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 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/๒563 
เมื่อวันที ่ 14 ธันวาคม 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 - ลาป่วย 

6 นางสุคนธ์  รอดเมือง ส.อบต.ม.2 - ลาป่วย 

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 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  
๒ นายชม  หนูพันธ์ รองนายก อบต.แหลม ชม  หนูพันธ์  
๓ นายธวัชชัย  สองแป้น รองนายก อบต.แหลม ธวัชชัย  สองแป้น  
๔ นายจรัล  แนมไสย เลขานุการนายก จรัล  แนมไสย  
5 นายปรเมศวร์   ชุมทอง เลขาสภาฯ (ปลัด อบต.แหลม) ปรเมศวร์   ชุมทอง  
6 นางสาวอารีย์   ต าแอ หัวหน้าส านักปลัด อารีย์   ต าแอ  
7 นายพิศนุ   เขียวรอด ผู้อ านวยการกองช่าง พิศนุ   เขียวรอด  
8 นางสาวกุลยดา  ไชยศรีมาลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กุลยดา  ไชยศรีมาลย์  
9 สิบเอกนิกร  เกื้อมา ผู้ช่วยเลขาสภาฯ (จพง.ธุรการฯ) นิกร   เกื้อมา  

   เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการสภา อบต.ฯ ได้เชิญสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วน
ราชการต่างๆ เข้าห้องประชุม และประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐  น 
  ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) สวัสดีท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน คณะผู้บริหาร ท่านปลัดและผู้ที่เข้า

ร่วมประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/๒๕63             
ซึ่งก าหนดไว้ในวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2563 และเป็นสมัยสุดท้ายของ ปี พ.ศ.2563 
ต่อไปผมจะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

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

วันเด็ก ประจ าปี 2564 ซึ่งจัดในวันที่ 9 มกราคม 2564 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้
มีหลายๆ หน่วยงานได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้นจึงขอความร่วมมือท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน 
ได้ร่วมกันจัดซุ้มกิจกรรม และมีการจัดท าอาหารเลี้ยงส าหรับเด็กในช่วงกลางวัน จึงขอ
แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
          2.1 - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม สมัยสามัญ 
สมัยท่ี    3 ครั้งที ่2/2563  
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ต่อไปเป็นรายงานการประชุมสภาฯ ซึ่งอยู่ในมือสมาชิกทุกท่านแล้ว 

สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563         
ให้ยกมือขอแก้ไขได้ครบั  

ที่ประชุมฯ -ไม่มี- 
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ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ต่อไปผม
จะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
2/2563 

มตทิี่ประชุม -มีมตริับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่2/2563 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   3.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 

                                ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                                                                       

ประธานสภาฯ  (นายจินดา  คงตุก) ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา หัวข้อ 3.1  
   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ตั้งจ่ายเป็น  
                      รายการใหม่ ต่อไปผมจะให้ท่านนายกฯ ไดเ้สนอญัตติฯ ครับ เชิญครับ 

นายก อบต.ฯ (นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่านครับ ตามระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา 3.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    

   -โอนลด 
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทรายจ่ายส ารองจ่าย           
ตั้ ง งบประมาณอนุมัติ ไว้   1 ,719,500 .00. -บาท  งบประมาณก่อนโอน  
1,026,858.00.-บาท  จ านวนเงินที่โอนลด  520,000.00.-บาท งบประมาณหลัง
โอน  506,858.00.-บาท 

-โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  ให้กับโครงการประปาหมู่บ้าน  บ้านทอง
จันทร์  หมู่ที่  8  ต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมี
รายละเอียดและวิธีด าเนินการดังนี้ 
1.  งานก่อสร้างระบบแรงสูงภายนอก  (50%)   
  -  ปักเสาไฟฟ้า  คอร.ขนาด  12  เมตร  จ านวน  23  ต้น  พาดสายเคเบิ้ลอากาศ  
ขนาด  50  ต.มม.  จ านวน  1  เส้น  ระยะทาง  820  เมตร  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
2.  งานก่อสร้างระบบแรงต่ าภายนอก  (100) 

       -  รื้อถอนเสา  คอร.ขนาด  8  เมตร  จ านวน  11  ต้น  พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม 
   ฉนวน  ขนาด  50  เพ่ิม  จ านวน  2  เส้น  ระยะทาง  60  เมตร  พร้อมอุปกรณ์ 
   ประกอบ 
   3.  งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน  (100%) 
      -  ปักเสา  คอร.ขนาด  12  เมตร  จ านวน  1  ต้น  พาดสายเคเบิ้ลอากาศ  ขนาด   
   50  ต.มม.  จ านวน  1  เส้น  ระยะทาง  15  เมตร  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
   -  ติดตั้งหม้อแปลง  ขนาด  30  เควีเอ  ระบบ  1  เฟส  2  สาย  จ านวน  1  เครื่อง 
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   4.  งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า  ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 30 (100) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย  
        จ านวน  1 เครื่อง 

 -  ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า  ขนาดหม้อแปลง  30  เควีเอ 
 งบประมาณ  520,000.00.-  (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณ 

ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น   

   ข้อ  32  การโอนงบประมาณรายจ่ายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศโดยปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบ  และแจ้งนายอ าเภอทราบภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติรวมเป็นเงินที่
ขออนุมัติโอน  520,000.-บาท  (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

   ซึ่งแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทรายจ่ายส ารองจ่าย  ตั้ง 
   งบประมาณอนุมัติไว้ 1,719,500.00.-บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนต าบลแหลม       
   ซึ่งการโอนดังกล่าวก็มีความจ าเป็นเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนซึ่งต้องใช้ระบบไฟฟ้า
   เพ่ือขยายเขตประปาตามรายละเอียดที่อยู่ในมือของสมาชิกทุกท่านแล้วก็อยากกราบ
   เรียนทุกท่านพิจารณา เพ่ือจะได้ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ได้เสนอขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อไป
ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาหรืออภิปรายขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ เชิญครับ  

นายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย เรียนท่านประธานฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับ
ญัตติเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ กระผมก็เห็นด้วย เนื่องจากการด าเนินการเพ่ือขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
สนับสนุนระบบประปาเป็นการช่วยเหลือประชาชน กระผมก็อยากเสนอการซ่อมแซม
ถนนบริเวณสี่แยกเขาทะเลตัง    ซึ่งมีท่อระบายน้ าช ารุดท าให้ถนนช ารุดตามไปด้วยท า
ให้รถบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถสัญจรไปมาได้หากมีงบประมาณเพียงพอ
อยากให้เข้ามาซ่อมแซม ท่อระบายน้ าและถนนสายดังกล่าวด้วยครับ ขอบคุณครับ 

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

จะได้เสนอทางผู้บริหารได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป ขอให้ที่ประชุมได้
พิจารณาหรืออภิปรายขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่เพ่ิมเติม  เชิญครับ 
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ที่ประชุมฯ -ไม่มี- 
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ   

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โปรดยกมือขึ้นครับ  

มตทิี่ประชุมฯ -เห็นชอบ 13 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 3.2 ญัตติ เรื่อง พิจารณาติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา หัวข้อ                

3.2 ญัตติ เรื่อง พิจารณาติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)      
ซึ่งรายละเอียดอยู่ในมือสมาชิกทุกท่านแล้ว ต่อไปผมจะให้ท่านผู้บริหารได้ เสนอญัตติ 
เรื่อง พิจารณาติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   เชิญครับ 

นายก อบต.ฯ  (นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรง
   เกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่านครับ ตามระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือ
   พิจารณา 3.2 ญัตติ เรื่อง พิจารณาติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
   2565)  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 
   ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
   2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
   และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
   ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
   และต้องปิดประกาศไว้เป็นไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
   หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
   ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 โดยให้ 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
   ทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  เพ่ือประโยชน์ของ
   ประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการติดตามและ
   ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ได้ติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพือ่ประโยชน์ของประชาชนโดย 
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   ส่วนรวม และเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  สอดคล้องกับ
   แนวนโยบายของรัฐบาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  เพ่ือตอบสนองความต้องการ
   ของประชาชน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  ของ
   ตนเอง  จึงเห็นควรด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
   พ.ศ.2561 ข้อ 13 ตามที่รายงานผลติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
   2565) กรรมการ ติดตามแผนได้ด าเนินการประชุม เพ่ือเสนอผู้บริหารเพ่ือมารายงานที่
   ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ตามข้อสรุปของคณะกรรมการติดตามและ
   ประเมิน  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เกี่ยวการประชาสัมพันธ์ การด าเนินงาน
   ซึ่งน้อยเกินไปท าให้ประชาชนไม่ทราบกันทั่วถึงจึงขอแจ้งที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
   ส่วนต าบลแหลมทราบ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยในระเบียบวาระการ
   ประชุมครับ ขอบคุณครับ    
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม มากครับที่ได้

รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพ่ือแจ้งในที่
ประชุมทราบ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญสอบถามได้ครับ ซึ่งญัตตินี้แจ้งเพ่ือทราบ
อย่างเดียวครับ 

ที่ประชุม              -ทราบ- 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกท่านใด มีข้อเสนอปรึกษาหารือในเรื่องใดใน

วาระอ่ืนๆ หรือจะสอบถามผู้บริหาร เชิญเสนอได้ครับ 
 
นายเจริญ  แย้มเกิด กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านครับ กระผมขอแจ้งปัญหาภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ถนนเส้นทางไปคลองราชด าริ
ถนนช ารุดเป็นหลุมบ่อจ านวนมากรถสัญจรไปมาไม่ได้อยากให้ทางกองช่างเข้าส ารวจ
เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณนายเจริญ  แย้มเกิด ส.อบต.หมู่ที่ 8 มากครับที่ได้แจ้ง

ปัญหาภายในหมู่บ้าน ต่อไปมีท่านสมาชิกท่านอ่ืน มีข้อเสนอปรึกษาหารือในเรื่องใดใน
วาระอ่ืนๆ หรือจะสอบถามผู้บริหาร เชิญเสนอได้ครับ 

 
นายอรรถพล  ชุมด า กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านครับเกี่ยวกับโคมไฟถนนสายทางหลวงชนบทต้องการให้โยกย้ายโคมไฟไปยัง
ถนนสายซอยภายในหมู่บ้านด้วยเพ่ือราษฎรจะได้สัญจรไปมาได้สะดวก ส าหรับเรื่อง
สายไฟฟ้าที่เข้ามายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาล้อน  ซึ่งต้องผ่านบ้านของประชาชนราย
หนึ่งในพ้ืนที่หมู่ที่ 9 และในขณะนี้ประชาชนรายดังกล่าว ก าลังสร้างบ้านใหม่ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนรายนี้จึงขอให้ทางกองช่างด าเนินการย้ายสายไฟฟ้า
ออกจากพ้ืนที่บริเวณบ้านของประชาชนรายดังกล่าวด้วย ส าหรับทางเท้าเข้าศูนย์พัฒนา
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เด็กเล็กวัดศิลาล้อน นั้น พอฝนตกก็จะเป็นโคลนท าให้ผู้ปกครองเด็กและเด็กเดินทางเข้า
มาในอาคารล าบาก เห็นควรว่าควรจะเทคอนกรีตรอบอาคารและบริเวณทางเท้าจึงเรียน
ท่านผู้บริหารเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา และเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณ นายอรรถพล  ชุมด า ส.อบต.หมู่ที่ 9  มากครับ ที่ได้

แจ้งปัญหาในพื้นที่ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวในโอกาส
ต่อไป ครับ ต่อไปมีท่านสมาชิกท่านอ่ืน หรือมีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอ
ปรึกษาหารือในเรื่องใดในวาระอ่ืนๆ เชิญเสนอได้ครับ 

 
นายจรัล  แนมไสย (เลขานุการนายกฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับงานวันเด็กจะเห็นได้ว่างบประมาณในการ
ด าเนินการยังไม่เพียงพอจึงขอความร่วมมือท่านสมาชิกฯได้ให้การสนับสนุนอาหาร
ส าหรับกิจการงานวันเด็กตามที่เห็นสมควร เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับเด็กโดยท า
เป็นซุ้มอาหาร และยังมีกิจกรรมหลายๆ อย่างให้เด็กได้เข้าร่วม เพ่ือท าให้เด็กได้มี
ความสุข ในปีที่แล้วได้มีเด็กมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมากจึงแจ้งมาเพ่ือพิจารณา
ครับ  ส าหรับปัญหาถนนบริเวณรอบอ่างที่ได้มีการช ารุดนั้นได้มีสาเหตุมาจากการที่
ผู้ประกอบการเอกชนเอาดินลูกรังภูเขามาปรับสภาพถนนแต่ต่อมากลายเป็นโคลน       
จึงเป็นหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการแก้ไขเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนให้ได้ใช้ถนนอย่างปกติต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณ นายจรัล  แนมไสย เลขานุการนายกฯ มากครับ ที่ได้
เสนอเกี่ยวกับงานวันเด็ก และได้แจ้งสาเหตุของปัญหาถนนช ารุดในพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าให้ที่
ประชุมได้รับทราบ เพ่ือที่จะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวในโอกาสต่อไป ครับ 
ต่อไปมีท่านสมาชิกท่านอ่ืนมีข้อเสนอปรึกษาหารือในเรื่องใดในวาระอ่ืนๆ หรือจะ
สอบถามผู้บริหาร เชิญเสนอได้ครับ 

 
ที่ประชุมฯ -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติม ต่อไปจะให้ทางนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมได้ชี้แจง เชิญเสนอได้ครับ 
 
นายก อบต.ฯ (นายเสทือน   ถาวรนุรักษ์) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติ   และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่านครับ ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้เสนอ
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน สืบเนื่องจากว่า เป็นช่วงฤดูฝนจึงยังไม่สามารถเข้า
ด าเนินการได้ ถ้าฝนทิ้งช่วงจะเข้าด าเนินการในถนนสายที่ช ารุด ส าหรับการขยายเขต
ไฟฟ้าของหมู่ที่ 8 เพ่ือใช้กับระบบประปาบ้านทองจันทร์ เพ่ือแก้ปัญหาน้ าประปาใน
พ้ืนที่  ทางกองช่างได้เข้าด าเนินการในโอกาสต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้งบประมาณเพ่ือจัดท า
ระบบประปาขนาดใหญ่ เพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งใช้กระบวนการแยก
น้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยทางกองช่างจะลงพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือต่อไป ส าหรับ
ถนนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อซึ่งเกิดจากการบรรทุกหนัก เช่นการบรรทุกปาล์มน้ ามันเป็น
จ านวนมาก หลังจากนี้จะให้ทางกองช่างเข้าส ารวจเพ่ือจะด าเนินการซ่อมแซมทั้งต าบล
ในช่วงฝนทิ้งช่วงต่อไปโดยใช้เงินจากการจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสมเพ่ือใช้ในการ
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ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนเพ่ือฟ้ืนฟูให้กลับสู่ภาวะปกติและจ าต้องเสนอขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสมจากสภาแห่งนี้ เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเพ่ือจะได้ใช้เส้นทางถนนได้อย่างปกติ ส าหรับกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
ในการนี้ จึงขอความร่วมมือทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้ความส าคัญกับเด็กซึ่ง
เป็นอนาคตของชาติเพ่ือพัฒนาประเทศในโอกาสต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมมากครับ ที่ได้

ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ตามท่ีท่านสมาชิกฯ ได้เสนอเพ่ือหาแนวทางแก้ไข ต่อไปสมาชิก
ท่านใดจะขออภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 

 
ที่ประชุม (ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย) 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) หากไม่มีท่านใดอภิปรายวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านตลอดจน
คณะผู้บริหาร และผู้ทีเ่ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.                                                                                                      
                 ลงชื่อ      ปรเมศวร์       ชุมทอง   ผู้บันทึกรายงานการ 
                                                                          ( นายปรเมศวร์  ชุมทอง )                                                                                                                                                      
                                                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม         
              
                                                                 ลงชือ่          จินดา    คงตุก        ผู้ตรวจรายงานการ 
                                                                           ( 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 
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   ลงชื่อ            เทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย          เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   ( นายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย ) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม หมู่ที่ ๕  
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม รับรองรายงานการประชุมในคราวสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี     
พ.ศ.2563   
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