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ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

................................................................... 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 

           เมื่อถงึเวลาประชุม นางบูชารตัน์  สนจติร ์ เลขานุการสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ได้
ตรวจ 

นบัองคป์ระชุม  ครบองคป์ระชุม จงึเรยีนเชญินายไชยพร  มอีนิ ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่า
แรง้  ด าเนินการตามระเบยีบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑      เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายไชยพร  มีอิน   มีเรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ ๑ เรื่อง ดังนี้ 
(ประธานสภา อบต.)    ๑. นายอำเภอบ้านแหลม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายสุทัศน์  มีพลาย เป็นรองประธานสภา 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ตามคำสั่งอำเภอบ้านแหลม ที่ ๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่  ๔  
มกราคม ๒๕๖๕   

ที่ประชุม ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ครั้งแรก  
 วันที่ ๒๘  ธันวาคม   ๒๕๖๔  

นายไชยพร  มีอิน    ขอใหส้มาชกิฯทุกท่านตรวจ ส าเนาบนัทกึรายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วน 
(ประธานสภา อบต.)        ตำบลท่าแร้ง ครั้งแรก  วันที่ ๒๘  ธันวาคม ๒๕๖๔   จำนวน    ๒๐    หน้า ที่แจกให้ 
ว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม          รับรองเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ           -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานสภาฯ           - ไม่มี- 



ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องเสนอใหม่ 

     ๕.๑ เร่ือง นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง แถลงนโยบายต่อสภาองคก์าร
บริหาร    ส่วนต าบลท่าแร้ง 

นายไชยพร  มีอิน    เรยีนเชญิ นายสมภพ  ทพิยย์อแล๊ะ นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ แถลง
นโยบาย 

 

 กระผมขอแนะน ารองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ และเลขานุการนายกองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล ดงันี้ 

 ๑.นายเอกราช    โครงเซน็  เป็นรองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ คนที ่1 

 ๒.นายฉตัรชยั     ค าเกลีย้ง เป็นรองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ คนที ่๒ 

 และนายธนชยั  พวงมาลยั เป็นเลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล   

 และสุดทา้ย กระผมขอแนะน าผูท้รงคุณวุฒใินชุมชน ทีจ่ะมาช่วยประสานและร่วมมอืร่วมใจ
ในการท างานเพือ่ประโยชน์ของพีน้่องประชาชน ดงันี้ 

 ๑.นายไชยา   จารยี์ 

 ๒.นายประยง   บุญมาก 

 ๓.นายประสทิธิ ์ เขยีวกะแล 

 ๔.นางนงนุช     สงิหเ์ทยีน 

 ๕.นายมนสั       กล่อมเสนาะ 

 ๖.นายมานิต      รอดเสม 

 ๗.นายจ าลอง     นาคข า 

 ๘.นายอดุลย ์     มจุีย้ 

 ๙.นายโก๊ต        นิเกต ุ

 ๑๐.นายสมศกัดิ ์  นิลใบ 

 ๑๑.นายสมศกัดิ ์  เฉลมิทรพัย ์

 ๑๒.นายภูมพิฒัน์   จนัทรสุขมาลยั 



 ๑๓.นายอุดม      ภกัดเีตลบ็ 

 ๑๔.นายมานพ    ปานฉ ่า 

 ๑๕.นายเสงีย่ม    พว่งเกดิ 

 ๑๖.นายณรงค ์   จนัทรโ์พรงั 

 ๑๗.นายชศูกัดิ ์   โฮะกา 

 จงึแจง้ทีป่ระชุมเพือ่ทราบ 

ท่ีประชุม ทราบ 

 ๕.๒ เร่ือง การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๖๔ 

นายไชยพร  มีอิน  เชญิ คุณสริมิา  มงคล  ผูอ้ านวยการกองคลงั 

(ประธานสภาฯ)    เรยีน ประธานสภาฯ นายก อบต. และสมาชกิสภา อบต.ทุกท่าน  ดฉินันางสริมิา  มงคล 
ผูอ้ านวยการกองคลงั  รายงานงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๔ ดงันี้ 

 ประมาณการรายรบั ๓๓,๑๖๐,๐๐๐.-    บาท 

 รบัจรงิ ๓๕,๘๖๐,๗๓๗.๐๕    บาท 

 คดิเป็นรอ้ยละ            ๑๐๘.๑๔ 

 ประมาณการรายจ่าย ๒๖,๑๐๕,๕๕๔.๘๕   บาท 

 คดิเป็นรอ้ยละ                                 ๗๘.๗๓ 

 เงนิสะสม ๕๔,๒๓๔,๘๔๓.๘๕   บาท 

 เงนิทุนส ารองสะสม ๑๖,๙๐๑,๒๒๐.๑๐   บาท 

 งบแสดงฐานะการเงนิ รายงานต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิและ
การตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ.๒๕๖๑ 
และไดแ้จกเอกสารใหก้บัทุกท่าน จงึแจง้ทีป่ระชุมเพือ่ทราบ 

ทีป่ระชุม ทราบ 

 

 



 ๕.๓  รายงานการติดตามประเมินผล แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

นายไชยพร  มีอิน   เชญิ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

(ประธานสภาฯ)    

นายธนาธร  พุ่มพวง   เรยีนประธานสภาฯ นายก อบต.และสมาชกิสภา อบต.ทุกท่าน กระผมนายธนาธร   
 พุม่พวง นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน น าเรยีน การรายงานการตดิตามประเมนิผล 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแดผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจุบนั พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมกาตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันาทอ้งถิน่ ไดร้ายงานและเสนอความเหน็ต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และประกาศผลให้
ประชาชนทราบ 

 ซึง่ในการรายงานในครัง้นี้ เป็นการสรุปโครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
และทีไ่ดร้บัอนุมตังิบประมาณประจ าปี 2564 แยกตามยุทธศาสตร ์7 ยุทธศาสตร ์ผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากปีทีผ่่านมา ไดเ้กดิสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคตดิเชือ้โควดิ 19 โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอบรมหรอืการแขง่ขนั ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้ 

 รวมถงึโครงการพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ตอ้งขออนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
กระผมขออนุญาตรายงานตามแบบรายงานการตดิตามและประเมนิผล ดงันี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ  

นายไชยพร  มีอิน   เรยีนทีป่ระชุม เนื่องดว้ยรองประธานกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าแรง้ มาชีแ้จงและ 

(ประธานสภาฯ) รายงานผลการด าเนินงานกองทุนฯ โดยไม่ก าหนดในวาระการประชุม กระผมพจิารณาแลว้ 
เหน็เป็นประโยชน์ จงึไดอ้นุญาต เชญิคุณมารุต  ร่องชุม รองประธานกองทุนสวสัดกิาร
ชุมชนต าบลท่าแรง้ รายงานต่อสภาฯ 

นายมารุต   ล่องชุม  เรยีนประธานสภาฯ นายก อบต. สมาชกิสภา อบต. ทุกท่าน กระผมนายมารุต  ล่องชุม 
รองประธานกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าแรง้ ขอรายงานผลการด าเนินการของกองทุน
ฯ ประจ าปี 2564 ดงันี้  กระผมขอแนะน าองคก์ร โดยสรุป กองทุนฯ  ก่อตัง้เมื่อวนัที ่ 19 
กรกฎาคม 25๕๔  สถานทีต่ ัง้ อยู่ทีบ่า้นนาโพธิ ์หมู่ที ่5 ประธานกองทุน คอื ผูใ้หญบ่า้นหมู่
ที ่๔ นายชาล ี จารยี ์ปัจจุบนั มสีมาชกิ 815 คน  ณ 30 กนัยายน 2564 มจี านวนเงนิรายได้
และรายจ่าย ดงันี้ 



 จ านวนเงนิกองทุนสวสัดกิารสะสมถงึปัจจุบนั    ๑,๙74,241.92 บาท 

 จ านวนกองทุนสวสัดกิารคงเหลอื     836,537.92  บาท 

 ในรอบปีทีผ่่านมากองทุนไดจ้ดัสวสัดกิารชุมชนพืน้ฐาน ดงันี้ 

 ๑.สวสัดกิารเจบ็ป่วย  97 ราย เป็นเงนิ  59,500 บาท 

 ๒.สวสัดกิารผูส้งูอายุ  ๑๖  ราย เป็นเงนิ       ๘,๒๐๐   บาท 

 ๓.สวสัดกิารเสยีชวีติ    ๙  ราย เป็นเงนิ       ๔๕,๐๐๐ บาท 

 ๔.สวสัดกิารผูด้อ้ยโอกาส/ผูพ้กิาร  ๑๐  ราย เป็นเงนิ    ๒,๐๐๐  บาท 

 ๕.สวสัดกิารการศกึษา    ๑๑  รายเป็นเงนิ    ๒,๒๐๐ บาท 

 ๖.สวสัดกิารสาธารณประโยชน์     เป็นเงนิ    ๒,๐๐๐ บาท 

 ๗.ช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนทีไ่ม่ใช่สมาชกิ ๑ ราย เป็นเงนิ  ๒,๐๐๐  บาท 

 รายชื่อคณะกรรมการกองทุนฯ 

 ๑.นายชาล ี   จารยี ์ ประธานกรรมการ 

 ๒.นายมารุต ล่องชุม รองประธาน 

 ๓.นายอ าไพ แกว้เกดิ รองประธ่าน 

 ๔.นางสาวพนารตัน์    นาคนคร     เลขานุการ 

 ๕.นางสาวกวติา      บุญสง่ ผูช้่วยเลขานุการ 

 ๖.นางจ าลอง นาคนคร เหรญัญกิ 

 ๗.นายสมาน เขยีวกระแล กรรมการ 

 ๘.นายจรญั หล ารอด กรรมการ 

 ๙.นายวรีะเดช แผนประไพ กรรมการ 

 ๑๐.นายดาวุธ โคพลงั กรรมการ 

 ๑๑.นายพเิชษฐ ค าด ี กรรมการ 

 ๑๒.นางสาวสุมาลยั   จนัทรป์ลอด  กรรมการ 

 ๑๓.นางสาวพรทพิย ์ จนัทรป์ลอด  กรรมการ 

 ๑๔.นายไพบูลย ์ แดงประดบั     ทีป่รกึษา 



นายเมธา สุทโน   เรยีนสอบถาม ว่า ผูท้ีจ่ะสมคัรเป็นสมาชกิ อายุเท่าไหร่ ใชห้ลกัฐานในการสมคัรและจะ
ไดร้บัสวสัดกิารอะไรบา้ง 

นายมารตุ ล่องชุม   สมคัรได ้อายุตัง้แต่เยาวชน และอายุไม่เกนิ  80  ปี หลกัฐานใชเ้พยีงส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน  น าสง่กองทุนวนัละบาท หรอืเดอืนละ 30 บาท สวสัดกิารทีจ่ะไดร้บั 
หากเจบ็ป่วยจะไดค้นืละ 250บาท ไม่เกนิ 3 คนื ต่อปี  หากมขีอ้สงสยั เบอรโ์ทร.ส านกังาน 
หมู่ที ่๕ 0-3240-1491 และเบอรส์ว่นตวักระผม 0-8782-47621  

นายสมบติั  ม่วงอุมิงค ์ เรยีนประธานสภาฯ กระผมนายสมบตั ิ ม่วงอุมงิค ์ สมาชกิสภา อบต.หมู่ที ่๓  
สอบถามเรื่องการขดุลอกวชัพชื บรเิวณคลองเจ๊กและมสัยดิอลัฮุดาห ์ทีไ่ดข้อรบัการ
สนบัสนุนจากองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัแต่ยงัไม่แลว้เสรจ็ กระผมขอฝากใหด้ าเนินการต่อ  

นายไชยพร  มีอิน   ขณะนี้ทีป่ระชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ ไดป้ระชุมตามระเบยีบวาระการ
ประชุมทีก่ าหนดครบถว้นแลว้  กระผมขอปิดการประชุม 

 ปิดประชุม   เวลา  ๑๑.๐๐  น.  

      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      

(ลงชื่อ)..................................................  

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

คณะกรรมการฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 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 


