
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐  น. 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐  เดือน พฤษภาคม 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 
                          1.1 แนะน าพนกังานสว่นต าบล  สบิโทธรีศกัดิ ์ คงทว ี ต าแหน่ง นกัจดัการงานทัว่ไป   
นายสมศกัด์ิ สินคงอยู่    เชญิแนะน าตวั 
(ประธานสภาฯ )          
ส.ท.ธีรศกัด์ิ คงทวี      เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภาอบต.ทุกท่าน กระผม สบิโทธรีศกัดิ ์ คงทว ี
ต าแหน่ง นกัจดัการงานทัว่ไปปฏบิตักิาร  ครบั 
ท่ีประชุม ยินดีต้อนรบั  

1.2 วนัน้ีมสีมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล แจง้ลา 3 ท่าน คอื 1.นายนคร สรอ้ย
มาล ี  สมาชกิสภาอบต.หมู่ที ่4 2.นายภริมย ์ มหมิา สมาชกิสภาอบต.หมู่ที ่5 3.นาย
อานนท ์ เขยีวแพร สมาชกิสภาอบต.หมู่ที ่7  

ท่ีประชุม ทราบ 

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

นายสมศักดิ์ สินคงอยู่    ขอใหส้มาชกิฯทุกท่านตรวจ ส าเนาบนัทกึรายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิาร
สว่น (ประธานสภาฯ)        ตำบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่   ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕  เดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๔     จำนวน    ๑๗      หน้า ที่แจกให้ ว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม          รับรองเป็นเอกฉันท์ 



ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
นายสมศักดิ์ สินคงอยู่       ไม่มี 
(ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายสมศักดิ์ สินคงอยู่       ไม่มี 
(ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องเสนอใหม่ 
 ๕.๑ เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)  
ประธานสภาฯ      เชญิ นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ นายเสน่ห ์ แกว้ระยบั ชีแ้จง 
 นายเสน่ห์ แก้วระยับ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเสน่ห์  แก้วระยับ นายกอบต.ท่าแร้ง 
(นายก อบต.) เนื่องด้วยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ได้รับทราบปัญหาความต้องการจากผู้นำ 

ท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ได้เสนอความจำเป็นที่ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ี และโครงการที่เสนอไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความประสงค์
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จากการรับทราบปัญหาความต้องการหรือโครงการพัฒนา จึงได้
ประชุมประชาคมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/256๔ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ อปท.
ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร่วน
ตำบล พ.ศ.2537  

3.เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับคว่ามเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้.
ผู ้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ทำการประชุม เมื่อวันที่   ๑๓    พฤษภาคม  256๔        ประชุม
ประชาคมเพื ่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/256๔  ตามบัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา ดังนี้  



                   จึงเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

นายสมศักดิ์ สินคงอยู่  กระผมขอมติที่ประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
(ประธานสภาฯ) 2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/256๔  ตามที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเสนอ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ   10  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  

งดออกเสียง  -   เสียง 

สรุปที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/256๔  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอ และเสนอให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ลงนามประกาศ ต่อไป  

นายก อบต. กระผมนายเสน่ห์  แก้วระยับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จึงลงนามประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/256๔  ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าแร้ง ดังนี้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/256๔  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ดังนี้   อาศัยอำนาจ
ตามข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 
1/256๔ เมื่อวันที่ ๒๐  พฤษภาคม  256๔ ได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
เพ่ิมเติมและเปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่ ๔/256๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  จึงขออนุมัติประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/256๔  เพื่อเป็นกรอบและ
แนวทางในการจัดทำงบประมาณ ต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่ วกัน ต่อไป ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.256๔  

นายสมศักดิ์ สินคงอยู่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง นายเสน่ห์  แก้วระยับ ได้ลงนามประกาศใช้
(ประธานสภาฯ)       แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/256๔    
                         เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ต่อไป 
 ๕.๒ ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขตต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำท่าแร้ง 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งออก จะด าเนินโครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีทางเท้า ข้ามคลองท่าแร้ง บริเวณหลังมัสยิดฮิ
ดาย๊ะตุ้ลมุตตะกีน หมู่ที่ 2 ต าบลท่าแร้งออก อ าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 17 เมตร งบประมาณ 1,422,000 บาท   
  



2. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ได้รบัอนุมตัิจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการ
โครงการ 

ก่อสร้างสะพานเหล็ก บรเิวณหน้าบ้านนายฉะอ้อน เจมิใจด ีหมู่ที่ 4 ต าบลท่าแร้ง 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
งบประมาณ 400,000 บาท  

นายสมศกัด์ิ  สินคงอยู่  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ชี้แจงรายละเอียด แต่ละ
โครงการ 
(ประธานสภาฯ) 

 

นายเสน่ห์  แก้วระยบั    ขออนุญาตประธานสภาฯ ใหน้ายอ าพล  สสีว่าง หวัหน้าส านกัปลดั น าเรยีนที ่
(นายก อบต.)         ประชุมในรายละเอยีด 

นายอ าพล สีสว่าง เรยีนประธานสภาฯ นายก อบต. สมาชกิสภา อบต.ทุกท่าน กระผมนายอ าพล สี
สว่าง 
(หน.สำนักปลัด)  กระผมขออนุญาตประธานสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 

1. องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ออก จะด าเนินโครงการก่อสรา้งสะพาน
คอนกรตีเสรมิเหลก็ ชนิดไม่มทีางเทา้ ขา้มคลองท่าแรง้ บรเิวณหลงัมสัยดิฮิ
ดาย๊ะตุล้มุตตะกนี หมู่ที ่2 ต าบลท่าแรง้ออก อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุร ี
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 17 เมตร งบประมาณ 1,422,000 บาท  ตรงกบัหมู่ที ่
๔ ต าบลท่าแรง้ บา้นนายรนัยง  โต๊ะม ิมถีนน คสล.เลยีบคลองท่าแรง้ ขนาด
กวา้ง 3.00 เมตร 

 เนื่องจากเป็นโครงการก่อสรา้งสะพานมาเชื่อมกบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ออกจงึจ าเป็นขอท ากจิการนอกเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ออก 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๗๓ บัญญัติ
ว่า “ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การ
บริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระทำกิจการร่วม
ได้ ทั้งนี้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเก่ียวเนื่องกับกิจการ
ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน”  ดังนั้น จึงเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้มีมติยินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ทำกิจการนอกเขต  



นายสมศักดิ์   สินคงอยู่   ตามที่ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ให้พิจารณาให้ความยินยอมใน
(ประธานสภาฯ) การทำกิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ก่อสร้างโครงการ 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีทางเท้า ข้ามคลองท่าแร้ง บริเวณหลัง
มัสยิดฮิดาย๊ะตุ้ลมุดตะกีน หมู่ที่ ๒ ต าบลท่าแรง้ออก อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดั
เพชรบุร ีขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 17 เมตร งบประมาณ 1,422,000 บาท  ตรงกบั
หมู่ที ่๔ ต าบลท่าแรง้ บา้นนายรนัยง  โต๊ะม ิ  ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
หากสงสัยโปรดสอบถาม   

นายเสน่ห์  แก้วระยับ     กระผมเป็นห่วงในด้านความปลอดภัย เพราะทางลงตรงกับบ้านไม่ใช่ทางแยก  
(นายก อบต.)     ถนนคสล.ขนาด ๓๐๐ เมตร ขนานอยู่ ซึ่งถือว่าเป็นถนนที่คับแคบ ดังนั้น จึงขอเน้นใน 

ด้านความปลอดภัยกับผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณชายคลอง เพ่ิมเติมในด้านป้ายสัญญาณ
การจราจร ต่าง ๆ แสงสว่าง  เป็นต้น 

นายสมศักดิ์  สินคงอยู่   หากไม่มีท่านใดสอบถามกระผมขอมติที่ประชุม จะให้ความยินยอมให้องค์การบริหาร
(ประธานสภาฯ) ส่วนตำบลท่าแร้งออกทำกิจการนอกเขต หรือไม่ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ    ๑๐   เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
 งดออกเสียง  -    เสียง 
 
 
นายสมศกัดิ ์ สนิคงอยู่   เชญินายอ าพล  สสีว่าง ชีแ้จงรายละเอยีดโครงการอบต.ท่าแรง้ขอท ากจิการนอก

เขต 
 (ประธานสภาฯ) กบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ออก  

นายอ าพล  สีสว่าง  เรยีนประธานสภาฯ ตามทีส่ภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ เมื่อการประชุมสภ 
(หน.ส านกัปลดั)  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสมยัทีห่นึ่ง ครัง้ที ่1/2564 วนัที ่25  กุมภาพนัธ ์2564  ได้

อนุมตัจ่ิายเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก ขา้มคลองท่าแรง้ 
บรเิวณหน้าบา้นนายฉะออ้น เจมิใจด ีหมู่ที ่4 ต าบลท่าแรง้ อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดั
เพชรบุร ีขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร งบประมาณ 400,000 บาท ซึง่เป็น
การก่อสร้างสะพานไปเชื่อมเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งออก  ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๗๓ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๗๓ บัญญัติว่า “ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขต



องค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพ่ือกระทำกิจการร่วมได้ 
ทั้งนี้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่
จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน”  ดังนั้น จึง
เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้มีมติยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าแร้งทำกิจการนอกเขต ตามโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก บรเิวณหน้าบ้านนาย
ฉะออ้น เจมิใจด ีหมู่ที ่4 ต าบลท่าแรง้ อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุร ีขนาดกวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร งบประมาณ 400,000 บาท  

 นายสมศกัดิ ์ สนิคงอยู่  ตามทีท่างผูบ้รหิารไดเ้สนอต่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าแรง้ ให้พจิารณาให้
ความ 

(ประธานสภาฯ)  ยนิยอมการท ากิจการนอกเขตขององค์การบรหิหารส่วนต าบลท่าแร้ง โครงการ
ก่อสร้างสะพานเหล็ก บรเิวณหน้าบ้านนายฉะอ้อน เจิมใจดี หมู่ที่ 4 ต าบลท่าแร้ง 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
งบประมาณ 400,000 บาท ในเขตพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าแรง้ออก ขอใหท้ี่
ประชุมพจิารณาหรอืสอบถาม หากไม่มผีู้สอบถาม กระผมขอมติจากสภาองค์การ
บรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ ว่าจะใหค้วามยนิยอมหรอืไม่ใหค้วามยนิยอม  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    ๑๐   เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
 งดออกเสียง  -    เสียง 
  ๕.๓  ขออนุมัติโอนงบประมาณ จำนวน  ๒ รายการ 

      ๑.จัดซื้อครุภัณฑ์ ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุด ๒,๐๐๐  ลิตร   งบประมาณ  
๙,๑๐๐  บาท  

      ๒.จัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๐,๐๐๐ บาทงบประมาณ 
๒๐,๐๐๐  บาท  

นายสมศักดิ์  สินคงอยู่   ผู้บริหารเสนอขอโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ จุดประสงค์ 
(ประธานสภาฯ)           เพ่ือทดแทนของเดิมที่ชำรุดและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 เชิญ ปลัด อบต.ชี้แจงในรายละเอียดพร้อมทั้งระเบียบ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ด้วยมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ 

 เพ่ือทดแทนของเดิมที่ชำรุดและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ รายการ  
ซึ่งทั้ง ๒ รายการ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขอโอนงบประมาณ รายละเอียด ดังนี้ 



  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ ์
  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท 
            ขอโอน    ๒๙,๑๐๐         บาท 
           คงเหลือ    ๒๐,๙๐๐        บาท 
  ขอโอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน  ๒  รายการ ดังนี้ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งบลงทุน 
  ๑.ครุภัณฑ์สำนักงาน   ตั้งไว้ ๙,๑๐๐  บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กล๊าส  ขนาดความจุ  ๒,๐๐๐  ลิตร จำนวน ๑ ถัง  
  ตั้งตามเกณฑ์บัญชีราคา ตามมาตรฐานครุภํณฑ์ สำนักงบประมาณ  
  ๒.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง จำนวน ๒ เครื่อง ๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
รวมเป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท กำหนดราคาตามท้องตลาด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔/๒๕๖๔   หน้าที่  ๙  ลำดับที่ ๓ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ.2543 หมวด 4 ขอ้ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑท์ีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีท่ าใหล้กัษณะปรมิาณ
คุณคุณภาพเปลีย่นหรอืโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัขิองสภา
ทอ้งถิน่ 

ประธานสภาฯ    ทีป่ระชุมไดร้บัทราบรายละเอยีดการโอนงบประมาณ พรอ้มทัง้เหตุผลและความจ าเป็น 
และ  ระเบยีบการโอนงบประมาณ ตามทีป่ลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลชีแ้จง  ไม่ทราบที่
ประชุมจะสอบถามเพิม่เตมิหรอืไม่ หากไม่มกีระผมขอมตทิีป่ระชุม การโอนงบประมาณ ทัง้ 
๒ รายการ  

มติที่ประชุม         มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
 มีมติเห็นชอบ    ๑๐        เสียง 

   ไม่เห็นชอบ      -        เสียง 
   งดออกเสียง     -        เสียง 
 



นายสมศักดิ์  สินคงอยู่  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ใช้เวลาในการอภิปรายในระเบียบวาระการประชุม 
(ประธานสภาฯ)         พอสมควรและยังมีข้อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมอีก กระผมขอสั่งพักการ

ประชุม และนัดประชุมอีกครั้ง ในวันนี้ เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
พักการประชุม 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
  ๕.๔  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  จำนวน  ๑  รายการ 

 ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงเรียนวัดไทรทอง หมู่ที่ ๑     
งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐  บาท  

นายสมศักดิ์  สินคงอยู่   เรียนเชิญ นายเสน่ห์  แก้วระยับ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจงเหตุผลความ
(ประธานสภาฯ)   จำเป็น ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจ่ายเงินสะสม 
นายเสน่ห์ แก้วระยบั เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภาอบต.ทุกท่าน กระผมนายเสน่ห ์ แกว้ระยบั นายก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล เสนอขอใหพ้จิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิสะสม จ านวน ๔๐๐,๐๐๐  
บาท เพือ่ด าเนินโครงการ ๑  โครงการ รายละเอยีด ดงันี้ 

 ๑.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  ขา้งโรงเรยีนวดัไทรทอง หมู่ที ่๑ ขนาดกวา้ง 
4.50 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มไีหล่ทาง พรอ้มป้าย
ประชาสมัพนัธ ์(รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ก าหนด)  
ปรากฎอยู่ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบบัเพิม่เตมิและเปลีย่นแปลงครัง้ที ่ 
๓/๒๕๖๓     ล าดบัที ่๒  หน้าที ่๒ )  และไดต้รวจสอบจ านวนเงนิสะสมและปฏบิตัติาม
เงือ่นไข ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย  การรบัเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ  
การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ แกไ้ข
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ้ ๘๙  

 ดว้ยโครงการดงักล่าว ไดร้บัการรอ้งขอจากคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรยีนวดัไทรทอง 
(สาครราษฎรส์งเคราะหแ์ละเจา้อาวาสวดัไทรทอง ไดเ้หน็พอ้งตอ้งกนัว่า เป็นถนนสายหลกั
ทีม่คีวามส าคญัผูป้กครองม.๙ บา้นแหลม ม.๑ ท่าแรง้ และต าบลบางขนุไทร เดนิทางมาสง่
ลูกหลาน เขา้ทางประตูโรงเรยีนทางไปสุสาน โดยเฉพาะเดก็เลก็ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดั
ไทรทองและเดก็นกัเรยีนระดบัอนุบาล ซึง่เป็นเดก็เลก็ พอ่แม่จะมารบัสง่ดว้ยตนเอง สภาพ
ถนนเป็นหลุมบ่อ ดว้ยสภาพเป็นถนนลูกรงั  หน้าฝนเฉอะแฉะ ดงันัน้จงึขอใหอ้งคก์าร
บรหิารสว่นต าบลปรบัปรุงใหเ้ป็นถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

นายสมศกัด์ิสินคงอยู่ มที่านใดจะสอบถามนายก อบต.หรอืไม่ 



(ประธานสภาฯ) 
นายณรงค์ จันทร์โพรัง  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายณรงค์  จันทร์โพรัง ส.อบต.หมู่ที่ ๑ บริเวณก่อสร้าง 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑) ด้านหน้าติดถนนลาดยางหรือไม่  
ปลัด อบต. เริ่มตั้งแต่ทางเข้าด้านในหน้าสุสานเลียบกำแพงโรงเรียนสิ้นสุดหัวมุม 
นายสมศกัด์ิสินคงอยู่ มที่านใดจะสอบเพิม่เตมิหรอืไม่ หากไม่มกีระผมขอมตสิภาองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบล 
(ประธานสภาฯ)        อนุมัติจ่ายเงินสะสม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐  บาท เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง

โรงเรียนวัดไทรทอง หมู่ที่ ๑  ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไม่มไีหล่ทาง พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธ ์(รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลท่าแรง้ก าหนด)   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    ๑๐   เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
 งดออกเสียง  -    เสียง 
ระเบียบวาระท่ี   ๖   เรื่องอ่ืน ๆ   
         ๖.๑ รายงานสถานะการเงิน การคลัง ณ วันที่ ๓๐  เมษายน ๒๕๖๔  
นายสมศักดิ์ สินคงอยู่   เชิญผู้อำนวยการกองคลัง แจ้งที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ)         
นางสิริมา  มงคล เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ดิฉัน 
(ผอ.กองคลัง)  นางสิริมา มงคล ผู้อำนวยการกองคลัง รายงานฐานะการเงิน การคลัง รายงานฐานะ

การเงิน การคลัง ณ ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๔  ดังนี้  

    เงนิฝากธนาคาร ทุกบญัช ี  ๔๑,๑๗๒,๐๐๔.๒๑   บาท 

   รายได ้             ๑๗,๖๑๔,๙๘๔.๔๗    บาท 

   ค่าใชจ่้าย            ๑๔,๐๘๕,๗๘๖.๑๖    บาท 

   รายไดส้งูกว่ารายจ่าย    ๓,๕๒๙,๑๙๘.๓๑   บาท 

   เงนิสะสม               37,๔๖๔,๗๘๐.๖๔   บาท 

   เงนิทุนส ารองเงนิสะสม           ๔๖,๗๓๗,๖๓๐.๓๓   บาท 

  จงึแจง้ทีป่ระชุม เพือ่ทราบ 

ท่ีประชุม            ทราบ 



    ๖.๒ รายงานการรื้อถอนและจำหน่าย หอกระจายข่าว หมู่ที่ ๓ บ้านคลองมอญ 
(โรงเรียนบ้านคลองมอญ)   

นายสมศักดิ์ สินคงอยู่  เชิญคุณอำพล  สีสว่าง หัวหน้าสำนักปลัด   
(ประธานสภาฯ) 
นายอำพล สีสว่าง  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายอำพล  สีสว่าง หัวหน้าสำนักปลัด ทำหน้าที่หัวหน้า 
 (หน.สำนักปลัด)      เจ้าหน้าที่พัสดุ ขอรายงานการรื้อถอนและจำหน่าย หอกระจายข่าวในโรงเรียนบ้านคลอง
มอญ  คณะกรรมการสถานศึกษาได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลรื้อถอนเพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์อื่นในบริเวณนั้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสอบข้อเท็จจริง พบว่า เป็นสิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่ 
ปีงบประมาณ ๒๕๓๙ อบต.รับโอนจากสภาตำบลท่าแร้ง  เหล็กเสื่อมสภาพ ปัจจุบัน  ไม่ได้ใช้งาน  และหากปล่อย
ไว้อาจเป็นอันตราย จึงเห็นควรรื้อถอน และตกลงจ้างรื้อถอนในราคา ๖,๕๐๐  บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ ส่วนวัสดุรื้อถอนรอจำหน่ายสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม ทราบ         
 ๖.๓ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ประธานสภาฯ เชิญผู้อำนวยการกองสวัสดิการ นางสาวน้ำผึ้ง  แซ่เอ็ง  
นางสาวน้ำผึ้ง แซ่เอ็ง  เรียนประธานสภาฯ นายก อบต. สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ดิฉันนางสาวน้ำผึ้ง  แซ่เอ็ง 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ผู้รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งเป็นโครงการที่
สำคัญยิ่ง ซึ่งจะสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรของท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ในการ
รักษาสมบัติของแผ่นดิน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ฯ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ในลำดับขั้นตอนการ
สมัคร ดิฉันได้นำเสนอโครงการฯ ในเวทีการประชุมประชาคม ที่ประชุมได้เห็นความสำคัญของ
โครงการในการปกปัก รักษา และเป็นการอนุรักษ์พืชพรรณ รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงมีมติให้
เข้าร่วมโครงการ ดังนั้น จึงนำเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เพ่ือทราบ 

นายเอกราช โครงเซ็น กระผมขอความชัดเจนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ว่าจำเป็นต้องเป็นพืชที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันหรือเป็นพืชที่ใกล้จะสูญหายไปจากพ้ืนที่ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูกันใหม่ 

นางสาวน้ำผึ้ง แซ่เอ็ง  ได้ทั้ง ๒ รูปแบบ รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นเช่น ลิเกฮูลู เป็นต้น หรือโบสถ์วัดกุฎิ 
ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อายุยาวนาน ก่อสร้างมาตั้งแต่ก่อนสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา  

 การดำเนินโครงการฯ มีหลายขั้นตอน  ในลำดับเป็นการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้สนองพระราชดำริเข้าร่วมโครงการฯ  



มติที่ประชุม ทราบ 
นายสมศักดิ์  สินคงอยู่   เชิญนายเมธา  สุทโน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ 
(ประธานสภาฯ)   
นายเมธา สุทโน เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเมธา  สุทโน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ กระผมมีประเด็น

สอบถามเพ่ือให้ผู้บริหารแก้ไข  ๓ เรื่อง 
๑. อบต.มีข้อกำหนดขนาดท่อ ในการวางท่อลำราง คู เพื่อเชื่อมทางเข้าบ้านหรือไม่ เพราะมีเหตุ

ว่าชาวบ้านวางท่อขนาดเล็ก เมื่อเหตุน้ำท่วม จะเป็นปัญหาในการระบายน้ำ  
๒. ลำรางหรือคลองไส้ไก่ หมู่ที่ ๕ ตั้งแต่เชื่อมคลองชลประทาน (ถนนสมุนไพร) มาถึง หมู่ที่ ๗ 

บ้านก๋ง จนจรด ที่แปลงใหญ่ที่ถมแล้ว หน้าโรงขยะ  ซึ่งสภาพตอนนี้ มองแทบไม่รู้ว่า คลอง
ไส้ไก่อยู่ตรงใหน สภาพเป็นอย่างไร  ขอเสนอให้ อบต.ไปสำรวจและขุดลอก  

๓. การดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 อบต.ได้ให้คนงานรถ
ขยะไปฉีดพ่น  กระผมมีความเป็นห่วง และไม่ใช่หน้าที่ที่คนงานจะต้องทำ น่าจะเป็นบุคลกร
ทางการแพทย์ อสม. และชุดปฏิบัติการที่ใส่ มีความปลอดภัยมากน้อยขนาดใหน หากเป็นไป
ได้ไม่อยากให้ใช้คนงานออกไปทำหน้าที่นี้  เพราะโดยปกติ คนงานปฏิบัติงานมีความเสี่ยง
ด้านสุขภาพอยู่แล้ว 
 

นายเสน่ห์  แก้วระยับ ในประเด็น ข้อที่ ๑ เราไม่ได้กำหนดและชาวบ้านได้รับปากว่าถ้ามีปัญหายินดีจะรื้อออก 
(นายก อบต.) ประเด็นที่ ๒ ในเรื่องลำราง คลองไส้ไก่ ได้มอบหมายให้กองช่าง เดินสำรวจ หากมีความชัดเจน 

พ้ืนที่  จะทำการขุดลอก 
 ประเด็นที่ ๓   การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพ่ือป้องกันโรคโควิด 19  ไม่สามารถหาผู้มาทำหน้าที่ได้ 

เช่นการจ้างแรงงานอ่ืน  จำเป็นต้องอาศัยคนงานประจำอบต. ส่วนชุดปฏิบัติการ ได้จัดหาตาม
มาตรฐานสาธารณสุข (ชุด PPE) ที่ใช้กันทั่วไป   

 และขอแจ้งอีกเรื่องคือ ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้ก่อสร้างราวลูกกลิ้งบริเวณ
ที่แยกร้านอาหารจันทน์ผา เป็นที่เรียบร้อย  ส่วนอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ทางหลวงชนบทได้
ติดตั้ง เช่น ราว เสาปูน อบจ.ได้รื้อถอนมาเก็บไว้ที่ อบต. มอบหมายคุณอำพล สีสว่าง รายงานไป
ยังทางหลวงชนบทให้นำอุปกรณ์ราวไปติดตั้งจุดเลยสะพานคู่ บริเวณหน้าบ้านนายน้อยทางโค้ง 
ซึ่งได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต และอีกจุดหนึ่ง ตรงต้นตาล ก่อนถึงแยกร้านจันทน์
ผา จุดเกิดเหตุเช่นเดียวกัน  และให้มาติดตั้งให้ด้วย แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 

นายสมศักดิ์  สินคงอยู่ บดันี้ทีป่ระชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ ไดด้ าเนินการตามระเบยีบวาระ
การ 



(ประธานสภาฯ) ประชุมครบถว้น ดงันัน้ หากท่านสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหรอืผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ม ี

เรื่องอื่นเสนอหรอืไม่ หากไม่มกีระผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่หค้วาม
ร่วมมอืในการประชุมในครัง้นี้ เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

  ปิดการประชุม  เวลา  14.30  น. 

 

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

(นางบูชารัตน์     สนจิตร์) เลขานุการสภาอบต. 

 

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

      (นายเอกราช โครงเซ็น) 

 

        (ลงชื่อ)............................................ส.อบต.หมู่ท่ี  ๔ 

        (นายนคร       สร้อยมาลี) 

 

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

               (นายไชยพร     มีอิน) 

  

 


