
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

วันพฤหัสบดี  ท่ี   ๑๘  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  

.................................................................. 

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

เจ้าหน้าที่ 
ของอบต.ที่เก่ียวข้องร่วมประชุมด้วย หากมีข้อซักถามจะได้ชี้แจงต่อที่ประชุมจึงเรียนเชิญนายสมศักดิ์  สินคง
อยู่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง   ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

   1.พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาจัดกิจกรรมก าจัดผักตบชวา วันพุธ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ 
บริเวณสะพานคู่ หมู่ที่ ๕ ต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

ประธานสภาฯ    เชิญคุณกชนล  พยัพพฤกษ์  นักจัดการงานทั่วไป  ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม 

นางสาวกชนล พยัพพฤกษ์  เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวกชนล พยัพ
พฤกษ์ นักจัดการงานทั่วไป  น าเรียนเรื่อง พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมก าจัดผักตบชวา ในวันพุธ ที่ 24 
มิถุนายน 2563 ณ บริเวณสะพานคู่ หมู่ที่ 5 ต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี   รายละเอียด
ได้น าแจ้งเป็นหนังสือแล้ว และขอสรุปดังนี้  

  เวลา 08.00 น. ลงทะเบียน ทางเข้าฝั่ง อบต.หนองโสน จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจคัด
กรอง 

  เวลา 09.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  

  เวลา 09.30  น.  กิจกรรมก าจัดผักตบชวา  

           การแต่งกาย –ชุดจิตอาสา ผ้าพันคอ หมวก ป้ายชื่อ  สวมหน้ากากสีขาว  พร้อมน าเครื่องมือ
ในการท าความสะอาดไปด้วย  

ที่ประชุม ทราบ   

 

 

 



 ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัย
ที่หนึ่ง 

           ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่  ๑๙   เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓   
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกฯทุกท่านตรวจ ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
  ต าบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่   ๑/๒๕๖๓    วันที่  ๑๙   เดือน กุมภาพันธ์   

๒๕๖๓  
                     จ านวน    ๔๔      หน้า ที่แจกให้ ว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ    เชิญคุณนคร  สร้อยมาลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ ๔ 

นายนคร สร้อยมาลี  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายนคร  สร้อยมาลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าแร้ง หมู่ที่ ๔ กระผมขอให้ทางเลขานุการสภา อบต. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้
แต่เนิ่นๆ เพื่อจะได้ตรวจอ่าน และสมัยประชุม สมัยสามัญ ได้ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อยู่แล้ว   

เลขานุการสภาฯ  รับทราบความบกพร่อง และจะแก้ไขตามที่ท่านสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4 เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถาม 

                             -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

                             -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่อง เสนอใหม่  

     ๕.๑ เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  

         ครั้งที่ 3/๒๕๖3 (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง) 

ประธานสภาฯ      เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 

    นายก อบต. เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเสน่ห์  แก้วระยับ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
แร้ง เนื่อง 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  มีความประสงค์เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จากการรับทราบปัญหา
ความต้องการหรือโครงการพัฒนา จึงได้เชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ อปท.ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 



1. คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ซึ่งเป็นขั้นตอนใน
การประชาคม 

3. ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้ สภา อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

4. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ท าการประชุม เมื่อวันที่   11    มิถุนายน  2563        
ประชุมประชาคมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563  ตามบัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา ดังนี้  

 

                   จึงเสนอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ประธานสภาฯ  กระผมขอมติที่ประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ   11  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  

งดออกเสียง  -   เสียง 

สรุปที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ และ
เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งลงนามประกาศ ต่อไป  

นายก อบต. กระผมนายเสน่ห์  แก้วระยับ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง จึงลงนามประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าแร้ง ดังนี้   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ดังนี้   
อาศัยอ านาจตามข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สมัย
สามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1๘  มิถุนายน  2563 ได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  จึงขอ
อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563  
เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการจัดท างบประมาณ ต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ต่อไป ประกาศ ณ 
วันที่  1๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  

ประธานสภาฯ  นายก อบต.ได้ลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563  เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท างบประมาณ ต่อไป 

ประธานสภาฯ  เชิญคุณเอกราช โครงเซ็น ส.อบต. หมู่ที่ 2 



นายเอกราช โครงเซ็น  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเอกราช   โครงเซ็น ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ขอน าเรียน
สมาชิกอบต.และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน เพ่ิมเติม ในเรื่องโครงการพัฒนาด้านอาชีพ   ในการจัดหาครุภัณฑ์
เครื่องจักรแท่นพิมพ์ขึ้นรูปจากวัสดุธรรมชาติ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่สนใจใช้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติในท้องถิ่น เพ่ือบรรจุภัณฑ์  

ประธานสภาฯ  เชิญรองนายก คุณวิมลรัตน์  ลีอร่าม  

นางวิมลรัตน์  ลีอร่าม  เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางวิมลรัตน์  ลีอร่าม รองนายก อบต.น าเรียนที่ประชุมสภา
ฯ ด้วยดิฉันได้รับมอบหมายจากนายก อบต.ให้ไปประชุมเพ่ือรับฟังค าชี้แจงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เรื่องโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแร้ง ได้เข้าร่วมโครงการด้วย  เป็นโครงการที่ เกิดประโยชน์กับชุมชน โดยจะมีบุคลากรมาจาก
มหาวิทยาลัยฯ มาท างานในพ้ืนที่ร่วมบูรณนาการท างานร่วมกันกับองค์กรของเรา  คาดว่าประมาณเดือนหน้า  
จะเริ่มท างานในพ้ืนที่  จึงแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ  เชิญนายมานิต  รอดเสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3  

นายมานิต รอดเสม เรียนประธานสภาฯ กระผมนายมานิต  รอดเสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
แร้ง หมู่ที่ 3  ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีจัดท ารูปเล่มแผน โครงการที่ด าเนินการไปแล้ว ให้ตัดออก  

นายธนาธร  พุ่มพวง   ด้วยเป็นการจัดท าตามระเบียบฯ ไม่ต้องตัดออก ให้คงไว้จนถึงการยกร่างใหม่ ครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง แจ้งเรื่อง การก าจัดกิจกรรมผักตบชวา ในวันที่ 
24 มิถุนายน 2563  

นายก อบต.  เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาอบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายเสน่ห์  แก้ ว
ระยับ กระผมขอแจ้งการจัดกิจกรรมก าจัดผักตบชวา ใน วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณสะพานคู่ หมู่ที่ 
5 ต าบลท่าแร้ง ร่วมกับ อบต.หนองโสน และ อบต.ท่าแร้งออก    นัด เวลา 08.00 น.  จ้างรถแบ็คโฮว์ตักผัก
ตบ  2 วัน เริ่มบริเวณเชิงสะพานทั้ง 2 ฝั่ง   ส่วนของอบต.ท่าแร้งออกเริ่มต่อตั้งแต่เหมืองตลาดแก้ว  อบต.
หนองโสน รับผิดชอบเรื่องข้าว   

นายไชยพร  มีอิน  เรียนนายก อบต. กระผมขอให้แบ็คโฮว์ไปยืนฝั่งตะวันออก จะได้ท างานสะดวก 

นายก อบต.  ด้วย อบจ.เพชรบุรี แจ้งสนับสนุนเครื่องจักร ก าจัดวัชพืช หมู่ที่ 3 ระยะทาง 3.6  กิโลเมตร 
ระยะท างาน 20 วัน (ท าการ) โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ออกค่าใช้จ่ายน้ ามันและเชื้อเพลิง
จ านวน 2,800  ลิตรและค่าขนย้ายรถเทอเลอร์ จ านวน 2 เที่ยว ส าหรับวันเวลาจริง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  

นายไชยพร  มีอิน  ให้ทาง อบต.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนที่อยู่ริมคลองให้ยกปั้มน้ า หรือปักไม้
ท าสัญลักษณ์ ให้เครื่องจักรระมัดระวัง 

ที่ประชุม  ทราบ 

  ๕.๒ การพิจารณาเลือกการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ เชิญคุณธนาธร  พุ่มพวง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายธนาธร  พุ่มพวง  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธนาธร  
พุ่มพวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงเรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ



กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2561) ข้อ 8 ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 

2.  รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  เป็นรองประธานกรรรมการ 

3.  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ 

4.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก จ านวน 3 คน  เป็นกรรมการ 

5. ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ 

6. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  แต่ไม่เกิน 6 คน เป็นกรรมการ 

7. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

8. หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

กรรมการตามข้อ 3/4/5/6 มีวาระคราวละ 4 ปี และให้อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

โดยมีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ขณะนี้ กรรมการฯ ได้ครบวาระ จึงขอให้
สมาชิกสภาภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจาณณาคัดเลือกกันเอง จ านวน 3 ท่าน  

ประธานสภาฯ   กระผมขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง พิจารณาคัดเลือก 

มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ดังรายชื่อ ดังนี้ เป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  1. นายมานิต  รอดเสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 

  2.  นายสมบัติ  ม่วงอุมิงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 

  3.  นายเอกราช  โครงเซ็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 

มีมติเห็นชอบ    ๑๑       เสียง 

  ไม่เห็นชอบ      -       เสียง 

  งดออกเสียง     -       เสียง 

 

 

 

 



5.3 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ เชิญคุณธนาธร  พุ่มพวง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายธนาธร  พุ่มพวง  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธนาธร  
พุ่มพวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงเรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2561) ข้อ 28 ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ 

2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน2คน  เป็นกรรมการ 

3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริหารคัดเลือก จ านวน 2 คน   เป็นกรรมการ 

4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 

5.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก จ านวน 2 คน  เป็นกรรมการ 

โดยให้กรรมการเลือกกรรมการ 1 คน ท าหน้าที่ประธาน และอีก 1 คน ท าหน้าที่เลขานุการ  

กรรมการ มีวาระคราวละ 4 ปี และให้อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

โดยมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

ประธานสภาฯ   กระผมขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง พิจารณาคัดเลือก 

มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง รายชื่อ ดังนี้  เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 1.  นายณรงค์  จันทร์โพรัง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 

 2.  นายสมโภชน์  เนตรสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 

 3.  นายนคร  สร้อยมาลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 

มีมติเห็นชอบ    ๑๑       เสียง 

   ไม่เห็นชอบ      -       เสียง 

   งดออกเสียง     -       เสียง 

 

 

 

 

 



  5.๔ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

1. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง ขนาดไม่ต่ ากว่า 3,000 ANSI Lumens    25,000 บาท 

ตั้งตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ   ธันวาคม  2562(ส านักปลัด)  

ประธานสภาฯ  เชิญคุณธนาธร  พุ่มพวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

นายธนาธร  พุ่มพวง เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธนาธร  พุ่มพวง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจงเรื่อง การจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  เป็นครุภัณฑ์จัดซื้อเมื่อ
ปีงบประมาณ     

ขณะนี้ มีอายุการใช้งาน 7   ปี  เนื่องจากจอภาพช ารุด และช่างได้ประมาณการซ่อม 7,000  บาท และได้
ตรวจเบื้องต้น ว่าอุปกรณ์อ่ืน ๆ ก็เสื่อม ดังนั้น หากจะเปลี่ยนเฉพาะจอภาพ  จะใช้ต่อไปอีกไม่นาน จึงเสนอให้
เปลี่ยนใหม่ทั้งชุด ส าหรับราคาตามส านักงานงบประมาณ จ านวนเงิน   30,000  บาท ราคาที่เสนอเป็นราคา
ท้องตลาด คุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563  หน้าที่ 10 ล าดับที่ 13 รายละเอียดการโอนงบประมาณ 
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการถมดินรอบลานกีฬา อบต.ท่าแร้ง  งบประมาณอนุมัต ิ 230,000  บาท 

      คงเหลือ     25,000  บาท 

ขอโอนงบประมาณ เพ่ือด าเนินไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใหม่ ดังนี้ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

-จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  งบประมาณ  25,000      บาท  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง ขนาดไม่ต่ ากว่า 3,000 ANSI Lumens     

ตั้งตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ   ธันวาคม  2562  ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563  หน้าที่ 10 ล าดับที่ 13  

                     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 



ประธานสภาฯ    ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดการโอนงบประมาณ พร้อมทั้งเหตุผลและความจ าเป็น  
และระเบียบการโอนงบประมาณ ตามท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง  ไม่ทราบที่ประชุมจะสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม การโอนงบประมาณ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ   

มติที่ประชุม         มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

 มีมติเห็นชอบ    ๑๑       เสยีง 

   ไม่เห็นชอบ      -       เสียง 

   งดออกเสียง     -       เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  

  ๖.๑ รายงานฐานะการเงิน – การคลัง ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

ประธานสภาฯ เชิญ นางสิริมา  มงคล  ผู้อ านวยการกองคลัง  
นางสิริมา  มงคล  เรียนประธานสภาฯ นายกอบต. รองนายก อบต. สมาชิกสภาอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน  
ดิฉันนางสิริมา  มงคล  ผู้อ านวยการกองคลัง  รายงานฐานะการเงิน – การคลัง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ ได้ 
แจกเอกสารประกอบ แจกให้ทุกท่าน  รายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑  พฤษภาคม 

๒๕๖๓    ดังนี ้

รายรับ  ตามประมาณการ  ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

          รายรับจริง                                    ๒๑,๔๑๙,๓๔๖.๓๘    บาท 

รายจ่าย   ตามประมาณการ                         ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

            รายจ่ายจริง          ๑๕,๓๗๗,๙๒๕.๙๔  บาท 

เงินสะสม                                               ๓๑,๕๗๓,๑๖๔.๐๗  บาท 

เงินทุนสะสม                                           ๑๔,๓๙๑.๓๑๙.๓๖  บาท 

มัทราบว่าท่านสมาชิกสภาอบต.ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายนคร  สร้อยมาลี   เรียนประธานสภาฯ กระผมขอสอบถามกองคลัง เงินสะสม ที่มี จะใช้จ่ายขาดเงินสะสม
ได้จ านวนเท่าใด 

ประธานสภาฯ   เชิญผอ.กองคลัง แจ้งท่านสมาชิก หมู่ที่ ๔ 

นางสิริมา มงคล   จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม ฯ ตาม
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสม          

ที่ประชุม      รับทราบ 

 



  6.2 การช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายงานโครงการเศรษฐกิจชุมขน (ผอ.กอง
คลัง)  

ประธานสภาฯ    เชิญ คุณสิริมา  มงคล  ผู้อ านวยการกองคลัง 

นางสิริมา มงคล  เรียนประธานสภาฯ ดิฉัน นางสิริมา  มงคล  ผู้อ านวยการกองคลัง แจ้ง ๒ เรื่อง  ดังนี้ 

1. การช าระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ตามที่ได้รับทราบกันแล้วว่า ภาษีท่ีดินและสิ่งลูกสร้าง ซึ่งจะ
มาแทนภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีนี้ 2563 และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกาศแจ้งรายการทรัพย์สิน ให้ประชาชนทราบ ภายในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งแจ้งอุทธรณ์ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้ง แต่เนื่องจาก อบต.ท่า
แร้ง ไม่สามารถด าเนินการประกาศแจ้งรายการทรัพย์สิน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จึงขอขยาย
ระยะเวลาไปอีก ตามท่ีกฎหมายได้ให้อ านาจ  ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้น ให้ผู้น าชุมชน
ได้ทราบ และการจัดเก็บภาษีฯ  ภายในเดือนสิงหาคม  2563 นี้ ปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -
19 รัฐบาล ได้แจ้งลดภาษี ร้อยละ 90  ดังนั้น  

ผลกระทบด้านรายรับหมวดภาษี   ตามท่ีประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จะไม่เป็นตามประมาณการ  

2. รายงานโครงการเศรษฐกิจชมุชน  ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2563 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 3  
จ านวนเงินต้นตามที่ตกลง ส่งจะครบแล้ว และดอกเบี้ย รับภาระต้องส่งคนละ 8,000 บาท คาด
ว่า อีกประมาณ 6    เดือน จะช าระครบถ้วนทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น 

จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ  สอบถามเพ่ิมเติมได้ค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบ 

  6.3 แจ้งเตือนลูกหนี้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี (เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้) 

ประธานสภาฯ    เชิญคุณไพโรจน์  ขวัญใจ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   

นายไพโรจน์  ขวัญใจ  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายไพโรจน์  ขวัญใจ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ขอ
รายงานการติดตามลูกหนี้ค่างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ จากท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบรายงาน
การเงิน งวดปีงบประมาณ 2561 มีลูกหนี้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 222 ราย เป็นเงิน 13,996.00 
บาท (ยังไม่รวมค่าปรับร้อยละ 2) และให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งเร่งรัดและติดตามลูกหนี้ กระผมใน
ฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ติดตามลูกหนี้  ดังนี้ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ทั้งสิ้น   133    ราย  และ ณ 
วันที่ 29  พฤษภาคม 2563    มาช าระแล้ว    43  ราย  ณ 1 กรกฎาคม 2563  ค้างช าระ 90   ราย  
เป็นเงิน  15,854.-บาท  ปัญหาอุปสรรคส่วนหนึ่ง คือ เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ ไม่ทราบที่อยู่ของเจ้าของรายใหม่ ท า
ให้ไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งเตือน ได้  ดังนั้น กระผมจึงขอความอนุเคราะห์ ท่านผู้น าชุมชน ช่วยประชาสัมพันธ์
บอกกล่าว ให้เจ้าของที่ดินทั้งรายเก่าและรายใหม่ หากทราบ ให้มาช าระหนี้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

นายเฉลิม  เพชรลูก  เรียนประธานสภาฯ กระผมขออนุญาต ว่าได้มาติดต่อช าระภาษี แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่
รับช าระ   



นายไพโรจน์  ขวัญใจ  คุณเฉลิม  เพชรลูก ได้ช าระทุกปี ไม่ได้เป็นลูกหนี้ ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ได้ถูกยกเลิกและให้ใช้ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปีนี้ 2563 ขณะนี้ยังไม่ได้ด าเนินการแจ้งเงิน
ภาษีแต่อย่างใด 

นายมานิต  รอดเสม  สอบถามเรื่องการจัดเก็บค่าขยะ เพราะมีชาวบ้านได้สอบถามว่า ไม่เป็นปัจจุบัน ไปเก็บ
ครั้งละ หลายเดือน ท าให้ข้อมูลสับสน และขอให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บได้เร่งรัดการท างาน 

นายไชยพร มีอิน ขอให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ปรับเวลาในการท างาน ให้ทันกับเหตุปัจจุบัน เพราะมีชาวบ้าน
หลายรายมาสอบถาม กระผมก็ตอบไม่ได้  

นายไพโรจน์  ขวัญใจ ขณะนี้ได้เก็บค่าธรรมเนียมขยะถึงเดือน มิถุนายน เนื่องจากในช่วงนี้ กระผมได้ส ารวจ
สิ่งก่อสร้าง ภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท าให้การท างานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะล่าช้า  อย่างไรก็ตามขอ
ความร่วมมือให้เก็บใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้ายไว้ เพื่อยืนยันการช าระ   

ที่ประชุม ทราบ 

   6.4 โครงการเยียวยาผลกระทบจากโรคโควิด -19 เพิ่มเติม ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  

ประธานสภาฯ  เรียนเชิญผอ.น้ าผึ้ง  แซ่เอ็ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

นางสาวน้ าผึ้ง  แซ่เอ็ง  เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวน้ าผึ้ง  แซ่เอ็ง ขอแจ้ง
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ตามโครงการเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19  ตามท่ีครม.มีมติ
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ได้เห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้  

 1.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการของรัฐ เดือนละ 1 พัน
บาท 3 เดือน จ่ายผ่านบัตรฯ 

 2.โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่ส าเร็จ 
ต้องเป็ฯกลุ่มตามได้รับการเยียวยาและไม่ใช่ผู้ประกันตน มตรา 33  

 3.โครงการเยียวยากลุ่มเปราะบาง แบ่งออกเป็น  

  1.เด็กยากจน (กลุ่มเด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด) 2. ผู้สูงอายุ (กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)  3.ผู้พิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ   ซึ่งประชาชนทั้ง 3 กลุ่มนี้จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคย
ได้รับสิทธิจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
แรงงาน(ส านักงานประกันสังคม) ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะจัดสรรเยียวยาตาม
ฐานข้อมูลที่มีอยู่ โดยจะจ่ายรอบที่ 1 ในเดือนมิ.ย.63 จ านวนเงิน  2,000 บาท และรอบที่ 2 ภายในเดือน 
ก.ค.63 จ านวน 1,000 บาท 

    ซึ่งการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ไม่ต้องลงทะเบียน 

 4.โครงการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติม ให้เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายเกษตรด้อยโอกาสและเข้าไม่ถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเกษตร ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับการลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกร รายก่อนหน้านี้ และขยายเวลา
เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม 2563 ไม่ทัน ให้ลงให้เสร็จภายใน 15 กรกฎาคม 2563 



 จึงขอให้ท่านสมาชิกอบต. ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปได้ทราบ 

นายไชยพร  มีอิน   มีสอบถามกันมาก ขอให้ อบต.ได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย กระแสข่าวเรื่องนี้เป็นที่
สนใจของชาวบ้านและข้อมูล ไม่ตรงกัน ท าให้ชาวบ้านสับสน  

นายเอกราช  โครงเซ็น  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเอกราช  โครงเซ็น ส.อบต.หมู่ที่ 2 ในปีนี้ หมู่ที่  2 
ยังไม่ได้ด าเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563  จึงขอฝากให้ผู้บริหารได้
ด าเนินการ โครงการขยายเขตประปา  ให้เปลี่ยนสถานที่ อีกช่วงหนึ่ง ระยะทาง 705  เมตร ซึ่งก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนา และโครงการขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งท่านนายกฯ ได้ประสานผู้จัดการการไฟฟ้า รับปากว่าจะ
ด าเนินการ และขอให้ประสานการประปาส่วนภูมิภาค ชาวบ้านได้รับผลกระทบเนื่องจากค่าใช้จ่ายการย้าย
มิเตอร์แพงมาก พอจะมีแนวทางใดท่ีจะช่วยเหลือได้บ้าง 

นายอ าพล  สีสว่าง   กระผมขอรับไปประสานเรื่องค่าใช้จ่ายการย้ายมิเตอร์ ว่ามีแนวทางใดจะช่วยลดค่าใช่
จ่ายได้บ้าง 

นายไชยพร  มีอิน   กระผมขอสอบถามการด าเนินการโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ขอรบกวนสอบถาม ผอ.กอง
ช่าง  

นายมาโนช  บุญทับ  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน กระผมนายมาโนช  บุญทับ  ผอ.กองช่าง 
ขอน าเรียนเรื่อง การด าเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ทั้งตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2563 จ่ายขาดเงินสะสม โอนงบประมาณ   ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด าเนินการ 
พอสรุป ดังนี้ 

 1.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านผู้ใหญ่อ าไพ หมู่ที่ 1 

 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองแหลมตะวันตก หมู่ที่ 2 

 3.โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า หน้ามัสยิดคลองแหลม หมู่ที่ 3 

 4.โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายหัวกระถิน หมู่ที่ 5 

 5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนายชุบ-ริมเขื่อน) หมู่ที่ 5 

 6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหมวดอ่าง-รร.วัดกุฎ ิหมู่ที่ 5 

 7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.วัดกุฎิ – บ้านนายประสงค์ หมู่ที่ 6 

 8.โครงการขยายเขตประปา (ถนนคลองแหลมฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 2  

 9.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางวอ – บ้านนางสุมล หมู่ที่ 3 

 10.โครงการเสริมดินรอบลานกีฬา อบต. 

  โครงการอื่น ๆ อยู่ระหว่าง ก าหนดราคากลางและข้ันตอนการขออนุญาตหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

จึงแจ้งที่ประชุม เพ่ือทราบ 

ที่ประชุม  ทราบ  



ประธานสภาฯ   บัดนี้ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การ 

ประชุม ท่านสมาชิกสภาอบต.หรือผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องอ่ืนเสนอหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุม  

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ปิดประชุม  เวลา 14.๓0 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) 

 


