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 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/๒๕63 
เมื่อวันที ่ 15 มิถุนายน 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 มล  ชุมทอง  
๕ นายสมยศ  ชูเมือง ส.อบต.ม.๒ - ลาป่วย 
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 บรรยัด  แก้วมี  

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 สังคม  พลายด้วง       
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 เจริญ  แย้มเกิด  
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 (ปลัดอบต.แหลม) ปรเมศวร์  ชุมทอง  
6 นางสาวอารีย์  ต าแอ หัวหน้าส านักปลัด อบต.แหลม อารีย์  ต าแอ  
7 นางสาวกุลยดา ไชยศรีมาลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กุลยดา ไชยศรีมาลย์  
8 นายพิศนุ   เขียวรอด ผู้อ านวยการกองช่าง พิศนุ   เขียวรอด  
9 สิบเอกนิกร   เกื้อมา เจ้าพนักงานธุรการ 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 ท่านปลัดและผู้ที่เข้า

ร่วมประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/๒๕63 ต่อไป 
กระผมจะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานสภาฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ส าหรับเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเยียวยา

เกษตรกรซึ่งบางท่านอาจจะได้รับไปแล้วนั้น โดยขณะนี้ทางรัฐบาลก็ได้แจ้งเรียกเงินคืนในกรณี
ของสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงขอให้ทุกท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ข้างต้นด้วย 

          
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
          2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
   ครั้งที่ 1/2563 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 

1/2563 ซึ่งรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวอยู่ในมือของท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว สมาชิก
ท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง หรือสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องให้ยกมือขึ้นขอแก้ไขได้เชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ต่อไปผมจะขอมติ
ที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   
 3.1 การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 2 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เรียนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ส าหรับเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา        

3.1 การเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่  2  ขอเชิญ
ท่านผู้บริหาร ได้เสนอญัตติเชิญครับ   

นายกฯ  (นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์) กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิก รวมทั้ง
 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับเรื่องที่ทางผู้บริหารต้องขอความเห็นชอบใน วาระ 3.1 การ
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่  2  ตามท่ีสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมได้เห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และได้
ประกาศใช้แผนฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นั้น  

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม มีความจ าเป็นในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพ่ือช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล จึงต้องเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) ครั้งที่ 2 เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในพ้ืนที่ได้
อย่างเหมาะสม น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม  
ส าหรับการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ 
จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นส าคัญ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับกรณีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน 

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 2  เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน 
ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไปครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  (นายจินดา  คงตุก) ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอ ญัตติขอความเห็นชอบใน ญัตติ 3.1 การ
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่  2 ซึ่งได้แจ้งเพ่ือให้
ทราบรายละเอียดล่วงหน้าแล้ว  สมาชิกท่านใด จะอภิปราย เชิญเสนอได้ครับ  
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ที่ประชุม (ไม่มีท่านใดอภิปราย) 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก)  หากไม่มีท่านใดอภิปราย ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติขอ
ความเห็นชอบในวาระ 3.1 การเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) ครั้งที่  2 โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุมฯ -มีมติเห็นชอบ 16 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณท่านสมาชิกมากครับที่ได้มีมติเห็นชอบเห็นชอบในวาระ        
3.1 การเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่  2 เพ่ือที่ทาง
คณะผู้บริหารจะได้ด าเนินการต่อไป ครับ 

 
 3.2 ขออนุมัติแก้ไข ค าชี้แจง เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 
  3.2.1 ญัตติขออนุมัติแก้ไข ค าชี้แจง เปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ เครื่องส ารองไฟ 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เรียนผู้ เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ส าหรับเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา           

ในวาระ 3.2.1 ขออนุมัติแก้ไข ค าชี้แจง เปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ เครื่องส ารองไฟ  ขอเชิญ
ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติเชิญครับ   

นายกฯ                        (นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์) กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิก รวมทั้ง
ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับเรื่องที่ทางผู้บริหารต้องขอความเห็นชอบในวาระ                  
3.2.1 ขออนุมัติแก้ไข ค าชี้แจง เปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ เครื่องส ารองไฟ ด้วยองค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลม ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์   เครื่องส ารองไฟ ตั้งไว้ 2,500 บาท ซึ่งมีข้อความผิดพลาดเพ่ือด าเนินการแก้ไข
ต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 “ข้อ 29 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง   
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ 
ของสภาท้องถิ่น” ในการนี้จึงขอเสนอสภาฯ เพ่ืออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

                ข้อความเดิม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เครื่องส ารองไฟ ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 av จ านวน 1   เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 av (480 Watts) สามารถส ารองไฟ   ไม่น้อยกว่า 15 
นาที (หน้าที่ 67) 
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               ข้อความใหม่  

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องส ารองไฟ ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

  -มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถส ารองไฟ ไม่น้อยกว่า 
15 นาที (หน้าที่ 67) 

       ข้อเสนอ  

 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมจึงขอ
ความเห็นท่านสมาชิกฯ เพ่ือได้พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ  (นายจินดา  คงตุก) ตามที่ท่านนายกฯ ได้ เสนอ ญัตติขอความเห็นชอบใน หัวข้อ              

3.2.1 ขออนุมัติแก้ไข ค าชี้แจง เปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ เครื่องส ารองไฟ  สมาชิกท่านใด จะ
อภิปราย เชิญเสนอได้ครับ   

ที่ประชุม (ไม่มีท่านใดอภิปราย) 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก)  หากไม่มีท่านใดอภิปราย ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ       
3.2.1 ขออนุมัติแก้ไข ค าชี้แจง เปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ เครื่องส ารองไฟ โปรดยกมือขึ้น
ครับ 

ที่ประชุมฯ -มีมติเห็นชอบ 16 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก )  ขอขอบคุณท่ านสมาชิกมากครั บที่ ได้ มีมติ เห็นชอบในวาระ                        

3.2.1 ขออนุมัติแก้ไข ค าชี้แจง เปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ เครื่องส ารองไฟ เพ่ือทางผู้บริหาร
จะน าไปสู่การปฏิบัติในโอกาสต่อไป     

3.2.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไข ค าชี้แจง เปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเตียน-ควนโถ๊ะ-ธัมมัง หมู่ที่ 10 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เรียนผู้ เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ส าหรับเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา           
ในวาระ 3.2.2 ขออนุมัติแก้ไข ค าชี้แจง เปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าเตียน-ควนโถ๊ะ-ธัมมัง (ช่วงที่ 4 )  หมู่ที่ 10 ขอเชิญท่าน    
นายกฯ ได้เสนอญัตติเชิญครับ   

นายกฯ                     (นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์) กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิก รวมทั้ง
ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับเรื่องที่ทางผู้บริหารต้องขอความเห็นชอบในวาระ                  
3.2.2 ขออนุมัติแก้ไข ค าชี้แจง เปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านท่าเตียน-ควนโถ๊ะ-ธัมมัง (ช่วงที่ 4 ) หมู่ที่ 10 ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
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เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าเตียน-ควนโถ๊ะ-ธัมมัง (ช่วงที่ 4 )  

 
 หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 486,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านท่าเตียน-ควนโถ๊ะ-ธัมมัง (ช่วงที่ 4 ) หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 486,000 บาท ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1 ป้าย เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 
73 ล าดับที่ 102) (กองช่าง) 

     ข้อความใหม่ 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านสามขา หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 486,000 
บาท ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด) พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1 ป้าย เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและ องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561- 2565) (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2) (กองช่าง) 

    ข้อกฎหมาย 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.´2541 หมวด 4 ข้อ 29 ว่าด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยน
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

     ข้อเสนอ  
 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนต าบลแหลมจึงขอความเห็นท่านสมาชิกฯ เพื่อได้

พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านท่าเตียน-ควนโถ๊ะ-ธัมมัง(ช่วงที่ 4 ) หมู่ที่ 10 ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  (นายจินดา  คงตุก) ตามที่ท่านนายกฯ ได้ เสนอ ญัตติขอความเห็นชอบใน หัวข้อ              
3.2.2 ขออนุมัติแก้ไข ค าชี้แจง เปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านท่าเตียน-ควนโถ๊ะ-ธัมมัง (ช่วงที่ 4 ) หมู่ที่ 10 สมาชิกท่านใด จะอภิปราย 
เชิญเสนอได้ครับ   

ที่ประชุม (ไม่มีท่านใดอภิปราย) 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก)  หากไม่มีท่านใดอภิปราย ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ       
3.2.2 ขออนุมัติแก้ไข ค าชี้แจง เปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านท่าเตียน-ควนโถ๊ะ-ธัมมัง (ช่วงที่ 4 ) หมู่ที่ 10 โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุมฯ -มีมติเห็นชอบ 16 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
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ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก )  ขอขอบคุณท่ านสมาชิกมากครั บที่ ได้ มีมติ เห็นชอบในวาระ                        

3.2.2 ขออนุมัติแก้ไข ค าชี้แจง เปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านท่าเตียน-ควนโถ๊ะ-ธัมมัง (ช่วงที่ 4 ) หมู่ที่ 10 เพ่ือทางผู้บริหารจะน าไปสู่
การปฏิบัติในโอกาสต่อไป     

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีข้อเสนอ

ปรึกษาหารือในเรื่องใดในวาระอ่ืนๆ เชิญเสนอได้ครับ 
 
ที่ประชุมฯ (นายประเคียง  หนูพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่ 7) เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับน้ าประปาหมู่ที่ 7 ซึ่งน้ าประปายังคงเปรี้ยวอยู่มา
เป็นเวลาหลายเดือนแล้ว จึงเห็นควรให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้
น้ าประปาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณนายประเคียง  หนูพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 มากครับ มีท่าน
สมาชิกท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีข้อเสนอปรึกษาหารือในเรื่องใดในวาระอ่ืนๆ
เพ่ิมเติม เชิญเสนอได้ครับ 

ที่ประชุมฯ (นายอรรพล  ชุมด า ส.อบต. หมู่ที่ 9) เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ าก็ได้แก้ไขปัญหาให้กับพ่ี
น้องประชาชนต าบลแหลม เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และได้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตร และได้มีการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งโดยได้มีการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนต าบลแหลม ส าหรับระบบประปาควรมีการเพ่ิมเครื่องมือ
ในการซ่อมแซมและด าเนินการด้านระบบประปา เช่น รถแม็คโครขนาดเล็กเพ่ือใช้ขุดในการ
ซ่อมระบบประปา  ส าหรับถนนอีกหลายสายหากมีงบประมาณเพ่ิมเติมเห็น      ควรซ่อมแซม
ส าหรับถนนที่เป็นหลุมบ่อ ส าหรับเรื่องการร้องเรียนนั้นก็มีขึ้นในบางกรณี เนื่องจากประชาชน
บางคนอาจไม่เข้าใจถึงการด าเนินการจึงเห็นควรสร้างความเข้าใจกันต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณนายอรรพล  ชุมด า ส.อบต. หมู่ที่ 9 มากครับที่ได้แจ้งปัญหา

หมู่ที่9 เพ่ือด าเนินการพัฒนาปรับปรุง ต่อไปสมาชิกท่านใดจะขออภิปราย หรือสอบถาม
เพ่ิมเติมเชิญครับ 

ที่ประชุมฯ (นายวิน  ศิริบุญ ส.อบต. หมู่ที่  10) เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านผู้บริหาร           
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับเรื่องที่ประชาชนในพ้ืนที่ได้ต าหนิ
เกี่ยวกับการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากกรณีที่การก่อสร้างเดิมกว้าง 5 เมตร แต่พอ
สร้างช่วงหลังเหลือ 4 เมตร ซึ่งอาจเกิดจากความเข้าใจผิด ขณะนี้ถนนเกิดความช ารุดหลาย
สายในพ้ืนที่ หมู่ที่ 10 ควรซ่อมแซมเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ส าหรับไฟฟ้า
ส่องสว่างบางจุดยังมืดอยู่เห็นควรเพิ่มเติมในส่วนนี้ต่อไปด้วยครับ ขอคุณครับ  

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณนายวิน  ศิริบุญ ส.อบต. หมู่ที่ 10 มากครับที่ได้แจ้งปัญหาหมู่ที่
10 เพ่ือด าเนินการพัฒนาปรับปรุง ต่อไปสมาชิกท่านใดจะขออภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม
เชิญครับ 
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เลขานุการนายกฯ (นายจรัล  แนมไสย) เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านครับ เกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือบริการประชาชน เช่น เรื่องน้ าประปา  
ซึ่งได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับน้ าประปาไม่มีคุณภาพ โดยได้มีการร้องเรียนมาเพียง 1 ท่าน     
ซึ่งอาจเกิดจากความเข้าใจผิดเนื่องจาก ประชาชนคนอ่ืน ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด เกี่ยวกับ
คุณภาพน้ าประปา ขณะนี้ไฟฟ้าส่องสว่างได้เพ่ิมมากขึ้นเกือบทั้งต าบลโดยการด าเนินการของ
ทางหลวงชนบท ส าหรับหมู่ที่ 7 , 8 และ10 ก็จะมีการด าเนินการในโอกาสต่อไปครับ ส าหรับ
การบริการประชาชนก็ต้องมีความอดทนในการด าเนินการและต้องสร้างความเข้าใจให้พ่ีน้อง
ประชาชนต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณนายจรัล  แนมไสย เลขานุการนายกฯ มากครับ มีท่านสมาชิก

ท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีข้อเสนอปรึกษาหารือในเรื่องใดในวาระอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
เชิญเสนอได้ครับ 

 
ที่ประชุม (ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย) 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีท่านใดอภิปราย ต่อไปขอให้ท่านนายกฯ ได้กล่าวรายละเอียดเพ่ือ
ชี้แจงสรุปด้วยครับ ขอเชิญครับ 

 
นายกฯ (นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์) เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ มากครับที่ได้มีมติเห็นชอบในวาระ                        
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ส าหรับเรื่องร้องเรียนก็ด าเนินการสร้างความเข้าใจกันต่อไป ซึ่งก็เป็น
เรื่องท่ีต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ส าหรับหมู่ที่ 7 , 8 และ10 เกี่ยวกับปัญหา
น้ าเปรี้ยวก็ได้เข้าไปด าเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปลี่ยนระบบท่อประปาทั้งหมด    
ซึ่งเป็นท่อเหล็กส าหรับของเดิม ขณะนี้ได้เปลี่ยนเป็นท่อพีวีซี โดยในโอกาสต่อไป จะมีการ
ด าเนินการโดยใช้ระบบประปาบาดาลด้านนวัตกรรมไทยเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเปรี้ยว            การ
ด าเนินการด้านคมนาคม หมู่ที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถนนนั้นได้ของบเงินอุดหนุนไป
หลายสายเพ่ือส่งเสริมด้านการเกษตร ในส่วนของถนนลาดยางยุบหลายจุดส าหรับเครื่องมือ   
ในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา เช่น การจัดซื้อรถแม็คโครตัวเล็ก ส าหรับถนนหลายสาย
ที่ช ารุดก็จะได้ให้ทางกองช่างส ารวจเพ่ือด าเนินการ ส าหรับการร้องเรียน ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 ซึ่งของเดิมกว้าง 5 เมตรแต่ได้มา 4 เมตร เนื่องจากเป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการด าเนินการถึงจะได้กว้าง 4 เมตร แต่ก็สามารถท า
ได้ตลอดสายโดยประชาชนส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจยังคงมีบางส่วนที่ต้องสร้างความเข้าใจต่อไป 
เกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการของทางหลวงชนบทซึ่งโอกาสต่อไปจะขยาย
ไปถึงต าบลเคร็ง ซึ่งต้องสร้างความเข้าใจกันต่อไป ขณะนี้ได้มีการก่อสร้างอาคารส านักงานปลัด 
กองคลัง ห้องน้ าสาธารณะ การก่อสร้างสนามฟุตซอลเพ่ือให้ประชาชนต าบลแหลมได้มีพ้ืนที่ใน
การออกก าลังกาย ส าหรับวิกฤตโรคโควิด 19 ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ที่ได้
ร่วมกันด าเนินการประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคและการช่วยเหลือ การสนับสนุนหน้ากาก
อนามัยให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้พ้นจากวิกฤตโรคโควิด 19 เพ่ือให้ประชาชนอยู่อย่าง
สงบสุขต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณท่านนายกฯ มากครับ ต่อไปสมาชิกท่านใดจะขออภิปราย หรือ

สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
 
ที่ประชุม (ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย) 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) หากไม่มีท่านใดอภิปรายวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านตลอดจนคณะ
ผู้บริหาร และผู้ทีเ่ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.                                                                                                      
                 ลงชื่อ          ปรเมศวร์   ชุมทอง    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                          ( นายปรเมศวร์  ชุมทอง )                                                                                                                                                      
                                                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม          
                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                           ลงชื่อ          จินดา  คงตุก        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                           ( นายจินดา    คงตุก ) 
                                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
 
 
 
 
   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  
 
 
 
 
  
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม รับรองรายงานการประชุมในคราวสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2563   
เมื่อวันที่.........เดือน.........................พ.ศ....................... 
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