปราย หรือจะแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับเชิญครับ 

 
ที่ประชุมฯ (นายอรรถพล  ชุมด า ส.อบต. หมู่ที่ 9) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติ คณะผู้บริหาร และท่านผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับ การจ่าย
ขาดเงินทุนส ารองสะสม กระผมก็เห็นด้วยเนื่องจากมีความจ าเป็น ส าหรับงบประมาณในการ
ซ่อมถนนอาจจะน้อยกว่าที่ควร อาจเป็นเพราะข้อจ ากัดของงบประมาณ ส าหรับหมู่ที่ 9 
เส้นทางช ารุดเป็นจ านวนมาก แต่เมื่องบประมาณมีจ ากัดก็ขอให้ด าเนินการตามความ
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เหมาะสม ส าหรับเร่ืองน้ าก็เป็นปัจจัยหลักส าหรับท าการเกษตร วัชพืชในคูคลองก็มีจ านวน
มาก อยากให้มีการก าจัดวัชพืช ในส่วนเคร่ืองสูบน้ านั้นยังขาดน้ ามันเชื้อเพลิงในการ
ด าเนินการ อยากให้สนับสนุนน้ ามันเชื้อเพลิงด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอบคุณนายอรรถพล  ชุมด า ส.อบต. หมู่ที่ 9 มากครับ มีสมาชิกท่านใด

จะขออภิปราย หรือจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับเชิญครับ 
 
ที่ประชุมฯ (นายวิน  ศิริบุญ ส.อบต. หมู่ที่ 10) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติ คณะผู้บริหาร และท่านผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเกี่ยวกับถนนมีการ
ช ารุดเป็นหลุมลึกซึ่งลูกรังมีจ านวนน้อย อาจจะไม่ทั่วถึงและในการด าเนินการผมขออนุญาต
ให้น าลูกรังซ่อมแซมถนนดังกล่าวก่อนเพ่ือแก้ปัญหาในส่วนที่ส าคัญด้วยครับ ขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอบคุณนายวิน  ศิริบุญ ส.อบต. หมู่ที่ 10 มากครับ มีสมาชิกท่านใดจะขอ

อภิปราย หรือจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับเชิญครับ 
 
ที่ประชุมฯ (นายประเคียง  หนูพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่ 7) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้

ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และท่านผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับ       
การจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม กระผมก็เห็นด้วยเนื่องงบประมาณมีอย่างจ ากัด ก็ควรใช้อย่าง
เหมาะสม ส าหรับหมู่ที่ 7 จะเกิดปัญหาน้ าประปาเปร้ียว จึงอยากหารือว่าจะด าเนินการ
แก้ปัญหาได้อย่างไร จึงฝากให้ผู้บริหารเร่งด าเนินการแก้ปัญหาน้ าประปาเปร้ียว ทั้ง 3  หมู่บ้าน 
คือ หมู่ที่ 7 , 8 และ 10 ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอบคุณนายประเคียง  หนูพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 มากครับ มีสมาชิกท่านใด

จะขออภิปราย หรือจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับเชิญครับ 
 
ที่ประชุม (ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย) 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีท่านสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปผมจะขอให้ทางคณะ
ผู้บริหารได้ชี้แจงเชิญครับ 

 นายกฯ (นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์) กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ท าให้กระผมได้รับทราบ
ปัญหาในการด าเนินการซ่อมแซมถนน จากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งต้องใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และมีความเหมาะสมในการด าเนินการ โดยเน้นถนนสายหลักจากที่ทางกองช่างได้
ด าเนินการส ารวจ เพ่ือความคุ้มค่าซึ่งการด าเนินการในคร้ังนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต าบลแหลมส าหรับการสูบน้ าและการขุดลอก เนื่องจากเกิดปัญหาภัยแล้ง ในการ
สนับสนุนน้ ามันเชื้อเพลิงก็ขอให้ท าหนังสือเพ่ือสนับสนุนน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้เป็นหลักฐานใน
การเบิกจ่ายเพ่ือสนับสนุนน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับน้ าประปาตอนแรกกระผมจะขอใช้จ่ายขาด
เงินทุนส ารองสะสมในคร้ังนี้เพ่ือท าการเจาะบ่อบาดาล แต่ระเบียบได้ก าหนดให้ขออนุมัติไปยัง
กรมทรัพยากรน้ า และต้องมีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินในการด าเนินการ หรือมีการอุทิศที่ดินหรือมี
การอนุมัติให้ใช้ที่หลวง โดยขออนุมัติจากผู้ว่านครศรีธรรมราช เพ่ืออนุมัติให้ด าเนินการเพ่ือ
ยื่นให้กรมทรัพยากรน้ าเพ่ือด าเนินการต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอบคุณนายเสทือน  ถาวรนุรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

มากครับ ส าหรับการชี้แจงรายละเอียดการจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสมฯ มีสมาชิกท่านใด    
จะขออภิปราย หรือจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับเชิญครับ 

 
ที่ประชุม (ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย) 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีท่านสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม
เห็นชอบญัตติจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม เป็นเงิน  3,316,800.00.-บาท  (-สามล้านสาม
แสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-)   โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุมฯ -มีมติเห็นชอบ 13 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณท่านสมาชิกมากครับที่ได้มีมติเห็นชอบญัตติจ่ายขาดเงินสะสม 
3,316,800.00.-บาท  (-สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-)  เพ่ือให้คณะ
ผู้บริหารได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนต าบลแหลมในโอกาส ต่อไป 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกท่านใด ท่านผู้ใหญ่บ้านหรือผู้เข้ร่วมประชุมท่านใด

มีข้อเสนอปรึกษาหารือในเร่ืองใดในวาระอ่ืนๆ เชิญเสนอได้ครับ 
 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 (นายปัญญา  ขอสวัสดิ์) เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เกี่ยวกับปัญหาน้ าประปาเปร้ียวภายในหมู่ที่ 7 ,8 และ10      
ในส่วนนี้ประชาชนได้มาร้องเรียนกับกระผม ซึ่งเด็กในพ้ืนที่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ท าให้
เกิดแผลเปื่อย ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากปัญหาน้ าเปร้ียวหรือไม่ ในส่วนของทางราชการนั้นอยู่
ระหว่างด าเนินการตามข้ันตอนซึ่งต้องใช้เวลาในการด าเนินการและในโอกาสต่อไปกระผมจะได้
ไปชี้แจงกับประชาชนหมู่ที่ 10 ให้ทราบว่าทางส่วนราชการก าลังด าเนินการช่วยเหลือในการ
แก้ปัญหาดังกล่าวเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้าน ม.10 มากครับ ที่ได้เสนอปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน

หมู่บ้าน ต่อไปขอเรียนเชิญท่านสมาชิกท่านใด ท่านผู้ใหญ่บ้าน มีข้อเสนอปรึกษาหารือในเร่ือง
ใดในวาระอ่ืนๆ เชิญเสนอได้ครับ 

 
ที่ประชุมฯ (นายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย ส.อบต. หมู่ที่ 5) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้

ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และท่านผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับการ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ิมเติมเพ่ือความเหมาะสมและความส าคัญ เช่น สี่แยกศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี หมู่ที่ 5 เวลากลางคืนน่าจะเพ่ิมอีก 1 จุด อีกหนึ่งเร่ืองการวางท่อระบายน้ าที่ 4 
แยก เขาทะเลตัง ควรปรับท่อใหม่และเอาลูกรังถมท่อด้วยเพ่ือรถสัญจรไปมาด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ 
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ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอบคุณนายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย ส.อบต. หมู่ที่ 5 มากครับ ที่ได้เสนอ
ปัญหาที่เกิดข้ึนภายในหมู่บ้าน ต่อไปขอเรียนเชิญท่านสมาชิกท่านใด ท่านผู้ใหญ่บ้าน            มี
ข้อเสนอปรึกษาหารือในเร่ืองใดในวาระอ่ืนๆ เชิญเสนอได้ครับ 

 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 (นายอนนท์  พรหมสมบัติ ) เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ      

ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ส าหรับปัญหาของหมู่ที่ 9 จะเป็นเร่ืองน้ าก็ได้
ด าเนินการสูบน้ า  สายหนองไซร – เกาะเรือ เคร่ืองสูบน้ าสายบ้านหนองโพรงไปไม่ถึงคลอง
สายสามแยกบ้านตกป่า – สายหนองไซร มีวัชพืชมากท าให้น้ าไม่สามารถไหลไปได้เมื่อสูบจาก
สายเกาะเรือน้ าก็ไปไม่ถึงกระผมจึงประสานไปยังกรมทรัพยากรน้ าภาค 8 น าเคร่ืองสูบน้ ามา 
จ านวน 1 ตัว แต่ทางกรมทรัพย์ฯ ไม่มีน้ ามันเชื้อเพลิง จึงอยากขอสนับสนุนน้ ามันเชื้อเพลิงจาก
องค์การส่วนต าบลแหลมเพ่ือด าเนินการต่อไป ครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้าน ม.9 มากครับ ที่ได้เสนอปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน

หมู่บ้าน ต่อไปขอเรียนเชิญท่านสมาชิกท่านใด ท่านผู้ใหญ่บ้าน มีข้อเสนอปรึกษาหารือในเร่ือง
ใดในวาระอ่ืนๆ เชิญเสนอได้ครับ 

 
ที่ประชุมฯ (นายอรรถพล  ชุมด า ส.อบต. หมู่ที่ 9) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติ คณะผู้บริหาร และท่านผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับถนนที่ช ารุด
ที่ทางอ าเภอรับผิดชอบขณะนี้ยังไม่ได้ด าเนินการ เห็นควรให้ทางคณะผู้บริหารได้ด าเนินการ
ประสานทางอ าเภอเพ่ือด าเนินการซ่อมแซม เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกับประชาชนที่ผ่านไปผ่าน
มาได้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอบคุณนายอรรถพล  ชุมด า ส.อบต. หมู่ที่ 9 มากครับ ที่ได้เสนอปัญหาที่
เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน ต่อไปขอเรียนเชิญท่านสมาชิกท่านใด ท่านผู้ใหญ่บ้าน มีข้อเสนอ
ปรึกษาหารือในเร่ืองใดในวาระอ่ืนๆ เชิญเสนอได้ครับ 

 
เลขานายกฯ (นายจรัล  แนมไสย) เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านครับ ส าหรับการประชุมกับทางอ าเภอที่ผ่านมาเกี่ยวกับภัยแล้งส าหรับการ
รายงานสถานการณ์น้ าเพ่ือการเกษตรและน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และแนวทางการ
แก้ปัญหา โดยหน่วยชลประทานจะร่วมด าเนินการในการแก้ปัญหา ส าหรับปัญหาน้ าประปา
เปร้ียว ที่เกิดจากการขุดลอกอ่างเก็บน้ าทุ่งทับใน โดยทางรองนายกฯ (นายธวัชชัย  สองแป้น) 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมได้เข้าด าเนินการท าความสะอาดช าระล้าง
ระบบประปาหมู่ที่ 8 ในส่วนที่สกปรกเกิดตะกอนซึ่งมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เมื่อด าเนินการล้าง
เสร็จแล้วน้ าสะอาดและมีกลิ่นเปร้ียวน้อยลง ส าหรับการขุดลอก ก็ไม่อยากเห็นตั้งบนถนนควร
ปรับเกรียให้เรียบร้อย เห็นควรให้ท่านสมาชิกฯ ช่วยกันก ากับดูแล ส าหรับเร่ืองป้ายแต่ละซอย 
ควรมีการปรับปรุงอยากให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมช่วยด าเนินการจัดท าป้าย
ประจ าแต่ละซอย ครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอบคุณนายจรัล  แนมไสย มากครับ ที่ได้เสนอปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน

หมู่บ้าน ต่อไปขอเรียนเชิญท่านสมาชิกท่านใด ท่านผู้ใหญ่บ้าน มีข้อเสนอปรึกษาหารือในเร่ือง
ใดในวาระอ่ืนๆ เชิญเสนอได้ครับ 
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ที่ประชุมฯ (นายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย ส.อบต. หมู่ที่ 5) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และท่านผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากโครงการ
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 มีบ้านอีกหนึ่งหลัง ที่อยู่คนละฝั่งกับเหมืองน้ า ซึ่งเลยออกไป
ไม่ก่ีเมตร ซึ่งไม่อยากให้ตกส ารวจครับ เห็นควรด าเนินการให้ด้วยได้หรือไม่ครับ 

  
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) นายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย ส.อบต. หมู่ที่ 5 มากครับ ที่ได้เสนอปัญหาที่

เกิดข้ึนภายในหมู่บ้าน ต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจงครับ 
เลขานายกฯ (นายจรัล  แนมไสย) เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านครับ บ้านหลังดังกล่าว อยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ด าเนินการได้ครับ ไม่เป็นการตก
ส ารวจครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีข้อเสนอ

ปรึกษาหารือในเร่ืองใดในวาระอ่ืนๆ เชิญเสนอได้ครับ 
 
รองนายกฯ (นายธวัชชัย  สองแป้น) เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ส าหรับการด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าเปร้ียว ประปา หมู่ที่ 8 
กระผมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ได้ช่วยกันช าระล้างระบบ
ประปา หมู่ที่ 8 เพ่ือลดปัญหาน้ าเปร้ียวและมีกลิ่น และต้องท าความสะอาดอาทิตย์ละคร้ัง   
โดยการล้างถัง และด าเนินการซ่อมท่อ โดยหวังว่าเจ้าหน้าที่ ซึ่งดูแลระบบประปา หมู่ที่ 8    
ควรมีความรับผิดชอบในการด าเนินการให้เกิดศักยภาพมากว่านี้ เพ่ือไม่ให้พ่ีน้องประชาชน 
ต้องได้รับความเดือดร้อน กับปัญหาดังกล่าว ครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณท่านรองนายกฯ (นายธวัชชัย  สองแป้น) มากครับที่ได้ชี้แจงถึง

การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนเกี่ยวกับการเข้าปรับปรุงดูแลระบบประปา 
หมู่ที่ 8 ซึ่งเกิดปัญหาน้ าเปร้ียวขอเรียนเชิญท่านสมาชิกท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด    
มีข้อเสนอปรึกษาหารือในเร่ืองใดในวาระอ่ืนๆ เชิญเสนอได้ครับ 

 
 
ที่ประชุม (ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย) 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) หากไม่มีท่านใดอภิปรายวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านตลอดจนคณะ
ผู้บริหาร ท่านผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.                                                                                                      
                 ลงชื่อ            ปรเมศวร์  ชุมทอง    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                          ( นายปรเมศวร์  ชุมทอง  )                                                                                                                                                      
                                                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม          
                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                           ลงชื่อ            จินดา     คงตุก        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                           ( นายจินดา    คงตุก ) 
                                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
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   ลงชื่อ                  สังคม  พลายด้วง                ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     ( นายสังคม  พลายด้วง ) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม หมู่ที่ ๖ 
 
   ลงชื่อ                   อรรถพล  ชุมด า                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      ( นายอรรถพล  ชุมด า ) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม หมู่ที่ ๙ 
 
   ลงชื่อ                เทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย              เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
                   ( นายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย ) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม หมู่ที่ ๕  
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