
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
สมัยสามัญ สมัยแรก 

วันที่   22  กุมภาพันธ์  2564  เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว ประธานสภา อบต. สมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว  
2 นายคมสัน  เทียนดี รองประธานสภา อบต. คมสัน  เทียนดี  
3 นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย ส.อบต.ม. 2 อรพิน  ร่วมเผ่าไทย  
4 นายมนัสชัย  คุตชนม์ ส.อบต.ม. 2 มนัสชัย  คุตชนม์  
5 นายวรเทพ  ฤทธินาค ส.อบต.ม. 3 วรเทพ  ฤทธินาค  
6 นางอิงอร  สุขสถาน ส.อบต.ม. 3 อิงอร  สุขสถาน  
7 นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์ ส.อบต.ม. 4 อ านวย  ศรีสวัสดิ์  
8 นายอุดม  สุขรัตน์ ส.อบต.ม. 4 อุดม  สุขรัตน์  
9 นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์รุกข์ ส.อบต.ม. 5 เสาวลักษณ์  โพธิ์รุกข์  

10 นางสาวอัมพร  พ่ึงนุสนธิ์ ส.อบต.ม.5 อัมพร  พึ่งนุสนธิ์  
11 นายสุชาติ  เชียงทอง ส.อบต.ม. 6 สุชาติ  เชียงทอง  
13 นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร ส.อบต.ม.  6 นพวรรณ์  พรหมนิมิตร  
12 นางสุดา  บุญส่ง ส.อบต.ม. 7 สุดา  บุญส่ง  
14 ร.ท.ช านาญ  ระษารักษ์ ส.อบต.ม. 7 ร.ท.ช านาญ  ระษารักษ์  
15 นางสาวญาณิศา  อภิพงษ์ ส.อบต.ม. 8 ญาณิศา  อภิพงษ์  
16 นางดาหวัน  ลายภูษา ส.อบต.ม. 8 ดาหวัน  ลายภูษา  
17 นางนิตยา  ศรีกล่ า ส.อบต.ม. 9 นิตยา  ศรีกล่ า  
18 นายสุรพล  บุญมี เลขานุการสภาฯ สุรพล  บุญมี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจิรวัฒน์   พิมพ์สุวรรณ นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก จิรวัฒน์   พิมพ์สุวรรณ  
2 นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก วันชัย  หิรัญอนันต์สุข  
3 นายวินัย  แก้วโรจน ์ รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก วินัย  แก้วโรจน ์  
4 นายธรรมนูญ  คุตชนม์ เลขานุการนายก อบต ธรรมนูญ  คุตชนม์  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางอัจฉรา  ยิ้มนิล ส.อบต.ม.  1 อัจฉรา  ยิ้มนิล  
     

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2564 

วันจันทร์ที่  22  กุมภาพันธ์  2564   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

***************************** 
เวลา  10.00 น. เลขานุการสภาได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  แล้วกล่าวเปิดการประชุมและ 

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้เปิดประชุมสภา    
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       สมัยสามัญ  สมัยแรก  ของปี 2564  จึงได้เรียกประชุมสภา 

เพ่ือพิจารณาข้อราชการในวันนี้ 
ที่ประชุม    รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                ครั้งที่แล้ว  (การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัยที่ 2 
     สมัยที่  2/2563  วันที่  26  สิงหาคม  2563) 
เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภา ในระเบียบวาระท่ี 2 
(นายสุรพล  บุญมี)   “มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่   

หากไม่มีท่านใดขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สมัยที่  1  ประจ าปี 2563 
วันที่  1 พฤษภาคม  2563   
ขอแก้ไขเป็น “มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
หรือไม่  หากไม่มีท่านขอแก้ไขขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน 
การประชุมครั้งที่แล้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2563  
วันที่  15 สิงหาคม 2563” 

ที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  พิจารณา 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกได้แถลงต่อที่ประชุมฯ 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียน ท่านประธานสภา ฯ  รองประธานสภา และท่านสมาชิกสภา ฯ  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ทุกท่าน  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ ดังนี้ 
โอนเพิ่ม 
ด้านบริการชุมชนและสงเคราะห์   
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน 
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน  
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
 

/รายการ..... 
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 รายการ  ค่าจา้งออกแบบโครงการปรับปรุงบริเวณรอบบึงสวนพริก   
หมู่ที่  9  เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 
งบประมาณ  450,000- บาท  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 20 ล าดับที่ 2 และหน้าที่  103  
ล าดับที่  13  เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

      รายการ โครงการจัดซื้อรถสามล้อเอนกประสงค์เพ่ือใช้ใน 
กิจการกองช่าง งบประมาณ  135,200.- บาท เนื่องจากตั้งไม่พอจ่าย   
ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริการทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 รายการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงานไห้เพียงพอและ 
มีประสิทธิภาพ  ได้แก่  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ตู้ ฯลฯ  ตั้งไว้  115,000.- บาท 
รวมโอนเพ่ิม  700,200.- บาท 
โอนลด 
ด้านเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 รายการ ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาของต าบลท่าเจ้าสนุก 
โดยการปรับแนวท่อส่งน้ าประปา ฯลฯ  งบประมาณ  350,000.- บาท 
แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 รายการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเพ่ือระบายน้ า 
พร้อมถมดิน  หมู่ที่  3  งบประมาณ  350,200.-  บาท 
รวมโอนลด  700,200.- บาท 

ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  มีท่านใดจะซักถามในรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                งบประมาณ  2564  หรือไม่  หากไม่มีผู้ใดจะสอบถามขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 

 

 
/ประธานสภา..... 
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ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาประจ าปี 2564 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                 
ที่ประชุม    มีมติก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี  2564 

จ านวน  2  สมัย 
     สมัยแรก   วันที่  14 – 28  กุมภาพันธ์  2564 
     สมัยที่  2  วันที่  9 – 23  สิงหาคม  2564 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1/2564  
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  

ครั้งที่ 1/2564 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   1. โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ต าบลท่าเจ้าสนุก 
      -  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 22/2  ในกรณีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชด าริ  
งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ซึ่งโครงการ
ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาล 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809/ว3858 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการฝึกอบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  และได้ด าเนินการ
ตามโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  ระหว่างวันที่  23 – 25 
พฤศจิกายน  2563   
2.โครงการจ้างเหมาออกแบบเพ่ือก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมบึงสวนพริก  
หมู่ที่  9  ต าบลท่าเจ้าสนุก 
3.โครงการจัดซื้อท่ีดินเพื่อขยายเขตก่อสร้างประปาบริเวณหมู่ที่ 2  
ถนนสายท่าเรือ  -  บ้านร่อม 
4.โครงการจ้างเหมาออกแบบหลังคาโซล่าเซล  เพื่อผลิตกระแสไฟฟูา 
ในการผลิตน้ าประปาภายในต าบลท่าเจ้าสนุก 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็น
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

/2.คณะกรรมการ..... 
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 2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประชาคมท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
 โดยทั้ง  3 โครงการผ่านการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเจ้าสนุก  เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2563  และยกเว้นการประชาคมท้องถิ่น
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ มท 0810.3/ว 73 ลงวันที่  14  มกราคม   2564   
เรื่อง แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดท าและเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  (Covid – 19)   
ระลอกใหม่  ที่แจ้งเพ่ือทราบและก่อเป็นแนวปฏิบัติให้พิจารณาในการ
ยกเว้นการจัดท าประชาคมกรณีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ 2561 – พ.ศ. 2565) จนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  
(Covid – 19)  เข้าสู่ภาวะปกติ 
 การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเจ้าสนุก สืบเนื่องมาจากการบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูล
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas  ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e – Plan  
และเชื่อมโยงทั้งระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ emenscr  
ในการรายงานการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ 
ต่อส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพ่ือให้ 
มีการเชื่อมโยงและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  จึงจ าเป็นต้องมี
การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงแผนงานโครงการต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ครั้งที่ 1/2564  
หน้าที่ 57 โครงการ ล าดับที่ 10   แก้ไขเป็น   
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
ลงถังและเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในชุมชน 
เปูาหมาย 

     (ผลผลิตของโครงการ) 
ด าเนินการจัดกิจกรรมบริหารจดัการขยะมูลฝอยภายในต าบลท่าเจ้าสนุก 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
ประชาชนมีความตระหนักในความส าคัญของการคัดแยกขยะก่อนน า 
ลงถัง  ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยภายในต าบลท่าเจ้าสนุกมีน้อยลง  
หน้า  61  โครงการ  ล าดับที่ 4  แก้ไขเป็น 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดกิจกรรมตามนโยบาย ”จังหวัดสะอาด  หน้าบ้าน  หน้ามอง” 

     และกิจกรรมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ 
ต าบลท่าเจ้าสนุก 
ผลคาดว่าจะได้รับ   
ประชาชนตระหนักและให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและ 
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในต าบลท่าเจ้าสนุก   หน้าที่  64   
โครงการล าดับที่ 8 แก้ไขเป็น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

     6.ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
หน้าที่  72  โครงการ ล าดับที่ 6 แก้ไขเป็น 
2.2 แผนงานสร้างความแข็งแข็งของชุมชน 
โครงการสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมของอาสาสมัครปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน  
หน้าที่  73 โครงการ  ล าดับที่  11  แก้ไขเป็น   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หน้า 73 โครงการล าดับที่  12  แก้ไขเป็น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการอุดหนุนต ารวจชุมชนต าบลท่าเจ้าสนุก  
งบประมาณปี 2564   30,000.- บาท  ปี  2565   30,000.- บาท  
หน้าที่  75 โครงการ ล าดับที่  6  แก้ไขเป็น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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2.ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หน้าที่ 80  โครงการล าดับที่  14 แก้ไขเป็น  
1.โครงการสนับสนุนบุคคลากรช่วยสอนให้กับโรงเรียนวัดจงกลณี 
เปูาหมาย 
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจงกลณีไม่ต่ ากว่า 25 คน  
ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการสอน 
งบประมาณปี  2561 เท่ากับ  168,000.- บาท 
งบประมาณปี 2562 เท่ากับ 168,000.- บาท 
งบประมาณปี 2563 เท่ากับ 168,000.- บาท  
งบประมาณปี 2564 เท่ากับ 168,000.- บาท 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. เด็ก ๆ  ได้เรียนรู้และมีความรู้จากการเรียนตามหลักสูตร  
2. เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วิชาภาคภาษาอังกฤษ 

2.โครงการสนับสนุนบุคลากรช่วยสอนให้กับโรงเรียนวัดสฎางค์ 
เปูาหมาย 
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสฎางค์ไม่ต่ ากว่า 25 คน  ได้เรียนรู้จาก 
ผู้เชี่ยวชาญในการสอน 
งบประมาณ 
ปี 2561 เท่ากับ  168,000.- บาท 
ปี 2562 เท่ากับ 168,000.- บาท 
ปี 2563 เท่ากับ 168,000.- บาท 
ปี 2564 เท่ากับ 168,000.- บาท 
ปี 2565 เท่ากับ 168,000.- บาท  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. เด็ก ๆ  ได้เรียนรู้และมีความรู้จากการเรียน 
ตามหลักสูตร  
2. เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วิชาภาคภาษาอังกฤษ 
หน้าที่  81 โครงการล าดับที่  16 แก้ไขเป็น 
3.โครงการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
แก่โครงการวัดจงกลณี 
4.โครงการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
แก่โรงเรียนสฎางค์ 
หน้าที่ 96 โครงการล าดับที่  18 แก้ไขเป็น 
1.โครงการวางท่อระบายน้ าเพ่ือเกษตร หมู่ที่ 9  
หน้าที่ 96 โครงการล าดับที่ 21 
2.โครงการวางท่อระบายน้ าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 3  
เปูาหมาย 
ด าเนินการวางท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ า คสล. พร้อมถมดินปรับระดับ 
พ้ืนที่บริเวณ หมู่ที่ 3 
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งบประมาณ 
ปี 2564 จ านวน 1,700,000.-  บาท 
ปี 2565 จ านวน 1,700,00.- บาท 
หน้าที่ 114 โครงการที่ 5 แก้ไขเป็น 
1. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาของต าบลท่าเจ้าสนุก โดยติดตั้ง 
เครื่องกรองน้ า ปรับแนวท่อส่งน้ าประปา ฯลฯ 
เปูาหมาย 
ประชาชนต าบลท่าเจ้าสนุกมีน้ าประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ 
งบประมาณ 
ปี 2564 จ านวน 350,000.- บาท 
ปี 2565 จ านวน 350,000.- บาท  
ตัวชี้วัด 
ด าเนินการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา จ านวน 1 ครั้ง 
ผลคาดว่าที่จะได้รับ 
ประชาชนต าบลท่าเจ้าสนุกมีประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค  
อย่างเพียงพอ 
หน้าที่ 125 โครงการล าดับที่ 1 แก้ไขเป็น 
ข. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการ 1  โครงการขยายติดตั้งปรับปรุงและพัฒนาเสียงไร้สายภายใน 
ต าบลท่าเจ้าสนุก 
เปูาหมาย 
ขยายเขตติดตั้ง  ปรับปรุง และพัฒนา เครื่องกระจายเสียงทางไกล 
อัตโนมัติ  แบบไร้สายหน้าจอสัมพันธ์ 
งบประมาณ 
ปี  2564 จ านวน 250,000.-  บาท  
ปี 2565 จ านวน 250,000.- บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง และส านักปลัด หน้าที่ 126  
โครงการล าดับที่ 4 
ข.ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หน้าที่ 130 โครงการล าดับที่  21 แก้ไขเป็น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
5.ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพ้ืนฐาน 
5.3 แผนงานการเคหะและชุมชน  
แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟูา  สาธารณะไฟฟูาแสงสว่างตามตรอกและซอย 
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โครงการ 1 โครงการจัดซื้อจักรยานยนต์ 
งบประมาณ 
ปี 2564  80,000.- บาท 
ปี 2565 80,000.- บาท 
หน้า 130 โครงการล าดับที่ 23  แก้ไขเป็น 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่  9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมือที่ดี 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบิหาร  
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 
 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  รายงานผลปฏิบัติงานประจ าปี 2563 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว) 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก    ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.  2562   

มาตรา  58/5  วรรคห้า  ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จัดท ารายงานแสดงผลการปฏบิัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล ฯ  จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  2563   
นโยบายเร่งด่วน 
1. แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับผู้สูงอายุทุกคนในต าบลท่าเจ้าสนุก 
ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงเพ่ือปูองกันและแพร่ระบาดของโรค  COVID  -  19   
2. แจกถุงยังชีพให้กับทุกครัวเรือน  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 
เบื้องต้นจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค   
COVID  -  19    
3. สนับสนุนด้านบุคลากรและอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ในการ
ให้บริการจัดระเบียบ  และคัดกรองประชาชนที่เดินทางมารับอาหาร  
ณ  ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรค COVID  -  19    ณ  วัดต าหนักพระเจ้าทรงธรรม 
4. ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพ้ืนที่ต าบลท่าเจ้าสนุก 
เบื้องต้น  อ านวยความสะดวก และประสานเพ่ือขอรับความช่วยเหลือ 
จากหน่วยงานทุกภาคส่วน 
นโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการปูองกันโรค  
COVID  -  19  และวิธีการจัดหน้ากากอนามัยแบบผ้า 
 - ด าเนินการท าความสะอาด  และฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
ในพ้ืนที่สาธารณะ  วัด  โรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ฯลฯ 
 - ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เสียงไร้สาย  
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในการปูองกันโรค COVID  -  19  

/ข  ยุทธศาสตร์..... 
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- การด าเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือก าจัดยุงลายในพ้ืนที่ต าบลท่าเจ้าสนุก 
เพ่ือปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
- ลงนามความร่วมมือการรีไซเคิลกล่องนม  กล่องเครื่องดื่ม  เพ่ือน ามา 
รีไซเคิลเป็นวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  เป็นการลดปริมาณขยะ  และอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม 
- ติดตั้งถังขยะติดเชื้อสีแดง  เพ่ือทิ้งขยะติดเชื้อและหน้ากากอนามัยและ 
ติดตั้งถังอินทรีย์ส าหรับทั้งเศษอาหารภายในครัวเรือน 
- โครงการขึ้นทะเบียนสัตว์และฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ 
สุนัขและแมว ในพ้ืนที่ต าบล 
นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- โครงการในความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ประสบภัย  เช่น  การประสนหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือแก่ 
ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส เช่น  การซ่อมแซมบ้าน   
(นายละออง  ศรีเมฆ  หมู่ที่ 6) 
- โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ปุวยติดเตียงการออกเยี่ยมบ้าน 
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น  และประสาน  รพ.สต.ในพ้ืนที่เข้าช่วยเหลือ 
ด้านการรักษายาบาล 
- โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน “ศิลปะการประดับผ้า” 
- โครงการสร้างสุขภาพดีโดย  D.A.R.E (ประเทศไทย)  เพ่ืออบรมเยาวชนทั้ง  
2 โรงเรียน  ภายในพ้ืนที่ให้รู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด  เป็นต้น 
3. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม ประเพณี การกีฬาและ 
การท่องเที่ยว  อาทิเช่น   
- โครงการสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสฎางค์  ได้รับงบประมาณจาก 
กองทุนไฟฟูา 
- กิจกรรมปูองกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ – ส่ง เด็กนกัเรียนจาก 
รถขนส่งรับจ้าง  เช่น  รถตู้ ให้กับเด็กนักเรียน  ทั้ง 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- กิจกรรมการพัฒนาทักษะการปูองกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ าให้กับนักเรียน 
ทั้ง  2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- โครงการหน้าบ้าน  หน้ามอง  กิจกรรมเก็บขยะพื้นที่สาธารณะ 
เพ่ือท าความสะอาดภายในต าบลท่าเจ้าสนุก 
- โครงการท านุบ ารุงโบราณสถานกิจกรรมท าความสะอาดวัดจงกลณีและ 
วัดสฎางค ์
- โครงการท าบุญตักบาตรในชว่งเข้าพรรษานโยบายด้านการเกษตร 
- กิจกรรมการจัดประชุมเพ่ือถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรต าบลท่าเจ้าสนุก 
- โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. เพ่ือเกษตรหมู่ 3 
- โครงการขุดลอกคลองในพ้ืนที่ต าบลท่าเจ้าสนุก ได้รับการสนบัสนุน 
งบประมาณจากส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
5. นโยบายโครงการสร้างพ้ืนฐานชุมชน 
- โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6  
- โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 3 
 

/- โครงการ..... 
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- โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 6 
- โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 1 ได้รับการสนับสนนุจาก 
กองทุนไฟฟูา 
- โครงการขยายเขตไฟฟูาประปา 3 เฟส พร้อมติดตั้งหม้อแปลง หมู่ที่ 7  
6. นโยบายการเองการบริหาร 
- โครงการขยายเขต ติดตั้ง ปรับปรุงพัฒนาเสียงไร้สายในต าบลท่าเจ้าสนุก 
- โครงการประชุมประชาคมการบริหารจัดการขยะ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 2 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมจูงลูกจูงหลานท าบุญตักบาตร 
ในวันพระ กิจกรรมรับชมวีดีทัศน์เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมภายใน 
องค์กร 
7. นโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
- ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณจากทุกน่วยงานเพ่ือน ามาพัฒนา 
ต าบลท่าเจ้าสนุก เช่น กองทุนไฟฟูา ส านักทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
องค์การบริหารจังหวัด  ฯลฯ  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม  และการรักษาความ 
สงบเรียบร้อย 
2.ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 
 

     - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมทั้งก าหนดแนวทางติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปี
งบประมาณ  2563  ในวันพุธที่  9  ธันวาคม  2563  ไปแล้วนั้น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0810.3/ว 6732  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562   
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดแนวการปฏิบัติ  ดังนี้ 
 (2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3)  
และข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกปี 

/จึงขอรายงาน..... 
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จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ดังนี้  
1.ผลคะแนนจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
1.1  คะแนนการติดตามประเมินยุทธศาสตร์เพ่ือการสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เท่ากับ 88.60  
1.2 คะแนนติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เท่ากับ 88.60 
2. จ านวนโครงการปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จ านวน   
160 โครงการ 
ไดด้ าเนินการ  114 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 71.25 
3. การวัดผลความพึงพอใจของประชาชน 
 ความพ่ึงพอใจในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  ร้อยละ  77 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ร้อยละ 7.9 
อยู่ในระดับมาก 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ร้อยละ  7.85 
อยู่ในระดับมาก 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   
ประเพณี  การกีฬา  และการท่องเที่ยว  ระดับคะแนน  8.4 
ยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ระดับคะแนน  8.27  
อยู่ในระดับมาก 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ระดับคะแนน  8.05 
อยู่ในระดับมาก 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  ระดับคะแนน 8.31  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการคลัง  ระดับคะแนน  8.38  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมของบริเวณบ้านนายสุชาติ  เชียงทอง 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ซึ่งบริเวณพ้ืนที่โดยรอบมีการถมดินในระดับที่สูงขึ้นท าให้ไม่มีที่ระบายน้ าออก   

ในกรณีหากเกิดฝนตกได้ด าเนินการประสานกับเจ้าของที่ดินข้างเคียง 
ปรากฎว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ดินของนายสุชาติ  เชียงทอง   
ได้ด าเนินการถมดินและมีการแบ่งที่ดินออกเป็นแปลงย่อย ๆ และ 
เสนอขอซื้อที่ดินเพ่ือวางท่อระบายน้ าจากท่ีดินของนายสุชาติ  เชียงทอง 
ไปสู่ท่อระบายน้ าของโครงการ  
 

/ประเด็น..... 
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ประเด็นที่  2  ขอให้ด าเนินการวางท่อระบายน้ าแล้วน าน้ าทั้ง 
ของโครงการและบ้านนายสุชาติ  เข้าสู่ระบบบ าบัดแล้วน าน้ า 
ลงสู่ท่อระบายน้ าบริเวณหมู่ท่ี 6 (บ้านนายยศ)   
ประเด็นสุดท้าย  ขอให้เจ้าของที่ดินท าการยกพ้ืนที่ให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์   
เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้ด าเนินการวางท่อระบายน้ า 
สาธารณะลงสู่ท่อระบายน้ า (บ้านนายยศ) 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ   กล่าวปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 

เลิกประชุม    เวลา  11.30  น. 
 
 

    (ลงชื่อ)        สุรพล  บุญมี      บันทึกรายงานการประชุม 
                  (นายสุรพล  บุญมี) 
 
 

 (ลงชื่อ)       อิงอร  สุขสถาน    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นางอิงอร  สุขสถาน) 
 
 (ลงชื่อ)          อุดม  สุขรัตน์       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายอุดม  สุขรัตน์) 
 
 (ลงชื่อ)       วรเทพ  ฤทธินาค  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายวรเทพ  ฤทธินาค) 
 

 
    (ลงชื่อ)           สมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว      
               (นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งที่  1/2564 

วันที่   13  สิงหาคม  2564  เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว ประธานสภา อบต. สมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว  
2 นายคมสัน  เทียนดี รองประธานสภา อบต. คมสัน  เทียนดี  
3 นางอัจฉรา  ยิ้มนิล ส.อบต.ม.  1 อัจฉรา  ยิ้มนิล  
4 นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย ส.อบต.ม. 2 อรพิน  ร่วมเผ่าไทย  
5 นายมนัสชัย  คุตชนม์ ส.อบต.ม. 2 มนัสชัย  คุตชนม์  
6 นายวรเทพ  ฤทธินาค ส.อบต.ม. 3 วรเทพ  ฤทธินาค  
7 นางอิงอร  สุขสถาน ส.อบต.ม. 3 อิงอร  สุขสถาน  
8 นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์ ส.อบต.ม. 4 อ านวย  ศรีสวัสดิ์  
9 นายอุดม  สุขรัตน์ ส.อบต.ม. 4 อุดม  สุขรัตน์  

10 นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์รุกข์ ส.อบต.ม. 5 เสาวลักษณ์  โพธิ์รุกข์  
11 นางสาวอัมพร  พ่ึงนุสนธิ์ ส.อบต.ม.5 อัมพร  พึ่งนุสนธิ์  
12 นางสุดา  บุญส่ง ส.อบต.ม. 7 สุดา  บุญส่ง  
13 ร.ท.ช านาญ  ระษารักษ์ ส.อบต.ม. 7 ร.ท.ช านาญ  ระษารักษ์  
14 นางสาวญาณิศา  อภิพงษ์ ส.อบต.ม. 8 ญาณิศา  อภิพงษ์  
15 นางดาหวัน  ลายภูษา ส.อบต.ม. 8 ดาหวัน  ลายภูษา  
16 นางนิตยา  ศรีกล่ า ส.อบต.ม. 9 นิตยา  ศรีกล่ า  
17 นายสุรพล  บุญมี เลขานุการสภาฯ สุรพล  บุญมี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจิรวัฒน์   พิมพ์สุวรรณ นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก จิรวัฒน์   พิมพ์สุวรรณ  
2 นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก วันชัย  หิรัญอนันต์สุข  
3 นายวินัย  แก้วโรจน ์ รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก วินัย  แก้วโรจน ์  
4 นายธรรมนูญ  คุตชนม์ เลขานุการนายก อบต ธรรมนูญ  คุตชนม์  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุชาติ  เชียงทอง ส.อบต.ม. 6 สุชาติ  เชียงทอง  
2. นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร ส.อบต.ม.  6 นพวรรณ์  พรหมนิมิตร  

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2564 

วันศุกร์ที่  13  สิงหาคม  2564   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

***************************** 
เวลา  10.00 น. เลขานุการสภาได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  แล้วเสร็จกล่าวเปิดการประชุมและ 

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  จะได้เปิดประชุมสภา    
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  สมัยสามัญ  สมัยที  2   

โดยก าหนดสมัยประชุม  ตั้งแต่วันที่  9 สิงหาคม 2564 –  
23 สิงหาคม  2564  แล้วเรยีกประชุมในวันที่  13  สิงหาคม  2564 
ในวันนี้ 

ที่ประชุม    รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                (การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  สมัยสามัญ 
     สมัยแรก  วันที่  22  กุมภาพันธ์  2564) 
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว และ 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  พิจารณาร่างแผนพิจารณาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
     แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ได้ชี้แจง  
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                ต่อที่ประชุม 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียน ท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน    
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   ตามท่ีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้ด าเนินการจัดท า 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2/2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าเจ้าสนุก โดยประชุมเมื่อวันที่  6  สิงหาคม 2564 ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าเจ้าสนุก  โดยประชุม เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2564  และ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผน 
ดังกล่าวในคราวประชุมวันที่  10  สิงหาคม  2564 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  
 ข้อ 22  เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

      1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลความจ าเป็น 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

/2….. 
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2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น 
     พิจารณาร่างแผนท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ให้ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เปลี่ยนแปลงใหส้ภาองค์การบริหารสว่นต าบล  พิจารณาตามมาตรา 46  
แห่งพระราชบัญญัติส่วนต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  
2537  ด้วย 
 ข้อ 22/2 ในการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เก่ียวกับโครงการพระราชด าริ  นโยบายรัฐบาลและนโยบาย 
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นส าหรับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  
2537 ด้วย และเพ่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย 
ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ  การเพ่ิมเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจ้ง 
ให้ทราบแล้ว ดังนี้    

1. โครงการอุดหนุนศูนย์พักคอย/รพ.สนามส าหรับผู้ปุวย 
โควิด – 19 เขตพ้ืนที่อ าเภอท่าเรือ ณ  ท่าเรือน้ าลึก ต าบลศาลาลอย  
ปี 2564 
 2. โครงการด าเนินการ Community Isolution  จัดตั้งแผน 
ผู้ปุวยโควิด – 19 ในชุมชน  
ปี 2564  จ านวน 100,000.- บาท 
ปี 2565 จ านวน 100,000.- บาท 
 3. โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     วัดจงกลณี หมู่ที่ 5 
     ปี 2564  จ านวน 120,000.- บาท 
      4. โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูา ขนาด 3 เฟส 4 สาย 15 แอมป์ 
     บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจงกลณี หมู่ที่ 5 
     ปี 2564  จ านวน 60,000.- บาท 
      5. โครงการติดตั้งมุ้งลวดเหล็กดัด ประตู หน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

วัดจงกลณี หมู่ที 5 
ปี 2565  จ านวน 65,000.- บาท 
 6. โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดจงกลณี หมู่ที่ 5  
ปี 2564  จ านวน 25,000.- บาท 

/หน้ากาก..... 
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 7. โครงการปรับพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ และทางเข้าออก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจงกลณี หมู่ที่ 5  
ปี 2565 จ านวน 30,000.- บาท 
 8. โครงการก่อสร้างรั่วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจงกลณี 
หมู่ที่ 5 ปี 2565  จ านวน 450,000.- บาท 
 9. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูาบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดจงกลณี หมู่ที่ 5  ปี 2565 จ านวน 350,000.- บาท 
 10.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดจงกลนีและศูนย์เด็กเล็กวัดสฏางค์ ปี 2565 จ านวน 105,000- บาท 
 11.โครงการปรับปรุงถนนบริเวณการเข้ามะขามโพลง หมู่ที่ 7 
ปี 2564 จ านวน 1,527,000.- บาท 
 12.โครงการปรับปรุงถนนทางลงลานตากแห้ง หมูที่ 2 
ปี 2565 จ านวน 500,000.- บาท 

ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้สอบถามที่ประชุมจะมีท่านใดสอบถามในรายละเอียด  
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                เกี่ยวกับการเพ่ิมเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หากไม่มีผู้ใดสอบถามแล้วขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 
 

ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  พิจารณาร่างพิจารณาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                (พ.ศ. 2566 – 2570) ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
     ต าบลท่าเจ้าสนุกได้ชี้แจงที่ประชุม 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางให้การจัดท าแผนพัฒนา 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว7467 
     ลงวันที่  14 ธันวาคม 2563  โดยมีกระบวนการขั้นตอน ดังนี้ 
      1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  

ส่วนราชการและรฐัวสิาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
รับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็น 
ที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ 
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ  
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณา 
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
รวบรวมแนวทางและน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

      4.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

/ประธานสภา..... 
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ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามในรายละเอียดเกี่ยวกับ 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                ร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก (พ.ศ. 2566 –  

2570)  หากไม่มีผู้ใดจะสอบถาม ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 
 

ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  เรื่อง พิจารณา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                ขอเชิญทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้แถลงต่อ 

ที่ประชุม  
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียน ท่านประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ท่าเจ้าสนุก  ทุกท่าน  
      บัดนีไ้ดถ้ึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

จะได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกอีกครั้งหนึ่ง   
ฉะนั้น ในโอกาสนี้  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก   
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน ฯ และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง 
สถานะการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ   
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ดังต่อไปนี้    
1. สถานการณ์คลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  30  กรกฎาคม พ.ศ. 
2564  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะการเงิน  ดังนี้ 
  1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน 16,638,269.54 บาท 
  1.1.2 เงินสะสม  จ านวน  28,867,645.36 บาท 
  1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 6,164,262.41 บาท 
  1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน และ 
ยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  0  โครงการ  รวม  0.00  บาท 
  1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้ โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
จ านวน 1  โครงการ  รวม  13,538.20 บาท 
1.2 เงินกูค้งค้าง  จ านวน  0.00  บาท 
 

2.การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2563   
2.1 รายรับจริง  จ านวน  29,795,557.81  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร  จ านวน  53,335.48  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  และใบอนุญาต  จ านวน  
256,423.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  101,608.69 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
จ านวน 2,015,225.00  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  27,710.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน  จ านวน  0.00 บาท 
 

/หมวด..... 
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 หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน  15,399,028.99  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  11,942,226.65 บาท 
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  148,282.00 บาท 
2.3 รายจ่ายจริง  จ านวน 29,533,443.38 บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง จ านวน 7,586,270.00 บาท 
 งบบุคลากร  จ านวน  10,031,643.78 บาท 
 งบด าเนินงาน  จ านวน  9,600,333.86 บาท 
 งบลงทุน  จ านวน  3,341,898.54  บาท 
 งบเงินอุดหนุน  จ านวน  973,297.20  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น   จ านวน  0.00  บาท 
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จ านวน  148,282.00  บาท 
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่    
จ านวน  0.00 บาท 
2.6  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน 0.00  บาท 
2.7  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00  บาท 
งบประมาณจ่ายประจ าปี  2565 
1. รายรับ  จ านวน  33,380,000.-  บาท  ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร   ประมาณการไว้    60,000.- บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ ประมาณการไว้  256,000.- บาท 
และใบอนุญาต 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  ประมาณการไว้    60,000.- บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค ประมาณการไว้  2,000,000.-  บาท 
และการพาณิชย์ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ประมาณการไว้                  0.-  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร  ประมาณการไว้ 16,244,000.-บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  ประมาณการไว้ 14,760,000.- บาท 
2.รายจ่าย   จ านวน 33,380,000.- บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง    ประมาณการไว้   9,323,349.- บาท 
งบบุคลากร   ประมาณการไว้ 12,889,780.- บาท 
งบด าเนินการ   ประมาณการไว้   6,757,049.- บาท 
งบลงทุน   ประมาณการไว้   3,380,222.- บาท 
งบเงินอุดหนุน   ประมาณการไว้   1,029,600.- บาท 
รายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565  ได้ส่งให้ท่าน
ประธานสภาและสมาชิกได้รับทราบแล้ว 

ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะสอบถามในร่างงบประมาณรายจ่าย 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                ประจ าปี พ.ศ. 2565 หรือไม่  หากไม่มีผู้ใดจะสอบถามขอมติที่ประชุม 

ในขั้นรับหลักการ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบและท่ีประชุมมีมติให้มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 

จ านวน 3 ท่าน 
 

/ประธาน..... 
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ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้โปรดเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะท าหน้าที่ 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                คณะกรรมการแปรญัตติและมีผู้รับรอง จ านวน  2 ท่าน 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 7 เสนอ นางดาหวัน  ลายภูษา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นางสุดา  บุญส่ง)   หมู่ที่  8  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอผู้รับรองครับ 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)        
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  8 รับรอง 
(นางสาวญาณิศา  อภิพงษ์) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  3 รับรอง 
(นางอิงอร  สุขสถาน) 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       ก็ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  3 เสนอ นายอุดม  สุขรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นายวรเทพ  ฤทธินาค)   หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอผู้รับรองครับ 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  2 รับรอง 
(นายมนัสชัย  คุตชนม์) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  7 รับรอง 
(ร.ท.ช านาญ  รักษารักษ์) 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       ก็ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  1 เสนอ นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นางอัจฉรา  ยิ้มนิล)   หมู่ที่ 4  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอผู้รับรองครับ 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)        
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  9 รับรอง 
(นางนิตยา  ศรีกล่ า) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  2 รับรอง 
(นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย) 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ที่ท าหน้าที่ 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       คณะกรรมการแปรญัตติเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผู้ใดจะเสนอแล้ว  
     ก็ขอประกาศว่าคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
     2565  ประกอบด้วย 

1. นางดาหวัน  ลายภูษา 
2. นายอุดม สุขรัตน์ 
3. นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์ 

เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการ 
(นายสุรพล  บุญมี)   แปรญัตติและเลือกเลขานุการ  วันนี้เวลา  13.30  น.  ณ  ห้องประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
/ที่ประชุม..... 
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ที่ประชุม    รับทราบ  และก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
     รับค าแปรญัตติ  ระหว่างวันที่  16 – 18 สิงหาคม  2564  
     ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  พร้องทั้งนัดประชุมสภา 
     ในวันที่  23  สิงหาคม  2564  เวลา  10.00 น.   
 

ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                ประจ าปีงบประมาณ 2565  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุม    มีมติก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก 
     ในเดือนกุมภาพันธ์  2565  โดยเริ่มเปิดสมัยประชุมในวันที่ 
     14 – 28 กุมภาพันธ์  2565 
 

ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                พ.ศ. 2564  ขอเชิญทางผู้บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   โอนเพิ่ม   จ านวน  1,801,430.50 บาท 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
     งบลงทุน 
     ครุภัณฑ์ 
     ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
     - โครงการปรับปรุงคลื่นความถี่เสียงไร้สายภายในต าบลท่าเจ้าสนุก 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)  

ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2564  หน้าที่ 16 ล าดับที่ 1  
จ านวน 29,430.50 บาท 
- โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย บริเวณหมู่ที่ 1 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564  หน้าที่ 16 
ล าดับที่ 1  จ านวน  65,000.- บาท 

      ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานการเคหะและชุมชน 
     งานไฟฟ้าถนน 
     งบด าเนินงาน 
     ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ 
     - โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูา ขนาด 3 เฟส  4 สาย  15 แอมป์ 
     บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจงกลนี หมู่ที่ 5  เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) ที่แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแหลง ครั้งที่  
2/2564 จ านวน 60,000.- บาท 

     ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานการเคหะและชุมชน 
     งบลงทุน 
 

/ครุภัณฑ์..... 
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     ครุภัณฑ์ 
     ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจงกลณี  

หมู่ที่  5  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ที่เพ่ิมเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 จ านวน 120,000.- บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

     แผนงานการเคหะและชุมชน 
     งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
     - โครงการปรับปรุงถนนบริเวณทางเข้าวัดมะขามโพลง หมู่ที่ 7 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ที่แก้ไขเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 จ านวน  1,527,000.- บาท 
 

โอนลด  1,801,430.50 บาท 
     ด้านงานบริหารทั่วไป 

แผนงานงานบริหารทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งานพาหนะและขนส่ง 
- โครงการจัดซื้อรถยนต์แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 130  
ล าดับที่ 22 จ านวน 138,750.- บาท 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการเคหะและชุมชน 
งบลงทุน 
ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
โครงการจัดซื้อรถสามล้ออเนกประสงค์เพ่ือใช้ในกิจการกองช่าง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/พ.ศ. 2564 หน้าที่ 18 ล าดบัที่ 1 
จ านวน  214,000.- บาท 
 

 
 

/ด้านการเกษตร..... 
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ด้านการเกษตร 
แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
- โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเพ่ือระบายน้ าพร้อมถมดิน หมู่ที่3 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่  96 
ล าดับที่ 21  จ านวน  1,349,800.- บาท 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการเคหะและชุมชน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล  
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

     - โครงการจ้างเหมาออกแบบ เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม 
     บริเวณบึงสวนพริก หมู่ที่ 9 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่เพ่ิมเติม  

ครั้งที่ 1/พ.ศ. 2564  จ านวน  98,880.- บาท 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมได้สอบถามในรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       ประจ าปี 2564 หากไม่มีผู้ใดจะสอบถามขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  หนังสืออ าเภอท่าเรือ ที่ 0218/ว 526 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564  
(นายสุรพล  บุญมี) อ าเภอท่าเรือแจ้งว่ามูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ได้ก าหนดจัดบ าเพ็ญกุศล

ทอดผ้าปุาสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพื่อหารายได้
สมทบทุนสร้างคัมภีร์ทางพุทธศาสนาฉบับภูมิพโลภิกขุ ในวันพุธที่  
25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น.  จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมท าบุญ
ทอดผ้าปุาสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจ าปี 2564 ส่งอ าเภอภายใน
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นี้ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ได้รับจัดสรรในรอบแรกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     พระนครศรีอยุธยา จ านวน  41 โดส สว่นในรอบที่  2  

จ านวน 346 โดส ในรอบแรกก าหนดฉีดในวันที่  16 สิงหาคม  2564 
ณ  หอประชุมอ าเภอท่าเรือ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

/ประธาน..... 
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ประธานสภาฯ   กล่าวปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 

เลิกประชุม    เวลา  11.30  น. 
 
 

    (ลงชื่อ)        สุรพล  บุญมี      บันทึกรายงานการประชุม 
                  (นายสุรพล  บุญมี) 
 
 

 (ลงชื่อ)       อิงอร  สุขสถาน    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นางอิงอร  สุขสถาน) 
 
 (ลงชื่อ)          อุดม  สุขรัตน์       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายอุดม  สุขรัตน์) 
 
 (ลงชื่อ)       วรเทพ  ฤทธินาค  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายวรเทพ  ฤทธินาค) 
 

 
    (ลงชื่อ)           สมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว      
               (นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งที่  2/2564 
วันที่   23  สิงหาคม  เวลา  10.00  น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว ประธานสภา อบต. สมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว  
2 นายคมสัน  เทียนดี รองประธานสภา อบต. คมสัน  เทียนดี  
3 นางอัจฉรา  ยิ้มนิล ส.อบต.ม.  1 อัจฉรา  ยิ้มนิล  
4 นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย ส.อบต.ม. 2 อรพิน  ร่วมเผ่าไทย  
5 นายมนัสชัย  คุตชนม์ ส.อบต.ม. 2 มนัสชัย  คุตชนม์  
6 นายวรเทพ  ฤทธินาค ส.อบต.ม. 3 วรเทพ  ฤทธินาค  
7 นางอิงอร  สุขสถาน ส.อบต.ม. 3 อิงอร  สุขสถาน  
8 นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์ ส.อบต.ม. 4 อ านวย  ศรีสวัสดิ์  
9 นายอุดม  สุขรัตน์ ส.อบต.ม. 4 อุดม  สุขรัตน์  

10 นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์รุกข์ ส.อบต.ม. 5 เสาวลักษณ์  โพธิ์รุกข์  
11 นางสาวอัมพร  พ่ึงนุสนธิ์ ส.อบต.ม.5 อัมพร  พึ่งนุสนธิ์  
12 นายสุชาติ  เชียงทอง ส.อบต.ม. 6 สุชาติ  เชียงทอง  
13 นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร ส.อบต.ม.  6 นพวรรณ์  พรหมนิมิตร  
14 นางสุดา  บุญส่ง ส.อบต.ม. 7 สุดา  บุญส่ง  
15 ร.ท.ช านาญ  ระษารักษ์ ส.อบต.ม. 7 ร.ท.ช านาญ  ระษารักษ์  
16 นางสาวญาณิศา  อภิพงษ์ ส.อบต.ม. 8 ญาณิศา  อภิพงษ์  
17 นางดาหวัน  ลายภูษา ส.อบต.ม. 8 ดาหวัน  ลายภูษา  
18 นายสุรพล  บุญมี เลขานุการสภาฯ สุรพล  บุญมี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจิรวัฒน์   พิมพ์สุวรรณ นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก จิรวัฒน์   พิมพ์สุวรรณ  
2 นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก วันชัย  หิรัญอนันต์สุข  
3 นายวินัย  แก้วโรจน ์ รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก วินัย  แก้วโรจน ์  
4 นายธรรมนูญ  คุตชนม์ เลขานุการนายก อบต ธรรมนูญ  คุตชนม์  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางนิตยา  ศรีกล่ า ส.อบต.ม. 9 นิตยา  ศรีกล่ า  
     

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2564 

วันจันทร์ที่  23  สิงหาคม  2564   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

***************************** 
เวลา  10.00 น. เลขานุการสภาได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  แล้วเสร็จกล่าวเปิดการประชุมและ 

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
       - ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้ถามที่ประชุมมีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม  
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                ครั้งที่แล้ว  หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข  ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน 
     การประชุมครั้งที่แล้ว      
ที่ประชุม    มีมติรับรอง 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  พิจารณา 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  -  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                ในวาระ 2 (ข้ันแปรญัตติ)  และวาระท่ี  3  (ลงมติ)   
     ขอให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติแถลงต่อที่ประชุม 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 4   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้พิจารณาแต่งตั้ง 
(นายอุดม  สุขรัตน์)   คณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานกรรมการแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
     ซึ่งประกอบด้วย   
     1. นายอุดม  สุขรัตน์   
     2. นายอ านวย  ศรีสวัสดิ ์
     3. นางดาหวัน  ลายภูษา 
     ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติก าหนดให้ 

นายอุดม  สุขรัตน์   เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายอ านวย ศรีสวัสดิ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
ก าหนดรับค าแปรญัตติ  จ านวน  3 วัน  คือ 
วันที่  16 , 17 และวันที่  18  สิงหาคม 2564 
โดยแบ่งหน้าที่ ดังนี้ 
วันที่  16  สิงหาคม  2564  เวลา  08.30 – 16.30 น. 
นายอุดม  สุขรัตน์ 
วันที่  17  สิงหาคม  2564  เวลา  08.30 – 16.30 น. 
นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์   
วันที่  18  สิงหาคม  2564  เวลา  08.30 – 16.30 น. 
นางดาหวัน  ลายภูษา 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอยื่นค าแปรญัตติในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2565  ที่ประชุมมีมติคงร่างเดิม 
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ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)  2565  วาระ  2  (ขั้นแปรญัตติ)  วาระ 3  (ขั้นลงมติ) 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 
 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  -  พิจารณาการจัดรูปที่ดิน  
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)  ขอเชิญทางผู้บริหารได้แถลงต่อที่ประชุม 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน เพ่ือพิจารณาพ้ืนที่ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ได้จัดท าโครงการจดัรูปที่ดินเพ่ือพิจารณาพ้ืนที่ส่วนจังหวัดระนครศรีอยุธยา  
โดยมีโยธาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ โดยมีความเกี่ยวข้องกับท่าเจ้าสนุกต่อโครงการดังกล่าว 
ซึ่งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1  ติดต่อกับหมู่ที่  8 ต าบลจ าปา  ซึ่งมีพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์อยู่ในพื้นที่ต าบลจ าปา (หมู่ที่ 8)  จ านวน  
0 – 1 – 61 ไร่ (644  ตารางเมตร)  ซึ่งปัจจุบันที่สาธารณประโยชน์
ดังกล่าวพลเมืองไม่ได้ใช้ประโยชนแ์ล้วหลังด าเนินการโครงการ ฯ  (จดัรูปที่ดิน)   
มีพ้ืนที่สาธารณะ 6 ไร่  1 งาน 95.25 ตารางวา (10,361 ตารางเมตร) 
ที่สาธารณะประโยชน์เดิมเป็นที่เลี้ยงควาย(กระบือ) และปัจจุบันไม่มี
กระบือแล้ว  เป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และ 
การย้ายต าแหน่งที่สาธารณประโยชน์ไม่ท าให้ที่ดินสาธารณประโยชน์หายไป 
ที่สาธารณะยังคงอยู่แล้วไปอยู่ในเขต หมู่ที่ 1 ต าบลท่าเจ้าสนุก    
จึงขอท่านประธาน ฯ  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้ขอมติที่ประชุม   
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)   
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่อง อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
       -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   กล่าวปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 

เลิกประชุม    เวลา  11.30  น. 
 
 

    (ลงชื่อ)        สุรพล  บุญมี      บันทึกรายงานการประชุม 
                  (นายสุรพล  บุญมี) 
 
 

 (ลงชื่อ)       อิงอร  สุขสถาน    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นางอิงอร  สุขสถาน) 
 
 (ลงชื่อ)          อุดม  สุขรัตน์       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายอุดม  สุขรัตน์) 
 
 (ลงชื่อ)       วรเทพ  ฤทธินาค  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายวรเทพ  ฤทธินาค) 
 
 

    (ลงชื่อ)           สมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว      
               (นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 


