บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าแร้ง
สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ ง ครัง้ ที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.2565
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าแร้ง
...................................................................
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อถึงเวลาประชุม นางบูชารัตน์ สนจิตร์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ได้
ตรวจ
นับองค์ประชุม ครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญนายไชยพร มีอนิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่า
แร้ง ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายไชยพร มีอิน มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ๑ เรื่อง ดังนี้
(ประธานสภา อบต.) ๑. นายอำเภอบ้านแหลม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสุทัศน์ มีพลาย เป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ตามคำสั่งอำเภอบ้านแหลม ที่ ๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔
มกราคม ๒๕๖๕
ที่ประชุม
ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ครั้งแรก
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

นายไชยพร มีอิน ขอให้สมาชิกฯทุกท่านตรวจ สาเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วน
(ประธานสภา อบต.)
ตำบลท่าแร้ง ครั้งแรก วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ หน้า ที่แจกให้
ว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
รับรองเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม
ประธานสภาฯ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่
๕.๑ เรื่อง นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าแร้ง แถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริ หาร ส่วนตาบลท่าแร้ง
นายไชยพร มีอิน เรียนเชิญ นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้ง แถลง
นโยบาย
กระผมขอแนะนารองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้ง และเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ดังนี้
๑.นายเอกราช โครงเซ็น เป็ นรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้ง คนที่ 1
๒.นายฉัตรชัย

คาเกลีย้ ง เป็ นรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้ง คนที่ ๒

และนายธนชัย พวงมาลัย เป็ นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และสุดท้าย กระผมขอแนะนาผูท้ รงคุณวุฒใิ นชุมชน ทีจ่ ะมาช่วยประสานและร่วมมือร่วมใจ
ในการทางานเพือ่ ประโยชน์ของพีน่ ้องประชาชน ดังนี้
๑.นายไชยา จารีย์
๒.นายประยง บุญมาก
๓.นายประสิทธิ ์ เขียวกะแล
๔.นางนงนุช

สิงห์เทียน

๕.นายมนัส

กล่อมเสนาะ

๖.นายมานิต

รอดเสม

๗.นายจาลอง

นาคขา

๘.นายอดุลย์

มีจยุ้

๙.นายโก๊ต

นิเกตุ

๑๐.นายสมศักดิ ์ นิลใบ
๑๑.นายสมศักดิ ์ เฉลิมทรัพย์
๑๒.นายภูมพิ ฒ
ั น์ จันทรสุขมาลัย

๑๓.นายอุดม

ภักดีเตล็บ

๑๔.นายมานพ ปานฉ่ า
๑๕.นายเสงีย่ ม พ่วงเกิด
๑๖.นายณรงค์ จันทร์โพรัง
๑๗.นายชูศกั ดิ ์ โฮะกา
จึงแจ้งทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
ที่ประชุม

ทราบ
๕.๒ เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

นายไชยพร มีอิน เชิญ คุณสิรมิ า มงคล ผูอ้ านวยการกองคลัง
(ประธานสภาฯ) เรียน ประธานสภาฯ นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ดิฉนั นางสิรมิ า มงคล
ผูอ้ านวยการกองคลัง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้
ประมาณการรายรับ

๓๓,๑๖๐,๐๐๐.-

รับจริง

๓๕,๘๖๐,๗๓๗.๐๕ บาท

คิดเป็ นร้อยละ
ประมาณการรายจ่าย
คิดเป็ นร้อยละ

บาท

๑๐๘.๑๔
๒๖,๑๐๕,๕๕๔.๘๕ บาท
๗๘.๗๓

เงินสะสม

๕๔,๒๓๔,๘๔๓.๘๕ บาท

เงินทุนสารองสะสม

๑๖,๙๐๑,๒๒๐.๑๐ บาท

งบแสดงฐานะการเงิน รายงานต่าง ๆ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๔ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ.๒๕๖๑
และได้แจกเอกสารให้กบั ทุกท่าน จึงแจ้งทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
ทีป่ ระชุม

ทราบ

๕.๓ รายงานการติ ดตามประเมิ นผล แผนพัฒนาท้องถิ่ น พ.ศ.2561-2565 ประจาปี
งบประมาณ 2564
นายไชยพร มีอิน เชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ประธานสภาฯ)
นายธนาธร พุ่มพวง เรียนประธานสภาฯ นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผมนายธนาธร
พุม่ พวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นาเรียน การรายงานการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ประจาปี งบประมาณ 2564 เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแดผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิม่ เติมถึงปั จจุบนั พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมกาติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิน่ ได้รายงานและเสนอความเห็นต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่ และประกาศผลให้
ประชาชนทราบ
ซึง่ ในการรายงานในครัง้ นี้ เป็ นการสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
และทีไ่ ด้รบั อนุมตั งิ บประมาณประจาปี 2564 แยกตามยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ผลการ
ดาเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากปี ทผ่ี ่านมา ได้เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชือ้ โควิด 19 โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการอบรมหรือการแข่งขัน ไม่สามารถ
ดาเนินการได้
รวมถึงโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กระผมขออนุญาตรายงานตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผล ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
นายไชยพร มีอิน เรียนทีป่ ระชุม เนื่องด้วยรองประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลท่าแร้ง มาชีแ้ จงและ
(ประธานสภาฯ) รายงานผลการดาเนินงานกองทุนฯ โดยไม่กาหนดในวาระการประชุม กระผมพิจารณาแล้ว
เห็นเป็ นประโยชน์ จึงได้อนุญาต เชิญคุณมารุต ร่องชุม รองประธานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลท่าแร้ง รายงานต่อสภาฯ
นายมารุต ล่องชุม เรียนประธานสภาฯ นายก อบต. สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน กระผมนายมารุต ล่องชุม
รองประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลท่าแร้ง ขอรายงานผลการดาเนินการของกองทุน
ฯ ประจาปี 2564 ดังนี้ กระผมขอแนะนาองค์กร โดยสรุป กองทุนฯ ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม 25๕๔ สถานทีต่ งั ้ อยู่ทบ่ี า้ นนาโพธิ ์ หมู่ท่ี 5 ประธานกองทุน คือ ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่
ที่ ๔ นายชาลี จารีย์ ปั จจุบนั มีสมาชิก 815 คน ณ 30 กันยายน 2564 มีจานวนเงินรายได้
และรายจ่าย ดังนี้

จานวนเงินกองทุนสวัสดิการสะสมถึงปั จจุบนั

๑,๙74,241.92 บาท

จานวนกองทุนสวัสดิการคงเหลือ

836,537.92

บาท

ในรอบปี ทผ่ี ่านมากองทุนได้จดั สวัสดิการชุมชนพืน้ ฐาน ดังนี้
๑.สวัสดิการเจ็บป่ วย 97 ราย เป็ นเงิน

59,500 บาท

๒.สวัสดิการผูส้ งู อายุ ๑๖ ราย เป็ นเงิน

๘,๒๐๐

บาท

๓.สวัสดิการเสียชีวติ ๙ ราย เป็ นเงิน

๔๕,๐๐๐ บาท

๔.สวัสดิการผูด้ อ้ ยโอกาส/ผูพ้ กิ าร ๑๐ ราย เป็ นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๕.สวัสดิการการศึกษา ๑๑ รายเป็ นเงิน ๒,๒๐๐

บาท

๖.สวัสดิการสาธารณประโยชน์

บาท

เป็ นเงิน ๒,๐๐๐

๗.ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชนทีไ่ ม่ใช่สมาชิก ๑ ราย เป็ นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
รายชื่อคณะกรรมการกองทุนฯ
๑.นายชาลี

จารีย์

ประธานกรรมการ

๒.นายมารุต

ล่องชุม

รองประธาน

๓.นายอาไพ

แก้วเกิด

รองประธ่าน

๔.นางสาวพนารัตน์ นาคนคร
๕.นางสาวกวิตา

เลขานุการ

บุญส่ง ผูช้ ่วยเลขานุการ

๖.นางจาลอง

นาคนคร

เหรัญญิก

๗.นายสมาน

เขียวกระแล กรรมการ

๘.นายจรัญ

หลารอด

กรรมการ

๙.นายวีระเดช แผนประไพ กรรมการ
๑๐.นายดาวุธ

โคพลัง

๑๑.นายพิเชษฐ คาดี

กรรมการ
กรรมการ

๑๒.นางสาวสุมาลัย จันทร์ปลอด กรรมการ
๑๓.นางสาวพรทิพย์ จันทร์ปลอด กรรมการ
๑๔.นายไพบูลย์ แดงประดับ ทีป่ รึกษา

นายเมธา สุทโน เรียนสอบถาม ว่า ผูท้ จ่ี ะสมัครเป็ นสมาชิก อายุเท่าไหร่ ใช้หลักฐานในการสมัครและจะ
ได้รบั สวัสดิการอะไรบ้าง
นายมารุต ล่องชุม สมัครได้ อายุตงั ้ แต่เยาวชน และอายุไม่เกิน 80 ปี หลักฐานใช้เพียงสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน นาส่งกองทุนวันละบาท หรือเดือนละ 30 บาท สวัสดิการทีจ่ ะได้รบั
หากเจ็บป่ วยจะได้คนื ละ 250บาท ไม่เกิน 3 คืน ต่อปี หากมีขอ้ สงสัย เบอร์โทร.สานักงาน
หมู่ท่ี ๕ 0-3240-1491 และเบอร์สว่ นตัวกระผม 0-8782-47621
นายสมบัติ ม่วงอุมิงค์ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสมบัติ ม่วงอุมงิ ค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๓
สอบถามเรื่องการขุดลอกวัชพืช บริเวณคลองเจ๊กและมัสยิดอัลฮุดาห์ ทีไ่ ด้ขอรับการ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ กระผมขอฝากให้ดาเนินการต่อ
นายไชยพร มีอิน ขณะนี้ทป่ี ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้ง ได้ประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมทีก่ าหนดครบถ้วนแล้ว กระผมขอปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)..................................................
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
คณะกรรมการฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์ก ารบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายกรกช บุญโพธิ์)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางสาวสมาพร พ่วงเกิด)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายมานพ สุดยู่โซ๊ะ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

