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 เวลาประชุม  ๐๙.๓๐  น. 

          เมื่อถึงเวลาประชุม นางบูชารัตน์  สนจิตร์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ตรวจนับองค์ 

ประชุม  ครบองค์ประชุมและขอนุญาตประธานสภาฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบลและ
เจ้าหน้าทีข่องอบต.ที่เก่ียวข้องร่วมประชุมด้วย หากมีข้อซักถามจะได้ชี้แจงต่อที่ประชุมจึงเรียนเชิญ
นายสมศักดิ์  สินคงอยู่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  ด าเนินการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑          เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ              ๑.รับโอน พนักงานส่วนต าบล รายนางสาวกชนล  พยัพพฤกษ์  ต าแหน่ง นักจัดการ
งานทั่วไป โอนย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี   ตั้งแต่วันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม                  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สมัยสามัญ 
สมัยท่ีสอง  ครั้งท่ี   ๑/๒๕๖๒  วันที่   ๑๓   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกฯทุกท่านตรวจ ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วน 

  ต าบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่ สอง  ครั้งที่   ๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑๓   เดือน 
มิถุนายน   ๒๕๖๒   จ านวน   ๑๒     หน้า ที่แจกให้ ว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ 
หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม           รับรองเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี  ๓         เรื่อง กระทู้ถาม 

      -ไมมี- 

    

 ระเบียบวาระท่ี ๔        เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

ประธานสภาฯ                    -ไม่มี- 



ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

       ๕.๑ ผู้บริหารเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ วาระท่ี  ๑ (ขั้นรับหลักการ)และก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ ) 

ประธานสภาฯ          เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล แถลงงบประมาณร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   ๒๕๖๒  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าแร้ง ได้พิจารณาเห็นชอบในวาระที่ ๑ รับหลักการนั้น ก่อนที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จะแถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
เชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
ขอชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 

 หมวด ๓ วิธีการจัดท างบประมาณ 

  ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการ
จัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณรายรับและประมาณการ
รายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของ
ทุกหน่วยงาน เพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่
งบประมาณ 

  ข้อ๒๓ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
แก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

  เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็น
ร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่
ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

  วรรค ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้
และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาค าเสนอแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 
๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  



  ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในการหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับกลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๘๗ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลและเสนอได้แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
ระเบียบและวิธีที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  วรรค ๓ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้ว ให้
เสนอนายอ าเภอเพ่ือขอขอนุมัติ และให้นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ 
วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว  

  วรรค ๖ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้
ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสนอให้ด าเนินการตามวรรค ๓ ต่อไป 

  วรรคท้าย ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
แปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวนรายการไม่ได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลด
หรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้
จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การเสนอ 
การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
จะกระท ามิได้  ขอบคุณค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  

นายเสน่ห์  แก้วระยับ เรียนประธานสภา อบต.  ผู้น าชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน คณะผู้บริหาร
ขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ได้
ประมาณรายรับไว้ ๓3,000,๐๐๐   บาท    และในส่วนงบประมาณรายจ่ายไว้  
๓๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดท าบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้



มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
การจัดท างบประมาณแบบสมดุล ในส่วนของประมาณการรายรับ มีดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ได้ตั้งงบประมาณ   ๓3,000,๐๐๐  บาท แยกเป็นรายละเอียด ดังนี้ 

ประมาณการรายรับ   ตั้งไว้    ๓3,000,๐๐๐           บาท 

ก.    รายได้จัดเก็บ       611,450    บาท 

1. หมวดภาษีอากร       ๑50,๐๐๐  บาท 

2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     256,35๐ บาท 

3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       181,8๐๐ บาท 

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          23,3๐๐ บาท 

 

ข.  รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  32,388,550      บาท 

1. หมวดภาษีจัดสรร           ๑6,588,55๐ บาท 

ง.  เงินช่วยเหลือ 

1. หมวดเงินอุดหนุน           ๑๕,800,0๐๐ บาท 

 

ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้    ๓3,000,๐๐๐ บาท  โดยแบ่งรายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน ได้
ดังนี้ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  จ านวนเงิน  9,918,074  บาท  แยกเป็น  

งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย  จ านวน  9,575,574 บาท 

งบบุคลากร ๑.เงินเดือนฝ่ายการเมือง  จ านวน    2,052,720   บาท 
  

  ๒.เงินเดือนฝ่ายประจ า  จ านวน              3,690,660   บาท 

   รวม   จ านวน    5,743,380 บาท 

งบด าเนินงาน ๑.ค่าตอบแทน   จ านวน       200,000  บาท 

  ๒.ค่าใช้สอย   จ านวน    ๒,446,894  บาท 

  ๓.ค่าวัสดุ   จ านวน                 ๗80,000  บาท 

  ๔.ค่าสาธารณูปโภค  จ านวน                 ๒36,๐๐๐  บาท 

   รวม   จ านวน             ๓,662,894  บาท 



งบลงทุน ๑.ค่าครุภัณฑ์   จ านวน                 ๑31,300   บาท 

    รวม  จ านวน                131,300   บาท 

 

งบรายจ่ายอ่ืน  ๑.รายจ่ายอ่ืน   จ านวน         ๒๐,๐๐๐ บาท 

   รวม   จ านวน                  20,000   บาท 

งบเงินอุดหนุน ๑. เงินอุดหนุน   จ านวน                  ๑๘,๐๐๐  บาท 

   รวม   จ านวน                  18,000   บาท 

รวมงานบริหารทั่วไป   จ านวน  9,575,574  บาท 

งานบริหารงานคลัง 

  

งบด าเนินงาน ๑.ค่าตอบแทน   จ านวน       16๐,๐๐๐ บาท 

  ๒.ค่าใช้สอย   จ านวน      6๐,๐๐๐     บาท 

  ๓.ค่าวัสดุ   จ านวน                80,๐๐๐   บาท 

  ๔.ค่าสาธารณูปโภค  จ านวน                 ๑๐,๐๐๐   บาท 

   รวม   จ านวน              340,๐๐๐   บาท 

งบลงทุน ๑.ค่าครุภัณฑ์   จ านวน                   2,5๐๐   บาท 

   รวม   จ านวน          2,500   บาท 

รวมงาน    จ านวน         342,500 บาท 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน    จ านวนเงิน  135,000  บาท มี   ๑   งาน  คือ 

งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

งบด าเนินงาน 1.ค่าตอบแทน   จ านวน  30,000 บาท 

๒.ค่าใช้สอย   จ านวน  6๐,๐๐๐ บาท 

3.ค่าวัสดุ   จ านวน  2๐,๐๐๐ บาท 

   รวม   จ านวน  11๐,๐๐๐ บาท 

งบลงทุน ๑.ค่าครุภัณฑ์   จ านวน                25,0๐๐        บาท 

   รวม   จ านวน      25,000        บาท 

 รวมงาน   จ านวน          135,000 บาท 

 



แผนงานการศึกษา  จ านวนเงิน   6,234,946  บาท 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

งบบุคลากร ๑.เงินเดือนฝ่ายประจ า  จ านวน        2,166,016 บาท 

   รวม   จ านวน        2,166,016        บาท 

งบด าเนินงาน ๑.ค่าตอบแทน   จ านวน     20,๐๐๐ บาท 

  ๒.ค่าใช้สอย   จ านวน             16๐,๐๐๐ บาท 

  ๓.ค่าวัสดุ   จ านวน               ๓๐,๐๐๐      บาท 

   รวม   จ านวน             210,๐๐๐ บาท 

   รวมงาน   จ านวน           2,376,016 บาท 

 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

งบด าเนินงาน ๑.ค่าตอบแทน   จ านวน     50,00๐ บาท 

๑.ค่าใช้สอย   จ านวน   845,73๐ บาท 

  ๒.ค่าวัสดุ   จ านวน          ๑,075,200      บาท 

   รวม   จ านวน          ๑,970,930 บาท 

งบเงินอุดหนุน    ๑.เงินอุดหนุน   จ านวน          1,788,000 บาท 

   รวม   จ านวน          1,788,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน          3,758,930 บาท 

งานระดับมัธยมศึกษา 

งบด าเนินงาน ๑.ค่าใช้สอย   จ านวน              100,000 บาท 

   รวม   จ านวน   100,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน   100,000 บาท 

แผนงานสาธารณสุข      จ านวนเงิน   398,000  บาท      ๑   งาน คือ 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

          งบด าเนินงาน 1.ค่าตอบแทน                      จ านวน    144,000 บาท 

๑.ค่าใช้สอย   จ านวน      55,000 บาท 

   รวม   จ านวน   199,000 บาท 

งบลงทุน ๑.ค่าครุภัณฑ์   จ านวน               59,0๐๐      บาท 

                              รวม   จ านวน    59,000 บาท 



งบเงินอุดหนุน ๑.เงินอุดหนุน   จ านวน             140,000 บาท 

   รวม   จ านวน            140,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน   398,000 บาท 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์     จ านวนเงิน  804,880  บาท   1   งาน  คือ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

งบบุคลากร ๑.เงินเดือนฝ่ายประจ า  จ านวน  650,880 บาท 
     รวม  จ านวน  650,880 บาท 

งบด าเนินงาน ๑.ค่าตอบแทน   จ านวน    40,000 บาท  

  ๒.ค่าใช้สอย   จ านวน    70,000 บาท 

  ๓.ค่าวัสดุ   จ านวน    35,000 บาท 

    รวม  จ านวน  145,000 บาท 

งบลงทุน ๑.ค่าครุภัณฑ์   จ านวน                9,0๐๐      บาท 

   รวม   จ านวน              9,0๐๐   บาท 

 

    รวมงาน  จ านวน   804,880 บาท 

 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน   จ านวนเงิน  2,394,500  บาท       ๓  งาน  คือ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบบุคลากร ๑.เงินเดือนฝ่ายประจ า  จ านวน  1,070,,000 บาท 
    รวม   จ านวน  1,070,000 บาท 

งบด าเนินงาน ๑.ค่าตอบแทน   จ านวน    90,000 บาท 

  ๒.ค่าใช้สอย   จ านวน            674,500 บาท 

  ๓.ค่าวัสดุ   จ านวน            240,000 บาท 

   รวม   จ านวน        1,004,500 บาท 

 

งบลงทุน ๑.ค่าครุภัณฑ์   จ านวน    20,000 บาท 



   รวม   จ านวน    20,000 บาท 

รวมงาน   จ านวน       2,094,500 บาท 

งานไฟฟ้าและถนน  

งบด าเนินงาน ๑.ค่าวัสดุ   จ านวน              80,000 บาท 

   รวม   จ านวน             80,000 บาท 

รวมงาน   จ านวน             80,000 บาท 

 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

งบด าเนินงาน 1.ค่าใช้สอย   จ านวน   180,000 บาท 

  2.ค่าวัสดุ   จ านวน               40,000 บาท 

   รวม   จ านวน  220,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน           220,000 บาท 

 

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน   จ านวนเงิน  237,000  บาท    1  งาน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

งบด าเนินงาน 1.ค่าใช้สอย   จ านวน   210,000 บาท 

   รวม   จ านวน   210,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน 1.เงินอุดหนุน   จ านวน    27,000 บาท 

   รวม   จ านวน    27,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน      237,000     บาท 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ  จ านวนเงิน  370,000  บาท   2  งาน  คือ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

งบด าเนินงาน 1.ค่าใช้สอย   จ านวน     130,000 บาท 

  2.ค่าวัสดุ   จ านวน               30,000 บาท 

   รวม   จ านวน    160,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน              160,000 บาท 

 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 



งบด าเนินงาน 1.ค่าใช้สอย   จ านวน    130,000 บาท 

   รวม   จ านวน    130,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน 1.เงินอุดหนุน   จ านวน    80,000 บาท 

   รวม   จ านวน    80,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน            210,000 บาท 

แผนงานการเกษตร   จ านวนเงิน  130,000  บาท     2 งาน คือ 

งานส่งเสริมการเกษตร 

งบด าเนินงาน 1.ค่าใช้สอย   จ านวน      30,000 บาท 

   รวม   จ านวน     30,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน              30,000 บาท 

 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

งบด าเนินงาน 1.ค่าใช้สอย   จ านวน     100,000 บาท 

   รวม   จ านวน     100,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน              100,000 บาท 

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง  1.งบกลาง   จ านวน  9,633,700 บาท 
  

      รวมงาน  9,633,700     บาท 

  

เงินสะสมคงเหลือ  ๒5,152,742.04   บาท ทุนส ารองเงินสะสม    ๑3,535,732.68         บาท 

 ( ณ วันที่  8   กรกฎาคม  ๒๕๖๒)  

  ซึ่งได้พิจารณาโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมาจากความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชน และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับจังหวัด โดยพิจารณาจากฐานะการเงินการคลังที่อบต.ได้
จัดเก็บเองและรัฐจัดสรรให้  ในปีนี้ตั้งรายรับใกล้เคียงกับปีที่แล้ว  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา   

ประธานสภาฯ เชิญคุณนคร  สร้อยมาลี ส.อบต.หมู่ที่ 4 

นายนคร  สร้อยมาลี  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายนคร  สร้อยมาลี ส.อบต.หมู่ที่ ๔ สอบถามโครงการถม
ดินลานกีฬา งบประมาณ 230,000 บาท  ตามแบบแปลน ไม่ทราบว่าถมไปถึงใหน ความยาวเท่าไหร่ 

ประธานสภาฯ    เรียนเชิญ นายมาโนช  บุญทับ ผอ.กองช่าง 



นายมาโนช บุญทับ  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายมาโนช  บุญทับ ผู้อ านวยการกองช่าง ตามทีท่านสมาชิก
สภา หมู่ที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับแบบแปลนโครงการถมดินลานกีฬา ที่อยู่ข้าง อบต.นั้น จะเป็นการถมดินนาให้
เต็มพ้ืนตามแนวเขตที่ดิน ความสูง 0.30 เมตร  

ประธานสภาฯ    เชิญคุณไชยพร  มีอิน สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7 

นายไชยพร  มีอิน  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายไชยพร  มีอิน ส.อบต.หมู่ที่ 7 สอบถามผอ.กองช่าง 
เกี่ยวกับโครงการเรียงหิน หมู่ที่ 7   นั้น จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ที่ใด  

นายมาโนช บุญทับ  เรียนประธานสภาฯอบต.กระผมนายมาโนช  บุญทับ ผอ.กองช่าง  น าเรียนท่านส.อบต.
หมู่ที่ 7 สอบถามมานั้น โครงการเรียงหิน หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 5 งบประสานแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ้ืนที่ หมู่ที่ 7 ความยาว 180  เมตร และหมู่ที่ 5 ความยาว 220  เมตร  

ประธานสภาฯ     เชิญคุณเอกราช  โครงเซ็น ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 

นายเอกราช  โครงเซ็น  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเอกราช โครงเซ็น  ส.อบต. หมู่ที่ ๒ สอบถามว่าหาก
น าดินที่ขุดในที่ทางหลวงมาถมลานกีฬา จะได้หรือไม่ ปริมาณเยอะพอสมควร 

ปลัดอบต.         เรียนคุณเอกราช โครงเซ็น ส.อบต.หมู่ที่ 2 ไม่สามารถด าเนินการได้ เป็นทรัพย์สินของทาง
หลวงถึงแม้ว่าจะอยู่ในเขตต าบลท่าแร้ง  และโทษเกี่ยวกับงานของกรมทางหลวงจะมีอัตราสูง เพราะภารกิจ
งานและหน้าที่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การสัญจรของประชาชน ดังนั้น รูปแบบแปลนที่ทางหลวงก าหนด 
จะเป็นมาตรฐานงานทางที่สูง  

นายเอกราช  โครงเซ็น  กระผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 2 ท าไมมาตั้งงบประมาณ
ในข้อบัญญัติ เพราะกว่าเงินรายได้จะเข้าใช้เวลานาน  อยากให้น าโครงการไปจ่ายขาดเงินสะสะม ตามที่นายก
อบต.ได้แจ้งที่ประชุมว่า แต่ละหมู่บ้าน จะให้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 1 ล้านบาท 

นายก อบต.   เรียนประธานสภาฯ  กระผมนายเสน่ห์  แก้วระยับ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  ขอ
น าเรียนว่า  กองช่างท างานไม่ทัน  เงินโอนงบประมาณกับข้อบัญญัติ  15 โครงการ รายละเอียด ก าหนด
รูปแบบแปลนท าไม่ทัน  หากจะจ่ายขาดเพ่ิมไปอีก  ซึ่งมีหลาย.โครงการที่จะเป็นต้องด าเนินการเร่งด่วน
เหมือนกัน ส าหรับงานขยายเขตประปา เมื่อได้รับอนุมัติให้ตราร่างข้อบัญญัติแล้ว ต้องแจ้งไปยังประปา เพ่ือ
ยืนยันและออกแบบและประมาณราคาใหม่  ถึงจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้  

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบท่านสมาชิกสภาอบต.จะสอบถามเพ่ิมเติม เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม       รับหลักการ (วาระที่ ๑) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้  

รับหลัการจ านวน...๙........เสียง ไม่รับหลักการ....-.... เสียง   งดออกเสียง...-....  เสียง  

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯทุกท่าน สรุปมติที่ประชุมสภาฯรับหลักการ(วาระที่ ๑) แห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง   

จ านวน...๙........เสียง ไม่รับหลักการ....-.... เสียง   งดออกเสียง...-....  เสียง  ณ ขนะนี้เวลา.... 

                                           



๑๒.๓0  น. ของวันที่  ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๒  และสมาชิกได้ใช้เวลาอภิปรายพอสมควร
กระผมขอพักการประชุม  นัดประชุมเพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เวลา 
๑๓.๓๐  น. 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  

๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ เชิญ เลขานุการสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ  การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๒  โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐๓, ๑๐๔และ ๑๐๕ แห่งระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ประธานขอเรียนปรึกษาว่าจะแต่งตั้งสมาชิกสภาที่มาประชุมในวันนี้ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีท่ี 

สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสามาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน   

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ การเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จ ากัดจ านวนเว้น
แต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้น าวิธีการตามข้อ ๑๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม ขอให้ท่านสมาชิกสภาอบต. เสนอ วิธีการเสนอให้เสนอชื่อ – สกุล ทีละ
คน  พร้อมผู้รับรอง จ านวน ๒ คน   เชิญครับ 

นายมานิต  รอดเสม   เรียนประธานสภา  กระผมนายมานิต  รอดเสม   ส.อบต.หมู่ที่  ๓ 

  ขอเสนอ    นายเอกราช  โครงเซ็น   ส.อบต.หมู่ที่  ๒ 

  ผู้รับรองครบ  ถูกต้อง 

ประธานสภาฯ กระผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ....๙.......เสียง   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  งดออกเสียง      -  เสียง 

นายไชยพร  มีอิน เรียน ประธานสภาฯ  กระผมนายไชยพร  มีอิน   ส.อบต. หมู่ที่  ๗ 

  ขอเสนอ  นายณรงค์  จันทร์โพรัง     ส.อบต.หมู่ที่  ๑ 

  ผู้รับรองครบ  ถูกต้อง 

ประธานสภาฯ กระผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ....๙.......เสียง   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  งดออกเสียง      -  เสียง 

 



นายไชยพร  มีอิน  เรียน ประธานสภาฯ  กระผมนายไชยพร  มีอิน   ส.อบต. หมู่ที่  ๗ 

  ขอเสนอ  นายเมธา  สุทโน    ส.อบต.หมู่ที่  ๕ 

  ผู้รับรองครบ  ถูกต้อง 

ประธานสภาฯ กระผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ....๙.......เสียง   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  งดออกเสียง      -  เสียง 

 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด เสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม ให้สมาชิกสภาอบต. 

ทั้ง ๓ ท่านที่ได้เสนอ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ....๙.......เสียง   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  งดออกเสียง      -  เสียง 

เลขานุการสภาฯ ขอประกาศรายชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน  ๓  คน  ประกอบด้วย 

  ๑. นายเมธา    สุทโน  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  ๕ 

                   ๒. นายณรงค์  จันทร์โพรัง   สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  ๑ 

๓.นายเอกราช  โครงเซ็น  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  ๒ 

ในการนี้ ขอนัดประชุมเพ่ือประชุมเลือก ประธานคณะกรรมการแปรญญัติและเลขาคณะ
กรรมการฯ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 0๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอบต.ท่าแร้ง  และ 
สมาชิกสภาอบต.ท่านใดต้องการแปรญัตติ/สงวนค าแปรญัตติให้เสนอเป็นหนังสือได้ที่
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่    ๒๑ สิงหาคม  ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  ตั้งแต่
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง และขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  เพ่ือ
เสนอประธานสภาฯเข้าวาระการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป 

   

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

๖.๑ เรื่องขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้ง
ที่ ๓/๒๕๖ ในวันที่  ๒๘  เดือนสิงหาคม ๒๕๖2  เวลา  ๐๙.๓๐  น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง โดยไม่มีหนังสือแจ้ง 

ที่ประชุม รับทราบ  

เลขานุการสภาฯ  เนื่องจาก ในการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ไม่มาประชุม จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 1.นายพุทธิพงษ์  
กลิ่นหอม ส.อบต.หมู่ที่ 2 2.นายอ าภา  เอมหล า ส.อบต.หมู่ที่ 4 แจ้งว่ากระดูกข้อเท้าซ้ายหัก ไม่สามารถเดิน
ได้ ขอลา 3. นายอานนท์  เขียวแพร ส.อบต.หมู่ที่ 7 4.นางนาฎอนงค์  เพชรลูก ส.อบต.หมู่ที่ 6 5.นายภิรมย์  



มหิมา ส.อบต.หมู่ที่ 5  ทั้ง 5 ท่านนี้ จึงไม่ทราบการนัดการประชุมในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จะมีหนังสือ
แจ้งนัดประชุม และโทรแจ้งโดยตรง และขอให้ท่านสมาชิกได้แจ้งด้วย ขอบคุณค่ะ  

   ๖.๒  รายงานฐานะการเงิน การคลัง ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ผอ.กองคลัง) 

ประธานสภาฯ     เชิญ ผอ.กองคลัง 

นางสิริมา มงคล     เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสิริมา  มงคล ผู้อ านวยการ
กองคลัง ขอแจ้งสถานะการเงิน การคลัง ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒  ดังนี้   

                          ประมาณการรายรับ     ๓๒,๐๕๖,๐๐๐.๐๐   บาท 

      รับจริง                     ๒๗,๕๘๑,๑๒๐.๓๐  บาท 

                         ประมาณการรายจ่าย     ๓๒,๐๕๖,๐๐๐.๐๐   บาท 

                        จ่ายจริง                    ๒๒,๑๔๗,๙๘๖.๕๘  บาท 

                        เงินสะสม                  ๒๕,๕๖๘.๖๖๒.๖๔   บาท 

                        เงินทุนสะสม              ๑๓,๕๓๙.๘๗๗.๕๗   บาท 

มติที่ประชุม ทราบ 

 

   ๖.๓ แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑  

ประธานสภาฯ เชิญ ปลัด อบต. 

ปลัด อบต.       เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ด้วยได้มีท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง คุณนคร  สร้อยมาลี ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ได้สอบถามเก่ียวกับ
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ในการเชิญผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ และการใช้จ่ายเงินสะสม 
มีหลักเกณฑ์การใช้อย่างไร ขอชี้แจง ดังนี้ 

 ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  หมวด ๙ ข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ ประธานสภามีอ านาจให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่น
ก าหนด  

          ดังนั้น ประธานสภามีอ านาจในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาได้ แต่ห้ามมิให้บุคคภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภา 



                      ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้   

         ๑) ให้กระท าเฉพาะกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับกิจการ ดังนี้ ๑.ด้านการ
บริการชุมชนและสังคม ๒.กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ ๓.กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน     ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  

                               ๒)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

                              ๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

                               ๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  

                                  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

                                  จึงแจ้งที่ประชุมทราบ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ค่ะ  

นายทวี เนระภู    สอบถามว่าประธานสภาฯ มีหนังสือแจ้งไปยัง รองนายก อบต. ผู้น าชุมชน เพื่อร่วมประชุม
สภาฯ นั้น ประธานสภาฯ ปฏบิัติตามกฎหมายแล้วใช่หรือไม่ 

ปลัด อบต.        ใช่ค่ะ  

นายนคร  สร้อยมาลี   เรียนประธานสภาฯ กระผมนายนคร  สร้อยมาลี ส.อบต.หมู่ที่ ๔  สอบถามผู้ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน ๕ ข้อ  

 ๑.การแต่งกายของพนักงาน ขอให้มีความเหมาะสมกับสถานที่ราชการ 

 ๒.ขอให้ขุดลอกท่อรางระบายน้ า เศษขยะเต็มท่อ น้ าไม่ไหล หน้าบ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์ 

       ๓.ขอให้จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ปีละ ๓ ครั้ง เช่น ตัดต้นไม้ริมทาง 

                     ๔.ขอให้ตัดแต่งต้นไม้รอบอาคารส านักงาน อบต.ให้มีความสวยงาม 

                     ๕.ต้นจามจุรี หน้าศูนย์พัฒนเด็กเล็ก รวมถึงรอบอาคารศูนย์ฯ ต้นไม้รก ให้เน้นท าความ
สะอาด  

นายไชยพร  มีอิน  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายไชยพร  มีอิน ศอบต.หมู่ที่ 7 กระผมมีข้อเสนอให้อบต.
ด าเนินการแก้ไข ดังนี้ 1.รางระบายน้ า บ้านยีดอน ตื้นเขิน น้ าไม่สามารถลงระบายได้ 

นายเอกราช  โครงเซ็น เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเอกราช  โครงเซ็น ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ขอฝากถึงผอ.กอง
ช่าง ให้ขุดลอกปากคลองแหลม จนถึงคลองสามง่าม เพราะคลองตืนเขิน น้ าจากคลองท่าแร้งไม่ไหลเข้าไปได้ 



และขอให้พิจารณาพ้ืนที่ก่อสร้างถนนคสล.ไหล่ทาง ขอให้ส ารวจจริง เพราะในพ้ืนที่กระผม สามารถใส่หินคลุก
ไหล่ทางได้ แต่ในแบบไม่ได้ก าหนด ท าให้มีปัญหากับชาวบ้านที่ใช้รถสัญจร  

นายเมธา  สุทโน  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเมธา  สุทโน ศ.อบต.หมู่ที่ ๕ ขอฝากให้อบต.ท าหนังสือถึง
หน่วยงานชลประทาน ให้มาตรวจสอบทางน้ า บริเวณคลองชลประทานหมู่ที่ ๕ เลยสะพานคู่ เพราะมีชาวบ้าน
วางท่อกีดขวางทางน้ า ท าให้น้ าไหลไม่สะดวก น้ ามาก ไหลท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน  เราจะไปแจ้ง ก็ไม่ได้ ว่าไม่
มีหน้าที่  

นายมานิต  รอดเสม  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายมานิต  รอดเสม ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ฝากถามผอ.กองช่าง
และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ โครงการหน้ามัสยิดคลองแหลม ยกระดับรางระบายน้ า ขอให้ดูที่ทางหน้าร้านค้า ให้
เขาสามารถเดินขึ้นลงได้ และไม่ก้าวล่วงไปในที่ เพราะเจ้าของเขาไม่ยินยอม 

นายสมศักดิ์  สินคงอยู่  กระผมขอฝากให้ทางอบต.ประสานงานหน่วยงานป่าไม้เรื่องตัดต้นยางนา ของวัดกุฎิ 

นายนคร  สร้อยมาลี  เรียนประธานสภา กระผมนายนคร  สร้อยมาลี ส.อบต.หมู่ที่ ๔ กระผมขอถามเรื่อง
กรรมสิทธิ์หน้ามัสยิดคลองแหลมที่จะสร้างรางระบายน้ า ไม่ทราบว่ายกเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือยัง 

นายทวี  เนระภู เรียนประธานสภาฯ กระผมนายทวี  เนระภู รองนายก อบต. ขอตอบท่านสมาชิกสภาอบต. 
เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงรางระบายน้ าหน้ามัสยิดคลองแหลม ขณะนี้เป็นของมัสยิดและยกให้ใช้เป็นทาง
สาธารณะตามที่ปรากฏ ส าหรับร้านค้าที่อยู่ตรงนั้น ช่างออกแบบให้สามารถเข้าออกได้ เป็นปกติท าทางลาด  
และไม่ก้าวล่วงกรรมสิทธิ์ที่ดิน กระผมดูแลอยู่ 

นายก อบต. เรียนประธานสภาฯ อบต. กระผมขอตอบเรื่องปัญหาลงหินคลุกไหล่ทาง ได้ให้ช่างไปส ารวจหน้า
งานจริงและในปีนี้ ปัญหาคงไม่เกิดขึ้น  

นายอ าพล  สีสว่าง   เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน กระผมนายอ าพล  สีสว่าง ขณะนี้ก าลัง
ร่างขอบเขตงานเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเพ่ือไปตัดแต่งก่ิงไม้ ขุดลอกรางระบายน้ า ท าความสะอาด คู คลอง 

ดังนั้น ปัญหาที่สมาชิกทุกท่านได้ฝากไว้ เช่น รางระบายน้ าตื้นเขิน สกปรก ถนนสองข้างทางต้นไม้รก กีด
ขวางทางสัญจร  ผู้บริหาร ได้สั่งการให้ประกาศหาแรงงาน เพ่ือแก้ไขปัญหา  โดยทั้งนี้ต้องขอให้ท่านผู้น าได้ช่วย
การหาแรงงานที่มีความสนใจ เพื่อมาช่วยท าให้หมู่บ้านของเราสะอาด ทั้งทางบก ทางน้ า  ขอให้สอบถาม
รายละเอียดต่าง ๆ ได้หลังเสร็จสิ้นการประชุม 

            

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอ
เรื่อง 

 ในที่ประชุมอีก กระผมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาะจนครบถ้วนแล้ว วันนี้   
ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

                     

ปิดประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 

  (ลงชื่อ)…………………………………..ผู้จดรายงานการประชุม 



(นางบูชารัตน์     สนจิตร์) เลขานุการสภาอบต. 

 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)............................................ ส.อบต.หมู่ท่ี  ๒ 

      (นายเอกราช โครงเซ็น) 

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

      (นายนคร       สร้อยมาลี) 

            (ลงชื่อ)............................................ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 

          (นายไชยพร     มีอิน) 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯแล้วเมื่อคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่  ๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

(ลงชื่อ).........................................ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  

         (นายสมศักดิ์  สินคงอยู่)  

 

 


