
บันทึกรายงานการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐  น. 

วันพฤหัสบดี ที่  ๑๓  เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

................................................................................................. 
เมื่อถึงเวลาประชุม  ๐๙.๓๐  น. 
          เมื่อถึงเวลาประชุม นางบูชารัตน์  สนจิตร์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ตรวจนับองค์ 
ประชุม  ครบองค์ประชุมและขอนุญาตประธานสภาฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบลและเจ้าหน้า

ที 
ของอบต.ที่เก่ียวข้องร่วมประชุมด้วย หากมีข้อซักถามจะได้ชี้แจงต่อที่ประชุมจึงเรียนเชิญนายสมศักดิ์  สินคง

อยู่ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  ด าเนินการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑.แจ้งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภา อบต.สมาชิกสภาอบต. นายกอบต.รองนายกอบต.และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ดิฉันนางบูชารัตน์  สนจิตร์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ด้วยได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๖๒  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๖ เมษายน  ๒๕๖๒  เอกสารได้แจกให้ทุก
ท่านแล้ว ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบิกษา (๑๗ 
เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)  สรุปสาระส าคัญ มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  

 ๑.การลดจ านวนสมาชิกสภาอบต. (จ านวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน แต่อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน) 

 ๒.การแบ่งเขตเลือกตั้ง  
 ๓.คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

 ๔.การจ ากัดวาระ การด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๕.การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๖.การพ้นจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล  
 ๗.การกระท าอันเป็นการต้องห้ามของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล    เป็นต้น 

       ทั้งนี้ การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้ท า



หน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล และมีประสิทธิภาพ  

ที่ประชุม ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สมัยสามัญ  
  สมัยที่หนึ่ง ครั้งท่ี   ๑/๒๕๖๒  วันที่   2๑     เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกฯทุกท่านตรวจ ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
  ต าบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ครั้งที่   ๑/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๑    เดือน กุมภาพันธ์   

๒๕๖๒   จ านวน    ๑๕     หน้า ที่แจกให้ ว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่
ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓         เรื่อง กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ                   ..... ไม่มี ……. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔        เรื่อง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานสภาฯ                ....... ไม่มี…… 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕         เรื่องเสนอใหม่ 

 ๕.๑ เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๖ /๒๕๖๒ 

          
 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายเสน่ห์  แก้วระยับ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ชี้แจงต่อสภา อบต. 
นายเสน่ห์  แก้วระยับ     เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน กระผมนายเสน่ห์  แก้วระยับ นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล กระผมเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบบั
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในรายละเอียดนั้น กระผมขออนุญาตให้นายธนา
ธร  พุ่มพวง นักวิเคราะนโยบายและแผน ชี้แจง 

ประธานสภาฯ      อนุญาตนายธนาธร  พุ่มพวง ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  

นายธนาธร พุ่มพวง     เรียนประธานสภาฯ นายกอบต. รองนายกอบต. สมาชิกสภาอบต.และผู้เข้าร่วม
ประชุม 

ทุกท่าน กระผม นายธนาธร  พุ่มพวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ขออนุญาตท่าน
ประธานสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙ เพ่ือประโยชน์
ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนท้องถิ่นและประชาคม



 

ท้องถิ่นได้ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา ตาม
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  จึง
เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ ๖ / ๒๕๖๒ ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา ดังนี้ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1.โครงการเรียงหินยาแนวคลองท่าแร้ง หมู่ที่ ๗ บ้านในพัฒนา เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์  
เป้าหมาย เรียงหินยาแนว ยาว 400 เมตร ลาดเอียง 3.50 เมตร  
งบประมาณ ปี 2563   ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ปี 2564  ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 

 2.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ าเพชรบุรี (ตั้งแต่วัดกุฎิ-วัดใหม่สุทธาวาส) หมู่ที่ 6 
 เป้าหมาย ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งแม่น้ าเพชรบุรี ชนิดตอกเสาเข็ม ระยะทาง 100 เมตร 

งบประมาณ ปี 256๒   9,6๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ปี 256๓  9,6๐๐,๐๐๐  บาท 
งบประมาณ ปี 256๔   9,6๐๐,๐๐๐ บาท  
 
 

 3.โครงการเรียงหินยาแนวคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 4 บ้านป่าขวาง 
 เป้าหมาย เรียงหินยาแนว ยาว 400  เมตร ลาดเอียง 3.50 เมตร 

งบประมาณ ปี 2563   ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ปี 2564  ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายเสน่ห์   แก้วระยับ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  มีความประสงค์เพ่ิมเติม

และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(พ.ศ.2561 – 2564) ฉบบัเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ ๖/256๒  และนายธนาธร  พุ่มพวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียด 
โครงการ กระผมจึงขอมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง เพื่อพิจารณา (ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/256๒) ส าหรับโครงการ
ประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวนทั้งสิน้  ๓ โครงการ ขอมติที่ประชุม     

มติที่ประชุม        ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
2564) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/2562) จ านวนทั้งสิ้น  ๓  โครงการ      

 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
                                     เห็นด้วย       ๑๒       เสยีง 

        ไม่เห็นด้วย    -      เสียง 
        งดออกเสียง    -     เสยีง 

นายธนาธร พุ่มพ่วง  เมื่อที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  



 ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/256๒ ขอเสนอให้นายเสน่ห์  แก้วระยับ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/256๒  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ครับ 

 
 ๕.๒ เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  
ประธานสภาฯ      เชิญนายเสน่ห์  แก้วระยับ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายกอบต.     เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.และผุ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเสน่ห์  แก้ว
ระยับ  
             นายก อบต.ท่าแร้ง ตามที่ได้ประชาคมเพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ทั้งนี้  

เพ่ือเป็นไปตามข้อสั่งการ และนโยบาย รวมถึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน      ในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ี
น้องประชาชน กระผมขออนุญาตประธานสภาฯ ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงใน
รายละเอียด  

 นายธนาธร พุ่มพวง     เรียนประธานสภาฯ นายกอบต. รองนายกอบต. สมาชิกสภาอบต.และผู้เข้าร่วม  
 ประชุมทุกท่าน กระผม นายธนาธร  พุ่มพวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ขออนุญาตท่าน    

           ประธานสภาอบตฯ ชี้แจงในรายเละเอียดการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)     
 ดังนี้  

 
  กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้มีการยกเลิกแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) โดยในระยะ 

แรกให้จัดท าประชาคมระดับต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ให้ทบทวนให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 มิถุนายน 2562 และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ร่วมประชุมกับ
ประชาคมระดับต าบล เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นในการพัฒนา เสนอคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ได้เสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ    
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน และขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง  โดยเฉพาะแผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) เพราะจะได้น าไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2563  

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาอบต. มีข้อสงสัยหรือจะสอบถาม เชิญได้  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมให้     
            ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หรือไม่ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม        ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 

2565)  
  ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

                                    เห็นด้วย       ๑๒      เสียง 
        ไม่เห็นด้วย    -      เสียง 
        งดออกเสียง    -     เสยีง 

นายธนาธร พุ่มพวง เมื่อที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขอ 



             เสนอให้นายเสน่ห์  แก้วระยับ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ลงนามประกาศใช้แผนพัฒนา   

             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕)  ครับ 

         ๕.๓  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒       
จัดซื้อกล้องวงจรปิด จ านวน ๑ ตัว จ านวนเงิน ๓,๒๐๐ บาท (แทนของเดิมที่ช ารุด บริเวณทาง

ขึ้น 
บันไดด้านหน้าที่ท าการอบต.)  

ประธานสภาฯ   เชิญ ปลัด อบต. 
ปลัด อบต.    เรียนประธานสภา อบต.สมาชิกสภาอบต. นายกอบต.รองนายกอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน  
              ดิฉันนางบูชารัตน์  สนจิตร์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ด้วยนางเอมวรรณ  ภูกิจ  
              เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้แจ้งว่า กล้องวงจรปิดทางข้ึนบันไดด้านหน้าที่ท าการอบต.ช ารุด ไม่สามารถ  
ซ่อมแซมได้เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเก่า ไม่มีอะไหล่ จ าเป็นต้องจัดหาใหม่ มาทดแทน เพ่ือให้ สามารถให้ 
ท างานได้เป็นปกติดังเดิม และครุภัณฑ์ดังกล่าว ได้บรรจุในบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๒   

 จึงขอโอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่าย รายละเอียด ดังนี้ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป 
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้          ๕๐,๐๐๐  บาท 
                      คงเหลือ          ๕๐,๐๐๐  บาท 
                      ขอโอน              ๓,๒๐๐   บาท 
 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  
 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ            จ านวน   ๓,๒๐๐ บาท 
 จัดซื้อกล้องวงจรปิด              จ านวน   ๓,๒๐๐  

บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด ๑ ชุด   ประกอบด้วย เลนส์กล้อง ขนาด  2.8 
มิลลิเมตร พร้อมตัวแปลงไฟฟ้าโดยต้องจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ โวลท์และกระแสไฟฟ้า ๑ 
แอมแปร์       ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ) 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ล าดับที่ ๖ หน้า ๑๐๐  

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   



ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม กระผมขอมติที่ประชุมสภาอบต.ท่าแร้ง พิจารณาอนุมัติโอน
งบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายจัดซื้อกล้องวงจรปิด ตามที่ ปลัดอบต.ชี้แจง 

มติที่ประชุม มีมติให้อนุมัติโอนงบประมาณ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
        เห็นดว้ย       ๑๒       เสียง 
        ไม่เห็นด้วย    -      เสียง 
        งดออกเสียง    -     เสยีง 
   

ประธานสภาฯ ณ ขณะนี้ สภาอบต.ได้ใช้เวลาในการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพอสมควร  กระผม
ขอสั่งพักการประชุม และขอนัดประชุมอีกครั้ง ในเวลา ๑๓.๓๐ น. 

เวลา ๑๓.๔๐  น.  
ประธานสภาฯ ขณะนี้ ได้เวลาประชุม ตรวจสอบผู้มาประชุม ครบองค์ประชุม จึงด าเนินการตามระเบียบ

วาระ 
การประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ รายงานฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ เรียนเชิญ คุณสิริมา  มงคล  ผู้อ านวยการกองคลัง 
นางสิริมา มงคล เรียนประธานสภาอบต. รองนายก อบต.สมาชิกสภาอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(ผอ.กองคลัง) ดิฉันนางสิริมา  มงคล ผู้อ านวยการกองคลัง รายงานฐานะการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ ณ วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ดังนี้ 
 เงินฝากธนาคาร ๗ บัญชี        ๔๖,๑๙๑,๒๙๔.๐๔       บาท 
 ประมาณการรายรับ ๓๒,๐๕๖,๐๐๐.๐๐   บาท 
 รับจริง                            ๑๘,๒๔๓,๓๑๘.๖๗   บาท 
 ประมาณการรายจ่าย     ๓๒,๐๕๖,๐๐๐.๐๐   บาท 
 จ่ายจริง                            ๑๕,๕๑๗,๕๑๖.๙๖    บาท 
   เงินสะสม ๒๕,๕๖๘,๖๖๒.๖๔  บาท 
 เงินทุนส ารองเงินสะสม         ๑๓,๕๓๙,๘๑๑.๘๓           บาท 
  ที่ประชุมมีข้อสงสัยในรายละเอียด สอบถามได้ค่ะ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายเสน่ห์  แก้วระยับ   เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเสน่ห์  แก้วระยับ กระผมจะจ่ายขาดเงินสะสม ให้ทุก

หมู่บ้าน โครงการละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้สมาชิกสภาอบต.ทุกท่านเสนอโครงการ ให้ช่างคิด
ปริมาณงาน   

ปลัด อบต.        เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน เป็นที่ทราบกันดีในเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม  
           นั้น หนว่ยงานตรวจสอบได้เข้มงวดในเรื่องของความเหมาะสมของโครงการ  ดังนั้น หากท่าน 

 ผู้บริหารมีความประสงค์ขอใช้เงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งการ  
            ใชจ้่ายเงินสะสมได้ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ ที่ต้อง 
            พิจารณาและอนุมัติงบประมาณ  แตกต่างการเสนอโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี   
 



นายไชยพร  มีอิน  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผมนายไชยพร มีอิน สมาชิกสภา อบต.
หมู่ที่ ๗ สอบถาม ผอ.มาโนช บุญทับ ด้วยขณะนี้ บริเวณคันคลองหมู่ที่ ๗ ดินได้เกิดการยุบตัวและ
ไหลเลื่อนลงคลอง เกรงว่าหากฝนตกมากระทบ จะท าให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้ จะมีวิธีการใดท่ี
จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีหรือไม่  และขอให้แก้ไขปัญหาหอกระจายข่าวไร้สาย  หมู่ที่ ๗  ยัง
ใช้กงานไม่ได้  

นายเอกราช  โครงเซ็น เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน กระผมนายเอกราช  โครงเซ็น สมาชิก
สภาอบต.หมู่ที่ ๒  กระผมขอให้ อบต.ท าหนังสือขอปูนเหลือจาก บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง 
จ ากัด (CPAC) เพ่ือไปเติมจุดถนนถนนสายคลองแหลม  ๒ จุด  คือร้านนายเตี้ย กับปลายไร่ตาอ่วน ใน
เบื้องต้น กระผมได้ประสานไปยังโรงงานแล้ว ให้ท าหนังสือแจ้งเป็นทางการตามขั้นตอน  ขอบคุณครับ  

นายสมบัติ ม่วงอุมิงค์  เรียนประธานสภา อบต. กระผมนายสมบัติ  ม่วงอุมิงค์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๓  
กระผมขอให้ผู้บริหารแก้ไขปัญหา จ านวน ๒ ข้อ ๑. ตลิ่งทรุด ที่เคยเสนอเมื่อครั้งประชุมครั้งที่แล้ว แต่
ยังไม่ได้รับการแก้ไข ๒. ถนนคสล.เชื่อมต่อสายหัวตะเข้ หมู่ที่ ๓-๒-๑ ยังไม่ได้เท คสล.ประมาณ ๕๐ 
เมตร ท าให้น้ าท่วมขัง ขอให้ด าเนินการแก้ไขให้ด้วย  

นายอานนท์  เขียวแพร  เรียนประธานสภาอบต. กระผมนายอานนท์  เขียวแพร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ 
ขอเสนอให้ช่างไปตรวจทางซอบมิยาซาวาเชื่อมต่อถนนบ้านนายดีน ขอท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ 
นิ้ว  ไปวางเชื่อมทาง เนื่องจากรถมอเตอร์ไซต์วิ่งตก เป็นจุดอันตรายในการสัญจร   

นางวิมลรัตน์  ลีอร่าม เรียนประธานสภา อบต.ดิฉันนางวิมลรัตน์  ลีอร่าม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดิฉันมีเรื่องที่ขอแจ้งพร้อมทั้ ให้ท่านสามาชิกสภาอบต. ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท่าแร้ง ดังนี้ 

๑. การบริหารจัดการขยะในชุมชน  ตามที่เราได้รับทราบว่ากรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
ด าเนินการบริหารการจัดการขยะชุมชน ขให้ขยะเป็นศูนย์ และองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแร้ง ได้ไปศึกษาดูงาน ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งการท างานในพ้ืนที่ของเรา จะ
แตกต่างกัน เพราะที่เพชรบูรณ์ไม่ได้มีการจัดเก็บขยะ ไม่มีรถขยะ ไม่มีคนงาน ไม่มี
ค่าใช้จ่าย แต่ของเรานั้นมีการจัดเก็บขยะ ช าระค่าธรรมเนียมรายเดือน และอบต.ต้องน้ า
ไปทิ้งเสียค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาท เก็บวันเว้นวัน  แต่ขยะก็ยังตกค้างในพ้ืนที่ 
หมายถึงว่า ประชาชนยัง 
ไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการขยะในครัวเรือน นั่นก็คือขยะต้นทาง  ขณะนี้ ดิฉัน
ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  น าขยะที่สามารถไปรีไซเคิล ได้ เช่น 
กระดาษ ขวดทุกประเภท ถุงพลาสติก ขยะที่ขายได้ตามร้านรับซื้อ น ามาให้เรารวบรวม 
ในแต่ละเดือนนั้น มีเงินจากการขยายขยะ ครั้งละ ๒๕๐   บาท สนับสนุนให้กับชมรม
ผู้สูงอายุเพื่อจัดกิจกรรม และหลักส าคัญคือท าให้เขารู้ว่า ขยะมีราคา  ดิฉันยินดีที่จะ
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการกองทุนขยะ ในเบื้องต้น  ขอเพียงให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจ 
ร่วมผลักดันให้โครงการนี้ส าเร็จ สามารถลดขยะในชุมชนของเรา ชาวบ้านได้ประโยชน์  
ที่ส าคัญที่สุดคือ สิ่งแวดล้อมในชุมชนสะอาด คนปลอดโรค  

๒. ขอสนับสนุนที่ท่านสมาชิกสภาฯ นายอานนท์  เขียวแพร  ดิฉันขอให้ทางอบต.หาท่อ
และดิน สัก ๑ คัน ส่วนแรงงาน ทางหมู่บ้านจะท าเอง  เพราะเป็นจุดอันตราย แก้ไขโดย
เร่งด่วน  



๓. ขอเสนอให้มีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร แยกจันทน์ผา ซึ่งได้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง  
และดิฉันได้น าเรียนกับท่านท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีโดยตรง ให้อบต.ด าเนินการได้เลย 

นายเอกราช โครงเซ็น  กระผมเห็นด้วยที่จะให้มีไฟสัญญาณจราจร แต่เข้าใจว่าเรื่องงบประมาณ  กับอ านาจ
หน้าที่ของท้องถิ่น  อีกเรื่องที่อยากจะฝาก คือ ตรงต้นก้ามปู หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าแร้ง มีผึ้ง
โพรง ขอให้คนงานไปดูและหาวิธีการให้ผึ้งหนึ เพราะเด็ก ๆ ศพด.ชอบจะไปแหย่เล่น และให้ท าความ
สะอาดบริเวณนั้น ให้โล่งโปร่ง   

นายเสน่ห์  แก้วระยับ  เรียนประธานสภาฯ กระผมได้มอบให้ ท าเรื่องติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติทางเข้าศูนย์
สาธิต พืชไร่ พืชสวน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  แต่ก่อนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ เพราะมองเห็นซุ้ม  
ขอให้จ่ายขาดเงินสะสมสร้าง จะได้เร็ว งบประมาณไม่เกิน ๕ แสน และให้รองวิมลรัตน์กับท่านสมาชิก 
หมู่ที่ ๗ ไปขอให้เจ้าของโรงเลี้ยงวัว ขยับรั้วเข้าไป และขอให้ตัดต้นหว้า  รถวิ่งมาทางศูนย์ฯสาธิต จะ
ได้มองเห็นรถฝั่งซ้าย    

นายทวี  เนระภู  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายทวี  เนระภู รองนายก อบต.ท่าแร้ง  ตามท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบหมายให้กระผมไปร่วมประชุมกับหน่วยงานชลประทานกับกลุ่มผู้ใช้น้ าบ้าน
แหลม ได้รับการแจ้งจากชลประทานว่า ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ จ านวน  ๕๐ ล้านบาท เพื่อ
ก่อสร้างเขื่อนและประตูกั้นน้ า จ านวน ๓ จุด ๑.ปากคลองท่าแร้ง ๒.วัดไทรทอง ๓.ป่าขาด   คาดว่า 
สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วง น้ าแล้ง  

นายเสน่ห์  แก้วระยับ  นับว่าเป็นเรื่องที่ดีส าหรับเกษตรกร รวมถึงประชาชนทั่วไป เพราะพ้ืนที่ของต าบลท่า
แร้ง เป็นที่ลุ่มน้ า ฤดูน้ าหลากก็ท่วมขัง เป็นเวลานาน หน้าแล้ง ก็แล้งจัดชลประทานส่งน้ าไม่ถึงเพราะ
อยู่ปลายน้ า น้ าเค็มไหลเข้าในพ้ืนที่อีก หากด าเนินการแก้ไขเรื่องน้ าได้ พ่ีน้องเกษตรกร ในและนอก
พ้ืนทีไ่ด้รับประโยชน์มากมายตั้งแต่ ต าบลท่าแร้ง ท่าแร้งออก บางครก บางขุนไทร บ้านแหลม   

นายมานิต  รอดเสม  เรียนประธานสภา อบต. เพ่ือนสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน กระผมนายมานิต  รอดเสม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ ๓ มีปัญหาให้องค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งการ
ไฟฟ้าเพชรบุรี ช่วยย้ายเสาไฟ จ านวน ๑ ต้น ซอยกันยาอุทิศ เพราะสายไฟพาดผ่านมายังกลางถนน 
บดบังวิสัยทัศน์ด้านการจราจร ก่อให้เกิดอันตรายรถวิ่งสวนล าบาก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์  
 
 
๖.๓ เรียนเชิญเข้าร่วม “กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
      มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 

ปลัด อบต.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ได้จัดกิจกรรมปลกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในอากาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา 
๐๙.๐๐ น. ณ ริมแม่น้ าเพชรบุรี ตั้งแต่บ้านผู้ใหญ่เสถียร เพ่ิมชัย มาจนถึงบ้านนายประสงค์ สินคงอยู่
หมู่ที่ ๖ ชนิดของต้นไม้ ประกอบด้วย เหลืองปริดิยาธร ชมพูพันธุ์ทิพย์ กันเกรา  ซึ่งเป็นไม้ดอก 
ก าหนดแนวปลูกชิดด้านใน ระยะห่างต่อต้นประมาณ ๓ เมตร ส าหรับต้นไม้ท่ีแจกจ่ายประชาชน 
ได้แก่ พยุง เสลา ขี้เหล็กบ้าน มะขามป้อม เป็นต้น ซึ่ง ผอ.น้ าผึ้ง  แซ่เอ็ง และทีมงานได้ไปขอรับการ
สนับสนุนจากสถานีเพาะช ากล้าไม้ชะอ า และสถานีเพาะช ากล้าไม้เขาย้อย และในวันนั้น การไฟฟ้า
อ าเภอบ้านแหลม ได้มาตัดแต่งก่ิงไม้ในซอยบ้านนายเต็ม หมู่ที่ ๗  จึงขอเชิญชวนทุกๆ ท่าน ร่วม
กิจกรรมด้วย  

ที่ประชุม       ทราบ 



 ๖.๔ ประชาสัมพันธ์การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัย 
ปลัด อบต.ด้วยได้รับการแจ้งจากการไฟฟ้าอ าเภอบ้านแหลม  ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ

หลักเกณฑ์ ในการขอติดตั้งมิเตอร์ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย เนื่องจากปัจจุบัน มีการใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้า ในบ้านจ านวนมาก เช่น เครื่องปรับอากาศ จึงจ าเป็นต้องก าหนดขนาดมิเตอร์ และขนาดสาย
เมน ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้การใช้ไฟฟ้ามีความปลอดภัย    และการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าหม่ทุกรายต้อง
ติดตั้ง เบรกเกอร์กันไฟดูด เป็นไปตามระเบียบไฟฟ้า  และก่อนจะเดินสายไฟ ขอให้ไปขอค าแนะน า
จากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ยินดีให้ค าปรึกษา  

ที่ประชุม         ทราบ 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนออีก
กระผมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาะจนครบถ้วนแล้ว ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอปิดประชุม ขอบคุณ
ครับ 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 
            (ลงชื่อ)…………………………………..ผู้จดรายงานการประชุม 

    (นางบูชารัตน์     สนจิตร์) เลขานุการสภาอบต. 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)............................................ ส.อบต.หมู่ที่  ๒ 

(นายเอกราช โครงเซ็น) 
(ลงชื่อ)............................................ส.อบต.หมู่ที่  ๔ 

(นายนคร       สร้อยมาลี) 
     (ลงชื่อ)............................................ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
         (นายไชยพร     มีอิน) 
 


