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-1- 
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ีสี่  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕   เวลา   ๐๙.๓๐  น. 
วันพฤหสับดี   ที่    ๒๐   เดือน  ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 
…………………………………………. 

เปิดประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
เมื่อถึงเวลาประชุม  นางบูชารัตน์  สนจิตร ์   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

ได้ตรวจนับองค์ประชุม  ครบองค์ประชุม  จึงเรียนเชิญ นายอานนท์   เขียวแพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเปิดประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ  ๑.๑ นายอําเภอบ้านแหลม อนุญาตให้นายอําภา  เอมหลํา ลาออกจากตําแหน่งรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  มีผลต้ังแต่  วันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕และให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าแร้ง จัดให้มีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง แทนตําแหน่งที่ว่างภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง 

๑.๒  การจัดโครงการจัดพิธทีําบุญส่งทา้ยปีเก่าต้อนรับปใีหม่ ประจําป ี๒๕๕๕ 
วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๗   ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

ประธานสภาฯ  เชิญนายก อบต.ช้ีแจงเพ่ิมเติม 
นายก อบต.  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต. ที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ
แจ้งกําหนดจัดงานทําบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ปีน้ีจะจัดในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๕  กิจกรรม
ประกอบด้วย  เวลา  ๐๘.๐๐ น. กิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดถนนหนทาง ต่าง ๆ   

เวลา   ๐๙.๓๐ น. ทําบุญเลีย้งพระและผู้นําศาสนา ณ ทีท่ําการ อบต.  
เวลา ๑๒.๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  

๑.๓  การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี ๒๕๕๖ วันศุกร์  ที่  ๑๑  มกราคม ๒๕๕๖ 
ประธานสภาฯ  เชิญนายก อบต.ช้ีแจงเพ่ิมเติม 
นายก อบต.  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต. ที่ปรึกษา และผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ
แจ้งกําหนดการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๖ ปีน้ีจัดในวันศุกร์  ที่ ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๖ เร่ิม เวลา 
๑๗.๐๐ น.  เวทีกลางจะมีการแสดงของเด็กนักเรียน การแข่งขันเกมส์ต่าง ๆ ลานการละเล่นเพ่ือส่งเสริม
นันทนาการเด็ก การแข่งขันตอบปัญหาเพ่ือพัฒนาทักษะด้านอารมณ์    เป็นต้น  
ที่ประชุม  ทราบ 
 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  สมัยสามัญ 

สมัยท่ีสาม  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่   ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๕๕  (เอกสารประกอบ
ระเบยีบวาระการประชุม ) 

ประธานสภา อบต.  ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ตรวจสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าแร้ง สามัญ  สมัยที่สาม ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๗     สิงหาคม  
๒๕๕๕  จํานวน    ๒   หน้า ที่แจกให้ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่หากไม่มแีก้ไขขอมติ
รับรอง 

มติที่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท ์
 



 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   ๓.๑ การเลือกรองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลท่าแร้ง แทนตําแหน่งที่ว่าง 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯช้ีแจงระเบียบและขั้นตอนการเลือก 
เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.นายกอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
   ขอช้ีแจงระเบียบปฏิบัติ ในการเลือกรองประธานสภาองค์การคบริหารสว่นตําบล ซึ่งให้
ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ดังน้ี 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับสภาท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 
๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  กลา่วคือ 

“ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสทิธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นคน
หน่ึงที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอน้ันต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสทิธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือที่เสนอไม่จํากัดจํานวน และ
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่าน้ัน โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ที่ถูกเสนอช่ือคนละหน่ึง
ช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
เลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดน้ัน โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการ
เลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
   วิธีจับสลากใหป้ระธานที่ประชุมดําเนินการให้ผู้ได้คะแนนสงูสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน
ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จบัสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้จัดทําบัตรสลาก ชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกันตามจํานวนเท่ากับจํานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า 
“ไม่ได้รับการเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”   
ประธานสภาฯ   ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาอบต. ท่าแร้ง มขี้อสงสัยเก่ียวกับระเบียบและ
ขั้นตอนการเลือกประธานสภาหรือไม่  หากไม่มีข้อสงสัย จะได้เร่ิมดําเนินการเลือก  ขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือผู้ที่ตน
เห็นสมควารให้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง พร้อมผู้รับรอง 
นางนาฎอนงค ์  เรียนประธานสภาอบต.ดิฉันนางนาฎอนงค์  เพชรลูก  ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ขอเสนอนางรัตนา  
กาประสิทธ์ิ  ส.อบต.หมู่ที่ ๗  เป็นรองประธานสภา อบต.ท่าแร้ง 
ประธานสภาอบต. ขอผู้รับรอง 
ผู้รับรอง     สมาชิกสภาอบต. จํานวน   ๑๑ คน 
ประธานสภาฯ  มีผู้รับรองครบตามระเบียบ  และไม่มผีู้ใดเสนอรายช่ืออีก สรุปว่า นางรัตนา  กาประสิทธ์ิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล หมู่ที ่๗ เป็นผู้ได้รับเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง ให้ดํารง 
ตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารสว่นตําบลท่าแร้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  จะได้รายงานนายอําเภอบ้านแหลม
เพ่ือแต่งต้ังโดยเร็ว  เชิญคุณรตันา  กาประสิทธ์ิ 
นางรัตนา  เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ดิฉันขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกที่ได้เลือกก 
ให้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาฯ  และจะปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกําลังความสามารถ ขอบคุณค่ะ 

   ๓.๒  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จํานวน  ๑  รายการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐  บาท  

ประธานสภา  เชิญปลัด อบต. 
ปลัด อบต.  เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องจัดซื้อยางรถยนต์สําหรับรถบรรทุกขยะอัดท้ายซึ่งเสื่อมสภาพ
และเน่ืองจากไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  จึงขอ
โอนงบประมาณ เพ่ือมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  รายละเอียด ดังน้ี 
 
 



 
 
แผนงาน/งาน โครงการ/งาน งบประมาณ(บาท) คงเหลือ(บาท) 
1.แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
-งบดําเนินการ 
 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่อปท. 

ต้ังไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ขอโอน ๒๐,๐๐๐    บาท 

 

แผนงาน/งาน โครงการ/งาน งบประมาณ (บาท) คงเหลือ(บาท) 
1).แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-งบลงทุน 
 
 
 
 
 
 

 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
เพ่ือจัดซื้อยางรถยนต์ขอบนอก ขนาด 
ความกว้าง ๙ น้ิว เส้นผ่าศูนย์กลางวง
ใน ๒๐ น้ิว ความหนาช้ันยาง ๑๔  ช้ัน
จํานวน ๒ เส้น ยางในขนาด ๙๐๐ -
๒๐ จํานวน ๒ เส้นและยางรองขอบ 
ขนาด ๒๐ ชนิดละ ๒ เส้น ทัง้หมด ๖ 
เส้น จํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

 
 
งบประมาณต้ังไว้ -  บาท 
โอนเพ่ิม   ๒๐,๐๐๐.-บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ 
ข้อ ๒๗  “ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาํให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  เพ่ือให้มีการดําเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควร
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาอบต. ตามท่ีปลัดอบต.ได้ช้ีแจงเหตุจําเป็นในการขอโอนงบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๖ จํานวน
เงิน ๒๐,๐๐๐  บาท เพ่ือไปจัดซื้อยางรถยนต์สําหรับรถบรรทุกขยะอัดท้ายรายละเอียดตามท่ีแจ้ง น้ัน  ไม่ทราบว่าที่
ประชุมมีความเห็นจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หําไม่มขีอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  อนุมัติโอนงบประมาณเปน็เอกฉันท์ 

ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  

   ๔.๑ รายงานสถานะการเงินการคลัง ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 

   (หัวหน้าส่วนการคลัง) 

ประธานสภา  เชิญหัวหน้าส่วนการคลัง 

นายอําพล  เรียนประธานสภา นายกอบต. รองนายกอบต. สมาชิกสภาอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายอําพล  สีสว่าง หัวหน้าส่วนการคลัง ขอรายงานสถานะการเงินการคลัง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ วันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕  โดยสรุป ดังน้ี 

 

 

 



 

   ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย๑๕,๓๘๓,๐๐๐  บาท 

   รายรับจริง              ๑๗,๖๖๗,๓๕๙.๕๖        บาท 

   รายรับสูงกว่าประมาณการรายรับ    ๒,๒๘๔,๓๕๙.๕๖        บาท 

   คิดเป็นร้อยละ                                                        ๑๑๔.๘๕          

   ประมาณการรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย๑๕,๓๘๓,๐๐๐ บาท 

   รายจ่ายจริง     ๑๔,๕๐๖,๒๖๙.๒๐        บาท 

   รายจ่ายตํ่ากว่าประมาณการรายจ่าย       ๘๗๖,๗๓๐.๘๐         บาท 

   คิดเป็นร้อยละ       ๙๔.๓๐ 

   เงินทุนสํารองเงินสะสม       ๕,๘๙๙,๘๐๓.๒๒       บาท 

   เงินสะสม        ๖,๘๕๖,๒๕๑.๐๒       บาท 

  ไม่ทราบว่าที่ประชุมจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือสงสัยหรือไม ่

ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่  หากไม่มจีึงขอแจ้งให้ทราบ   

มติที่ประชุม  ทราบ 

   ๔.๒ รายงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน(หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 (หัวหน้าส่วนการคลัง)(เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม) 

ประธานสภา  เชิญหัวหนา้สว่นการคลัง 

นายอําพล  เรียนประธานสภา นายกอบต. รองนายกอบต. สมาชิกสภาอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายอําพล  สีสว่าง หัวหน้าส่วนการคลัง ขอรายงานสถานะการเงินการคลัง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ วันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕  โดยสรุป ดังน้ี 

อบต.ท่าแร้ง มียอดลูกหน้ีเงินเศรษฐกิจชุมชน ณ ปัจจุบัน  ธันวาคม 2555 ดังน้ี 

1. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 3 สัญญาเลขที่ 3/2544  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2544 ครบกําหนด
ชําระ  21  พฤษภาคม  2549  จํานวนเงินค้างชําระ  100,000.00  บาท  มีหนังสือติดตามเร่งรัดอย่างต่อเน่ืองแต่
ยังไม่มีการชําระเงิน  อบต.ท่าแร้งอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพ่ือส่งให้สํานักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรีฟ้องร้อง     
ต่อศาล 

2. กลุ่มขนมหวาน หมู่ที่ 4 สัญญาเลขที่ 5/2544 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2544  ครบกําหนดชําระ           
21 พฤษภาคม 2549 จํานวนเงินตามสัญญา 30,000.00 บาท ค้างชําระ 10,000.00 บาท มีหนังสือติดตามเร่งรัด           
อย่างต่อเน่ือง  ทั้งน้ีจะดําเนินการฟ้องร้องเมื่อดําเนินการฟ้องร้อง หมู่ที่ 3 เรียบร้อยแล้ว 

3. กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ หมูที่ 4 สัญญาเลขที่ 4/2550 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 ครบกําหนดชําระ 30 
เมษายน 2555  จํานวนเงินตามสัญญา 70,000.00 บาท อบต.ท่าแร้ง มีหนังสือติดตามเร่งรัดเป็นระยะ 

4. กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 1 สัญญาเลขที่ 1/2554 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ครบกําหนดชําระ 8 ธันวาคม 
2556  จํานวนเงินตามสัญญา 100,000.00 บาท  



5. กลุ่มเกษตรกรคลองแหลม หมู่ที่ 2 สัญญาเลขที่ 2/2554 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ครบกําหนด           
ชําระ 8 ธันวาคม 2556 จํานวนเงินตามสัญญา100,000.00 บาท ชําระคืนก่อนกําหนดสัญญา (เมื่อวันที่ 16           
ธันวาคม  2554) 

6. กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 6 สัญญาเลขที่ 1/2555 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ครบกําหนดชําระ 26 ตุลาคม 
2557  จํานวนเงินตามสัญญา 100,000.00 บาท   

ประธานสภา ที่ประชุมจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มถีือว่าที่ประชุมรับทราบตามที่แจ้ง 
มติที่ประชุม  ทราบ 
ประธานสภาฯ  ที่ประชุมก็ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมใช้ระยะเวลาพอสมควร กระผมขอสั่ง
พักการประชุม  และนัดประชุมอีกครั้งเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
   เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น.   

เมื่อถึงเวลาประชุม  นางบูชารัตน์  สนจิตร ์   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ได้ตรวจนับองค์ประชุม  ครบองค์ประชุม  จึงเรียนเชิญ นายอานนท์   เขียวแพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเปิดประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุม 

   ๔.๓ รายงานการใช้ประโยชน์จากพสัดุ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

   (นักวิชาการพสัดุ) ( เอกสารประกอบระเบยีบวาระการประชุม) 

ประธานสภา  เชิญนางเอมวรรณ  ภูกิจ  เจ้าหนา้ท่ีพสัดุ ชี้แจง 

นางเอมวรรณ  เรียนประธานสภา นายกอบต. รองนายกอบต. สมาชิกสภาอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ดิฉัน นางเอมวรรณ  ภูกจิ  นักวิชาการพัสดุ ขอรายงานการใช้ประโยชน์จากพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๕  ตามท่ีคณะกรรมการประเมินผลการใช้ประโยชน์ของพัสดุ ซึ่งได้แจกเอกสารใหท้ี่ประชุมได้อ่านพร้อมกัน 
ดิฉันจึงขออนุญาตสรุป ดังน้ี 

  ประเภทพัสดุครุภัณ์  จํานวน  ๕  รายการ   มีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ  

  ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน  ๑๐ รายการ  มคีวามคุ้มค่าเมือ่เปรียบเทียบกับ
งบประมาณ  

  แต่เป็นสิ่งที่ควรจะระวังในคร้ังต่อไปขอให้ฝ่ายบริหารและส่วนราชการที่เก่ียวข้องพึงระมัดระวังใน
เร่ืองสิทธิของบุคคลที่จะมาเรียกร้องหลังจากที่ส่วนราชการได้ใช้งบประมาณดําเนินการไปแล้ว  จึงขอแจ้งที่ประชุม
ทราบ 

ประธานสภา   เจ้าหน้าที่พัสดุที่แจ้งมติของคณะกรรมการประเมินผลการใช้ประโยชน์ของพัสดุ ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๕  ไมท่ราบที่ประชุมจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีจึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ  เชิญคุณเอกราช 

นายเอกราช เรียนประธานสภาอบต.กระผมนายเอกราช  โครงเซ็น ส.อบต.หมุ่ที่ ๒ กระผมขอเรียนว่าการ
ติดต้ังหอกระจายข่าวหมู่ที่ ๒ ที่ติดต้ังระบบไร้สายน้ันทางหมู่บ้านไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรเพราะว่าเมื่อมีข่าวสาร
ของหมู่บ้านเช่นการประชุมรีบด่วนในช่วงเวลาเย็น ต้องขี่รถเครื่องไปบอกตามบ้านเหมือนเคย อยากจะเสนอให้
ดัดแปลงไปใช้ในระบบเสียงตามสาย ทางหมู่บ้านจะได้ใช้ประโยชน์โดยตรงด้วย  จึงเสนอให้ทางผู้บรหิารทราบและ
แก้ไขให้ตรงจุดประสงค์ของหมู่บ้านด้วย 
มติที่ประชุม     ทราบ 

    

 

 



๔.๔ การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจําปี ๒๕๕๖ 

   (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) (เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชมุ) 

ประธานสภา  เชิญ นายไพโรจน์  ขวัญใจ เจ้าหนา้ท่ีจัดเก็บรายได ้

นายไพโรจน ์  เรียนประธานสภา นายกอบต. รองนายกอบต. สมาชิกสภาอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายไพโรจน์  ขวัญใจ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
ที่องค์การบริหารส่วนตําบลเก็บเอง  ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมดูเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุม โดยสรุป ดังน้ี 

   ๑.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ผู้ประกอบการย่ืนแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
ชําระค่าภาษีภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ หลักเกณ์การประเมิน อบต.ได้ประกาศหลักเกณฑ์ค่าเช่ามาตรฐานกลาง
เฉลี่ยต่อตารางเมตรต่อเดือน กําหนดเป็นทําเลท่ี ๑ ทั้ง ๗  หมู่บ้าน แยกประเททรัพย์สินแตกต่างกันไปรายละเอียด
ดูได้ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่  ๒๒  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

   ๒. ภาษีป้าย ให้ผู้ประกอบการย่ืนแบบภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖  กําหนดชําระ
ภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  ในอัตราดังน้ี 

   -ป้ายภาษาไทยล้วน    คิดราคา  ๓  บาท/๕๐๐  ตารางเมตร 

   -ป้ายภาษาไทยปนภาษาตางประเทศ  คิดราคา ๒๐ บาท/๕๐๐  ตารางเมตร 

   -ป้ายไม่มีอักษรไทย คิดราคา  ๔๐  บาท/๕๐๐  ตารางเมตร 

   ๓.ภาษีบํารุงท้องที่ ย่ืนแบบภายในเดือนมกราคา ชําระภายในเดือนเมษายนของ
ทุกปี คิดค่าภาษี  มีการใช้ประโยชน์หรือทํานา คิดราคา ๗ บาท/ไร่  หากว่างเปล่าหรือให้เช่า  คิดราคา  ๑๓  บาท/
ไร่  

   ภาษีประเภทที่ ๑และ ๒ ส่วนใหญ่เจ้าหน้าทีจ่ะไปพบผู้ประกอบการเพ่ือตรวจสอบใน
ข้อเท็จจริง เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนสภาพ  

   ดังน้ัน  จึงขอความร่วมมือท่านสมาชิก ผู้นําชุมชน โปรดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบด้วย  ขอบคุณครบั 

ประธานสภา  ท่านผู้ร่วมประชุมจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มจีึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 

มติที่ประชุม  ทราบ 

   ๔.๕ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

   (ปลัด อบต.) 
ประธานสภาฯ  เชิญปลัด อบต. 
ปลัด อบต.  เรียนประธานสภา อบต. นายกอบต. สมาชิกสภาอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุก ดิฉันนางบูชารัตน์ สน
จิตร์ ปลัดอบต. แจ้งการรานงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําปี  ๒๕๕๕ ดังน้ี 
  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ในปีงบประมาณ 2555 องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าแร้ง ได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพืน้ฐาน   
 มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน จํานวน 23 โครงการ   
 ดําเนินการจริงในปีงบประมาณ 2555  จํานวน 15 โครงการ  งบประมาณ 1,762,000.-บาท  
 คิดเป็นร้อยละ 65.22 ของจํานวนโครงการท้ังหมด 



 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคณุภาพชีวิต  
มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน จํานวน 102 โครงการ  ดําเนินการจริงในปีงบประมาณ 
2555 จํานวน 32 โครงการ  งบประมาณ 3,749,340.-บาท คิดเป็นร้อยละ 31.37 ของ
โครงการทั้งหมด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบ 
 เรียบร้อย 
  มีโครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น จํานวน 12 โครงการ ดําเนินการจริงใน 
 ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 2 โครงการ  งบประมาณ   75,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 16.67 
ของโครงการทั้งหมด   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทนุ พาณิชยกรรม และการ 
 ท่องเท่ียว   
 มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน จํานวน 8 โครงการ  ดําเนินการจริงใน 
 ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 4 โครงการ  งบประมาณ 100,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ  
 50 ของโครงการทั้งหมด   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรพัยากร ธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดล้อม   
 มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน จํานวน 22 โครงการ  ดําเนินการจริงใน 
 ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 3 โครงการ  งบประมาณ 100,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ  
 13.65 ของโครงการทั้งหมด   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปัิญญาท้องถิ่น 
 มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน จํานวน 13 โครงการ  ดําเนินการจริงในปีงบประมาณ  

2555 จํานวน   8 โครงการ  งบประมาณ 390,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 61.54 ของ 
 โครงการทั้งหมด   
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทีดี่ในองค์กร และการมีส่วนรว่มของ 
 ประชาชน   
 มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน จํานวน 32 โครงการ  ดําเนินการจริงใน 
 ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 9 โครงการ  งบประมาณ 517,600.-บาท  คิดเป็นร้อยละ  
 28.13 ของโครงการทั้งหมด 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  กระผมมีเรื่องจะแจ้งสมาชิกคือเมื่อเราทําค่ายบําบัดยาเสพ
ติด ได้เกิดอุบัติเหตุกับผู้เข้ารับการบําบัด ได้มีการตกลงช่วยเหลือกัน โดยให้สมาชิกสภาอบต.ช่วยเหลือคนฃละ  
๒๐๐  บาท กระผมได้ทดรองจ่ายไปแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เพ่ือนสมาชิกรับทราบ 

นายกอบต. กระผมขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง  ดังนี้ 

 รายได้ค่าพวงมาลัง  ๑๓,๔๒๐  บาท หักค่าเคร่ืองเสียง  ๕,๐๐๐  บาท คงเหลือ ๑๒,๑๒๐ บาท 

 รายได้ค่ารําวงย้อนยุค  ๓,๗๐๐  บาท 

 จึงแจ้งให้ทราบ 

นางนาฎอนงค ์ ขอประชาสัมพันธ์กองทุนบทบาทสตรี   เมือ่คราวประชุมครั้งแรกที่อบต.ท่าแร้ง ปรากฏว่าสตรี
ของหมู่ที่ ๑  ไม่ได้มาประชุมสักคนเดียว และจํานวนผู้สมคัรในตําบลมากที่สุด เราได้แจกหนังสือและให้ทางอบต.
ประกาศทางหอกระจายข่าวแล้ว  หมู่อ่ืน ๆ ก็มา ดังน้ันจึงฝากท่านสมาชิกช่วยติดตามด้วยว่าทางเราขาดตก
บกพร่องเร่ืองการแจ้งประชาสัมพันธ์หรือปล่าว จะได้แก้ไขในครั้งต่อ ๆ ไป เพราะขณะน้ีได้มีงบประมาณส่งมาให้
จังหวัดแล้ว คาดว่าเมื่อกองทุนเงินหมดก็จะมีมาสมทบให้อีก เราต้องมีการประชุมเพ่ือซักซ้อมการเสนอโครงการให้



ได้รับการอนุมัติ   ดังนั้นในฐานะเป็นตัวแทนของกองทุนบทบาทสตรี ก็ขอประชาสัมพันธ์ผ่านไปยังผู้นําชุมชนหากมี
การประชุมขอให้ให้ความสําคัญในการประชุมด้วย เพราะเป็นเรื่องใหม่อาจจะมีสิ่งใดต้องแจ้งให้ทราบ 
นายเอกราช เรียนประธานสภา  กระผมต้องขอโทษเพ่ือนสมาชิกหมู่ที่ ๖ ที่ไม่ได้ไปช่วยในงานลอยกระทง
เน่ืองจากไม่สบาย  กระผมขอเสนอผู้บริหารในการขุดลอกคลอง เพ่ือให้ดําเนินการต่อเน่ือง  ดังนี้ 
  ๑.คลองแหลม 
  ๒.คลองเจ๊ก,หัวตะเข้,สามง่ามและคลองไส้ไก่ หมู่ที ่๔ 
นายนคร  กระผมนายนคร สร้อยมาล ีส.อบต.หมู่ที่ ๔  ขอเสนอการปรับปรุงเส้นทางบ้านบังหวัง 
และซ่อมแซมไฟฟ้าซึ่งได้ทําหนังสือไปแล้ว  แต่กระผมมีปัญหาคือเมื่อมายืมเครื่องตัดหญ้า เจ้าหน้าทีจ่ะบอกว่าเสีย
ทุกครั้งไป กระผมอยากจะทราบคําอธิบาย 
นายกอบต.  งานปรับปรุงเส้นทางให้ช่างไปดู  งานซ่อมแซมไฟฟ้าให้ประสานนายชัยพรสําหรับเคร่ือง
ตัดหญ้าชํารุดน้ัน เป็นเร่ืองจริง ในปีน้ีเราได้สั่งซื้อเคร่ืองตัดหญ้าในข้อบัญญัติปี ๕๖ ให้ทางพัสดุตรวจสอบ
งบประมาณแล้วสั่งซื้อโดยเร็ว เพราะเราต้องใช้งานประจํา 
นายไพบูลย์       กระผมนายไพบูลย์  แดงประดับ ขอเสนอว่าหากเราได้ทําความสะอาดริมถนนแล้ว ขอความ
กรุณาอย่านําต้นไม้ใบหญ้าที่ตัดแล้วทิ้งลงคลอง 
นายมานิต กระผมนายมานิต  รอดเสม ส.อบต.หมู่ที่ ๓  ขอให้ทางอบต.ประสานไปยังการไฟฟ้าที่ให้แก้ไขเสา
ไฟเอนและสายไฟหย่อนลงในนํ้า ขณะนี้ยังไม่มีการแก้ไขเลยเกรงเป็นอันตราย 
นายเฉลิม กระผมขอขอบคุณนายกอบต.ฝ่ายบริหารท่ีได้นําหินผุไปกลบหลุมบ่อเหมอืงตาด้วง เพราะชาวนา
ได้ใช้เส้นทางน้ันขนข้าว อย่างไรก็ตามถ้าจะให้ดีกว่าน้ีขอให้ไปลงเพ่ิมเติมสัก ๒ คัน  
นายประสาท กระผมนายประสาท  เก่งวิกาล  ราษฎรหมูท่ี่ ๒  ขอเรียนว่าที่ทางอบต.ได้นําหินผุไปลงถนน
ชลประทานหมู่ที่ ๒ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง  แต่มีบางช่วงที่ใส่หินคลุกหนาเป็นคลื่นขอให้ปรับเสมอเกรงว่ารถว่ิงจะ
เกิดอันตราย 
ประธาน สภาฯ ตามท่ีสมาชิกได้ขอให้ทางฝ่ายบริหารดําเนินการต่าง ๆ น้ัน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎร  ก็ขอให้ท่านดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  ไมท่ราบว่าที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนเสนอหรือไม่  หากไมม่ีขอปิด
ประชุม  และขอขอบคุณทุกทา่นที่ให้ความร่วมมือในการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   
  ปิดประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
  

(ลงช่ือ)      บูชารัตน์     สนจิตร์  ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางบูชารัตน์     สนจิตร์) เลขานุการสภาอบต. 

 
(ลงช่ือ)     อานนท์   เขียวแพร  ประธานสภาอบต. 

(นายอานนท์   เขียวแพร)   
 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม (ลงช่ือ)      เอกราช โครงเซ็น  ส.อบต.หมู่ที่  ๒ 

(นายเอกราช โครงเซ็น) 
 

(ลงช่ือ)     นาฎอนงค์  เพชรลูก   ส.อบต.หมู่ที่  ๖ 
(นางนาฎอนงค์  เพชรลูก) 

 
(ลงช่ือ)     รัตนา     กาประสิทธ์ิ ส.อบต.หมู่ที่  ๗ 

(นางรัตนา     กาประสิทธ์ิ) 
 

 



-๑- 
ระเบยีบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

สามัญ สมัยท่ีสอง  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
วัน  พุธ  ที่  ๒๗   เดือน มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 
…………………………………………. 

 
ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑.๑ การคัดเลอืกตัวแทนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับหมู่บ้าน 
ตําบล และอําเภอ 

ประธานสภาฯ  การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับหมู่บ้าน ได้คัดเลือกครบทุก 
หมู่ และในระดับตําบล ได้คัดเลือกนางนาฎอนงค์  เพชรลูก ระดับอําเภออยู่ในเขตตําบล
บางตะบูน แจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  ทราบ 
  
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  สมัยสามัญ 

สมัยท่ี หนึ่ง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่     ๒๙  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๕   
ประธานสภา อบต.  ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ตรวจสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง สมัยสามญั  สมัยที่หน่ึง    ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  ๒๙      
กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕  จํานวน   ๗     หน้า ที่แจกให้ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่หากไม่มี
แก้ไขขอมติรับรอง 

มติที่ประชุม  มติรับรองเป็นเอกฉันท ์
 

ระเบยีบวาระที่   ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
  ๓.๑  พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) (ปลัดอบต.) 

ประธานสภาฯ  เชิญปลัด อบต. 
ปลัด อบต.  เรียนท่านประธานสภา นายกอบต. สมาชิกอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เน่ืองจาก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้โอนย้ายไปดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผนที่เทศบาลตําบลบางตะบูน ต้ังแต่วันที่ ๑  มถิุนายน ๒๕๕๕  ดิฉันจึงดําเนินการนําเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘)ดังน้ี 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๑๗ และข้อ ๑๘  ได้กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา
สามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ ภายในเดือนมิถุนายน  น้ัน 
 บัดน้ี ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗)  ขอให้ท่านสมาชิกและ
ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ตรวจดูร่างแผนพัฒนาสามปี ที่แจกใหแ้ละขออนุญาตสรุปรายละเอียด
โครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์ ทั้ง ๗  ยุทธศาสตร์  ดังน้ี 



 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2556 – 2558) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ยุทธศาสตร์ 

รวม  3  ป ี
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
10 
 
4 
4 
- 
- 
2 
 

 
1,532,500.- 

 
54,800.- 

250,000.- 
- 
- 

100,000.- 
 

 
47 
 
9 
13 
- 
1 
12 
 

 
12,733,500.- 

 
615,000.- 

1,020,000.- 
- 

100,000.- 
1,980,000.- 

 

 
17 
 
6 
6 
2 
4 
9 
 

 
3,593,500.- 

 
482,000.- 

1,294,000.- 
100,000.- 
468,000.- 

3,000,000.- 
 

 
74 
 

17 
20 
2 
5 
23 
 

 
17,859,500.- 

 
934,800.- 

2,564,000.- 
100,000.- 
568,000.- 

5,080,000.- 
 

1.1  พัฒนาปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อรางระบายน้ํา เขื่อน  
       ผนังกันดิน ศาลาที่พักริมทาง ฯลฯ 
1.2  พัฒนาแหล่งน้ํา และระบบประปาหมู่บ้าน ขุดลอกคลอง ก่อสร้างคลองดาดต่างๆ 
1.3  ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
1.4  จัดทําผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 
1.5  พัฒนาระบบจราจร จัดทําปา้ยบอกเขตและป้ายซอยต่าง ๆ 
1.6  วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม 
1.7  สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชน ในการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ 
       ยุทธศาสตร์ 

รวม 20 1,937,300.- 82 16,448,500.- 44 8,937,500.- 141 27,106,300.- 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 รวม  3  ป ี

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่น 
2.3  ส่งเสริมให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
2.4  พัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพองค์ความรู้ด้านการศึกษา 
2.5  ส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับโรค 
2.6  ส่งเสริมศักยภาพผู้นําด้านการสาธารณสุข 
2.7  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.8  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
2.9  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
2.10  ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
2.11  สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชน ในการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ 
         ยุทธศาสตร์ 

 
12 
16 
4 
3 
11 
2 
5 
8 
7 
1 
- 

 
280,000.- 
317,000.- 

1,720,000.- 
120,000.- 
217,000.- 
90,000.- 

110,000.- 
319,000.- 
201,000.- 
200,000.- 

- 

 
12 
11 
4 
3 
10 
2 
2 
10 
7 
1 
- 

 
280,000.-
177,000.- 

1,720,000.- 
120,000.- 
182,000.- 
90,000.- 
50,000.- 

1,104,000.- 
201,000.- 
200,000.- 

- 
 

 
12 
11 
4 
3 
10 
2 
2 
7 
9 
1 
- 

 
280,000.- 
177,000.- 

1,720,000.- 
120,000.- 
182,000.- 
90,000.- 
50,000.- 

304,000.- 
201,000.- 
200,000.- 

- 
 

 
36 
38 
12 
9 
31 
6 
7 
25 
27 
3 
- 
 

 
840,000.- 
671,000.- 

5,160,000.- 
360,900.- 
581,000.- 
270,000.- 
210,000.- 

1,727,000.- 
603,000.- 
600,000.- 

- 

รวม 69 3,57,000.- 62 4,124,000.- 59 3,324,000.- 194 11,022,000.- 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ยุทธศาสตร์ 

รวม  3  ป ี
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

 
 
2 
6 
2 
 

 
 

80,000.- 
108,000.- 
200,000.- 

 

 
 
2 
2 
2 
 

 
 

80,000.- 
30,000.- 

200,000.- 
 

 
 
2 
2 
2 
 

 
 

80,000.- 
30,000.- 

200,000.- 
 

168 
 

 
 

240,000.- 
546,000.- 
600,000.- 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
3.1  รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.2  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.3  ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 
3.4  สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชน ในการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ 
       ยุทธศาสตร์ 

รวม 10 388,000.- 6 310,000.- 6 310,000.- 22 1,008,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 รวม  3  ป ี

34 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

 
 
1 
- 
 
- 
- 
3 
- 
 
 
1 
 

 
 

20,000.- 
- 
 
- 
- 

150,000.- 
- 
 
 

50,000.- 
 

 
 
1 
- 
 
- 
- 
3 
- 
 
 
1 
1 
 

 
 

20,000.- 
- 
 
- 
- 

150,000.- 
- 
 
 

50,000.- 
20,000.- 

 

 
 
1 
- 
 
- 
- 
3 
- 
 
 
1 
1 

 
 

20,000.- 
- 
 
- 
- 

150,000.- 
- 
 
 

50,000.- 
20,000.- 

 
 
3 
- 
 
- 
- 

15 
- 
 
 
3 
2 
 

 
 

60,000.- 
- 
 
- 
- 

450,000.- 
- 
 
 

150,000.- 
40,000.- 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านการการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4.1  ส่งเสริมการผลิต ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อการบริโภค 
4.2  สนับสนุนให้มีนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม สําหรับโรงงาน 
       ขนาดเล็ก 
4.3  สนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
4.4  ควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
4.5  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ 
4.6  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรม  
       ควบคู่กับการส่งเสริมตลาดนัด นักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนา – นันทนาการ 
       และสร้างความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 
4.7  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
4.8  อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
4.9  สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชน ในการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ 
       ยุทธศาสตร์ 

รวม 5 220,000.- 6 240,000.- 6 240,000.- 23 700,000.- 

 
  
 
 



 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ยุทธศาสตร์ 
รวม  3  ป ี

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

 
 
2 
 
- 
3 
- 
1 
2 
2 
3 
1 
 
 

 
 

30,000.- 
 

- 
95,000.- 
- 

50,000.- 
60,000.- 

135,000.- 
10,000.- 

 
 

 
 
2 
 
- 
3 
- 
1 
2 
2 
7 
1 
 
 

 
 

30,000.- 
 

- 
95,000.- 
- 

50,000.- 
60,000.- 

150,000.- 
1,000,000.- 

10,000.- 
 

 

 
 
2 
 
- 
3 
- 
1 
3 
2 
6 
1 
 
 

 
 

30,000.- 
 

- 
95,000.- 
- 

50,000.- 
780,000.- 
150,000.- 
680,000.- 
10,000.- 

 
 

 
 
6 
 
- 
9 
- 
3 
11 
6 
16 
3 
 
 

 
 

90,000.- 
 

- 
285,000.- 

- 
150,000.- 
900,000.- 
300,000.- 

1,995,000.- 
30,000.- 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
       สิ่งแวดล้อม 
5.2  เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3  บําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4  ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.5  จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
5.6  บําบัดและจัดการขยะ 
5.7  ป้องกันอุทกภัย 
5.8  พัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและแม่น้ําสายหลัก 
5.9  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามโครงการศูนย์ 
       สาธิตพืชไร่พืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
5.10  สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชน ในการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ 
         ยุทธศาสตร์ 

35 

รวม 14 710,000.- 18 1,395,000.- 18 1,795,000.- 50 3,750,000.- 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ยุทธศาสตร์ 

รวม  3  ป ี
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

 
 

10 
4 
 
 

 
 

445,000.- 
95,000.- 

 
 

 
 

10 
4 
 
 
 

 
 

445,000.- 
95,000.- 

 
 

 
 

10 
7 
 
 

 
 

445,000.- 
615,000.- 

 
 

 
 

30 
15 
 
 

 
 

1,335,000.- 
805,000.- 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
6.1  ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.2  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถาน 
       แห่งชาติ 
6.3  สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชน ในการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ  
       ยุทธศาสตร์ 

36 

รวม 14 540,000.- 14 540,000.- 17 1,060,000.- 45 2,140,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 รวม  3  ป ี

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  7   การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
7.1  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
7.2  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
7.3  ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
7.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น 
7.5  ส่งเสริมความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
7.6  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
7.7  ปรับปรุงระบบการบริหารกิจการพาณิชย์ 
7.8  จัดทําฐานข้อมูลชุมชน 
7.9  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของชาติ 
7.10  สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชน ในการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ 
         ยุทธศาสตร์ 

 
 
2 
3 
4 
4 
3 
1 
- 
2 
3 
 

 
 

80,000.- 
276,000.- 
165,000.- 
90,000.- 
45,000.- 
10,000.- 
- 

42,600.- 
100,000.- 

 

 
 
2 
3 
1 
5 
3 
1 
- 
2 
3 
 

 
 

80,000.- 
276,000.- 
800,000.- 
170,000.- 
45,000.- 
10,000.- 
- 

42,600.- 
100,000.- 

 
 

 
 
2 
3 
2 
4 
4 
1 
- 
2 
3 
 

 
 

80,000.- 
276,000.- 
250,000.- 
90,000.- 

125,000.- 
10,000.- 
- 

42,600.- 
100,000.- 

 

 
 
6 
9 
7 
13 
10 
3 
- 
6 
9 
 

 
 

240,000.- 
828,000.- 

1,215,000.- 
350,000.- 
215,000.- 
30,000.- 

- 
127,800.- 
300,000.- 

 

37 
38 

22 808,600.- 20 1,523,600.- 21 973,600.- 63 3,305,800.- รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
   



สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล มีทั้งสิ้น  24 โครงการ จะ
ได้นําเสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอเพ่ือสรุปเสนอต่อ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  เพ่ือให้ อบจ.พิจารณาบรรจุไว้ในร่าง
แผนพัฒนาของบอบจ.ตามอํานาจหน้าที่  ต่อไป ขอนําเรียนให้ท่านสมาชิกสภา อบต.พิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2556-2558)  

 ประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่ ได้นําเรียนช้ีแจงถึงกระบวนการ/ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  กระผมจึงขอมติทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  เป็นเอกฉันท ์

ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมเห็นชอบจะได้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  ต่อไป 

           
  ๓.๒  การรับมอบทรัพย์สิน (ที่ดิน) (ปลัดอบต.) 
ประธานสภาฯ  เชิญ  ปลัด อบต. 

ปลัด อบต.  เรียน ประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต. นายก อบต. รองนายก และ 

ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ดิฉันนางบูชารัตน์  สนจิตร์  ช้ีแจงการรับมอบทรัพย์สิน ตาม 

ระเบียบวาระการพิจารณา ดังน้ี   คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน บ้านนาโพธ์ิ หมู่ที่ ๕ ตําบลท่า
แร้ง มีความประสงค์จะมอบที่ดินให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  เพ่ือทําคุณประโยชน์สําหรับ
ชุมชน จํานวน  ๒  แปลง  คอื โฉนดที่ดินเลขที ่๒๑๔๓๖ เน้ือที่    ๙๒ ตารางวา  และโฉนดที่ดิน
เลขที่    ๒๑๔๓๕   เน้ือที่       ๙๔  ตารางวา  รวมเน้ือที่ทั้งหมด ๑ งาน  ๘๖  ตารางวา   ซึ่ง
ที่ดินดังกล่าวอยู่บริเวณด้านหลังร้านอาหารริมเข่ือน  คณะกรรมการหมู่บ้านประกอบด้วย ๑. นาย
สมชาย  สุกใส ประธานกองทุน ๒. นายสมเดช   นุชประไพ  ๓. นายวิเชียร    เสือน้อย            
เป็นผู้ทําสัญญาซื้อขาย จํานวนเงิน  ๔๕๓,๐๐๐  บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน(SML) หมู่ที ่๕ 
ได้มีมติอนุมัติเงินกองทุน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท และจากเงินปันผลกําไร  ๕๓,๐๐๐  บาท เพ่ือจัดซื้อ
ที่ดินแปลงดังกล่าว  เป็นการมอบให้โดยไม่มีเง่ือนไข 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกอบต. ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 

นายก อบต. เรียนประธานสภา สมาชิกอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องคณะกรรมการ 

(SML) ได้มีมติให้นําเงินของกองทุนจํานวน   ๔๕๓,๐๐๐           บาท เพ่ือจัดซื้อที่ดินจํานวน  ๒  
แปลง และมีความประสงค์จะมอบที่ดินดังกล่าวให้กับองค์การบริหารสว่นตําบลท่าแร้ง เพ่ือให้ทํา
คุณประโยชน์สําหรับชุมชน  สืบเน่ืองจาก หมู่ที่ ๕ ไม่มศีาลากลางหมู่บ้าน หรือที่ส่วนกลางของ
ชุมชนสําหรับดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ปัจจุบันน้ีได้ใช้ที่ทําการหมู่บ้านของผู้ใหญบ้่าน ในการประชุม
ของส่วนราชการ ซึ่งไม่สะดวก  ดังนั้น คณะกรรมการหมูบ้่านจึงได้อนุมัติเงินกองทุน (SML) เพ่ือ
จัดซื้อที่ดิน และต้องการมอบที่ดินให้กับองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือจะได้ใช้งบประมาณ
สําหรับสร้างศาลากลางหมู่บ้านหรือศาลาเอนกประสงค์เพ่ือประโยชน์สําหรับชุมชน จึงขอแจ้ง
รายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ประธานสภาฯ ประชุมจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน(SML) หมู่ 

ที่ ๕ บ้านนาโพธ์ิ มีมติมอบทีดิ่น จํานวน  ๒  แปลง โฉนดที่ดินเลขที ่๒๑๔๓๖ เน้ือที่    ๙๒ 

ตารางวา  และโฉนดที่ดินเลขที่    ๒๑๔๓๕   เน้ือที่       ๙๔  ตารางวา     รวมเน้ือที่ทั้งหมด ๑ 
งาน  ๘๖  ตารางวา เพ่ือองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งจะได้ทําคุณประโยชน์ให้ชุมชนหรือไม่   
หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม ขอมติที่ประชุม   



 

มติที่ประชุม           มีมติให้รับมอบที่ดิน จํานวน  ๒  แปลง โฉนดที่ดินเลขที ่๒๑๔๓๖ เน้ือที่ ๙๒ ตารางวา 

และโฉนดที่ดินเลขที่    ๒๑๔๓๕   เน้ือที่  ๙๔  ตารางวา     รวมเน้ือที่ทัง้หมด ๑ งาน   

๘๖  ตารางวา จากคณะกรรมการหมู่บ้าน (SML) หมู่ที ่๕ บ้านนาโพธ์ิ  เป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ เมื่อสภาอบต.ได้มีมติรับมอบที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นเอกฉันท์ แล้ว ทางฝา่ยบริหารจะได 

ดําเนินการตามขั้นตอนการโอนที่ดิน ต่อไป 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๔.๑ การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เม่ือมีการประกาศ 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลฯ
พ.ศ. ๒๕๕๔  มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๕๔  (หัวหนา้ส่วนการคลัง) 
ประธานสภาฯ  เชิญ หัวหน้าสว่นการคลัง 

หัวหน้าส่วนการคลัง เรียนประธานสภา นายกอบต. รองนายกอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย 
อําพล  สีสว่าง  หัวหน้าส่วนการคลัง ในวาระน้ีกระผมมีเรื่องแจ้งในเร่ืองการเบิกจ่ายค่าเบ้ีย
ประชุมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อมีการประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลฯพ.ศ. ๒๕๕๔  มผีลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑  
เมษายน  ๒๕๕๔   ดังน้ี  

สืบเน่ืองจาก องค์การบริหารส่วนตําบล ได้ดําเนินการเบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุมของ
สมาชิกสภาอบต. หลังจากมีการประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑  เมษายน ๒๕๕๔  
จํานวน  ๓  วัน   ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตอบข้อหารือการเบิกจ่าค่าตอบแทนฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๙.๗/ว ๑๙๑๑ ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๕   

ดังน้ัน เพ่ือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง จึงเรียก
เงินคืนจากสมาชิกสภาอบต.ที่ได้รับค่าเบ้ียประชุม จํานวน    ๓  ครั้ง จาํนวนเงิน  ๖๐๐  บาท   
ส่งคืนได้ที่ส่วนการคลัง  ภายในกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕  ขอบคุณครบั 

มติที่ประชุม  ทราบ  
   ๔.๒  รายงานฐานะการเงิน – การคลัง ณ วันที่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประธานสภาฯ  เชิญ หัวหน้าสว่นการคลัง 
หัวหน้าส่วนการคลัง เรียนประธานสภา นายกอบต. รองนายกอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย

อําพล  สีสว่าง  หัวหน้าส่วนการคลัง  กระผมขอรายงานฐานะการเงิน – การคลัง ณ วันที่ ๓๑  
พฤษภาคม ๒๕๕๕  รายละเอียด ดังน้ี 

ประมาณการรับตามข้อบัญญติั ๑๕,๓๘๓,๐๐๐  บาท 
  รายรับตามข้อบัญญัติ           ๑๓,๐๔๘,๒๗๑  คิดเป็น  ๘๔.๘๒ % 
  ประมาณการจ่ายตามข้อบัญญัติ ๑๕,๓๘๓,๐๐๐  บาท 
             รายจา่ยตามข้อบญัญัติ           ๘,๐๓๘,๓๔๓.๗๒   คิดเปน็ ๕๒.๒๕  %  
   รายรับจริง(รวมเงินอุดหนุน)        ๑๗,๙๕๓.๙๑๗.๗๓         บาท 
   รายจ่ายจริง(รวมเงินอุดหนุน)       ๑๒,๖๓๐,๙๐๕.๖๔         บาท 
   เงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภท     ๑๖,๑๔๐.๘๘๗.๔๘         บาท   

     
  จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  ทราบ 
ประธานสภาฯ  เชิญคุณนคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 



นายนคร   เรียนประธานสภา กระผมนายนคร  สร้อยมาลี ส.อบต.หมู่ที่ ๔ สอบถามว่า โครงการที่
กําลังดําเนินการก่อสร้างรางระบายน้ําหน้าโรงเรียนพัฒนศาสตร์ฯ  น้ัน ตามรูปแบบไม่ได้วางท่อ
ระบายนํ้าเช่ือมกับคลองไส้ไก่  ปัญหาก็จะเกิดในช่วงหน้าฝนน้ําจะเอ่อไปทางบ้านนางบุญชู ดังน้ัน
จึงขอให้ส่วนโยธาไปสํารวจออกแบบแนววางท่อให้เช่ือมกับคลองไส้ไก่ 

นายมานิต  เรียนประธานสภา กระผมนายมานิต รอดเสม ส.อบต.หมู่ที่ ๓ กระผมขอให้ทางอบต.ประสานการ
แก้ไขเรื่องกระแสไฟฟ้าตกสายปลายคลองมอญ  เพราะปัจจุบันน้ีบ้านเรือนราษฎรได้เพ่ิมจํานวน
มากข้ึน ขอให้ปักเสาแรงสูง หรือให้การไฟฟ้ามาสํารวจเพ่ือแก้ไขให้ด้วย 

นางนาฎอนงค ์   เรียนประธานสภา ดิฉันนางนาฎอนงค์  เพชรลูก ส.อบต.หมู่ที่ ๖  เน่ืองด้วยดิฉันได้รับ
การร้องเรียนจากชาวบ้าน ให้อบต.ดําเนินการแก้ไขคันตลิ่งที่อบต.ได้ดําเนินการเมื่อปีที่แล้ว เพราะ
แต่เดิมคันดินของชาวบ้านสูงกว่าในปัจจุบันแต่เมื่ออบต.ได้ดําเนินการ คันตลิ่งตํ่ากว่าระดับเดิม
เกรงว่าเมื่อนํ้ามาจะท่วมบ้านเรือน  และปัจจุบันนีฝ้ั่งทางบ้านกุ่มได้ทําคนัตลิ่งสูงกว่าทางเรามาก
เกรงว่าเมื่อถึงฤดูนํ้ามาจะไหลเอ่อมาทางฝั่งวัดกุฎิ อยากจะให้ไปแก้ไขใหด้้วย 

นายฉัตรชัย  เห็นด้วยกับนางนาฎอนงค์  เพราะแต่เดิมคันตลิ่งของชาวบ้านสูงกว่าที่อบต.ได้ดําเนินการ 
นายกอบต. เรียนประธานสภาอบต. กระผมขอเรียนว่า แต่เดิมแนวคันตลิ่งหมู่ที่ ๕ และหมู่ที ่๖  จะเป็นป่า 

กอไผ่ เมื่อขณะที่สํารวจฝ่ายออกแบบและประมาณการได้สํารวจแบบคร่าวๆและคิดคา่เฉลี่ย
ความสูง ๐.๓๐  เมตร โดยออกแบบให้เน้ืองานขยายพ้ืนที่ให้กว้างและแน่น  ระดับความสูงให้อยู่
ในแนวระดับเดียวกัน ไม่ให้สงู ๆ ตํ่า ๆ เมื่อผู้รับจ้างเข้าดําเนินการปรับพ้ืนที่โดยการใช้รถไถเดิน
ขุดต้นไม้ออก ปรับพ้ืนที่ให้อยู่ในแนวระดับการดําเนินการหน้างานน้ันบางช่วงต้องใช้ดินปรับ
ความสูงถึง  ๒ – ๓   เมตร ใช้ดิน      ลบ.ม.เพราะระดับตํ่ามากเนื่องจากนํ้ากัดเซาะคันตลิ่ง
เกือบหมด และก่อนคืนเงินประกันสัญญา ได้ให้ผู้รับจ้างนําดินมาซ่อมแซมอีกจํานวน  ๓๐     
ลบ.ม.    ขณะน้ีคันตลิ่งอยู่ในสภาพดีหากนํ้ามาการดําเนินการเข้าไปแก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะจะ
ทํางานง่ายกว่าเดิม 

นายนงค ์   เรียนประธานสภาอบต. กระผมขอให้ดําเนนิการกําจัดผักตบชวาสายคลองแหลมให้ด้วย
เพราะขณะน้ีได้เร่ิมฤดูการทํานาของเกษตรกร 

นายกอบต.  ทราบว่าขณะน้ีทางอําเภอได้ประสานทางกํานันผู้ใหญ่บ้านสํารวจคูคลองที่ ต้ืนเขิน เพราะมี
งบประมาณสําหรับการแจ้งแรงงานราษฎรดําเนินการ  

ปลัด อบต.  ปลัดอําเภอแจ้งประสานว่าแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือจ้างแรงงาน
ราษฎรกําจัดวัชพืชคู คลอง ในตําบลท่าแร้ง ได้รับอนุมัติจํานวน ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ที ่๓ จํานวน
เงิน  ๙๐,๐๐๐  บาท และหมูท่ี่ ๖   โดยได้ขอตัวหัวหน้าส่วนโยธา นายมาโนช   บุญทับ เป็นผู้
ควบคุมงาน 

นายเฉลิม  กระผมในฐานะเกษตรกรทํานาหมู่ที่ ๖ ก็ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่ว่าจะมีงบแจ้งแรงงานฃอง
ราษฎรมาขุดลอกคูคลองจากอําเภอมาให้ ทางหมู่บ้านได้เสนอไป ๒คลองและที่เหมืองเจ๊กก็ได้
ดําเนินการไปแล้วเพราะชาวนาต้องการนํ้า แต่ผลพิจารณาแล้วได้งบมาเพียงคลองเดียว ก็จําเป็น
ว่าเราต้องลงทุนเองไปหมื่นกว่าบาท 

 
นายก อบต. ในหมู่ที ่ ๕  เช่นเดียวกัน ทางผู้ใหญ่เสนอไป ๒  คลอง และเห็นว่าฝั่งหนองโสน 

พ้ืนที่ติดกันทําแล้ว เลยไปจ้างแรงงานในหมู่บ้านทําไปพร้อมกัน ปรากฎว่าไม่ได้รรับอนุมัติแต่ได้
ใช้จ่ายไปแล้ว  ๑๕,๐๐๐  บาท และในปีน้ีทางอบต.ยังไม่ได้ดําเนินการขุดลอกคูคลอง ขณะนี้ได้
สํารวจปริมาณในเบ้ืองต้นแล้วคาดว่าจะดําเนินการในเร็ว ๆ น้ี  

นายนงค ์ ขอให้รีบดําเนินการให้ด้วยเพราะช่วงน้ีชาวนาต้องการนํ้าทํานา  
นายนิล  กระผมในฐานะผู้ดูแลระบบนํ้าชลประทานในส่วนของอําเภอบ้านแหลม ฤดูกาล 

ทํานาปีน้ี เร่ิม ๑  กรกฎาคม มีนํ้าให้เกษตร  ๔  ลบ.ม. ขณะน้ีนํ้าในเขื่อนยังตํ่ากว่าพิกัด ดังน้ันทุก 
ๆ ฝ่ายต้องช่วยกันในเร่ืองนํ้า  โดยเฉพาะเกษตรกรต้องอยู่ในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในเร่ืองการ



จัดสรรนํ้า คราวที่แล้วเราแบ่งนํ้ามาได้ ๒  ลบ.ม.จากตอน ๕  ขอเพ่ิมไม่ได้  และปญัหาเร่ืองน้ํายัง
เป็นปัญหาสําหรับพวกเราอยู่ 

ประธานสภาฯ  มีเร่ืองแจ้งเพ่ิม อบต.ได้เรียนเชิญทุกๆ ท่านรว่มเป็นเกียรติในการอบรมโครงการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี เด็กและบุคคลในครอบครัวและความไม่พร้อมในกา 
ต้ังครรภ์ ในวันพรุ่งน้ี ณ  ทีท่าํการอบต. เร่ิมเวลา  ๐๘.๓๐  น. โดยผู้เข้าอบรมคือเด็กนักเรียนช้ัน 
ม๑-๓ โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์)  เรียนเชิญทุกท่าน  ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนเสนอหรือไม่  หาก
ไม่มีขอปิดประชุม  

ปิดประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
(ลงช่ือ)     บูชารัตน์     สนจติร์           ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางบูชารัตน์     สนจิตร์) เลขานุการสภาอบต. 

(ลงช่ือ)     อานนท์   เขียวแพร       ประธานสภาอบต. 
(นายอานนท์   เขียวแพร)   

กรรมการตรวจรายงานการประชุม (ลงช่ือ)     เอกราช โครงเซ็น      ส.อบต.หมู่ที่  ๒ 
(นายเอกราช โครงเซ็น) 

  (ลงช่ือ)     นาฎอนงค์  เพชรลูก        ส.อบต.หมู่ที่  ๖ 
(นางนาฎอนงค์  เพชรลูก) 

 
(ลงช่ือ)     รัตนา     กาประสิทธ์ิ         ส.อบต.หมู่ที่  ๗ 

(นางรัตนา     กาประสิทธ์ิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑- 
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม  ครัง้ที่  ๑/๒๕๕๕ เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
วันพุธ ที่    ๑๕   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 
......................................................................... 

เปิดประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
เมื่อถึงเวลาประชุม  นางบูชารัตน์  สนจิตร ์   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

ได้ตรวจนับองค์ประชุม  ครบองค์ประชุม  จึงเรียนเชิญ  นายอานนท์   เขียวแพร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เปิดประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบยีบวาระที่   ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

-ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่   ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งสามัญ  

 สมัยท่ีสอง  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๒๗   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกฯทุกท่านตรวจ สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลท่าแร้ง สมัยสามญั สมยัที่สอง  ครั้งที ่  ๑/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๒๗     เดือน มิถุนายน   
๒๕๕๕    จํานวน  ๑๒       หน้า ที่แจกให้ ว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่
ประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท ์
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๑ ญัตติรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(วาระที่ ๑)ขัน้รับหลักการและกําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  บัดน้ี  คณะผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.   
๒๕๕๖ เรียนเชิญ  นายก อบต.ช้ีแจงต่อสภาอบต. 

นายกอบต. เรียนประธานสภา อบต.  ผูนํ้าชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายเสน่ห ์ 
แก้วระยับ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  ขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖  ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจร่างข้อบัญญัติที่
ได้แจกให้ 

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  ได้ต้ังงบประมาณ      ๑๖,๐๙๔,๐๐๐ บาท แยกเป็นรายละเอียด ดังน้ี 
ประมาณการรายรับ   ต้ังไว้ ๑๖,๐๙๔,๐๐๐ บาท 
ก.    รายได้ภาษีอากร 
1. หมวดภาษีอากร    ๙,๓๗๕,๐๐๐ บาท 
ข.    รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 
1 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต    ๑๓๔,๐๐๐ บาท 
2.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        ๖๐,๐๐๐ บาท 
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         ๒๕,๐๐๐ บาท 
ค.  รายได้จากทุน 
1. หมวดรายได้จากทุน             -  บาท 
ง.  เงินช่วยเหลือ 
1. หมวดเงินอุดหนุน    ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ประมาณการรายจ่าย   ต้ังไว้    ๑๖,๐๙๔,๐๐๐ บาท 
แยกรายละเอียดเป็นแผนงาน ดังน้ี 



ก. ด้านบริหารทัว่ไป 
1. แผนงานบริหารท่ัวไป   ๗,๗๘๒,๗๖๐ บาท 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ๒๙๑,๓๐๐ บาท 
ข.     ด้านบริการชุมชนและสังคม 
1. แผนงานการศึกษา   ๓,๒๑๑,๙๔๐ บาท 
2.  แผนงานสงัคมสงเคราะห์       ๕๐,๐๐๐ บาท 
3. แผนงานเคหะและชุมชน   ๓,๒๗๑,๒๐๐ บาท 
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     ๑๗๓,๐๐๐ บาท 
5..  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      ๗๓๕,๐๐๐ บาท 
6. แผนงานสาธารณสุข      ๑๑๐,๐๐๐    บาท 
ค.    ด้านการเศรษฐกิจ 
7. แผนงานการเกษตร        ๔๐,๐๐๐ บาท 
ง.    ด้านการดําเนนิงานอ่ืน 
1. แผนงานงบกลาง           ๔๒๘,๘๐๐ บาท 

เงินสะสมคงเหลือ   ๔,๕๘๐,๖๕๕.๗๑  บาท  ( ณ วันที่  ๓๑   กรกฎาคม  ๒๕๕๕)  จงึขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ประธานสภาฯ  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖  และได้ช้ีแจงประมาณการรายรับ-รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  ขอเชิญสมา
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่  ๑   (ขั้นรับหลักการ)  และกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติกระผม
ขอมติที่ประชุม  และหากมสีมาชิกจะสอบถามเชิญได้  เชิญคุณเอกราช 

นายเอกราช กระผมขอสอบถามว่า  โครงการขยายเขตประปาและไฟฟ้า  ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบอยู่
แล้วว่าในห้วงน้ีจะเป็นช่วงระยะการจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  แต่กระผมทราบว่าเพ่ิงจะส่งเร่ืองให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเมื่อ ๒  สัปดาห์ที่ผ่านมา  จึงจะไม่ใช่เหตุผลที่ทางเจ้าของหน่วยงานจะประมาณค่าใช้จ่ายไม่
ทันและ ในเรื่องการจัดซื้อรถยนต์ น้ัน ใช้งบประมาณ จํานวน  ๗  แสนกว่าบาทจํานวนเงินคร่ึงหน่ึงของงบพัฒนา 
ซึ่งน่าจะนําเงินส่วนน้ีไปดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่า ขอสอบถามไปยังนายกอบต. 

ประธานสภาฯ เชิญนายกอบต. 

นายก อบต. เรียนประธานสภา สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน  ตามท่ีคุณเอกราชสอบถามมาน้ัน  กระผมขออธิบาย 
ดังน้ี  กรณีการตั้งงบประมาณจัดซื้อรถยนต์สว่นกลางเพ่ิมเติม น้ัน ในปัจจบัุนมีรถส่วนกลาง(กระบะสี่ประตู) ใช้
สําหรับการปฏิบัติราชการ ๑  คัน  น้ัน ไม่เพียงพอในการปฎิบัติราชการส่วนการคลังต้องไปจ่ายเงินหรือนําส่ง
เอกสารต่าง สํานักปลัดส่วนใหญ่ต้องไปประสานงานกับหน่วยงานรวมถึงติดต่อประสานกับผู้นําชุมชน  หากกระผม
มีประชุมจังหวัด อําเภอ เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ทําให้การทาํงานไม่เป็นไปอย่างราบร่ืน จึงขอจัดซื้อ
เพ่ิมอีก ๑  คัน  สําหรับกรณกีารต้ังงบประมาณสําหรับการขยายเขตประปาและขยายเขตไฟฟ้า กระผมรับรองว่า
ก่อนหมดสมัยจะแก้ปัญหาให้หมดไปได้อย่างแน่นอน  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายนคร  เรียนประธานสภา กระผมอยากจะสอบถามว่า ขณะนี้ได้ดําเนินการซ่อมแซมถนนที่เป็น
หลุมเป็นบ่อ กระผมขอเสนอให้มีการซ่อมแซมสะพานไม้บริเวณ หมู่ที ่๔ ด้วย  

ประธานฯ ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกท่านใด จะสอบถามในเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  หรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมว่า ในวาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ) และ
กําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติกระผมขอมติทีป่ระชุม   
มติที่ประชุม มีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์ และกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญตัติ ต้ังแต่วันที่ ๑๕
สิงหาคม  ๒๕๕๕ เวลา  ๑๔.๐๐ -๑๖.๓๐ ถึง วันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 

๓.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ 
ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาอบต. เสนอ วิธีการเสนอให้เสนอช่ือ – สกลุ ทลีะคน พร้อมผู้รับรอง  
จํานวน  ๓ – ๗  คน 



นายนคร  กระผมนายนคร  สร้อยมาลี สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  ๔ ขอเสนอ นายสมศักด์ิ  สินคงอยู่ 
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  ๖  (ผู้รับรองถูกต้อง) 
 
นายมานิต   กระผมนายมานิต  รอดเสม  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓ เสนอ นายบุญเลิศ   บํารุงพงษ์  
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  ๓  (ผูร้ับรองถูกต้อง) 
นายเอกราช  กระผมนายเอกราช   โครงเซ็น สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒ เสนอ นางนาฎอนงค์  เพชรลูก
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  ๖ (ผู้รบัรองถูกต้อง) 
ประธานสภาฯ มีท่านอ่ืนจะเสนอหรือไม่ 
มติที่ประชุม มติที่ประชุมเสนอคณะกรรมการแปรญัตติรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ประกอบด้วย 

1. นายสมศักด์ิ   สินคงอยู่  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๖ 
2. นายบุญเลิศ    บํารุงพงษ์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  ๓ 
3. นางนาฎอนงค์  เพชรลูก สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที ่ ๖ 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมได้กําหนดระยะเวลาการย่ืนแปรญัตติ กระผมขอนัดเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ในวาระท่ี  ๒ และวาระที่  ๓  ในวันที่  ๑๗  สงิหาคม  
๒๕๕๖  เวลา  ๑๔.๐๐    น. 
  ๓.๓  ขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสม จํานวน  ๕๕๐,๐๐๐  บาท เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
บันไดท่าน้ําวัดกุฎิ หมู่ที่  ๖  (นายกอบต.) 
ประธานสภาอบต. นายกอบต.ขอเสนอให้สภาอบต.พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จํานวนเงิน  ๕๕๐,๐๐๐  
บาท  เพ่ือก่อสร้างบันไดท่านํ้าวัดกุฎิ  เชิญนายกอบต.ช้ีแจงรายละเอียด 
นายก อบต.  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน  กระผมได้เสนอขออนุมัติสภาอบต.ท่าแร้ง
จ่ายขาดเงินสะสมจํานวนเงิน  ๕๕๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือก่อสร้างบันไดท่านํ้าวัดกุฎิ  หมู่ที่  ๖  โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างความแข็งแรงบริเวณริมตลิ่ง และประชาชนได้ใช้ประโยชน์  ที่สําคัญขณะน้ีทางฝั่งอบต.บ้านกุ่มได้สร้าง
เข่ือนป้องกันริมตลิ่ง นํ้าอาจจะกระทบฝั่งตลิ่งด้านน้ีได้ ที่สําคัญคือจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม  ในการ
จัดงานประเพณีลอยกระทงจะได้สะดวกและสวยงาม  สาํหรับแบบแปลน น้ันขอใหส้ว่นโยธา ได้อธิบายและได้
สอบถามสถานการณ์คลังแล้ว งบประมาณที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๘๙  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น...” จึงขอใหส้ภา อบต.ท่าแร้งพิจารณา 
            
นายมาโนช  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาอบต. กระผมนายมาโนช  บุญทับ  หัวหน้าส่วนโยธา  
สําหรับแบบแปลนของบันไดท่านํ้าวัดกุฎิ  น้ัน  จะมีความยาว        เมตร  ขั้นบันไดกว้าง    เมตร  ความสูงแต่ละ
ขั้น       เมตร  ด้านล่างจะลาดเท เวลานําเรือขึ้น-ลงจะได้สะดวก  
ประธานสภาอบต. จะมีผู้ใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรอนุมัติเงิน
สะสมจํานวนเงิน  ๕๕๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือก่อสร้างบันไดท่านํ้าวัดกุฎิ  หมู่ที่ ๖  หรือไม่   
มติที่ประชุม  อนุมัติเป็นเอกฉันท ์
 

๓.๔ ขออนุมัติกันเงนิ รายจ่ายในหมวดคา่ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1 รายการ 
๑.โครงการก่อสร้างบันไดทา่น้ําวัดกุฎิ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ  ๕๕๐,๐๐๐.-บาท 

ประธานสภาฯ เชิญหัวหน้าส่วนการคลัง 
หัวหน้าส่วนการคลัง เรียนประธานสภาอบต. นายกอบต.รองนายก สมาชิกสภาอบต. ผู้นําชุมชน     กระผมนาย 
อําพล  สีสว่าง หัวหน้าส่วนการคลัง ขอช้ีแจงเหตุและความจําเป็นและระเบียบปฏิบัติในการขอกันเงิน  โครงการ
ก่อสร้างบันไดท่านํ้าวัดกุฎิ หมู่ที่ ๖      งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท   ตามท่ีสภาอบต.ได้พิจารณาอนุมัติน้ัน  



เน่ืองจากมีระยะเวลาเหลืออีก ๑  เดือนจะสิน้ปีงบประมาณ คาดว่าคงจะก่อหน้ีไม่ทันภายในปีงบประมาณน้ี ดังน้ัน
จึงขออนุมัติสภาอบต.กันเงิน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน   
 
 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   หมวด ๕  ข้อ  ๕๙  กําหนดว่า “ 
ในกรณีทีม่ีรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อนหน้ีผูกพันแต่มคีวามจําเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงายขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หน่ึงปี หากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นยังไม่ได้ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันตามเง่ือนไขวรรคหน่ึงให้ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น.....  ดังน้ันจึงขออนุมัติกันเงิน 
ประธานสภาฯ ตามท่ีหัวหน้าส่วนการคลัง  ได้อธิบายเหตุผลความจําเป็นพร้อมช้ีแจงระเบียบ เพ่ือขออนุมัติกัน

เงิน โครงการก่อสร้างบันไดท่านํ้าวัดกุฎิ  หมู่ที่ ๖  จํานวนเงิน  ๕๕๐,๐๐๐ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท ์
 ๓.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 (หัวหน้าส่วนการคลัง) 
ประธานสภาฯ เชิญหัวหน้าส่วนการคลัง 
นายอําพล เรียนประธานสภาฯ นายกอบต. สมาชิกสภาอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอําพล  
สีสว่าง  หัวหน้าส่วนการคลัง   กระผมขอช้ีแจงเรื่องการขอโอนงบประมาณ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จํานวน  ๒  รายการ    ดังน้ี 
  โอนลดงบประมาณจาก 
  แผนงานบริหารงานเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟ้าและถนน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
  ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมบูรณ์ หมูท่ี่ ๓ 
  จํานวนเงิน  ๑๗,๔๐๐    บาท 
 เพ่ือไปเพ่ิมงบประมาณ ดังน้ี 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง    จํานวนเงิน     ๑๗,๔๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
 ๑. จัดซื้อสายสง่นํ้าดับเพลิง  หนา  ๒  ช้ัน  ขนาด  ๒.๕  น้ิว  ยาว  ๒๐  เมตร  พร้อมข้อต่อ

ทองเหลืองชนิดสวมเร็ว  เงิน   ๑๒,๐๐๐.-บาท (กําหนดราคาและมาตรฐานตามท้องตลาด) 
 ๒. จัดซื้อหัวฉดีนํ้าดับเพลิงปรับฝอยชนิดทองเหลือง  เงิน  ๕๔,๐๐๐.-บาท (กําหนดราคาและ

มาตรฐานตามท้องตลาด) (แผนพัฒนาสามปี หน้า ๘๘  ลาํดับที่  ๗)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๑  หมวด ๔  
ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องอ่ืน ๆ 

๔.๑  รายงานสถานะการเงินการคลัง ณ วันที่   ๓๑   กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
ประธานสภาฯ เชิญหัวหน้าส่วนการคลัง 
หัวหน้าส่วนการคลัง  เรียนประธานสภาอบต. นายกอบต.รองนายก สมาชิกสภาอบต. ผู้นําชุมชน กระผมนาย 
อําพล  สีสว่าง หัวหน้าส่วนการคลัง ขอรายงานสถานะการเงินการคลัง ณ วันที่  ๓๑   กรกฎาคม  ๒๕๕๕   ขอให้
ผู้เข้าร่วมการประชุมดูเอกสารที่แจกให้ เพ่ือจะได้ดูไปพร้อมๆกัน  ดังน้ี 

1.รายรบัทั้งสิน้   ๑๕,๓๕๘,๕๐๕.๐๒บาท    (เงินรายได้ภาษีต่าง ๆ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
รายจ่ายท้ังสิน้   ๑๖,๔๑๒,๗๘๕.๘๕ บาท  (รายจ่ายตามข้อบัญญติั+รายจ่ายจากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เช่นค่าตอบแทนครูศพด. ค่าเบ้ียยังชีพ ฯลฯ)  
รายได้สูงกว่ารายจ่าย ๕,๔๓๗,๔๓๘.๗๗    บาท 



2.รายได้ตามประมาณการข้อบัญญัติ  ๑๕,๓๘๕,๕๐๕.๐๒ บาท  คิดเป็น  ๙๙.๘๔  % 
3.รายจ่ายตามข้อบัญญัติ              ๑๐,๙๓๕,๘๐๕.๒๕ บาท  คิดเป็น ๗๑.๐๙   % 
 
 
4. เงินทุนสํารองสะสม ๕,๐๖๘,๘๓๘.๗๐     บาท 
 5. เงินสะสม  ๔,๕๘๓,๐๕๕.๗๑      บาท 
จึงขอแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ไม่ทราบที่ประชุมจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่  หากไม่มีจึงขอแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม ทราบ 
 ๔.๒  โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการบําบัดฟื้นฟู) 
ประธานสภาฯ   เชิญ นายกอบต. 
นายกอบต.   กระผมได้ประชุมร่วมกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และทางตํารวจ นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ที่สถานี

ตํารวจเมื่อวันที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ได้กําหนดตารางการจัดกิจกรรมค่าบําบัดยาเสพติด 
ตามท่ีรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้  ได้ข้อสรุป ดังน้ี 
๑. กําหนดการจัดค่าบําบัด ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๕ 
๒. สถานที่ ทีม่ัสยิดกลาง โดยผู้ใหญ่ชาลี เป็นผูป้ระสานทางมัสยิด  หากขัดข้องประการใด

อาจจะต้องมาจัดที่ตลาดกลาง และนอนพักที่สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามประจํา
จังหวัด ซึ่งได้ประสานอาจารย์ไฟซอล ท่านได้อนุญาต 

๓. กําหนดให้มีการประชาคมทุกหมู่บ้าน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยทางตํารวจ  นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ ได้มาร่วมประชาคม
ด้วย  กําหนดวันเวลาประชาคม  ดังนี ้
วันที่  ๒๑   สิงหาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๘.๐๐  น.  หมู่ที่ ๑  ศาลากลางหมู่บ้าน 
วันที่  ๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๕   เวลา  ๑๘.๐๐ น.    หมู่ที่  ๖  ศาลารมินํ้า 
วันที่  ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๕  เวลา  ๑๘.๐๐  น.   หมู่ที่  ๕  ทีท่ําการผู้ใหญ่บ้าน 
วันที่  ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น.  หมู่ที่ ๒,๓ มัสยิดคลองแหลม และหมูท่ี ่๔,๗ 
มัสยิดกลาง   
ดังน้ัน  จึงขอเชิญท่านสมาชิกได้ร่วมประชาคมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาร่วมรับฟัง
พร้อมกัน  จึงแจ้งที่ประชุมได้รับทราบ 
๔.๓  โครงการผักสวนครัว รั้วกินได้  (งบประมาณ ๕๐,๐๐ บาท ได้รับอุดหนุนจากพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี 

ประธานสภา      เชิญนางสาวน้ําผึ้ง  แซ่เอ็ง  นักพัฒนาชุมชน 
นางสาวน้ําผึ้ง      เรียนประธานสภา นายกอบต. สมาชิกอบต.ทุกท่าน ดิฉันนางสาวนํ้าผึ้ง  แซ่เอ็ง  นักพัฒนา
ชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการผักสวนครัว  รัว้กินได้  ได้กําหนดการจัดอบรมการทําปุ๋ยพร้อมมอบพันธ์ุกล้าไม้ ให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการในวันพฤหัสบดี ที่  ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ  ตลาดกลางท่าแร้ง   จงึเรียนเชิญทุกท่านในที่น้ี
พร้อมได้แจกหนังสือเรียนเชิญและกําหนดการให้ทุกท่านแล้ว   ซึ่งได้ประสานกับกลุ่มเป้าหมายทุกหมู่บ้านว่าจะต้อง
จัดเตรียมแปลงผักไว้ด้วย  
ประธานสภาฯ ที่ประชุมท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่  หากไม่มีขอปิดประชุมและขอนัดประชุมในการ
พิจารณาวาระท่ี ๒ (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ)  ในวันศุกร์ ที่  ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๕  เวลา  ๑๕.๐๐  
น. โดยไม่มีหนังสือแจ้งขอแจ้งนัดในที่ประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 

 (ลงช่ือ)     บูชารัตน์     สนจติร์       ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางบูชารัตน์     สนจิตร์) เลขานุการสภาอบต. 

 



 
(ลงช่ือ)     อานนท์   เขียวแพร      ประธานสภาอบต. 

(นายอานนท์   เขียวแพร)   

กรรมการตรวจรายงานการประชุม (ลงช่ือ)     เอกราช โครงเซ็น   ส.อบต.หมู่ที่  ๒ 
(นายเอกราช โครงเซ็น) 

 
(ลงช่ือ)     นาฎอนงค์  เพชรลูก       ส.อบต.หมู่ที่  ๖ 

(นางนาฎอนงค์  เพชรลูก) 
 

(ลงช่ือ)      รัตนา     กาประสิทธ์ิ     ส.อบต.หมู่ที่  ๗ 
(นางรัตนา     กาประสิทธ์ิ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑- 

บันทึกการประชุมการรบัฟังความคิดเหน็ 
ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์การบริหารสว่นตําบลเป็นเทศบาล พ.ศ….. 

วันพุธ ที่  ๒๙   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

…………………………………………. 
 

 
เริ่มประชุม เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 เม่ือถึงเวลาประชุม  นายเสนห่์    แก้วระยับ  นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง   
ประธานท่ีประชุม ได้เปิดประชุมการการประชุมการรบัฟงัความคิดเหน็ร่างพระราชบญัญัติจัดต้ังองค์การ
บริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาล พ.ศ.......................... 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑      เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายเสน่ห์ฯ         สวัสดีผูเ้ข้าร่วมประชมุทุกท่าน วันนี้ได้เชญิชวนให้ทุกท่านมาประชุมเพื่อเป็นการรับฟงั

ความคิดเหน็รา่งพระราชบญัญัติจัดต้ังองค์การบริหารสว่นตําบลเป็นเทศบาล พ.ศ.......... 
 ซึ่งเสนอโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และให้องค์การบริหารสว่นตําบลเป็นหน่วยงาน

การจัดประชุม  
ระเบยีบวาระที่ ๒      เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  -ไม่มี- 
ระเบยีบวาระที่ ๓     เรื่องเพื่อพิจารณา 
      ๓.๑  การรับฟังความคดิเห็นร่างพระราชบญัญัติจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลเปน็

เทศบาล พ.ศ. ........................ 
นายเสน่ห ์ สําหรบัการพจิารณาร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลเปน็เทศบาล พ.ศ. 

........................เปน็การรบัฟงัและเสนอข้อคิดเหน็ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย พร้อมท้ังให้ที่
ประชุมเสนอขอ้คิดเหน็เพิ่มเติม  ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นที่กไหนดไว้ในระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเร่ืองต่อคณะรฐัมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  สําหรบัร่างฯ นัน้ได้แจกจ่าย
และปิดประกาศ ประชาสัมพนัธล์่วงหน้าแล้ว  โอกาสนีข้อให้ปลัด อบต.ได้กล่าวสรปุในรา่ง ฯ 
ให้ที่ประชุมทราบ 

นางบชูารัตน ์ เรียนนายก อบต. ท่านผูน้ําชุมชน  ท่านผูมี้เกียรติทุกท่าน ดิฉันขอสรปุเนื้อหาเก่ียวกับร่างฯซึ่ง
เสอโดยกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดังนี ้

 เหตุผล    กล่าวสรุปคือ การปกครองรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตําบลไม่เหมาะสมที่จะ
รองรับการกระจายอํานาจทีเ่พิ่มขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือลดการกระจุกของตัวเมือง 
กระจายความเจริญ สร้างความเท่าเทียมให้กับพื้นที่ชนบทได้รับโอกาสในการพัฒนามากย่ิงขึน้ 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จําเปน็  ประกอบกับการปกครองในรูปแบบ
เทศบาล มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะได้ครอบคลุมมากกว่า สมควรจัดต้ังองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่ีมีอยู่เดิมทั้งหมดขึ้นเปน็เทศบาลตําบล  

 เนื้อหา   ตามร่างฯ กําหนดไว้๑๑  มาตรา  สรุปดังนี ้
๑. บรรดาการกระทําใดๆ ที่นายกอบต.และสภา อบต.ได้กระทําไปแล้วโดยชอบตามกฎหมาย

ก่อนวันที่พรบ.นี้ใชบ้ังคบั ใหเ้ป็นอันใช้ได้ 
๒. ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพยส์ิน หนี้  สิทธิ สิทธเิรียกร้องและงบประมาณของอบต.ทีมี่อยู่

ก่อนวันที่พรบ.นี้ใชบ้ังคบัไปเป็นของเทศบาลตําบลตามพรบ.นี ้
  



-๒- 
 

๓. ให้โอนบรรดา พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างไปเป็นพนกังานเทศบาล  
ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาล โดยให้ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ตํ่า
กว่าท่ีได้รับอยูเ่ดิม และนบัระเวลาทํางานของอบต.เป็นระยะเวลาทํางานของเทศบาล
ตําบล ตามพรบ.นี ้

๔. ให้นายกอบต. รองนายกอบต.  เลขานุการนายกอบต.  ประธานสภาอบต. รอง
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภาอบต. และเลขานุการสภาอบต. ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ก่อน 
พรบ.นี้ใชบ้ังคบั เป็น นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  และเลขานุการสภา
เทศบาล จนกว่าจะครบอายทุี่เหลือของสภาหรือวาระท่ีเหลืออยู่ของนายกอบต. โดยให้
ได้รับค่าตอบเทนรายเดือน เงินประจําตําแหน่ง และเงนิตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาไทย ที่ได้รับอยู่เดิม ไปพลางก่อน จนกว่าจะครบอยุที่เหลืออยู่ของสภาหรือ
ว่าระทีเ่หลืออยู่ของนายก อบต.  ในกรณทีี่สมาชิกสภาเทศบาลตําบลว่างลง ให้สภา
เทศบาลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ยกเว้นเหลือไม่ถึงก่ึงหนึ่งให้ถือว่ายุบสภา และจัด
ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลขึน้ใหม่ 

นายเสน่ห์              เท่าท่ีปลัดอบต.ไดส้รุปมานัน้  การยกร่าง พรบ.อบต.ให้เป็นเทศบาลตําบลทั้งหมด โดยไม่ 
  มีเงื่อนไขเก่ียวกับจํานวนประชากรหรือรายได้ พื้นที่  หรืออ่ืน ๆ ให้ยกฐานะเป็น
เทศบาลตําบลทั้งหมด  กระผมได้ไปประชมุเก่ียวกับเรื่องนี้เช่นกัน  ปรากฏว่า ตําบลใดที่มี
จํานวนหมู่บ้าน ไม่เกิน ๗  หมู่บ้าน อยากจะยกฐานะเป็นเทศบาลตําบล ส่วนตําบลใดท่ีมี
จํานวนหมู่บ้าน ต้ังแต่ ๘  หมู่บ้าน ไม่ต้องการให้ยกฐานะ เพราะจํานวน สมาชิกเทศบาล
ตําบล นั้น จํานวนสมาชิกมีเพียง  ๑๒  คน  ทําให้จํานวนสมาชิกหายไป  การสอดสอ่งดูแล
ความเดือดร้อนของประชาชนจะไม่ทั่วถึง  แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐจะมากขึ้น  ก็
จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย  กระผมจึงขอให้ทีป่ระชุมให้เสนอความคิดเห็น 

นายอานนท์           เรียน นายกอบต.  กระผมมีความคิดเหน็ว่า  การปกครองในรูปแบบของอบต.นั้น จะมี 
           ข้อเสียในเรื่องของการได้รับเงินงบประมาณจากรัฐจะน้อยกว่าของเทศบาล  ส่วนใน 

 เรื่องของจํานวนสมาชิกนั้น หากเปรียบเทียบกับตําบลของเรา มี ๗  หมู่บ้าน จะหายไป ๒  
คน    ไม่มีผลกระทบ เพราะสมาชิกเทศบาลต้องบริหารงานในภาพรวมของเทศบาลทั้งตําบล 
ไม่เพียงเฉพาะในหมู่บา้นของตนเท่านัน้  กระผมคิดว่าหากยกฐานะเป็นเทศบาลตําบลแล้ว มี
งบประมาณมาพัฒนาท้องถ่ินให้เจริญมากกว่าเดิม โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ซึ่งอบต.ยังต้องพฒันาไปอีกมาก ตามหลักการท่ีเสนอรา่งฯ ก็จะเป็นประโยชนส์ําหรบั
พี่น้องประชาชน  

นายเฉลิม เรียน นายกอบต. ที่ประชุม กระผมขอแสดงความติดเหน็ในเรื่องนี้ หากรับฟังแล้วว่าการยก
ฐานะจากอบต.เปน็เทศบาล แล้วทําให้มีการกระจายรายได้จากรัฐมากกว่าเดิม รวมถึงทําให้
การบริการสาธารณะได้ครอบคลุมมากย่ิงขั้น ประโยชนก็์จะอยู่ที่ประชาชน ซึ่งเป็นความ
คาดหวังของประเทศชาติ  กระผมคิดว่าน่าจะเปน้ผลดี  โดยไม่คิดว่าการมีสมาชิกจํานวน
น้อยลงเป็นปญัหาแต่อย่างใด 

นายเสนห ์ มีท่านใดจะเสนอความคิดเหน็เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอเชญิเจ้าหนา้ท่ี ๒  คน  มา
ช่วยนับ  ลาํดับต่อไป กระผมขอสรุปผลการรับฟังความคิดเหน็ โดยขอให้ท่านที่มาประชุมใน
วันนี้ยกมือ ขึน้  ดังนี้  ท่านใดเห็นด้วยกับร่าง พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเปน็
เทศบาลตําบล พ.ศ......โปรดยกมือ  และขอให้เจ้าหนา้ท่ีนับด้วย 

มติที่ประชุม เห็นด้วย          เสียง 
 
 



 
 

-๓- 
 
 
นายเสน่ห ์ และท่านใดไม่เห็นด้วยกับร่าง พระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลตําบล 

พ.ศ......โปรดยกมือ  และขอให้เจ้าหนา้ท่ีนับด้วย 
 มติที่ประชุม ไม่เห็นด้วย               เสียง 
 มติที่ประชุม     งดออกเสียง              เสียง 
 นายเสนห่ ์ สรุปว่า  ที่ประชุมส่วนใหญ่มีมติเห็นด้วยกับร่างรา่ง พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล

เป็นเทศบาลตําบล พ.ศ......  จะได้รายงานผลการรับฟังความคิดเหน็เก่ียวกับร่าง ฯ ให้อําเภอ
ทราบต่อไป   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืน เสนอหรอืไม่  หากไม่มีขอปิดประชุม 

 
 
 
  ลงชื่อ   บูชารตัน์    สนจิตร ์  ผู้จดรายงานการประชุม 
        (นางบชูารัตน ์   สนจิตร์)   
            ปลัดอบต.ท่าแร้ง 
 
  
 ลงชื่อ    เสนห่์     แก้วระยับ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายเสนห่์     แก้วระยับ)    
                 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 
สามัญ สมัยท่ีหนึ่ง   ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
วัน  พุธ  ที่  ๒๙   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

…………………………………………. 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  จังหวัดเพชรบุรีได้จัดโครงการ”เสรมิสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข 
สร้างร้อยย้ิมให้ประชาชน” ในวันพุธที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา๐๘.๓๐ น. ณ  ตลาดกลางท่าแร้ง  ตําบลท่า
แร้ง  อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือบริการออกหน่วยบริการให้กับประชาชน โดยจังหวัดได้นําหน่วย
บริการภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนออกไปพบปะเย่ียมเยียนราษฎรในพ้ืนที่ห่างไกล  รายละเอียดขอ
เชิญนายก อบต. 
นายก อบต.  เรียนประธานสภาฯ  ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเสน่ห์  แก้วระยบั 
นายกอบต. จังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งจะได้จัดโครงการ”เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข 
สร้างร้อยย้ิมให้ประชาชน” ในวันพุธที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา๐๘.๓๐ น. ณ  ตลาดกลางท่าแร้ง  ตําบลท่า
แร้ง  อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือบริการออกหน่วยบริการให้กับประชาชน โดยจังหวัดได้นําหน่วย
บริการภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนออกไปพบปะเย่ียมเยียนราษฎรในพ้ืนที่ห่างไกล  โดยมีหน่วย
บริการต่าง ๆ ตามท่ีแจ้งจํานวนประมาณ  ๕๒   หน่วยงาน ทั้งให้ความรู้ แนะนํา คําปรกึษาด้านต่าง ๆ เช่น 
กฎหมาย ประมง การเกษตร  บริการตัดผม  แจกแว่นตา ยาเวชภัณฑ์  ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น   การชําระภาษี
รถยนต์ รถจักรยานยนต์  บริการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  สินคา้ธงฟ้าราคาประหยัด  รับลงทะเบียนผู้ว่างงาน เป็นต้น 
จะมีหนังสือแจง้ท่านผู้นําอีกครั้ง  และกาชาดจังหวัดเพชรบุรี จะมอบเคร่ืองอุปโภค บริโภค แก่คนชรา ผู้ยากไร้ 
จํานวน  ๑๖๐  ชุด  ขอให้ท่านสมาชิกทุกหมู่ ได้ไปสํารวจและแจ้งรายช่ือมายัง อบต.ภายในสิ้นเดือนมีนาคม น้ี 
หมู่บ้านละประมาณ  ๒๐  คน  จึงแจ้งให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทราบ 
ที่ประชุม  ทราบ  
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  สมัยสามัญ 

สมัยท่ีสี่  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  วันที่   ๑๕ ธนัวาคม   ๒๕๕๔  (เอกสารประกอบระเบียบ
วาระการประชุม ชุดท่ี ๑) 

ประธานสภา อบต.  ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ตรวจสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนตําบลท่าแร้ง สมยัสามัญ  สมัยที่สี่  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  วันที่  ๑๕     ธันวาคม  ๒๕๕๔  จาํนวน   ๑๐     
หน้า ที่แจกใหว่้าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่หากไม่มีแก้ไขขอมติรับรอง 
มติที่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ระเบยีบวาระที่   ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
๓.๑ กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕๕ และกําหนดประชุมสามัญสมัยแรก
ประจําปี ๒๕๕๖ 

ประธานสภาอบต. เชิญเลขานุการสภาอบต.ช้ีแจง  
เลขานุการสภาฯ  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 ) มาตรา  53 “ ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยเล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลจะกําหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 11  (3) “สําหรับองค์การ 

 
 
 
 



 
-๒- 

 
บริหารส่วนตําบล ให้สภาองค์การบริหารสว่นตําบลกําหนดว่าปีน้ันจะมีสมัยประชุมสามญัประจําปีกี่สมัย  แต่ละ
สมัยในปีน้ันจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีน้ันมีกําหนดก่ีวัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามญัประจําปี
สมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน”  และข้อ ๒๑ “การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมยัในปีน้ัน วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปี
ถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที ่

ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้นําความในข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
ประธานสภาอบต.  กระผมจึงขอให้สภาอบต.กําหนด 
มติที่ประชุม      มติที่ประชุมได้กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕๕ และกําหนดสมัยประชุมสามัญของ
ปีถัดไป   ดังนี้ 

       กําหนดสมัยประชมุสามัญ ประจําปี  ๒๕๕๕ 
   -สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่สอง  เดือน มิถนุายน  ๒๕๕๕  กําหนด ๑๕ วัน เร่ิมต้ังแต่
วันที่  ๑๕  มิถนุายน  ๒๕๕๕ 
   - สมัยประชุมสามัญ  สมัยที ่สาม  เดือน สงิหาคม ๒๕๕๕  กําหนด ๑๕  วัน เร่ิมต้ังแต่
วันที่ ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

- สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่สี ่เดือน ธันวาคม  ๒๕๕๕  กําหนด ๑๕  วัน  เริ่มต้ังแต่ 
วันที่  ๑๕    ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
        กําหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี  ๒๕๕๖ 

- สมัยประชุม สมัยที่ หน่ึง  เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  กําหนด  ๑๕  วัน เริ่มต้ังแต่ 
วันที่  ๑๕   กมุภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
 

๓.๒  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
จํานวน  ๑ โครงการ (เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมชุดที่  ๒ ) 
๑. โครงการติดต้ังระบบเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติหอกระจายข่าว 
ชนิดไร้สาย พร้อมชุดลูกข่าย หมู่ที่ ๒ (คลองจาก) งบประมาณ  ๗๗,๐๐๐  บาท  

ประธานสภาฯ  เชิญ  นายกอบต.ช้ีแจงรายละเอียด 
นายก อบต.  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเสน่ห์   แก้วระยับ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ทา่แร้ง ขอช้ีแจงเรื่องเหตุผลความจําเป็นในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือไปติดต้ังระบบเคร่ืองกระจายเสีย 
อัตโนมัติ  เน่ืองจากบริเวณคลองจากจนถึงมัสยิดหัวตะเข้  ไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารจากทาง อบต.ได้ เพราะหอ
กระจายข่าวที่ติดต้ังที่ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ไม่สามารถส่งสัญญานถงึ    และปัจจบัุนข้อมูลจากทางราชการแจ้ง
ไปยังพ่ีน้องนั้นหลายๆ หน่วยงาน ได้ให้อบต.เป็นหน่วยงานแจ้ง  ดังนั้น เมือ่พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรติดต้ังหอ
กระจายข่าวเพ่ิมเติม เชิญ ปลดั อบต.ช้ีแจงเพ่ิมเติมในรายละเอียดของชุดอุปกรณ์และระเบียบการโอนงบประมาณ
รายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ปลัด อบต. เรียนประธานสภา ฯ ผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน สําหรับรายละเอียดการโอนงบประมาณและชุด

อุปกรณ์เคร่ืองกระจายเสียง มีดังน้ี  
แผนงาน/งาน โครงการ งบประมาณ(บาท) คงเหลือ

(บาท) 
1.แผนงานงบกลาง 
-งบกลาง 
ขอโอนงบประมาณเพ่ือไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่
ดังน้ี 
 

เบ้ียยังชีพคนชรา ต้ังไว้    ๖๓๐,๐๐๐  บาท 
โอนไปแล้ว ๓๐๐,๐๐๐ 
ขอโอนคร้ังนี้   ๗๗,๐๐๐  

 
 
๓๓๐,๐๐๐ 
 

แผนงาน/งาน โครงการ/งาน งบประมาณ (บาท) คงเหลือ
(บาท) 

1)แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
-งบลงทุน 
 
 
 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ัเคร่ืองกระจาย
เสียงทางไกลอัตโนมัติ(ชนิดไร้สาย)
พร้อมภาครับสัญญาณพร้อมชุดลูก
ข่าย หมู่ที ่๒  จํานวน  ๑  จดุ  
(ตามแบบแปลนอบต.กําหนด) 

 
 
ต้ังไว้          -   บาท 
โอนเพิ่ม   ๗๗,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ 
ข้อ ๒๗  “ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาํให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ 

  เพ่ือให้มีการดําเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควร
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามในรายละเอียดหรือมีข้อสงสัยประการใดหรือไม่  เชิญคุณเอกราช 
นายเอกราช เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายเอกราช  โครงเซ็น ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ขอขอบคุณนายกอบต.ที่ได้ 
จัดสรรงบประมาณเพ่ือติดต้ังหอกระจายข่าวเพือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการกับพ่ีน้องประชาชน
ให้ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆมากย่ิงขึ้น  อย่างไรก็ตามกระผมได้นําเสนอแบบแปลนการติดต้ังหอกระจายข่าวชนิด
เดินสายมาให้ทางอบต.ก่อนหน้าน้ี เหตุผลคือทางบ้านคลองมอญ-คลองแหลมจะได้ยินด้วย  ระยะทางประมาณ  ๒  
กิโลเมตร  
นายก อบต. กระผมได้เคยทํามาแล้วที่หมูท่ี่ ๕  สรุปว่าคลื่นเสียงตีกัน จงึได้ยกเลิกระบบเดินสายมาติดต้ัง 
แบบไร้สายและการดูแลค่อนข้างจะง่ายในระบบ 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามในรายละเอียดหรือมีข้อสงสัยประการใดหรือไม่  หากไม่มขีอมติที่ 
ประชุม 
มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนงบประมาณได้เป็นเอกฉันท ์
 
 
 
 



 
 

๓.๓ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕ จํานวน  ๑   
โครงการ   
๑. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าทางเข้าโรงเรียนพัฒนศาสตร์ หมู่ที ่๔ ระยะทาง 
๑๓๘.๐๐  เมตร  กว้าง ๐.๔๐  เมตร  ลึก  ๐.๕๕  เมตร  งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐.-บาท 

ประธานสภาฯ  เชิญ  นายก อบต.ช้ีแจง 
นายก อบต.  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเสน่ห์  แกว้ระยับ  นายกอบต. ช้ีแจงการขออนุมัติสภาฯ
เพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จํานวนเงิน  ๒๘๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือก่อสร้างโครงการรางระบายนํ้า ทางเข้า
โรงเรียนพัฒนศาสตร์ หมู่ที ่๔  สาเหตุเน่ืองจากเมื่อฝนตกปีที่แล้ว นํ้าได้เอ่อล้นท่วมหน้าโรงเรียนเอ๊ียะฮ์ยาอิยะห์ ,
และโรงเรียนพัฒนศาสตร์ และบ้านเรือนบริเวณน้ันเพราะนํ้าไม่มีทางระบาย  ดังนั้น จึงได้ให้ส่วนโยธาสํารวจและ
ออกแบบ และให้นํ้าระบายมาทางถนนด้านหน้าเพ่ือไปเช่ือมกับคลองไส้ไก่หน้าโรงเรียนบ้านท่าแร้ง  และ
งบประมาณที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย 
 
เงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๘๙  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น...” จึงขอใหส้ภา อบต.ท่าแร้งพิจารณา 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามในรายละเอียดหรือมีข้อสงสัยประการใดหรือไม่  เชิญคุณฉัตรชัย 
นายฉัตรชัย เรียนประธานสภาฯ กระผมนายฉัตรชัย  สขุพร้อม สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑ กระผมมขี้อสงสัย 
การจ่ายขาดเงินสะสม ทําไมบอกว่าจ่ายขาดในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ในเมื่อปี ๒๕๕๕ ยังไม่ถึงระยะเวลา ในเมื่อนํา
เงินในปี ๒๕๕๔ มาใช้ ขอสอบถามหัวหน้าส่วนการคลัง 
นายอําพล เรียนประธานสภาฯ ขอนําเรียนว่า การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในช่วงน้ีคือเป็นการพิจารณา 
จ่ายในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕ แต่ได้นําเงินสะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ มาดําเนินการ 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามในรายละเอียดหรือมีข้อสงสัยประการใดหรือไม่  หากไม่มขีอมติที่ 
ประชุม 
มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมได้เป็นเอกฉันท ์
 
  ๓.๔  การพิจารณาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน(นกัพัฒนาชุมชน) 
ประธานสภาฯ  เชิญ เจ้าหน้าที ่
นางสาวน้ําผึ้ง  เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนํ้าผึ้ง  แซ่เอ็ง  นักพัฒนาชุมชน ขอแจ้งการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ประจําปี  ๒๕๕๕   ได้ต้ังงบประมาณไว้     ๕๐,๐๐๐  บาท ขอให้คณะกรรมการคัดเลือก
อุปกรณ์กีฬาระดับหมู่บ้าน ได้พิจารณาคัดเลือก ในเบ้ืองต้นขอให้พิจารณาในวงเงินจัดซื้อหมู่ละ ๖,๐๐๐  บาท ส่วน
งบประมาณที่เหลือจะซื้ออุปกรณ์กีฬาสําหรับการแข่งขัน  ขอให้จัดส่งภายในสัปดาห์หน้า เพ่ืองานพัสดุจะได้เร่ง
ดําเนินการจัดซื้อ และนักกีฬาหมู่บ้านจะได้ฝึกซ้อม  สําหรบัห้วงระยะเวลาการแข่งขันกีฬาตําบล จะปรึกษาหารือ
กันอีกครั้งหน่ึง เน่ืองจากขณะน้ียังไม่มีงบประมาณดําเนินการจัดการแข่งขัน 
มติที่ประชุม  ทราบ 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๔.๑ รายงานการใช้พสัดุประจําปี ๒๕๕๔  (นักวิชาการพัสดุ) 
ประธานสภาฯ  เชิญเจ้าหน้าที่ 
นางเอมวรรณ  เรียนป 
ระธานสภาฯ ดิฉันนางเอมวรรณ  ภูกิจ  นักวิชาการพัสดุ  ดิฉันขอรายงานการ 
ประเมินผลการใช้ประโยชน์ของพัสดุ ประจําปี ๒๕๕๕๔  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งซึง่บัดน้ี คณะ
กรรมการฯได้ประเมินแล้วผลสรุป ดังน้ี  ขอให้ทุกท่านดูเอกสารประกอบท่ีแจกให้ 
  



 
 
ประเภทพัสดุ  ครุภัณฑ์  จํานวน  ๖  รายการ    
- มีความคุม้ค่าเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ แต่จะมีปัญหาอุปสรรค  ๑  รายการ คอื โครงการ
จัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกาย ที่ติดต้ังใกล้ที่ทาํการ อบต.ทําให้ประชาชนไม่เข้ามาเล่นเน่ืองจากเกรง
ว่าทรัพย์สินในอาคารอาจได้รับความเสียหายหรือสูญหายควรย้ายสถานที่ติดต้ังให้เหมาะสม 

 ประเภทพัสดุ  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวน  ๕  โครงการ 
-  มีความคุ้มคา่เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ 

 จึงขอรายงานให้สภาฯได้ทราบ 
ที่ประชุม  ทราบ 
  ๔.๒ รายงานฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ (หัวหน้าส่วนการคลัง) 
ประธานสภาฯ  เชิญ หัวหน้าสว่นการคลัง 
นายอําพล  เรียนประธานสภาฯ กระผม นายอําพล  สีสว่าง  หัวหน้าส่วนการคลัง นําเรียนฐานะ 
การเงินและการคลัง ณ  วันที ่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ดังนี้ 
  ประมาณการรับตามข้อบัญญติั ๑๕,๓๘๓,๐๐๐  บาท 
  รายรับตามข้อบัญญัติ             ๔,๙๗๘,๔๑๑.๗๔ คิดเป็น   ๓๒.๓๖        % 
  ประมาณการจ่ายตามข้อบัญญัติ  ๑๕,๓๘๓,๐๐๐  บาท 
             รายจ่ายตามข้อบัญญัติ     ๔,๑๓๖,๘๑๒.๔๔ คิดเป็น   ๒๖.๘๙%  
   รายรับจริง(รวมเงินอุดหนุน)                     ๖,๔๐๒,๘๗๒.๐๔        บาท 
   รายจ่ายจริง(รวมเงินอุดหนุน)                   ๕,๕๕๘,๑๗๒.๗๔         บาท 
   เงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภท                ๑๑,๖๖๓,๘๔๙.๓๑        บาท  

        
  และเมื่อทราบฐานะการเงินการคลังแล้ว ขณะน้ีการดําเนินการโครงการต่าง ๆ จึง 
จําเป็นต้องชะลอไว้เน่ืองจากไม่มีรายได้เพียงพอ  หากไม่เกิดเหตุการณ์เร่งด่วน  จึงขอให้แจ้งให้สมาชิกอบต.และ
ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ 
ประธานสภาฯ  ท่านผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อสงสัยหรือไม่  
นายอําพล  กระผมขอแจ้งเพ่ิมเติม เจ้าหน้าที่ได้แจกหนังสือรับรองการหักภาษีรายได้ ณ ที่จ่าย      
ขอให้ท่านได้รบีไปย่ืนต่อสรรพากรอําเภอภายในสิ้นเดือนมีนาคมน้ี  หรอืให้รีบดําเนินการไม่ควรเกินวันที่ ๒๕  
มีนาคม ๒๕๕๕ เพราะคนจะเยอะ ขอให้ไปดําเนินด้วยตนเองเพราะเจ้าหน้าที่จะสอบถามเรื่องคู่สมรส การประกอบ 
อาชีพ  อ่ืน ๆเป็นต้น ให้เตรียมหลักฐานของตนเองและคู่สมรสไปด้วย 
ประธานสภาฯ  เชิญ ปลัด อบต. 
ปลัด อบต.  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉนันางบูชารัตน์   
สนจิตร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ขอแจ้งเร่ืองด่วน ๑ เร่ือง รายละเอียด ดังน้ี กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบล จัดทําแผนงาน/โครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ให้เป็นไปตามที่นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีได้กําหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระ
แห่งชาติ  โดยได้จัดสรรงบประมาณให้ อปท.ดําเนินการและให้เสนอโครงการ โดยมีกิจกรรมที่กําหนด ดังน้ี 
  ๑.กิจกรรมการป้องกัน การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การรณรงค์  และการมสี่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประกอบด้วย 
   ๑.๑ การส่งเสริมสนับสนุนจัดต้ัง/ฟ้ืนฟูผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตา 
สับปะรด)  ให้มีการจัดประชุมทุกหมู่บ้าน  สนับสนุนงบประมาณ หมู่บ้านละ ๕๐๐/เดือน 
   ๑.๒ การส่งเสริมสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจในระดับตําบลในการต้ังด่านตรวจตรา 
และเฝ้าระวังในพ้ืนที่  สนับสนุนงบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท/เดือน  



   ๑.๓  การป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการติดต้ังกล้อง CCTVและก่อสร้างลานกีฬา/สนาม
กีฬา    อบต.ได้เสนอโครงการติดต้ังกล้อง CCTVและก่อสร้างสนามฟุตซอล ข้างที่ทํากรอบต.สําหรับการติดต้ังกล้อง 
อยู่ระหว่างการสํารวจสถานทีเ่พ่ือกําหนดแผนผังในการติดต้ัง ขอให้ท่านผู้นําได้ให้ข้อมลูในพ้ืนที่ด้วย 
 
  ๒. กิจกรรมการบําบัดฟ้ืนฟู  โดยการนําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการอบรม 
บําบัดรักษาอย่างสมัครใจหรอืก่ึงสมัครใจ  จัดสรรให้อบต.ละ ๑๗๕,๐๐๐  บาท หรือค่าใช้จ่ายให้ผู้เข้ารับการบําบัด  
๓,๕๐๐  บาท/คน  จํานวน  ๕๐  คน    ทั้งน้ีขอให้ท่านสมาชิกอบต.หรือผู้นําชุมชนได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ติดยามา
บําบัดหรือแจ้งผู้ปกครอง สถานที่บําบัดยังไม่ได้กําหนดคาดว่าต้องบูรณการในระดับอําเภอ  ดังนั้น การเชิญชวนผู้
ติดยามาเข้ารับการบําบัดต้องขอความร่วมมือท่านส.อบต.ซึ่งเป็นบุคคลทีม่ีบทบาทอย่างย่ิงในชุมชน 
นายประสาท  กระผมขอนําเรียนว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะให้ผูนํ้าชุมชนไปเชิญชวนเยาวชนหรือผู้ติดยามา 
บําบัดเพราะเคยดําเนินการมาแล้วไม่ได้ผล และหากไปบอกว่าลูกเขาติดยา ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะไมย่อมรับว่าลูก 
ติดยาและหาว่าเจ้าหน้าที่ไปกล่าวหาอีก กระผมว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ผูนํ้าไปประชาสัมพันธ์ในเรื่องน้ี  ขอให้ 
ประสานกับฝ่ายตํารวจเพราะมีข้อมูลอยู่แล้ว  และอีกอย่างเป็นกิจกรรมทีเ่คยดําเนินการมาแล้วแต่ไม่ได้ผล 
 
นายก อบต. การดําเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในคร้ังน้ีถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลและขณะน้ีปัญหายาเสพติดเป็นปัญหารุนแรงในสังคม  จะมีปัญหาอย่างไรก็ต้องดําเนินการแก้ไขและต้องขอ
ความร่วมมือกับทุกท่าน เพราะการทํางานด้านยาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือกับทกุภาคส่วน และต้องแต่งต้ัง
คณะทํางานชุดเฉพาะกิจในตําบล ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง กํานันผู้ใหญ่บ้าน ผูนํ้าชุมชน ส.อบต. ร่วมด้วย 
ส่วนจะทํางานกันอย่างไรต้องปรึกษาหารือกันในรายละเอียด ทั้งการต้ังด่านตรวจตราและเฝ้าระวัง การบําบัดฟ้ืนฟู    
ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  
ปลัด อบต.  สําหรับการติดต้ังกล้อง CCTV  น้ัน  ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปสํารวจในเบ้ืองต้นและได้ประสาน 
ไปยังผู้บริหารสถานศึกษาทกุแห่ง ได้แจ้งว่าในพ้ืนที่โรงเรียนก็มีความเสีย่ง จึงเสนอให้ดําเนินการไปติดต้ังในบริเวณ 
โรงเรียนหรือรอบนอกโรงเรียนด้วย  จึงแจ้งสภาอบต.เพ่ือทราบ และขออนุญาตประธานสภาฯ แจ้งทีป่ระชุม 
เพ่ิมเติมอีก ๑ เร่ือง คือ ตามท่ีจังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งการจัดโครงการ”เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัด 
ทุกข์ บํารุงสุข สร้างร้อยย้ิมให้ประชาชน” ในวันพุธที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา๐๘.๓๐ น. ณ  ตลาดกลาง 
ท่าแร้ง  ตําบลท่าแร้ง  อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งให้องค์การบริหารสว่นตําบลสรุปปัญหาความ 
ต้องการของราษฎร ซึ่งเป็นปัญหาในระดับหน่วยงานไม่สามารถดําเนินการได้ จํานวนไม่เกิน ๕  ปัญหา ซึ่งอบต.ได้ 
นําเสนอและรายงานไปยังอําเภอเรียบร้อยแล้ว และได้มที่านสมาชิกหมู่ที่ ๒ ได้เสนอปัญหากระแสไฟฟ้าตก บริเวณ 
ถนนสาย ๙ R ทําให้เคร่ืองใช้ในครัวเรือนได้รับความเสียหาย และได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้าน 
แหลมแจ้งว่าเพราะมีการใช้ไฟเกินเน่ืองจากบริเวณน้ันใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เก่ียวกับการทํานากุ้งและบ่อปลา และ 
ทางการไฟฟ้าไม่มีงบประมาณที่จะเพ่ิมกําลงัไฟฟ้าได้   จึงอยากจะเสนอเร่ืองน้ีในทีประชุมจะได้หรือไม่  ดิฉันขอแจ้ง 
เป็น  ๒  ประเด็น กล่าวคือ ในเร่ืองกระแสไฟฟ้าตก  ซึ่งได้มีเร่ืองแจ้งที่ประชุมครั้งที่แล้ว มีหมูท่ี่ ๒ ,๓ ,๗ ขอให้ท่าน 
สมาชิกได้สํารวจครัวเรือนพร้อมทั้งรายช่ือ ที่อยู่ ลายมือช่ือ แจ้งว่าครัวเรือนเหล่าน้ีกระแสไฟฟ้าตก พร้อมทั้งแผนที่  
แจ้งมายัง อบต.จะทําเรื่องไปที่ การไฟฟ้าทั้ง ๒  แห่ง  และ กรณีจะนําเรื่องน้ีเข้าที่ประชุมเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
สอบถามหน่วยงานรับผิดชอบในที่ประชุม    จะประสานไปยังปลัดวัชราภรณ์ ปลัดอําเภอผู้รับผิดชอบโครงการน้ี ว่า 
จะบรรจุเร่ืองน้ีเข้าไปได้หรือไม่  อันดับแรกขอให้ท่านสมาชิกดําเนินการตามที่แจ้งและรีบทําเรื่องมาที่หน่วยงาน 
นายก อบต.  สืบเน่ืองจากที่ปลัดอบต.ได้แจ้งน้ัน  บริเวณตลาดกลางเราจะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้ท้องถิ่นสวยงาม  อบต.จะปลกูต้นไม้และปูหญ้าตลอดแนวรูปแบบ
เหมือนกับที่เราดําเนินการที่หน้าร้านอาหารจันทน์ผา  และจะย้ายเครื่องออกกําลังกายฝั่งสํานักงานไปไว้ฝั่งโน้นให้
เป็นสัดส่วน ดังน้ัน จึงขอความร่วมมือท่านผูนํ้าชุมชนเช่นเดิมและจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 
เพ่ือเร่งต้นไม้ให้ต้ังตัวได้ และจะต้องเตรียมพ้ืนที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและรองผู้ว่าฯ ปลูกต้นไม้ด้วย   
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกมีเรื่องเสนอที่ประชุมหรือไม่ 
นายเอกราช  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเอกราช  โครงเซ็น ส.อบต.หมู่ที่ ๒  กระผมขอปรึกษา 
และขอสอบถามไปยังผู้บริหาร  ๓ เร่ือง คือ 



 
  ๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายคลองชลประทาน  ๙  R กล่าวคือมีปัญหาว่า 
ทางหลวงชนบทได้มาสํารวจออกแบบเพ่ือก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ถนนสายคลองชลประทาน ๙ R ว่าจะไม่
สามารถออกแบบและก่อสร้างได้เพราะพ้ืนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนดจะต้องขยับท่อประปาจะหารือว่าใช้
งบอบต.ดําเนินการขยับท่อประปาได้หรือไม่ 
  ๒. ตามท่ีหมู่ที ่๒ ได้แจ้งให้ทางอบต.ประสานหน่วยงานชลประทานเพ่ือขอใช้พ้ืนที่ 
บริเวณบ้านพักชลประทานเพ่ือก่อสร้างเป็นสนามกีฬาหมู่บ้านและได้รับทราบว่าทางชลประทานได้แจ้งมาแล้วให้ 
อบต.จัดทําเอกสารให้ทางหน่วยงานชลประทาน ไม่ทราบว่าดําเนินการไปข้ันตอนใด  คิดว่าทางชลประทานไม่ได้ 
ตอบปฏิเสธการขอใช้ก็ทําใหห้มู่บ้านมีความหวัง 
  ๓. ตามท่ีแจ้งเรื่องกระแสไฟฟ้าตกบริเวณถนนสาย ๙ R  จะรีบดําเนินการตามที่แจ้งและ 
ประสานกับทางอบต.หากสามารถทําเรื่องเข้าไปในการประชุมโครงการผู้ว่าในคร้ังนี้ได้ โอกาสการแก้ไขเรื่องน้ี ก็มี 
มากเพราะเราเคยดําเนินการและประสบความสําเร็จมาแลว้เมื่อครั้งท่านผู้ว่าประสงค์  พิทูลกิจจามาที่มัสยิดหัว 
ตะเข้   
ประธานสภาฯ  เชิญ  นายก อบต. 
นายก อบต.  ตอบที่คุณเอกราช ส.อบต.หมู่ที่ ๒   
  ข้อ ๑. ทางประปาขณะน้ีได้ส่งงานแล้ว และทางอบต.ไม่สามารถไปดําเนินการใน 
ทรัพย์สินของประปาได้ กระผมไปตรวจดูแล้ว ประปาได้วางท่อชิดเสาไฟฟ้าไม่สามารถขยับได้อีก   
  ข้อ ๒. ได้มอบให้หัวหน้าส่วนโยธา ดําเนินการและขณะน้ียอมรับว่างานส่วนโยธามีมาก 
ทั้งงานออกแบบโครงการเร่งด่วน  คุมงานก่อสร้างของอบต. งานขออนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านเรือน แต่ได้มอบงาน
ให้เร่งดําเนินการแล้ว 
  ข้อ ๓. ขอให้ทางหมู่บ้านที่มีปัญหาเร่ืองกระแสไฟฟ้าตก เช่น หมู่ที่ ๒  ให้ดําเนินการ 
ตามท่ีแจ้ง 
นายฉัตรชัย  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายฉัตรชัย  คาํเกลี้ยง  ส.อบต.หมู่ที่ ๕  ขอให้ส่วนโยธาไป 
สํารวจความเสียหายสะพานเจ๊กกา  หมูท่ี่ ๕  ด้วยเพราะได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าไม้ชํารุดไปหลายแผ่น อาจเกิด 
อุบัติเหตุได้ เพราะชาวบ้านใช้เส้นทางน้ีไปรับส่งนักเรียน 
นายนคร  เรียนประธานสภา กระผมนายนคร สร้อยมาลี ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ขอให้ไปซ่อมแซมถนนที่ 
เป็นหลุมเป็นบ่อในหมู่บ้านด้วย  ได้ทําเรื่องแจ้งมายังอบต.แล้ว 
นายก อบต.  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ยังไม่ได้ดําเนินการซ่อมแซมถนนใด ๆ ดังน้ัน ขอรับทราบข้อมูลไว้ 
เพ่ือดําเนินการ ต่อไป 
ประธานสภาฯ  ที่ประชุมมีเรื่องเสนอหรือไม่  หากไม่มีขอปิดประชุม                    

ปิดประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
(ลงช่ือ)     บูชารัตน์     สนจติร์     ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางบูชารัตน์     สนจิตร์) เลขานุการสภาอบต. 
 

(ลงช่ือ)     อานนท์   เขียวแพร      ประธานสภาอบต. 
(นายอานนท์   เขียวแพร)   

กรรมการตรวจรายงานการประชุม (ลงช่ือ)     เอกราช โครงเซ็น  ส.อบต.หมู่ที่  ๒ 
(นายเอกราช โครงเซ็น) 

(ลงช่ือ)     นาฎอนงค์  เพชรลูก     ส.อบต.หมู่ที่  ๖ 
(นางนาฎอนงค์  เพชรลูก) 

(ลงช่ือ)     รัตนา     กาประสิทธ์ิ   ส.อบต.หมู่ที่  ๗ 
(นางรัตนา     กาประสิทธ์ิ) 
 
 



-๑- 
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 
สามัญ สมัยท่ีหนึ่ง   ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
วัน  พุธ  ที่  ๒๙   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

…………………………………………. 
 

ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  จังหวัดเพชรบุรีได้จัดโครงการ”เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข 
สร้างร้อยย้ิมให้ประชาชน” ในวันพุธที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา๐๘.๓๐ น. ณ  ตลาดกลางท่าแร้ง  ตําบลท่า
แร้ง  อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือบริการออกหน่วยบริการให้กับประชาชน โดยจังหวัดได้นําหน่วย
บริการภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนออกไปพบปะเย่ียมเยียนราษฎรในพ้ืนที่ห่างไกล  
ที่ประชุม  ทราบ  
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  สมัยสามัญ 

สมัยท่ีสี่  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  วันที่   ๑๕ ธนัวาคม   ๒๕๕๔  (เอกสารประกอบระเบียบ
วาระการประชุม ชุดท่ี ๑) 

ประธานสภา อบต.  ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ตรวจสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าแร้ง สมยัสามัญ  สมัยที่สี่  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  วันที่  ๑๕     
ธันวาคม  ๒๕๕๔  จํานวน   ๑๐     หน้า ทีแ่จกให้ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่หากไม่มี
แก้ไขขอมติรับรอง 

มติที่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ระเบยีบวาระที่   ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
๓.๑ กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕๕ และกําหนดประชุมสามัญสมัยแรก
ประจําปี ๒๕๕๖ 

ประธานสภาอบต. เชิญเลขานุการสภาอบต.ช้ีแจง  
เลขานุการสภาฯ  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 ) มาตรา  53 “ ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยเล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลจะกําหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 11  (3) “สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบล ให้สภาองค์การบริหารสว่นตําบลกําหนดว่าปีน้ันจะมีสมัยประชุมสามญัประจําปีกี่สมัย  แต่ละ
สมัยในปีน้ันจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีน้ันมีกําหนดก่ีวัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามญัประจําปี
สมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน”  และข้อ ๒๑ “การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีน้ัน วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปี
ถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้นําความในข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
ประธานสภาอบต.  กระผมจึงขอให้สภาอบต.กําหนด 
มติที่ประชุม      มติที่ประชุมได้กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕๕ และกําหนดสมัยประชุมสมญัของปี
ถัดไป   ดังนี้ 
       กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  ๒๕๕๕ 
   -สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่สอง  เดือน มิถนุายน  ๒๕๕๕  กําหนด ๑๕ วัน เร่ิมต้ังแต่
วันที่  ๑๕  มิถนุายน  ๒๕๕๕ 
   - สมัยประชุมสามัญ  สมัยที ่สาม  เดือน สงิหาคม ๒๕๕๕  กําหนด ๑๕  วัน เร่ิมต้ังแต่
วันที่ ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 



 
- สมัยประชุมสามัย สมัยที่ สี่ เดือน ธันวาคม  ๒๕๕๕  กําหนด ๑๕  วัน  เริ่มต้ังแต่ 

วันที่  ๑๕    ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
        กําหนดสมัยประชุมสามญัสมัยแรกของปี  ๒๕๕๖ 

- สมัยประชุม สมัยที่ หน่ึง  เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  กําหนด  ๑๕  วัน เริ่มต้ังแต่ 
วันที่  ๑๕   กมุภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
 

๓.๒  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
จํานวน  ๑ โครงการ (เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมชุดที่     ) 
  ๑. โครงการติดต้ังระบบเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติหอกระจายข่าว(ชนิดไร้
สาย พร้อมชุดลูกข่าย หมูท่ี่ ๒ (คลองจาก) งบประมาณ  ๗๗,๐๐๐  บาท  

ประธานสภาฯ  เชิญ  นายกอบต.ชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต.  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเสน่ห์   แก้วระยับ นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลท่า

แร้ง ขอชี้แจงเรื่องเหตุผลความจําเปน็ในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปติดต้ังระบบ
เครื่องกระจายเสียงอัตโนมัติ  เนื่องจากบรเิวณคลองจากจนถึงมัสยิดหวัตะเข้  ไม่สามารถรับ
ข้อมูลข่าวสารจากทาง อบต.ได้ เพราะหอกระจายขา่วทีติ่ดต้ังที่ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ไม่
สามารถส่งสญัญานถึง    และปัจจุบนัขอ้มูลจากทางราชการแจ้งไปยังพี่น้องนัน้หลายๆ 
หน่วยงาน ได้ให้อบต.เป็นหน่วยงานแจ้ง  ดังนั้น เม่ือพจิารณาแล้ว จึงเห็นสมควรติดต้ังหอ
กระจายขา่วเพิ่มเติม เชญิ ปลัด อบต.ชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดของชุดอุปกรณแ์ละระเบียบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย 

ปลัด อบต. เรียนประธานสภา ฯ ผู้เขา้รว่มประชุมทุกท่าน สาํหรบัรายละเอียดการโอนงบประมาณและชุด
อุปกรณ์เครื่องกระจายเสียง มีดังนี้  

 
แผนงาน/งาน โครงการ งบประมาณ(บาท) คงเหลือ

(บาท) 
1.แผนงานงบกลาง 
-งบกลาง 
ขอโอนงบประมาณเพ่ือไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่
ดังน้ี 

เบ้ียยังชีพคนชรา ต้ังไว้    ๖๓๐,๐๐๐  บาท 
โอนไปแล้ว ๓๐๐,๐๐๐ 
ขอโอนคร้ังนี้   ๗๗,๐๐๐  

 
 
๓๓๐,๐๐๐ 
 

แผนงาน/งาน โครงการ/งาน งบประมาณ (บาท) คงเหลือ
(บาท) 

1)แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
-งบลงทุน 
 
 
 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ัเคร่ืองกระจาย
เสียงทางไกลอัตโนมัติ(ชนิดไร้สาย)
พร้อมภาครับสัญญาณพร้อมชุดลูก
ข่าย หมู่ที ่๒  จํานวน  ๑  จดุ  
(ตามแบบแปลนอบต.กําหนด) 

 
 
ต้ังไว้          -   บาท 
โอนเพิ่ม   ๗๗,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ 
ข้อ ๒๗  “ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาํให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ 

  เพ่ือให้มีการดําเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควร
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามในรายละเอียดหรือมีข้อสงสัยประการใดหรือไม่  หากไม่มขีอมติที่

ประชุม 
มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนงบประมาณได้เป็นเอกฉันท์ 

 
๓.๓ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕ จํานวน  ๑   
โครงการ   
๑. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าทางเข้าโรงเรียนพัฒนศาสตร์ หมู่ที ่๔ ระยะทาง 
๑๓๘.๐๐  เมตร  กว้าง ๐.๔๐  เมตร  ลึก  ๐.๕๕  เมตร  งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐.-บาท 

ประธานสภาฯ  เชิญ  นายก อบต.ชี้แจง 
นายก อบต.  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเสน่ห์  แกว้ระยับ  นายกอบต. ช้ีแจงการขออนุมัติสภาฯ
เพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จํานวนเงิน  ๒๘๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือก่อสร้างโครงการรางระบายนํ้า ทางเข้า
โรงเรียนพัฒนศาสตร์ หมู่ที ่๔  สาเหตุเน่ืองจากเมื่อฝนตกปีที่แล้ว นํ้าได้เอ่อล้นท่วมหน้าโรงเรียนเอ๊ียะฮ์ยาอิยะห์ ,
และโรงเรียนพัฒนศาสตร์ และบ้านเรือนบริเวณน้ันเพราะนํ้าไม่มีทางระบาย  ดังนั้น จึงได้ให้ส่วนโยธาสํารวจและ
ออกแบบ และให้นํ้าระบายมาทางถนนด้านหน้าเพ่ือไปเช่ือมกับคลองไส้ไก่หน้าโรงเรียนบ้านท่าแร้ง  และ
งบประมาณที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๘๙  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น...” จึงขอใหส้ภา อบต.ท่าแร้งพิจารณา 
            
ประธานสภาฯ ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามในรายละเอียดหรือมีข้อสงสัยประการใดหรือไม่  หากไม่มขีอมติที่

ประชุม 
 
มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมได้เป็นเอกฉันท ์
  ๓.๔  การพิจารณาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน(นักพัฒนาชุมชน) 
ประธานสภาฯ  เชิญ เจ้าหน้าที ่
นงสาวนํ้าผึ้ง  เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนํ้าผึ้ง  แซ่เอ็ง  นักพัฒนาชุมชน ขอแจ้งการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ประจําปี  ๒๕๕๕   ได้ต้ังงบประมาณไว้     ๕๐,๐๐๐  บาท ขอให้คณะกรรมการคัดเลือก
อุปกรณ์กีฬาระดับหมู่บ้าน ได้พิจารณาคัดเลือก ในเบ้ืองต้นขอให้พิจารณาในวงเงินจัดซื้อหมู่ละ ๖,๐๐๐  บาท ส่วน
งบประมาณที่เหลือจะซื้ออุปกรณ์กีฬาสําหรับการแข่งขัน  ขอให้จัดส่งภายในสัปดาห์หน้า เพ่ืองานพัสดุจะได้เร่ง
ดําเนินการจัดซื้อ และนักกีฬาหมู่บ้านจะได้ฝึกซ้อม  สําหรบัห้วงระยะเวลาการแข่งขันกีฬาตําบล จะปรึกษาหารือ
กันอีกครั้งหน่ึง เน่ืองจากขณะน้ียังไม่มีงบประมาณดําเนินการจัดการแข่งขัน 
มติที่ประชุม  ทราบ 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองอ่ืน ๆ  
  ๔.๑ รายงานการใช้พัสดุประจําปี ๒๕๕๔  (นักวิชาการพัสดุ) 
ประธานสภาฯ  เชิญเจ้าหน้าที่ 
นางเอมวรรณ  เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางเอมวรรณ  ภูกิจ  นักวิชาการพัสดุ  ดิฉันขอรายงานการ

ประเมินผลการใช้ประโยชน์ของพัสดุ ประจําปี ๒๕๕๕๔  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง
ซึ่งบัดน้ี คณะกรรมการฯได้ประเมินแล้วผลสรุป ดังน้ี  ขอให้ทุกท่านดูเอกสารประกอบท่ีแจกให้
ด้วย 

 ประเภทพัสดุ  ครุภัณฑ์  จํานวน  ๖  รายการ    มีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ แต่
จะมีปัญหาอุปสรรค  ๑  รายการ คือ โครงการจัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกาย ที่ติดต้ังใกล้ที่ทําการ 
อบต.ทําให้ประชาชนไม่เข้ามาเล่นเน่ืองจากเกรงว่าทรัพย์สินในอาคารอาจได้รับความเสียหายหรือ
สูญหายควรย้ายสถานที่ติดต้ังให้เหมาะสม 

 ประเภทพัสดุ  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวน  ๕  โครงการ  มีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณ 

  ดิฉันจึงขอรายงานให้สภาฯได้ทราบ 
ที่ประชุม  ทราบ 
  ๔.๒ รายงานฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ (หัวหน้าส่วนการคลัง) 
ประธานสภาฯ  ............................................................................................................................ 
ที่ประชุม  ........................................................................................................................... 
  ๔.๓ .................................................................................................................. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑- 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลท่าแร้ง 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
วัน  พฤหัสบดี  ที่  ๑๕   เดือน ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

…………………………………………. 
 

เปิดประชุม  เวลา  09.30  น. 
เมื่อถึงเวลาประชุม  นางบูชารัตน์  สนจิตร ์   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

ได้ตรวจนับองค์ประชุม  ครบองค์ประชุม  จึงเรียนเชิญ นายอานนท์   เขียวแพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเปิดประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ  ๑.๑ นายอําเภอบ้านแหลม อนุญาตให้นางนาฎอนงค์   เพชรลูก  ลาออกจากตําแหน่ง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  มผีลต้ังแต่  วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔และให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าแร้ง จัดให้มีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง แทนตําแหน่งท่ีว่าง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง 

๑.๒  การจัดโครงการจัดพิธทีําบุญส่งทา้ยปีเก่าต้อนรับปใีหม่ ประจําป ี๒๕๕๕ 
วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๙   ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

ประธานสภาฯ  เชิญนายก อบต.ช้ีแจงเพ่ิมเติม 
นายก อบต.  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต. ที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ
แจ้งกําหนดจัดงานทําบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ปีน้ีจะจัดในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔  กิจกรรม
ประกอบด้วย  เวลา  ๐๘.๐๐ น. กิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดถนนหนทาง ต่าง ๆ   

เวลา   ๐๙.๓๐ น. ทําบุญเลีย้งพระและผู้นําศาสนา ณ ทีท่ําการ อบต.  
เวลา ๑๒.๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  

๑.๓  การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี ๒๕๕๕   
วันศุกร์  ที่  ๑๓  มกราคม ๒๕๕๕ 

ประธานสภาฯ  เชิญนายก อบต.ช้ีแจงเพ่ิมเติม 
นายก อบต.  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต. ที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ
แจ้งกําหนดการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๕ ปีน้ีจัดในวันศุกร์  ที่ ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๕ เร่ิม เวลา 
๑๗.๐๐ น.  เวทีกลางจะมีการแสดงของเด็กนักเรียน การแข่งขันเกมส์ต่าง ๆ ลานการละเล่นเพ่ือส่งเสริม
นันทนาการเด็ก การแข่งขันตอบปัญหาเพ่ือพัฒนาทักษะด้านอารมณ์         เป็นต้น  
ที่ประชุม  ทราบ 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  สมัยวิสามัญ 

สมัยท่ีหนึง่  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  วันที่   ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔  (เอกสารประชมุ  
ชุดท่ี ๑) 
 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

ประธานสภา อบต.  ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ตรวจสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าแร้ง วิสามัญ  สมัยที่หน่ึง  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  วันที่  ๑๕     
พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  จํานวน   ๕    หน้า ที่แจกให้ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่หากไม่มี
แก้ไขขอมติรับรอง 

มติที่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท ์
 

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   ๓.๑ การเลือกรองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลท่าแร้ง แทนตําแหน่งที่ว่าง 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯช้ีแจงระเบียบและขั้นตอนการเลือก 
เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.นายกอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
   ขอช้ีแจงระเบียบปฏิบัติ ในการเลือกรองประธานสภาองค์การคบริหารสว่นตําบล ซึ่งให้
ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ดังน้ี 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับสภาท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 
๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  กลา่วคือ 

“ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสทิธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นคน
หน่ึงที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอน้ันต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสทิธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือที่เสนอไม่จํากัดจํานวน และ
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่าน้ัน โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ที่ถูกเสนอช่ือคนละหน่ึง
ช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
เลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดน้ัน โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการ
เลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
   วิธีจับสลากใหป้ระธานที่ประชุมดําเนินการให้ผู้ได้คะแนนสงูสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน
ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จบัสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้จัดทําบัตรสลาก ชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกันตามจํานวนเท่ากับจํานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า 
“ไม่ได้รับการเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”   
ประธานสภาฯ   ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาอบต. ท่าแร้ง มขี้อสงสัยเก่ียวกับระเบียบและ
ขั้นตอนการเลือกประธานสภาหรือไม่  หากไม่มีข้อสงสัย จะได้เร่ิมดําเนินการเลือก  ขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือผู้ที่ตน
เห็นสมควารให้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง พร้อมผู้รับรอง 
นางนาฎอนงค ์  เรียนประธานสภาอบต.ดิฉันนางนาฎอนงค์  เพชรลูก  ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ขอเสนอนายอําภา  
เอมหลํา  ส.อบต.หมู่ที่ ๔  เป็นรองประธานสภา อบต.ท่าแร้ง 
ประธานสภาอบต. ขอผู้รับรอง 
ผู้รับรอง     สมาชิกสภาอบต. จํานวน   ๑๓ คน 
ประธานสภาฯ  มีผู้รับรองครบตามระเบียบ  และไม่มผีู้ใดเสนอรายช่ืออีก สรุปว่า นายอําภา  เอมหลํา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล หมู่ที ่๔ เป็นผู้ได้รับเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง ให้ดํารง 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
ตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารสว่นตําบลท่าแร้ง  จะได้รายงานนายอําเภอบ้านแหลมเพ่ือแต่งต้ังโดยเร็ว  
เชิญคุณอําภา  เอมหลํา 
นายอําภา  เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน กระผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกที่ได้เลอืก
กระผมให้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาฯ กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกําลังความสามารถ ขอบคณุครับ 
   ๓.๒ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2555 
ประธานสภาฯ  เชิญปลัด อบต. 
ปลัดอบต.  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา ดิฉันนางบูชารัตน์  สนจิตร์  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าแร้ง  ด้วยผู้บริหารได้พิจารณาขอโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายจ่ายใหมแ่ละงบประมาณ
ที่ต้ังไว้ไม่พอจ่าย   จํานวน  ๒  รายการ ประกอบด้วย 

๑)  โครงการจัดซื้อเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติพร้อมติดต้ัง หมู่ที่ ๕ (หน้าร้านจันทน์ผา)จํานวนเงิน 
๕๘,๐๐๐ บาท 

๒) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง   จํานวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  
หลักการและเหตุผล 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการให้ครอบคลมุมากยิ่งข้ึน  

๒. เพ่ือเป็นการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ใหใ้ช้งานในราชการได้เป็นปกติ 

 รายละเอียด ดังน้ี 
 

แผนงาน/งาน โครงการ งบประมาณ(บาท) คงเหลือ
(บาท) 

1.แผนงานงบกลาง 
-งบกลาง 
ขอโอนงบประมาณเพ่ือไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
และงบประมาณที่ต้ังไว้ไม่
พอจ่าย  ดังนี้ 

เบ้ียยังชีพคนชรา ต้ังไว้    ๖๓๐,๐๐๐  บาท 
โอนไปแล้ว ๑๘๐,๐๐๐บาท 
ขอโอนคร้ังนี้ ๒๕๘,๐๐๐  

 
 
๑๙๒,๐๐๐ 

แผนงาน/งาน โครงการ/งาน งบประมาณ (บาท) คงเหลือ
(บาท) 

1).แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
-งบลงทุน 
 
 
 
 
 
 
๒)แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-งบลงทุน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1.ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  
 
 
ค่าครุภัณฑ์ 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดต้ัง
ระบบเคร่ืองกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) 
ชุดลูกข่าย หมูท่ี่ ๕  จํานวน  ๑  จุด  

 
 
ต้ังไว้  ๑๐๐,๐๐๐     บาท 
โอนเพิ่ม   ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
ต้ังไว้      -          บาท 
โอนเพิ่ม  ๕๘,๐๐๐บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ 
ข้อ ๒๗  “ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาํให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชมุ 
มติที่ประชุม อนุมัติเปน็เอกฉันท ์
  ๓.๓ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕ (เอกสาร 

ประกอบ ชุดท่ี ๓  (ปลัด อบต.) 
ประธานสภาฯ  ผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จํานวน  

๕  โครงการ งบประมาณ   ๑,๐๖๒,๐๐๐  บาท  เชิญ ปลัด อบต. 
ปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางบูชารัตน์  สนจิตร์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  ผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จํานวน  ๕  โครงการ งบประมาณ  ๑,๐๖๒,๐๐๐  บาท  
รายละเอียด ดังน้ี 

 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายคลองมอญ  หมู่ที ่๓ จํานวนเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท 

ระยะทาง  ๒๐๐.๐๐  เมตร   กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า ๘๐๐   ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉล่ียข้างละ  ๐.๒๕  เมตร และวางท่อ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐  เมตร ๒  จุดๆละ ๕  ท่อน  (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กําหนด) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ปรากฏในแผนสามปี ลําดับที ่ ๓ หน้า ๑๒๘) 
 

๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ผัก  หมูท่ี่ ๕ จํานวนเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท 
ระยะทาง  ๒๐๐.๐๐  เมตร   กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร หรอืพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  ๘๐๐  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉล่ียขา้งละ  ๐.๒๕  เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนสามปี ลําดับที่ ๔๗ หน้า ๔๕) 

 
๓. โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก (ซอยนาคสุข) หมูท่ี่ ๗)  จํานวนเงิน  ๒๓๓,๐๐๐   บาท 
โดยวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร  จํานวน  ๒๓๐  ลกู พร้อมบ่อพัก คสล. จํานวน  ๒๗ บ่อ
ระยะทาง  ๒๕๐    เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กําหนด)   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(ปรากฏในแผนสามปี ลําดับที่ ๕๖ หน้า ๔๖) 
 
๔. โครงการก่อสร้างถนนหินผุหินคลุก สายบ้านนายพัด  บุญชูย่ิง หมู่ที่ ๒ จาํนวนเงิน  ๓๔,๐๐๐  บาท 
ระยะทาง  ๑๑๐  เมตร  กว้าง ๒.๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๔๐ – ๐.๖๐  เมตร มีปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒  ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ(ปรากฏในแผนสามปี  
ลําดับที่ ๑๖  หน้า ๔๑) 
 
๕. โครงการก่อสร้างถนนหินผุหินคลุก สายบ้านนางเกสร-บ้านนางกิมลั้ง  เพลาวรรณ์ หมู่ที่ ๑ จํานวนเงิน  
๓๒,๐๐๐  บาทระยะทาง  ๕๕  เมตร  กว้าง ๓.๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๔๐ – ๐.๕๐  เมตร มีปริมาณหินผุไม่
น้อยกว่า  ๑๐๒  ลกูบาศก์เมตร  หินคลกุไมน้่อยกว่า   ๑๖.๕   ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ(ปรากฏ
ในแผนสามปี ลําดับที่ ๓ หน้า  ๓๙) 

รวมงบประมาณทั้งสิน้      ๑,๐๕๙,๐๐๐         บาท 
 ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง มฐีานะการเงิน ดังน้ี 

-    มีเงินสะสม    ๕,๖๕๗,๘๑๔.๐๔  บาท  
-    เงินทุนสํารองเงินสะสม ๕,๐๖๘,๘๓๘.๗๐   บาท  
 



 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๘๙  
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น...” จึงขอใหส้ภา อบต.ท่าแร้ง
พิจารณา 
ประธานสภาฯ กระผมขอมติทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้เป็นเอกฉันท์ 
   ๓.๔  การย้ายศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็กวัดกุฎิ (ปลัด อบต.) 
ประธานสภาฯ  เชิญปลัดอบต. 
ปลัด อบต. ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุฎิ สังกัดกรมพัฒนาชุมชน เดิมน้ันได้ต้ังรวมกับศูนย์ 
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกุฎิ สังกัดกรมศานา โดยใช้อาคารเรียนของวัดกุฎิ น้ัน ต้ังแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน ไม่มี
เด็ก และครูผู้ดูแลเด็กจํานวน ๑  อัตรา ได้สั่งให้ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทองและยังไม่แจ้งยุบศูนย์  
และโรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๐๔.๐๖๑/๐๔๕ ลงวันที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งว่า
ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเมื่อวันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๔ ผู้ปกครองได้เสนอความต้องการให้มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในโรงเรียน เน่ืองจากปัจจุบันน้ีเด็กเล็กช่วงอายุ ๒ ขวบคร่ึงถึง ๓ ขวบ ในหมู่ที ่๔และหมูท่ี่ ๗ ผู้ปกครองได้
นําเด็กเข้าโรงเรียนในสถานศกึษาเอกชนในตัวเมืองและในสถานศึกษาเอกชนในเขตตําบลใกล้เคียง ทาํให้มีความ
กังวลเรื่องความปลอดภัยและภาระค่าใช้จ่าย  จึงเสนอให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
โรงเรียนบ้านท่าแร้ง  และผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) ได้จัดเตรียมอาคารสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้ว    
ดังน้ัน เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  จึงขอใหส้ภา อบต.ได้
พิจารณา ๒  ประเด็นดังน้ี 
 ๑. การพิจารณาย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุฎิ หมู่ที่ ๖ ไปอยู่ในโรงเรียนบ้านท่าแร้ง 

(สหราษฎร์) หมู่ที่ ๔ 
 ๒. หากที่ประชุมมีมติให้ย้ายศูนย์ ก็สมควรท่ีจะเปลี่ยนช่ือด้วย 
 จึงขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ กระผมขอมติทีป่ระชุม ทั้ง  ๒  ประเด็น 
มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ ดังน้ี 

๑.ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุฎิ หมู่ที่ ๖ ไปอยู่ในโรงเรียนบ้านท่าแร้ง 
 (สหราษฎร์) หมู่ที่ ๔ 

๒. เปลี่ยนช่ือจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุฎิ เปลี่ยนเป็น ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าแร้ง  
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมมมีติให้ย้ายศูนย์และเปลี่ยนช่ือ จะได้รายงานให้อําเภอและจังหวัด ทราบ 
ต่อไป 
   ๓.๕  การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าแร้ง (เจ้าหนา้ท่ีวิเคราะห์) 
ประธานสภาฯ  เชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ เรียนประธานสภา อบต.ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. กระผมนายณัฐชพันธ์  สุขุมานนท์  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ขอช้ีเร่ืองการแต่งต้ังคณะกรรมว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาการพัฒนาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล กล่าวคือขณะน้ีคณะกรรมการฯที่แต่งต้ังได้ครบวาระ ๒  ปี  ดังนั้น  
จึงขอให้สภาอบต.ได้พิจารณาคัดเลือก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล คณะละ ๓  ท่าน เพ่ือนายกอบต.ได้
พิจารณาแต่งต้ังฯ 
 
 
 
 



 
มติที่ประชุม  ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.ดังน้ี 

  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
  ๑.นายบุญเลิศ   บํารุงพงษ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลท่าแร้ง  หมู่ที ่ ๓ 
  ๒. นายอานนท์   เขียวแพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  หมู่ที ่ ๗ 
  ๓. นางนาฎอนงค์  เพชรลูก  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลท่าแร้ง  หมู่ที ่ ๖ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

ประกอบด้วย 
  ๑. นายสมศักด์ิ  สินคงอยู่   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลท่าแร้ง  หมู่ที ่ ๖ 
  ๒. นายนคร   สร้อยมาล ี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  หมู่ที ่ ๔ 
  ๓. นางรัตนา   กาประสิทธ์ิ  สมาชิกสาภองค์การบริหารสว่นตําบลท่าแร้ง  หมู่ที ่ ๗ 
 

ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมได้มีมีติคัดเลือกคณะกรรมการแล้วจะได้นําเสนอรายช่ือให้นายกอบต.
พิจารณาแต่งต้ังตามระเบียบต่อไป 

ระเบยีบวาระที่   ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  

   ๔.๑ รายงานฐานะการเงิน – การคลงั ณ ๓๐  กันยายน ๒๕๕๔(หัวหน้าส่วนการคลงั) 
ประธานสภาฯ  เชิญหัวหนา้สว่นการคลัง 
นายอําพล  เรียนประธานสภาฯ นายก อบต. รองนายก สมาชิกสภาอบต. กระผม นายอําพล  สี
สว่าง หัวหน้าส่วนการคลัง ขอรายงานฐานะการเงินการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งได้เจ้าหน้าที่ได้แจก
เอกสารประกอบวาระการประชุมให้ทุกท่าน กระผมขอนาํเรียน โดยสรุป ดังน้ี 
  รายรับจริงตามประมาณการข้อบัญญัติ ๑๖,๑๗๙,๗๔๑.๐๘  บาท  

(ประมาณการไว้ ๑๕,๓๒๗,๐๐๐  ) 
  คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๕.๕๖    (๘๕๒,๗๔๑.๐๘  บาท) 
  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  ๔,๙๐๗,๔๗๐.๖๐  บาท 
  รวมรายรับทั้งสิ้น ๒๑,๐๘๗,๒๑๑.๖๘  บาท 
  รายจ่ายจรวมประมาณการข้อบัญญัติ  ๑๔,๓๒๖,๑๖๘.๑๒  บาท 
     (ประมาณการไว้ ๑๕,๓๒๗,๐๐๐   บาท) 
  คิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๔๗             (๑,๐๐๐,๘๓๑.๘๘ บาท) 
  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาลระบุวัตถุประสงค์       ๔,๘๕๔,๔๗๐.๖๐  บาท 

 -เงินสะสม     ๕,๖๕๗,๘๑๔.๐๔  บาท  
-    - เงินทุนสํารองเงินสะสม  ๕,๐๖๘,๘๓๘.๗๐   บาท  

  จึงรายงานให้สภาอบต. ทราบ 
๔.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) 

ประธานสภาฯ  เชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
จนท.วิเคราะห์ฯ  เรียนประธานสภา อบต. นายกอบต. สมาชิกสภาอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
ณัฐชพันธ์  สุขมุานนท์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห็นโยบายและแผน แจ้งการรานงานการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนา  ประจี  ๒๕๕๔  ดังนี้ 
  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ในปีงบประมาณ 2554 องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าแร้ง ได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ดังนี้ 



 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพืน้ฐาน   
 มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน จํานวน 40 โครงการ   
 ดําเนินการจริงในปีงบประมาณ 2554  จํานวน 8 โครงการ  งบประมาณ 1,231,100.-บาท  
 คิดเป็นร้อยละ 20 ของโครงการทั้งหมด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคณุภาพชีวิต  
 มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน จํานวน 84 โครงการ  ดําเนินการจริงในปีงบประมาณ 2554   
 จํานวน 24 โครงการ  งบประมาณ 3,753,820.-บาท คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของโครงการ 
 ทั้งหมด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบ 
 เรียบร้อย 
  มีโครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น จํานวน 11 โครงการ ดําเนินการจริงใน 
 ปีงบประมาณ 2554  จํานวน – โครงการ  งบประมาณ   -  บาท คิดเป็นร้อยละ 0 ของ 
 โครงการทั้งหมด   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทนุ พาณิชยกรรม และการ 
 ท่องเท่ียว   
 มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน จํานวน 9 โครงการ  ดําเนินการจริงใน 
 ปีงบประมาณ 2554  จํานวน 4 โครงการ  งบประมาณ 120,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ  
 44.44 ของโครงการทั้งหมด   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรพัยากร ธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดล้อม   
 มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน จํานวน 18 โครงการ  ดําเนินการจริงใน 
 ปีงบประมาณ 2554  จํานวน 4 โครงการ  งบประมาณ 95,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ  
 22.22 ของโครงการทั้งหมด   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปัิญญาท้องถิ่น 
 มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน จํานวน 17 โครงการ  ดําเนินการจริงในปีงบประมาณ  

39.�  จํานวน 11 โครงการ  งบประมาณ 373,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 64.70 ของ 
 โครงการทั้งหมด   
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทีดี่ในองค์กร และการมีส่วนรว่มของ 
 ประชาชน   
 มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน จํานวน 33 โครงการ  ดําเนินการจริงใน 
 ปีงบประมาณ 2554  จํานวน 13 โครงการ  งบประมาณ 498,700.-บาท  คิดเป็นร้อยละ  
 39.39 ของโครงการทั้งหมด 
 และคะแนนความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๙- 

 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ประเด็น 

คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 30.42 52.44 17.14 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 34.33 52.01 13.66 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 19.44 62.05 18.51 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 23.15 56.13 20.72 
5.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 19.91 56.03 24.06 
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 25.90 59.96 14.14 
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 24.55 54.25 21.20 
8.  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 23.95 55.39 20.66 
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 26.82 54.44 18.74 

 

ผลรวมความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อผลการดําเนินงาน 25.38 55.86 18.76 

 
จึงรายงานใหท้ี่ประชุมสภาได้ทราบ 
มติที่ประชุม  :  ทราบ 
ประธานสภาฯ  ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนเสนอหรือไม่  
นายนคร   เรียนประธานสภา กระผมนายนคร  สร้อยมาลี ส.อบต.หมู่ที่ ๔  อยากจะถามว่า 
ไม่มีงบสําหรับซ่อมแซมไฟฟ้าเลยหรือครับ กระผมได้แจ้งจุดซ่อมแซมไปนานแล้ว เมื่อครั้งที่แล้วก็ขอโอน
งบประมาณไปซ่อม  
ปลัด อบต.  การซ่อมแซมไฟฟ้าเป็นเร่ืองของการจัดหาพัสดุประเภทไฟฟ้าและวิทยุ ส่วนการซ่อมแซม
ที่ขอโอนงบประมาณเป็นเร่ืองของการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ 
ถนน อาคาร  เป็นต้น คนละหมวดรายจ่าย และได้รับเร่ืองการซ่อมแซมไฟฟ้า ของหมู่ที่ ๔ แล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การดําเนินการและคนงานที่ดําเนินการขณะนี้อยู่ในระหว่างการดูแลไฟทางเฉลิมพระเกียรติ 
นายเอกราช  เรียนประธานสภาฯ กระผมขอแจ้งรายการซ่อมแซม ดังน้ี 

. ๑ ถนนชลประทาน ๙ R บริเวณปากทางซึ่งเป็นหลุมใหญ่มาก 

. ๒ ถนนหน้าบ้านนายอ่วนและขอติดต้ังหอกระจายข่าวแถวคลองจากเพราะบริเวณน้ัน 
ข่าวสารหมู่บ้านไปไม่ถึง ขอบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านด้วย  ที่สําคัญอยากฝากถึงฝ่าย
บริหารให้พิจารณางบประมาณดําเนินการ การขอขยายเขตประปาบริเวณบ้านนางพิกุล  วงศ์อะมะตะ ขณะนี้
ชาวบ้านบริเวณนั้นเดือดร้อนเพราะขณะน้ีเป็นช่วงหน้าแล้งนํ้าในคลองแห้ง  หากมีการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งหน้า 
ขอฝากการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๒ ด้วยเพราะได้สอบถามช่างประปาแล้วว่าน่าจะใช้งบประมาณ ประมาณ  ๓  
แสนกว่าบาท 
นายก อบต.  หากมีความจําเป็นเร่งด่วนก็จะพิจารณา แต่เน่ืองจากต้องให้ประปาเขต ๓ ราชบุรี สํารวจ
และออกแบบพร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย จึงจะต้ังงบประมาณได้ ดังน้ัน หากล่าช้าก็จะพิจารณาให้อยู่ในงบ
รายจ่ายปีหน้า 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
นายฉัตรชัย  เรียนประธานสภา นายกอบต. กระผมนายฉัตรชัย  คําเกลี้ยง ส.อบต.หมู่ที่ ๕ กระผม
ขอขอบคุณนายกอบต.ที่ได้ต้ังงบประมาณให้หมู่ที่ ๕ กระผมได้รับการจากชาวไร่ผักให้วางท่อระบายนํ้าเพ่ิมเติม
บริเวณบ้านนายเปีย นายตุ้ม  นายฉะอ้อน เน่ืองจากเวลาฝนตกนํ้าท่วมขังและขอให้เป็นท่อขนาดใหญ ่
นายก อบต.  เมื่อทําโครงการถมดินได้ว่างท่อให้ทุกจุดแลว้ แต่จะเป็นท่อขนาดเล็ก หากวางท่อขนาด
ใหญ่ก็จะเป็นการับนํ้าจากแม่นํ้าเพชรบุรี ก็จะทําให้นํ้าท่วมหมู่บ้าน หากเป็นนํ้าฝนถือว่าการเอ่อขังเป็นเรื่อง
ธรรมชาตินํ้าจะค่อยๆซึมและไหลไปตามทุ่ง 
นายมานิต  เรียนประธานสภา กระผมนายมานิต ส.อบต.หมู่ที่ ๓ กระผมไม่ทราบว่าโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายคลองมอญมีทอ่หรือไม่  อยากเสนอให้ฝังทอ่ ๒  จุด  คือ ๑.หน้าบาแล ๒.หน้าบ้านบังแอน และขอ
ยาฆ่าหญ้า  ด้วย 
นายก อบต.  ได้กําหนดจุดวางท่อ ไว้แล้ว ๒  แห่ง  
นายนิล    กระผมในฐานะคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้ากลุ่มคลองแหลมพัฒนา แจ้งการจัดสรร
นํ้า จากการประชุมของฝ่ายส่งนํ้าและบํารุงรักษา(ตอนเพรียง) เรื่องการปล่อยนํ้าให้เกษตรกร โดยปกติแล้ว ทุกๆปี 
ได้กําหนดให้ ทุกวันที่ ๑๐  ธันวาคม จะต้องปิดนํ้าเพ่ือบํารุงรักษาคูคลอง แต่ปัจจุบันนีมติที่ประชุมได้กําหนดแน
งทางการบริหารจัดการใหม่ โดยได้มีมติให้เปลี่ยนฤดูการทาํนาเพ่ือประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดไม่เป็นการสูญเปล่า 
โดยกําหนดในเดือนพฤศจิกายนหลังจากนํ้าลดให้เริ่ททํานาปรัง ถึงเดือนมีนาคม และทาํนาปี เดือน พฤษภาคมถึง
เดือนกรกฎาคม หลังจากน้ันให้งดการทํานา หากฝ่าฝืนจะไม่รับผิดชอบเร่ืองค่าใช้จ่าย  สรุปแผนการปล่อยนํ้า ดังน้ี 
๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๔  จะปลอ่ยนํ้าจากเขื่อนแก่งกระจาน ลงมาถึงคลองชลประทาน ๑  ซ้าย สายใหญ่ ๓ ในวันที ่ 
๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ระยะเวลา  ๓ – ๔ วัน   ระยะน้ีห้ามวิด ห้ามกัก  ห้ามกัน  เพราะจะไล่นํ้าเค็มจากดอนเทพ
ศักด์ิ     จึงขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องเกษตรกรได้รับทราบ  ขอบคุณครับ   
ประธานสภาฯ  ที่ประชุมมีเรื่องเสนอหรือไม่  หากไม่มีขอปิดประชุม                    

ปิดประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
(ลงช่ือ)     บูชารัตน์     สนจติร์     ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางบูชารัตน์     สนจิตร์) เลขานุการสภาอบต. 
 

(ลงช่ือ)     อานนท์   เขียวแพร     ประธานสภาอบต. 
(นายอานนท์   เขียวแพร)   

 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม (ลงช่ือ)   เอกราช โครงเซ็น          ส.อบต.หมู่ที่  ๒ 

(นายเอกราช โครงเซ็น) 
 

(ลงช่ือ)     นาฎอนงค์  เพชรลูก    ส.อบต.หมู่ที่  ๖ 
(นางนาฎอนงค์  เพชรลูก) 

 
(ลงช่ือ)     รัตนา     กาประสิทธ์ิ  ส.อบต.หมู่ที่  ๗ 

(นางรัตนา     กาประสิทธ์ิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 


