
 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลม 1 

 
 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/๒564 

เมื่อวันที ่ 13 มกราคม พ.ศ. ๒๕64 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจินดา  คงตุก ประธานสภาฯ จินดา  คงตุก  
๒ นายวีระนันท์  จันทร์นุ่น รองประธานสภาฯ - ลาป่วย 

๓ นายค านูญ  เจ้ยเปี้ยว ส.อบต.ม.๑ - ลาป่วย 

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 - ลาป่วย 
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  
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 นางดวงเดือน  ทองบุญชู ผู้อ านวยการกองคลัง ดวงเดือน  ทองบุญชู  
7 นายสุริยา   ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้า สุริยา  ขาวหนูนา  
8 สิบเอกนิกร  เกื้อมา เจ้าพนักงานธุรการ 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

ร่วมประชุมทุกท่านวันนี้ เป็นการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้ งที่  1/๒๕64                                                  
เนื่องจากมีการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ในการซ่อมแซมถนน และตามที่กระผม ได้ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1  
ประจ าปี 2564 แก่นายอ าเภอหัวไทร และนายอ าเภอหัวไทรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นการจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม จึงอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 36 จึงอนุญาตให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แหลม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 มีก าหนดภายใน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 - 
18  มกราคม  2564 เนื่องต่อไปผมจะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

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

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างขุดลอกแก้มลิงบ้านทุ่งทับใน
พร้อมโรงสูบน้ าและระบบท่อส่งน้ าพ้ืนที่ หมู่ที่ 4,7,8,9 ระยะทาง 30 กิโลเมตร  
ต าบลแหลม อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า) เดินทางไปราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มาเพ่ือกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พิจารณา โดยส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ได้ส่งเรื่อง
ให้กรมชลประทานพิจารณาด าเนินการต่อไปแล้ว หากผลด าเนินการเป็นประการใด 
หน่วยงานดังกล่าวจักแจ้งให้ทราบโดยตรงต่อไป ส าหรับรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จะให้นายกฯ ได้ชี้แจงในวาระอ่ืนๆ ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
          2.1 - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม สมัยสามัญ 
สมัยท่ี    4 ครั้งที ่1/2563  
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ซึ่งอยู่ในมือสมาชิก

ทุกท่านแล้ว สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง
ที ่1/2563 ให้ยกมือขอแก้ไขได้ครบั  

นายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย  เรียนท่านประธานฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
ขอแก้ไขข้อความให้ถูกต้องหน้าที่ 8 “หากไม่มีท่านใดอภิปรายวันนี้ผมขอขอคุณท่าน
สมาชิกทุกท่านตลอดจนคณะผู้บริหาร ท่านก านัน และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
ขอปิดการประชุมครับ” ขอให้ลบท่านก านันออกเนื่องจากท่านก านันไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที ่1/2563 ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ตามท่ีนายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย ส.อบต. หมู่ที่ 5 ได้ขอแก้ไขรายงาน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที ่1/2563 ขอความเห็นชอบที่ประชุมฯ ด้วย
ครับ 

ที่ประชุม  -เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที ่1/2563 
 
 ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย

ที่ 4 ครั้งที ่1/2563 เพ่ิมเติม ให้ยกมือขอแก้ไขได้ครับ  

 ที่ประชุมฯ -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ต่อไปผม
จะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 
1/2563 

มตทิี่ประชุม -มีมตริับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที ่1/2563 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   3.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประธานสภาฯ  (นายจินดา  คงตุก) ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา หัวข้อ 3.1  
   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต่อไปผม
   จะให้ท่านนายกฯ ไดเ้สนอญัตติฯ ครับ เชิญครับ 

นายก อบต.ฯ (นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่านครับ ต้องขอขอขอบคุณท่านประธานฯ ที่ได้เปิด
ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบความเดือดร้อน ตามระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 3.1 ญัตติ เรื่อง 
ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564  ด้วยเหตุการณ์
สถานการณ์อุทกภัย  เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2563  ส่งผลกระทบต่อสาธารณชนและ
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ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์ของประชาชนพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ
เสียหาย   และยังท าให้ถนนในพ้ืนที่ต าบลแหลมได้เกิดความเสียหายอย่างหนัก  
ประชาชนในพ้ืนที่และใกล้เคียงไม่สามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรและสัญจรไปมา
ได้  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นเห็นควรที่จะจ่ายเงินทุนส ารองสะสมเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

ซึ่งคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามอ านาจหน้าที่
และการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อประโยชน์ของประชาชนคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  จึงได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมส่วนที่ เกิน  15%  ของงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2564  จ านวน  
1,982,000  บาท   ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  4 พ.ศ.2561  ข้อ 
41 ให้ยกเลิกความในข้อ 87 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปี
ไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
 (2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบ
ห้า ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิน่”หมวด 8  ข้อ 89 (1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่
ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและ
สังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการ
ที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้   ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

   
  ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าปีและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลัง  และเสถียรภาพในระยะยาว 
  ดังนั้น  จึงขอเสนอโครงการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนที่เกิน  15%                   
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564  ครั้งที่  1/2564  ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลม  ดังนี้ 

    ล าดับที่ 1 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางฉวี – เขตต าบล         
เขาพังไกร-เขตต าบลควนชะลิก  หมู่ที่ 1 ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง  ระยะทาง 4,500  
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                            เมตร  กว้าง  4.00 เมตร  โดยใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.  ซ่อมแซมถนนใน
ส่วนที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ  พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย  รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ปี  พ.ศ.
2561-2565  หน้าที่.....3....  ล าดับที่....3.....  (เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 ในแผนงานเคหะชุมชน) 
เป็นเงิน 259,000 บาท 
             ล าดับที่ 2  โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนางแก้ว-คสล.บ้านโคกสูง    
หมู่ที่ 2  ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง  ระยะทาง  1,500  เมตร  กว้าง  4.00  เมตร  โดย
ใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยว่า  200  ลบ.ม.  ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ  
พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ปี  พ.ศ.2561-2565  หน้าที่...104....  
ล าดับที่.....17.......(ในแผนงานเคหะชุมชน)  เป็นเงิน 142,000 บาท 
   ล าดับที่ 3 โครงการซ่อมแซมถนนบ้านนายเหลื่อม – คลองพังการท่อม  
หมู่ที่  3  ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง  ระยะทาง  2,700  เมตร  กว้าง  4.00  เมตร  โดย
ใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยว่า  300  ลบ.ม.  ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ  
พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ปี  พ.ศ.2561-2565  หน้าที่......45.....  
ล าดับที่......25...... (ในแผนงานเคหะชุมชน)   เป็นเงิน 223,000 บาท 
   ล าดับที่ 4 โครงการซ่อมแซมถนนซอยสมกอง  หมู่ที่  4  ซ่อมแซม
ถนนโดยถมลูกรัง  ระยะทาง  2,500  เมตร  กว้าง  4.00  เมตร  โดยใช้ปริมาณลูกรังไม่
น้อยว่า  300  ลบ.ม.  ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ  พร้อมเกรดเกลี่ย
บดอัดเรียบตลอดสาย  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ปี  พ.ศ.2561-2565  หน้าที่.....49......    ล าดับ
.......38........ (ในแผนงานเคหะชุมชน)   เป็นเงิน 219,000 บาท 
   ล าดับที่ 5 โครงการซ่อมแซมถนนสายประชาอุทิศ 2 (สายกลาง)       
หมู่ที่  5 ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง  ระยะทาง 2,000 เมตร  กว้าง  4.00 เมตร  โดยใช้
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  200  ลบ.ม.  ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ  
พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ปี  พ.ศ.2561-2565  หน้าที่....57.....  
ล าดับที่....60...... (ในแผนงานเคหะชุมชน)  เป็นเงิน  152,000 บาท 
   ล าดับที่ 6 โครงการซ่อมแซมถนนบ้านโคกสูง – ธัมมัง  หมู่ที่  6 
ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง  ระยะทาง 4,000 เมตร  กว้าง  4.00 เมตร  โดยใช้ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า  400  ลบ.ม.  ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ  พร้อม
เกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ปี  พ.ศ.2561-2565  หน้าที่....61.....  ล าดับ
ที่.....70..... (ในแผนงานเคหะชุมชน)  เป็นเงิน 305,000 บาท 
   ล าดับที่ 7 โครงการซ่อมแซมถนนสายจากถนนทางหลวงชนบทสาย 
นศ.3032-คลองชลประทาน หมู่ที่  7 ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง  ระยะทาง 2,000 
เมตร  กว้าง  4.00 เมตร  โดยใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  200  ลบ.ม.  ซ่อมแซมถนน
ในส่วนที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ  พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย  รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ปี  
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พ.ศ.2561-2565  หน้าที่.....64.....    ล าดับที่.....78....... (ในแผนงานเคหะชุมชน)   
เป็นเงิน 152,000 บาท 
   ล าดับที่ 8 โครงการซ่อมแซมถนนบ้านท่าเตียน – คลองราชด าริ      
หมู่ที่  8  ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง  ระยะทาง 2,500 เมตร  กว้าง  4.00 เมตร  โดย
ใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  300 ลบ.ม.  ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุม
บ่อ  พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ปี  พ.ศ.2561-2565  หน้าที่......
67.....  ล าดับที่.....87...... (ในแผนงานเคหะชุมชน)   เป็นเงิน 219,000 บาท 

    ล าดับที่ 9 โครงการซ่อมแซมถนนสายอ่างเก็บน้ าทุ่งทับใน (ด้านฝั่ง
ตะวันออก)  หมู่ที่ 9 ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง  ระยะทาง 1,500 เมตร  กว้าง  4.00 
เมตร  โดยใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.  ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ช ารุดเสียหาย
เป็นหลุมบ่อ  พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ปี  พ.ศ.2561-2565  หน้าที่
...70.....    ล าดับที่.....96...... (ในแผนงานเคหะชุมชน)   เป็นเงิน 142,000 บาท 

            ล าดับที่ 10 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าเตียน – ธัมมัง (สาย
ด้านตะวันตก)  หมู่ที่ 10 ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง  ระยะทาง 2,800 เมตร  กว้าง  
4.00 เมตร  โดยใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  200 ลบ.ม.  ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ช ารุด
เสียหายเป็นหลุมบ่อ  พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย  รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ปี  พ.ศ.
2561-2565  หน้าที่....72....    ล าดับที่....101....... (ในแผนงานเคหะชุมชน)   เป็น
เงิน 169,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,982,000  บาท จากเหตุการณ์อุทกภัยที่
ผ่านมาท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากถนนเกิดความช ารุดหลายเส้นทาง 
ซึ่งงบประมาณนั้นมีไม่เพียงพอจึงมีความจ าเป็นในการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมใน
การช่วยเหลือประชาชนในช่วงฝนทิ้งช่วงจึงขอความเห็นชอบในโอกาสต่อไปครับ 
ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ได้เสนอขออนุมัติ
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2564 มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือสอบถามรายเอียดของโครงการเชิญครับ  

 
นายเจริญ  แย้มเกิด  เรียนท่านประธานฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อยากให้

ช่วยประสานทาง อบจ.นครศรีธรรมราช ในการเกลี่ยบดอัดถนนบริเวณฝั่งทิศเหนือของ
คลองราชด าริ เพราะมีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจ านวนมากประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่ 8    
บริเวณดังกล่าวเดือดร้อนเป็นอย่างมากไม่สามารถสัญจรไปมาได้จึงอยากให้ช่วย
ประสานทาง อบจ.นครศรีธรรมราช ช่วยด าเนินการเกลี่ยบดอัด ถนนสายดังกล่าวด้วย
ครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอบคุณนายเจริญ  แย้มเกิด ส.อบต. หมู่ที่ 8 มากครับ ต่อไปจะได้
เสนอทางผู้บริหารได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
หรืออภิปรายขออนุมัตจิ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ิมเติม  
เชิญครับ 

 
ที่ประชุมฯ -ไม่มี- 
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ   

ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหมโ่ปรดยกมือขึ้นครับ  

มตทิี่ประชุมฯ -เห็นชอบ 13 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 3.2 ญัตติพิจารณาการถ่ายโอนภารกิจ การดูแล บ ารุงรักษา ปรับปรุง โครงการ

พัฒนาแหล่งน้ า โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าคลองหนองโพรง 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา หัวข้อ                

3.2 ญัตติพิจารณาการถ่ายโอนภารกิจ การดูแล บ ารุงรักษา ปรับปรุง โครงการพัฒนา
แหล่งน้ า โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าคลองหนองโพรง เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติฯ 
เชิญครับ 

 
นายก อบต.ฯ  (นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรง

 เกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่านครับ ตามระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือ
 พิจารณา 3.2 ญัตติพิจารณาการถ่ายโอนภารกิจ การดูแล บ ารุงรักษา ปรับปรุง 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ า    โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าคลองหนองโพรง  ตามที่
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาปากพนังบน ส านักงานชลประทานที่  15 ได้รับ
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
โครงการการวางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าคลองหนองโพรง จ านวน 1 
แห่ง ขนาด 0.70 ลบ.ม./วินาที ต าบลแหลม อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ดังนั้น เพ่ือให้การส่งมอบโครงการเป็นไปตามระเบียบ กรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่าย
โอนภารกิจให้แก่องค์กรกครองส่วนท้องถิ่น โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาปากพนังบน  
ได้แนบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าคลองหนองโพรง เพ่ือขอ
ความเห็นชอบในการรับโอนจึงขอความเห็นชอบมายังสภาฯ แห่งนี้ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
ซึ่งเกิดขึ้นทุกปี แต่เราก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยมีสถานีสูบน้ าไฟฟ้าซึ่งได้ก่อสร้างแล้ว
เสร็จเพื่อด าเนินการในการดูแลซ่อมแซมบ ารุงรักษา ต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือขอความกรุณา
ได้เห็นชอบเพื่อด าเนินการต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ได้เสนอ ญัตติ
พิจารณาการถ่ายโอนภารกิจ การดูแล บ ารุงรักษา ปรับปรุง โครงการพัฒนาแหล่งน้ า 
โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าคลองหนองโพรง มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือ
สอบถามรายเอียดของโครงการเชิญครับ  

 
นายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านครับ กระผมขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบบริเวณเหมือง
ทางทิศตะวันตกบริเวณโรงเครื่องโดยมีเส้นทางช ารุดท าให้สัญจรไปมาล าบากจึงอยากให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ 

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

จะได้เสนอทางผู้บริหารได้ด าเนินการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาหรืออภิปรายญัตติพิจารณาการถ่ายโอน
ภารกิจ การดูแล บ ารุงรักษา ปรับปรุง โครงการพัฒนาแหล่งน้ า โครงการสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้าคลองหนองโพรง เพ่ิมเติม  เชิญครับ 

 
นายประเคียง  หนูพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านครับ กระผมก็เห็นด้วยสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าคลองหนองโพรงเพ่ิมขึ้น แต่อยาก
ทราบแนวทางเกี่ยวกับท าประตูน้ ากั้นน้ าเพ่ือใช้น้ าภายในต าบลแหลม หรือมาตรการ
ป้องกันเพ่ือช่วยเหลือประชาชนต าบลแหลมได้อย่างเพียงพอ ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอบคุณนายประเคียง  หนูพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 มากครับ ต่อไปขอ
ท่านนายกฯ ได้เสนอแนวทางเก่ียวกับการปิดประตูน้ า หรือการกั้นทางน้ า เชิญครับ 

 
นายก อบต.ฯ (นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่านครับ เกี่ยวกับการปิดประตูน้ า หรือกั้นน้ านั้น ถ้า
หากเพียงพอก็ควรแบ่งปันกันเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน เมื่อด าเนินการใช้สถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟ้าคลองหนองโพรงเรียบร้อยแล้วก็จะมีการท าฝ่ายน้ าล้นและท าข้อตกลงกัน 
พ้ืนที่ข้างเคียงคาดว่าปริมาณน้ าเพียงพอครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมมากครับ ที่ได้เสนอ

แนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาหรือ
อภิปรายญัตติพิจารณาการถ่ายโอนภารกิจ การดูแล บ ารุงรักษา ปรับปรุง โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ า โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าคลองหนองโพรง เพ่ิมเติม  เชิญครับ 

 
ที่ประชุม -ไม่มี- 
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ

พิจารณาการถ่ายโอนภารกิจ การดูแล บ ารุงรักษา ปรับปรุง โครงการพัฒนาแหล่งน้ า 
โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าคลองหนองโพรง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โปรดยกมือขึ้น
ครับ  
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มติที่ประชุมฯ -เห็นชอบ 13 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกท่านใด มีข้อเสนอปรึกษาหารือในเรื่องใดใน

วาระอ่ืนๆ หรือจะสอบถามผู้บริหาร เชิญเสนอได้ครับ 
 
นายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านครับ กระผมขอแจ้งปัญหาอุทกภัยท าให้ถนนในพ้ืนที่ต าบลแหลมช ารุดทั้งต าบล
หากงบประมาณในการด าเนินการซ่อมแซมไม่เพียงพอควรด าเนินการหางบประมาณ
เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณนายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย ส.อบต.หมู่ที่ 5 มากครับที่ได้

แจ้งปัญหาภายในหมู่บ้าน ต่อไปมีท่านสมาชิกท่านอ่ืน มีข้อเสนอปรึกษาหารือในเรื่องใด
ในวาระอ่ืนๆ หรือจะสอบถามผู้บริหาร เชิญเสนอได้ครับ 

 
นายอรรถพล  ชุมด า กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านครับเกี่ยวกับการใช้น้ าและวัชพืชจ านวนมากท าให้น้ าไหลไม่สะดวกหากได้
เครื่องจักรกลในการขุดลอกวัชพืชออกเพ่ือท าให้น้ าได้ไหลได้สะดวกส าหรับการสร้าง
สะพานของประชาชนเพ่ือข้ามคลองไปยังที่ดินท ากินเห็นควรด าเนินการอย่างไรหรือใช้
วิธีการฝั่งท่อแล้วถมดินเพ่ือเป็นทางข้ามจึงขอหารือว่าควรด าเนินการอย่างไรดี ครับ 
ขอบคุณครับ 

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

แจ้งปัญหาในพ้ืนที่ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ส าหรับประชาชนรายดังกล่าวได้ประสานหา
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยซื้อเสาไฟฟ้าแรงสูงเป็นสะพานในการข้ามคลองครับ 
ต่อไปมที่านสมาชิกท่านอื่น หรือมีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอปรึกษาหารือในเรื่อง
ใดในวาระอ่ืนๆ เชิญเสนอได้ครับ 

 
นายประเคียง  หนูพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านครับ เกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมและการบริหารจัดการน้ าควรมีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพ่ือการเกษตร เนื่องจากพอฤดูแล้งไม่มีน้ าใช้ ควรท าฝ่ายน้ าล้น และประตูน้ าเพ่ือกัก
เก็บน้ าส าหรับใช้เพื่อการเกษตร 

  
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณ นายประเคียง  หนูพันธ์ ส.อบต.หมู่ที่ 7  มากครับ ที่ได้

แจ้งปัญหาในพ้ืนที่ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ต่อไปมีท่านสมาชิกท่านอ่ืน หรือมีผู้เข้าร่วม
ประชุมท่านใดมีข้อเสนอปรึกษาหารือในเรื่องใดในวาระอ่ืนๆ เชิญเสนอได้ครับ 
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ที่ประชุมฯ -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติม ต่อไปจะให้ทางนายก

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

เกียรติ   และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่านครับ ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้อนุมัติให้
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือใช้แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะเห็นได้ว่า
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ก็มีจ านวนจ ากัด ซึ่งล่าสุดก็ได้
งบประมาณจากอ าเภอหัวไทรมาเพ่ือด าเนินการช่วยเหลือประชาชนได้บางส่วนขณะนี้
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระผมก็ได้เป็นคณะกรรมการของอ าเภอในการช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินโครงการต่างๆ โดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง เช่น หมู่ที่ 5 ก็ได้โครงการก่อสร้างถนนริมคลองชะอวด – แพรกเมือง กรม
ชลประทานได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว แล้วส าหรับถนนสาย
โคกสูง ถนนสายหน้าบ้านผู้ใหญ่ส าราญ มณีเพ็ชร และสายเจริญสิน ถึงบ้านควนโถ๊ะ     
ก็ก าลังด าเนินการ เพ่ือยกระดับจากถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการ
ขุดลอกได้มีหน่วยงานทหารมาช่วยในการขุดลอกจึงขอให้ท่านสมาชิกช่วยดูแล
หน่วยงานทหารในการขุดลอกล าคลองในพ้ืนที่ ในขณะนี้ได้มีนาข้าวที่ก าลังด าเนินการ
เก็บเกี่ยว ก็ด าเนินการช่วยเหลือไม่ให้น้ าท่วมขังเพ่ือให้ด าเนินการเก็บเกี่ยวได้ ส าหรับ
การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าทุ่งทับใน โดยมีการออกแบบคลองส่งน้ าเพ่ือเป็นระบบแก้มลิง
และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ต าบลแหลมได้ประโยชน์มากใน
ขณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชนต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมมากครับ ที่ได้

ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข ต่อไปสมาชิกท่านใดจะขออภิปราย หรือ
สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 

 
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 
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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          เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   ( นายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย ) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม หมู่ที่ ๕  
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม รับรองรายงานการประชุมในคราวสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี          
พ.ศ.2564   
เมื่อวันที่...15...เดือน..กุมภาพันธ์...พ.ศ....2564....... 
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