
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  หนึ่ง   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐  น. 
          วันพฤหัสบดี   ที่  ๒๕   เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
................................................................................................. 

 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 

           เมื่อถงึเวลาประชุม นางบูชารตัน์  สนจติร ์ เลขานุการสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ได้
ตรวจ 

นบัองคป์ระชุม  ครบองคป์ระชุมและขอนุญาตประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ ใหห้วัหน้าสว่น
ราชการ พนกังานสว่นต าบลและเจา้หน้าทีข่องอบต.ทีเ่กี่ยวขอ้งร่วมประชุมดว้ย หากมขีอ้ซกัถามจะไดช้ี้แจง
ต่อทีป่ระชุม จงึเรยีนเชญินายสมศกัดิ ์ สนิคงอยู่ ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้  ด าเนินการ
ตามระเบยีบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาอบต.          แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ จำนวน ๒ เรื่อง  
 ๑.ทนายกฤษณ์  แก้วอยู่  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑ มอบหน้ากากอนามัย  
 จำนวน ๘ กล่อง และปฏิทินปีใหม่  ๒๕๖๔ 

๒.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้มอบการช่วยเหลือ นางน๊ะ  บุญส่ง ผู้ประสบ
อัคคีภัย  

ที่ประชุม ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัย
ที่สี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๖๓  

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชกิฯทุกท่านตรวจ ส าเนาบนัทกึรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิาร
สว่น 

    ตำบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่   ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒  เดือนธันวาคม ๒๕๖๓  
                     จำนวน    ๒๕      หน้า ที่แจกให้ ว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม           รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 



ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอใหม่ 

  ๕.๑ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 
๒๕๖๔และสมัยท่ีหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๕   

ประธานสภาอบต. เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการประชุมสภาตามพระราชบัญญัติสภา

ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 ) มาตรา  53 “ 
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนดและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 11  (3) “สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปี
นั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนด 
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน”  และ
ข้อ ๒๑ “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดย
ให้นำความในข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ประธานสภาอบต.   กระผมจึงขอปรึกษาหารือในที่ประชุม และให้สมาชิกสภาอบต.เสนอ 
นายมานิต  รอดเสม     เรียนประธานสภาอบต. กระผมนายมานิต  รอดเสม สมาชิกสภา อบลต.หมู่ที่ ๓ กระผม 

เสนอให้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๔ สมัย ตามห้วงระยะเวลาความจำเป็น
และเป็นไปตามข้อระเบียบ กฎหมาย  ที่เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นพิจารณา 

มติที่ประชุม         มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

 มีมติเห็นชอบ    ๑๓        เสียง 

   ไม่เห็นชอบ      -       เสียง 

   งดออกเสียง     -       เสียง 



เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ และกำหนดสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรกของปี ๒๕๖๕    ดังนี้ 

        กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี  ๒๕๖๔ 
-สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ สอง  เดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๔  กำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่
วันที่   ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 

   - สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ สาม  เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  กำหนด ๑๕  วัน เริ่มตั้งแต่ 
วันที่ ๘   สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

-สมัยประชุมสามัย สมัยที่ สี่ เดือน ธันวาคม  ๒๕๖๔ กำหนด ๑๕  วัน  เริ่มตั้งแต่ 
วันที่  ๘    ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

        กำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี  ๒๕๖๕ 
- สมัยประชุม สมัยที่ หนึ่ง  เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  กำหนด  ๑๕  วัน เริ่มตั้งแต่ 
วันที่   ๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ และกำหนดสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรกของปี ๒๕๖๕   จะได้ออกประกาศ ต่อไป  

 
 ๕.๒ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ประธานสภาฯ เชิญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจงรายละเอียด 
ปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต. ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางบูชารัตน์   
 สนจิตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นำเรียนการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์ จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท  เนื่องจากในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ สำนัก
งบประมาณได้กำหนดราคา เป็น ๒,๖๓๓,๐๐๐  บาท ทำให้งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมี
ความจำเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ิม  โดยการโอนลดงบประมาณจากรายจ่ายอ่ืนรายละเอียด 
ดังนี้ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป 
 งบดำเนินงาน 
 ค่าใช้สอย  



 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.และศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น  
 ตั้งงบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 โอนลด                          ๓๐,๐๐๐ บาท 
 คงเหลือ                                           ๒๒๐,๐๐๐       บาท 
 แผนงานสาธารณสุข 
 ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น  
 ตั้งงบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 โอนลด                        ๑๐๓,๐๐๐ บาท 
 คงเหลือ                                            ๑๗,๐๐๐       บาท 
 รวมเงินโอนงบประมาณ      ๑๓๓,๐๐๐      บาท 
 เพ่ือไปตั้งจ่ายรายจ่าย ดังนี้ 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  -เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวนเงิน     ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท  
 โอนเพิ่ม        ๑๓๓,๐๐๐  บาท 
 รวมเงินงบประมาณ    ๒,๖๓๓,๐๐๐   บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ.2543 หมวด 4 ขอ้ 27 การโอนงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภณัฑท์ีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีท่ าใหล้กัษณะปรมิาณคุณคุณภาพเปลีย่นหรอืโอน
ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัขิองสภาทอ้งถิน่  และขอน าเรยีนทีป่ระชุมว่า  
เนื่องจากเป็นงบประมาณรายจ่าย ครุภณัฑด์งักล่าวมรีาคาสงู เกอืบเท่ากบังบลงทุนทัง้
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เมื่อดจูากสถติกิารรบัเงนิ จงึคาดว่า จะด าเนินการไดป้ลายปี
งบประมาณ และเนื่องจากขณะน้ี รายรบั ภาษปีระเภทต่าง ๆ จดัสรรล่าชา้ ท าใหก้าร
บรหิารงานรายจ่ายไดเ้ฉพาะงบบุคลากร สว่นงบลงทุนอื่น ๆยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะด าเนินการ
ได ้ขอแจง้ทีป่ระชุมทราบ   



ประธานสภาอบต. ทีป่ระชุมไดร้บัทราบรายละเอยีดการโอนงบประมาณ พรอ้มทัง้เหตุผลและความจ าเป็น  
และระเบยีบการโอนงบประมาณ ตามทีป่ลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลชีแ้จง  ไม่ทราบที่
ประชุมจะสอบถามเพิม่เตมิหรอืไม่ หากไม่มกีระผมขอมตทิีป่ระชุม การโอนงบประมาณ ทัง้ 
๑ รายการ  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

 มีมติเห็นชอบ    ๑๓        เสียง 

   ไม่เห็นชอบ      -       เสียง 

   งดออกเสียง     -       เสียง 

  ๕.๓ ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จำนวน ๑,๘๔๖,๐๐๐  บาท  
   ๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนคลองแหลมฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๒ 
   กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง  ๒๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
   งบประมาณ   ๔๙๗,๐๐๐  บาท 
 
 
  ๒) โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายหน้าโรงเรยีนคลองมอญ หมู่ที ่๓ 
  กวา้ง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
  งบประมาณ   ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
  ๓) โครงการก่อสรา้งถนน คสล.พรอ้มรางระบายน ้า สายบา้นนายอมรศกัดิ ์บุญ

เรอืง 
  หมู่ที ่๕ กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 90 เมตร  
  งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐  บาท 
  ๔.โครงการก่อสรา้งสะพานเหลก็ หน้าบา้นนายฉะออ้น เจมิใจด ีหมู่ที ่๔ 
  ขนาดความกวา้ง 3.00  เมตร ยาว 12.00  เมตร  
  งบประมาณ   400,000  บาท 

ประธานสภาอบต.  เชญินายเสน่ห ์ แกว้ระยบั  นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็น
ในการขออนุมตัสิภา อบต.ท่าแรง้ เพือ่จ่ายเงนิสะสม จ านวน    ๑,๘๔๖,๐๐๐  บาท  เพือ่
ด าเนินโครงการ ๔ โครงการ 



นายเสน่ห์ แก้วระยบั เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภาอบต.ทุกท่าน กระผมนายเสน่ห ์ แกว้ระยบั นายก
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล เสนอขอใหพ้จิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิสะสม จ านวน ๑,๘๔๖,๐๐๐  
บาท เพือ่ด าเนินโครงการ ๔  โครงการ  โครงการทัง้หมด อยู่ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕ และไดต้รวจสอบจ านวนเงนิสะสมและปฏบิตัติามเงือ่นไข ของระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย  การรบัเงนิ การเบกิจ่ายเงนิ การฝากเงนิ  การเกบ็รกัษาเงนิ 
และการตรวจเงนิ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่๔ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ้ ๘๙ รายละเอยีดแต่ละโครงการ ดงันี้ 

 ๑)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนคลองแหลมฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๒ งบประมาณ  
๔๙๗,๐๐๐.บาท  กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง  ๒๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๘  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓ หน้า ๒)   เหตุผล ถนน
เส้นทางนี้ อีกด้านเป็นทุ่งนา อยู่ในระดับเดียวกัน เมื่อน้ำท่วม น้ำขังเป็นเวลานาน ถนนทรุดตัว ผิว
คอนกรีตแตกหัก เป็นระยะทางยาว เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน จึงเห็นควร
ปรับปรุงและยกระดับให้สูงขึ้น 

๒)โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนคลองมอญ หมู่ท่ี ๓ 
งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐  บาท  กวา้ง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗ หน้า ๔)   เหตผุล 
พ้ืนที่ต่ำ ถนนอยู่ในระดับเดียวกับทุ่งนา เมื่อน้ำท่วม น้ำขังเป็นเวลานาน ถนนทรุดตัว ผิวคอนกรีต
แตกหัก เป็นระยะทางยาว เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจรของนักเรียนและประชาชน จึงเห็น
ควรปรับปรุงและยกระดับให้สูงขึ้น 

3) โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน ้า สายบ้านนายอมรศกัด์ิ บุญเรือง
หมู่ที ่๕   งบประมาณ  ๔๙๙,๐๐๐.-บาท กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 90 เมตร พรอ้มราง
ระบายน ้าคสล.ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ความลกึ 0.60  เมตร และป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗ หน้า 
๕)   เป็นถนนหินคลุกสภาพ ปัจจุบนัเป็นหลุมเป็นบ่อ  ดงันัน้ จงึปรบัปรุงถนนใหม้มีาตรฐาน
พรอ้มกบัรางระบายน ้า 



 
 ๔)โครงการก่อสร้างสะพานเหลก็ หน้าบ้านนายฉะอ้อน เจิมใจดี หมู่ท่ี ๔ 

  งบประมาณ   400,000  บาท ขนาดความกวา้ง 3.00  เมตร ยาว 12.00  เมตร  

พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล 

กำหนด (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
๓/๒๕๖๓ ลำดับที่ ๖ หน้า ๔)   เดมิเป็นสะพานไม ้เป็นเสน้ทางการสญัจรระหว่างราษฎรฝัง่
ต าบลท่าแรง้กบัต าบลท่าแรง้ออก นกัเรยีนใชเ้ป็นเสน้ทางมาเรยีนทีโ่รงเรยีนบา้นท่าแรง้ 
(สหราษฎร)์ และโรงเรยีนสอนศาสนา เมื่อครัง้เกดิน ้าท่วม ปี 2561 สะพานไดห้กั 
เนื่องจากกระแสน ้าพดัแรง และมกีารใชง้านมานาน  และจะด าเนินการก่อสรา้งไดเ้มื่อ
ไดร้บัอนุญาตจากกรมเจา้ท่า 

   จงึขอใหท้ีป่ระชุมสภาอบต.พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิสะสม จ านวน ๑,๘๔๖,๐๐๐  บาท  

ประธานสภาอบต. นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ นายเสน่ห ์  แกว้ระยบั ไดช้ีแ้จงเหตุผลความจ าเป็น
ในการขออนุมตัจ่ิายเงนิสะสมเพือ่ปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่สือ่มสภาพและเป็นอนัตราย
กบัประชาชน  จ านวน  ๑,๘๔๖,๐๐๐     บาท    ขอเชญิท่านสมาชกิสภาอบต.หากมขีอ้
สงสยัสอบถามเกี่ยวกบัจ่ายเงนิสะสมในครัง้นี้ ไดโ้ปรดยกมอื       

นายสมบติั  ม่วงอุมิงค ์เรยีนประธานสภา อบต. กระผมนายสมบตั ิ ม่วงอุมงิค ์สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลหมู่ที ่๓ สอบถามโครงการที ่๒ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหน้า
โรงเรยีนบา้นคลองมอญ  เป็นการเททบัพืน้ถนนเดมิ จะท าใหไ้หล่ทางสงูกว่าพืน้ขา้งทาง
มาก  หากไม่ลงหนิคลุกไหล่ทาง เกรงว่าจะก่ออนัตรายกบัประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน ขอให้
ผอ.กองช่วงช่วยตรวจสอบรายละเอยีดโครงการ 

นายมาโนช บุญทบั เรยีนประธานสภา อบต. กระผมนายมาโนช  บุญทบั ผูอ้ านวยการกองช่าง ไดก้ าหนด
ปรมิาณหนิคลุกส าหรบัทางเชื่อม และบรเิวณทีร่ะดบัต ่ากว่าถนน 

นายเมธา  สุทโน    เรยีนประธานสภาอบต. กระผมนายเมธา  สุทโน สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล หมู่
ที ่๕ สอบถาม 1.โครงการก่อสรา้งถนน คสล.พรอ้มรางระบายน ้าบา้นนายอมรศกัดิ ์ หมู่ที ่๕  
ขอใหเ้สรมิหนิคลุกทางขึน้ดว้ย 

 2.ทางเขา้วดักุฎ ิในหน้าน ้าจะท่วมขงัเป็นระยะเวลานาน ในพืน้ทีต่ ่าตัง้แต่บา้นตาปัง๋ 
ไหลรวมบา้นผช.แมค็ ออกมาทางขา้งบา้นลุงเลก็ กระผมไดต้รวจสอบพืน้ทีพ่บว่า
บรเิวณขา้งโบสถม์ทีางน ้าไหลออกมาทางเหมอืง หมู่ที ่๖ ทางแกใ้หข้ดุถนนเพือ่วาง
ท่อ เพือ่เอาน ้าออก 



  ๓.เหตุการณ์ไฟไหมบ้า้น นางม๊ะ บุญสง่ สง่ผลกระทบใหบ้า้นขา้งเคยีงอกี 2 หลงั 
ซา้ยและขวา ไดร้บัผลกระทบ อุปกรณ์ไฟฟ้า เสยีหาย ขอใหท้ าการตรวจสอบและ
ช่วยเหลอืดว้ย 

 4. จากการช่วยเหลอืของเจา้หน้าทีท่ีไ่ประงบัเหตุเพลงิไหม ้ขอน าเรยีนทีป่ระชุมว่า 
ไดน้ ารถออกไปดบัเพลงิทนัท ีแต่เมื่อไปถงึพืน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ไปท างานไดท้นัท ี
เนื่องจากมอีุปสรรคดา้นพืน้ที ่เจา้หน้าทีท่ างานเตม็ทีด่ว้ยความทุ่มเท  

  5.หอกระจายข่าวบา้นนายพล  วงศพ์านิช  ขอใหย้า้ยออก เพราะไม่มคีนดแูลและ
ไม่สามารถเขา้ไปใชไ้ดส้ะดวก 

  6.ถนนคสล.ขา้งบา้นนายพล  ช ารุด แตกหกั ขอใหไ้ปซ่อมแซม 

นายไชยพร  มีอิน เรยีนประธานสภาอบต. กระผมนายไชยพร  มอีนิ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลท่าแรง้ หมู่ที ่๗ ขอเสนอปัญหาความเดอืดรอ้นในพืน้ที ่หมู่ที ่๗ เพือ่ใหม้กีาร
แกไ้ขโดยเร่งด่วน 

๑. รางระบายน ้าซอยบา้นยดีอน ผูใ้หญ่มนี ช ารุด ขอใหแ้ซ่มโดยเอาเหลก็ฉาก จะอยู๋ได้
นาน  และเสนอใหป้รบัเปลีย่นรปูแบบรางเป็นฝาคอนกรตี   
๒.ขยะทุกซอยปลวิเกลื่อนโดยเฉพาะทางเขา้โรงเกบ็ขยะ บรเิวณทีถ่มดนิ มคีนเอา
อาหารไปใหสุ้นขัใสถุ่งพลาสตกิ กล่องโฟม แลว้ไม่เกบ็  

 ๓.ดว้ยฝัง่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ออก  มโีครงการเรยีงหนิ พืน้ทีต่รงขา้ม
กบั 

หมู่ที ่7-5 ต าบลท่าแรง้  พืน้ทีท่อ้งคลองเหลอืนิดเดยีว จะเสนอใหก้องช่างช่วย
ประสานใหม้กีารยกระดบัคานใหส้งู เพือ่จะไม่บบีคลองมากเกนิไป 
 

ประธานสภาอบต. เรยีนเชญิ นายเสน่ห ์ แกว้ระยบั นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ชีแ้จง 

นายก อบต. เรยีนประธานสภาอบต. สมาชกิสภาอบต.และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอ
สรุป 

ปัญหาความตอ้งการในการแกไ้ขความเดอืดรอ้นในพืน้ที ่ตามทีส่มาชกิสภา อบต.
ไดส้อบถาม ดงันี้  
 1.รางระบายน ้า หมู่ที ่๗ ใหก้องช่างด าเนินการซ่อมแซม ไปก่อน สว่นจะ
เปลีย่นเป็นฝาคสล.ตอ้งปรบัถนนดว้ย จงึเป็นโครงการใหม่ 
 ๒.ใหส้ านกัปลดั ตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธท์างเขา้โรงขยะ ไม่ใหอ้าหารสตัว ์
ไม่ทิง้ขยะ 



 3.โครงการก่อสรา้งเรยีงหนิใหญ่ หมู่ทื่ 7-5 พืน้ทีต่รงกบัฝัง่ท่าแรง้ออก ท า
โครงการเช่นเดยีวกนั ความยาวคาน 3.50 เมตร  และยกระดบัใหส้งู จะเหลอืพืน้ทีท่อ้ง
คลอง ขอความร่วมมอืท่านสมาชกิไดเ้ตรยีมแจง้ประชาชนทีอ่ยู่ในพืน้ที ่อาจจะมสีิง่ของทีอ่ยู่
บนคนัคลองเป็นพืน้ทีก่่อสรา้ง ใหเ้ตรยีมความพรอ้มดว้ย 
 4.เหตุไฟไหม ้หมู่ที ่๕ ท าใหส้ายและกลอ้ง CCTV ใชง้านไม่ได ้ใหห้วัหน้า
ส านกัปลดั ประสานและแจง้บรษิทัแกไ้ขโดยเรว็  

 จงึแจง้ทีป่ระชุมทราบ 
 
 
ประธานสภาอบต. ทีป่ระชุมจะสอบถามนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้เพิม่เตมิหรอืไม่ 

หากไม่มกีระผมขอมตทิีป่ระชุมทลีะโครงการ 
 โครงการที่ ๑ 

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนคลองแหลมฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๒ งบประมาณ  
๔๙๗,๐๐๐.บาท  กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง  ๒๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๘  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓ หน้า ๒)    

  ขอมตทิีป่ระชุม 

มติท่ีประชุม  อนุมตัจ่ิายเงนิสะสมเป็นเอกฉนัท ์ 
  เหน็ชอบ    ๑๓      เสยีง   ไม่เหน็ชอบ   -       เสยีง งดออกเสยีง    ไม่ม ี
  โครงการท่ี ๒ 

 -โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนคลองมอญ หมู่ท่ี ๓ งบประมาณ 
๔๕๐,๐๐๐  บาท  กวา้ง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ฉบับ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗ หน้า ๔)    

  ขอมตทิีป่ระชุม 

มติท่ีประชุม  อนุมตัจ่ิายเงนิสะสมเป็นเอกฉนัท ์ 
  เหน็ชอบ  ๑๓        เสยีง   ไม่เหน็ชอบ   -       เสยีง งดออกเสยีง    ไม่ม ี
 
 



  โครงการท่ี ๓ 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน ้า สายบ้านนายอมรศกัด์ิ บุญเรืองหมู่ที ่
๕   งบประมาณ  ๔๙๙,๐๐๐.-บาท กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 90 เมตร พรอ้มรางระบาย
น ้าคสล.ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ความลกึ 0.60  เมตร และป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗ หน้า ๕)    

  ขอมตทิีป่ระชุม 

มติท่ีประชุม  อนุมตัจ่ิายเงนิสะสมเป็นเอกฉนัท ์ 
  เหน็ชอบ    ๑๓      เสยีง   ไม่เหน็ชอบ   -       เสยีง งดออกเสยีง    ไม่ม ี
 
  โครงการท่ี ๔ 
  -โครงการก่อสร้างสะพานเหลก็ หน้าบ้านนายฉะอ้อน เจิมใจดี หมู่ท่ี ๔ 
 งบประมาณ   400,000  บาท ขนาดความกวา้ง 3.00  เมตร ยาว 12.00  เมตร  

 พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนด (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/
๒๕๖๓ ลำดับที่ ๖ หน้า ๔)    

           ขอมตทิีป่ระชุม 

มติท่ีประชุม  อนุมตัจ่ิายเงนิสะสมเป็นเอกฉนัท ์ 
  เหน็ชอบ   ๑๓       เสยีง   ไม่เหน็ชอบ   -       เสยีง งดออกเสยีง    ไม่ม ี

ประธานสภาอบต. ขณะน้ีทีป่ระชุมสภาอบต.ไดใ้ชเ้วลาพอสมควร กระผมขอสัง่พกัการประชุม และเริม่
ประชุมอกีครัง้ ในเวลา  13.30 น. เพือ่พจิารณาในวาระอื่น 

เริม่ประชุม เวลา  13.40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

  ๖.๑  ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาในการยื่นและชำระภาษีท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) 

ประธานสภาอบต. เชิญเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

นายไพโรจน์  ขวัญใจ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผมนายไพโรจน์  ขวัญใจ เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้   ขอประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาในการยื่นและชำระภาษีท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔  โดยสรุปให้ขยายออกไปอีก ๒ เดือน ตามระยะเวลาตามกฎหมาย 
เนื่องจาก เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ รัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบ ช่วยเหลือประชาชนในการขยายระยะเวลาในการยื่นและ
ชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

 ๑.การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ 
และรายละเอียดอ่ืนที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี 

 ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ระยะเวลาตามกฎหมาย   ก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 ระยะเวลาที่ขยายออกไป  ก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
                              ๒.การแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี 
 ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ระยะเวลาตามกฎหมาย   ภายในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 ระยะเวลาที่ขยายออกไป  ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
 
 
 ๓.การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี  
 ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ  ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
 ระยะเวลาตามกฎหมาย   ภายในเดือนเมษายน  ๒๕๖๔ 
 ระยะเวลาที่ขยายออกไป  ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
 ๔.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ  ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
 ระยะเวลาตามกฎหมาย   งวดที่หนึ่ง  ภายในเดือนเมษายน  ๒๕๖๔ 
     งวดที่สอง  ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 



     งวดที่สาม   ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
 ระยะเวลาที่ขยายออกไป  งวดที่หนึ่ง   ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
                             งวดที่สอง   ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
     งวดที่สาม  ภายในเดือนสิงหาคม    ๒๕๖๔ 
  ๕.การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีท่ีมีภาษีค้างชำระ  
 ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ  ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
 ระยะเวลาตามกฎหมาย   ภายในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 ระยะเวลาที่ขยายออกไป  ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  ๖.การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา 
  ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ระยะเวลาตามกฎหมาย   ภายในเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 ระยะเวลาที่ขยายออกไป  ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
  จึงแจ้งให้ผู้นำชุมชนได้ช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วย  

มติที่ประชุม  ทราบ 

  ๖.๒ รายงานสถานะการเงินการคลัง ณ ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๔ (ผอ.กองคลัง) 

ประธานสภาฯ  เชิญผู้อำนวยการกองคลัง 
นางสิริมา  มงคล     เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ดิฉัน 

  นางสิริมา มงคล ผู้อำนวยการกองคลัง รายงานฐานะการเงิน การคลัง รายงานฐานะ
การเงิน การคลัง ณ ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๔  ดังนี้  

    เงนิฝากธนาคาร ทุกบญัช ี  ๓๙,๐๘๘,๗๒๗.๖6   บาท 

   รายได ้      ๙,๖๔๖,๘๑๒.๒๗   บาท 

   ค่าใชจ่้าย              ๘,๕๐๙,๒๗๒.๘๔   บาท 

   รายไดส้งูกว่ารายจ่าย    ๑,๑๓๗,๕๓๙.๔๓   บาท 

   เงนิสะสม (ณ ๓๐ กย.๖๓)  37,๔๖๔,๗๘๐.๖๔   บาท 

   เงนิทุนส ารองเงนิสะสม          15,5๒๘,๗๓๖.๙๙   บาท 

  จงึแจง้ทีป่ระชุม เพือ่ทราบ 

ท่ีประชุม            ทราบ 



 ๖.๓ รายงานโครงการเษฐกิจชุมชน (ผอ.กองคลัง) 
ประธานสภาอบต.   เชิญ ผู้อำนวยการกองคลัง 
นางสิริมา  มงคล    เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ดิฉัน 

 นางสิริมา มงคล ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน ยังคงมีเหลือ  
๒ กลุ่ม ดังนี้ 

     ๑.กลุ่มเกษตรกร  หมู่ที่ ๓  เงินต้น ๑๐๐,๐๐๐  บาท ดอกเบี้ย  ๕๖,๘๕๒.-บาท 
ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ได้รับเงินมาทั้งสิ้น ๑๕๕,๖๔๕ บาท คงเหลือ ๑,๒๐๗.-บาท 
๒.กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ ๑  เงินกู้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท ครบกำหนดชำระคืน  ๒๑  เมษายน
๒๕๖๖ 

  รายงานที่ประชุมสภาฯ เพ่ือทราบ  หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถาม 
ที่ประชุม  ทราบ 

  ๖.๔  การเปิดใช้น้ำผ่านประตูระบายน้ำปากคลองท่าแร้ง (ปลัด อบต.) 
ประธานสภาอบต. เชิญปลัด อบต. 
 ปลัด อบต.  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ด้วยได้รับการ

ประสานจากคุณระวี  หวังขาว ตัวแทนกล่มผู้ใช้น้ำบ้านแหลมพัฒนา ได้แนบเอกสารเกี่ยวการ
สรุปการประชุม กรณีการเปิดใช้น้ำผ่านประตูระบายน้ำปากคลองท่าแร้ง จากการประชุมร่วมกับ
ฝ่ายวิศวกรรม โดย วศ.คบ.เพชรบุรี ร่วมกับทาง สบ.๒ คบ. เพ่ือหาทางออกในการแก้ไขปัญหา
การใช้น้ำผ่านประตูคลองท่าแร้งกรณีตัวท่อ Flap  Gate ไม่สามารถติดตั้งได้ในระดับที่ลึก เพื่อนำ
น้ำเข้าสู่คลองท่าแร้งโดยอัตโนมัติ และวศ.คบ.ได้ชี้แจงถึงเหตุผลในการติดตั้ง Flap Gate แล้วไม่
สามารถนำน้ำเข้ามาได้ เพราะปัจจัยในเรื่องพ้ืนที่ ในเรื่อง ระดับท้องคลองท่าแร้งและแม่น้ำ
เพชรบุรีซึ่งต่างกัน รวมถึงระดับน้ำกรณีดังกล่าว หากติดตั้ง Flap Gate ลงไปใกล้เคียงกับธรณี
ของบานระบายเพ่ือรับน้ำเข้าคลองท่าแร้ง จะไม่เกิดประโยชน์เท่ากับการเปิดบานระบายเพ่ือรับ
น้ำเข้าคลองท่าแร้ง และทางกลุ่มผู้ใช้น้ำฯโดยนายมาณู  รอดเสม ได้แสดงความคิดเห็นกรณีผู้ใช้
น้ำที่อยู่ด้านพ้ืนที่ท้ายน้ำ จะอยู่ไกลจากตัวประตูระบายน้ำและบางเวลาการข้ึน-ลง ของระดับน้ำ
จะอยู่ในช่วงเวลากลางคืน ทำให้ไม่สะดวกในการที่จะมา เปิด-ปิด บานประตูระบายน้ำ ซึ่งการ
ประชุมครั้งนี้  จะแจ้งไปยังฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ ๑๔  ช่วยกันพิจารณาในเรื่อง 
การติดตั้งระบบ เปิด-ปิด อตัโนมัติ ในการช่วยยกบานประตูระบายน้ำปากคลองท่าแร้งโดย
อัตโนมัติกรณีท่ีน้ำขึ้นลงในช่วงเวลาต่าง ๆ  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ซึ่งการก่อสร้างประตู
ระบายน้ำปากคลองท่าแร้งเป็นความหวังของเกษตรกร ประชาชนทั้งอำเภอบ้านแหลม ที่จะมา
แก้ไข ปัญหาระบบน้ำ ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง ให้ผ่อนเบา 



ที่ประชุม ทราบ 

  ๖.๕  แจ้งประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียน “เราชนะ” สำหรับผู้ท่ีมีบัตรประชาชน
แบบสมาร์ทการ์ด แต่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองได้ 

ประธานสภาอบต.  เชิญ ผอ.น้ำผึ้ง  แซ่เอ็ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม ชี้แจงรายละเอียด 
น.ส.น้ำผึ้ง แซ่เอ็ง             เรียนประธานสภาฯ อบต. ดิฉันนางสาวน้ำผึ้ง  แซ่เอ็ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม  แจ้ง

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียน “เราชนะ” สำหรับผู้ที่มีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด แต่ไม่
สามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ขอให้ผู้ดูแล ญาติพ่ีน้อง นำบัตรประชาชนมาให้
เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าแร้ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่จะ
รวบรวมและดำเนินการประสานงานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี 
ดำเนินการลงทะเบียน “เราชนะ” ให้กับกลุ่มตกหล่นทุกกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ .เรา
ชนะ  และสำหรับประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่ไม่มีบัตรประชาชนหรือมี
บัตรแบบเก่า ขอให้ผู้ดูแล ญาติพ่ีน้องมาแจ้งชื่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าแร้ง ตั้งแต่บัดนี้
จนถึง วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อจะได้ประสานกับฝ่ายงานทะเบียนอำเภอบ้านแหลมให้มาลง
พ้ืนที่ทำบัตรประชาชนให้ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถาม นางสาวน้ำผึ้ง แซ่เอ็ง  โทรศัพท์
หมายเลข ๐๙๙-๕๑๕๕๔๙๕   

  จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 
ที่ประชุม  ทราบ 

 ๖.๖ การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนับบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ 
ประธานสภาอบต.  เชิญคุณธนาธร  พุ่มพวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายธนาธร พุ่มพวง เรียนประธานสภาฯ กระผมนายธนาธร  พุ่มพวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตามโครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ๒๕๖๔  ทั้งแมว

และสุนัข  รับขึ้นทะเบียนตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔  มาลงทะเบียนที่ อบต.และ
กระผมจะไปรับลงทะเบียนแต่ละหมู่บ้าน จะประสานกับพ่ีๆสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง และ
ประชาสัมพันธ์ การจ้างงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จ้างงาน ในพื้นที่
ตำบล จำนวน ๑๘  ราย ขอความร่วมมือ ท่านสมาชิก ท่านผู้นำ ได้อนุเคราะห์ ในการหาข้อมูล
หรืออ่ืน ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกรอบในการทำงาน  

นายมานิต  รอดเสม    กระผมขอเสนอในการให้คนไปหาข้อมูลในพ้ืนที่  จากหน่วยงานใดๆ ก็แล้วแต่ กระผมเป็น
ห่วงด้านความปลอดภัย เพราะในช่วงกลางวันมีแต่คนแก่เฝ้าบ้าน ดังนั้นขอให้มีบัตรประจำตัว 
เพราะทุกวันนี้ มีอ้างว่าอบต.จัดส่งมาให้สอบถามข้อมูล  หลักฐานประจำตัวไม่มี    

นายธนาธร พุ่มพวง    จะประสานกับมหาวิทยาลัยฯ ครับ 



 ๖.๗ สำนักงานธนารักษ์ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัด
เพชรบุรี เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดิน 

ประธานสภาอบต.  เชิญปลัด อบต. 
ปลัด อบต. เรียนประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ด้วยสำนักงานธนารักษ์ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง กำหนดพ้ืนที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดิน โดยกำหนดพื้นท่ีและ
กำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดิน ของคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเพชรบุรี ซี่งจัด
ให้มีการสำรวจที่ดิน และสืบหาราคาตลาดของที่ดินที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชีบุรี ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และแผนที่ประกอบการประเมิน
ราคาที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดย
ประกาศกำหนดพ้ืนที่ดำเนินการสำรวจที่ดินของจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๘ อำเภอ  กำหนด
ระยะเวลาสำรวจระหว่างวันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศให้ทราบ
ทั่วกัน  

ที่ประชุม ทราบ 

ประธานสภาอบต.      มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด 
เสนอเรื่อง ในที่ประชุมอีก กระผมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาะจนครบถ้วนแล้ว วันนี้   
ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
สั่งปิดประชุม ขอบคุณครับ 

 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 

  (ลงชื่อ)…………………………………..ผูจ้ดรายงานการประชุม 

(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) 


