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วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
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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 
นายสมศักดิ์  สินคงอยู่  มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้ 
(ประธานสภา อบต.)    ๑.ตามหนังสือที่ พบ ๐๐๒๓.๑๑/๐๔๗๘ ลงวันที่ ๑๓  สิงหาคม ๒๕๖๔  นายอำเภอ     

 บ้านแหลม ได้แจ้งอนุญาตขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง สมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ออกไปอีก ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม – ๖ กันยายน 
๒๕๖๔     

        ๒.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ได้มีหนังสือแจ้งให้ความยินยอมให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าแร้งทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหนังสือที่ พบ ๗๓๗๐๑/๓๒๘ 
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออกในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม 
๒๕๖๔ ได้มีมติให้ความยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งกระทำกิจการนอกเขต
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายฉะอ้อน  เจิมใจดี หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าแร้ง 
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๓.๐๐  เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร งบประมาณ 
๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

       จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม ทราบ 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัย
ที่สอง ครั้งท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔  วันที่ ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  

นายสมศักดิ์ สินคงอยู่    ขอใหส้มาชกิฯทุกท่านตรวจ ส าเนาบนัทกึรายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิาร
สว่น (ประธานสภา อบต.)        ตำบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่  ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๐  เดือน
พฤษภาคม๒๕๖๔   จำนวน    ๒๑     หน้า ที่แจกให้ ว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม          รับรองเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ           -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานสภาฯ           - ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องเสนอใหม่ 
 ๕.๑ เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
นายสมศักดิ์ สินคงอยู่  เรียนเชิญนายทวี  เนระภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับมอบหมายจาก 
(ประธานสภา อบต.) นายเสน่ห์  แก้วระยับ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้แถลงแทน 
นายทวี  เนระภู     เรียน ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผมนายทวี  เนระภู รองนายก 
(รองนายก อบต.)    องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับมอบหมายจากนายเสน่ห์  แก้วระยับ นายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเป็นผู้แถลงแทน ในการเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รายละเอียด 
ดังนี้  

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14  ธันวาคม 2563 
เรื่อง แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  โดยให้ทบทวนให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลใน
แผนพัฒนา หมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น  



2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล นำมา
วิเคราะห์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (ซึ ่งเป็น
ขั้นตอนการประชุมในวันนี้) 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

4. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู ้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติ 
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -  2570 

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) 
ที่กำลังระบาดไปในหลายภูมิภาคของประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรีโดย        ผู้ว่าราชการเพชรบุรี 
จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 วรรคสอง ยกเว้นการจัดทำประชาคม
ท้องถิ่น ตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ พบ 0023.3/ว 1100 ลงวันที่ 21 มกราคม 
2564 เรื ่องแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ ่นกรณีการจัดทำและการเพิ ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID 19)  ระลอกใหม่  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้มีการประชุมพิจารณารา่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ได้นำเสนอ ตามกรอบและแนวทางที่ กระทรวงมหาดไทย กำหนด และในวันนี้  ผู้บริหาร
ท้องถิ่น จึงเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้ความเห็นชอบ  

นายสมศักดิ์  สินคงอยู่  ท่านสมาชิกสภา อบต. จะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.) 
มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ด้วยคะแนนเสียง 

ดังนี้  
   เห็นชอบ    ๑๑   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง   -   เสียง 

 ๕.๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  วาระท่ี  ๑ (ขั้นรับหลักการและ
กำหนดระยะเวลาการแปรญัตติ) 



นายสมศักดิ์ สินคงอยู่  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ อบต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.   ๒๕๖๕  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้

พิจารณาเห็นชอบในวาระที่ ๑ รับหลักการนั้น ก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จะแถลง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นางบูชารัตน์ สนจิตร์ เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
(เลขานุการสภา อบต.) นางบูชารัตน์  สนจิตร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย 

ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .

๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
 หมวด ๓ วิธีการจัดทำงบประมาณ 

   ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นแนวทางในการจัดทำ
งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณรายรับและประมาณการรายจ่ายและให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุ กหน่วยงาน เพื ่อใช้
ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

   ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที ่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

  เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 
๑๕ สิงหาคม  

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

   วรรค ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาคำเสนอแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  



   ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในการหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายใน
เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่น
จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๘๗ งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและเสนอ
ได้แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบและวิธีที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

   วรรค ๓ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้ว ให้เสนอนายอำเภอเพื่อขอ
นุมัติ และให้นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าว  

   วรรค ๖ ในการพิจารณาร่างข้อบํญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบิรหารส่วนตำบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ 
วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วถ้าสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ความเห็นชอบตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอให้ดำเนินการตามวรรค ๓ ต่อไป 

   วรรคท้าย ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการ
หรือจำนวนรายการไม่ได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่
เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
จะกระทำมิได้    

นายสมศักดิ์ สินคงอยู่  เรียนเชิญนายทวี  เนระภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับมอบหมายจาก 
(ประธานสภา อบต.) นายเสน่ห์  แก้วระยับ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้แถลงแทน 
นายทวี  เนระภู     เรียน ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผมนายทวี  เนระภู รองนายก 



(รองนายก อบต.)    องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับมอบหมายจากนายเสน่ห์  แก้วระยับ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นผู้แถลงแทน ในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   รายละเอียด ดังนี้  

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ ได้ประมาณรายรับไว้  
๓๔,๐๐0,๐๐๐   บาท    และในส่วนงบประมาณรายจ่ายไว้  ๓๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล ในส่วนของประมาณการ
รายรับ มีดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ไดต้ัง้งบประมาณ   ๓๔,๐๐0,๐๐๐  บาท แยกเป็นรายละเอยีด ดงันี้ 

ประมาณการรายรบั   ตัง้ไว้    ๓๔,๐๐0,๐๐๐           บาท 

ก.    รายได้จดัเกบ็      

1. หมวดภาษอีากร         79,5๐๐  บาท 

2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต    330,90๐ บาท 

3.หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ      251,2๐๐ บาท 

4. หมวดรายไดเ้บด็เตลด็         10,4๐๐ บาท 

ข.  รายได้ท่ีรฐับาลจดัเกบ็แล้วจดัสรรให้องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน         

1. หมวดภาษจีดัสรร           ๑6,528,00๐ บาท 

ง.  เงินช่วยเหลือ 

1. หมวดเงนิอุดหนุน           ๑6,800,0๐๐ บาท 

ประมาณการรายจ่าย ตัง้ไว้    34,000,๐๐๐ บาท  โดยแบ่งรายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ได้ดงัน้ี 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป  จ านวนเงิน  10,036,033  บาท  แยกเป็น  

งานบริหารงานทัว่ไป ประกอบด้วย  จ านวน  8,145,793 บาท 

งบบุคลากร ๑.เงนิเดอืนฝ่ายการเมอืง  จ านวน    1,966,320   บาท  
  ๒.เงนิเดอืนฝ่ายประจ า  จ านวน              2596,320   บาท 



     รวม จ านวน   ๔,๕๖๒,๖๔๐     บาท 

งบด าเนินงาน ๑.ค่าตอบแทน   จ านวน          72,800  บาท 

  ๒.ค่าใชส้อย   จ านวน    ๒,348,353  บาท 

  ๓.ค่าวสัดุ   จ านวน                 853,000  บาท 

  ๔.ค่าสาธารณูปโภค  จ านวน                 ๒44,๐๐๐  บาท 

     รวม จ านวน   3,518,153    บาท 

งบลงทุน ๑.ค่าครุภณัฑ ์   จ านวน                 50,000   บาท 

งบเงินอดุหนุน ๑. เงนิอุดหนุน   จ านวน                  ๑5,๐๐๐  บาท 

 รวมงานบริหารทัว่ไป   จ านวน  ๘,145,793 บาท 

งานบริหารงานคลงั 

งบบุคลากร ๑.เงนิเดอืนฝ่ายประจ า  จ านวน            ๑,๕๒๒,๔๔๐   บาท 

งบด าเนินการ ๑.ค่าตอบแทน   จ านวน       197,8๐๐ บาท 

  ๒.ค่าใชส้อย   จ านวน      8๐,๐๐๐     บาท 

  ๓.ค่าวสัดุ   จ านวน                80,๐๐๐   บาท 

  ๔.ค่าสาธารณูปโภค  จ านวน                 ๑๐,๐๐๐   บาท 

   รวมงาน   จ านวน      1,890,240 บาท 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน    จ านวนเงิน  809,765  บาท มี   ๑   งาน  คือ 

งานป้องกนัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 

งบด าเนินงาน 1.ค่าตอบแทน   จ านวน  80,000 บาท 

๒.ค่าใชส้อย   จ านวน         16๐,๐๐๐ บาท 

3.ค่าวสัดุ   จ านวน  7๐,๐๐๐ บาท 

   รวม   จ านวน         31๐,๐๐๐ บาท 

งบลงทุน ๑.ค่าครุภณัฑ ์   จ านวน         499,765       บาท 

   รวม   จ านวน         499,765       บาท 



 รวมงาน   จ านวน         499,765 บาท 

 

 

แผนงานการศึกษา  จ านวนเงิน   5,924,306  บาท 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 

งบบุคลากร ๑.เงนิเดอืนฝ่ายประจ า  จ านวน        500,000 บาท 

   รวม   จ านวน         500,000       บาท 

งบด าเนินงาน ๑.ค่าตอบแทน   จ านวน  11,000       บาท 

  ๒.ค่าใชส้อย   จ านวน          125,๐๐๐     บาท 

  ๓.ค่าวสัดุ   จ านวน           2๐,๐๐๐      บาท 

   รวม   จ านวน          156,๐๐๐ บาท 

   รวมงาน   จ านวน             656,000 บาท 

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  

งบบุคลากร ๑.เงนิเดอืนฝ่ายประจ า  จ านวน        1,368,520 บาท 

   รวม   จ านวน        1,368,520      บาท 

งบด าเนินงาน ๑.ค่าตอบแทน   จ านวน     40,00๐ บาท 

๑.ค่าใชส้อย   จ านวน   861,585 บาท 

  ๒.ค่าวสัดุ   จ านวน          ๑,088,201      บาท 

   รวม   จ านวน          ๑,989,786 บาท 

งบเงินอดุหนุน    ๑.เงนิอุดหนุน   จ านวน          1,910,000 บาท 

   รวม   จ านวน          1,910,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน          5,268,306 บาท 

แผนงานสาธารณสุข      จ านวนเงิน   407,000  บาท      ๑   งาน คือ 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 



          งบด าเนินงาน 1.ค่าตอบแทน                      จ านวน    120,000 บาท 

๑.ค่าใชส้อย   จ านวน     115,000 บาท 

   รวม   จ านวน   235,000 บาท 

งบเงินอดุหนุน ๑.เงนิอุดหนุน   จ านวน             172,000 บาท 

   รวม   จ านวน            172,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน   407,000 บาท 

 

 

 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์     จ านวนเงิน  834,800  บาท   1   งาน  คือ 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสงัคมสงเคราะห์ 

งบบุคลากร ๑.เงนิเดอืนฝ่ายประจ า  จ านวน  718,800 บาท  
    รวม  จ านวน  718,800 บาท 

งบด าเนินงาน ๑.ค่าตอบแทน   จ านวน    21,000 บาท  

  ๒.ค่าใชส้อย   จ านวน    60,000 บาท 

  ๓.ค่าวสัดุ   จ านวน    35,000 บาท 

    รวม  จ านวน  116,000 บาท 

    รวมงาน  จ านวน  834,800 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน   จ านวนเงิน  2,057,960  บาท       ๓  งาน  คือ 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

งบบุคลากร ๑.เงนิเดอืนฝ่ายประจ า  จ านวน  630,960 บาท  
   รวม   จ านวน  630,960 บาท 

งบด าเนินงาน ๑.ค่าตอบแทน   จ านวน    31,000 บาท 

  ๒.ค่าใชส้อย   จ านวน            630,000 บาท 



  ๓.ค่าวสัดุ   จ านวน            205,000 บาท 

   รวม   จ านวน            873,000 บาท 

งบลงทุน ๑.ค่าครุภณัฑ ์   จ านวน    20,000 บาท 

   รวม   จ านวน    20,000 บาท 

รวมงาน   จ านวน       1,516,960 บาท 

งานไฟฟ้าและประปา  

งบด าเนินงาน ๑.ค่าวสัดุ   จ านวน              30,000 บาท 

   รวม   จ านวน             30,000 บาท 

รวมงาน   จ านวน             30,000 บาท 

งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

งบบุคลากร ๑.เงนิเดอืนฝ่ายประจ า  จ านวน  240,000 บาท  
   รวม   จ านวน  240,000 บาท 

งบด าเนินงาน 1.ค่าใชส้อย   จ านวน   230,000 บาท 

  2.ค่าวสัดุ   จ านวน               41,000 บาท 

   รวม   จ านวน  271,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน           511,000 บาท 

แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชุมชน   จ านวนเงิน  287,000  บาท    1  งาน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ของชุมชน} 

งบด าเนินงาน 1.ค่าใชส้อย   จ านวน   260,000 บาท 

   รวม   จ านวน   260,000 บาท 

งบเงินอดุหนุน 1.เงินอดุหนุน   จ านวน    27,000 บาท 

   รวม   จ านวน    27,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน      287,000     บาท 

 



แผนงานการศาสนาวฒันธรรมละนันทนาการ  จ านวนเงิน  405,000  บาท   2  งาน  คือ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

งบด าเนินงาน 1.ค่าใชส้อย   จ านวน     180,000 บาท 

  2.ค่าวสัดุ   จ านวน               30,000 บาท 

   รวม   จ านวน    210,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน              210,000 บาท 
 

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน 

งบด าเนินงาน 1.ค่าใชส้อย   จ านวน    115,000 บาท 

   รวม   จ านวน    115,000 บาท 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

งบเงินอดุหนุน 1.เงนิอุดหนุน   จ านวน    80,000 บาท 

   รวม   จ านวน    80,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน              80,000 บาท 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  จ านวนเงิน  2,579,000  บาท       1  งาน  คือ 

งานก่อสร้าง 

งบด าเนินงาน 1.ค่าใช้สอย   จ านวน            ๘๐,๐๐๐         บาท 

งบลงทุน ๑.ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง  จ านวน       2,499,000     บาท 

   รวม   จ านวน       ๒,499,000     บาท 

รวมงาน   จ านวน        2,579,000      บาท 
 
 
 

แผนงานการเกษตร   จ านวนเงิน  130,000  บาท     2 งาน คือ 

งานส่งเสริมการเกษตร 



งบด าเนินงาน 1.ค่าใชส้อย   จ านวน      30,000 บาท 

   รวม   จ านวน     30,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน              30,000 บาท 

งานส่ิงแวดล้อมและทรยัากรธรรมชาติ 

งบด าเนินงาน 1.ค่าใชส้อย   จ านวน     100,000 บาท 

   รวม   จ านวน     100,000 บาท 

   รวมงาน   จ านวน              100,000 บาท 

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง  1.งบกลาง   จ านวน  ๑๐,529,136 บาท 
       รวมงาน  10,529,136     บาท 

เงนิสะสมคงเหลอื 46,740,529.24   บาท ทุนส ารองเงนิสะสม   15,528,736.99        บาท 

 ( ณ  ๒  สงิหาคม 2564)  

ซึง่ไดพ้จิารณาโครงการต่าง ๆ ตามแผนพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่มาจากความ
ต้องการของพีน้่องประชาชน และตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาในระดบัจงัหวดั โดยพจิารณา
จากฐานะการเงนิการคลงัทีอ่บต.ไดจ้ดัเกบ็เองและรฐัจดัสรรให ้ ในปีนี้ตัง้รายรบัใกลเ้คยีงกบั
ปีทีแ่ลว้  จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา   

นายสมศกัด์ิ สินคงอยู่  ไม่ทราบท่านสมาชิกสภาอบต.จะสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ 
(ประธานสภาฯ )        รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หรอืไม่   
นายเอกราช  โครงเซน็  เรยีนประธานสภาฯอบต. กระผมนายเอกราช  โครงเซน็  สมาชกิสภา อบต.หมู่ที ่

๒  สอบถามว่า โครงการก่อสรา้งถนน คสล.พรอ้มรางระบายน ้า ในแบบแปลนขอใหเ้ป็นราง
กลาง พรอ้มทัง้ใหท้ าท่อรบัน ้าจากชุมชนจากฝัง่กุโบร ์บา้นอาจารยไ์ฟซอล บา้นนายประสทิธิ ์
ประมาณ 3 จุด เพราะถ้าไม่ท าไว้ ต่อไปทีม่สัยดิถมทีแ่ลว้ จะไม่มทีี่รบัน ้า ปัญหาจะตามมา
อกีมาก ขอใหผ้อ.กองช่างไดช้่วยชีแ้จงใหเ้ขา้ใจตรงกนั  

นายมาโนช  บุญทบั  เรยีนประธานสภาฯ กระผมนายมาโนช  บุญทบั ผูอ้ านวยการกองช่าง น าเรยีนว่า ได้
ออกแบบไวเ้ป็นรางกลาง เหตุผลกค็อื เพื่อเป็นทีร่องรบัน ้าทิ้งรวม เพราะไปดูหน้างานแล้ว
และออกแบบตามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องระบบน ้าทิ้ง และส่วนการวางท่อเชื่อม รองรบัได้



ก าหนดไว้แล้ว สามารถปรบัเปลี่ยนหน้างานได้ในขณะด าเนินการก่อสร้าง  และรางจะ
เปลีย่นเป็นรางดา้นขา้ง ตามทีท่่านสมาชกิอบต.เสนอ  

นายมานิต  รอดเสม   เรยีนประธานสภาฯ กระผมขอสอบถามผอ.กองช่าง โครงการลงลูกรงัหนิคลุก หมู่ที ่
๓ สายบา้นยซีา  กระผมอยากจะใหถ้นนกวา้ง 4.00  เมตร ตามทีเ่จา้ของทีด่นิไดอุ้ทศิ เพราะ
ในอนาคต ตอ้งท าเป็นถนนคสล. จะไดม้พีืน้ทีส่ญัจรไดส้ะดวก  

นายมาโนช  บุญทบั  เรยีนประธานสภา อบต. กระผมนายมาโนช  บุญทบั  ผูอ้ านวยการกองช่าง ชีแ้จงคุณ
มานิต  รอดเสม สมาชกิสภาฯ อบต.หมู่ที ่๓ ถนนสายบา้นยซีา  กระผมไดไ้ปส ารวจแลว้ มี
สิง่ก่อสรา้งล ้าเขา้มาในแนวถนน ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามเนื้อที่ดนิทีไ่ดอุ้ทศิ อย่างไรก็
ตามในหน้างานจะใหเ้ครื่องจกัรปรบัพืน้ใหก้วา้ง  

นายมานิต  รอดเสม    กระผมจะไดป้ระสานกบัเจา้ของทีด่นิ ไวล้่วงหน้าก่อนด าเนินการ 
นายเมธา  สุทโน เรยีนประธานสภาฯ อบต. กระผมนายเมธา  สุทโน  ส.อบต.หมู่ที ่๕  เรยีนถามผอ.

กองช่าง ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ หมู่ที ่๕ ระยะทาง ๒๓๕  เมตร นัน้ จุดเริม่ต้นและสิน้สุด 
ตรงใหน  

นายมาโนช  บุญทบั  เรยีนประธานสภา อบต. กระผมนายมาโนช  บุญทบั  ผูอ้ านวยการกองช่าง โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองท่าแร้ง จุดสะพานคู่ หมู่ที่ ๕ -หมู่ที่ ๗ 
ระยะทางยาว ๒๓๕ เมตร  สถานทีก่่อสรา้งตรงขา้มมสัยดิจรุงอสิลาม ระยะถอยมาทางหมู่ที ่
๗ ซึง่เป็นแนวเรยีงหนิยาแนว งบอบต.จ่ายขาดเงนิสะสมเมื่อปี ๒๕๖๒    

ปลดั อบต. เรยีนประธานสภาฯ ดฉิันขออนุญาต น าเรยีนที่ประชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ตัง้
งบประมาณส าหรบัการตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด  ขอให้คุณอ าพล  สสีว่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม
ทราบแผนผงัในการตดิตัง้   

นายอ าพล  สีสว่าง   เรยีนประธานสภา อบต. กระผมนายอ าพล  สสีว่าง หวัหน้าส านักปลดั น าเรียน
โครงการตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด  ตัง้งบประมาณไว ้ ๔๙๙,๗๖๕.00 บาท    ส าหรบัการตดิตัง้
กลอ้งวงจรปิด (CCTV) แบบมุมมองคงที ่จ านวนประมาณ ๑๕ ตวั โดยผงัการตดิตัง้ เริม่จาก
ศูนย์สาธติ พชืไร่ พชืสวน อนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิถงึแยกจนัทน์ผา เลี้ยวซ้ายไปทาง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนท่าแร้ง ผ่าน โรงเรียนวดักุฎิ ถึงโบสถ์วดักุฎิ และอีก
จุดเริม่ต้นทีส่ะพานคู่ ถงึแยกถนนรมิเขื่อนตรงไปทางบ้านคุณทว ีเกลา้นภาพร เลยีบคลอง
ท่าแร้งถึงสะพาหมอชอน พวงมาลยัถึงโรงงานหมอฉัตรวณิช จุดนัน้จะเชื่อมต่อกบักล้อง
CCTV(เดมิ) หน้าบา้นอาจารยป์ระสงค ์  ศรวีรนารถ 

นายเอกราช  โครงเซน็ เรยีนประธานสภาฯ อบต. กระผมนายเอกราช  โครงเซน็ สมาชกิสภา อบต.หมู่ที่ 
๒ สอบถามว่า หมู่ที่ ๒ และหมู่ ๓ มคีวามต้องการในการตดิตัง้กล้อง CCTV เพราะชุมชน
หนาแน่น และการเกดิเหตุต่าง ๆ หากตดิตัง้กลอ้ง จะสามารถคลีค่ลายปัญหาไดเ้ป็นอย่างด ี



โดยเฉพาะการเกดิอุบตัเิหตุรถชน  บรเิวณถนนทางไปบ้านแหลม แยกชลประทานมาทาง 
หมู่ที ่๒ เกดิอุบตัเิหตุนบัครัง้ไม่ถว้น  จงึขอฝากใหผู้บ้รหิารพจิารณา 

นายสมศกัด์ิ  สินคงอยู่  เรยีนสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลทุกท่าน ไม่ทราบว่าท่านสมาชกิสภา 
อบต. 

(ประธานสภาฯ)  ท่านใด จะอภปิรายในร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
หรอืไม่  หากไม่มกีระผมขอมตทิีป่ระชุม วาระที ่๑ ขัน้รบัหลกัการ 

มติท่ีประชุม       รบัหลกัการ (วาระที ่๑) ร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี้  
รบัหลกัการจำนวน...๑๑.......เสยีง ไม่รับหลักการ....-.... เสียง   งดออกเสียง...-....  เสียง  

นายสมศักดิ์  สินคงอยู่ เรียนสมาชิกสภาฯทุกท่าน สรุปมติที่ประชุมสภาฯรับหลักการ(วาระท่ี ๑) แห่งร่าง 
(ประธานสภาฯ) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ท่าแร้ง  จำนวน...๑๑.......เสยีง ไม่รับหลักการ....-.... เสียง   งดออกเสียง...-....  เสียง   

ณ ขณะนี้เวลา  ๑๒.๓0  น. ของวันที่  ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๔  และสมาชิกได้ใช้เวลาอภิปราย 
พอสมควรกระผมขอพักการประชุม  นัดประชุมเพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เวลา ๑๓.๓๐  น. 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  

  ๕.๒  กำหนดระยะเวลาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕  

นายสมศักดิ์ สินคงอยู่ ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(ประธานสภาฯ) 

นางบูชารัตน์ สนจิตร์   เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ตามระเบียบระเบียบ 
(เลขานุการสภาฯ)   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

  วรรค ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้และในการพิจารณา 
วาระท่ีสอง ให้กำหนดระยะเวลาคำเสนอแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมี
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

นายสมศักดิ์ สินคงอยู่  ขอมติที่ประชุมกำหนดระยะเวลาคำเสนอแปรญัตติ ตามระเบียบ กำหนดไว้ไม่น้อย
(ประธานสภาฯ) กว่า ๒๔ ชั่วโมง 



มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติกำหนด ระยะเวลาคำเสนอแปรญัตติ ตามวัน เวลาราชการ ตั้งแต่วันที่   ๒๐  
สิงหาคม  ถึงวันที่ ๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  

๕.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

นายสมศักดิ์  สินคงอยู่ เชิญ เลขานุการสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) 

นางบูชารัตน์ สนจิตร์  การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(เลขานุการสภาฯ)งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๓, ๑๐๔และ ๑๐๕ แห่งระเบียบ  

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ ประธานขอเรียนปรึกษาว่าจะแต่งตั ้งสมาชิกสภาที ่มาประชุมในวันนี ้ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

                     วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน   

 

นายสมศักดิ์  สินคงอยู่ ลำดับต่อไป กระผมขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง กำหนดจำนวน 
(ประธานสภาฯ) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดจำนวนแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน  ๔  คน 

นายสมศักดิ์  สินคงอยู่    ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ การเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่เกิน  ๔ คน  
(ประธานสภาฯ) ตามที่สภา อบต.มีมติกำหนด และให้นำวิธีการตามข้อ ๑๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม ขอให้ท่านสมาชิกสภาอบต. เสนอ วิธีการเสนอให้เสนอชื่อ – สกุล ทีละคน  
พร้อมผู้รับรอง จำนวน ๒ คน   เชิญครับ 



นายมานิต  รอดเสม   เรียนประธานสภา  กระผมนายมานิต  รอดเสม   ส.อบต.หมู่ที่  ๓ 
  ขอเสนอ    นางนาฎอนงค์  เพชรลูก   ส.อบต.หมู่ที่  ๖ 
นายสมศักดิ์  สินคงอยู่    กระผมขอมติที่ประชุมรับรอง 
(ประธานสภาฯ)   
ที่ประชุม ผู้รับรอง ให้นางนาฎอนงค์  เพชรลูก เป็นกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย ๑.นายสมบัติ  
                     ม่วงอุมิงค์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ๒.นายสมโภชน์  เนตรสุข ส.อบต.หมู่ที่ ๑  
นายสมศักดิ์  สินคงอยู่    กระผมขอที่ประชุมรับรอง 
(ประธานสภาฯ)  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ....๑๑.......เสียง   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  งดออกเสียง      -  เสียง 
นายเอกราช  โครงเซ็น เรียน ประธานสภาฯ  กระผมนายเอกราช  โครงเซ็น   ส.อบต. หมู่ที่  ๒ 
  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  
นายสมศักดิ์  สินคงอยู่    ขอที่ประชุมรับรอง 
(ประธานสภาฯ)  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ....๑๑.......เสียง   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  งดออกเสียง      -  เสียง 
นายไชยพร  มีอิน   เรียน ประธานสภาฯ  กระผมนายไชยพร  มีอิน   ส.อบต. หมู่ที่  ๗ 
  ขอเสนอ  นายมานิต  รอดเสม   ส.อบต.หมู่ที่  ๓ 
ที่ประชุม ผู้รับรอง ให้นายมานิต  รอดเสม เป็นกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย ๑.นายสมโภชน์ 
                     เนตรสุข ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ๒.นายภิรมย์  มหิมา ส.อบต.หมู่ที่ ๕  
นายสมศักดิ์  สินคงอยู่ ขอที่ประชุมรับรอง 
(ประธานสภาฯ)  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ....๑๑.......เสียง   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  งดออกเสียง      -  เสียง 
นายอานนท์  เขียวแพร    เรยีนประธานสภาฯ กระผมนายอานนท ์ เขยีวแพร ส.อบต. หมู่ที ่7 
 ขอเสนอ นายไชยพร   มีอิน  ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
ที่ประชุม ผู้รับรอง ให้นายไชยพร  มีอิน เป็นกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย ๑.นางนาฎอนงค์ 
                     เพชรลูก ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ๒.นายเอกราช  โครงเซ็น ส.อบต.หมู่ที่ ๒  

นายสมศักดิ์  สินคงอยู่ กระผมขอมติที่ประชุม 



(ประธานสภาฯ) กระผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ....๑๑.......เสียง   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  งดออกเสียง      -  เสียง 

นายสมศักดิ์  สินคงอยู่ ได้มีการเสนอรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ครบจำนวน ๔ ท่าน  
(ประธานสภาฯ) เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕  กระผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ....๑๑.......เสียง   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  งดออกเสียง      -  เสียง 

นางบูชารัตน์ สนจิตร์ ขอประกาศรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(เลขานุการสภาฯ)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จำนวน  ๔  คน  ประกอบด้วย 

๑. นางนาฎอนงค์  เพชรลูก สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  ๖ ๒. นายไชยพร  มีอิน  สมาชิกสภาอบต. 
หมู่ที่  ๗ 
๓. นายมานิต  รอดเสม สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  ๓ ๔.นายอานนท์  เขียวแพร สมาชิกสภาอบต. 
หมู่ที่  ๗ 
ในการนี้ ขอนัดประชุมเพ่ือประชุมเลือก ประธานคณะกรรมการแปรญญัติและเลขาคณะ

กรรมการฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุมสภาฯ ในวันนี้ ในวันที่ ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอบต.ท่า
แร้ง  สมาชิกสภาอบต.ท่านใดต้องการแปรญัตติ/สงวนคำแปรญัตติให้เสนอเป็นหนังสือได้ที่คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่  ๒๐  สิงหาคม  ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งมีมติ
กำหนด  

 ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

๖.๑ เรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สมยัสามญั สมยัท่ีสาม 
ครัง้ท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ ในวนัท่ี  ๓๑  เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐  น. ณ 
ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง โดยไม่มีหนังสือแจ้ง 

นายสมศกัด์ิ  สินคงอยู่   แจง้ทีป่ระขุม นัดประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าแร้ง สมยัสามญั สมยัที่
สาม (ประธานสภาฯ) ครัง้ที๒่ ประจ าปี ๒๕๖๔ ในวนัที ่ ๓๑  เดอืนสงิหาคม ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ หอ้ง 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง โดยไม่มีหนังสือแจ้ง เพื่อพิจารณาร่าง
ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ วาระที ่2 และวาระที ่3 



ท่ีประชุม รบัทราบ  
 ๖.๒ รายงานสถานะการเงิน การคลัง ณ วันที่ ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๔  
นายสมศักดิ์  สินคงอยู่  เชิญผู้อำนวยการกองคลัง 
(ประธานสภาฯ) 
นางสิริมา  มงคล  เรียนประธานสภาฯ อบต. สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ดิฉันนางสิริมา  มงคล  ผู้อำนวย 
(ผอ.กองคลัง)     กองคลัง รายงานสถานะการเงิน การคลัง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้  
 เงินฝากธนาคารทุกบัญชี ๔๐,๔๖๘,๑๒๖.๐๐ บาท 
 รายได้ ๒๔,๖๔๕,๐๘๒.๙๔  บาท 
 รายจ่าย ๒๑,๓๔๕,๖๙๘.๓๓  บาท 
 รายได้สูงกว่ารายจ่าย   ๓,๒๙๙,๓๘๔.๖๑  บาท 
 เงินสะสม  ๔๖,๗๔๐,๕๒๙.๒๔ บาท 
 เงินทุนสำรองสะสม ๑๕,๕๒๘,๗๓๖.๙๙  บาท 
 จึงรายงานการประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม ทราบ 
 ๖.๓ รายงานการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ 
นายสมศักดิ์ สินคงอยู่ เชิญ   สิบโท ธีระศักดิ์  คงทวี  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ผู้รับผิดชอบงาน 
(ประธานสภาฯ)  
สิบโทธีระศักดิ์ คงทวี  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผมสิบโท ธีระศักดิ์ คงทวี  ขอรายงาน

การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และสถิติผู้ป่วย
และผู้กักตัวเนื่องจากการสัมผัสเสี่ยงสูง ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 ผู้ป่วยติดเชื้อ        จำนวน ๑๑๖ ราย 
 ผู้ถูกกักตัว           จำนวน            ๓๘๒  ราย 
 เสียชีวิต  ๑ ราย  ชื่อ นายสะอาด  พลับทอง อายุ ๘๓ ปี หมู่ที่ ๕  
 วันที่รายงาน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ระหว่างการกักตัว  ๙๙  ราย 
 การช่วยเหลือ   
 ๑.มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวจำนวน    ๑๘๗  ชุด  ๑๗๑  ครอบครัว 

 ๒.มอบเงินช่วยเหลือหัวหน้าครอบครัวที่ประสบภัย ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ.๒๕๕๒  มอบไปแล้ว  ๘  ครอบครัว และ
จะไปมอบอีก ๒๓ ครอบครัว 



นายเอกราช โครงเซ็น  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเอกราช  โครงเซ็น  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ กระผม 
ได้รับการสอบถามจากครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด ว่ากรณี ผู้ป่วยไปอยู่ที่อ่ืน หรือไม่ได้ย้ายทะเบียน
บ้านมาอยู่ในพ้ืนที่และตัวอยู่อาศัยประจำ หรือตัวไม่อยู่ ป่วยและกักตัวนอกพ้ืนที่  จะมีสิทธิได้รับ
การช่วยเหลือหรือไม่ 

สิบโทธีระศักดิ์  คงทวี  กรณีที่ท่านสมาชิก อบต.สอบถาม อีกหลายๆ กรณี  กระผมได้สอบถามข้อเท็จจริงพร้อม 
ทั้งรายละเอียด เสนอให้คณะกรรมการช่วยเหลือฯ พิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ฯและ
ระเบียบของทางราชการ  และขอชี้แจงให้ทราบกว่า การช่วยเหลือเป็นเงินสด นั้น ไม่ได้จ่ายให้กับ
ผู้ป่วย แต่เป็นการจ่ายให้กับหัวหน้าครอบครัวที่ประสบความยากลำบากและมีผู้ป่วยในครัวเรือน    

นายณรงค์  จันทร์โพรัง   เรียนประธานสภาฯ ไม่ทราบว่าจ่ายเงินเมื่อไหร่  
สิบโทธีระศักดิ์ คงทวี      ไม่เกินวันศุกร์นี้  
นายธนาธร  พุ่มพวง   เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน กระผมนายธนาธร   พุ่มพวง  นักวิเคราะห์

นโยบายและแผนชำนาญการ กระผมขอรายงานการจัดในการจดักจิกรรมป้องกนัและควบคุม
โรคระบาดการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ     โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
ระลอกใหม่  โดยการจัดซื้อหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพ่ือมอบให้กับประชาชน 
จ านวน ๒ ครัง้ ดงันี้ 

 ครั้งที่ ๑  
๑. เจลแอลกอฮอล์ ขนาดบรรจุ  ๒๕๐  มิลลิลิตร ชนิดขวดปั้ม จำนวน ๑,๖๕๐ ขวด 
๒. หน้ากากอนามัย ขนาดบรรจุ  กล่องละ ๕๐ ชิ้น จำนวน ๑,๖๕๐  กล่อง 
๓. เฟสชิลด์แว่นพร้อมพลาสติกกันน้ำ จำนวน  ๑๘๐  ชิ้น 
ครั้งที่ ๒ 

                      ๑.เจลแอลกอฮอล์ ขนาดบรรจุ  ๒๕๐  มิลลิลิตร ชนิดขวดปั้ม จำนวน ๑,๕๐๐ ขวด 
                     ๒.หน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ ขนาดบรรจุ  กล่องละ ๕๐ ชิ้น จำนวน ๑,๕๐๐  กล่อง 

 ๓.หน้ากากอนามยัส าหรบัเดก็   จ านวน  ๓๓๐  กล่อง   
 จึงรายงานสมาชิกสภาฯ.อบต.เพ่ือทราบ 
ที่ประชุม ทราบ 
 ๖.๔ รายงานสถานการณ์โรคระบาด ชนิดลัมป ีสกิน (Lumpy  skin disease:LSD) 
นายสมศักดิ์  สินคงอยู่  เชิญ คุณธนาธร   พุ่มพวง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
(ประธานสภาฯ)  
นายธนาธร  พุ่มพวง   เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน กระผมนายธนาธร   พุ่มพวง  นักวิเคราะห์

นโยบายและแผนชำนาญการ รายงานการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้เลี้ยงโค กระบือ 



 ขณะนี้ได้เกิดโรคระบาด ชนิดลัมปี สกิน (Lumpy  skin disease:LSD) ชนิด โค กระบือ ซ่ึง
เป็นโรคชนิดใหม่ ทำให้ไม่มีวัคซีนในการป้องกัน และอบต.ได้ช่วยเหลือเบื้องต้น โดยการแจกจ่าย
น้ำส้มควันไม้ ให้กับเกษตรกรนำไปใช้ทำความสะอาดคอกและราดตัวสัตว์  จังหวัดเพชรบุรีได้
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่ตำบลท่าแร้ง  ขณะนี้ 
วันที่รายงาน ตายด้วยโรคระบาดชนิดนี้  จำนวน ๑๕ ตัว ได้รายงานปศุสัตว์อำเภอ เพื่อ
ตรวจสอบร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอปท.  เสนอให้คณะกรรมการการช่วยเหลือระดับใน
ระดับอำเภอได้มีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ส่วน
ใหญ่เกิดที่หมู่ที่ ๑  สำหรับเงินชดเชยนั้น กรมปศุสัตว์ได้เสนอขอรับเงินจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม ทราบ 
นายไชยพร  มีอิน  เรียนประธานสภาฯ อบต. กระผมนายไชยพร  มีอิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ สอบถามเรื่อง 

ปัญหาโรงขยะทางเข้าหมู่ที่ ๗ ซึ่งทุกคนทราบปัญหากันทั้งนั้น แต่ก็ไม่มีการแก้ไข ทำให้ 
 บุคคลภายนอกอาจเข้าใจผิดว่ามีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ กระผมขอให้ทางผู้บริหารแจ้งให้นำ

ขยะออกจากทางผิวจราจรซึ่งตอนนี้คับแคบมาก และปัญหาเศษขยะลงไปในรางระบายน้ำ เป็น
การกีดขวางทางน้ำไหลออกและส่งกลิ่นเหม็น ขอให้อบต.แก้ปัญหาให้ชุมชนด้วย   

นายเอกราช โครงเซ็น เรียนประธานสภา อบต. กระผมนายเอกราช  โครงเซ็น สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ ด้วย
ภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่
ลดลง โดยเฉพาะในชุมชนของเรา ซึ่งเป็นแรงงานรับจ้างในโรงงานผู้ป่วย ๑ ราย แต่ทำให้เกิดผล
กระทบกับคนในครอบครัวและคนสัมผัสใกล้ชิด ครอบครัวข้างบ้าน  หากไม่ช่วยกันป้องกันการ
แพร่ระบาด ก็ยากท่ีจะหยุดยั้งได้  ขอชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต.ที่ออกพ่นฆ่าเชื้อ
แทบจะทุกวัน  เป็นทีมงานที่เข้มแข็ง สิ่งที่กระผมอยากจะฝากให้ผู้บริหารได้ดูบุคลากร ขอให้ดูแล
เต็มกำลังที่จะทำให้พวกเขาได้ ๑.จัดหาชุดอุปกรณ์ในการออกพ่นหรือชุดPPE ที่ได้มาตรฐานทาง
การแพทย์  แต่ที่เห็นปัจจุบัน เป็นชุดกันฝน รองเท้าฟองน้ำ  ออกพ่น บางครั้ง ๕ ครัวเรือน ชุดก็
เปียก ๒.ควรมีการเพ่ิมบุคลาการด้านนี้ เพ่ือสับเปลี่ยนชุดการทำงาน  เพราะดูแล้วทุกคนเหนื่อย
ล้า ทั้งยังทำหน้าที่จัดเก็บขยะ อื่น ๆ อีกมาก ๓.ควรจะมีการจัดหาชุดตรวจ SWAP แจกจ่าย
ชาวบ้าน เพราะถ้ามีการตรวจเชื้อเบื้องต้นหากพบว่าเป็น จะได้รีบทำการรักษาหรือกักตัว ไม่ให้
เชื้อโรคแพร่ระบาด  ขอให้นำเสนอเรื่องการจัดหาชุดตรวจ ATKนี้ไปยังหน่วยงานเบื้องบนว่า
จัดซื้อได้หรือไม่ จังหวัดใหญ่ ๆ มีการเสนอใช้งบอปท.จัดซื้อวัคซีนเอง 



นายเมธา  สุทโน  เรียนประธานสภาฯ อบต. กระผมขอเสนอผู้บริหาร ให้ดูแลเรื่องค่าตอบแทนสำหรับบุคลาการที่
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพราะเงินเดือนไม่มาก แต่
ทำงานเป็นด่านหน้าให้กับพวกเรา  ความเสี่ยงมากอยู่แล้ว 

นายสมศักดิ์  สินคงอยู่  บัดนี้ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
(ประธานสภาฯ) ครบถ้วน ดังนั้น ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องอ่ืนเสนอ

ในที่ประชุมหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ประชุมครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 ปิดประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐  น.  
  (ลงช่ือ)   ............................   ผู้จดรายงานการประชุม 
  (นางบูชารัตน์   สนจิตร์)         เลขานุการสภา อบต. 
 
 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
                    (ลงช่ือ).......................................สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หมู่ที่ ๒ 
          (นายเอกราช    โครงเซ็น)  

 
                   (ลงช่ือ).......................................สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หมู่ที่ ๗ 
          (นายไชยพร  มีอิน)  
                  (ลงช่ือ).....................-..................สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หมู่ที่ ๔ 
          (นายนคร   สร้อยมาลี)  
 
รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม  
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่  ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๔  
 
 
 
                                           (ลงชื่อ)   ................................... 

(นายสมศักดิ์   สินคงอยู่) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 


