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ผูมาประชุม  
ลําดับท่ี        ช่ือ – นามสกุล  ตําแหนง    หมายเหตุ 
1 นายปญญา   ชนะภักดี ประธานสภา ฯ 
2 นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค รองประธานสภา ฯ 
3 นายสนั่น อนุกูล  เลขานุการสภา ฯ 
4 นายสมปอง   ชูดวง  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 1 
5 นายสฤทธิ์    รักแกว  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 2 
6 นายวัชรา จันทรหลี สมาชิก  อบต. หมูท่ี 3 
7 นางสมใจ    พลายดวง สมาชิก  อบต. หมูท่ี 3 
8 นายจรัญ   ฉิมเรือง  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 4 
9 นายวิรัตน   ดวงมุสิทธิ์ สมาชิก  อบต. หมูท่ี 4 
10 นายสุริยัน จันทรรงค สมาชิก  อบต. หมูท่ี 5 
11 นายกระแส   เกิดกัน  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 6 
12 นางรัชนีกร   พรหมคง สมาชิก  อบต. หมูท่ี 6 
13 นายพานิช   ทองแกวจันทร สมาชิก  อบต. หมูท่ี 7 
14 นายอเนก  สุขเผือก  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 7 
15 นายปรีชา   มีเดช  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 8 
16 นายเดชนะ   ขวดเกลี้ยง สมาชิก  อบต. หมูท่ี 9 
17 นายเสง่ียม ดาววิจิตร สมาชิก อบต. หมูที 10 
18 นายกฤษดา   ทองหยอด สมาชิก  อบต. หมูท่ี 10 
19 นายเจริญ   จันทรสน สมาชิก  อบต. หมูท่ี 11 
20 นายทวีป  เกตุแกว  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 12 
21 นายจิระพร   นวลศรีทอง  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 13 
22 นางเนตรนภา  ดวงภักดี  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 13 
23 นายจํานงค   ศรีวารินทร สมาชิก  อบต. หมูท่ี 14 
24 นายอดุลย   ดุกลอง  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 15 
25 นายวิทยา   มุขนาค  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 15 
26 นายสมนึก   นาคงาม  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 16 
27 นายสุชาติ   พินิจ  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 16 
 
ผูไมมาประชุม  
ลําดับท่ี   ช่ือ – นามสกุล        ตําแหนง          หมายเหตุ 
1 นายอรุณ เสียงใหญ สมาชิก  อบต. หมูท่ี 9  ลากิจ 
2 นายมนิต นกแกว  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 11  ลากิจ 
3 นายพวงศ ดีออน  สมาชิก  อบต. หมูท่ี 12  ลากิจ 
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ผูเขารวมประชุม  
ลําดับท่ี  ช่ือ – นามสกุล       ตําแหนง                        หมายเหตุ 
1. นายปราโมทย เพชรรัตน นายกอบต.ปากแพรก 
2. นายสายัณ   รอดสุข  รองนายกอบต.ปากแพรก  
3. นางรินรดี วิชัยดิษฐ รองนายกอบต.ปากแพรก 
4. นางสาวมณฑา อินณรงค นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5 นายวุฒิภัทร   เกลาเกลี้ยง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น 

เม่ือไดเวลาประชุม   นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค รองประธานสภา ฯ อบต.ปากแพรก ทําหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
อบต.ปากแพรก เชิญสมาชิกสภาฯ องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก เขารวมประชุมสภาฯ 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกทาน ผมนายสนั่น อนุกูล  
เลขานุการสภาฯ เม่ือเขาหองประชุมและนับจํานวนสมาชิกสภาฯ เขาท่ีประชุม ผลมีสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก เขาประชุม จํานวน 27 คน ลากิจ จํานวน 3 คน ใน
จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรกท้ังหมด 30 คน  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค ผมขอเขาประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี1/2564ในวันนี้ ระเบียบ
วาระการประชุมวาระท่ี1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ ผมก็แจงใหเพ่ือนสมาชิก
ทราบ เรื่องท่ีนายอรุณ เสียงใหญ หมูท่ี 9 ไดขอลาปวย 

 -แจงใหท่ีประชุมทราบ เรื่องทางสํานักสงฆถํ้าเขาเหมนแจงมายังสภาองคการบริหารสวน
ตําบลปากแพรก เพ่ือจะใหทางสมาชิกไดรับทราบ วาทางสํานักสงฆบานเขาเหมนจะนํา
เอกสารไปประกอบใหจังหวัดทําเรื่องเก่ียวกับกันท่ีในเขตปาไมเพ่ือจะไดเปนเอกสารสิทธิให
ทางสํานักสงฆเขาเหมน และไดใหทางเจาหนาท่ีปาไมไดมารังวัดท่ี มีเนื้อท่ีประมาณ 9 ไร
กวาๆ ตอนนี้สํานักสงฆไดข้ึนทะเบียนในสาระบบของทองถ่ินไวแลว และก็มาแจงใหท่ีประชุม
ไดทราบเพราะวาตอไปจะไดนําเอกสารตางๆไปยื่นเพ่ือท่ีจะไดจัดต้ังเปนวัดกับทางสํานักงาน
พระพุทธศาสนาตอไป  

 -แจงใหท่ีประชุมทราบและทําความเขาใจกับเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพราะตอนนี้เริ่มเขาสูหนาแลงแลว และเพ่ือเปนการเตรียมพรอมและทําความเขาใจกับ
เจาหนาท่ี เพ่ือจะไดทําตามข้ันตอนในการขอใชน้ํา เชิญเจาหนาท่ีครับ 

เจาพนักงานปองกันฯ กระผมนายวุฒิภัทร เกลาเกลี้ยง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย วันนี้มาแจงให
ท่ีประชุมทราบวาตอนนี้พ้ืนท่ีของตําบลปากแพรกเริ่มเขาในสูฤดูแลงแลว จึงจะของความ
รวมมือทานสมาชิกทุกหมูใหทราบวา การขอใชรถน้ําเพ่ือไปแจกจายทุกครั้งไมวาจะนําไปงาน
ศพ งานบวช งานแตง หรือการขอใชน้ําในการอุปโภคเพ่ือชวยเหลือความเดือดรอนของ
ประชาชน   ขอความรวมมือกับทานสมาชิกใหมาเขียนคํารองท่ี อบต.กอนทุกครั้งนะครับ 
ขอบคุณครับ 



        ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โทร 0-7795-4214 โทรสาร 0-7795-4215 

 
 

[ พ ิ ม พ ท ี ่ อ ย ู บ ร ิ ษ ั ท ]  
 

 

 ประธานสภา ฯ ครับ เม่ือกอนเราอาจจะโทรศัพทหรือวาแจงดวยวาจาแตตอไปนี้ขอความกรุณาใหมาเขียนคํา
รองท่ี อบต. ใหถูกตองกอนนะครับ ก็ขอขอบคุณเจาหนาท่ีนะครับ เรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุม
ทราบก็มีเพียงแคนี้ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ขอใหทานสมาชิก อบต.ปากแพรกทุกทาน ไดทําการตรวจสอบ 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 4/2563 วันอาทิตย ท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วามีขอผิดพลาดในสาระสําคัญ
ตรงไหนบาง หากผิดพลาดจะไดใชมติของสภาฯ เพ่ือทําการแกไขขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ได
ทําการตรวจสอบครับ ขอเชิญครับ 

 - ถาไมมีสวนไหนแกไขเพ่ิมเติม ผมขอมติท่ีประชุมสมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม    21  เสียง     
 ไมรับรอง       - เสียง 
 งดออกเสียง       - เสียง 
 มติ รับรองรายงายการประชุมเปนเอกฉันท  

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม 

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ทานสมาชิกทานใดมีเรื่องกระทูถามผูบริหาร เก่ียวกับการทํางาน 
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 
ทานมีขอสงสัยเรื่องใด เชิญสอบถามครับ    

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกทาน กระผมนายปรีชา มีเดช 
สมาชิกหมูท่ี 8 เนื่องจากภัยพิบัติน้ําหลากท่ีผานมา ทําใหทอประปาไดรับความเสียหาย
จํานวนหนึ่งไมทราบวาทางฝายบริหารดําเนินการจัดซ้ือจัดจางหรือยังครับ เพราะขนาดนี้
ชาวบานเดือดรอนเรื่องน้ําจํานวนมาก จึงขอใหทางฝายบริหารรีบเรงแกไขใหดวยครับ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกทาน ผมนายเดชนะ ขวดเกลี้ยง 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9  เนื่องจากชาวบานมีความเดือดรอน เรื่องน้ําของซอยบอวัว อยากให
ชวยดูแลใหดวยครับ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 4 เรี ยนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อบต .ปากแพรก ทุกทาน กระผม 
นายจรัญ ฉิมเรือง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 4 กระผมมีปญหาสอบถามเรื่องกอสรางฝายชะลอน้ํา
ของหมูท่ี 4 ตอนนี้ฝายพ่ึงจะสรางเสร็จไปเม่ือเดือนมกราคมท่ีผานมา ตอนนี้เดือนกุมภาพันธ
ขาดแคลนน้ําแลวครับ ไมทราบวาเราจะซอมแซมไดหรือไม ฤดูแลงนี้เราจะมีวิธีแกไขอะไรได
บางครับเรื่องน้ํา และอีกเรื่องคือวัสดุหินผุไมทราบวามีนโยบายจะวิ่งวันไหนครับ 

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกครับ ผมขอเชิญฝายบริหารตอบขอซักถาม
เพ่ือนสมาชิกครับ 

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิก กระผมนายปราโมทย  เพชรรัตน  เรื่องกระทูถามของหมู
ท่ี 8 เรื่องการดําเนินการโครงการเก่ียวกับการแกปญหาภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนเม่ือเดือนธันวาคม 
ระหวางวันท่ี 2-4 ธันวาคม ท่ีผานมา ขณะนี้ไดสํารวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากภัยพิบัติ จะมี
อยู 4 ประเดนท่ีเพ่ือนสมาชิกไดสอบถาม  คือ ระบบทอรับน้ําจากภูเขาเพ่ือสงน้ําใหกับราษฎร
ในทองท่ีหมูท่ี 8 ซ่ึงจากบันทึกความเสียหายนั้น จะมีทอรับน้ําอยู 2 เสน คือเสนท่ี 1 จะเปน
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ทอรับน้ําของหมูท่ี8และอีกเสนจะเปนทอทอรับน้ําของหมูท่ี 11 ท่ีไดรับความเสียหายโดยถูก
น้ําปาไดพัดทอพักไมสามารถใชงานได ขณะนี้ไดเรงดําเนินการสํารวจ ประมาณการ และเรง
เรื่องงบประมาณ วาจะมีงบประมาณในการจัดซ้ือไดอยางไร ซ่ึงอาทิตยท่ีผานมาไดสํารวจแลว 
สําหรับหมูท่ี 8 ขอทอพักนั้น จะตองวางทอ PE ขนาด 4 นิ้ว ความยาว 200 ม. และหมูท่ี 11 
ทอPE ขนาด 4 นิ้ว ความยาว 200 ม. ซ่ึงกรณีนี้เปนกรณีภัยพิบัติจําเปนตองใชงบประมาณ
จากงบกลาง ซ่ึงงบกลางจะไดมาจากเงินรายไดของทองถ่ิน ระยะเวลาในการชวยเหลือตอง
ดําเนินการภายใน 90 วัน ซ่ึงตอนนี้ ไดใหกองชางไดดําเนินการจัดทําประมาณการ 
ประกอบดวยของหมูท่ี 8 จํานวน 200 เมตร และหมูท่ี 11 จํานวน 200 เมตร วงเงินท่ีได
ประมาณการไวคือ 104,600 บาท และยังมีท่ีตองแกไขอีก 2 จุดคือกรณีของการซอมแซม
ถนนของหมูท่ี 4 ชวงเสนหัวตอดําปาอม เกิดตลิ่งพังทลายลง เพราะอยูติดกับลําหวย ซ่ึงตอนนี้
ไดใชวัสดุไปต้ังกีดขวางไว ตัวนี้งบประมาณคอนขางสูงเพราะตองต้ังกลองเคเบ้ียน ความยาวกัน
แนวลําหวยประมาณ 30 กวาเมตร ซ่ึงกองชางไดประมาณการไวประมาณ 303,300 บาท 
และอีกจุดคือ ซอมแซมดาดถนนสายบานนายสุนทรหมู9ตอหมู14 ไดประมาณการไว
งบประมาณ 166,900บาท ซ่ึง 3 โครงการนี้ไดนํามารวมกันไวเพราะตองใชงบประมาณจาก
งบกลาง 

-สวนของเรื่องหมูท่ี 9 เรื่องของน้ําไมพอใช เทาท่ีทราบคือหมูท่ี 9 ตอนนี้จะมีบอบาดาลบอ
เดียวท่ีสามารถใชน้ําไดอยู  เนื่องจากพ้ืนท่ีของหมู ท่ี 9 เปนพ้ืนท่ีสูง ซ่ึงน้ํ าสงไมถึงจึ ง 
ประกอบดวยบานเรือนของประชาชนอยูในพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา เลยตองใชวิธีการแจกจายน้ํา
ในชวงภัยแลงนี้ไปกอน ขอใหทานสมาชิกหมูท่ี 9 ไดมายื่นคําขอใชน้ํากับทาง อบต. และให
ประสานงานใหชาวบานท่ีตองการใชน้ําใหจัดหาวัสดุรองรับน้ําเพ่ือเก็บน้ําไวใชครับ  

-สวนของเรื่องของหมูท่ี 4 ท่ีทานสมาชิกไดสอบถามเรื่องฝายชะลอน้ําซ่ึงฝายชะลอน้ําตัว
ดังกลาวไดรับงบประมาณจัดสรรมาจากสวนกลาง เม่ือวานท่ีไดไปดูนาจะมาจากตนน้ําเริ่มแหง 
สวนเรื่องแบบนาจะทําจากแบบท่ีกําหนดให แตจะใหกองชางเขาไปดูเพ่ือท่ีไดนํามาแกไขปญหา
ปญหาเบ้ืองตน  เรื่องการจัดซ้ือหินผุตอนนี้ไดทําการสํารวจเปนท่ีเรียบรอยแลว และกําลังดู
เรื่องงบประมาณท่ีจะใช ซ่ึงโครงการดังกลาวจะใชงบประมาณท่ีไดมาจากเงินรายได ตอนนี้ให
กองคลังสํารวจวางบประมาณอยู สิ่งตางๆเหลานี้จะเรงดําเนินการภายในอาทิตยนี้ และขอแจง
ใหทราบวา การแกไขปญหาตางๆตองมาจากเงินรายได ซ่ึงสวนใหญจะไดจากท่ีรัฐจัดสรรและ
เงินท่ีรัฐจัดสรรใหจะเขามาชวงไตรมาสท่ี 2 เกือบทุกปงบประมาณ คือชวงเดือน มกราคม-
มีนาคม จึงขอแจงใหเพ่ือนสมาชิกทราบวา โครงการตางๆในขอบัญญัติเหลานั้นจะใชไดก็ตอเม่ือ
มีเงินรายไดเขามา แตเรื่องของภัยพิบัติเรงดวนจะตองใชจากงบกลาง และมีงวงระยะเวลา
กําหนดวาจะตองดําเนินการในชวงเวลา 90 วันตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงไดตรวจสอบแลว
สามารถใชงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางได และจะเรงดําเนินการภายในอาทิตยนี้ สวนเรื่อง
ของภัยแลงและการซอมแซมถนนจะตองทําไปพรอมกัน ซ่ึงบางครั้งรถน้ําจะไมสามารถไปสงน้ํา
ไดตลอดเวลา และอาจจะเกิดความลาชา เนื่องจากตองใชรถไปทําถนน และรถน้ําอีกคันจะเปน
รถกระเชา บางครั้งอาจจะตองไปซอมแซมไฟก็จะตองใชรถน้ําท่ีมีกระเชาไปซอมแซมไฟฟา 
เพราะฉะนั้นขอใหทานสมาชิกชวยประสานงานและทําความเขาใจรับฟงเหตุผลกับชาวบานดวย
ครับ 

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ขอบคุณฝายบริหารท่ีตอบขอซักถามของเพ่ือนสมาชิกครับ  
มีเพ่ือนสมาชิกสงสัย สอบถามเพ่ิมไดครับ ขอเชิญครับ 



        ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โทร 0-7795-4214 โทรสาร 0-7795-4215 

 
 

[ พ ิ ม พ ท ี ่ อ ย ู บ ร ิ ษ ั ท ]  
 

 

 

รองนายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกทาน ผมนายสายัณ รอดสุข ผมขอ
เสริมเรื่องฝายชะลอน้ําหมูท่ี 4 ท่ีไดสอบถามมาครับ  คือฝายตัวนี้ไดรับการจัดสรรมาจาก
สวนกลาง ซ่ึงรูปแบบท่ีไดมาเปนแบบฝายชะลอน้ําไมไดเปนแบบฝายก้ันน้ําซ่ึงถาเปนฝายก้ัน
น้ําเราจะใชแผง คสล ก้ันทึบ แบบนี้จะเปนแบบฝายชะลอน้ําธรรมดา แควางกลองเคเบ้ียน ต้ัง
หินเพ่ือชะลอน้ําครับ  ขอเพ่ิมเติมเพียงแคนี้ครับ 

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ขอบคุณฝายบริหารท่ีตอบขอซักถามของเพ่ือนสมาชิกครับ  

มีสมาชิกทานอ่ืนสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีผมขอผานวาระท่ี3 ตอไปเปนไประเบียบ
วาระท่ี 4 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  

 - (ไมมี) 

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ระเบียบวาระท่ี4 ญัตติท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินต้ังข้ึน
พิจารณาเสร็จแลว ไมมีนะครับ ญัตติตอไประเบียบวาระท่ี 5 ครับ ญัตติเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพ่ือพิจารณา 

- ญัตติ ขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติปาชัยครามและ
ปาวัดประดู เพ่ือจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค  ตามท่ีฝายบริหารไดนําญัตติแบบขอเสนอญัตติ ขออนุญาตเขา
ทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติปาชัยครามและปาวัดประดู เพ่ือจัดท่ีดินทํา
กินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เชิญทานนายกชี้แจง ญัตติเรื่องนี้ครับ 

นายก อบต. เรียนประธานสภา และสมาชิก กระผมนายปราโมทย  เพชรรัตน 

         แบบขอเสนอญัตต ิ

        ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 

                                                            วันท่ี   6   เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564         

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติปาชัยครามและ
ปาวัดประดู เพ่ือจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

เรียน   ประธานสภาองคการบริหารสวนตาํบลปากแพรก 

    ขาพเจา นายปราโมทย เพชรรัตน นายกองคการบริหารสวนตาํบลปากแพรก ขออนุญาตเขาทํา 

ประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติปาชัยครามและปาวัดประดู เพ่ือจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตาม 

นโยบายรัฐบาล 

       หลักการ 

ดวยจังหวัดสุราษฎรธานี คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน ท่ี ทส 1603.3/ว20697 ลงวันท่ี 7 
ตุลาคม 2562 สงรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ จัดหาท่ีดนิ ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 
2562 เห็นชอบพ้ืนท่ีเปาหมายในเขตปาสงวนแหงชาติปาชัยครามและปาวัดประดู เน้ือท่ี 17,350.39  
ทองท่ีตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือดําเนินการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ.2562  



        ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โทร 0-7795-4214 โทรสาร 0-7795-4215 

 
 

[ พ ิ ม พ ท ี ่ อ ย ู บ ร ิ ษ ั ท ]  
 

 

        เหตุผล 

จังหวัดสุราษฎรธานีไดตรวจสอบแลว พ้ืนท่ีเปาหมายแปลงดังกลาวติดอยูในพ้ืนท่ีตําบลปาก
แพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช
ประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใชพ้ืนท่ีเปนสถานท่ี
ปฎิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 
พ.ศ.2563 ซ่ึงจะตองมีหลักฐานแสดงวา ไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหรือสภาเทศบาลทองท่ีท่ีปาน้ันตั้งอยูประกอบคําขออนุญาต จังหวัดจึงขอความรวมมือองคการ
บริหารสวนตําบลปากแพรก ขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติปาชัย
ครามและปาวัดประด ูเพ่ือจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เขาท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลปากแพรก เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการตอไป 

จึงขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก ประจําป พ.ศ. 
2564 ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2564 เพ่ือดําเนินการตอไป 

 
     ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)     ผูเสนอ 
(นายปราโมทย  เพชรรัตน) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 
อนุญาตใหนําเสนอท่ีประชุมสภาพิจารณา 
ในวันท่ี    15    เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.2564 

 
(ลงช่ือ)............................................................. 

      (นายปญญา  ชนะภักดี) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก  

      
นายก อบต. เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กระผมนายปราโมทย เพชรรัตน ขอชี้แจงในเรื่องของ

ระเบียบวาระการประชุมท่ีขอความเห็นชอบญัตติขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยใน
เขตปาสงวนแหงชาติปาชัยครามและปาวัดประดู เพ่ือจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล ตอนนี้ไดเขาท่ีประชุมคณะทํางาน เพ่ือจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน และสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดสุราษฏรธานีในฐานะท่ีเปนเลขานุการจึงไดนําบัญชีรายชื่อท่ีไดทําการสํารวจมาเสนอ 
เพ่ือใหท่ีประชุมสภาไดพิจารณาเห็นชอบ ซ่ึงสรุปไดดังนี้ ตามบัญชีรายชื่อจะมีอยู 4 สวนคือ 
(1)ผูครอบครองรายเดิมชื่อตรง/แปลงตรง เนื้อท่ีไมเกิน 20 ไรจํานวน 102 ราย 105 แปลง 
(2)ผูครอบครองชื่อไมตรง/แปลงตรง (ทายาท) เนื้อท่ีไมเกิน 20 ไร จํานวน 20 ราย 21 
แปลง(3)ผูท่ีครอบครองชื่อตรง/แปลงตรง และท่ีเปนทายาทของผูครอบครองเดิม แต
ครอบครองเนื้อท่ีเกิน 20 ไร ใหทางสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 11 (สุราษฏรธานี)ไป
ดําเนินการตรวจสอบแปลงท่ีดินใหมกอนนําเสนอคณะทํางาน จํานวน 5 ราย จํานวน 5 
แปลง(4)ผูท่ียังไมมาแสดงตัว ภายหลังไดมาแสดงตัว ใหทําการสอบสวนคุณสมบัติ ตาม
หลักเกณฑกอนนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาในครั้งตอไป จํานวน 86 ราย จํานวน 91 แปลง 
ทางสํานักงานท่ีดินจังหวัดจึงสงรายงานการประชุมพรอมบัญชีรายชื่อท่ีไดรับการสํารวจมา
เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา อนุมัติเห็นชอบโครงการเพ่ือจะดําเนินการ
แกไขปญหาเรื่องท่ีดินทํากินใหแกราษฎร ขอบคุณมากครับ 

 



        ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โทร 0-7795-4214 โทรสาร 0-7795-4215 

 
 

[ พ ิ ม พ ท ี ่ อ ย ู บ ร ิ ษ ั ท ]  
 

 

ประธานสภาฯ นายปญญา ชนะภักดี ขอขอบคุณทานนายกครับ ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณาขอ
ความเห็นชอบในการขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติปาชัย
ครามและปาวัดประดู เพ่ือจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล มีทานสมาชิกจะ
สอบถามหรือสงสัย กอนท่ีจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ เชิญครับ 

ส.อบต. หมูท่ี 7 เรียนประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกฯ กระผมนายอเนก สุขเผือก ท่ีนายกไดชี้แจงใหเห็นชอบ
ไมเห็นชอบเฉพาะท่ีมีรายชื่อหรือวาเห็นชอบทุกคนครับ 

นายก อบต. เรียนประธานสภา และสมาชิกฯ กระผมนายปราโมทย เพชรรัตน ขออนุญาตทานประธาน 
จากทานสมาชิกหมูท่ี7 ต้ังขอสงสัยนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
ดําเนินการจัดสรรท่ีดินท่ีไดสํารวจท่ีถูกตองแลวจะขอความเห็นชอบคือเฉพาะ1)ผูครอบครอง
รายเดิมชื่อตรง/แปลงตรง เนื้อท่ีไมเกิน 20 ไรจํานวน 102 ราย 105 แปลง (2)ผู
ครอบครองชื่อไมตรง/แปลงตรง (ทายาท) เนื้อท่ีไมเกิน 20 ไร จํานวน 20 ราย 21 แปลง 
สวน(3)ผูท่ีครอบครองชื่อตรง/แปลงตรง และท่ีเปนทายาทของผูครอบครองเดิม แต
ครอบครองเนื้อท่ีเกิน 20 ไร ใหทางสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 11 (สุราษฏรธานี)ไป
ดําเนินการตรวจสอบแปลงท่ีดินใหมกอนนําเสนอคณะทํางาน จํานวน 5 ราย จํานวน 5 
แปลง(4)ผูท่ียังไมมาแสดงตัว ภายหลังไดมาแสดงตัว ใหทําการสอบสวนคุณสมบัติ ตาม
หลักเกณฑกอนนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาในครั้งตอไป จํานวน 86 ราย จํานวน 91 แปลง 

ประธานสภาฯ นายปญญา ชนะภักดี มีทานอ่ืนสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมเชิญไดครับ ถาไมมีทานสมาชิก
สอบถาม ผมจะขอมติท่ีประชุม ในการขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปา
สงวนแหงชาติปาชัยครามและปาวัดประดู เพ่ือจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
ดังนั้นผมขอมติท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ          25 เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง 

ประธานสภาฯ นายปญญา ชนะภักดี ญัตติในการขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวน
แหงชาติปาชัยครามและปาวัดประดู เพ่ือจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาลมีมติ
เห็นชอบครับ 

 

-ญัตติ การพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564 
เพ่ิมเติมครั้งท่ี 4/2564) 

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี ตามท่ีฝายบริหารไดนําญัตติ การพิจารณาใหความเห็นชอบ ราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 4/2564) ขอเชิญเจาหนาท่ีแผนฯ
ชี้แจงครับ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารทุกทาน ดิฉันนางสาวมณฑา 
อินทรณรงค นักวิเคราะหนโยบายและแผน ในญัตติรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2564 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 4/2564) 

 

 



        ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โทร 0-7795-4214 โทรสาร 0-7795-4215 

 
 

[ พ ิ ม พ ท ี ่ อ ย ู บ ร ิ ษ ั ท ]  
 

 

 
แบบขอเสนอญัตติ 

         องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 
              วันท่ี    5   เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564 

เร่ือง  ขอเสนอญัตติรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมคร้ังท่ี 4/2564) 

เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 

ขาพเจาขอเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรกเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 
2561  -  2565  เพิ่มเติมคร้ังท่ี 4/2564 ใหสภาองคการบริการสวนตําบลปากแพรก พจิารณาตามมาตรา  46  แหง 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย   
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรกพิจารณาตอไป 

          ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)      ผูเสนอ 
(นายปราโมทย  เพชรรัตน) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 
 

อนุญาตใหนําเสนอท่ีประชุมสภาพจิารณา 
ในวันท่ี   15  กุมภาพันธ พ.ศ.2564   

 
(ลงช่ือ)................................................................. 
              (นายปญญา    ชนะภักดี) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2564 
องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมและศูนยโลจิสติกส(Logistics Hub) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน         
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต 
สายสี่แยกเขาแร หมทูี่ 
3,7 ต.ปากแพรก 
เช่ือมตอ บานหวย หมทูี่ 
4 ต.ดอนสัก 

เพื่อให
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 
 
 
 

กวาง 6.00 ม.  
ระยะทาง  4,300 ม.  
หนา 0.05 ม. 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10,000,000 
 
 
 
 

10,000,000 
 
 

ผูใชเสนทาง
ได
ประโยชน
ไมนอยกวา
รอยละ 80 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 
 

กองชาง 
 

2 
 

โครงการซอม 
สรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติก 
คอนกรีต สายอนามัย-บอ
โยก หมูที่ 10 

เพื่อให
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 
 
 
 

กวาง 5.00 ม.  
ระยะทาง  1,400 ม.  
หนา 0.05 ม. 
 

   2,600,000 2,600,000 ผูใชเสนทาง
ได
ประโยชน
ไมนอยกวา
รอยละ 80 

ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 
 

กองชาง 
 



        ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โทร 0-7795-4214 โทรสาร 0-7795-4215 

 
 

[ พ ิ ม พ ท ี ่ อ ย ู บ ร ิ ษ ั ท ]  
 

 

3 โครงการกอสรางถนนนํ้า
ลนขามคลองคราม 
(วังเคียน) หมู 11 ต.ปาก
แพรก 
อ.ดอนสัก ตอเขตหมทูี่ 
13  
ต.ทาอุแท   
อ.กาญจนดิษฐ 
จ.สรุาษฎรธานี 

เพื่อให
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 
 
 
 
 

กวาง        6.00  ม.  
ระยะทาง   120.00    ม.  
 

   5,000,000 5,000,000 ผูใชเสนทาง
ได
ประโยชน
ไมนอยกวา
รอยละ 80 

ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 
 

กองชาง 

 
เหตุผลและความจําเปน  องคการบริหารสวนตําบลปากแพรกตองการของบเหลือจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 

แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2564 

องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมและศูนยโลจิสติกส(Logistics Hub) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน         
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการติดต้ังถังแรงดัน
นํ้าชุบกาวาไนท หมูที่ 12 

เพื่อแกปญหา
ความเดือดรอน
ใหประชาชน 

ถังแรงดันนํ้า ขนาด 500 
ลิตร 
จํานวน 2 ถังพรอมอปุกรณ
ครบชุด 

   117,600  ประชาชน 
ม.12 มีนํ้า
ใช 

ประชาชนมี ม.
12 มีนํ้าใชใน
การอุปโภค 
บริโภค 

กองชาง 

 
เหตุผลและความจําเปน  เพ่ือแกปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน หมูที่ 12 ตําบลปากแพรก โครงการดังกลาวยังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาจึงจําเปนตองบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

แบบ ผ.02 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  เพ่ิมเติม ครั้งที่  4/2564 
องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมและศูนยโลจิสติกส(Logistics Hub) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน         
แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการกอสรางลาน
คอนกรีตอเนกประสงค
พรอมหลงัคาโรงเรียน
บานเขาพระอินทร 

เพื่อใหนักเรียน
และประชาชน
ในพื้นที่มี
สถานที่ในการ
จัดกิจกรรม
ตางๆ 

ลานคอนกรีตอเนกประสงค
พรอมหลงัคา 
กวาง  30 ม. 
ยาว 50 ม. 

   6,000,000 6,000,000 มีลานอเนก 
ประสงค
เพิ่มข้ึน 

นักเรียนและ
ประชาชนมร
สถานที่จัด
กิจกรรม  
 

กองชาง 
 

 
เหตุผลและความจําเปน  องคการบริหารสวนตําบลปากแพรกตองการของบเหลือจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โทร 0-7795-4214 โทรสาร 0-7795-4215 

 
 

[ พ ิ ม พ ท ี ่ อ ย ู บ ร ิ ษ ั ท ]  
 

 

แบบ ผ.02 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  เพ่ิมเติม ครั้งที่  4/2564 
องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต         
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอบรมหลกัสูตร
การชวยชีวิตข้ันพื้นฐาน 

เพื่อพฒันา
ความรู ความ 
สามารถและฝก
ทักษะให
ผูปฎิบัติการกู
ชีพกูภัย 

อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทยของศูนยกูชีพ 
อบต.ปากแพรก  จํานวน 
18 คน 

   10,000 1,0000 อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทยผานการ
อบรม 18 คน 

ผูเขารวมอบรม
มีความรูความ
เขาใจ มีทักษะ
เพิ่มข้ึนในการ
ดูแล
รักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน 
 

สํานักปลัด 
 

 
เหตุผลและความจําเปน  เพ่ือใชประกาศนียบัตรของโครงการอบรมหลักสูตรการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานในการตออายุใบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย ซึ่งโครงการนี้ยังไมไดบรรจุอยู
ในแผนพัฒนาทองถ่ินจึงตองเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

แบบ ผ.02 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  เพ่ิมเติม ครั้งที่  4/2564 
องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต         
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง 

เพื่อปองกันและ
แกไขปญหาภัย
แลงในพื้นที่
ตําบลปากแพรก 

พื้นที่ตําบลปากแพรก    400,000 400,000 แกไขปญหาภัยแลงได 
100 เปอรเซนต 

ประชาชนมีนํ้า
ในการอุปโภค
บริโภคใน
ครัวเรือน 

สํานักปลัด 
 

 
เหตุผลและความจําเปน  เพ่ือรองรับปญหาภัยแลงที่เกิดจากฝนทิ้งชวงในพ้ืนที่ตําบลปากแพรกและโครงการดังกลาวยังไมไดบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินจึงจําเปนตองนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

แบบ ผ.03 
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมครั้งที่ 4/2564 
องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 

ที่ 

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 

เปาหมายของผลิตภัณฑ 

 

งบประมาณ 

 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอ่ืน จัดซื้อเครื่องตัดถาง จํานวน 1 ชุด 1,000,000 สํานักปลัด 

2 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อเวอรเนียดิจิตอล 0-200 มม.
จํานวน 1 อัน 

2,500 กองชาง 

3 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อตะปูวัดความหนาของชั้นดิน 
จํานวน 1 อัน 

1,500 กองชาง 

4 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ จัดซื้อลอวัดระยะทาง จํานวน 1 อัน 5,000 กองชาง 

5 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ จัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอรใยแกว 
ความยาว 100 เมตร จํานวน 1 อัน 

1,500 กองชาง 



        ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โทร 0-7795-4214 โทรสาร 0-7795-4215 

 
 

[ พ ิ ม พ ท ี ่ อ ย ู บ ร ิ ษ ั ท ]  
 

 

6 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรและ
การแพทย 

จัดซื้อเทอรโมมิเตอรแบบอินฟาเรด 
จํานวน 1 อัน 

4,200 กองชาง 

 
เหตุผลความจําเปน เพ่ือใชในการกอสราง สํารวจ บํารุงซอมแซม สิ่งสาธารณะประโยชน ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของกองชาง อบต.ปากแพรก 
 

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี ทานใดมีขอสงสัยเพ่ิมเติมบางครับ หากไมมีกระผมขอมติราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 4/2564) ขอมติครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ          25 เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง   
 

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี เปนอันวามติท่ีประชุมเห็นชอบญัตติรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2564 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 4/2564)ครับ 

-ญัตติเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564 เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 4/2564) 

ประธานสภาฯ  นายปญญา  ชนะภักดี  ญัตติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2564 เชิญเจาหนาท่ีหรือทานนายกชี้แจงครับ 

     แบบขอเสนอญัตติ 

       ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 
      วันท่ี    9    เดือน กุมภาพันธ   พ.ศ..2564.  

เร่ือง  ขอเสนอญัตติเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564 เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4/2564)  

เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 

   ขาพเจาขอเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก  เพื่อพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561  -  2565  เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4/2564 ใหสภาองคการบริการสวนตําบลปากแพรกพิจารณาตาม
มาตรา  46  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย  

   ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก  เพื่อพิจารณาตอไป 

 

                   ขอแสดงความนับถือ 
 

                  ลงช่ือ          ผูเสนอ 

                                                                 (นายปราโมทย  เพชรรัตน) 
                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก  

อนุญาตใหนําเสนอท่ีประชุมสภาพิจารณา 

ในวันท่ี   15  กุมภาพันธ พ.ศ.2564   
 

(ลงช่ือ)................................................................ 

              (นายปญญา    ชนะภักดี) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 
 

 

 

 



        ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โทร 0-7795-4214 โทรสาร 0-7795-4215 

 
 

[ พ ิ ม พ ท ี ่ อ ย ู บ ร ิ ษ ั ท ]  
 

 

นายก อบต. เรียนประธานสภา และทานสมาชิก กระผมนายปราโมทย เพชรรัตน นายก อบต. จากญัตติ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2564) 
สืบเนื่องจากทางผูบริหารไดจัดทําโครงการเพ่ือจะของบประมาณโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ
กับกรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ิน ในหลายๆโครงการท่ีเกินจากการใชงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบล ใหทางกองชางใหสํารวจแผนงานโครงการตางๆซ่ึงไมอยูในแผน
ทองถ่ิน คือ   

1.โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท ติกคอนกรีต สายนายสัมฤทธิ์-นายแนม หมูท่ี 4 
ขนาดกวาง 4  เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร  งบประมาณเดิม 1,010,000 
บาท  เปลี่ยนเปนขนาดกวาง  5 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร  หนา 0.05 เมตร 
งบประมาณ 3,800,000 บาท ดําเนินการในปงบประมาณ 2564,2565  

2.โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายทาโก-บอวัว (ชวงท่ี 3 ) หมูท่ี 9 
ขนาดกวาง 5.00 ม.หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร งบประมาณเดิม 
2,700,000 บาท  เปลี่ยนเปนขนาดกวาง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,300 
เมตร งบประมาณ 3,800,000 บาท ดําเนินการในปงบประมาณ 2564,2565    

3.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนาถํ้า หมูท่ี 11 ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณเดิม 2,040,000 บาท เปลี่ยนเปน ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 2,800,000 
บาท ดําเนินการป 2564,2565  

4.โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สาย รร.บานใหมสามัคคี-น้ําตกกลาง
ทอง หมูท่ี 14 ขนาดกวาง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,800 เมตร งบประมาณ
เดิม 6,000,000 บาท เปลี่ยนเปน ขนาดกวาง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 
2,500 เมตร งบประมาณ 9,000,000 บาท ดําเนินการป 2564,2565   

5.โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายอาวสิชล หมูท่ี 16 ขนาดกวาง 
5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1900 เมตร งบประมาณเดิม 1,200,000 บาท 
เปลี่ยนเปน ขนาดกวาง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร งบประมาณ 
3,800,000 บาท   

6.โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอกาญจนดิษฐ โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอกาญจนดิษฐเพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับประโยชนจากภารกิจของรัฐ เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟาภายในตําบลปากแพรก  งบประมาณเดิม  1,500,000 บาท เปลี่ยนเปน 
เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงสูง/แรงตํ่า คาติดต้ังไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี 1-16 ตําบลปากแพรก 
งบประมาณ 1,500,000 บาท                                                 

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี มีเพ่ือนสมาชิกสงสัย สอบถามเพ่ิมไดครับ ถาไมมีผม 
ขอความเห็นชอบมติท่ีประชุมญัตติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2564)ครับ 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ          25 เสียง 
  ไมเห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง  
 



        ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โทร 0-7795-4214 โทรสาร 0-7795-4215 

 
 

[ พ ิ ม พ ท ี ่ อ ย ู บ ร ิ ษ ั ท ]  
 

 

 ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี เปนอันวามติท่ีประชุมเห็นชอบญัตติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2564)  ไดครับ 

 

   -ญัตติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง เชิญช้ีแจง 
 

ประธานสภาฯ  นายปญญา ชนะภักดี ญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง เชิญนายกเสนอญัตติครับ 
 

นายก อบต. เรียนประธานสภา และทานสมาชิก เรื่องขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง จะมีอยู 2 เรื่อง 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2 และ 3)พ.ศ.2543หมวดท่ี 4 ขอ 29 การเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน นั้น 
เนื่องจากตองการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลปากแพรกอยาง
ทันทวงทีจากสภาวะแหงแลงขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและเปนการประหยัดงบประมาณใน
การดําเนินการกอสราง จึงมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการรายละเอียด
โครงการ ก็จะเปนเรื่องของการขุดเจาะบอบาดาลท้ังหมด สืบเนื่องจากวา จากการ
ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ในกรณีของการขออนุญาตขุดเจาะบอ
บาดาล ซ่ึงสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุราษฏรธานีไดชี้แจงวา ถา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นจะขออนุญาตขุดเจาะบอบาดาลนั้น ถาเปนบอบาดาล
เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว การขออนุญาตจะเกินอํานาจของจังหวัดสุราษฎรธานี ตองขอไปยัง
กรมทรัพยากรน้ําภาค 6 ตองผานหลายข้ันตอน แตถาเปนการขออนุญาตขุดเจาะบอบาดาล
เสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว จะเปนอํานาจของ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดสุราษฏรธานี ท่ีจะไดอนุมัติเห็นชอบได ไมตองสงเรื่องไปยังกรมทรัพยากรน้ําภาค 6 ใน
การขุดเจาะบอบาดาล อันนี้คือเหตุผลท่ีจะนํามาประกอบใหสมาชิกทราบเพ่ือเปนเหตุผลใน
การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

ขอความเกา 
1. โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานเขาพระอินทร หมูท่ี4 โดยดําเนินการขุดเจาะบอ

บาดาล ขนาด ศก. 6 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 60 ม. หรือมีปริมาตรน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม. / 
ชั่วโมง พรอมติดต้ังเครื่องสูบน้ําบาดาล (submersible pump) ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และ
ติดต้ังถังแรงดันน้ําชุปกาวาไนท ขนาด 500 ลิตร       จํานวน 2 ใบ ตามรายละเอียดแบบ
แปลนท่ี อบต.ปากแพรกกําหนด พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ ต้ังไว 348,000.-
บาท 

2. โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานนายอุทิศ หมูท่ี6  โดยดําเนินการขุดเจาะบอ
บาดาล ขนาด ศก. 6 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 60 ม. หรือมีปริมาตรน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม. / 
ชั่วโมง ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี อบต.ปากแพรกกําหนด พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ
โครงการ ต้ังไว 220,000.-บาท 

3. โครงการขุดเจาะบอบาดาล ซอยนายจําป หมูท่ี8  โดยดําเนินการขุดเจาะบอ
บาดาล ขนาด ศก. 6 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 60 ม. หรือมีปริมาตรน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม. / 
ชั่วโมง พรอมติดต้ังเครื่องสูบน้ําบาดาล (submersible pump) ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และ
ติดต้ังถังแรงดันน้ําชุปกาวาไนท ขนาด 500 ลิตร       จํานวน 2 ใบ ตามรายละเอียดแบบ
แปลนท่ี อบต.ปากแพรกกําหนด พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ   ต้ังไว 
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348,000.-บาท 
4. โครงการขุดเจาะบอบาดาล ซอยนายสุรินทร หมูท่ี 8 โดยดําเนินการขุดเจาะบอ

บาดาล  ขนาด ศก. 6 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 80 ม. หรือมีปริมาตรน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม./ชม 
พรอมติดต้ังเครื่องสูบน้ําบาดาล  (submersible pump) ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และติดต้ัง
ถังแรงดันน้ําชุปกาวาไนท ขนาด 500 ลิตร  จํานวน 2 ใบ รายละเอียดแบบแปลนท่ี อบต.
ปากแพรกกําหนด พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ   ต้ังไว 430,000.-บาท 

5. โครงการขุดเจาะบอบาดาล ซอยนองใหม หมูท่ี9  โดยดําเนินการขุดเจาะบอ
บาดาล ขนาด ศก. 6 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 60 ม. หรือมีปริมาตรน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม. / 
ชั่วโมง ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี อบต.ปากแพรกกําหนด พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ
โครงการ ต้ังไว 220,000.-บาท 

6.โครงการขุดเจาบอบาดาล ซอยประชาสรรค หมูท่ี9  โดยดําเนินการขุดเจาะบอ
บาดาล ขนาด ศก. 6 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 60 ม. หรือมีปริมาตรน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม. / 
ชั่ ว โมง ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี  อบต.ปากแพรกกําหนด พรอมติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธโครงการ ต้ังไว 220,000.-บาท 

7. โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี14 โดยดําเนินการขุดเจาะบอบาดาล ขนาด 
ศก. 6 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 60 ม. หรือมีปริมาตรน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม. / ชั่วโมง พรอม
ติดต้ังเครื่องสูบน้ําบาดาล (submersible pump) ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และติดต้ังถัง
แรงดันน้ําชุปกาวาไนท ขนาด 500 ลิตร จํานวน 2 ใบ ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี อบต.
ปากแพรกกําหนด พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ ต้ังไว 348,000.-บาท 

 

ขอความใหม 
 

1. โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานเขาพระอินทร หมูท่ี4 โดยดําเนินการขุดเจาะบอ
บาดาล  ขนาด ศก. 4 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 60 ม. หรือมีปริมาตรน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม. / 
ชั่วโมง พรอมติดต้ังเครื่องสูบน้ําบาดาล (submersible pump) ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และ
ติดต้ังถังแรงดันน้ําชุปกาวาไนท ขนาด 500 ลิตร จํานวน 2 ใบ ตามรายละเอียดแบบแปลน
ท่ี อบต.ปากแพรกกําหนด พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ  ต้ังไว 348,000.-บาท 

2. โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานนายอุทิศ หมูท่ี6  โดยดําเนินการขุดเจาะบอ
บาดาล ขนาด ศก. 4 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 60 ม. หรือมีปริมาตรน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม. / 
ชั่วโมง ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี อบต.ปากแพรกกําหนด พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ
โครงการ ต้ังไว 220,000.-บาท 

3. โครงการขุดเจาะบอบาดาล ซอยนายจําป หมูท่ี8  โดยดําเนินการขุดเจาะบอ
บาดาล ขนาด ศก. 4 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 60 ม. หรือมีปริมาตรน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม. / 
ชั่วโมง พรอมติดต้ังเครื่องสูบน้ําบาดาล (submersible pump) ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และ
ติดต้ังถังแรงดันน้ําชุปกาวาไนท ขนาด 500 ลิตร   จํานวน 2 ใบ ตามรายละเอียดแบบ
แปลนท่ี อบต.ปากแพรกกําหนด พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ    ต้ังไว 
348,000.-บาท 

4. โครงการขุดเจาะบอบาดาล ซอยนายสุรินทร หมูท่ี 8 โดยดําเนินการขุดเจาะบอ
บาดาล  ขนาด ศก. 4 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 80 ม. หรือมีปริมาตรน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม./ชม 
พรอมติดต้ังเครื่องสูบน้ําบาดาล  (submersible pump) ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และติดต้ัง
ถังแรงดันน้ําชุปกาวาไนท ขนาด 500 ลิตร  จํานวน 2 ใบ รายละเอียดแบบแปลนท่ี อบต.
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ปากแพรกกําหนด พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ  ต้ังไว 430,000.-บาท 
5.โครงการขุดเจาะบอบาดาล ซอยนองใหม หมูท่ี9  โดยดําเนินการขุดเจาะบอ

บาดาล ขนาด ศก. 4 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 60 ม. หรือมีปริมาตรน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม. / 
ชั่วโมง ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี อบต.ปากแพรกกําหนด พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ
โครงการ ต้ังไว 220,000.-บาท 

6.โครงการขุดเจาบอบาดาล ซอยประชาสรรค หมูท่ี9  โดยดําเนินการขุดเจาะบอ
บาดาล ขนาด  ศก. 4 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 60 ม. หรือมีปริมาตรน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม. / 
ชั่วโมง ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี อบต.ปากแพรกกําหนด พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ
โครงการ ต้ังไว 220,000.-บาท 

7. โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี14 โดยดําเนินการขุดเจาะบอบาดาล ขนาด 
ศก. 4 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 60 ม. หรือมีปริมาตรน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม. / ชั่วโมง พรอม
ติดต้ังเครื่องสูบน้ําบาดาล (submersible pump) ขนาด1.5 HP1.5 นิ้ว และติดต้ังถัง
แรงดันน้ําชุปกาวาไนท ขนาด 500 ลิตร จํานวน 2 ใบ ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี อบต.
ปากแพรกกําหนด พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ ต้ังไว 348,000.-บาท 

 

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี ขอความเห็นชอบมติท่ีประชุมญัตติ แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเรื่อง
การขุดเจาะบอบาดาลเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ทานสมาชิกเห็นชอบหรือไมเห็นชอบเชิญลงมติ
ครับ 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ          25 เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง  
 

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี เปนอันวามติท่ีประชุมเห็นชอบญัตติขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครับ 
 

 -ญัตติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงเรื่องงบประมาณรายจายในงบลงทุน 
 

ประธานสภาฯ นายปญญา ชนะภักดี เชิญทานนายกเสนอญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง คือการ
เปลี่ยนแปลงการชี้แจงเรื่องงบประมาณรายจายในงบลงทุน ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน เชิญทาน
นายกครับ 

 

นายก อบต. เรียนประธานสภา และทานสมาชิก กระผมนายปราโมทย  เพชรรัตน เรื่องขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงอีกฉบับคือการเปลี่ยนแปลงการชี้แจงเรื่องงบประมาณรายจายในงบ
ลงทุน ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน นั้น 

 

เหตุผล 
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนท่ีเปนสาธารณประโยชน รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอกาญจนดิษฐ 
จังหวัดสุราษฎรธานี  
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ขอความเดิม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียงกับเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวด
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ีเปนสาธารณประโยชน รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี  
เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงสูง/แรงตํ่า และติดต้ังหมอแปลงไฟฟา รร.บานเขาพระ
อินทร 

 -เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบันปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 162 หนา 134  

 

ขอความใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียงกับเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวด
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ีเปนสาธารณประโยชน รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี  

 เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงสูง/แรงตํ่า คาติดต้ังไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี 1-16 ตําบล-
ปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

 -เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 162 หนา 134 
 

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี มีทานสมาชิกจะสอบถามไมครับถาไมมีผมจะขอความเห็นชอบญัตติ
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครับ 
เรื่องไฟฟาจากเดิมเพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงสูง/แรงตํ่า และติดต้ังหมอแปลงไฟฟา 
รร.บานเขาพระอินทร เปน คาขยายเขตไฟฟาแรงสูง/แรงตํ่า คาติดต้ังไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี 
1-16 ขอความเห็นชอบจากทานสมาชิกครับ 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ          25 เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง 
 

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี เปนอันวามติท่ีประชุมเห็นชอบญัตติขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงได
ครับ  

 

-ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจาย 
 

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี ญัตติโอนงบประมาณรายจาย เชิญทานนายกเสนอญัตติ และชี้แจง
ครับ 

  

นายก อบต. เรียนประธานสภา และทานสมาชิก กระผมนายปราโมทย  เพชรรัตน นายก อบต. ดวย
องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก ไดต้ังงบประมาณรายจายในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน 
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสรางประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการติดต้ัง



        ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โทร 0-7795-4214 โทรสาร 0-7795-4215 

 
 

[ พ ิ ม พ ท ี ่ อ ย ู บ ร ิ ษ ั ท ]  
 

 

โคมไฟฟาสองแสงสวาง(โซลาเซล) 4 หมูบานประกอบดวย หมูท่ี 3 จํานวน 8 จุด หมูท่ี 6 
จํานวน 6 จุด หมูท่ี 7 จํานวน 4 จุด และหมูท่ี 14 จํานวน 6 จุด งบประมาณท้ังหมด 
1,188,000 บาท แตจากการท่ีผูบริหารงานไดประสานงานกับการไฟฟาสวนภูมิภาคกาญ
จนดิษฐไดรับทราบขอมูลเรื่องสิทธิการใชไฟฟาสองสาธารณะฟรีในเขตพ้ืนท่ีตําบลปากแพรก 
วายังสามารถใชไฟฟาสองสาธารณะไดอีกประมาณแปดแสนกวาหนวย ดังนั้น เพ่ือเปนการใช
งบประมาณอยางคุมคาและประชาชนไดรับประโยชนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงอาจจะขยายจากพ้ืนท่ีท่ี
กําหนดไวไปยังหมูบานอ่ืนๆในตําบลปากแพรกไดอีก ซ่ึงอยูระหวางการรอการไฟฟาสวน
ภูมิภาคกาญจนดิษฐ สํารวจ ออกแบบ และประมาณการท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลปาก
แพรกไดกําหนดจุดตางๆเพ่ิมเติมจากจุดท่ีไดต้ังไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 
ดังนั้น ทางผูบริหารจึงขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก ในการ
โอนลดงบประมาณ  ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คา
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ไปต้ังจายในหมวดเงินอุดหนุนเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
ดังตอไปนี้ 
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คา
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ  
1.โครงการติดต้ังโคมไฟฟาสองแสงสวาง(โซลาเซล) หมูท่ี 3   

งบประมาณต้ังไว    395,000 บาท                     
       คงเหลือ   395,000      บาท 
       งบประมาณท่ีขอโอน       395,000       บาท 
       งบประมาณหลังโอนลด        -       บาท 

2.โครงการติดต้ังโคมไฟฟาสองแสงสวาง(โซลาเซล) หมูท่ี 6   
งบประมาณต้ังไว    297,000 บาท                     

       คงเหลือ   297,000 บาท 
       งบประมาณท่ีขอโอน       297,000 บาท 
       งบประมาณหลังโอนลด        -       บาท 
 

3.โครงการติดต้ังโคมไฟฟาสองแสงสวาง(โซลาเซล) หมูท่ี 7   
งบประมาณต้ังไว    199,000 บาท                     

       คงเหลือ   199,000 บาท 
       งบประมาณท่ีขอโอน       199,000 บาท 
       งบประมาณหลังโอนลด        -       บาท 

4.โครงการติดต้ังโคมไฟฟาสองแสงสวาง(โซลาเซล) หมูท่ี 14   
งบประมาณต้ังไว    297,000 บาท                     

       คงเหลือ   297,000 บาท 
       งบประมาณท่ีขอโอน       297,000 บาท 
       งบประมาณหลังโอนลด        -       บาท 



        ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โทร 0-7795-4214 โทรสาร 0-7795-4215 

 
 

[ พ ิ ม พ ท ี ่ อ ย ู บ ร ิ ษ ั ท ]  
 

 

 
เพ่ือไปโอนเพ่ิม แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน 
รายการ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคกาญจนดิษฐ อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 
โอนเพ่ิม  
แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบเงิน
อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน  
รายการ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคกาญจนดิษฐ อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

งบประมาณต้ังไว    200,000 บาท                     
       คงเหลือ   200,000 บาท 
       งบประมาณท่ีขอโอน       1,188,000     บาท 
       งบประมาณหลังโอนเพ่ิม   1,388,000     บาท 
       รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,388,000  บาท 

นายกองคการบริหารสวนตําบล  จึงขอเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก  
พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 ตามรายการ
ขางตน เพ่ือใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2563  หมวด  4  ขอ 27  การโอนงบประมาณรายจายในหมวด
คาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจาย
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
 

ประธานสภาฯ  นายปญญา ชนะภักดี มีทานสมาชิจะสอบถาม เชิญครับ 
 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7 เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกทาน กระผมนาย อเนก สุขเผือก
กระผมก็มีขอสังเกตกอนจะมีการโอนงบประมาณ เชนงบไฟฟาโซลาเซลล เราต้ังงบประมาณ
ไปแลวป2564 ไมทราบวาฝายบริหารมีคําพูดไปบอกชาวบาน จะไดทําในป64นี้หรือรอไป
กอน 

 

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิก กระผมนายปราโมทย  เพชรรัตน นายกอบต. ขอชี้แจง
เรื่องของการโอนงบประมาณการติดต้ังไฟฟาโซลาเซลโครงการติดต้ังโคมไฟฟาสองแสงสวาง
(โซลาเซล) 4 หมูบานประกอบดวย หมูท่ี 3 จํานวน 8 จุด หมูท่ี 6 จํานวน 6 จุด หมูท่ี 7 
จํานวน 4 จุด และหมูท่ี 14 จํานวน 6 จุด งบประมาณท้ังหมด 1,188,000 บาท แตจาก
การท่ีไดประสานงานกับการไฟฟาสวนภูมิภาคกาญจนดิษฐไดรับทราบขอมูลเรื่องสิทธิการใช
ไฟฟาสองสวางสาธารณะฟรีในเขตพ้ืนท่ีตําบลปากแพรก วายังสามารถใชไฟฟาสองสาธารณะ
ไดอีกประมาณแปดแสนกวาหนวย ดังนั้น เพ่ือเปนการใชงบประมาณอยางคุมคาและ
ประชาชนไดรับประโยชนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงอาจจะขยายจากพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวไปยังหมูบานอ่ืนๆ
ในตําบลปากแพรกไดอีก ซ่ึงอยูระหวางการรอการไฟฟาสวนภูมิภาคกาญจนดิษฐ สํารวจ 
ออกแบบ และประมาณการท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลปากแพรกไดกําหนดจุดตางๆ
เพ่ิมเติมจากจุดท่ีไดต้ังไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
จากการสํารวจของไฟฟา หมูท่ี 6 ระยะทาง 1,170 เมตร จํานวน 16 ชุด วงเงิน
งบประมาณ 192,113.78 บาท หมูท่ี 14 ระยะทาง 993 เมตร จํานวน 18 ชุด วงเงิน
งบประมาณ 191426.31 บาท หมูท่ี 3,7 ระยะทาง 2520 เมตร จํานวน 34 ชุด วงเงิน



        ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โทร 0-7795-4214 โทรสาร 0-7795-4215 

 
 

[ พ ิ ม พ ท ี ่ อ ย ู บ ร ิ ษ ั ท ]  
 

 

งบประมาณ 372,361.76 บาท หมูท่ี 2 ระยะทาง 1,771 จํานวน 26 ชุด วงเงิน
งบประมาณ 302415.58 บาท หมูท่ี 4 ระยะทาง 1025 เมตร จํานวน 14 ชุด วงเงิน
งบประมาณ 157857.27 บาท หมูท่ี 12 ระยะทาง 390 เมตร จํานวน 5 ชุด วงเงิน
งบประมาณ 59470.11 บาท หมูท่ี 8 ระยะทาง 557 เมตร จํานวน 7 ชุด วงเงิน
งบประมาณ 85,950.48 บาท ขณะนี้กําลังใหไฟฟาสํารวจอยู จะมีไฟจะตองถอดของเกา
ออกเทาไหรซ่ึงจะดําเนินการในปงบประมาณ 2564 นี้ จึงเรียนใหเพ่ือสมาชิกไดรับทราบ 

 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7 เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกทาน กระผมนายอเนก สุขเผือก 
การท่ีผูบริหารไดชี้แจงถือวาละเอียดมากครับ 
 

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี ขอบคุณทานนายก มีทานสมาชิกทานไหนสงสัย สอบถามไดครับ หาก
ไมมีแลวกระผมขอมติท่ีประชุมแบบขอญัตติโอนงบประมาณรายจาย 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ          25 เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง 
 

   เปนอันวา มติท่ีประชุมเห็นชอบ ญัตติโอนงบประมาณรายจายตามท่ีผูบริหารเสนอครับ 

  

   -ญัตติตั้งจายรายการใหม 
 

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี ญัตติขออนุมัติตั้งจายรายการใหม เชิญทานนายกชี้แจงครับ 
 

นายก อบต. เรียนประธานสภา และทานสมาชิก กระผมนายปราโมทย เพชรรัตน เรื่องการขออนุมัติต้ัง
จายรายการใหม จะมีของหมูท่ี 10จัดซ้ือถังแรงดันน้ําชุปกาวาไนท ขนาด 500 ลิตร     
จํานวน 2 ถัง ซ่ึงระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 10 บานเขาวงชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซม
ได จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ิมเติมเนื่องจากไมไดต้ังงบประมาณไวในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑตางๆ  
ของหมูท่ี 12 ความจําเปนตองขออนุมัติตั้งจายรายการใหม โครงการติดต้ังถังแรงดันน้ําชุบกา
วาไนท หมูท่ี 12 โดยดําเนินการติดต้ังถังแรงดันน้ําชุบกาวาไนท ขนาด 500 ลิตร จํานวน 2 
ถัง  พรอมอุปกรณ ของหมู 12 ท่ีงบประมาณเพ่ิมไปจากหมูท่ี 10 คือจะมีการติดต้ังระบบ
ไฟฟาและอุปกรณเพ่ิมเติม เพราะของหมูท่ี 10 ชํารุดแคถังแรงดันอุปกรณอยางอ่ืนมีอยูแลว 

    แบบขอเสนอญัตติ 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

เรื่อง ขออนุมัติตั้งจายรายการใหม 
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 

 

หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร ปกครองสวน

ทองถ่ิน        พ.ศ.2541  หมวด  4  ขอ 27  การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจาย
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลปากแพรกจึงขอ
อนุมัติสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2564  มาต้ังจายเปนรายการใหม เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว ดังนี้ 



        ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โทร 0-7795-4214 โทรสาร 0-7795-4215 

 
 

[ พ ิ ม พ ท ี ่ อ ย ู บ ร ิ ษ ั ท ]  
 

 

 
 

เหตุผล 
เนื่องจากถังแรงดันระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 10 บานเขาวง ชํารุดเสียหายไม

สามารถซอมแซมได จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ิมเติมเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณ
ไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 จึงมีความจําเปนตอง จัดซ้ือ
ครุภัณฑตางๆตามรายการดังตอไปนี้ 

 

กองชาง 
1. โอนเพ่ิม (ตั้งจายรายการใหม)  กองชาง (ม.10) 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑกอสราง  
รายการ 1. จัดซ้ือถังแรงดันน้ําชุปกาวาไนท ขนาด 500 ลิตร จํานวน 2 ถัง หมูท่ี 10 

 

งบประมาณต้ังไว             -    บาท                     
    คงเหลือ             -  บาท 
    งบประมาณท่ีขอโอน                60,000  บาท 
    งบประมาณหลังโอนเพ่ิม            60,000 บาท 
 

โอนลด  กองชาง 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

งบประมาณต้ังไว           1,481,400  บาท 
    งบประมาณคงเหลือ        1,018,929.68 บาท

     งบประมาณท่ีขอโอนลด      60,000 บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด   958,929.68 บาท 
    รวมโอนลดกองชาง  60,000 บาท 

นายกองคการบริหารสวนตําบล  จึงขอเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก  
พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามรายการขางตน 
ไปต้ังจายรายการใหม เพ่ือใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2541 (รวมแกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2 และ 3 พ.ศ.
2543 )หมวด 4 ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนต้ังจายรายการใหม  ใหเปน
อํานาจอนุมัติของ  สภาทองถ่ินแบบขอเสนอญัตติ 
 

ประธานสภาฯ นายปญญา ชนะภักดี ญัตติขออนุมัติตั้งจายรายการใหม จัดซ้ือถังแรงดันน้ําของ ม.10 ถา
ทานไมมีขอสงสัยท่ีจะสอบถามตามญัตติท่ีผูบริหารเสนอ ผมจะขอมติครับ 

 
 
 
 
 
 



        ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โทร 0-7795-4214 โทรสาร 0-7795-4215 

 
 

[ พ ิ ม พ ท ี ่ อ ย ู บ ร ิ ษ ั ท ]  
 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ          25 เสียง 
ไมเห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
 

เปนอันวา มติท่ีประชุมเห็นชอบ ญัตติต้ังจายรายการใหม จัดซ้ือถังแรงดันน้ําชุปกาวาไนท 
ขนาด 500 ลิตร จํานวน 2 ถัง หมูท่ี 10ไดครับ 
 

-ญัตติตั้งจายรายการใหม (ม.12) 
 

ประธานสภา ฯ  นายปญญา ชนะภักดี เชิญทานนายกชี้แจงครับ 
 

นายก อบต.  กราบเรียนประธานสภา สมาชิก กระผมนายปราโมทย เพชรรัตน ขอเสนอญัตติดังนี้ 
 

    แบบขอเสนอญัตต ิ
บันทึกหลักการและเหตุผล 

เรื่อง ขออนุมัติตั้งจายรายการใหม 
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตาํบลปากแพรก 

 

หลักการ 
                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2541  

หมวด  4  ขอ 27  การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภณัฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน องคการ
บริหารสวนตําบลปากแพรกจึงขออนุมัติสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก โอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564  มาตั้งจายเปนรายการใหม เน่ืองจากไมไดตั้งงบประมาณไว ดังน้ี 

 

เหตุผล 
ดวยกองชาง มีความจําเปนตองขออนุมัติตั้งจายรายการใหม โครงการติดตั้งถังแรงดันนํ้า ชุบกาวาไนท    
หมูท่ี 12 โดยดําเนินการติดตั้งถังแรงดันนํ้าชุบกาวาไนท ขนาด 500 ลิตร จํานวน 2 ใบ  พรอมอุปกรณ 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี อบต.ปากแพรกกําหนด  
กองชาง 
1. โอนเพ่ิม (ตั้งจายรายการใหม)  กองชาง 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง  สิ่ง
สาธารณูปโภค 
รายการ  1. โครงการติดตั้งถังแรงดันนํ้าชุบกาวาไนท หมูท่ี 12 

งบประมาณตั้งไว             -    บาท                     
     คงเหลือ             -  บาท 
     งบประมาณท่ีขอโอน                117,600  บาท 

      งบประมาณหลังโอนเพ่ิม            117,600 บาท 
 

โอนลด  กองชาง 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบอบาดาล ซอยตานบ หมูท่ี 12 

งบประมาณตั้งไว           348,000  บาท 
     งบประมาณคงเหลือ        348,000 บาท 

      งบประมาณท่ีขอโอนลด       117,600 บาท 
     งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด   230,400 บาท 

      รวมโอนลดกองชาง  117,600 บาท 



        ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โทร 0-7795-4214 โทรสาร 0-7795-4215 

 
 

[ พ ิ ม พ ท ี ่ อ ย ู บ ร ิ ษ ั ท ]  
 

 

นายกองคการบริหารสวนตําบล  จึงขอเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก  พิจารณาอนุมัติโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามรายการขางตน ไปตั้งจายรายการใหม เพ่ือให
ถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2541 
(รวมแกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2 และ 3 พ.ศ.2543 )หมวด 4 ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายในหมวด
คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจายรายการใหม ให
เปนอํานาจอนุมัติของ  สภาทองถ่ิน 
 

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติท่ี 6 ญัตติขออนุมัติตั้งจายรายการใหมของหมู
หมูท่ี 12  ผมขอมติท่ีประชุมต้ังจายรายการใหมของกองชางของหมูท่ี 12 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ          25 เสียง 
ไมเห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
 

เปนอันวา มติท่ีประชุมเห็นชอบ ญัตติตั้งจายรายการใหม โครงการติดต้ังถังแรงดันน้ําชุบกาวา
ไนท หมูท่ี 12 ไดครับ 
 

-ญัตติขออนุมัติตั้งจายรายการใหมของประเภทครุภัณฑของกองชาง 
 

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี ญัตติขออนุมัติตั้งจายรายการใหมของประเภทครุภัณฑของกองชาง 
เชิญทานนายกชี้แจงครับ 

นายก อบต. เรียนประธานสภา และทานสมาชิก เรื่องการขออนุมัติตั้งจายรายการใหมในการจัดซ้ือ
ครุภัณฑของกองชาง จะมี 5 ตัวดวยกัน เพ่ือเพ่ิม จัดซ้ือเวอรเนียดิจิตอล 0-200 มม.  เพ่ือ
ตรวจสอบขนาดของวัสดุกอสรางตางๆ จัดซ้ือตะปูวัดความหนาของชั้นดิน ใชเพ่ือวัดความ
หนาของชั้นวัสดุในการกอสรางถนน  ลอวัดระยะทาง   ใชเพ่ือวัดระยะทางสํารวจถนน 
เนื่องจากลอเดิมไมสามารถใชงานไดแลว เทปวัดระยะทางไฟเบอรใยแกว ใชในการวัด
ระยะทาง เทอรโมมิเตอรแบบอินฟาเรดจะใชวัดอุณหภูมิของยางแอสฟลทติกคอนกรีตท้ังหมด
นี้เพ่ือใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของกองชาง 

แบบขอเสนอญัตต ิ

     บันทึกหลักการและเหตุผล 

เรื่อง ขออนุมัติตั้งจายรายการใหม 

เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตาํบลปากแพรก 

หลักการ 

                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร ปกครองสวน
ทองถ่ิน        พ.ศ.2541  หมวด  4  ขอ 27  การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครภุณัฑ ท่ีดนิ 
และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่น หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน องคการบรหิารสวนตําบลปากแพรกจึงขออนุมัติสภาองคการบริหารสวนตําบลปาก
แพรก โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564  มาตั้งจายเปนรายการใหม เน่ืองจาก
ไมไดตั้ง 

งบประมาณไว ดังน้ี 

 



        ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โทร 0-7795-4214 โทรสาร 0-7795-4215 

 
 

[ พ ิ ม พ ท ี ่ อ ย ู บ ร ิ ษ ั ท ]  
 

 

เหตุผล 

           ดวยกองชาง มีความจําเปนตองจัดซ้ือครภุัณฑเพ่ิมเติมเน่ืองจากไมไดตั้งงบประมาณไวใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 จึงมีความจําเปนตอง จัดซ้ือครุภณัฑตางๆตาม
รายการดังตอไปน้ี 

กองชาง 

1. โอนเพ่ิม (ต้ังจายรายการใหม)  กองชาง 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภณัฑ 
ประเภทครุภณัฑกอสราง  

รายการ 1. จัดซ้ือเวอรเนียดิจิตอล 0-200 มม. จํานวน 1 อัน 

งบประมาณตั้งไว              -    บาท                    

    คงเหลือ             -  บาท 

    งบประมาณท่ีขอโอน                2,500   บาท 

    งบประมาณหลังโอนเพ่ิม            2,500  บาท 

รายการ 2. จัดซ้ือตะปูวัดความหนาของช้ันดิน  จํานวน 1 อัน 

งบประมาณตั้งไว              -    บาท                    

    คงเหลือ             -  บาท 

    งบประมาณท่ีขอโอน                1,500   บาท 

    งบประมาณหลังโอนเพ่ิม            1,500  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภณัฑ 
ประเภทครุภณัฑสํารวจ 

รายการ 1. จัดซ้ือลอวัดระยะทาง  จํานวน 1 อัน 

งบประมาณตั้งไว              -    บาท                    

    คงเหลือ             -  บาท 

    งบประมาณท่ีขอโอน                5,000   บาท 

    งบประมาณหลังโอนเพ่ิม            5,000  บาท 

รายการ 2. จัดซ้ือเทปวัดระยะทางไฟเบอรใยแกว ความยาว 100 เมตร จํานวน   1 อัน 

งบประมาณตั้งไว              -    บาท                    

    คงเหลือ             -  บาท 

    งบประมาณท่ีขอโอน                1,500   บาท 

    งบประมาณหลังโอนเพ่ิม            1,500  บาท 

 

 

 

 



        ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โทร 0-7795-4214 โทรสาร 0-7795-4215 
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แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภณัฑ 
ประเภทครุภณัฑวิทยาศาสตรและการแพทย 

รายการ 1. จัดซ้ือเทอรโมมิเตอรแบบอินฟาเรด  จํานวน 1 เครื่อง 

งบประมาณตั้งไว              -    บาท                    

    คงเหลือ             -  บาท 

    งบประมาณท่ีขอโอน                4,200   บาท 

    งบประมาณหลังโอนเพ่ิม            4,200  บาท 

โอนลด  กองชาง 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
ประเภทเงินเดือนพนักงาน   

งบประมาณตั้งไว           1,481,400  บาท 

   งบประมาณคงเหลือ        1,033,629.68 บาท 
   งบประมาณท่ีขอโอนลด       14,700  บาท 

   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด   1,018,929.68 บาท 

   รวมโอนลดกองชาง   14,700  บาท 

นายกองคการบริหารสวนตําบล  จึงขอเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก  พิจารณาอนุมตัิโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามรายการขางตน ไปตั้งจายรายการใหม เพ่ือให
ถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2541 
(รวมแกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2 และ 3 พ.ศ.2543 )หมวด 4 ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายในหมวด
คาครุภณัฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจายรายการใหม  ให
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
 

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี ขอบคุณทานนายก มีทานสมาชิกทานไหนสงสัย สอบถามไดครับ หาก
ไมมีแลว รวมท้ังครุภัณฑ 5 รายการครับ ขอมติครับ 

 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ          25 เสียง 
ไมเห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
 

เปนอันวา มติท่ีประชุมเห็นชอบญัตติตั้งจายรายการใหมประเภทครุภัณฑ 5 รายการของกอง
ชางไดครับ 
 

-ญัตติการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป 2564 
 

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติท่ี 7 กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําป พ.ศ. 2564   ในสวนของการกําหนดสมัยประชุม เปนอํานาจของประธานสภา
ทองถ่ิน นําเสนอตอท่ีประชุมสภาในการกําหนดสมัยประชุมสภาฯ ซ่ึงในระเบียบไดกําหนดไว
ไมนอยกวา 2 สมัย แตไมเกิน 4 สมัย และเปนอํานาจชองสภาวาจะกําหนดไวก่ีสมัย ซ่ึงตอง
สมัยประชุมสมัยแรกของปถัดไปไว ซ่ึงการกําหนดสมัยประชุมตองสอดคลองกับภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบล เชิญทานสมาชิกเสนอท่ีประชุมในการกําหนดสมัยประชุมประจําป 
2564 ทานไหนจะเสนอบางครับ เชิญครบ 
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สมาชิกสภาฯ หมูท่ี4 เรียนทานประธานสภา ผม นายจรัญ ฉิมเรือง  สมาชิกหมูท่ี 4 ขอเสนอวาเหมือนเดิมดีกวา
ครับ ปละ 4 ครั้งเหมือนเดิมโดยกําหนดดังนี้ 
สมัยแรก  ต้ังแตวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ 2564 มีกําหนด 15 วัน 

   สมัยท่ี 2 ต้ังแตวันท่ี 1 – 15 พฤษภาคม 2564 มีกําหนด 15 วัน 
   สมัยท่ี 3 ต้ังแตวันท่ี 1 – 15 สิงหาคม 2564    มีกําหนด 15 วัน 
   สมัยท่ี 4 ต้ังแตวันท่ี 1 – 15 พฤศจิกายน 2564มีกําหนด 15 วัน 
   โดยกําหนดวันประชุมสมัยสามัญสมัยแรกวันท่ี 1-15 กุมภาพันธ มีกําหนดไมเกิน 15 วัน 
 

ประธานสภาฯ  นายปญญา ชนะภักดี ขอผูรับรองดวยครับ 
   ผูรับรอง นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทวงค   สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 
   ผูรับรอง นายวัชรา จันทรหลี  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 

มีทานสมาชิกทานไหนจะเสนออีกบางครับ ถาไมมีเปนอันวาจะกําหนดตามท่ีทาน           
จรัญ ฉิมเรือง ส.อบต.ม.4 เสนอ โดยกําหนดวันประชุมสมัยสามัญสมัยแรกวันท่ี 1-15 
กุมภาพันธ มีกําหนดไมเกิน 15 วัน ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ          25 เสียง 
ไมเห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
 

ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป 2564 ตามทาน จรัญ 
ฉิมเรือง ส.อบต.ม.4 เสนอ ทุกทานเห็นชอบนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องท่ีเสนอใหม 
 - ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ 

นายก อบต. เรื่องของงบประมาณวาอันไหนท่ีทําไดเลย ขอแจงวา โครงการท่ีสามารถทําไดในชวงนี้ก็จะ
เปนโครงการจัดซ้ือทอประปา ม.8 ม.11 โครงการซอมแซมถนนสายหัวตอดํา-ปาอม หมูท่ี 
4 โครงซอมแซมดาดคอนกรีตถนนสายซอยบานนายสุนทรหมู 9 ตอหมู14 การซอมแซม
ถนนโดยใชหินผุ จะเรงดําเนินการใหเร็วท่ีสุด  
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ประธานสภาฯ นายปญญา  ชนะภักดี ในระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ มีเพ่ือนสมาชิกมีเรื่องอะไรเพ่ิมเติม
บางครับ ถาสมาชิกไมมีเรื่องอะไรเพ่ิมเติมแลว บัดนี้เวลาลวงเลยมาพอสมควรและหมดวาระ
การประชุมแลว  ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีเขารวมประชุมในวันนี้  

เลิกประชุม เวลา  15.30 น. 

 
(ลงชื่อ)...................................................เลขานุการสภาฯ /จดบันทึก 

                          (นายสนั่น  อนุกูล)  

   บันทึกรายงานการประชุมนี้ ไดผานการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
สภาฯแลว เห็นควรสําเนาแจงสมาชิกสภาฯ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งตอไป 

 
  (ลงชื่อ)..................................................เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
                                            (นางเนตรนภา  ดวงภักดี) 

 
 
 (ลงชื่อ)...................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                     (นายอรุณ  เสียงใหญ) 
 
   

 (ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นางรัชนีกร  พรหมคง) 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ประธานสภา อบต.ปากแพรก 
              (นายปญญา   ชนะภักดี)  
 
    วันท่ี...14...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ...2564...  
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