
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

วันอังคาร ที่   ๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

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

           เมื่อถงึเวลาประชุม นางบูชารตัน์  สนจติร ์ เลขานุการสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ได้
ตรวจ 

นบัองคป์ระชุม  ครบองคป์ระชุมและขออนุญาตประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ ใหห้วัหน้า
สว่นราชการ พนกังานสว่นต าบลและเจา้หน้าทีข่องอบต.ทีเ่กีย่วขอ้งร่วมประชุมดว้ย หากมขีอ้ซกัถามจะ
ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุม จงึเรยีนเชญินายไชยพร  มอีนิ ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้  
ด าเนินการตามระเบยีบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑      เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายไชยพร  มีอิน  ๑.นายอำเภอบ้านแหลม อนุญาตให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขยายระยะเวลา  
(ประธานสภาฯ)         สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี  
พ.ศ.๒๕๖๕ ออกไปอีก ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง สมัยสามัญ 

สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕  

นายไชยพร  มีอิน    ขอให้สมาชกิฯทุกท่านตรวจ ส าเนาบนัทกึรายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิาร
สว่น (ประธานสภาฯ)       ตำบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่   ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕
จำนวน     ๑๙    หน้า ที่แจกให้ ว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม       รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ                -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

               ๔.๑ แถลงผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

 นายไชยพร มีอิน       เชิญนายกรกช  บุญโพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หมู่ที่ ๔ 
(ประธานสภา อบต.)     ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖ 
 
 



นายกรกช  บุญโพธิ์       เรยีนประธานสภาฯ กระผมนายกรกช  บุญโพธิ ์ส.อบต.หมู่ที ่๔  เมื่อคราวสมยั
ประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าแรง้ สมยัสามญั สมยัทีส่าม ครัง้ที ่๑ ประจ าปี 
 ๒๕6๕ วนัที ่ ๒๕ สงิหาคม ๒๕๖๕ ไดส้รรหาคณะกรรมการแปรญตัตริ่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ และไดก้ าหนดระยะเวลาการแปรญตัตฯิ ตัง้แตว่นัที ่ ๒๖ – ๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๕ 
และคณะกรรมการแปรญตัตไิดร้ายงานผลใหป้ระธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ ทราบ เมื่อ
วนัที ่๑ กนัยายน ๒๕๖๕ ผลปรากฏว่า ไม่มสีมาชกิสภาฯท่านใดยื่นแปรญตัตแิละคณะกรรมการแปร
ญตัต ิมมีตใิหค้งร่างเดมิ จงึขอแถลงทีป่ระชุมทราบ 

ท่ีประชุม ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอใหม่ 

 ๕.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
 วาระท่ี ๒ (ขั้นแปรญัตติ)และวาระท่ี ๓ (การลงมติ)  
นายไชยพร  มีอิน  เชญินางบูชารตัน์ สนจติร ์ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ชีแ้จงระเบยีบ 
(ประธานสภาฯ)    
นางบูชารัตน์ สนจิตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
(ปลัดอบต.) แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ดังนี้ 

          ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม
และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่นรายงานนั้นจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปร
ญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็น
ของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือ
แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเก่ียวกับการรายงานนั้น 

       ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มี
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติเป็นอย่างอ่ืนถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้ เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

         ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีกในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอัน



ระงับไว้ก่อนแต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืน ๆ ต่อไปสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการ
พิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

         เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม    
วรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการประชุมต่อ 

วาระท่ีสองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

นายไชยพร  มีอิน      ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อคราวสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
(ประธานสภาฯ) ตำบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมยัที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ได้สรรหาคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
และได้กำหนดระยะเวลาการแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่  ๒๖ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงผลการแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผล
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ทราบ เมื่อวันที่  ๑  กันยายน ๒๕๖๕ ผล
ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดยื่นแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้คงร่าง
เดิม นายกรกช  บุญโพธิ์   ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงกระผมจึงขอมติที่
ประชุม หากเห็นด้วยให้คงร่างเดิม  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม       เห็นด้วย     ๕   เสียง ไม่เห็นด้วย   -     เสียง งดออกเสียง   ๑    เสยีง 

นายไชยพร  มีอิน ลำดับต่อไป เป็นการพิจารณา วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ  เชิญเลขานุการสภาฯ 
(ประธานสภาฯ)  

เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ดิฉันนางบูชารัตน์  สนจิตร์ เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ดังนี้ 

        ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายไชยพร  มีอิน กระผมขอถามมติที่ประชุมว่าจะให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(ประธานสภาฯ)  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   เห็นด้วย   ๕     เสียง ไม่เหน็ด้วย   -     เสียง งดออกเสียง   ๑    เสียง 

นายไชยพร  มีอิน  เมื่อที่ประชุมมีมติให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)  พ.ศ.๒๕๖๖ จะได้เสนอนายอำเภอบ้านแหลม เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 



 

5.2 ขออนุมติัจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

   ๑.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็พรอ้มรางระบายน ้า หมู่ที ่๔ 
     สายบา้นอาจารยว์าว ีงบประมาณ ๓๐๙,๐๐๐ บาท 

   ๒. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายพล วงศ์
พานิช 
      งบประมาณ   ๙๘,๐๐๐ บาท 

   ๓.โครงการขยายเขตประปา หมู่ที ่๒ สายบา้นนายมาโนช สุขพรอ้ม 
      งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐ บาท 

          4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตัง้แต่บ้านนางถิน –บ้านนาย
ไพฑรูย ์  

งบประมาณ  440,000 บาท 

5.โครงการก่อสรา้งสะพานเหลก็ หมู่ที ่4 หน้าบา้นนายฉะออ้น เจมิใจด ี 
งบประมาณ  4๔0,000 บาท 

นายไชยพร  มีอิน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ยื่นญัตติขอจ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไข 
(ประธานสภาฯ)  ปัญหาความเดือดร้อนที่เร่งด่วนให้กับกับประชาชน จำนวน ๕ โครงการ เรียนเชิญนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงต่อสภาฯ 
นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง กระผมนายสมภพ 
(นายก อบต.)ทิพย์ยอแล๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขอยื่นญัตติจ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินการโครงการ 
จำนวน ๕โครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เร่งด่วนให้กับประชาชน  เป็นค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง ๕ 
โครงการ  จ านวนเงนิ ๑,๔๖๗,๐๐๐ บาทงเป็นโครงการทีแ่กไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนโครงการทัง้หมด 
ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และไดต้รวจสอบจ านวนเงนิสะสมและปฏบิตัติาม
เงือ่นไข ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย  การรบัเงนิ การเบกิจ่ายเงนิ การฝากเงนิ  การเกบ็
รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่๔ พ.ศ.
๒๕๖๑ ขอ้ ๘๙ รายละเอยีดโครงการ ดงันี้  

๑.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็พรอ้มรางระบายน ้า หมู่ที ่๔ สายบา้นอาจารยว์าว ี
งบประมาณ ๓๐๙,๐๐๐ บาท  

-เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็พรอ้มรางระบายน ้า ผวิจราจรกวา้ง 2.50 เมตร 
ระยะทาง 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พรอ้มป้าย
ประชาสมัพนัธโ์ครงการ(รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารสว่นต าบลก าหนด  (บรรจุใน



แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ฉบบัเพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่6/๒๕๖5 ล าดบัที ่ 3  หน้า   
2   )   

 เหตุผล  เนื่องจากเป็นพืน้ทีชุ่มชนหนาแน่น และพืน้ทีต่ ่า ไม่มรีะบบระบายน ้า เมื่อฝนตก หรอืน ้าใช้
ครวัเรอืน ไม่มทีางระบาย เกดิผลกระทบดา้นสุขภาวอนามยัและสิง่แวดลอ้ม  

 

 

   

2.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ หมู่ที ่๕ งบประมาณ 98,000 บาท 
          สายบา้นนายพล วงศพ์านิช  

-เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 35.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร  (รายละเอยีดตามแบบแปลน
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลก าหนด  (บรรจุในแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ฉบบัเพิม่เตมิและ
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่6/๒๕๖5 ล าดบัที ่ 3   หน้า   1 )   เหตุผล เนื่องจากเป็นพืน้ทีน่ ้าท่วม ถนนทรุดตวั 
สภาพผวิจรจรแตกหกั ประชานสญัจรยากล าบาก 

  โดยขอยกเลกิ ขออนุมตัจ่ิายเงนิสะสมต่อสภาฯ และสภาฯมมีตใิหจ่้ายเงนิสะสมเมื่อการประชุม
สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้สมยัสามญั สมยัทีส่อง ครัง้ที ่1/2565 วนัที ่ 29  มถิุนายน  2565       

3.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ หมู่ที ่๑ ตัง้แต่บา้นนางถนิ –บา้นนายไพฑรูย ์  
งบประมาณ  440,000 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนน คสล.ตัง้แต่บา้นนางถนิ – บา้นนายไพฑูรย ์หมู่ที ่1 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ (รายละเอยีดตามแบบแปลนทีอ่งคก์าร
บรหิารส่วนต าบลก าหนด (แผนพฒันาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ฉบบัเพิม่เตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 
6/2565 หน้าที่ 1 ล าดบัที่ 1) เหตุผล  เป็นทางถนนลูกรงั ประชาชนใช้ในการสญัจรและขนส่งสินค้า
การเกษตรสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อไม่สะดวกในการสญัจร 

4.โครงการก่อสร้างสะพานเหลก็ หมู่ที่ 4 หน้าบ้านนายฉะอ้อน เจมิใจด ีงบประมาณ 4๔0,000
 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานเหล็ก  กว้าง 3.00  เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ((รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบรหิารส่วนต าบลก าหนด (แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ฉบบัเพิม่เตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที ่6/2565 หน้าที ่2 ล าดบัที ่4) เหตุผล ประชาชนในเขต
ต าบลท่าแรง้และท่าแรง้ออก ไดใ้ชส้ะพานไมข้า้มคลองท่าแรง้เดนิทางมาประกอบพธิทีางศาสนาทีม่สัยดิ
กลางและเดก็มาโรงเรยีน เมื่อครัง้น ้าท่วมท าให้สะพานไม้ช ารุด และด้วยก่อสร้างมาเป็นเวลานาน จงึ



จ าเป็นต้องสรา้งใหม่ เพื่อทดแทนและเปลีย่นวสัดุก่อสรา้งใหม้คีวามมัน่คงแขง็แรงและความปลอดภยัใน
การสญัจร 

 5.โครงการขยายเขตประปา หมู่ที ่๒ สายบา้นนายมาโนช สุขพรอ้มงบประมาณ ๑๘๐ , ๐ ๐๐ 
บาท 

-เพือ่เป็นค่าขยายเขตประปาโดยการวางท่อ รวมระยะทาง 200.00 เมตรพรอ้มตดิตัง้อุปกรณ์ประกอบท่อ 
พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ((รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบรหิารส่วนต าบลก าหนด 
(แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 ฉบบัเพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่6/2565 หน้าที ่1 ล าดบัที ่2) 
เหตุผล ถนนสายดงักล่าวยงัไม่มกีารขยายเขตประปา และครวัเรอืนไปตัง้ถิน่ฐานมากขึน้ ประสบภาวะ
ยากล าบากไม่มนี ้าประปาใชอุ้ปโภค   
นายไชยพร  มีอิน  ที่ประชุมจะสอบถามนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เกี่ยวกับการพิจารณาจ่าย 
(ประธานสภาฯ) เงินสะสม อีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมแต่ละโครงการ 

  ๑.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็พรอ้มรางระบายน ้า หมู่ที ่๔ 
   สายบา้นอาจารยว์าว ีงบประมาณ  ๓๐๙,๐๐๐ บาท 
 
 
นายไชยพร  มอีนิ  ขอมตทิีป่ระชุม 
(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม   เห็นด้วย   ๕     เสียง  ไม่เห็นด้วย   -     เสียง งดออกเสียง   ๑    เสียง 
                   ๒. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ หมู่ที ่๕ สายบา้นนายพล วงศพ์านิช 
  งบประมาณ   ๙๘,๐๐๐ บาท 
นายไชยพร  มีอิน  ขอมตทิีป่ระชุม 
(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม   เห็นด้วย   ๕     เสียง ไม่เหน็ด้วย   -     เสียง  งดออกเสียง   ๑    เสียง    

 ๓.โครงการขยายเขตประปา หมู่ที ่๒ สายบา้นนายมาโนช สุขพรอ้ม 
   งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
นายไชยพร  มีอิน  ขอมตทิีป่ระชุม 
(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม   เห็นด้วย   ๕     เสียง ไม่เหน็ด้วย   -     เสียง  งดออกเสียง   ๑    เสียง    

          4.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ หมู่ที ่๑ ตัง้แต่บา้นนางถนิ –บา้นนายไพฑรูย ์  
งบประมาณ  440,000 บาท 

นายไชยพร  มีอิน  ขอมตทิีป่ระชุม 
(ประธานสภาฯ) 



มติที่ประชุม   เห็นด้วย   ๕     เสียง  ไม่เห็นด้วย   -     เสียง  งดออกเสียง   ๑    เสียง    

5.โครงการก่อสรา้งสะพานเหลก็ หมู่ที ่4 หน้าบา้นนายฉะออ้น เจมิใจด ี 
งบประมาณ  4๔0,000 บาท 

นายไชยพร  มีอิน ขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท์  ด้วยมติดังนี้ 
 เห็นด้วย     ๕   เสียง  ไม่เห็นด้วย  -  เสียง  งดออกเสียง   ๑   เสียง 
นายไชยพร  มีอิน ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินสะสมจำนวน  ๔,๘๗๑,๕๐๐  บาท เพ่ือให้ 
(ประธานสภาฯ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการโครงการตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลอนุมัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไป 
นายไชยพร  มีอิน บัดนี้ ได้ใช้เวลาในการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพอสมควร จึงขอสั่งพัก 
(ประธานสภาฯ)การประชุม และเริ่มประชุมเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ต่อไป เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ประชุมเวลา ๑๓.๓๐  น. 
 
 
 
  5.3 การโอนสินทรพัยข์องจงัหวดั จ านวน  3  รายการ ประกอบดว้ย 
  1.ถนน คสล.สายคลองชลประทาน ๙R หมู่ ๒-๑ ต.ท่าแรง้ อ.บา้นแหลมจ.เพชรบุร ี
   ราคาค่าก่อสรา้ง  ๓,๒๙๐,๐๐๐ บาท 
   มลูค่าทีโ่อน       ๑,๔๔๔,๘๙๕.๘๙ บาท 
  ๒. เขือ่นเรยีงหนิยาแนวคลองท่าแรง้ ม.๕-๗ ต.ท่าแรง้ อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุร ี
   ราคาค่าก่อสรา้ง  ๒,๙๗๖,๐๐๐ บาท 
   มลูค่าทีโ่อน ๒,๓๕๘,๓๗๘.๐๘ บาท 
  ๓.เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่น ้าเพชรบุร ีหมู่ที ่๖ (ตัง้แต่วดักุฎิ-วดัใหม่สุทธาวาส)  
   ราคาค่าก่อสรา้ง   ๒,๗๔๔,๘๑๐.๐๐  บาท 
   มลูค่าทีโ่อน  ๒,๐๒๒,๑๓๕.๓๖  บาท 
นายไชยพร  มีอิน เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจง 
(ประธานสภาฯ) 

นางบูชารตัน์  สนจิตร์  เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าแร้ง ทุกท่าน 
นายก 
(ปลดั อบต.) องค์การบบรหิารส่วนต าบล รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล ด้วยได้รบัแจ้งจาก
จงัหวดัเพชรบุร ีตามหนงัสอืที ่พบ 0017.3/11553 ลงวนัที ่ 24  สงิหาคม 2565 ไดแ้จง้โอนสนิทรพัยข์อง
จงัหวดั ที่ได้จากการเบิกจ่ายภายใต้งบประมาณรายจ่ายของจงัหวดั ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-



2564 และประสงคจ์ะโอนรายการทรพัย์สนิใหก้บัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าแรง้ 3 รายการ  จะขยาย
ความเพิม่เตมิ กล่าวคอื เป็นโครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ขอรบังบประมาณจากหน่วยงาน
อื่น ในกรณี 3 โครงการนี้ เป็นงบของจงัหวดั อบต.ท่าแร้งท าเรื่องเสนอขอรูปแบบและรายการและ
งบประมาณก่อสร้าง โดยหน่วยงานอ าเภอจะเป็นหน่วยงานด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ เมื่อพ้นระยะ
การประกนัสญัญา  หน่วยงานเจา้ของงบประมาณ จะโอนใหก้บัอปท. เพื่อขึน้ทะเบยีนพสัดุ และจะไดใ้ช้
งบประมาณซ่อมแซมได ้ 

นายไชยพร  มีอิน ท่านสมาชิกจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติ 
(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม   เห็นด้วย   ๕     เสียง  ไม่เห็นด้วย   -     เสียง  งดออกเสียง   ๑    เสียง    

ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองอ่ืน ๆ   

  6.1 แจง้การด าเนินงานโครงการลงทะเบยีนเพือ่สวสัดกิารแห่งรฐั ปี 2565 
นางบูชารตัน์  สนจิตร ์ ดว้ยอ าเภอบา้นแหลม ไดแ้จง้โครงการลงทะเบยีนเพือ่สวสัดกิารแห่งรฐั ปี 2565 
(ปลดั อบต.) และเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัพี่น้องประชาชน จงึก าหนดแผนงานการลงทะเบียน 
ส าหรบัต าบลท่าแรง้ ในแต่ละหมู่ ดงันี้ 
  วนัที ่๓๐ กนัยายน 2565 หมู่ที ่๑ 
  วนัที ่ 3  ตุลาคม 2565  หมู่ที ่2 
  วนัที ่ 4  ตุลาคม 2565  หมู่ที ่3 
  วนัที ่ 5  ตุลาคม 2565  หมู่ที ่4 
  วนัที ่ 6  ตุลาคม 2565  หมู่ที ่5 
  วนัที ่ 7  ตุลาคม 2565  หมู่ที ่6 
  วนัที ่ 10  ตุลาคม 2565 หมู่ที ่7 

 ผูไ้ม่สามารถไปลงทะเบยีน สามารถมอบอ านาจใหค้นอื่นไปลงทะเบยีนใหไ้ด ้ คุณสมบตัเิบือ้งตน้ 
มรีายไดต้่อปี ไม่เกนิ 100,000 บาท และครอบครวัเฉลีย่ต่อคนต่อปี ไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มวีงเกนิกู้
หรอืมแีต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ หรอืไม่มบีตัรเครดิต  หรอืกรรมสทิธิใ์นอสงัหาริมทรัพย์ต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์ในรายละเอยีดมหีนังสอืใหก้บัท่านสมาชกิเพื่อประชาสมัพนัธ์หรอืหากชาวบ้านสอบถาม จะ
ไดร้บัทราบชี้แจงได ้การลงทะเบยีนสามารถลงในโทรศพัท์ได ้เช่นเดยีวกนั เปิดรบัลงทะเบยีนโครงการ 
ตัง้แต่วนัที ่5 กนัยายน -19 ตุลาคม 2565  แจง้ทีป่ระชุมเพือ่ทราบ 

นายไชยพร  มีอิน เชิญหัวหน้าส่วนราชการชี้แจงต่อที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ) 

นายอ าพล สีสว่าง   เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ท่านนายกองค์การบรหิารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล เลขานุการนายก กระผมนายอ าพล  สสีว่าง หวัหน้าส านัก
ปลดั ขอน าเรยีนโครงการก่อสรา้งถนน คสล. 3 โครงการ ทีอ่ยู่ในขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 



2565 คอื 1.โครงการก่อสรา้งถนนคสล.สายเลยีบคลองท่าแรง้ หมู่ที ่7 2.โครงการก่อสรา้งถนนคสล.สาย
เลยีบคลองท่าแรง้ หมู่ที ่4 3.โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายเลยีบคลองท่าแรง้ จุดสะพานคู่ หมู่ที ่5 – 7  
ขณะนี้ ผูร้บัจา้งไดม้าลงนามในสญัญาแลว้ ก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง 1 กย.-30 ต.ค. 65 ระยะเวลา 60 
วนั ทัง้นี้หากผูร้บัแจง้แจง้ลงงาน จะประสานท่านผูน้ า เพือ่จะไดไ้ม่กดีขวางทางสญัจรของประชาชน และ
ขออภยัหากกดีขวาง  

นางศิริรฐั  ทองรกั  เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภา อบต.ทุกท่าน ท่านนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล เลขานุการนายก ดฉิันนางศริริฐั  ทองรกั นักวชิาการศกึษา  ขอน า
เรยีนเรื่องการจดัการเรยีนการสอนของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ยงัอยู่ในช่วงการเรยีนการสอนปกติ 

นายไชยพร  มีอิน อยากเสนอให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถของเด็ก 
(ประธานสภาฯ) 
นางศิริรฐั  ทองรกั  การทดสอบความรูค้วามสามารถ ปกตติ้องประเมนิร่วมกบัสาธารณสุขอ าเภอ แต่
เนื่องจากสถานการณ์โควดิ หน่วยงานจงึทดสอบในรปูแบบภายใน 
นายมาโนช  บุญทบั เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ท่านนายกองค์การบรหิารส่วน
ต าบล รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล เลขานุการนายก กระผมนายมาโนช  บุญทบั ผูอ้ านวยการ
กองช่าง งานก่อสรา้งโครงการ ในขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายปี 2565  จ านวน  9  โครงการ จ่ายขาด
เมื่อม.ิย. จ านวน 10 โครงการ และจ่ายขาด วนัน้ี อกี 5  โครงการ  และโครงการตามขอ้บญัญตั ิประจ าปี 
2566 จ านวน  3  โครงการ  จะไล่เรยีงตามรูปแบบ  ขณะนี้ บางส่วนในขัน้ตอนการรบัรองจากวิศว
เรยีบรอ้ย จะจดัซือ้จดัจา้งไดท้นัท ี 
นายธนาธร พุ่มพวง  เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภา อบต.ทุกท่าน ท่านนายกองค์การบรหิารส่วน
ต าบล รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล เลขานุการนายก กระผมนายธนาธร  พุ่มพวง นักวเิคราะห์
นโยบายและแผน ส าหรบักระผม ขอให้พี่ๆ ท าความเข้าใจกบังานแผนกบังานงบประมาณ บางท่าน
สอบถามว่าเขา้แผนนานแล้วแต่ท าไม่ยงัไม่ท าอะไร เป็นต้น  เป็นเรื่องใหม่ส าหรบัทุกท่าน กระผมเมื่อ
ท างานใหม่ๆกย็งัสบัสนเช่นกนั งานแผน คอื สิง่ทีเ่ราอยากจะท าหรอือยากใหเ้ป็น ส่วนงานงบประมาณ 
คอืขอ้บญัญตังิบประมาณประจ าปีงบประมาณ เราต้องมกีารประชุมแบบนี้ ปีละ 1 ครัง้และการจ่ายเงนิ
สะสม  เราจะมเีงนิส าหรบัท างาน มาจากเงนิ 2 แหล่ง  มอีะไรสอบถามไดต้ลอด ยนิด ี

นางสิริมา  มงคล เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภา อบต.ทุกท่าน ท่านนายกองค์การบรหิารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล เลขานุการนายก ดฉิันนางสริมิา  มงคล  ผู้อ านวยการกอง
คลัง  ดิฉันขอแจ้งในเรื่องการจดัเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ขอให้ทุกท่านได้ประชาสมัพนัธ์ว่า 
เจา้ของทีด่นิว่างเปล่ามา 3 ปี จะคดิในอตัรา เพิม่อกีรอ้ยละ  0.3  

นายสมบติั  ม่วงอมิุงค ์ เรยีนประธานสภาฯ กระผมนายสมบตั ิม่วงอุมงิค ์สมาชกิสภา อบต.ท่าแรง้ หมู่
ที ่3 



จะสอบถาม 2 เรื่อง  1.การท ากจิกรรมของเดก็นักเรยีน ขอใหห้น่วยงาน อบต.จดัซื้อขา้วของ เครื่องใช้
และเบีย้เลีย้ง ส าหรบัเดก็ เพราะบางครัง้ครูจะจ่ายเงนิสว่นตวัเอง  2.เสนอใหไ้ปซ่อมแซมลานกฬีาหน้าที่
ท าการอบต.เก่า 

นางบูชารตัน์  สนจิตร์ เรียนคุณสมบัติ ม่วงอุมิงค์ ขอตอบในประเด็น ข้อ1. ไม่ทราบความชดัเจน
ประเดน็ทีส่อบถาม แต่โดยหลกัแลว้ หากเป็นโรงเรยีนในก ากบัของสพฐ. อบต.เชญิเดก็นกัเรยีนมาอบรม 
จะเบกิจ่ายตามระเบยีบการอบรม ไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่าง หากมี
ค่าเดินทางคอืการจ้างยานพาหนะเพื่อรบัและส่ง เท่านัน้  ขอตอบเพยีงเท่านี้ ส่วนในข้อที่ 2 ต้องไป
ตรวจสอบทะเบยีนพสัดุ ว่ามกีารก่อสร้างหรอืไม่ เพราะที่จ าได้มกีารก่อสร้างลานกฬีาเอนกประสงคใ์น
มสัยดิ  

นายกรกช  บุญโพธ์ิ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายกรกช  บุญโพธิ ์สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
สอบถามเรื่องการจดัตัง้ศูนย ์อปพร. การตดิต่อสือ่สาร  เพราะเราใชง้บประมาณในอบรมแลว้ ไม่อยากให้
เสยีเปล่า ควรจะมสีถานทีส่ าหรบัปฏบิตังิาน 

นายสมภพ  ทิพยย์อและ๊  เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภา อบต.ทุกท่านกระผมนายสมภพ ทพิย์ยอ
แล๊ะ นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ชี้แจงการด าเนินงานและในประเดน็ที่ท่านสมาชกิแนะน า กระผม
ไดร้บัการรายงานว่า ประตูกัน้น ้าเคม็ หมู่ที ่3 จ านวน 4 ประตู ขณะน้ีไดห้น่วยงานรบัผดิชอบเสนอบรรจุ
ในแผน เพื่อขอรบังบประมาณ และกระผมจะพยายามให้โครงการบานประตูคลองท่าแร้ง ให้เป็นแบบ 
“หบัเผย” ใหไ้ด ้เพื่อใหค้วามเป็นอยู่ของพีน้่องประชาชนไดอ้ยู่ดมีสีุข แหล่งน ้าอุดมสมบูรณ์   และตามที่
ท่านสมาชกิหมู่ที่ 4 ได้น าเสนอและปรกึษาหารือเรื่องการจดัตัง้ศูนย์อปพร.นัน้ กระผมและอกีหลายๆ
ท่าน อยากใหเ้ป็นรูปธรรม โดยเรว็ เหตุภยัพบิตัติ่างๆ ยามค ่าคนื ควรมแีละเพิม่ช่องทางใหป้ระชาชนได้
ติดต่อสื่อสาร หน่วยงานมคีวามพร้อมด้านคน วสัดุอุปกรณ์อยู่แล้ว  การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องส าคญั 
หากปฏบิตักิารไดร้วดเรว็ ทนัท่วงท ีจะลดความสญูเสยีไดม้ากขึน้ ขอปรกึษาหาแนวทางร่วมกนัหลงัเลกิ
การประชุมสภาฯ  ส าหรบังานซ่อมแซมลานกฬีาตามทีท่่านสมาชกิหมู่ที ่3 แจง้นัน้ จะใหก้องช่างไปตรวจ
พืน้ทีแ่ละหาแนวทางในการดแูล  

 นายไชยพร  มีอิน ที่ประชุมมีเรื่องจะปรึกษาหารือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุม 
(ประธานสภาฯ) ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ปิดประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 
  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
            (ลงชื่อ)................................................เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
                        (นางบูชารัตน์   สนจิตร์) 
                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
 



 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

   (ลงช่ือ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (นายกรกช  บุญโพธิ์) 

            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 

 

   (ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (นางสาวสมาพร  พ่วงเกิด) 

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 

 

   (ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (นายมานพ   สุดยู่โซ๊ะ) 

             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 

  
............................................................................................................................................................................. 

คณะกรรมการฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง สมัย................... สมัยที่..........  
ครั้งท่ี ............... ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันท่ี  ........................................  เรียบร้อยแล้ว  
 
 
 

     (ลงชื่อ) .......................................... 
      (นายไชยพร   มอีนิ) 
     ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นายกรกช  บุญโพธิ ์      เรยีนประธานสภาฯ กระผมนายกรกช  บุญโพธิ ์ส.อบต.
หมูท่ี ่๔  เมือ่คราวสมยัประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่แรง้ 
สมยัสามญั สมยัทีส่าม ครัง้ที ่๑ ประจ าปี ๒๕6๕ วนัที ่ ๒๕ สงิหาคม 
๒๕๖๕ ไดส้รรหาคณะกรรมการแปรญตัตริ่างขอ้บญัญตังิบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ และไดก้ าหนดระยะเวลาการแปรญตัตฯิ 
ตัง้แต่วนัที ่ ๒๖ – ๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการแปรญตัติ
ไดร้ายงานผลใหป้ระธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่แรง้ ทราบ 
เมือ่วนัที ่๑ กนัยายน ๒๕๖๕ ผลปรากฏวา่ ไมม่สีมาชกิสภาฯท่านใด
ยืน่แปรญตัตแิละคณะกรรมการแปรญตัต ิมมีตใิหค้งร่างเดมิ จงึขอ
แถลงทีป่ระชุมทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

สมยัสามญั สมยัท่ีสาม ครัง้ท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕  

วนัองัคาร ท่ี  ๖ เดือน กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
         ๑.นายอ าเภอบา้นแหลม อนุญาตใหส้ภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลขยาย

ระยะเวลา 
         สมยัประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ สมยัสามญั สมยัทีส่าม ประจ าปี  

 พ.ศ.๒๕๖๕ ออกไปอกี ๑๕ วนั ตัง้แต่วนัที ่๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๕ ถงึวนัที ่๑๓ 
กนัยายน ๒๕๖๕   

ระเบียบวาระท่ี ๒ รบัรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สมยั
สามญั  

สมยัท่ีสาม ครัง้ท่ี ๑ วนัท่ี ๒๕ สิงหาคม2565  

นายไชยพร  มีอิน    ขอให้สมาชกิฯทุกท่านตรวจ ส าเนาบนัทกึรายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิาร
สว่น (ประธานสภาฯ)       ตำบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่   ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

     จำนวน   ๑๙      หน้า ที่แจกให้ ว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม          รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ                -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

               ๔.๑ แถลงผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

มติที่ประชุม .....................................................................................................................  
 ...............................................................................................................  



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอใหม่ 

 ๕.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
 วาระท่ี ๒ (ขั้นแปรญัตติ)และวาระท่ี ๓ (การลงมติ)  
มติที่ประชุม .....................................................................................................................  
  
 ................................................................................................................................... 
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  5.2 ขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

   ๑.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็พรอ้มรางระบายน ้า หมู่ที ่๔ 
     สายบา้นอาจารยว์าว ีงบประมาณ ๓๐๙,๐๐๐ บาท 

   ๒. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายพล วงศ์
พานิช 
      งบประมาณ   ๙๘,๐๐๐ บาท 

   ๓.โครงการขยายเขตประปา หมู่ที ่๒ สายบา้นนายมาโนช สุขพรอ้ม 
      งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐ บาท 

          4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตัง้แต่บ้านนางถิน –บ้านนาย
ไพฑรูย ์  

งบประมาณ  440,000 บาท 

5.โครงการก่อสรา้งสะพานเหลก็ หมู่ที ่4 หน้าบา้นนายฉะออ้น เจมิใจด ี 
งบประมาณ  4๔0,000 บาท 

มตทิีป่ระชุม 
 .................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................. 
  5.3 การโอนสินทรพัยข์องจงัหวดั จ านวน  3  รายการ ประกอบดว้ย 

  1.ถนน คสล.สายคลองชลประทาน ๙R หมู่ ๒-๑ ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลมจ.เพชรบุรี 

   ราคาค่าก่อสรา้ง  ๓,๒๙๐,๐๐๐ บาท 



   มลูค่าทีโ่อน       ๑,๔๔๔,๘๙๕.๘๙ บาท 

  ๒. เขื่อนเรียงหินยาแนวคลองท่าแร้ง ม.๕-๗ ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

   ราคาค่าก่อสรา้ง  ๒,๙๗๖,๐๐๐ บาท 

   มลูค่าทีโ่อน ๒,๓๕๘,๓๗๘.๐๘ บาท 

  ๓.เขื่อนป้องกนัตล่ิงริมแม่น ้าเพชรบุรี หมู่ท่ี ๖ (ตัง้แต่วดักฎิุ-วดัใหม่สุทธาวาส)  

   ราคาค่าก่อสรา้ง   ๒,๗๔๔,๘๑๐.๐๐  บาท 

   มลูค่าทีโ่อน  ๒,๐๒๒,๑๓๕.๓๖  บาท 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ   
  
 ............................................................................................................................... 
  
 .............................................................................................................................. 
  
 ............................................................................................................................. 
 
 
 

โครงการท่ีขออนุมติัจ่ายเงินสะสม 

 

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมรางระบายน ้า หมู่ท่ี ๔ 
สายบ้านอาจารยว์าวี งบประมาณ ๓๐๙,๐๐๐ บาท 
 
เหตผุล ความจ าเป็น   

เดมิเป็นถนนคอนกรตีไม่มรีางระบายน ้า พื้นที่ระดบัต ่า เมื่อฝนตกท าใหน้ ้า
ท่วมขงั      
 



๒. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี ๕ สายบ้านนายพล วงศ์
พานิช    งบประมาณ   ๙๘,๐๐๐ บาท 

 
เหตผุล ความจ าเป็น 
 -เดมิเป็นถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สภาพปัจจุบนัช ารุด  
 

๓.โครงการขยายเขตประปา หมู่ท่ี ๒ สายบ้านนายมาโนช สขุพร้อม 
 งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 
เหตผุล ความจ าเป็น 
 -ครวัเรอืนบรเิวณนัน้ยงัไมม่กีารขยายเขตประปา  

 

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี ๑ ตัง้แต่บ้าน 

นางถิน –บ้านนายไพฑูรย ์ งบประมาณ  440,000 บาท 

 
เหตผุล ความจ าเป็น   

-เป็นโครงการตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 อยู่
ระหว่างขออนุมตัิด าเนินการอนุญาตจากเจ้าท่า   และราคาค่าก่อสร้างเพิม่
จากงบประมาณที่ตัง้ไว้ และสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อไม่สะดวกในการ
สญัจร 

 

5.โครงการก่อสร้างสะพานเหลก็ หมู่ท่ี 4 หน้าบ้านนายฉะอ้อน เจิมใจดี  
งบประมาณ  440,000 บาท 
เหตผุลความจ าเป็น 



  -เป็นโครงการทีข่ออนุมตัจิ่ายเงนิสะสมเมื่อ ปีงบประมาณ 2564 อยู่ใน
ระหว่างการขออนุญาตจากหน่วยงานกรมชลประทาน  แต่เนื่องจากปัจจุบนั ราคา
ค่าก่อสร้างซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็ก ได้เพิม่งบประมาณค่าก่อสร้าง  และยงัมคีวาม
จ าเป็นตอ้งสรา้งเพือ่ใหป้ระชาชนสญัจร  
 
 


