๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุก
สมัยสามัญประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุก
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายโอภาส
เพ็งอุดม
๒
นายสมพล
จันทร์หร่าย
๓
นายอนวัช
พลอยบุศย์
๔
นายสนอง
หอมกรุ่น
๕
นายจรัญ
นุชสาอาง
๖
นายสุปมิตร พุ่มแย้ม
๗
นายสุดใจ
กฐินเทศ
๘
น.ส.จิราภรณ์ ธนันทา
๙
นายสาโรจน์ อดิศัยสัมพันธ์
๑๐ นายจาลอง
คนเชี่ยว
๑๑ นายสมิตร
เอี่ยมพันธ์
๑๒ นายบุญธรรม ทองรอด
๑๓ นายชุบ
เกตุกร
๑๔ นายประดับ วัสสุวรรณ
๑๕ น.ส.นงนุช
พูลสวัสดิ์
๑๖ นางระเบียบ ศรีสว่าง
๑๗ นายอานาจ
จันทร์หร่าย
๑๘ นายสาราญ
แดงศิริ
๑๙ นายวิเชียร
ปิ่นเพชร
๒๐ นายเกษม
อรัญพันธ์
๒๑ นายสมหวัง
โสภา
๒๒ นายสมศักดิ์ น้อยสาราญ
๒๓ นางทองดี
สว่างดี
๒๔ นายบุญลือ
ศรีจันทร์
๒๕ นายประเสริฐ เต็มดี
๒๖ นายบุญล้น
สุขจารูญ
ผู้ไม่เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายดาเนิน
เกตุรัตน์

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.

โอภาส
สมพล
อนวัช
สนอง
จรัญ
สุปมิตร
สุดใจ
จิราภรณ์
สาโรจน์
จาลอง
สมิตร
บุญธรรม
ชุบ
ประดับ
นงนุช
ระเบียบ
อานาจ
สาราญ
วิเชียร
เกษม
สมหวัง
สมศักดิ์
ทองดี
บุญลือ
ประเสริฐ
บุญล้น

ลายมือชื่อ
เพ็งอุดม
จันทร์หร่าย
พลอยบุศย์
หอมกรุ่น
นุชสาอาง
พุ่มแย้ม
กฐินเทศ
ธนันทา
อดิศัยสัมพันธ์
คนเชี่ยว
เอี่ยมพันธ์
ทองรอด
เกตุกร
วัสสุวรรณ
พูลสวัสดิ์
ศรีสว่าง
จันทร์หร่าย
แดงศิริ
ปิ่นเพชร
อรัญพันธ์
โสภา
น้อยสาราญ
สว่างดี
ศรีจันทร์
เต็มดี
สุขจารูญ

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
ลากิจ

-

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายธีรพงษ์
เอี่ยมสะอาด
๒
นายณฐพล
น้อยสาราญ
๓
นายชาตรี
เพ็งอุดม
๔
นายสงคราม แสงแลบ
๕
นายยุทธนา
พันธุ์บ้านแหลม
๖
นายพละ
ช้างนะ
๗
นางพวงเพชร ขาสี
๘
น.ส.วีนา
จันทร์สุขพุ่ม
๙
นายทรงกลศ กลิ่นมณี
๑๐

นายธนัชกฤต

กลิ่นหวล

๑๑

นางพรรณี

สมบูรณ์

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
นายช่างโยธาชานาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองช่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
รักษาผู้อานวยการกองคลัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นิติกร ศูนย์ปฏิบัติการฯหนองพลับกลัดหลวง
ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฯหนองพลับกลัดหลวง
นวก.ตรวจสอบภายในชานาญการ

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
ธีรพงษ์
เอี่ยมสะอาด
ณฐพล
น้อยสาราญ
ชาตรี
เพ็งอุดม
สงคราม
แสงแลบ
ยุทธนา
พันธุ์บ้านแหลม
นายพละ ช้างนะ
พวงเพชร ขาสี
วีนา
จันทร์สุขพุ่ม
ทรงกลศ กลิ่นมณี
ธนัชกฤต

กลิ่นหวล

พรรณี

สมบูรณ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่ อ ที่ ป ระชุม พร้อ มแล้ว นายโอภาส เพ็ งอุดม ตาแหน่ง ประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่วนตาบล
เขากระปุก ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภา อบต.เขากระปุก

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภา อบต.เขากระปุก

ประธานสภา อบต.เขากระปุก

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุก ได้มีมติกาหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยแรก ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุก ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสมัยสามัญประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๑ ครั้งที่
๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริห ารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๑ ข้อ ๑๑
ซึ่งกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕
กุม ภาพั นธ์ ๒๕๖๔ มีก าหนด ๑๕ วัน นั้น จึง ได้เชิญ สมาชิก สภา อบต.ทุ ก ท่ าน มา
ประชุมในวันนี้
- แนะนาตัวพนักงานส่วนตาบลโอนย้ายมารับตาแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๔ จ านวน ๑ ท่ าน ได้แก่ นางพรรณี สมบูร ณ์ ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในชานาญการ
- รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ขอเชิญ เลขานุการสภา อบต. อ่านรายงานการประชุม สภาสมั ยสามั ญ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่ อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุม
ทราบ พร้อมกับให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้ดูรายละเอียดตามรายงานที่แจกให้
แล้ว
- ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

๓

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

- ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขากระปุก สมัย สามั ญ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมั ยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
- มีมติรับรองรายงานการประชุม
จานวน ๒๔ เสียง
- ไม่รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
- งดออกเสียง
จานวน ๑ เสียง

๓.๑ เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบประกอบในการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์
ในเขตพื้ นที่ ป่ า สงวนแห่ งชาติ ป่ า ยางน้ ากลั ด เหนื อ ป่ า ยางน้ ากลั ด ใต้ และป่ า
เขาถ้าเสือ ป่าเขาโป่งแย้ เพื่อดาเนินโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์
หนองพลับ-กลัดหลวง
ประธานสภา อบต.เขากระปุก - ขอเชิญผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดนิ ฯ ชี้แจงรายละเอียด ให้
สมาชิกสภา อบต.ทราบและพิจารณาต่อไป
นายธนัชกฤต กลิ่นหวล
- เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา อบต.เขากระปุกทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจง
(ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฯหนองพลับ -กลัดหลวง) รายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาในการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขตพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ากลัดเหนือ ป่ายางน้ากลัดใต้ และป่าเขาถ้าเสือ ป่าเขา
โป่งแย้ เพื่อดาเนินโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุ ลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ทรงตั้งโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง
เพราะพบว่า มีราษฎรเป็นจานวนมากที่ขาดที่ทากินเป็นหลักแหล่ง จึงได้บุกรุกทาลาย
ป่า และเข้าครอบครองที่ ดินในพื้ นที่ ของรัฐมากขึ้น ยังไม่ ส ามารถประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้อย่างถาวร จึงทรงพระราชประสงค์ที่จะทดลองดาเนินโครงการพัฒนา
ที่ดินแผนใหม่ ซึ่งรัฐบาลได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพื้นที่เพื่อจัดตั้งโครงการฯ
หนองพลับ-กลัดหลวง ให้เป็นแหล่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีสิทธิ์ครอบครอง
ต่อ เนื่ องตลอดชั่วลูก ชั่วหลาน แต่ไม่ มี ก รรมสิท ธิ์ก ารซื้อขายที่ ดิน โดยมอบให้ก รม
พัฒนาที่ดินเป็นเจ้าของเรื่อง ร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ ท าการจัดสรรที่ดินที่พัฒนา
แล้วให้ ร าษฎรเข้ามาอยู่อ าศั ยและประกอบอาชีพ โดยจัดสรรที่ ดิน ที่ มี ความอุด ม
สมบูรณ์จัดให้ราษฎรเข้าทากินและอยู่อาศัย หมู่บ้านสหกรณ์ที่ ๑-๘ ในปี พ.ศ.๒๕๑๕๒๕๒๐ และส่วนโครงการขยายหมู่บ้านสหกรณ์ที่ ๙-๑๑ ในปี พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๓
เสร็จสิ้นแล้ว
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเข้าท า
ประโยชน์ในพื้น ที่ ป่ าไม้ และขอผ่อ นผัน มติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๒๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใด เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ก่อน
ได้รับอนุญาต ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๒/๒๓๐๔๘ ลงวันที่
๑๗ พฤศจิก ายน ๒๕๖๓ เรื่องซัก ซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ป ระโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ออกตามความในมาตรา ๑๓/๑
มาตรา ๑๖ แลมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และ
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทาประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.๒๕๕๘
ซึ่งเป็นการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓
มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓ และเร่ ง รั ด การยื่ น ค าขอให้ ทั น ภายใน ๑๘๐ วั น นั บ ตั้ ง แต่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (สิ้นสุดการยื่นคาขอวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๔

ประธานสภา อบต.เขากระปุก
ประธานสภา อบต.เขากระปุก

มติที่ประชุม

ประธานสภา อบต.เขากระปุก
ปลัด อบต.เขากระปุก

ซึ่ง ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ กลัดหลวง ได้ดาเนินการดังนี้
๑. ได้ตรวจสอบพบว่า พื้นที่ของโครงการจัดพัฒนาทีด่ ินตามพระราชประสงค์
หนองพลับ-กลัดหลวง ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ๒ แห่ง คือ ป่ายางน้ากลัด
เหนือ ป่ายางน้ากลัดใต้ และป่าเขาถ้าเสือ ป่าเขาโป่งแย้
๒. ได้ยื่นคาขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กับสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ซึ่งเอกสารประกอบการยื่นจะต้องมี เอกสารแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าตั้งอยู่ด้วย
ในการนี้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารโครงการจั ด พั ฒ นาที่ ดิ น ตามพระราชประสงค์
หนองพลับ-กลัดหลวงจึงขอความอนุเคราะห์สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุก
ได้โปรดพิ จารณาในการขอใช้พื้นที่ภายใยเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว เพื่อใช้เป็น
เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคาขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อกรมป่าไม้ต่อไป
- ขอให้สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพิจารณา หากมีข้อเสนอแนะ
หรือซักถามในเรื่องใด ขอเชิญครับ
- เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อเสนอ ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทา
ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ากลัดเหนือ ป่ายางน้ากลัดใต้ และ
ป่า เขาถ้ าเสื อ ป่ า เขาโป่ งแย้ เพื่ อ ดาเนิ นโครงการจัด พั ฒ นาที่ดิ นตามพระราช
ประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง หรือไม่
- เห็นชอบ
จานวน ๒๔ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี
- งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
๓.๒ เรื่องพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๔
- ขอเชิญ ผู้บ ริห ารหรือตั วแทนชี้แจงรายละเอียดการจ่ ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมสภา อบต. เพื่อให้สมาชิกสภา อบต. พิจารณา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๔๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรัก ษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์ กรป กครองส่ ว น ท้ องถิ่ น พ .ศ.๒ ๕ ๔ ๗ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติ ม โดยระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘
“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ ด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายกาหนด

๕

ประธานสภาอบต.เขากระปุก
ปลัด อบต.เขากระปุก

ประธานสภาอบต.เขากระปุก
นายณฐพล น้อยสาราญ
รองนายก อบต.เขากระปุก

(๒) ได้ส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว
(๓) ให้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือ นและกั น เงิน ไว้อี ก ร้อยละสิบ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้ น เพื่ อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดาเนิ น การก่ อ หนี้ผู ก พัน ให้ เสร็จ สิ้ นภายในระยะเวลาไม่ เกิ นหนึ่ ง ปี ถั ด ไป หากไม่
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้ง นี้ ให้องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคานึงถึงสถานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”
- ขอเชิญ ผู้บ ริห ารหรือ ผู้ แทนรายงานยอดเงินสะสมที่ นาไปใช้ได้ ณ ปัจ จุบัน ต่อที่
ประชุมสภา อบต. เพื่อให้สมาชิกสภาอบต. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป
- ขอรายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน ต่อที่ประชุมสภา อบต. เพื่อให้
สมาชิกสภาอบต. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมตามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ข้อมูลเงินสะสม/สารองจ่ายที่จาเป็น ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔
๑. เงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงิน
สะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว จานวน ๑๔,๑๓๗,๑๗๐.๐๑ บาท
๒. สารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการหรืออยู่ระหว่าง
ดาเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน ๔,๓๐๔,๔๐๐.๐๐ บาท
๓. กั นเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุ ค ลากร(จ านวน ๓ เดือน)
จานวน ๒,๙๕๗,๐๑๑.๔๔ บาท
๔. กั น เงินสะสมส ารองจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริห ารงานและกรณี ที่ มี
สาธารณภั ย เกิ ด ขึ้น ร้อ ยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔
(๔๖,๙๗๙,๐๐๐.๐๐) จานวน ๔,๖๙๗,๙๐๐.๐๐ บาท
๕. คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้จ่ายได้ จานวน ๒,๑๗๗,๘๕๘.๕๗ บาท
- ขอเชิญ ผู้บริหารหรือ ผู้แทนชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมสภา อบต. เพื่อ ให้สมาชิกสภาอบต. พิจารณา
ต่อไป
- ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ต่อที่ประชุมสภา อบต. เพื่อให้สมาชิกสภาอบต. พิจารณาดังนี้
ด้วยคณะผู้บ ริห าร อบต.เขากระปุก ได้พิจ ารณาโครงการด้านการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานด้านบริการชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความ
เดือ ดร้อ นของประชาชาชนในต าบลเขากระปุ ก และอยู่ในแผนพัฒ นาของ อบต.
เขากระปุก ซึ่งเป็นการดาเนินแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จึงขอเสนอ
โครงการเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้
๑ .โครงก าร ก่ อ ส ร้ า งถน น คอน กรี ต เส ริ ม เห ล็ ก ซ อ ย ๑ ๐ ห มู่ ที่ ๖
บ้านหนองเอื้อง ตาบลเขากระปุก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๔ เมตร

๖

ประธานสภา อบต.เขากระปุก

ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ลบ.ม.
และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่อบต.กาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจานวน ๑ ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น ๔๘๖,๐๐๐ บาท
เหตุผลความจาเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อมีฝุ่นละอองจานวนมาก
ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีครัวเรือนได้รับประโยชน์จานวน ๕๐ ครัวเรือน
และประชาชนได้รับประโยชน์ จานวน ๑๒๐ คน
๒.โครงการก่ อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๗ (วังกระทะ) หมู่ที่ ๑๒
บ้านหนองโรงล่าง ตาบลเขากระปุก อาเภอท่ ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๔
ลบ.ม. และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่อบต.
กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจานวน ๑ ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น ๔๘๖,๐๐๐ บาท
เหตุผลความจาเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อมีฝุ่นละอองจานวนมาก
ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีครัวเรือนได้รับประโยชน์จานวน ๓๐ ครัวเรือน
และประชาชนได้รับประโยชน์ จานวน ๗๐ คน
๓ .โครงก าร ก่ อ ส ร้ า งถน น คอน กรี ต เส ริ ม เห ล็ ก ซ อ ย ๗ ห มู่ ที่ ๑ ๓
บ้านเขาอ่างแก้ว ตาบลเขากระปุก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๕ เมตร
ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๒.๕๐
ลบ.ม. และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่อบต.
กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจานวน ๑ ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐ บาท
เหตุผลความจาเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อมีฝุ่นละอองจานวนมาก
ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จานวน ๔๐ ครัวเรือน
และประชาชนได้รับประโยชน์ จานวน ๘๐ คน
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๕ หมู่ที่ ๑๔ บ้านผาน้าหยด
ตาบลเขากระปุก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ลบ.ม. และมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กาหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการจานวน ๑ ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น ๔๘๖,๐๐๐ บาท
เหตุผลความจาเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อมีฝุ่นละอองจานวนมาก
ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จานวน ๒๐ ครัวเรือน
และประชาชนได้รับประโยชน์ จานวน ๕๐ คน
รวมโครงการทั้ ง สิ้ น จ านวน ๔ โครงการ งบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น
๑,๙๓๘,๐๐๐ บาท
- เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการรับ เงิ น การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้ อ ๘๙ ผมขอมติที่ประชุ มว่า อนุมัติให้ จ่ายขาด
เงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่คณะผู้บริหาร อบต.เขากระปุก
เสนอ จานวน ๔ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๙๓๘,๐๐๐ บาท หรือไม่

๗

มติที่ประชุม

ประธานสภา อบต.เขากระปุก

นายสุดใจ กฐินเทศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
ประธานสภา อบต.เขากระปุก

- อนุมัติ
จานวน ๒๔ เสียง
- ไม่อนุมัติ ไม่มี
- งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
๓.๓ เรื่อง พิจารณาการกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวดที่ ๒ ข้อ ๒๑ การกาหนดจานวนสมัย
ประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัย
ในปีนั้นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยนาความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑ (๓) สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลกาหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจาปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน
การกาหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นนั้น ก าหนดและตามพระราชบัญ ญั ติส ภาตาบลและองค์ ก าร
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา
๕๓ ในปีห นึ่ งให้ มี ส มั ยประชุม สามั ญ สองสมั ยหรือหลายสมั ยแล้วแต่ส ภาองค์ก าร
บริหารส่วนตาบลจะกาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุมสามัญประจาปีให้สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสิบ
ห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอาเภอ
- ขอให้สมาชิกสภา อบต.พิจารณาว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๔ จะกาหนดสมัยประชุมสภาสมัย
สามัญประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ จานวนกี่สมัย วันที่เท่าไร
- เสนอให้กาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ จานวน ๔ สมัย
- ขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับการกาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔
จานวน ๔ สมัย

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบ
- งดออกเสียง

ประธานสภา อบต.เขากระปุก

- เสนอให้กาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้
สมัยที่ ๒
เริ่มตัง้ แต่วันที่ ๑๖ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีกาหนด ๑๕ วัน
สมัยที่ ๓
เริ่มตัง้ แต่วันที่ ๙ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีกาหนด ๑๕ วัน
สมัยที่ ๔
เริ่มตัง้ แต่วันที่ ๑๖ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีกาหนด ๑๕ วัน
- ขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับการกาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔
ตามที่เสนอ

ประธานสภา อบต.เขากระปุก
มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบ
- งดออกเสียง

จานวน ๒๔ เสียง
ไม่มี
จานวน ๑ เสียง

จานวน ๒๔ เสียง
ไม่มี
จานวน ๑ เสียง

๘

ประธานสภา อบต.เขากระปุก
นายสุดใจ กฐินเทศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
ที่ประชุม
ประธานสภา อบต.เขากระปุก
มติที่ประชุม

ประธานสภา อบต.เขากระปุก
ปลัด อบต.เขากระปุก

๓.๔ เรื่อง พิจารณาการกาหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๕
- การกาหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้สมาชิกสภา
อบต. พิจารณาว่าจะกาหนดในเดือนไหน วันไหน
- เสนอให้กาหนดในช่วงวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ที่ป ระชุม ได้ร่วมกันพิจารณากาหนดช่วงเวลาและวันของการประชุมสภาสมัยแรก
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีกาหนด ๑๕ วัน
- ขอมติ ที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกั บ การก าหนดสมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย แรก ประจ าปี
พ.ศ.๒๕๖๕
- มีมติเห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบ
- งดออกเสียง

จานวน ๒๔ เสียง
ไม่มี
จานวน ๑ เสียง

๓.๕ เรื่ อ ง พิ จ ารณาการถ่ า ยโอนภารกิ จ ของ กรมทรั พ ยากรน้ า โดยส านั ก
ทรัพยากรน้า ภาค ๗ จานวน ๒ โครงการ
๓.๕ .๑ โครงการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู สระเก็ บ น้ าเขาอ่ า งแก้ ว หมู่ ที่ ๑๓
ตาบลเขากระปุก จังหวัดเพชรบุรี
- ขอเชิญ ผู้บ ริห ารหรือ ผู้แทน ชี้แจงรายละเอียด ให้ สมาชิก สภา อบต.ทราบและ
พิจารณาต่อไป
- ด้ ว ย กรมทรั พ ยากรน้ า เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ซึ่ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศของ
คณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในการดาเนินการ
ตามแผนการกระจายอานาจฯ ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งภารกิจที่กรมทรัพยากรน้า
ต้องถ่ายโอนการก่อสร้าง และบารุงรักษาแหล่งน้าที่มีปริมาตรเก็บกักน้อยกว่า ๒ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร (อ่างเก็ยน้า ฝายน้าล้น ระบบส่งน้า) ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้าได้จัดทา
โครงการแหล่งน้าที่จะถ่ายโอนในแต่ละพื้นที่ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และจะให้การ
สนั บ สนุ น ด้า นวิชาการ ฝึ ก อบรม จั ดท าคู่มื อ เป็ น พี่ ลี้ ยงให้ ค าปรึก ษา ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มความพร้อมในการดูแลบารุงรักษาโครงการแหล่งน้าใน
พื้นที่ของตน ทาให้การบริการสาธารณะด้านทรัพยากรน้า เป็นไปโดยมีปริมาณและ
คุณภาพเพียงพอได้มาตรฐาน
สานักทรัพยากรน้าภาค ๗ ได้ดาเนินการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้าสระน้าสาธารณะ
สระเก็บน้าเขาอ่างแก้ว บ้านเขาอ่างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตาบลเขากระปุก อาเภอท่ ายาง
จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. ๑๙-๔-๑๖๖ แล้วเสร็จ อยู่ในสภาพใช้การได้ สานัก
ทรัพยากรน้าภาค ๗ จึงขอถ่ายโอนโครงการดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
เขากระปุก เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายและข้อสั่งการ โดยมีรายละเอียด
โครงการฯที่จะทาการถ่ายโอน ดังนี้
๑. สถานที่ตั้ง
ชื่ อ โครงการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ส ระเก็ บ น้ าเขาอ่ า งแก้ ว รหั ส โครงการ
พบ. ๑๙-๔-๑๖๖ บ้านเขาอ่างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตาบลเขากระปุก อาเภอท่ายาง จังหวัด
เพ ชรบุ รี เริ่ ม ต้ น ก ารก่ อ ส ร้ า ง พิ กั ด N ๑ ๔ ๐ ๒ ๙ ๐ ๕ พิ กั ด E ๕ ๗ ๒ ๙ ๙ ๙
แผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ แผนที่ ร ะวาง ๔๙๓๔ III ชุ ด L๗๐๑๘ ZONE ลุ่ ม น้ าหลั ก
ลุ่มน้าเพชรบุรี รหัสลุ่มน้า ๑๙

๙

ประธานสภา อบต.เขากระปุก
ประธานสภา อบต.เขากระปุก

มติที่ประชุม

ประธานสภา อบต.เขากระปุก
ปลัด อบต.เขากระปุก

๒. ลักษณะโครงสร้าง
- ขุดลอกความกว้าง ๑๐.๐๐ - ๑๒๕.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐.๐๐ เมตร
ความลึกก้นที่ขุดลอก ๑.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร
- งานคันดินฐานเขื่อนดินแบบเนื้อเดียว ดินถมบดอัดแน่น ๙๕ % (S.P.T.)
ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร
- งานท่อระบายน้าซึม HDPE ท้ายเขื่อน ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร
๓. ด้านงบประมาณ
ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครัวเรือนรับประโยชน์ ๔๕
ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ ๑๓๙ ไร่ ราคาค่าก่อสร้าง ๓,๑๔๔,๒๐๐ บาท
๔. ด้านเครื่องมืออุปกรณ์
ควรมีเครื่องมือในการดาเนินการ ปฏิบัติการ และเครื่องมือบารุงรักษา
๕. ด้านบริหารจัดการ
ควรมี ก ารจัดตั้งกลุ่ม ผู้ใชน้า บริห ารการใช้น้าจากโครงการ เพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์แก่ราษฎรมากที่สุด ด้วยความยุติธรรม รวมทั้งไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเกี่ยวกับ
การใช้น้าของราษฎร จัดให้มีระเบียบการบริหารการใช้น้า และการบารุงรักษา จัดให้มี
การดูแล บารุงรักษา ซ่อมแซม โครงการให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้ประโยชน์ได้ดี
- มีท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือซักถาม หรือไม่
- เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบรับมอบการถ่ายโอน
ภารกิ จ โครงการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู สระเก็ บ น้ าเขาอ่ า งแ ก้ ว หมู่ ที่ ๑๓ ข อง
กรมทรัพยากรน้า โดยสานักทรัพยากรน้า ภาค ๗ หรือไม่
- เห็นชอบ
จานวน ๒๔ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี
- งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
๓.๕.๒ โครงการอนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู ส ระเก็ บ น้ าหนองกลางบ้ า น หมู่ ที่ ๑๓
ตาบลเขากระปุก จังหวัดเพชรบุรี
- ขอเชิญ ผู้บ ริห ารหรือ ผู้แทน ชี้แจงรายละเอียด ให้ สมาชิก สภา อบต.ทราบและ
พิจารณาต่อไป
- ด้ ว ย กรมทรั พ ยากรน้ า เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ซึ่ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศของ
คณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในการดาเนินการ
ตามแผนการกระจายอานาจฯ ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งภารกิจที่กรมทรัพยากรน้า
ต้องถ่ายโอนการก่อสร้าง และบารุงรักษาแหล่งน้าที่มีปริมาตรเก็บกักน้อยกว่า ๒ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร (อ่างเก็ยน้า ฝายน้าล้น ระบบส่งน้า) ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้าได้จัดทา
โครงการแหล่งน้าที่จะถ่ายโอนในแต่ละพื้นที่ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และจะให้การ
สนั บ สนุ น ด้า นวิชาการ ฝึ ก อบรม จั ดท าคู่มื อ เป็ น พี่ ลี้ ยงให้ ค าปรึก ษา ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มความพร้อมในการดูแลบารุงรักษาโครงการแหล่งน้าใน
พื้นที่ของตน ทาให้การบริการสาธารณะด้านทรัพยากรน้า เป็นไปโดยมีปริมาณและ
คุณภาพเพียงพอได้มาตรฐาน
สานักทรัพยากรน้าภาค ๗ ได้ดาเนินการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้าสระน้าสาธารณะ
สระเก็ บ น้าหนองกลางบ้ าน บ้านเขาอ่างแก้ว หมู่ ที่ ๑๓ ตาบลเขากระปุก อาเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. ๑๙-๔-๑๖๗ แล้วเสร็จ อยู่ในสภาพใช้การ

๑๐

ประธานสภา อบต.เขากระปุก
ประธานสภา อบต.เขากระปุก

ได้ สานักทรัพยากรน้าภาค ๗ จึงขอถ่ายโอนโครงการดังกล่าวให้แก่องค์การบริห าร
ส่วนตาบลเขากระปุก เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายและข้อสั่งการ โดยมี
รายละเอียดโครงการฯที่จะทาการถ่ายโอน ดังนี้
๑. สถานที่ตั้ง
ชื่อ โครงการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ส ระเก็ บ น้ าหนองกลางบ้ า น รหั ส โครงการ
พบ. ๑๙-๔-๑๖๗ บ้านเขาอ่างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตาบลเขากระปุก อาเภอท่ายาง จังหวัด
เพ ชรบุ รี เริ่ ม ต้ น ก ารก่ อ ส ร้ า ง พิ กั ด N ๑ ๓ ๙ ๙ ๒ ๙ ๕ พิ กั ด E ๕ ๗ ๒ ๖ ๖ ๒
แผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ แผนที่ ร ะวาง ๔๙๓๔ III ชุ ด L๗๐๑๘ ZONE ลุ่ ม น้ าหลั ก
ลุ่มน้าเพชรบุรี รหัสลุ่มน้า ๑๙
๒. ลักษณะโครงสร้าง
- ความกว้าง ๘.๐๐ - ๑๔๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร ความลึก
๑.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร
- อาคารท่อทางน้าเข้า จานวน ๑ แห่ง
๓. ด้านงบประมาณ
ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครัวเรือนรับประโยชน์ ๕๓
ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ ๑๖๘ ไร่ ราคาค่าก่อสร้าง ๔,๑๕๐,๒๐๐ บาท
๔. ด้านเครื่องมืออุปกรณ์
ควรมีเครื่องมือในการดาเนินการ ปฏิบัติการ และเครื่องมือบารุงรักษา
๕. ด้านบริหารจัดการ
ควรมี ก ารจัดตั้งกลุ่ม ผู้ใชน้า บริห ารการใช้น้าจากโครงการ เพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์แก่ราษฎรมากที่สุด ด้วยความยุติธรรม รวมทั้งไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเกี่ยวกับ
การใช้น้าของราษฎร จัดให้มีระเบียบการบริหารการใช้น้า และการบารุงรักษา จัดให้มี
การดูแล บารุงรักษา ซ่อมแซม โครงการให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้ประโยชน์ได้ดี
- มีท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือซักถาม หรือไม่
- เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบรับมอบการถ่ายโอน
ภารกิ จ โครงการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ส ระเก็ บ น้ าหนองกลางบ้ า น หมู่ ที่ ๑๓ ของ
กรมทรัพยากรน้า โดยสานักทรัพยากรน้า ภาค ๗ หรือไม่

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
จานวน ๒๔ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี
- งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภา อบต.เขากระปุก

เรื่องอื่น ๆ
- ขอเชิญ สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุ ก ท่าน หากมีข้อเสนอแนะหรือ
ซักถามในเรื่องใด ขอเชิญครับ

นายยุทธนา พันธุ์บ้านแหลม
หัวหน้าสานักปลัด อบต.

- ขอชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งขณะนี้
สานักปลัด อบต. ได้ดาเนินการจัดทาประกาศสัดส่วนการประชาคมท้องถิ่น และได้
เรียนเชิญ สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน และ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่ มาประชุมในวันที่
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ที่ทาการ อบต.เขากระปุก เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๑๑

นายสมพล จันทร์หร่าย
รองประธานสภา อบต.

- ขอสอบถามความคืบหน้าการดาเนินการโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ว่าปัจจุบันดาเนินการอยู่ในขั้นตอนใด

นายพละ ช้างนะ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองช่าง

- ขณะนี้ กองช่างกาลังดาเนินการได้ดาเนินการออกแบบแปลน และประมาณการ
ราคางานก่อสร้าง และส่งให้แก่กองคลังดาเนินการต่อไป

นายประเสริฐ เต็มดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔

- ขอปรึกษาหารือว่า หากจะดาเนินการซ่อมแซมถนน บริเวณอ่างเก็บน้าผาน้าหยด
หมู่ที่ ๑๔ ซึ่งชลประทานได้ถ่ายโอนมาให้ อบต.แล้วจะดาเนินการได้หรือไม่

ปลัด อบต.เขากระปุก

- ขอชี้แจงว่าการดาเนินการซ่อมแซมถนน บริเวณอ่างเก็บน้า สามารถดาเนินการได้
แต่ต้องขอคาแนะนาจากชลประทานในการดาเนินการด้วย เพราะถนนบริเวณอ่างเก็บ
น้า อาจเกี่ยวเนื่องกับทานบดินของอ่างเก็บน้า

นายชาตรี เพ็งอุดม
รองนายก อบต.เขากระปุก

- ขอชี้แจงให้ทราบว่า อ่างเก็บน้าทุกแห่ง เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว
ก็จะมอบให้กับราษฎรช่วยกัน จัดให้มีการดูแล บารุงรักษา ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพดี
และสามารถใช้ ป ระโยชน์ ในหมู่ บ้านอยู่แล้ ว ดัง นั้ นการที่ จ ะด าเนิน การปรับ ปรุง
ซ่อมแซมถนน หรือพัฒนา ก็สามารถดาเนินการได้
ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อนวัช พลอยบุศย์
(นายอนวัช พลอยบุศย์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุก
......................................................................................................................................................................................
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้รับรายงานการประชุม เมื่อวันที่...............................................................
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ประดับ วัสสุวรรณ
(นายประดับ วัสสุวรรณ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
บุญธรรม ทองรอด
(นายบุญธรรม ทองรอด)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
สุดใจ กฐินเทศ
(นายสุดใจ กฐินเทศ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
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