
    
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1/2560 

วันที่   23 กุมภาพันธ์  2560   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 -  
17 นางดาหวัน  ลายภูษา ส.อบต.ม. 8 ดาหวัน  ลายภูษา  
18 นางนิตยา  ศรีกล่ า ส.อบต.ม. 9 นิตยา  ศรีกล่ า  
19 นายสุรพล  บุญมี เลขานุการสภาฯ สุรพล  บุญม ี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจิรวัฒน์   พิมพ์สุวรรณ นายกอบต. จิรวัฒน์   พิมพ์สุวรรณ  
2 นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข รองนายก 1 -  
3 นายวินัย  แก้วโรจน ์ รองนายก 2 วินัย  แก้วโรจน ์  
4 นายธรรมนูญ  คุตชนม ์ เลขานุการนายก อบต ธรรมนูญ  คุตชนม์  

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1   ครั้งที่   1/2560 

วันพฤหัสบดีที่  23  กุมภาพันธ์   2560   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

***************************** 
เมื่อถึงเวลา  10.00 น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  พร้อมแล้ว   

เลขานุการสภา ฯ ได้เชิญประธานสภา ฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
 แล้วเสร็จกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก       
 สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที ่ 1/2560  แลว้ด าเนินการประชุมสภา ฯ 
 ตามระเบียบวาระการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                ประจ าปี 2560  โดยก าหนดระหว่างวันที่ 14 – 28  กุมภาพันธ์  2560   
     ดังนั้น จึงได้เชิญสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมกันในวันนี้ 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                ท่าเจ้าสนุก  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2/2559   
     วันที่  11  พฤศจิกายน  2559  ได้สอบถามที่ประชุมมีสมาชิก ฯ   
     ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งแล้ว  หากไม่มี  ขอให้รับรอง 
     รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (วันที่  11  พฤศจิกายน 2559) 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  พิจารณา  
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  -  การเลือกรองประธานสภาแทนต าแหน่งที่ว่าง 
(นายสมศักดิ์   ตระกรุดแก้ว)  ตามหนังสืออ าเภอท่าเรือ  ที่  อย  0023.7/ 256  ลงวันที ่
     21  กุมภาพันธ์  2560  เรื่อง  ขอลาออกจากต าแหน่ง 
     รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
      ด้วยนางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร  รองประธานสภา  
     องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  มีความประสงค์ขอลาออก 
     จากต าแหน่งรองประธานสภา ฯ  เพราะมีภารกิจส่วนตัวเพ่ิมมากขึ้น   
     เกรงว่าจะท าให้งานราชการและงานส่วนรวมในหน้าที่ได้รับความ 
     เสียหาย 
      นายอ าเภอท่าเรือ  จึงให้นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร 
     ออกจากต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
     โดยมีผลตั้งแต่วันที่  14  กุมภาพันธ์  2560  เป็นต้นไป 
 

/เลขา..... 
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เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(นายสุรพล  บุญมี)   พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) 
      ข้อ  15  เมื่อประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  
     หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  พ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น  
     ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น   
     หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  และแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง  ดังนี้ 
       (1)  กรณีประธานสภา  หรือรองประธานสภาท้องถิ่น  
     ในสภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น 
     แทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
      ข้อ  12  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้น าความในข้อ 8 
     มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
      ข้อ  14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น
     หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง 
     เพียงต าแหน่งละ  1  คน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
      ข้อ 11 ให้ประธานสภารายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น
     ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือ 
     เทศบาล  และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน 
     เจ็ดวันนับตั้งแต่วันเลือก 
      ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น 
     แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาขิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควร 
     ให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่นการเสนอนั้นต้องมีสมาชิก 
     สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน
     มีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวนและ  
     ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเสนอ 
     ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้
     ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ใดคะแนน
     สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ใดคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือก 
     ใหม่เฉพาะ  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  โดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ 
     ปรากฏว่ายังมีผู้ใดคะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งรองประธานสภา 
(นายสมศักดิ์   ตระกรุดแก้ว)  แทนต าแหน่งที่ว่าง 
สมาชิก อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  1  ขอเสนอ  นายคมสัน  เทียนดี 
(นางอัจฉรา  ยิ้มนิล)   
สมาชิก อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  3  ผู้รับรอง 
(นายวรเทพ  ฤทธินาค)   
สมาชิก อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  7  ผู้รับรอง 
(ร.ท.ช านาญ  รักษารักษ์)  

 
/ประธานสภา..... 
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ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  มีท่านใดจะเสนอผู้ที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งรองประธานสภา 
(นายสมศักดิ์   ตระกรุดแก้ว)  อีกหรือไม่ 
มติที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดเสนอ  
 

ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  จึงขอประกาศว่า  นายคมสัน  เทียนดี  เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกให้ด ารง 
(นายสมศักดิ์   ตระกรุดแก้ว)  ต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  

 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

     -   เรื่อง  การก าหนดสมัยประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(นายสุรพล  บุญมี)   พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)    
       ข้อ  21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
     ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ 
     สมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและ 
     ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ 
     ประธานสภาท้องถิ่นปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ 
     แต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ  11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้ขอความเห็นที่ประชุมในการก าหนดสมัยประชุมในปี 2560 
(นายสมศักดิ์   ตระกรุดแก้ว)  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุม  และก าหนดสมัยประชุมสมัยแรก
     ในปีถัดไปและก าหนดระยะเวลา  และวันเริ่มต้นสมัยประชุมของปีถัดไป 
มติที่ประชุม  มีมติให้ในปี  2560  ก าหนดสมัยประชุมจ านวน  2  สมัย 
  คือเดือนกุมภาพันธ์  2560  เริ่มสมัยประชุมวันที่   

 14 – 28  กุมภาพันธ์  2560  และเดือนสิงหาคม  2560  
 เริ่มประชุมวันที่  1 – 15  สิงหาคม  2560     
 ส่วนสมัยประชุมสมัยแรกของปี  2561  ก าหนดวันที่    
 14 – 28  กุมภาพันธ์  2561 

 

   -  การพิจารณาเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน 
(นายสมศักดิ์   ตระกรุดแก้ว)  
เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินงาน 
(นายสุรพล  บุญมี)   โครงการเศรษฐกิจชุมชน  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม 
     ฉบับที่  4   พ.ศ.  2547   
      ข้อ  27  กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย  พ้นวิสัย  หรือเกิดภัยพิบัติ   
     เช่น  อุทกภัย  วาตภัยหรืออัคคีภัย  เป็นต้น 
      ให้โครงการที่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรกู้ยืมเงินไปลงทุน 
     ได้รับความเสียหาย  กลุ่มอาชีหรือกลุ่มเกษตรกรอาจยื่นค าร้องขอผ่อนผัน 
     หรือเลื่อนการช าระคืน  พร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อ 
 

/องค์การ..... 
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     องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล  ให้พิจารณาผ่อนผันหรือ 
     เลื่อนก าหนดช าระได้  ทั้งนี้  ต้องได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
     หรือสภาต าบลแล้วแต่กรณี  แล้วรายงานให้คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ
     และคณะกรรมการพัมนาจังหวัดทราบ 
      1.กลุ่มเกษตรท านาหมู่ที่  1  วงเงินคงค้าง  100,000.-  บาท 
     การเกษตรไม่ได้ผลผลิตดี  ราคาปุ๋ยแพง  เก็บเงินสมาชิกกลุ่มไม่ได้   
     ขอช าระไม่น้อยกว่า  10,000.-  บาท  ภายใน  30  ธันวาคมของทุกปี 
      2.กลุ่มเกษตรท านาหมู่ที่  3  วงเงินคงค้าง  90,000.-  บาท 
     ช าระจ านวน5,000.-  บาท  คงเหลือ  85,000.-  บาท  การเกษตร 
     ไม่ได้ผลดี  ราคาปุ๋ยแพง  เก็บเงินสมาชิกกลุ่มไม่ได้  ขอช าระเดือนละ 
     ไม่น้อยกว่า  1,000.-  บาท  ทุกวันที่  5  ของเดือน  โดยเริ่มวันที่   
     5  มีนาคม  2560 
      3.กลุ่มเกษตรกรท านาหมู่ที่ 3 วงเงินคงค้าง  40,000.-  บาท  
     เกิดภาวะน้ าท่วมผลผลิตไม่ดีเก็บเงินสมาชิกไม่ได้  และได้ขอช าระวันที่  
     7  กุมภาพันธ์  2560  จ านวน  40,000.-  บาท   
      4.กลุ่มออมทรัพย์หมู่ที่  4  วงเงินคงค้าง  100,000.-  บาท 
     เศรษฐกิจไม่ด ี เก็บเงินสมาชิกไม่ได้  ขอช าระปีละไม่น้อยกว่า   
     10,000.-  บาท  โดยเริ่มภายในวันที่  30  ธันวาคม  2560 
      5.กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 5 วงเงินคงค้าง 100,000.- บาท 
     ผลิตปุ๋ยไม่ได้ผลดี  วัตถุดิบ  และแรงงานหายาก  ขอช าระปีละไม่ 
     น้อยกว่า  20,000.-   บาท  โดยเริ่มภายใน  30  ธันวาคม  2560 
      6.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 6 วงเงินคงค้าง 20,000.- บาท  
     เกษตรไม่ได้ผลผลิตดี  ราคาปุ๋ยแพง  ขอช าระเดือนละไม่น้อยกว่า   
     200.-  บาท  ภายวันที่  31  มีนาคม  2560 จนครบจ านวน   
      7.กลุ่มแม่บ้านเกษตรท านา หมู่ที่ 7 วงเงินค้าง 100,000.- บาท  
     เกิดภาวะน้ าท่วมผลผลิตได้ไม่ดีเก็บเงินสมาชิกไม่ได้  ขอช าระภายใน   
     28  กุมภาพันธ์  2560  จ านวน  50,000.-  บาท  และจะช าระเป็น
     รายเดือน  ๆ  ละ  ไม่น้อยกว่า  2,000.-  บาท  จนครบจ านวนโดย 
     เริ่มภายในวันที่  10  มีนาคม  2560 
      8.กลุ่มเกษตรกรท านา – ท าสวน  หมู่ที่  9  วงเงินคงค้าง   
     100,000.-    บาท  การเกษตรไม่ได้ผลดี  ราคาปุ๋ยแพง  งดการท านา
     ตามนโยบายรัฐบาลขอช าระภายในวันที่  31  พฤษภาคม  2560   
     จ านวน  100,000.-  บาท   
      9.กลุ่มผู้ค้ารายย่อย  หมู่ที่  9  วงเงินคงค้าง  55,000  บาท  
     ค้าขายไม่ได้ผลก าไรยังไม่สามารถเก็บเงินสมาชิกได้  ขอช าระเดือนละ 
     ไม่น้อยกว่า  5,000.-  บาท  ภายในวันที่ 31  มีนาคม  2560   
     จนครบจ านวน   

/10.กลุ่มออมทรัพย์..... 
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      10.กลุ่มออมทรัพย์   หมู่ที่  8  คงค้าง  60,000.- บาท    
     เศรษฐกิจไม่ดี  เก็บเงินสมาชิกไม่ได้  ขอช าระปีละไม่น้อยกว่า   
     20,000.-  บาท   ภายในวันที่  31  มีนาคม  2560  จนครบจ านวน 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกได้มีค าสั่งที่  16/2560   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการ  
     เศรษฐกิจชุมชนระดับต าบล   
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ 
     ด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน  พ.ศ.  2541  แก้ไขเพ่ิมเติม 
     ถึงฉบับที่  4  พ.ศ.  2557  ประกอบด้วย 
      1.นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ  นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก 
      2.นายชาติ  สวสัดิรักษา  ก านันต าบลท่าเจ้าสนุก 
      3.นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก 
      4.นายสัมฤทธิ ์ กองโชค  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  1 
      5.นายภาณุมาศ  คงอรุณ  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4 
      6.นางจันทร์ทิพย์  นานเลิศ  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  5 
      7.นายยงยุทธ์  จลุศิลป ์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  6 
      8.นายเฉลิมพงษ์  เกตุมติ  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 7 
      9.นางนุกูล  ศรีศิริ   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  8 
      10.นางนธิิภรณ์  เปาจีน  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  9 
      11.นายสุรพล  บุญมี  ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก 
      12.นางสุรีย์  นาครินทร์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
      โดยมีการด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาหนี้คงค้างของ  
     กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มอาชีพที่ได้จัดท าโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณและ 
     ได้รับการอนุมัติไปด าเนินการตามโครงการปรากฎว่าปัจจุบนัยังมีข้อปัญหา 
     ติดขัดในการด าเนินการจ านวนทั้งสิ้น  10  กลุ่ม  ตามที่ได้แจ้งแล้ว   
     และที่ประชุมมีมติเมื่อวันที่  20   กุมภาพันธ์  2560  เห็นชอบให้กลุ่มต่าง ๆ  
     ที่ได้ขออนุมัติผ่อนผันช าระคืน  ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนทั้ง   10  กลุ่ม 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
(นายสมศักดิ์   ตระกรุดแก้ว)  
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ท่านใดจะมีเรื่องอ่ืนแจ้งกับที่ประชุมเชิญครับ 
(นายสมศักดิ์   ตระกรุดแก้ว)  
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   การจัดงานสงกรานต์ประจ าปี 2560 ที่จะมาถึงในช่วงเดือนเมษายนนี้   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  แนวทางการด าเนินการขอให้ด าเนินไปในแนวทางเช่นเดียวกับปีที่แล้ว 
     ซึ่งในแต่ละหมู่บ้าน  แต่ละวัดจะได้มีการจัดกิจกรรมสงฆ์น้ าพระ   
     รดน้ าผู้สูงอายุ  ในพื้นที่ต่าง ๆ  ในต าบลท่าเจ้าสนุกมีการจัดประกวด 
     สุขภาพผู้สูงอายุ 

/เลขานุการ..... 
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เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดงานก าหนด 
(นายสุรพล  บุญมี)   เรื่องของการจัดการแข่งขันให้มีค่าของขวัญขอรางวัลได้จ านวนไม่เกิน   
     30 %  ของโครงการ  ดังนั้นจึงควรหารือในการด าเนินการประกวด 
     สุขภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   จึงขอน าเรียนที่ประชุมเราจะมีการหารือแนวทางในการด าเนินการ   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  จัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ปี  2560  อีกครั้ง  ในคราวประชุม 
     ประจ าเดือนมีนาคม ในวันที่  7  มีนาคม  2560  อีกครั้งครับ 
เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  การจัดท ากิจการลดขยะโดยวิธีคัดแยกขยะโดยองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นายสุรพล  บุญมี)   ท่าเจ้าสนุก  ได้ให้หมู่ที่  3  เป็นหมู่บ้านต้นแบบและหมู่ที่  2   
     เป็นหมู่บ้านขยายผล  ซึ่งนโยบายของรัฐบาลมีเป้าหมายต้องการ 
     ลดปริมาณขยะลง  จ านวนร้อยละ  5  ดังนั้น  ควรมีการขยายผลไป 
     ยังทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลท่าเจ้าสนุกของเรา  และขอสอบถามจุด 
     ที่ตั้งถังรับขยะอันตรายของแต่ละหมู่บ้าน  เพ่ือจะได้จัดถังรองรับขยะ 
     อันตรายไปตั้งไว้ครับ 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ได้มีบริษัทมาติดต่อในการด าเนินการแยกขยะแล้วน าพลังงานความร้อน   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ไปผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือขายให้กับการไฟฟ้าโดยจ านวนขยะที่ต้องการ 
     ในแต่ละวันจ านวน  500 – 600  ตัน/วัน  ดังนั้น  จึงต้องมีการศึกษา
     ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  กฎหมายต่าง ๆ  ในการด าเนินการดังกล่าว 
     อาจท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
     เพ่ือที่จะไปพัฒนาต าบลของเราให้เจริญยิ่งขึ้นไป 
สมาชิก อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  4   ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมต าบลท่าเจ้าสนุก   
(นายอุดม  สุขรัตน์)   ซึ่งได้ด าเนินการจัดตั้งในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งให้ความช่วยเหลือ 
     ในด้านความยุติธรรม  ลดความเหลื่อมล้ าในกระบวนการยุติธรรม 
     ตามค าสั่งส านักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่  89/2559  
     เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมต าบลท่าเจ้าสนุกที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
     1.  นายจิรวัฒน ์ พิมพ์สุวรรณ  นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก 
     2.  นายชาติ  สวัสดิรักษา  ก านันต าบลท่าเจ้าสนุก 
     3.  นางสาวสุนันทา  ไวยทรัพย์ เจ้าหน้าที่ สยจ.พระนครศรีอยุธยา 
     คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลท่าเจ้าสนุก  ประกอบด้วย 
     1.  นายอุดม  สุขรัตน์  สมาชิก อบต.ท่าเจ้าสนุก 
     2.  ร.ต.ต.สมบัติ  ณรงค์ชัย คณะกรรมการหมู่บ้าน 
     3.  นางสาวชชูีพ  ทองมาก คณะกรรมการหมู่บ้าน 
     4.  ร.ท.ช านาญ  ระษารักษ์ สมาชิก อบต.ท่าเจ้าสนุก 
     5.  นายไพโรจน์  มุกเข็ม  ผู้แทนของผู้น าองค์กรหรือกลุ่มอาชีพในต าบล 
     6.  ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ประจ าต าบลท่าเจ้าสนุก 
     7.  นายสุรพล  บุญมี  ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก 
     8.  นางสาวสุกัญญา  ยืนยง  หัวหน้าส านักปลัด 
 

/มีหน้าที.่.... 
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     มีหน้าที่ 
     1.ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน 
     2.รับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  และรับแจ้งเบาะแส   
     การกระท าผิดกฎหมาย 
     3.ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทหรือการจัดการความขัดแย้ง 
     4.การเยียวยาหรือเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน 
     5.การรับผู้พันโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน 
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 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
วันที่  28  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางอิงอร  สุขสถาน อิงอร  สุขสถาน  
2 นายวรเทพ  ฤทธินาค วรเทพ  ฤทธินาค  
3 นายอุดม  สุขรัตน์ อุดม  สุขรัตน์  

เวลา 10.00 น. ของวันที่  28  กุมภาพันธ์  2560  ณ หอ้งประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
 

ระเบียบวาระท่ี 1              เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2               เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานฯ    ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
(นางอิงอร  สุขสถาน)      
ที่ประชุม    รบัรอง  

ระเบียบวาระท่ี 3               เรื่อง พิจารณาตรวจรายงานการประชุมในคราวประชุมสมัยสามัญ  
  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2560  วันที่  23  กุมภาพันธ์  2560 
ประธานฯ                         สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอแนะหรือเพ่ิมเติม  หรือตัดทอน 
(นางอิงอร  สุขสถาน)    รายงานการประชุมวันที่  23  กุมภาพันธ์  2560  หรือไม่ 
ที่ประชุม                           มีมติคงเดิมไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 4               เรื่อง อ่ืนๆ 
                                                 ไม่มี 
 
ประธาน ฯ   กล่าวปิดประชุมเวลา  10.30  น. 
ปิดประชุม  เวลา  10.30  น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งที่  1/2560 

วันที่   15  สิงหาคม  2560   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 นางนิตยา  ศรีกล่ า ส.อบต.ม. 9 นิตยา  ศรีกล่ า  
19 นายสุรพล  บุญมี เลขานุการสภาฯ สุรพล  บุญมี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2   ครั้งที่   1/2560 

วันอังคารที่  15  สิงหาคม   2560   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

***************************** 
เวลา  10.00 น. เมื่อที่ประชุมพร้อม  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 ได้เชิญประธานสภากล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2560  ในวันที่  15  สิงหาคม 
     2560  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
     เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
     และเรื่องอ่ืน ๆ  จึงได้เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุม 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม  สมัยสามัญ 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2560  วันที่  23  กุมภาพันธ์  2560   
สมาชิก อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  4  ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าแรกในระเบียบวาระที่  2   
(นายอุดม  สุขรัตน์)   บรรทัดสุดท้ายในวงเล็บ (วันที่  11  พฤศจิกายน  2560 
     เป็น  (วันที่  11  พฤศจิกายน  2559)   
ที่ประชุม    รับรองรายงานการประชมุครั้งที่แล้ว   

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  พิจารณา  
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                2561  ขอเชิญนายองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้แถลงต่อ 
     ประชุม 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียน  ประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ทุกท่าน 
      บัดนี ้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก   
     จะได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561   
     ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกอีกครั้งหนึ่ง    
      ฉะนั้นในโอกาสนี้  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
     จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการณ์คลัง
     ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ   
     พ.ศ.2560  ดังต่อไปนี้    
 
 
 

/1.สถานะ..... 
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     1.  สถานะการคลัง 
      1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

   ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ณ  วันที่  30  เดือน  มิถุนายน     
  พ.ศ.  2560  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้   
  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2560 
   1.1.1   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  10,242,502.90 บาท 
   1.1.2   เงินสะสม 1,448,162.22 บาท 
   1.1.3   ทุนส ารองเงินสะสม  5,188,128.26  บาท 
 

    2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2560 
   (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  27,345,678.35   บาท  ประกอบด้วย 
        หมวดภาษีอากร    717,060.48   บาท 
     หมวดค่าธรรมเนียม     111,082.60 บาท 
   ค่าปรับ  และใบอนุญาต         
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     38,861.90 บาท 

            หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค        1,303,405.00 บาท 
   และการพาณิชย์         
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      3,892.00 บาท 
        หมวดรายได้จากทุน         -  บาท 
        หมวดภาษีจัดสรร      11,419,558.98 บาท 
        หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                  9,031,817.39 บาท 

     (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  4,720,000.00  บาท 
     (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  25,303,543.43  บาท  ประกอบด้วย 
          งบกลาง     5,118,144.88   บาท 
        งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 5,863,140.00    บาท 
     และค่าจ้างชั่วคราว)  
          งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน  6,433,858.55   บาท 
     ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 
           งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์    2,525,000.00    บาท 
     ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   
           งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน)           -                 บาท      
           งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดเงินอุดหนนุ)      643,400.00    บาท     
     (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาล  4,720,000.00    บาท 
     ให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
     รายรับ  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
     หมวดภาษีอากร  ประมาณการไว้  740,000.- บาท    
     หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  ปาะมาณการไว้ 230,600.- บาท   
     และใบอนุญาต   
 

/หมวดรายได้..... 
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    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   ประมาณการไว้  100,000.- บาท 

      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  ประมาณการไว้   2,000,000.- บาท 
     และการพาณิชย์ 
     รวมรายได้จัดเก็บเอง          3,070,600.-  บาท 
     รายได้ที่รัฐบาลจัดสรร         15,529,000.- บาท   
     รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        11,438,039.-  บาท 
     รวม          30,037,639.-  บาท 
      
     รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

 รายจ่ายงบกลาง   7,410,930   บาท 
 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 10,124,820  บาท 
 และค่าจ้างชั่วคราว   
 งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    8,476,089   บาท 
 และหมวดสาธารณูปโภค   
 หมวดเงินอุดหนุน   1,022,000  บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   3,003,800  บาท 

รวม 30,037,639  บาท  
     ในส่วนของค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
      1.  โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา  ชนิด PVC  ชั้น  8.5 
     ขนาด  Ø  3  นิ้ว  หมู่ที่  5  (ถนนสายหลัง อบต.เก่า)   
     ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต.ท่าเจ้าสนุก  จ านวน   
     103,500.-  บาท     
     ปริมาณงาน  งานวางท่อเมนท์ประปาชนิด  PVC     
     ชั้น  8.5  ขนาด Ø  3  นิว้  ความยาวรวม  490.00  ม. 
     พร้อมอุปกรณ ์ 
      2.  โครงการติดตั้งอ่างล้างหน้าและ  ก่อสร้างเคาร์เตอร์ซิงค์ 
     ล้างจาน  คสล.  ศพด.  วัดสฎางค์  หมู่ที่  6  ตามแบบแปลนของ 
     กองช่าง  อบต.ท่าเจ้าสนุก  จ านวนเงิน  43,000.-  บาท 
        ปริมาณงาน  งานติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์  
     กระจกเงาติดผนัง ระบท่อ จ านวน  7  อ่าง 
         งานก่อสร้างเคาร์เตอร์ชิงค์ล้างจาน คสล.พร้อมอุปกรณ์ ระบบท่อ 
      3.  โครงการวางท่อระบายน้ า  คสล.  ชั้น  3  Ø  1.00  ม. 
       พร้อมบ่อพัก  คสล. ขนาด  1.70 x 1.50 ม.  หนา  0.15  ม.   
     (ฝา คสล.)  หมู่ที่  3 ,  5  ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต.ท่าเจ้าสนุก
     จ านวนเงิน  498,000.-  บาท 
 

/ปริมาณ..... 



 
- 4 - 

 
         ปริมาณงาน  งานวางท่อระบายน้ า คสล.ชั้น  3  Ø   1.00  ม.   
     จ านวน  79  ท่อน  งานก่อสร้างบ่อพัก คสล.  ขนาด  1.70x1.50 ม. 
     (ฝา คสล.หนา 0.15 ม.)  จ านวน  9  บ่อ) งานถมดิน มีปริมาณดินถม 
     ไม่น้อยกว่า 750.00 ลบ.ม. งานหินคลุกปรับแต่งเรียบมีปริมาณ 
     ไมน่้อยกว่า 63.00 ลบ. งานรื้อถอนพร้อมซ่อมแซมคืนถนน คสล.  
     หนา 0.15 ม. จ านวน 15.50 ตร.ม. 
      4.  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  ชั้น  3  Ø  1.00  ม.   
     พร้อมบ่อพัก  คสล.  ขนาด  1.70 x 1.50 ม.  หนา  0.15  ม.   
     (ฝา คสล.)  หมู่ที่  2,4  ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต.ท่าเจ้าสนุก   
         จ านวนเงิน  699,700.-  บาท 
         ปริมาณงาน  งานวางท่อระบายน้ า  คสล.ชั้น 3 Ø  1.00 ม.   
     จ านวน  138  ท่อน  งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 1.70 x 1.50  ม. 
     หนา 0.15 ม. (ฝา คสล. หนา 0.15  ม. จ านวน 13 บ่อ   
     งานหินคลุกปรับแต่งเรียบตามแนววางท่อมีปริมาณไม่น้อยกว่า  
     20.00 ลบ.ม. งานรื้อถนนพร้อมซ่อมแซมคืนถนน คสล.หนา 0.10 ม. 
     จ านวน 106 ตร.ม. 
      5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  3.00–6.00  ม.  
     ยาวรวม  40.00  ม. หนาเฉลี่ย  0.15  ม.  หมู่ที่  9  ตามแบบแปลน
     ของกองช่าง  อบต.ท่าเจ้าสนุก  จ านวนเงิน  91,600.-  บาท 
         ปริมาณงาน  งานก่อสร้างถนน คสล. หนาเฉลีย่ 0.15  ม.  กว้าง 3.00–6.00 ม.   
     ความยาวรวม  40.00 ม. หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 158.50 ตร.ม. 
     พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ มีปริมาณไม่น้อยกว่า 6.00 ลบ.ม. 
      6.  โครงการก่อสร้างอาคาร  คสล.  (โรงสูบน้ าดิบ)    
     ขนาด  3.00 x 3.50 ม. หมู่ที่  8 ตามแบบแปลนของกองช่าง   
     อบต.ท่าเจ้าสนุก  จ านวนเงิน  133,000.-  บาท 
         ปริมาณงาน  งานก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว (โรงสูบน้ า)   
     ขนาด 3.00x3.50 ม. 
      7.  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.    
     ขนาด 1.80 x 1.80  ม.  ความยาวรวม  80.50  ม.  
     ติดตั้งประตูเหล็ก  ปิด – เปิด  ระบายน้ า  จ านวน  2  ชุด    
     หมู่ที่  3   ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต.ท่าเจ้าสนุก   
     จ านวนเงิน  1,349,000.-  บาท 
         ปริมาณงาน  งานรื้อถนนรางระบายน้ า คสล.เดินพร้อมขนทิ้ง  
     งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (ชนิดช่องเดียว)  ขนาด 1.80x1.80 ม.  
     ความยาวรวม 80.50 ม. งานประตูปิด – เปิด ระบายน้ า – บานฝาท่อ
     ชนิดรับน้ าสองทางกรอบสี่เหลี่ยม ขนาด 1.75x1.75  ม. จ านวน  
     2  บาน  เครื่องยกพร้อมเพลา  ขนาด 4,000  กิโลกรัม    
     จ านวน  2  เครื่อง 

/ปริมาณ..... 
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      8.  โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา  ชนิด  PVC   
     ชั้น 8.5  ขนาด  Ø  2  นิว้  หมู่ที่  5  (ถนนสายคลองน้อยกรมอุตุ ฯ)  
     ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต.ท่าเจ้าสนุก  จ านวนเงิน  86,000.-  บาท 
     ปริมาณงาน  งานวางท่อเมนท์ประปาชนิด PVC  ชั้น  8.5    
     ขนาด  Ø  2  นิ้ว  ความยาวรวม  763.00  ม. พร้อมอุปกรณ์   
     งานรื้อถอนถนน คสล.หนา 0.15  ม.พร้อมก่อสร้างคืน  จ านวน 2.50 ตร.ม. 
          รวมค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    3,003,800.-  บาท 
     ส่วนในรายละเอียดอ่ืน ๆ  จะอยู่ในเอกสารครับ 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้สอบถามที่ประชุมมีผู้ใดจะสอบถามหรือไม่หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                ในขั้นรับหลักการ  (วาระ 1) 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ  
     และที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3 ท่าน 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมเสนอผู้ที่จะด ารงต าแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติ  
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                โดยมีผู้รับรอง  2  ท่าน 
สมาชิก อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 6  เสนอ  นายอุดม  สุขรัตน์ 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
     โดยมีนายอ านวย  ศรีสวัสดิ์ 
     และนางอิงอร  สุขสถาน  เป็นผู้รับรอง 
สมาชิก อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่  1  เสนอ  นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร 
(นางอัจฉรา  ยิ้มนิล)   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
     โดยมีนางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย 
     และนางนิตยา  ศรีกล่ า  เป็นผู้รับรอง 
สมาชิก อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  7  เสนอ  นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์ 
(นางสุดา  บุญส่ง)   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
     โดยมีนายสุชาติ  เชียงทอง 
     และนางดาหวัน  ลายภูษา  เป็นผู้รับรอง 
     พร้อมทั้งรับค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่  16 – 18  สิงหาคม 2560 
     เวลา 08.30 -  16.30 น. แลว้รายงานใหป้ระธานสภาองค์การบริหารสว่น
     ต าบลท่าเจ้าสนุกทราบภายในวันที่  20  สิงหาคม  2560    
     เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  การก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจ าปี  2561 (ในปีถัดไป) 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                 
ที่ประชุม    มีมติก าหนดสมัยประชุม  ดังนี้ 
     สมัยที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์  2561  ตั้งแต่วันที่  14 – 28  
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งต่อที่ประชุม 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)              

/นายก..... 
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นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ขอแจ้งเรื่องการท าบุญบูชาวัตถุมงคลพระพุทธเมตตา 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  คณะผู้ด าเนินการจัดสร้างพระพุทธเมตตาวัดร่มโพธิ์มโนธรรม 
     มีด าริในการจัดสร้างพระพุทธเมตตาขึ้น ณ  วัดร่มโพธิ์มโนธรรม   
     อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขนาด  9.9  เมตร    
     สูง  24  เมตร  งบประมาณ  30 ล้านบาท  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
     จึงบอกบุญมายังหน่วยงานท่านในการจ าหน่าย เหรียญพระพุทธเมตตา 
     -  เนื้อทองเค  องค์ละ  299  บาท  จ านวน  3  องค ์
     -   เนื้อทองทิพย์  องค์ละ  99  บาท  จ านวน  15  องค์ 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการการแปรญัตติ  ครั้งที่  1/2560    
วันที่  15  สิงหาคม  2560  เวลา  14.00  น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
รายช่ือผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอุดม  สุขรัตน์ สมาชิก  อบต.ท่าเจ้าสนุก อุดม  สุขรัตน์  
2 นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์ สมาชิก  อบต.ท่าเจ้าสนุก อ านวย  ศรีสวัสดิ์  
3 นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร สมาชิก อบต.ท่าเจ้าสนุก นพวรรณ์  พรหมนิมิตร  
4 นายสุรพล  บุญมี เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก สุรพล  บุญม ี  

 

เมื่อถึงเวลา  14.00  น.   ได้เปิดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (นายสุรพล  บุญมี   
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก   
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการ 
(นายสุรพล  บุญมี)   แปรญัตติ  ประกอบด้วย   
     1.นายอุดม  สุขรัตน์   
     2.นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร 
     3.นายอ านวย  ศรีสวัสดิ ์
     และได้ให้มีการรับค าแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
     ตั้งแต่วันที่  16 – 18 สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
     แล้วรายงานให้ประธานสภา ฯ ทราบ ภายในวันที่  20  สิงหาคม  2560 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
         -  

ระเบียบวารที่  3   เรื่อง  พิจารณา 
เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ ฯ 
(นายสุรพล  บุญมี)   เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
ที่ประชุม  มีมติให้นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร  ด ารงต าแหน่ง ประธาน ฯ 
  และนายอุดม  สุขรัตน์  ด ารงต าแหน่งเลขานุการ ฯ 
 

ประธานฯ    ตามท่ีสภาได้ก าหนดวันรับค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่  16 – 18  สิงหาคม 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   2560  เวลา 08.30 – 16.30 น.  นั้น  จึงขอให้ทุกท่านได้เวียนกันมา
     รับค าแปรญัตติ  ดังนี้  
     วันที่  16  สิงหาคม  2560  นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร 
     วันที่  17  สิงหาคม  2560  นายอุดม  สุขรัตน์ 
     วันที่  18  สิงหาคม  2560  นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์ 
ที่ประชุม    รับทราบ  พร้อมทั้งนัดประชุม  ในวันที่  19  สิงหาคม  2560 
     เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

 
/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวารที่  4   เรื่อง  อ่ืน  ๆ  (ถ้ามี) 
   -  
ประธานปิดประชุมเวลา   14.30  น. 
ปิดประชุมเวลา       14.30 น. 
 

อุดม  สุขรัตน์ 
(นายอุดม  สุขรัตน์) 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 
นพวรรณ์  พรหมนิมิตร 

(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร) 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการการแปรญัตติ   

ครั้งที่  2/2560    
วันที่  19  สิงหาคม  2560  เวลา  10.00  น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
รายช่ือผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นพวรรณ์  พรหมนิมิตร  
2. นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์ คณะกรรมการแปรญัตติ อ านวย  ศรีสวัสดิ์  
3. นายอุดม  สุขรัตน์ เลขานุการ ฯ อุดม  สุขรัตน์  

 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.   ได้เปิดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (นายสุรพล  บุญมี   
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก)   
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        -  
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ    ขอให้ทีป่ระชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  หากไม่มีผู้ใด 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   ขอแก้ไข  ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวารที่  3   เรื่อง  พิจารณา 
ประธานฯ    ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการรับค าแปรญัตติ 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   ในร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  ตั้งแต่วันที่   
  16 – 18  สิงหาคม  2560  นั้น  ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ 
  ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
ที่ประชุม  มีมติคงร่างเดิม 
 

ระเบียบวารที่  4   เรื่อง  อ่ืน  ๆ  (ถ้ามี) 
   -  
ประธานกล่าวปิดประชุม    เวลา 10.30  น. 
ปิดประชุมเวลา       10.30 น. 
 

อุดม  สุขรัตน์ 
(นายอุดม  สุขรัตน์) 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 
นพวรรณ์  พรหมนิมิตร 

(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร) 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 
 



 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
วันที่  19  สิงหาคม  2560  เวลา 13.00 น.  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางอิงอร  สุขสถาน อิงอร  สุขสถาน  
2 นายวรเทพ  ฤทธินาค วรเทพ  ฤทธินาค  
3 นายอุดม  สุขรัตน์ อุดม  สุขรัตน์  

เวลา 13.00 น. ของวันที่  19  สิงหาคม  2560  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
 

ระเบียบวาระท่ี 1              เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2               เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานฯ    ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
(นางอิงอร  สุขสถาน)      
ที่ประชุม    รบัรอง  

ระเบียบวาระท่ี 3               เรื่อง พิจารณาตรวจรายงานการประชุมในคราวประชุมสมัยสามัญ  
  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2560  วันที่  15  สิงหาคม  2560 
ประธานฯ                         สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอแนะหรือเพ่ิมเติม  แก้ไข 
(นางอิงอร  สุขสถาน)    รายงานการประชุมวันที่  15  สิงหาคม  2560  หรือไม่ 
ที่ประชุม                           มีมติคงเดิมไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 4               เรื่อง อ่ืนๆ 
                                                 ไม่มี 
 
ประธาน ฯ   กล่าวปิดประชุมเวลา  13.45  น. 
ปิดประชุม  เวลา  13.45  น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  

สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งที่  2/2560 
วันที่   24  สิงหาคม  2560   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 -  
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 -  
17 นางดาหวัน  ลายภูษา ส.อบต.ม. 8 ดาหวัน  ลายภูษา  
18 นางนิตยา  ศรีกล่ า ส.อบต.ม. 9 นิตยา  ศรีกล่ า  
19 นายสุรพล  บุญมี เลขานุการสภาฯ สุรพล  บุญมี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

 

 

 

 

 

 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2   ครั้งที่   2/2560 
วันพฤหัสบดีที่  24  สิงหาคม   2560   เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
***************************** 

เวลา  10.00 น. ที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 ได้เชิญประธานสภาจุดเทียนธูปบูชา  พระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม

แล้วด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
     - 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก   
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                ครั้งที่แล้ว  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2560  ถามท่ีประชุมมีท่านใด 
     ขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  หากไม่มีขอให้รับรอง 
     รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  พิจารณา  
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ 
     พ.ศ 2561  ค้างไว้ในวาระ 2 และ 3  (ขั้นแปรญัตต)ิ  และ  (ขั้นลงมติ) 
     จึงให้สภาได้พิจารณาในวาระ 2  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
     ได้แถลงต่อที่ประชุม 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ด าเนินการรับค าแปรญัตติ 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)  ในร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตั้งแต่วันที่ 
     16 – 18  สิงหาคม  2560  ปรากฏว่าไม่ผู้ใดขอแปรญัตติที่ประชุม 
     มีมติคงรา่งเดิม 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ชอมติที่ประชุม ในวาระ 2  และวาระ  3 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ   

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้สภาพิจารณาในการด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ 
(นายสุรพล  บุญมี)   โดยจะด าเนินการในลักษณะจ้างเหมาบริการ  ซึ่งปัจจุบันจะให้พนักงาน 
     เป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บจะมีปัญหาในเรื่องของเงินในการจัดเก็บ 
     ยังมีการค้างบิลหรือใบเสร็จยังไม่เป็นปัจจุบัน  ซึ่งไม่สอดคล้องและ 
     ไม่ตรงกันกับระบบบัญชี  จึงขอเสนอแนะให้ใช้ในลักษณะจ้างเหมา 
     โดยน าบิลไปเก็บ  กับผู้ที่ใช้บริการทิ้งขยะ และต้องน าเงินตามจ านวน 
     มาแลกกับบิลเงินสดที่จะต้องไปเก็บกับผู้รับบริการโดยอัตราค่าบริการ 
     ร้อยละ  15  เหมือนกันการเก็บค่าน้ าประปา 

/นายก อบต...... 
 



 
- 2 - 

 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   มีปัญหาการจัดเก็บค่าขยะ  คือ  การส่งเงินไม่ตรงกับจ านวนบิล 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  หรือใบเสร็จที่ออกไปให้  ท าให้เกิดปัญหากับระบบบัญชี  จึงเห็นควรให้สภา
     ได้พิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบุคคลมาจัดเก็บ  โดยให้อัตราร้อยละ  15  
     เหมือนกับการจัดเก็บระบบค่าน้ าประปา  ท าให้ลดปัญหาในเรื่องเงินและ
     ระบบบัญชี 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้ขอมติที่ประชุม 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ   

เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  นายพิสิษร์  เอ่ียมสะอาด  บ้านเลขที่  1564/297  หมู่บ้านพิบูล  ซอย  11 
(นายสุรพล  บุญมี)   ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพ  ได้บริจาค 
     เครื่องปริ้นเตอร์  ยี่ห้อ  Samsuny  รุ่น  Multifunction  Proxpress 
     M4070fR  ส าหรับส านักปลัด  จ านวน  1  เครื่อง   
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก    ที่ต้องแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกพิจารณา  เพ่ือจะได้ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  น าไปลงทะเบียนครุภัณฑ์ไว้  เพ่ือที่จะได้ด าเนินการในการจัดซ่อม   
     ซื้อหมึกต่าง ๆ  จะด าเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ถามที่ประชุม 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ   

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 



 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
วันที่  29  สิงหาคม  2560  เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางอิงอร  สุขสถาน อิงอร  สุขสถาน  
2 นายวรเทพ  ฤทธินาค วรเทพ  ฤทธินาค  
3 นายอุดม  สุขรัตน์ อุดม  สุขรัตน์  

เวลา 10.00 น. ของวันที่  29  สิงหาคม  2560  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
 

ระเบียบวาระท่ี 1              เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2               เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานฯ    ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
(นางอิงอร  สุขสถาน)      
ที่ประชุม    รบัรอง  

ระเบียบวาระท่ี 3               เรื่อง พิจารณาตรวจรายงานการประชุมในคราวประชุมสมัยสามัญ  
  สมัยที่  2  ครั้งที่  2/2560  วันที่  24  สิงหาคม  2560 
ประธานฯ                         สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอแนะหรือเพ่ิมเติม  แก้ไข 
(นางอิงอร  สุขสถาน)    รายงานการประชุมวันที่  24  สิงหาคม  2560  หรือไม่ 
ที่ประชุม                           มีมติคงเดิมไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 4               เรื่อง อ่ืนๆ 
                                                 ไม่มี 
 
ประธาน ฯ   กล่าวปิดประชุมเวลา  13.45  น. 
ปิดประชุม  เวลา  10.45                                         น.  
 
 
 
 
 
 

 
 


