
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

วันพฤหัสบดี  ท่ี   ๑3  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  

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

เวลาประชุม  ๐๙.๓๐  น. 
          เมื่อถึงเวลาประชุม นางบูชารัตน์  สนจิตร์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ตรวจนับองค์ 
ประชุม  ครบองค์ประชุมและขอนุญาตประธานสภาฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบลและ 
เจ้าหน้าที่ของอบต.ที่เก่ียวข้องร่วมประชุมด้วย หากมีข้อซักถามจะได้ชี้แจงต่อที่ประชุมจึงเรียนเชิญนายสมศักดิ์   
สินคงอยู่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง   ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแหลมร่วมกับอบต.ท่าแร้ง จัดโครงการท าหมันสุนัขและก าจัดเห็บหมัด  
ในวันพุธ ที่ 19  สิงหาคม  2563 สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์
สงเคราะห์)  เริ่มด าเนินการตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 12.00 น. เป้าหมาย 50 ตัว ทั้งสุนัข
และแมว  

ที่ประชุม ทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานกาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัย
ที่สอง ครั้งท่ี 1/2563 วันที่  18  มิถุนายน  2563   

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกฯทุกท่านตรวจ ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
  ต าบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่   ๑/๒๕๖๓    วันที่  ๑๘   เดือน มิถุนายน   

๒๕๖๓  จ านวน    ๒๓      หน้า ที่แจกให้ ว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่
ประชุม 

มติที่ประชุม     รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถาม 

                             -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

                             -ไม่มี- 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่อง เสนอใหม่  

   ๕.๑ ผู้บริหารเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

        วาระท่ี  ๑ (ข้ันรับหลักการ)และก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ ) 
          

ระเบียบวาระท่ี  ๓         เรื่อง กระทู้ถาม 

      -ไมมี- 

 ระเบียบวาระท่ี ๔        เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

ประธานสภาฯ                    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องที่เสนอใหม่ 

  ๕.๑ ผู้บริหารเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔    วาระท่ี  ๑ (ขั้นรับหลักการ)และก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ  

ประธานสภาฯ          เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล แถลงงบประมาณร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   ๒๕๖๔  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าแร้ง ได้พิจารณาเห็นชอบในวาระที่ ๑ รับหลักการนั้น ก่อนที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จะแถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
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 

  ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท 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 ในการพิจารณาร่างข้อบ ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเ พ่ิมเติม สภาองค์การบิรหารส่วนต 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    

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  

นายเสน่ห์  แก้วระยับ เรียนประธานสภา อบต.  ผู้น าชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน คณะผู้บริหาร
ขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ ได้
ประมาณรายรับไว้ ๓3,160,๐๐๐   บาท    และในส่วนงบประมาณรายจ่ายไว้  
๓๓,๑๖๐,๐๐๐  บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดท าบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
การจัดท างบประมาณแบบสมดุล ในส่วนของประมาณการรายรับ มีดังนี้ 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ได้ตั้งงบประมาณ   ๓3,๑๖0,๐๐๐  บาท แยกเป็นรายละเอียด ดังนี้ 

ประมาณการรายรับ   ตั้งไว้    ๓3,๑๖0,๐๐๐           บาท 

ก.    รายได้จัดเก็บ      

1. หมวดภาษีอากร       ๑51,๐๐๐  บาท 

2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     265,90๐ บาท 

3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       205,0๐๐ บาท 

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          10,4๐๐ บาท 

ข.  รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

1. หมวดภาษีจัดสรร           ๑6,567,70๐ บาท 

ง.  เงินช่วยเหลือ 

1. หมวดเงินอุดหนุน           ๑๕,960,0๐๐ บาท 

ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้    ๓3,160,๐๐๐ บาท  โดยแบ่งรายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน ได้
ดังนี้ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  จ านวนเงิน  9,918,074  บาท  แยกเป็น  

งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย  จ านวน  9,820,845 บาท 

งบบุคลากร ๑.เงินเดือนฝ่ายการเมือง  จ านวน    1,966,320   บาท 
  

  ๒.เงินเดือนฝ่ายประจ า  จ านวน              3,894,960   บาท 

   รวม   จ านวน    5,861,280 บาท 

งบด าเนินงาน ๑.ค่าตอบแทน   จ านวน          72,000  บาท 



  ๒.ค่าใช้สอย   จ านวน    ๒,461,565  บาท 

  ๓.ค่าวัสดุ   จ านวน                 793,000  บาท 

  ๔.ค่าสาธารณูปโภค  จ านวน                 ๒43,๐๐๐  บาท 

   รวม   จ านวน             ๓,569,565  บาท 

งบลงทุน ๑.ค่าครุภัณฑ์   จ านวน                 50,000   บาท 

    รวม  จ านวน                50,000   บาท 

งบเงินอุดหนุน ๑. เงินอุดหนุน   จ านวน                  ๑5,๐๐๐  บาท 

   รวม   จ านวน                  15,000   บาท 

รวมงานบริหารทั่วไป   จ านวน  9,495,845  บาท 

งานบริหารงานคลัง 

งบด าเนินงาน ๑.ค่าตอบแทน   จ านวน       155,๐๐๐ บาท 

  ๒.ค่าใช้สอย   จ านวน      8๐,๐๐๐     บาท 

  ๓.ค่าวัสดุ   จ านวน                80,๐๐๐   บาท 

  ๔.ค่าสาธารณูปโภค  จ านวน                 ๑๐,๐๐๐   บาท 

   รวม   จ านวน              325,๐๐๐   บาท 

รวมงาน    จ านวน         325,000 บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน    จ านวนเงิน  135,000  บาท มี   ๑   งาน  คือ 

งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

งบด าเนินงาน 1.ค่าตอบแทน   จ านวน  40,000 บาท 

๒.ค่าใช้สอย   จ านวน         15๐,๐๐๐ บาท 

3.ค่าวัสดุ   จ านวน  7๐,๐๐๐ บาท 

   รวม   จ านวน         26๐,๐๐๐ บาท 

งบลงทุน ๑.ค่าครุภัณฑ์   จ านวน       2,500,000       บาท 

   รวม   จ านวน       2,500,000       บาท 

 รวมงาน   จ านวน       2,760,000 บาท 

แผนงานการศึกษา  จ านวนเงิน   5,722,490  บาท 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

งบบุคลากร ๑.เงินเดือนฝ่ายประจ า  จ านวน        1,924,860 บาท 



   รวม   จ านวน        1,924,860       บาท 

งบด าเนินงาน ๑.ค่าตอบแทน   จ านวน    15,000 บาท 

  ๒.ค่าใช้สอย   จ านวน             155,๐๐๐ บาท 

  ๓.ค่าวัสดุ   จ านวน               2๐,๐๐๐      บาท 

   รวม   จ านวน             190,๐๐๐ บาท 

   รวมงาน   จ านวน           2,114,860 บาท 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

งบด าเนินงาน ๑.ค่าตอบแทน   จ านวน     40,00๐ บาท 

๑.ค่าใช้สอย   จ านวน   726,43๐ บาท 

  ๒.ค่าวัสดุ   จ านวน          ๑,065,200      บาท 

   รวม   จ านวน          ๑,831,630 บาท 

งบเงินอุดหนุน    ๑.เงินอุดหนุน   จ านวน          1,776,000 บาท 

   รวม   จ านวน          1,776,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน          3,607,630 บาท 

แผนงานสาธารณสุข      จ านวนเงิน   315,000  บาท      ๑   งาน คือ 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

          งบด าเนินงาน 1.ค่าตอบแทน                      จ านวน    120,000 บาท 

๑.ค่าใช้สอย   จ านวน      55,000 บาท 

   รวม   จ านวน   175,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน ๑.เงินอุดหนุน   จ านวน             140,000 บาท 

   รวม   จ านวน            140,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน   315,000 บาท 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์     จ านวนเงิน  818,160  บาท   1   งาน  คือ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

งบบุคลากร ๑.เงินเดือนฝ่ายประจ า  จ านวน  680,160 บาท 
     รวม   จ านวน  680,160
 บาท 

งบด าเนินงาน ๑.ค่าตอบแทน   จ านวน    33,000 บาท  



  ๒.ค่าใช้สอย   จ านวน    70,000 บาท 

  ๓.ค่าวัสดุ   จ านวน    35,000 บาท 

    รวม  จ านวน  138,000 บาท 

    รวมงาน  จ านวน  818,160 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน   จ านวนเงิน  1,867,320  บาท       ๓  งาน  คือ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบบุคลากร ๑.เงินเดือนฝ่ายประจ า  จ านวน  724,320 บาท 
    รวม   จ านวน            724,320 บาท 

งบด าเนินงาน ๑.ค่าตอบแทน   จ านวน    33,000 บาท 

  ๒.ค่าใช้สอย   จ านวน            630,000 บาท 

  ๓.ค่าวัสดุ   จ านวน            210,000 บาท 

   รวม   จ านวน            873,000 บาท 

งบลงทุน ๑.ค่าครุภัณฑ์   จ านวน    20,000 บาท 

   รวม   จ านวน    20,000 บาท 

รวมงาน   จ านวน       1,617,320 บาท 

งานไฟฟ้าและถนน  

งบด าเนินงาน ๑.ค่าวัสดุ   จ านวน              30,000 บาท 

   รวม   จ านวน             30,000 บาท 

รวมงาน   จ านวน             30,000 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  400,000  บาท   2  งาน  คือ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

งบด าเนินงาน 1.ค่าใช้สอย   จ านวน     180,000 บาท 

  2.ค่าวัสดุ   จ านวน               30,000 บาท 

   รวม   จ านวน    210,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน              210,000 บาท 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

งบด าเนินงาน 1.ค่าใช้สอย   จ านวน    110,000 บาท 

   รวม   จ านวน    110,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน 1.เงินอุดหนุน   จ านวน    80,000 บาท 

   รวม   จ านวน    80,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน            190,000 บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวนเงิน  1,203,100  บาท       1  งาน  คือ 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบลงทุน ๑.ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน       1,203,100     บาท 

   รวม   จ านวน       1,203,100     บาท 

รวมงาน   จ านวน        1,203,100      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  9,886,085 บาท 
  

      รวมงาน  9,886,085     บาท 

เงินสะสมคงเหลือ 30,946,164.07   บาท ทุนส ารองเงินสะสม   14,391,319.36        บาท 

 ( ณ 31 กรกฎาคม  ๒๕๖3)  

ซึ่งได้พิจารณาโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมาจากความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชน และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับจังหวัด โดยพิจารณา
จากฐานะการเงินการคลังที่อบต.ได้จัดเก็บเองและรัฐจัดสรรให้  ในปีนี้ตั้งรายรับใกล้เคียงกับ
ปีที่แล้ว  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา   

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบท่านสมาชิกสภาอบต.จะสอบถามเพ่ิมเติม เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

                  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม       รับหลักการ (วาระที่ ๑) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้  

รับหลักการจ านวน...๑๓.......เสียง ไม่รับหลักการ....-.... เสียง   งดออกเสียง...-....  เสียง  

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯทุกท่าน สรุปมติที่ประชุมสภาฯรับหลักการ(วาระท่ี ๑) แห่งร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง   

จ านวน...๑๓.......เสียง ไม่รับหลักการ....-.... เสียง   งดออกเสียง...-....  เสียง   

ณ ขณะนี้เวลา  ๑๒.๓0  น. ของวันที่  ๑๓  สิงหาคม ๒๕๖๓  และสมาชิกได้ใช้เวลาอภิปราย 

พอสมควรกระผมขอพักการประชุม  นัดประชุมเพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เวลา ๑๓.๓๐  น. 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  

 

 



  ๕.๒  ก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  

ประธานสภาฯ ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ   เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ตามระเบียบระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

  วรรค ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้และในการพิจารณา 

วาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาค าเสนอแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ 

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมก าหนดระยะเวลาค าเสนอแปรญัตติ ตามระเบียบ ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ 
ชั่วโมง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติก าหนด ระยะเวลาค าเสนอแปรญัตติ ตามวัน เวลาราชการ ตั้งแต่วันที่   ๑๔  

สิงหาคม  ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  

๕.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ เชิญ เลขานุการสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ  การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔  โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐๓, ๑๐๔และ ๑๐๕ แห่งระเบียบ  กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ประธานขอเรียน
ปรึกษาว่าจะแต่งตั้งสมาชิกสภาที่มาประชุมในวันนี้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

                     วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน   

ประธานสภาฯ ล าดับต่อไป กระผมขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ก าหนดจ านวน 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ก าหนดจ านวนแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน  ๔  คน 

ประธานสภาฯ    ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ การเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่เกิน  ๔ คน  



ตามที่สภา อบต.มีมติก าหนด และให้น าวิธีการตามข้อ ๑๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ขอให้ท่าน
สมาชิกสภาอบต. เสนอ วิธีการเสนอให้เสนอชื่อ – สกุล ทีละคน  พร้อมผู้รับรอง จ านวน ๒ คน   เชิญครับ 
นายมานิต  รอดเสม   เรียนประธานสภา  กระผมนายมานิต  รอดเสม   ส.อบต.หมู่ที่  ๓ 
  ขอเสนอ    นายเอกราช  โครงเซ็น   ส.อบต.หมู่ที่  ๒ 
ประธานสภาฯ  ขอที่ประชุมรับรอง 
ที่ประชุม ผู้รับรอง ให้นายเอกราช  โครงเซ็น เป็นกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย ๑.นายสมบัติ  
                     ม่วงอุมิงค์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ๒.นายอ าภา   เอมหล า ส.อบต.หมู่ที่ ๔  
ประธานสภาฯ กระผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ....๑๓.......เสียง   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  งดออกเสียง      -  เสียง 
นายไชยพร  มีอิน เรียน ประธานสภาฯ  กระผมนายไชยพร  มีอิน   ส.อบต. หมู่ที่  ๗ 
  ขอเสนอ  นายอานนท์  เขียวแพร    ส.อบต.หมู่ที่  ๗ 
ที่ประชุม ผู้รับรอง ให้นายอานนท์  เขียวแพร เป็นกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย ๑.นายเมธา 
                     สุทโน ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ๒.นายณรงค์  จันทร์โพรัง ส.อบต.หมู่ที่ ๑  
ประธานสภาฯ กระผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ....๑๓.......เสียง   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  งดออกเสียง      -  เสียง 
นายไชยพร  มีอิน   เรียน ประธานสภาฯ  กระผมนายไชยพร  มีอิน   ส.อบต. หมู่ที่  ๗ 
  ขอเสนอ  นายนคร  สร้อยมาลี    ส.อบต.หมู่ที่  ๔ 
ที่ประชุม ผู้รับรอง ให้นายนคร  สร้อยมาลี เป็นกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย ๑.นายสมโภชน์ 
                     เนตรสุข ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ๒.นายภิรมย์  มหิมา ส.อบต.หมู่ที่ ๕  

ประธานสภาฯ กระผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ....๑๓.......เสียง   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  งดออกเสียง      -  เสียง 
นายอานนท์  เขียวแพร    เรียนประธานสภาฯ กระผมนายอานนท์  เขียวแพร ส.อบต. หมู่ที่ 7 
 ขอเสนอ นายไชยพร   มีอิน  ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
ที่ประชุม ผู้รับรอง ให้นายอานนท์   เขียวแพร เป็นกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย ๑.นางนาฎอนงค์ 
                     เพชรลูก ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ๒.นายเอกราช  โครงเซ็น ส.อบต.หมู่ที่ ๒  

ประธานสภาฯ กระผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ....๑๓.......เสียง   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  งดออกเสียง      -  เสียง 

ประธานสภาฯ ได้มีการเสนอรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  ครบจ านวน ๔ ท่าน เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
กระผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ....๑๓.......เสียง   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  งดออกเสียง      -  เสียง 

เลขานุการสภาฯ ขอประกาศรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวน  ๔  คน  ประกอบด้วย 
๑. นายนคร  สร้อยมาลี  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  ๔ ๒. นายไชยพร  มีอิน   สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  ๗ 



๓.นายเอกราช  โครงเซ็น  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  ๒ ๔.นายอานนท์  เขียวแพร สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  ๗ 
ในการนี้ ขอนัดประชุมเพื่อประชุมเลือก ประธานคณะกรรมการแปรญญัติและเลขาคณะกรรมการฯ หลังเสร็จ
สิ้นการประชุมสภาฯ ในวันนี้ ในวันที่ ๑๓  สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.ท่าแร้ง  และ สมาชิกสภา
อบต.ท่านใดต้องการแปรญัตติ/สงวนค าแปรญัตติให้เสนอเป็นหนังสือได้ที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่    
๑๔  สิงหาคม  ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งมีมติก าหนด  

 ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

๖.๑ เรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 
๓/๒๕๖๓ ในวันที่  ๒๐  เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐  น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง โดยไม่มีหนังสือแจ้ง 

ประธานสภาฯ    แจ้งที่ประขุม นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที
๓/๒๕๖๓ ในวันที่  ๒๐  เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐  น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลท่าแร้ง โดยไม่มีหนังสือแจ้ง เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

ที่ประชุม รับทราบ  

ประธานสภาฯ  เชิญคุณนคร  สร้อยมาลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๔ 

นายนคร สร้อยมาลี  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายนคร   สร้อยมาลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หมู่ที่ ๔ เรียนถามโครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ที่ ๑ ไม่ทราบระยะทางก่ีเมตร ก่อสร้าง
ตลอดเส้นทางหรือยัง และสอบถามการจัดซื้อรถ ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท อยากจะทราบ
รายละเอียดเพ่ิมเติม  

นายมาโนช บุญทับ เรียนประธานสภาฯ กระผมขอชี้แจง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ ตั้งแต่บ้านนาง
ถิน ถึงบ้านนายไพฑูรย์ ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร สิ้นสุดพอดี  

ปลัด อบต.    เรียนประธานสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด โครงการจัดซื้อรถขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรอืก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  ๑๗๐  กิโลวัตต์ เป็นแบบ
บรรทุกน้ า จุน้ าได้ไม่ต่ ากว่า  ๖,๐๐๐ ลิตร น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 
๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม และเป็นราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ์  คุณลักษณะเฉพาะเป็นไปตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์  

ประธาสภาฯ    เชิญคุณเอกราช  โครงเซ็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ ๒  

นายเอกราช โครงเซ็น เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเอกราช  โครงเซ็น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ ๒ กระผมน าเรียนถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การได้รับการ
สนับสนุนแบ็คโฮว์จาก อบจ. ซึ่งขณะนี้ก าลังท างานอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๔ และจะย้ายไปหมู่ที่ ๓ 
การท างานต้องยอมรับว่า ครั้งนี้ได้ประโยชน์มาก คนขับรถท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพและ
ได้คันตลิ่ง อีก ๑ คัน คุ้มค่ากับงบประมาณ แต่เมื่อดูเนื้องานขณะนี้ กับระยะเวลาที่เหลืออยู่  



เพ่ือให้งานเสร็จสิ้น กระผมขอเสนอให้ใช้งบอบต.ด าเนินการต่อ  แต่ขอให้เป็นรถขนาดเล็ก 
เพราะมีข้อจ ากัดด้านพื้นที่ 

นายมานิต  รอดเสม  ขอเสนอเพ่ิมเติม คาดว่ารถของอบจ.จะท างานถึงแค่หลังโรงเรียนบ้านคลองมอญ และ
ยังคงเหลือระยะทางอีกท่ีมีผักตบชวาหนาแน่น  ขอสนับสนุนให้ใช้งบของอบต.ด าเนินการต่อ  

นายไชยพร  มีอิน  ขอเสนอให้ใช้แบ็คโฮว์ตักผักตบ คลองท่าแร้งเริ่มตั้งแต่คอสะพานมัสยิดกลาง ระยะทาง 
๑๙๐  เมตร  หนาแน่นมาก เกินก าลังคนที่จะไปเก็บข้ึนและแรงงานในพ้ืนที่หาไม่ได้เลย  

นายนคร  สร้อยมาลี  ขอเสนอให้ใช้รถแบ็คโฮว์ตักผักตบคลองท่าแร้ง ผักตบหนาแน่น คนไม่สามารถลงไปเก็บ
ขึ้นไดนางวิมลรัตน์  ลีอร่าม ดิฉันขอเสนอให้ตัดต้นสะแกฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบ้านท่าแร้งและขอให้ติดป้ายเรื่อง
การทิ้งขยะ  และขอแจ้งท่านสมาชิกอบต.ที่ได้สอบถามว่า ต าแหน่งรองนายก ปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้าง ดิฉันขอ
น าเรียนว่า ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายก อบต.มอบหมาย  

ปลัด อบต. สอบถามหัวหน้าส านักปลัด งบประมาณจ้างแรงงาน ขอให้รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการ
ด าเนินการ 

นายอ าพล สีสว่าง  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. นายก อบต. รองนายกอบต.และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  กระผมนายอ าพล  สีสว่าง  หวัหน้าส านักปลัด การจ้างแรงงาน งบประมาณ 103,000 บาท 
จ้างแรงงานหมู่บ้านละ ประมาณ 10 คน เพ่ือท าความสะอาด 2 ข้างทาง ตัดตกแต่งกิ่งไม้ รางระบาย
น้ า (เฉพาะหมู่ที่ 4)                             

นายมานิต  รอดเสม  กระผมขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติมถ้าใช้แรงงานไปเก็บผักตบ ขอให้เก็บข้ึนมาบนฝั่ง ยิ่ง 

ตอนนี้หน้าฝน ฝนตกผักตบได้ความชื้นจะงอกขึ้นมาอีก ไม่ตายง่าย และเติบโตเร็วมาก ฝนตกก็จะไหลไป 

รวมท้ายคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 3 

นายนคร  สร้อยมาลี  กระผมขอเสนอให้มีการจ้างแรงงาน ช่วงละ 3 – 6 เดือน เพ่ือท าความสะอาดคู คลอง  

ตัดกิง่ไม้ 2 ข้างทาง  

นายก อบต. กระผมจะแก้ไขปัญหาผักตบในคลอง โดยจะใช้แบ็คโฮว์ ขนาดก าลังม้า 120 HP จะเล็กกว่า
ของ อบจ. สามารถเข้าไปในพ้ืนที่ได้สะดวก และขอน าเรียนว่า ปีนี้ น้ าจะไม่เข้าคลองท่าแร้ง เพราะขณะนี้ 
โครงการก่อสร้างประตู้กั้นน้ าคลองท่าแร้ง อยู่ระหว่างการก่อสร้างประมาณ 30 % และต่อไปน้ าจะไม่เข้า
คลองเพราะระดับท่อสูงกว่าแม่น้ าเพชรบุรี ได้เสนอขอรับงบประมาณเพ่ิมเติมให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ า เพื่อแก้ไข
น้ าแล้ง และงบอบจ.ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ท าคานไว้ กรมชลประทาน ได้ขอให้ชะลอการก่อสร้าง เพราะ
ต้องใช้พื้นที่ขนวัสดุ และขอแจ้งเพิ่มติม ให้ที่ประชุมทรับทราบ  ดังนี้ 

  1. ให้สมาชิก อบต. รับวารสาร อบต. 

 2.ขณะนี้ ได้มีนักศึกษาเข้ามาท างานในพ้ืนที่ ขอให้ผู้น าชุมชนได้ช่วยชี้แนะและให้ความ
ร่วมมือ 



3.อบต.ได้ประกาศรับสมัครนักบริบาลท้องถิ่น จ านวน 2 คน ตามนโยบายของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ขณะนี้ ได้ท าการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  

  4.การเลือกตั้ง ของอปท. ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจน  

  5.กระผมจะพัฒนาเส้นถนนคันคลองให้เป็นเส้นทางรถจักรยาน เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับคน
ที่รักสุขภาพ และได้เป็นการพัฒนาภูมิทัศน์ในต าบล  

นายมานิต  รอดเสม    กระผมขอเสนอให้นายกอบต. แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3  
1. เร่งงานก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 – 4   
2. สะพานไม้ ช ารุด 2 แห่ง 1.สะพานนางบูรณ์ 2.สะพานหัวกระทุ่ม 
3. ให้อบต.ติดป้ายห้ามรถใหญ่วิ่งข้ามสะพานหัวกระทุ่ม โดยก าหนดความสูง  

นายเมธา  สุทโน      กระผมขอให้ซ่อมแซมสะพานไม้บ้านนางช่อทิพย์  และเสนอให้ตัดต้นไม้บริเวณริมคลอง
ท่าแร้งเป็นต้นข่อยขนาดใหญ่บ้านป้าแต๋ม และบ้านน้านวม  

นายเอกราช  โครงเซ็น  กระผมขอให้ซ่อมแซมสะไนไม้  หมู่ที่ 2 1.บ้านอาจารย์ไฟซ้อน 2.บ้านนายมนูญ  มี
จุ้ย 

นายสมบัติ  ม่วงอุมิงค์  สอบถามการรื้อหอกระจายข่าว ในโรงเรียนบ้านคลองมอญ  ผอ.โรงเรียนได้สอบถาม
ความคืบหน้า  

ปลัด อบต.    เรื่องหอกระจายข่าวในโรงเรียน ได้สอบถามค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ค่ารื้อประมาณ 3 หมื่นบาท 

นายทวี  เนระภู   กระผมพอจะรู้จักช่างที่มีความช านาญในการรื้อ จะสอบถามในรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่
พัสดุ  อาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน  

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอ
เรื่องในที่ประชุมอีก กระผมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาะจนครบถ้วนแล้ว วันนี้   ขอขอบคุณผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

           

ปิดประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐  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 ๒/๒๕๖๓ วันที่   ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

(ลงชื่อ).............................................................รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

      (นายสมโภชน์        เนตรสุข    ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

 

 

 

 

 


