
 ๑ 

รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขากระปกุ 
สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันที่ ๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขากระปกุ 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายโอภาส เพ็งอุดม ประธานสภา อบต. โอภาส เพ็งอุดม  
๒ นายสมพล จันทรห์ร่าย รองประธานสภา อบต. สมพล จันทรห์ร่าย  
๓ นายอนวัช พลอยบุศย ์ เลขานุการสภา อบต. อนวัช พลอยบุศย ์  
๔ นายสนอง หอมกรุ่น สมาชิกสภา  อบต. สนอง หอมกรุ่น  
๕ นายจรัญ นุชส าอาง สมาชิกสภา  อบต. จรัญ นุชส าอาง  
๖ นายสุปมิตร พุ่มแย้ม สมาชิกสภา  อบต. สุปมิตร พุ่มแย้ม  
๗ นายสุดใจ   กฐินเทศ สมาชิกสภา  อบต. สุดใจ   กฐินเทศ  
๘ น.ส.จิราภรณ์ ธนันทา สมาชิกสภา  อบต. จิราภรณ์ ธนันทา  
๙ นายสาโรจน์   อดิศัยสัมพันธ์ สมาชิกสภา  อบต. สาโรจน์   อดิศัยสัมพันธ์  

๑๐ นายจ าลอง   คนเช่ียว สมาชิกสภา  อบต. จ าลอง   คนเช่ียว  
๑๑ นายสมิตร   เอี่ยมพันธ์ สมาชิกสภา  อบต. สมิตร   เอี่ยมพันธ์  
๑๒ นายบุญธรรม ทองรอด สมาชิกสภา  อบต. บุญธรรม ทองรอด  
๑๓ นายชุบ   เกตุกร สมาชิกสภา  อบต. ชุบ   เกตุกร  
๑๔ นายประดบั วัสสุวรรณ สมาชิกสภา  อบต. ประดบั วัสสุวรรณ  
๑๕ น.ส.นงนุช พูลสวัสดิ ์ สมาชิกสภา  อบต. นงนุช พูลสวัสดิ ์  
๑๖ นางระเบียบ ศรีสว่าง สมาชิกสภา  อบต. ระเบียบ ศรีสว่าง  
๑๗ นายอ านาจ จันทรห์ร่าย สมาชิกสภา  อบต. อ านาจ จันทรห์ร่าย  
๑๘ นายส าราญ แดงศิร ิ สมาชิกสภา  อบต. ส าราญ แดงศิร ิ  
๑๙ นายวิเชียร ปิ่นเพชร สมาชิกสภา  อบต. วิเชียร ปิ่นเพชร  
๒๐ นายเกษม อรัญพันธ์ สมาชิกสภา  อบต. เกษม อรัญพันธ์  
๒๑ นายสมหวัง   โสภา สมาชิกสภา  อบต. สมหวัง   โสภา  
๒๒ นายสมศักดิ ์ น้อยส าราญ สมาชิกสภา  อบต. สมศักดิ ์ น้อยส าราญ  
๒๓ นางทองดี           สว่างด ี สมาชิกสภา  อบต. ทองดี           สว่างด ี  
๒๔ นายบุญลอื ศรีจันทร ์ สมาชิกสภา  อบต. บุญลอื ศรีจันทร ์  
๒๕ นายประเสริฐ     เต็มด ี สมาชิกสภา  อบต. ประเสริฐ     เต็มด ี  
๒๖ นายบุญล้น          สุขจ ารญู สมาชิกสภา  อบต. บุญล้น          สุขจ ารญู  

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
๑ นายด าเนิน  เกตุรัตน์ สมาชิกสภา  อบต. - ลากิจ 
      
      
      

 
 



 ๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายธีรพงษ์ เอี่ยมสะอาด นายก อบต. ธีรพงษ์  เอี่ยมสะอาด  
๒ นายณฐพล น้อยส าราญ รองนายก อบต. ณฐพล น้อยส าราญ  
๓ นายชาตรี เพ็งอุดม รองนายก อบต. ชาตรี เพ็งอุดม  
๔ นายสงคราม แสงแลบ เลขานุการนายก อบต. สงคราม แสงแลบ  
๕ นายยุทธนา พันธ์ุบ้านแหลม หัวหน้าส านักปลัด ยุทธนา พันธ์ุบ้านแหลม  
๖ นายพละ ช้างนะ นายช่างโยธาช านาญงาน 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
นายพละ ช้างนะ  

๗ นางพวงเพชร ข าสี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชชี านาญงาน 
รักษาผู้อ านวยการกองคลัง 

พวงเพชร ข าสี  

๘ น.ส.วีนา จันทรส์ุขพุ่ม นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ วีนา จันทรส์ุขพุ่ม  
๙ นายทรงกลศ กลิ่นมณี นิติกร ศูนย์ปฏิบัติการฯหนองพลับ-

กลัดหลวง 
ทรงกลศ กลิ่นมณี  

๑๐ นายธนัชกฤต กลิ่นหวล ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฯหนองพลับ-
กลัดหลวง 

ธนัชกฤต กลิ่นหวล  

๑๑ นางพรรณี สมบรูณ์ นวก.ตรวจสอบภายในช านาญการ พรรณี สมบรูณ์  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายโอภาส เพ็งอุดม ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
เขากระปุก ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้   
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

ประธานสภา อบต.เขากระปุก - ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยแรก ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ในคราว
ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลสมยัสามญัประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๑ ข้อ ๑๑ 
ซึ่งก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีก าหนด ๑๕ วัน นั้น จึงได้เชิญสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน มา
ประชุมในวันน้ี 

  - แนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลโอนย้ายมารับต าแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๔ จ านวน ๑ ท่าน ได้แก่ นางพรรณี สมบูรณ์ ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ    

ท่ีประชุม -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ประธานสภา อบต.เขากระปุก -  ขอเชิญเลขานุการสภา  อบต. อ่านรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 

พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุม
ทราบ พร้อมกับให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้ดูรายละเอียดตามรายงานที่แจกให้
แล้ว 

ประธานสภา อบต.เขากระปุก -  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 



 ๓ 

มตท่ีิประชุม -  ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขากระปุก สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 -  มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน ๒๔ เสียง 
  - ไม่รับรองรายงานการประชุม  ไม่มี 

- งดออกเสียง       จ านวน ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  ๓.๑ เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบประกอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ 
ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ ากลัดเหนือ ป่ายางน้ ากลัดใต้ และป่า      
เขาถ้ าเสือ ป่าเขาโป่งแย้ เพ่ือด าเนินโครงการจัดพัฒนาท่ีดินตามพระราชประสงค์
หนองพลับ-กลัดหลวง 

ประธานสภา อบต.เขากระปุก -  ขอเชิญผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพฒันาที่ดนิฯ ช้ีแจงรายละเอียด ให้
สมาชิกสภา อบต.ทราบและพิจารณาต่อไป 

นายธนัชกฤต กลิ่นหวล  - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา อบต.เขากระปุกทุกท่าน ผมขออนุญาตช้ีแจง      

(ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฯหนองพลับ-กลัดหลวง) รายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ ากลัดเหนือ ป่ายางน้ ากลัดใต้ และป่าเขาถ้ าเสือ ป่าเขา   
โป่งแย ้เพื่อด าเนินโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง 
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร ทรงตั้งโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง 
เพราะพบว่า มีราษฎรเป็นจ านวนมากที่ขาดที่ท ากินเป็นหลักแหล่ง จึงได้บุกรุกท าลาย
ป่า และเข้าครอบครองที่ดินในพื้นที่ของรัฐมากข้ึน ยังไม่สามารถประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้อย่างถาวร จึงทรงพระราชประสงค์ที่จะทดลองด าเนินโครงการพัฒนา
ที่ดินแผนใหม่ ซึ่งรัฐบาลได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพื้นที่เพื่อจัดตั้งโครงการฯ 
หนองพลับ-กลัดหลวง ให้เป็นแหล่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีสิทธ์ิครอบครอง
ต่อเนื่องตลอดช่ัวลูกช่ัวหลาน แต่ไม่มีกรรมสิทธ์ิการซื้อขายที่ดิน โดยมอบให้กรม
พัฒนาที่ดินเป็นเจ้าของเรื่อง ร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ ท าการจัดสรรที่ดินที่พัฒนา
แล้วให้ราษฎรเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ โดยจัดสรรที่ดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์จัดให้ราษฎรเข้าท ากินและอยู่อาศัย หมู่บ้านสหกรณ์ที่ ๑-๘ ในปี พ.ศ.๒๕๑๕-
๒๕๒๐ และส่วนโครงการขยายหมู่บ้านสหกรณ์ที่ ๙-๑๑ ในปี พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๓ 
เสร็จสิ้นแล้ว 
 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเข้าท า

ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๘ กรกฎาคม 
๒๕๒๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใด เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ก่อน
ได้รับอนุญาต ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๒/๒๓๐๔๘ ลงวันที่ 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ออกตามความในมาตรา ๑๓/๑ 
มาตรา ๑๖ แลมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และ
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.๒๕๕๘ 
ซึ่งเป็นการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ 
มิ ถุนายน ๒๕๖๓ และเร่งรัดการยื่นค าขอให้ทันภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (สิ้นสุดการยื่นค าขอวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓) 



 ๔ 

 
 ซึ่ง ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-

กลัดหลวง ได้ด าเนินการดังนี้ 
๑. ได้ตรวจสอบพบว่า พื้นที่ของโครงการจดัพัฒนาทีด่ินตามพระราชประสงค์

หนองพลับ-กลัดหลวง ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ๒ แห่ง คือ ป่ายางน้ ากลัด
เหนือ ป่ายางน้ ากลัดใต้ และป่าเขาถ้ าเสือ ป่าเขาโป่งแย้ 

๒. ได้ย่ืนค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กับส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ซึ่งเอกสารประกอบการยื่นจะต้องมี เอกสารแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ป่าต้ังอยู่ด้วย 
 ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์   

หนองพลับ-กลัดหลวงจงึขอความอนุเคราะห์สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
ได้โปรดพิจารณาในการขอใช้พื้นที่ภายใยเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว เพื่อใช้เป็น
เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นค าขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อกรมป่าไม้ต่อไป 

ประธานสภา อบต.เขากระปุก -  ขอให้สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพิจารณา หากมีข้อเสนอแนะ
หรือซักถามในเรื่องใด ขอเชิญครับ 

ประธานสภา อบต.เขากระปุก -  เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อเสนอ ผมขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ ากลัดเหนือ ป่ายางน้ ากลัดใต ้และ
ป่าเขาถ้ าเสือ ป่าเขาโป่งแย้ เพ่ือด าเนินโครงการจัดพัฒนาท่ีดินตามพระราช
ประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง หรือไม่ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ  จ านวน ๒๔ เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
 - งดออกเสียง    จ านวน ๑ เสียง 
 

๓.๒ เรื่องพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
ประธานสภา อบต.เขากระปุก -  ขอเชิญผู้บริหารหรือตัวแทนช้ีแจงรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมสภา อบต. เพื่อให้สมาชิกสภา อบต. พิจารณา 
ปลัด อบต.เขากระปุก -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่๔) พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๔๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ ง ถ่ิน  พ .ศ .๒ ๕๔๗  ซึ่ งแก้ ไข เพิ่ ม เติ ม โดยระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 

“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถ่ิน ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน ซึ่งเกี่ยวกับ ด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามที่
กฎหมายก าหนด 
 



 ๕ 

(๒) ได้ส่งสมทบกองทุนสง่เสรมิกิจการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละ 
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม 
เดือนและกันเงินไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง 
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงสถานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว” 

ประธานสภาอบต.เขากระปุก -  ขอเชิญผู้บริหารหรือผู้แทนรายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน ต่อที่
ประชุมสภา อบต. เพื่อให้สมาชิกสภาอบต. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป 

ปลัด อบต.เขากระปุก -  ขอรายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน ต่อที่ประชุมสภา อบต. เพื่อให้ 
 สมาชิกสภาอบต. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมตามตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองจ่ายท่ีจ าเป็น ณ วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔  
๑. เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงิน

สะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว จ านวน ๑๔,๑๓๗,๑๗๐.๐๑ บาท 
๒. ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่าง

ด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน ๔,๓๐๔,๔๐๐.๐๐ บาท 
๓. กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร(จ านวน ๓ เดือน)          

จ านวน ๒,๙๕๗,๐๑๑.๔๔ บาท 
๔. กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี     

สาธารณภัยเกิดข้ึน ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔                
(๔๖,๙๗๙,๐๐๐.๐๐) จ านวน ๔,๖๙๗,๙๐๐.๐๐ บาท 

๕. คงเหลือเงินสะสมท่ีน าไปใช้จ่ายได้ จ านวน ๒,๑๗๗,๘๕๘.๕๗ บาท 
ประธานสภาอบต.เขากระปุก -  ขอเชิญผู้บริหารหรือผู้แทนช้ีแจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมสภา อบต. เพื่อให้สมาชิกสภาอบต. พิจารณา
ต่อไป 

นายณฐพล น้อยส าราญ -  ขอช้ีแจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
รองนายก อบต.เขากระปุก ต่อที่ประชุมสภา อบต. เพื่อให้สมาชิกสภาอบต. พิจารณาดังนี ้

ด้วยคณะผู้บริหาร อบต.เขากระปุก ได้พิจารณาโครงการด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านบริการชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชาชนในต าบลเขากระปุก และอยู่ในแผนพัฒนาของ อบต.     
เขากระปุก ซึ่งเป็นการด าเนินแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จึงขอเสนอ
โครงการเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้  

๑ .โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า งถนนคอน กรี ต เส ริ ม เห ล็ ก ซอย  ๑ ๐  ห มู่ ที่  ๖              
บ้านหนองเอื้อง ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๔ เมตร 



 ๖ 

ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ลบ.ม. 
และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่อบต.ก าหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น ๔๘๖,๐๐๐ บาท 

    เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อมีฝุ่นละอองจ านวนมาก 
ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก 

    ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีครัวเรือนได้รับประโยชน์จ านวน  ๕๐  ครัวเรือน 
และประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน ๑๒๐ คน 

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๗ (วังกระทะ) หมู่ที่ ๑๒ 
บ้านหนองโรงล่าง ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๔ 
ลบ.ม. และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่อบต.
ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น ๔๘๖,๐๐๐ บาท 

    เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อมีฝุ่นละอองจ านวนมาก 
ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก 

    ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีครัวเรือนได้รับประโยชน์จ านวน  ๓๐  ครัวเรือน 
และประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน ๗๐ คน 

๓ .โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า งถนนคอน กรี ต เส ริ ม เห ล็ ก ซอย  ๗  ห มู่ ที่  ๑ ๓              
บ้านเขาอ่างแก้ว ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๒.๕๐ 
ลบ.ม. และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่อบต.
ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐ บาท 

    เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อมีฝุ่นละอองจ านวนมาก 
ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จ านวน  ๔๐  ครัวเรือน 
และประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน ๘๐ คน 

๔.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๔ บ้านผาน้ าหยด 
ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ลบ.ม. และมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น ๔๘๖,๐๐๐ บาท 

    เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อมีฝุ่นละอองจ านวนมาก 
ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก 

    ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จ านวน  ๒๐  ครัวเรือน 
และประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน ๕๐ คน 

รวมโครงการท้ังสิ้น จ านวน ๔  โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้ น 
๑,๙๓๘,๐๐๐ บาท 

ประธานสภา อบต.เขากระปุก -  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ผมขอมติท่ีประชุมว่าอนุมัติให้จ่ายขาด 
เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามท่ีคณะผู้บริหาร อบต.เขากระปุก
เสนอ จ านวน ๔ โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น ๑,๙๓๘,๐๐๐ บาท หรือไม่ 



 ๗ 

มติท่ีประชุม - อนุมัต ิ  จ านวน ๒๔ เสียง 
  - ไม่อนุมัต ิไม่มี 
  - งดออกเสียง    จ านวน ๑ เสียง 
 

 ๓.๓ เรื่อง พิจารณาการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  
ประธานสภา อบต.เขากระปุก     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ินพ.ศ.๒๕๔๗ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวดที่ ๒ ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัย 
ประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย 
ในปีนั้นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม 
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถ่ินน าปรึกษาในที่ประชุม 
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยน าความในข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑ (๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม 
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน   

การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นก าหนดและตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา 
๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีให้สภา
องค์การบริหารสว่นต าบลก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบ
ห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ  
- ขอให้สมาชิกสภา อบต.พิจารณาว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๔ จะก าหนดสมัยประชุมสภาสมัย
สามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวนกี่สมัย วันที่เท่าไร 

นายสุดใจ  กฐินเทศ  - เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๔ สมัย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๒ 
ประธานสภา อบต.เขากระปุก - ขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔

จ านวน ๔ สมัย                 
 

มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ  จ านวน ๒๔ เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 

- งดออกเสียง     จ านวน ๑ เสียง  
 

ประธานสภา อบต.เขากระปุก - เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี ้  
                              สมัยที่ ๒  เริ่มตัง้แต่วันที่ ๑๖ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีก าหนด ๑๕ วัน  
                              สมัยที่ ๓  เริ่มตัง้แต่วันที่   ๙ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔    มีก าหนด ๑๕ วัน 
                              สมัยที่ ๔  เริ่มตัง้แต่วันที่ ๑๖ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔    มีก าหนด ๑๕ วัน 
ประธานสภา อบต.เขากระปุก - ขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

ตามที่เสนอ        
 

มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ  จ านวน ๒๔ เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 

- งดออกเสียง     จ านวน ๑ เสียง  
 



 ๘ 

  ๓.๔ เรื่อง พิจารณาการก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
ประธานสภา อบต.เขากระปุก - การก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้สมาชิกสภา 

อบต. พิจารณาว่าจะก าหนดในเดือนไหน วันไหน 
นายสุดใจ  กฐินเทศ - เสนอให้ก าหนดในช่วงวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๒ 
ท่ีประชุม - ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดช่วงเวลาและวันของการประชุมสภาสมัยแรก 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕  วัน 
ประธานสภา อบต.เขากระปุก -  ขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี          

พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

มติท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบ  จ านวน ๒๔ เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 

- งดออกเสียง     จ านวน ๑ เสียง 
 

๓.๕ เรื่อง พิจารณาการถ่ายโอนภารกิจ ของ กรมทรัพยากรน้ า โดยส านัก
ทรัพยากรน้ า ภาค ๗ จ านวน ๒ โครงการ 

๓ .๕ .๑ โครงการอนุรักษ์ ฟ้ื นฟูสระเก็บน้ าเขาอ่างแก้ ว หมู่ ท่ี  ๑๓        
ต าบลเขากระปุก จังหวัดเพชรบุรี  

ประธานสภา อบต.เขากระปุก -  ขอเชิญผู้บริหารหรือผู้แทน ช้ีแจงรายละเอียด ให้สมาชิกสภา อบต.ทราบและ
พิจารณาต่อไป 

ปลัด อบต.เขากระปุก - ด้วย กรมทรัพยากรน้ า เป็นหน่วยงานหนึ่ งซึ่ งต้องปฏิบัติตามประกาศของ 
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการด าเนินการ
ตามแผนการกระจายอ านาจฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งภารกิจที่กรมทรัพยากรน้ า 
ต้องถ่ายโอนการก่อสร้าง และบ ารุงรักษาแหล่งน้ าที่มีปริมาตรเก็บกักน้อยกว่า ๒ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร (อ่างเก็ยน้ า ฝายน้ าล้น ระบบส่งน้ า) ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ าได้จัดท า
โครงการแหล่งน้ าที่จะถ่ายโอนในแต่ละพื้นที่ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และจะให้การ
สนับสนุนด้านวิชาการ ฝึกอบรม จัดท าคู่มือ เป็นพี่ลี้ยงให้ค าปรึกษา ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อเพิ่มความพร้อมในการดูแลบ ารุงรักษาโครงการแหล่งน้ าใน
พื้นที่ของตน ท าให้การบริการสาธารณะด้านทรัพยากรน้ า เป็นไปโดยมีปริมาณและ
คุณภาพเพียงพอได้มาตรฐาน  

    ส านักทรัพยากรน้ าภาค ๗ ได้ด าเนินการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ าสระน้ าสาธารณะ 
สระเก็บน้ าเขาอ่างแก้ว บ้านเขาอ่างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. ๑๙-๔-๑๖๖ แล้วเสร็จ อยู่ในสภาพใช้การได้ ส านัก
ทรัพยากรน้ าภาค ๗ จึงขอถ่ายโอนโครงการดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
เขากระปุก เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายและข้อสั่งการ โดยมีรายละเอียด
โครงการฯที่จะท าการถ่ายโอน ดังนี้ 

  ๑. สถานท่ีตั้ง 
      ช่ือโครงการอนุรัก ษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ าเขาอ่ างแก้ว รหัส โครงการ          

พบ. ๑๙-๔-๑๖๖ บ้านเขาอ่างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพ ชรบุ รี  เริ่ ม ต้ นก ารก่ อ ส ร้ า ง  พิ กั ด  N ๑๔ ๐ ๒ ๙ ๐ ๕  พิ กั ด  E ๕ ๗ ๒ ๙ ๙ ๙               
แผนที่  ๑ :๕๐,๐๐๐ แผนที่ ระวาง ๔๙๓๔ III ชุด L๗๐๑๘ ZONE ลุ่มน้ าหลัก          
ลุ่มน้ าเพชรบุรี รหัสลุ่มน้ า ๑๙ 



 ๙ 

  ๒. ลักษณะโครงสร้าง 
      - ขุดลอกความกว้าง ๑๐.๐๐ - ๑๒๕.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐.๐๐ เมตร 

ความลึกก้นที่ขุดลอก ๑.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร 
      - งานคันดินฐานเข่ือนดินแบบเนื้อเดียว ดินถมบดอัดแน่น ๙๕ % (S.P.T.) 

ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร 
      - งานท่อระบายน้ าซึม HDPE ท้ายเข่ือน ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร 
  ๓. ด้านงบประมาณ 
      ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครัวเรือนรับประโยชน์ ๔๕ 

ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ ๑๓๙ ไร่ ราคาค่าก่อสร้าง ๓,๑๔๔,๒๐๐ บาท   
  ๔. ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 
      ควรมีเครื่องมือในการด าเนินการ ปฏิบัติการ และเครื่องมือบ ารุงรักษา 
  ๕. ด้านบริหารจัดการ 
      ควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใชน้ า บริหารการใช้น้ าจากโครงการ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ราษฎรมากที่สุด ด้วยความยุติธรรม รวมทั้งไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเกี่ยวกับ
การใช้น้ าของราษฎร จัดให้มีระเบียบการบรหิารการใช้น้ า และการบ ารุงรักษา จัดให้มี
การดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซม โครงการให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้ประโยชน์ได้ดี   

ประธานสภา อบต.เขากระปุก -  มีท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือซักถาม หรือไม่ 
ประธานสภา อบต.เขากระปุก -  เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม  ผมขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบรับมอบการถ่ายโอน

ภารกิจ  โครงการอนุรัก ษ์ ฟ้ื นฟู สระเก็บ น้ า เขา อ่า งแก้ ว หมู่ ท่ี  ๑๓  ของ             
กรมทรัพยากรน้ า โดยส านักทรัพยากรน้ า ภาค ๗ หรือไม่ 

 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ  จ านวน ๒๔ เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
 - งดออกเสียง    จ านวน ๑ เสียง 
 

๓.๕.๒ โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสระเก็บน้ าหนองกลางบ้าน หมู่ ท่ี  ๑๓   
ต าบลเขากระปุก จังหวัดเพชรบุรี  

ประธานสภา อบต.เขากระปุก -  ขอเชิญผู้บริหารหรือผู้แทน ช้ีแจงรายละเอียด ให้สมาชิกสภา อบต.ทราบและ
พิจารณาต่อไป 

ปลัด อบต.เขากระปุก - ด้วย กรมทรัพยากรน้ า เป็นหน่วยงานหนึ่ งซึ่ งต้องปฏิบัติตามประกาศของ 
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการด าเนินการ
ตามแผนการกระจายอ านาจฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งภารกิจที่กรมทรัพยากรน้ า 
ต้องถ่ายโอนการก่อสร้าง และบ ารุงรักษาแหล่งน้ าที่มีปริมาตรเก็บกักน้อยกว่า ๒ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร (อ่างเก็ยน้ า ฝายน้ าล้น ระบบส่งน้ า) ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ าได้จัดท า
โครงการแหล่งน้ าที่จะถ่ายโอนในแต่ละพื้นที่ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และจะให้การ
สนับสนุนด้านวิชาการ ฝึกอบรม จัดท าคู่มือ เป็นพี่ลี้ยงให้ค าปรึกษา ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อเพิ่มความพร้อมในการดูแลบ ารุงรักษาโครงการแหล่งน้ าใน
พื้นที่ของตน ท าให้การบริการสาธารณะด้านทรัพยากรน้ า เป็นไปโดยมีปริมาณและ
คุณภาพเพียงพอได้มาตรฐาน  

    ส านักทรัพยากรน้ าภาค ๗ ได้ด าเนินการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ าสระน้ าสาธารณะ 
สระเก็บน้ าหนองกลางบ้าน บ้านเขาอ่างแก้ว หมู่ที่  ๑๓ ต าบลเขากระปุก อ าเภอ     
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. ๑๙-๔-๑๖๗ แล้วเสร็จ อยู่ในสภาพใช้การ



 ๑๐ 

ได้ ส านักทรัพยากรน้ าภาค ๗ จึงขอถ่ายโอนโครงการดังกล่าวให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขากระปุก เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายและข้อสั่งการ โดยมี
รายละเอียดโครงการฯที่จะท าการถ่ายโอน ดังนี้ 

  ๑. สถานท่ีตั้ง 
      ช่ือโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ าหนองกลางบ้าน รหัสโครงการ          

พบ. ๑๙-๔-๑๖๗ บ้านเขาอ่างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพ ชรบุ รี  เริ่ ม ต้ นก ารก่ อ ส ร้ า ง  พิ กั ด  N ๑๓ ๙ ๙ ๒ ๙ ๕  พิ กั ด  E ๕ ๗ ๒ ๖ ๖ ๒               
แผนที่  ๑ :๕๐,๐๐๐ แผนที่ ระวาง ๔๙๓๔ III ชุด L๗๐๑๘ ZONE ลุ่มน้ าหลัก          
ลุ่มน้ าเพชรบุรี รหัสลุ่มน้ า ๑๙ 

  ๒. ลักษณะโครงสร้าง 
      - ความกว้าง ๘.๐๐ - ๑๔๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร ความลึก 

๑.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร 
      - อาคารท่อทางน้ าเข้า จ านวน ๑ แห่ง 
  ๓. ด้านงบประมาณ 
      ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครัวเรือนรับประโยชน์ ๕๓ 

ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ ๑๖๘ ไร่ ราคาค่าก่อสร้าง ๔,๑๕๐,๒๐๐ บาท   
  ๔. ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 
      ควรมีเครื่องมือในการด าเนินการ ปฏิบัติการ และเครื่องมือบ ารุงรักษา 
  ๕. ด้านบริหารจัดการ 
      ควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใชน้ า บริหารการใช้น้ าจากโครงการ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ราษฎรมากที่สุด ด้วยความยุติธรรม รวมทั้งไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเกี่ยวกับ
การใช้น้ าของราษฎร จัดให้มีระเบียบการบรหิารการใช้น้ า และการบ ารุงรักษา จัดให้มี
การดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซม โครงการให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้ประโยชน์ได้ดี   

ประธานสภา อบต.เขากระปุก -  มีท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือซักถาม หรือไม่ 
ประธานสภา อบต.เขากระปุก -  เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม  ผมขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบรับมอบการถ่ายโอน

ภารกิจ โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสระเก็บน้ าหนองกลางบ้าน หมู่ ท่ี  ๑๓ ของ             
กรมทรัพยากรน้ า โดยส านักทรัพยากรน้ า ภาค ๗ หรือไม่ 

 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ  จ านวน ๒๔ เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
 - งดออกเสียง    จ านวน ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา อบต.เขากระปุก - ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หากมีข้อเสนอแนะหรือ

ซักถามในเรื่องใด ขอเชิญครับ 
 

นายยุทธนา พันธุ์บ้านแหลม -  ขอช้ีแจงแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งขณะนี้ 
หัวหน้าส านักปลัด อบต.  ส านักปลัด อบต. ได้ด าเนินการจัดท าประกาศสัดส่วนการประชาคมท้องถ่ิน และได้

เรียนเชิญ สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน และ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่ มาประชุมในวันที่ 
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ที่ท าการ อบต.เขากระปุก เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

  
 
 



 ๑๑ 

นายสมพล จันทร์หร่าย  - ขอสอบถามความคืบหน้าการด าเนินการโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี       
รองประธานสภา อบต. งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ว่าปัจจุบันด าเนินการอยู่ในข้ันตอนใด 
 

นายพละ ช้างนะ -  ขณะนี้ กองช่างก าลังด าเนินการได้ด าเนินการออกแบบแปลน และประมาณการ 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง  ราคางานก่อสร้าง และส่งให้แก่กองคลังด าเนินการต่อไป 
  

นายประเสริฐ เต็มดี -  ขอปรึกษาหารือว่า หากจะด าเนินการซ่อมแซมถนน บริเวณอ่างเก็บน้ าผาน้ าหยด      
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๑๔ หมู่ที่ ๑๔ ซึ่งชลประทานได้ถ่ายโอนมาให้ อบต.แล้วจะด าเนินการได้หรือไม่ 
 

ปลัด อบต.เขากระปุก - ขอช้ีแจงว่าการด าเนินการซ่อมแซมถนน บริเวณอ่างเกบ็น้ า สามารถด าเนินการได้  
 แต่ต้องขอค าแนะน าจากชลประทานในการด าเนินการด้วย เพราะถนนบริเวณอ่างเก็บ

น้ า อาจเกี่ยวเนื่องกับท านบดินของอ่างเก็บน้ า 
 

นายชาตรี เพ็งอุดม - ขอช้ีแจงให้ทราบว่า อ่างเก็บน้ าทกุแห่ง เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ ได้ก่อสร้างเสรจ็แล้ว   
รองนายก อบต.เขากระปุก ก็จะมอบให้กับราษฎรช่วยกัน จัดให้มีการดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพดี

และสามารถใช้ประโยชน์ ในหมู่บ้านอยู่แล้ว ดังนั้นการที่จะด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน หรือพัฒนา ก็สามารถด าเนินการได้ 

 

ประธานฯ  กล่าวปิดการประชุม  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 
 

ผู้บันทกึรายงานการประชุม 
 อนวัช  พลอยบุศย์ 

 (นายอนวัช  พลอยบุศย์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ที่ประชุมสภาสมัย                                                  
ได้รับรายงานการประชุม ซึง่ทีป่ระชุม                                
 

ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
โอภาส  เพ็งอุดม 

 (นายโอภาส  เพ็งอุดม) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

 


