
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
สมัยแรก 

วันที่   30  ธันวาคม  2564  เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าส+นุก 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเดชาธร  เชาว์เลขา นายอ าเภอท่าเรือ เดชาธร  เชาว์เลขา  
2 นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก จิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ  
3 นางณัฎฐินี  ศรีสวัสดิ์ ส.อบต. ม. 1 ณัฎฐินี  ศรีสวัสดิ์  
4 นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย ส.อบต. ม. 2 อรพิน  ร่วมเผ่าไทย  
5 นายวรเทพ  ฤทธินาค ส.อบต. ม. 3 วรเทพ  ฤทธินาค  
6 นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์ ส.อบต. ม. 4 อ านวย  ศรีสวัสดิ์  
7 นางนิตยา  กลิ่นประทุม ส.อบต .ม.5  นิตยา  กลิ่นประทุม  
8 นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร ส.อบต. ม. 6 นพวรรณ์  พรหมนิมิตร  
9 นายธีระ  กลิ่นสุคนธ์ ส.อบต. ม. 7 ธีระ  กลิ่นสุคนธ์  

10 นางดาหวัน  ลายภูษา ส.อบต. ม. 8 ดาหวัน  ลายภูษา  
11 นางนิตยา  ศรีกล่ า ส.อบต. ม. 9 นิตยา  ศรีกล่ า  
12 นายสุรพล  บุญมี ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก สุรพล  บุญมี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสายชล  อ้นเสน ท้องถิ่นอ าเภอท่าเรือ สายชล  อ้นเสน  
2 นายอุดมทรัพย์  ขาวดี ปลัดอ าเภอท่าเรือ อุดมทรัพย์  ขาวดี  
3 นางวิลัดดา  เคร่งจริง รองปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก วิลัดดา  เคร่งจริง  
4 นางสาวสุกัญญา  ยืนยง หัวหน้าส านักปลัด สุกัญญา  ยืนยง  
5 นางสุรีย์  นาครินทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง สุรีย์  นาครินทร์  
6 นายวีรภัทร  เกตุแพร รักษาการผู้อ านวยการกองช่าง วีรภัทร  เกตุแพร  
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
สมัยแรก 

วันพฤหัสบดีที่  30  ธันวาคม  2564  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

***************************** 
เวลา  10.00 น. เลขานุการสภาชั่วคราว (นายสุรพล  บุญมี  ปลัดองค์การบริหารส่วน 

ต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้เชิญประธานที่ประชุม (นายเดชาธร  เชาว์เลขา  
นายอ าเภอท่าเรือ)  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  หลังจากนั้นได้
กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

นายอ าเภอท่าเรือ    ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
(นายเดชาธร  เชาว์เลขา)   เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2564  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
จ านวน 9 คน  เรียบร้อยแล้วนั้น  อาศัยอ านาจตามความมาตรา 53  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
ข้อ 6 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลท่าเจ้าสนุก  ครั้งแรก 
ในวันที่  30  ธันวาคม  2564เวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 จึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ณ  บัดนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุมากที่สุดให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
     เป็นประธานสภาชั่วคราว 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   ได้ตรวจสอบผู้มีอายุสูงสุดให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นแห่งนี้ ได้แก่ 
(นายสุรพล  บุญมี)   นางดาหวัน  ลายภูษา  จึงขอเชิญท าหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 8 เรียน  นายอ าเภอท่าเรือ ท่านสมาชิกทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม
(นางดาหวัน  ลายภูษา)   ดิฉันนางดาหวัน  ลายภูษา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 8   ขออนุญาตด าเนินการ  ตามระเบียบวาระ 
ในการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  2   เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น  
(นายสุรพล  บุญมี) พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 ได้สรุปว่าวิธีเลือก

ประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นคนหนึ่งเห็นว่าสมควรให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาฯ และ 
ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ขอเชิญท่านประธานสภาชั่วคราว
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

ประธานสภาชั่วคราว ขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งประธานสภาและ 
(นางดาหวัน  ลายภูษา) และผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่าน 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 4 ขอเสนอ  นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร 
(นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 7 รับรอง 
(นายธีระ  กลิ่นสุคนธ์) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 2 รับรอง 
(นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย) 

/ประธานสภา..... 
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ประธานสภาชั่วคราว มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งประธานสภา ฯ 
(นางดาหวัน  ลายภูษา) เพ่ิมเติมหรือไม่ 
มติที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพิ่มเติม 
ประธานสภาชั่วคราว ขอประกาศว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
(นางดาหวัน  ลายภูษา) มีมติให้ นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร  ด ารงต าแหน่งประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกและขอพักการประชุม 15 นาที 
ขณะนี้ เวลา 09.45 น. 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น. เลขานุการสภาชัว่คราว  ได้เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุมและอ่านประกาศ 
แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  คือ   
นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร และเชิญท าหน้าที่ประธานที่ประชุม 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้ดิฉัน นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   ด ารงต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
     ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี  3   เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับสภาท้องถิ่น  
(นายสุรพล  บุญมี)   พ.ศ. 2554  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธาน 
     ให้น าความในข้อ 8 มาบังคับใช้อนุโลม 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งรองประธานสภา ฯ 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 9 ขอเสนอ  นายธีระ  กลิ่นสุคนธ์ 
(นางนิตยา  ศรีกล่ า) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 1 รับรอง 
(นางณัฎฐินี  ศรีสวัสดิ์) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 3 รับรอง 
(นายวรเทพ  ฤทธินาค) 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้สอบถามที่ประชุมมีผู้ใดจะเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรจะด ารงต าแหน่ง 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   รองประธานสภา  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
มติที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดเสนอ 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  จึงขอประกาศว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   มีมติให้นายธีระ  กลิ่นสุคนธ์  ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อที่สมควร ด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภา ฯ 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 7 ขอเสนอ  นายสุรพล  บุญมี 
(นายธีระ  กลิ่นสุคนธ์) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 5 รับรอง 
(นางนิตยา  กลิ่นประทุม) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 8 รับรอง 
(นางดาหวัน  ลายภูษา) 

 
/ ประธาน..... 
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ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้สอบถามที่ประชุมจะมีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
มติที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดเสนอ 
 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  จึงขอประกาศว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกมีมติให้  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   นายสุรพล  บุญมี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
     ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
 

ระเบียบวาระท่ี  5   การก าหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
     สมัยสามัญ  ประจ าปี 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอหารือ เรื่อง ของการก าหนดสมัยประชุม ประจ าปี 2565  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   เราจะเริ่มประชุมในเดือน มกราคม 2565 ซึ่งระหว่างวันที่  

4 – 18 มกราคม  2565  เปน็สมัยแรกของปี 2565  
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ   
       - ไม่มี – 
 

ประธานสภาฯ   กล่าวปิดประชุมเวลา  11.00  น. 
 

เลิกประชุม    เวลา  11.00  น. 
 
 

    (ลงชื่อ)           บันทึกรายงานการประชุม 
                  (นายสุรพล  บุญมี) 
 
 

    (ลงชื่อ)               
                (นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี 1/25665 
วันพฤหัสบดีที่  6  มกราคม 2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก นพวรรณ์  พรหมนิมิตร  
2 นายธีระ  กลิ่นสุคนธ์ รองประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก ธีระ  กลิ่นสุคนธ์  
3 นางณัฎฐินี  ศรีสวัสดิ์ ส.อบต. ม. 1 ณัฎฐินี  ศรีสวัสดิ ์  
4 นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย ส.อบต. ม. 2 อรพิน  ร่วมเผ่าไทย  
5 นายวรเทพ  ฤทธินาค ส.อบต. ม. 3 วรเทพ  ฤทธินาค  
6 นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์ ส.อบต. ม. 4 อ านวย  ศรีสวัสดิ์  
7 นางนิตยา  กลิ่นประทุม ส.อบต .ม.5  นิตยา  กลิ่นประทุม  
8 นางดาหวัน  ลายภูษา ส.อบต. ม. 8 ดาหวัน  ลายภูษา  
9 นางนิตยา  ศรีกล่ า ส.อบต. ม. 9 นิตยา  ศรีกล่ า  

10 นายสุรพล  บุญมี เลขานุการสภา ฯ สุรพล  บุญมี  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก จิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ  
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี 1/25665 

วันพฤหัสบดีที่  6  มกราคม 2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

***************************** 
เวลา  10.00 น. เลขานุการสภา  ได้เชิญประธานสภา ฯ  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

แล้วกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก  ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   สมัยแรก  ประจ าปี  2565  จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลท่าเจ้าสนุก  เข้าร่วมประชุมพร้อมการในวันนี้  เพ่ือให้นายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้แถลงนโยบาย 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้สอบถามที่ประชุมมีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่   
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ครั้งแรก   
     ในวันที่  30  ธันวาคม  2564  หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไข  ขอให้ที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง พิจารณา 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  แถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)     
เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
(นายสุรพล  บุญมี)    พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  
      มาตรา 58/5 ก่อนนายกองค์การบริหารสว่นต าบลเข้ารับหน้าที ่

ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ   
ทั้งนี้   ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   

นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกที่เคารพและ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
      ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก   

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก เมื่อวันอาทิตย์ที่  
28  พฤศจิกายน  2564  ผลการเลือกตั้งโดยกระผมนายจริวฒัน์  พิมพ์สุวรรณ  
ได้รับการไว้วางในจากประชาชนในเขตต าบลท่าเจ้าสนุกลงคะแนน
เลือกตั้งให้ได้รับต าแหน่งนายองค์การบริหารส่วนต าบลและ
คณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2564 
 
 

/ตามพระราชบัญญัติ..... 
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 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58 /5 
ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าเจ้าสนุก 

 ได้บรรลุถึงภารกิจ และพันธสัญญาที่ให้กับประชาชนและจะยึดมั่น 
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ภายใต้คติการท างานที่ว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
หลักคุณธรรม มีความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้
ท างานอย่างมีวิสัยทัศน์  มีความเสียสละและรับผิดชอบโดยยึดเอาผลประโยชน์
ของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสดุ  สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่เพ่ือเพ่ิมบทบาทให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารเพื่อประสานพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 บัดนี้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  จึงได้ก าหนด
นโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
โดยครอบคลุมถึงอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับปัจจุบัน
ขอบเขตของงานบริหารท้องถิ่น ได้ขยายตัวกว้างขึ้น  และเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ทุกมิติการบริหารงานเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวต าบลท่าเจ้าสนุก 
จ าต้องอาศัยความรู้ความสามารถ  และเทคโนโลยี ให้ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ จึงขอท าเรื่องนโยบายเสนอท่าน
ประธานสภาและท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
ให้ได้รับรับในแต่ละด้าน ดังนี้ 
นโยบายเร่งด่วน 
1. พัฒนาระบบน้ าประปาให้สะอาด และเพียงพอแก่ความต้องการ
ของประชาชน 
2. จัดให้มีระบบอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน 
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ บริเวณจุดเสียงภายใจต าบล 
4. ปรับปรุงระบบถนน  และท่อระบายน้ า พัฒนาสองข้างทางถนน 
ให้สะอาด  สวยงาม ทั้งสองฝั่ง 
5. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุม ให้แสงสว่าง ทั่วทั้งพ้ืนที่
6. พัฒนาระบบเสียงตามสายให้ครอบคลุม เสียงดังชัดเจน ทั่วทั้งพ้ืนที่ 
7. พัฒนาการบริหารจัดการขยะให้เป็นระบบ 
8. จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษหรือคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนและผู้
ที่สนใจภายในต าบลในส่วนของนโยบายหลักที่จะด าเนินการภายใน
ช่วงระยะ 4 ปี ได้แก่ 
 

/1.นโยบาย..... 
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 1. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย คือ จัดหา เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี 
และบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม ดังนี้ 
  1.1 จัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย 
  1.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะ และการคัดแยก
ขยะมูลฝอย 
  1.4 สร้างความสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่  
โดยปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  
  1.5 ปลุกจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  เป้าหมายคือพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และ 
วิถีชีวิตชุมชน ได้แก่ 
  2.1 จัดให้มีโครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  2.2 ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ประสบภัย 
  2.3 โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.4 ส่งเสริมสินค้าท่ีผลิตจากชุมชน และสินค้า 
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.5 จัดให้มีการรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
  2.6 พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพต่าง ๆ  
เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  2.8 จัดให้มีการพัฒนาความรู้ต่างๆ แก่ประชาชน 
เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านอาชีพ เป็นต้น 
 3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว 
  เป้าหมาย คือ ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยว ได้แก่   
   3.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
  3.2 ส่งเสริม สนับสนุน สื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรมการศึกษา การเรียนรู้ส าหรับเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
  3.3 อนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

/3.4 ส่งเสริม..... 
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  3.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  มุ่งหวัง 
ให้ประชาชนใช้หลักศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 
  3.5 สนับสนุนการกีฬาทุกประเภทของเยาวชน  
และประชาชน เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการ 
ออกก าลังกาย 
  3.6 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ส าหรับ 
ออกก าลังกายอย่างเพียงพอ 
  3.7 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
 4. นโยบายด้านการเกษตร 
  เป้าหมาย คือ พัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีความยัน่ยืน 
ได้แก่ 
  4.1 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อการเกษตร 
อย่างเพียงพอตลอดปี 
  4.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 
  4.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
  4.4 สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในต าบลท่าเจ้าสนุก  
ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน 
 5. นโยบายโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
  เป้าหมาย คือ น้ าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ได้แก่ 
  5.1 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา  
ถนน ทางเท้า รางระบายน้ า 
  5.2 พัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอกับความต้องการของชุมชน 
  5.3 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าแสงสว่าง
ตามตรอกและซอย 
  5.4 พัฒนาปรับปรุง สะพาน เขื่อน  ท่าชายแม่น้ า 
  5.5 จัดท า ปรับปรุงผังเมือง เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของท้องถิ่น  ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
 6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
  เป้าหมาย คือ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และบริหารงานโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ 
  6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารบ้านเมือง โดยการร่วมท า ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ และติดตาม
ประเมินผล 
  6.2 สร้างระบบการบริหารโดยเน้นหลัก
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส 
  6.3 พัฒนาบุคลากร/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้าง
ขวัญก าลังในในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

/6.4….. 
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  6.4 จัดหา  ปรับปรุง  อุปกรณ์  เครื่องใช้ส านักงาน  
สิ่งอ านวยความสะดวก  ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกอย่างเพียงพอ 
 7. นโยบายด้านเศรษฐกิจการคลัง 
 เป้าหมาย  คือ  พัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ  ได้แก่ 
  7.1 บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
ก่อให้เกิดประสิทธิผล และคุ้มค่า 
  7.2 พัฒนาการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมพูนรายได้  
ซึ่งจะท าให้งบประมาณเพ่ิมขึ้น สามารถน ามาพัฒนาองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
  7.3 จัดหาแหล่งเงินทุน หรืองบประมาณทุก
หน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฯลฯ 
 ท่านประธานสภาที่เคารพ  นโยบายด้านการบริหารที่ได้ 
แถลงไว้กับสภาแห่งนี้ เป็นไปตามกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมถึงแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน 
และกลุ่มชุมชนต่าง ๆ เป็นส าคัญ ซึ่งเป็นหัวใจของความส าเร็จ 
ในการพัฒนาท้องถิ่น  และผลประโยชน์ สมกับความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
 กระผม ขอให้ค าม่ันสัญญาต่อท่านประธานสภา และ 
สมาชิกสภาทุกท่านว่า กระผมจะมุ่งมั่นบริหารงานตามนโยบาย 
ที่แถลงไว้ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ตามท่ีประชาชนได้มอบความไว้วางใจ ให้กระผมเข้ามาบริหารท้องถิ่น
ในต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ในฐานะ
ตัวแทนของประชาชนในต าบลท่าเจ้าสนุกทุก ๆ คน กระผมจะ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ขอบธรรมด้วยความสัตย์จริง 
ขอขอบคุณครับ 
 

- ก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 2565 และ ประจ าปี 2566 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอหารือที่ประชุมโดยจะก าหนดสมัยประชุมของปี 2565  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    โดยก าหนดวนัที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
     สมัยที่ 2  
     และก าหนดวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 
     สมัยที่ 3 
     ในส่วนประจ าปี 2566 สมัยแรก ก าหนดวันที่  14-28 กุมภาพันธ์ 2566 
ที่ประชุม    เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง อ่ืน  
      - ไม่มี - 
 

ประธานสภาฯ   กล่าวปิดประชุมเวลา  10.50  น. 
 

เลิกประชุม    เวลา  10.50  น. 
 
 

    (ลงชื่อ)        สุรพล  บุญมี     บันทึกรายงานการประชุม 
                  (นายสุรพล  บุญมี) 
 
 

    (ลงชื่อ)           นพวรรณ์  พรหมนิมิตร   
                (นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่ 1/25665 
วันศุกร์ที่  25  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก นพวรรณ์  พรหมนิมิตร  
2 นายธีระ  กลิ่นสุคนธ์ รองประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก ธีระ  กลิ่นสุคนธ์  
3 นางณัฎฐินี  ศรีสวัสดิ์ ส.อบต. ม. 1 ณัฎฐินี  ศรีสวัสดิ ์  
4 นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย ส.อบต. ม. 2 อรพิน  ร่วมเผ่าไทย  
5 นายวรเทพ  ฤทธินาค ส.อบต. ม. 3 วรเทพ  ฤทธินาค  
6 นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์ ส.อบต. ม. 4 อ านวย  ศรีสวัสดิ์  
7 นางนิตยา  กลิ่นประทุม ส.อบต .ม.5  นิตยา  กลิ่นประทุม  
8 นางดาหวัน  ลายภูษา ส.อบต. ม. 8 ดาหวัน  ลายภูษา  
9 นางนิตยา  ศรีกล่ า ส.อบต. ม. 9 นิตยา  ศรีกล่ า  

10 นายสุรพล  บุญมี เลขานุการสภา ฯ 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 นางสุดา  บุญส่ง เลขานุการนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก สุดา  บุญส่ง  
5 นายวิรชาติ  บัวแช่ม ที่ปรึกษานายก อบต.ท่าเจ้าสนุก วิรชาติ  บัวแช่ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 1/25665 

วันศุกร์ที่  25  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

***************************** 
เวลา  10.00 น. เลขานุการสภา  ได้เชิญประธานสภา ฯ  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

แล้วกล่าวเปิดการประชุมสภา  หลังจากนั้นด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตามที่สภาได้ก าหนดสมัยประชุม  สมัยที่  2  ประจ าปี  2565  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   ตั้งแต่วันที่  14  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2565 
     มีก าหนด  15  วัน  จึงได้เรียกประชุมสภาเพ่ือพิจารณาข้อราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2565  
(วันนี้) 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  เรื่อง เพ่ือทราบ การรายงานการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
     ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้แถลงต่อที่ประชุม 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732  
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดแนวทางการ 
ปฏิบัติส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีความว่า 

(1)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามข้อ  29  (3)  
และข้อ  30 (5)  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  นั้น  กรอบระยะ ดังกล่าวให้คณะ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็น  
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้  สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตาม
ความเหมาะสม  ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ 

ผลจากการติดตามและประเมินผลปรากฏว่า 
1.ผลคะแนนจากการแจกแบบสอบถามการพิจารณาการ

ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  แต่คณะกรรมการติดตาม  และ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
จ านวน  8  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  100 
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คะแนนการพัฒนาติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

     ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  เท่ากับร้อยละ  93.25   
      คณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าเจ้าสนุก  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  เท่ากับ  92.63 

2. ผลการส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายการด าเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

มีจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 169 โครงการ 

จ านวนโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รวมทั้งสิ้น  119 โครงการ 

ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายการด าเนินโครงการเท่ากับ
ร้อยละ  70.41 

3.การวัดผลในเชิงคุณภาพ  จากการแจกแบบสอบถาม 
เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนภายในต าบลท่าเจ้าสนุก   
ที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
จ านวน  363 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามที่ตอบกลับแบบสมบูรณ์ 
จ านวน  356  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  98.07 

      ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ  77.25 

     ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ดังนี้ 

      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     คะแนนความพึงพอใจ  8.00  คะแนน  แปลความได้ว่าความพึงพอใจของ 

ประชาชนอยู่ในระดับมาก 
      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     คะแนนความพึงพอใจ  7.92  คะแนน แปลความได้ว่าความพึงพอใจของ 

ประชาชนอยู่ในระดับมาก 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  การกีฬา  และการท่องเที่ยว 
คะแนนความพึงพอใจ  8.16  คะแนน  แปลความได้ว่าความพึงพอใจของ 
ประชาชนอยู่ในระดับมาก 

      4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
คะแนนความพึงพอใจ  8.05  คะแนน  แปลความได้ว่าความพึงพอใจของ 
ประชาชนอยู่ในระดับมาก 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
คะแนนความพึงพอใจ  8.01  คะแนน  แปลความได้ว่าความพึงพอใจของ 
ประชาชนอยู่ในระดับมาก 

/6.ยุทธศาสตร์..... 
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 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
คะแนนความพึงพอใจ  8.22  คะแนน  แปลความได้ว่าความพึงพอใจของ 
ประชาชนอยู่ในระดับมาก 
 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการคลัง 
คะแนนความพึงพอใจ  8.18  คะแนน  แปลความได้ว่าความพึงพอใจของ 
ประชาชนอยู่ในระดับมาก 

ที่ประชุม    มีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว     
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   (การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  สมัยสามญั   

สมัยที่ 1/2565  เมื่อวันที่  6  มกราคม  2565)  มีผู้ใดขอแก้ไข 
รายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรอืไม่  หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขขอให้ 
ที่ประชุมรับรอง 

ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง พิจารณา 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2565  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   โอนเพ่ิม 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   - โครงการปรับปรุงถนนลอดใต้สะพานมนตรี หมู่ที่ 1  

จ านวน  287,500.-  บาท  ตามแบบแปลนของกองช่าง  
อบต.ท่าเจ้าสนุก 

     - โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 6 (บ้านสฎางค์) 
     จ านวน  203,700.- บาท ตามแบบแปลนของกองช่าง 
     อบต.ท่าเจ้าสนุก 
     -  โครงการวางท่อระบายน้ าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 2  

(ทางเข้าลานตากข้าว)  จ านวน  454,500.- บาท 
ตามแบบแปลนของกองช่าง อบต.ท่าเจ้าสนุก 
-  จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printre แบบแคร่ยาว 
มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์ 

     มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  136  คอลัมน์  มีความเรว็ 
ขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง  ขนาด  10 ตัวอักษรต่อนิ้ว  ได้ไม่น้อยกว่า  
400 ตวัอักษรต่อนาที 
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  360x360 dpi มีหน่วยความจ า 
แบบ Input Buffre ไม่น้อยกว่า 128 KB  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)   
แบบ Parallel  หรือ USB 1.1   หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1  ช่อง 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ 
ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนธันวาคม  2564  จ านวน  23,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเพ่ือระบายน้ าพร้อมถมดิน  หมู่ที่ 3 
จ านวน  500,000.-  บาท 
รวมโอนเพิ่ม  1,468,700.- บาท 

/โอนลด..... 
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     โอนลด 
     -  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเพ่ือระบายน้ าพร้อมถมดิน  หมู่ที่ 3 
     จ านวน  1,349,800.- บาท 
     -  โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจงกลณี  

หมู่ที่ 5  จ านวน  118,900.- บาท 
รวมโอนลด  1,468,700.- บาท 
 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้สอบถามที่ประชุมจะมีผู้ใดจะสอบถามในรายละเอียดการโอนงบประมาณ  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 หรือไม่  หากไม่มีผู้ใดจะสอบถาม 

ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 
 

     การแต่งตั้งคณะกรรมการสภา 
     -  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมเสนอจ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
ที่ประชุม    มีมติจ านวน  3  คน 
 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ประชุมเสนอผู้ที่สมควรหรือเหมาะสมด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   ตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ  คนที่  1  โดยมีผู้รับรอง  จ านวน  2  ท่าน 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 4 เสนอ  นายวรเทพ  ฤทธินาค 

(นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์)   
สมาชิกสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 2 รับรอง 

(นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 9 รับรอง 

(นายนิตยา  ศรีกล่ า) 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ให้สอบถามที่ประชุมมีผู้ใดจะเสนอผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่ง  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดเสนอ 
 

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 5 เสนอ  นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
(นางนิตยา  กลิ่นประทุม)   การประชุมสภา คนที่ 2 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 4 รับรอง 

(นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์)    

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 8 รับรอง 
(นางดาหวัน  ลายภูษา)   

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมเสนอผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจรายงาน  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   การประชุมสภา  คนที่  2 
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดเสนอ 
 

 
 
 
 

/ สมาชิก..... 
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สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 1 เสนอ  นางดาหวัน  ลายภูษา   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 

(นางณัฎฐิณี  ศรีสวัสดิ์)     การประชุมสภา  คนที่  3 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 5 รับรอง 

(นางนิตยา  กลิ่นประทุม)   

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 3 รับรอง 

(นายวรเทพ  ฤทธินาค)   

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะด ารง  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   ต าแหน่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ  เพ่ิมเตมิหรือไม่ 
     หากไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมขอประกาศว่า คณะกรรมการ 

ตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ  มีจ านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย   1. นายวรเทพ  ฤทธินาค 
  2. นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย 
  3. นางดาหวัน  ลายภูษา 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 
 

     - การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติ  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   งบประมาณ 
ที่ประชุม    มีมติก าหนด  3  ท่าน 
 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมเสนอผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งคณะกรมการแปรญัตติ  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   คนที่ 1  โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 5 เสนอ  นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์ 
(นางนิตยา  กลิ่นประทุม)   

สมาชิกสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 2 รับรอง 

(นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 8 รับรอง 
(นางดาหวัน  ลายภูษา)   

ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม 
 

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 3 เสนอ  นางนิตยา  ศรีกล่ า  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

(นายวรเทพ  ฤทธินาค)   

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 4 รับรอง 

(นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์)    

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 5 รับรอง 

(นางนิตยา  กลิ่นประทุม)   

ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม 
 

สมาชิกสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 2 เสนอ  นางณัฎฐินี  ศรีสวัสดิ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

(นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 9 รับรอง 

(นางนิตยา  ศรีกล่ า) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 5 รับรอง 

(นางนิตยา  กลิ่นประทุม)  
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม 

/ประธาน..... 
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ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอประกาศว่า  คณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   จ านวน  3  ท่าน ประกอบด้วย 
     1. นายอ านวย   ศรีสวสัดิ ์
     2. นางนิตยา  ศรีกล่ า 
     3. นางณัฎฐินี  ศรสีวัสดิ ์
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 
     -  การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนจากสภา ฯ  เข้าร่วมเป็น  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ   
(นายสุรพล  บุญมี)    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
     พ.ศ. 2561 หมวดที่ 1  องค์กรจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ 8 ให้บรหิารแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ก าหนดให้  ประกอบด้วย สมาชกิสภาท้องถิ่นที่สภาคัดเลือก  จ านวน 
3 คน โดยมีวาระ 4 ปี ครบวาระเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมด าเนินการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 1   
สมาชิกสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 2 เสนอ  นางนพวรรณ  พรหมนิมิตร  
(นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย)   เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 8 รับรอง 
(นางดาหวัน  ลายภูษา)   

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 5 รับรอง 

(นางนิตยา  กลิ่นประทุม)  
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่ง  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   คณะกรรมการพัฒนา  คนที่  1  (เพ่ิมเติม) 
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม 
 

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 4 เสนอ  นายธีระ  กลิ่นสุคนธ์   
(นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์)    เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 2 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 9 รับรอง 

(นางนิตยา  ศรีกล่ า) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 1 รับรอง 

(นางณัฎฐินี  ศรีสวัสดิ์) 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมในส่วนของคณะกรรมการท้องถิ่น คนที่ 2  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพิ่มเติม 
 

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 7 เสนอ  นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย   
(นายธีระ  กลิ่นสุคนธ์)   เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 3 

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 3 รับรอง 

(นายวรเทพ  ฤทธินาค)   

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 4 รับรอง 

(นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์) 
/ประธานสภา..... 
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ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม 
 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอประกาศว่าผู้ที่จะด ารงต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของ  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก  ประกอบด้วย 
     1. นางนพวรรณ  พรหมนิมิต 
     2. นายธีระ  กลิน่สุคนธ ์
     3. นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย 
 

-  แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตัวแทนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  

เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์   
(นายสุรพล  บุญมี)    เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร 

จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ. 2561   
ข้อ  12  (3)  ก าหนดได้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นมอบหมาย จ านวน  2  คน  ซึ่งคณะกรรมการ 
ในส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้หมดวาระลง 
เนื่องจากพ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภาองสภาองค์การบริหารสว่นท้องถิ่น  
ตาม ข้อ 14 (7) 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เข้าไปด ารงต าแหน่งคณะกรรมการหลักประกัน  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   สุขภาพ  คนที่  1 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่ 2 เสนอ  นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร 

(นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย)   เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ  คนที่  1 

รองประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  รับรอง 

(นายธีระ  กลิ่นสุคนธ์)   

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่  9  รับรอง 

(นายนิตยา  ศรีกล่ า) 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้ที่ด ารงต าแหน่ง  คณะกรรมการหลักประกัน  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   สุขภาพ  คนที่  1  เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดเสนอ 
 

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่ 5 เสนอ  นายธีระ  กลิ่นสุคนธ์    
(นางนิตยา  กลิ่นประทุม) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่ 2 รับรอง 

(นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่ 8 รับรอง 

(นางดาหวัน  ลายภูษา) 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่ง คณะกรรมการ  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   หลักประกันสุขภาพ  คนที่  2 
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดเสนอ 
 

 
/ประธาน..... 
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ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  จึงขอประกาศว่าสภามีมติให้สมาชิกสภา  ฯ  จ านวน  2  ท่าน  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ  ประกอบด้วย 

1. นางนพวรรณ  พรหมนิมิตร 
2. นายธีระ  กลิน่สุคนธ ์

ที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

     -  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลท่าเจ้าสนุก 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอเชิญนายกได้แถลงต่อที่ประชุม  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ตามระเบียบกระกรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
     พ.ศ. 2561 
      ข้อ 8 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศ 
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสบิวันนบัแต่วันที่ผู้บรหิารท้องถิ่น 
เห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอ าเภอและจังหวัดทราบด้วย 
 ข้อ 10 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ส่งร่างแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลง 
ให้สภาองค์การบริหารต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน   
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแล้ว   
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ 

     บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
     ตามท่ี  3/2565  จ านวน  9 หน้า  ขอแก้ไขหน้าที่  5  โครงการที่ 1 

     แก้ไขเป็น 

     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
     ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์กรพัฒนาด้านการส่งเสริมและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

     1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อม 

     1.1 แผนงานสาธารณสุข 

     งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
โครงการ  โครงการเงินอุดหนุนศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลส าหรับ
ผู้ป่วยโควิด – 19 ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าเรือ ณ  ท่าเรือน้ าลึก  
ต าบลศาลาลอย  

     วัตถุประสงค์ 
- เพ่ืออุดหนุนงบประมาณส าหรับการจัดตั้งศูนย์พักคอยและ

โรงพยาบาลสนามส าหรับผู้ป่วยโควิด – 19 ในพื้นที่อ าเภอท่าเรือ 

/เป้าหมาย..... 
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     เป้าหมาย 
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการจัดตั้งศูนย์พักคอยและโรงพยาบาล 
สนามส าหรับผู้ปว่ยโควิด – 19  ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าเรือ 
งบประมาณ  ปี  2565  จ านวน  170,000.- บาท 
ผลคาดว่าจะได้รับ 
อ าเภอท่าเรือมีศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามส าหรับรองรับผู้ป่วย 
โควิด -19 
  

โครงการที่ขอแก้ไข  หน้าที่  7  โครงการที่  14  ขอแก้ไขเป็น 
โครงการ – โครงการปรับปรุงถนนลอดใต้สะพานมนตรี หมู่ที่ 1 
เป้าหมาย   

ด าเนินการปรับปรุงถนน  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาวรอบใน 
เฉลี่ย  84  เมตร  รอบนอกเฉลี่ย  97.5  เมตร  หนา  0.15  เมตร   
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
งบประมาณ   

ปี  2565  จ านวน  300,000.- บาท  
 

โครงการที่ขอแก้ไขหน้าที่  7  โครงการที่  15  ขอแก้ไขเป็น 
โครงการ  -  โครงการปรับปรุงถนน  หมู่ที่ 2  -  หมู่ที่ 6   
บริเวณคลองส่งน้ าชลประทาน 
เป้าหมาย   

ด าเนินการปรับปรุงถนนขนาดที่  4 เมตร  หนา  1,000  เมตร  
หนา 0.15  เมตร  พร้อมไหล่ทาง  2  ด้าน 
งบประมาณ   

ปี  2565  จ านวน  3,000,000.- บาท 
ตัวชี้วัด   

ปรับปรุงถนนความยาวประมาณ  1,000  เมตร 
 

โครงการที่ขอแก้ไข  หน้า  2  โครงการที่  1 
โครงการ - โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  เพ่ือระบายน้ าพร้อมถมดิน ม.3 
งบประมาณ   

ปี  2565  จ านวน  500,000.-  บาท 
 

โครงการที่ขอแก้ไข  หน้าที่  11  โครงการที่  27 
โครงการ  -  ปรับปรุงถนน  หมู่ที่  3  ซอยมารวย 
เป้าหมาย   

ด าเนินการปรับปรุงถนน  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ความยาว   
134  เมตร  ขนาด  0.15  เมตร   
งบประมาณ  

ปี  2565  จ านวน  310,000.- บาท 
ตัวชี้วัด   

ปรับปรุงถนนความยาว  งบประมาณ  100  เมตร 
 

/โครงการ..... 
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โครงการที่ข้อแก้ไข  หน้าที่  15  โครงการที่  35 
โครงการ – โครงการปรับปรุงถนน  หมู่ที่  5  บริเวณถนนโค้งยายเมี้ยน 
ทางเข้าอุตุนิยมวิทยา 
เป้าหมาย  

ด าเนินการปรับปรุงถนนขนาดกว้าง  3  เมตร   
ยาว  562  เมตร  หนา  0.15  พร้อมไหล่ทางทั้ง  2  หน้า 
งบประมาณ   

ปี  2565  จ านวน  1,300,000.- บาท 
ตัวชี้วัด    

ปรับปรุงถนนตามยาวประมาณ  500  เมตร 
 

โครงการที่ขอแก้ไข  หน้าที่  17  โครงการที่  61 
โครงการ  -  โครงการว่างท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 6 
เป้าหมาย   

ด าเนินการวางท่อระบายน้ า  ขนาดท่อ Ø  0.80  เมตร 
ความยาว  68  เมตร  จ านวน  12  ท่อน  พร้อมบ่อพัก ขนาด 1x1 เมตร 
พร้อมฝาบ่อพัก คสล. 
งบประมาณ    

ปี  2565  จ านวน  210,000.- บาท 
ตัวชี้วัด   

วางท่อระบายน้ า  ยาวประมาณ  60  เมตร 
 

โครงการที่ขอแก้ไข  หน้าที่  51  โครงการที่  52  แก้ไข้เป็น 
โครงการ  -  โครงการปรับปรุงการ  หมู่ที่  9 
เป้าหมาย   

ด าเนินการปรับปรุงถนน  ขนาดกว้าง  3  เมตร   
ยาว  67  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมตอกเข็มป้องกันตลิ่งพัง 
งบประมาณ   

450,000.-  บาท   ปี  2565 
ตัวชี้วัด   

ปรับปรุงถนนความยาวประมาณ  60  เมตร 
 

โครงการข้อแก้ไข  หน้า  8  โครงการที่  17 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่3  พัฒนาการผลิตภาคเกษตรอุตสาหกรรม   
การค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
4.ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเกษตร 
4.1 แผนงานการเกษตร   
งานส่งเสริมการเกษตร 
 

/โครงการ..... 



- 11 - 
 

โครงการ  - โครงการวางท่อระบายน้ าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 2  
บริเวณลานตากเข้า 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือใช้ในระบายน้ า  และกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร 
เป้าหมาย 
 ด าเนินการวางท่อระบายน้ าหมู่ที่ 2  บริเวณทางเข้าลานตากข้าว 
งบประมาณ    

ปี 2565  จ านวน  460,000.- บาท 
ตัวชี้วัด   

วางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2  ความยาวประมาณ 90  เมตร 
ผลจาการว่าจะได้รับ   
เกษตรกรมีแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรกรรมที่มีคุณภาพและเพียงพอตลอดปี 
 

-  การโอนสาธารณูปโภคของหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นสาธารณะประโยชน์  
(หมู่บ้านมะลิวัลย์) 

เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้รับแจ้งจากหมู่บ้าน 
(นายสุรพล  บุญมี)    มะลิวัลย์  ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ต าบลท่าเจ้าสนุก  อ าเภอท่าเรือ   
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ว่ามคีวามประสงค์จะยกสาธารณูปโภค 

ให้เป็นสาธารณะประโยชน์  ประกอบด้วย  ถนนภายในหมู่บ้าน  ท่อระบายน้ า   
ท่อประปา  สวน  ทางเท้า  ฯลฯ  ทางองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ร่วมกับ
เจ้าของโครงการได้จัดประชุมประชาคมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  (ผู้ที่ได้อาศัย/ผู้ซื้อ)  
ครั้งแรกจัดซื้อในวันที่  24  มกราคม  2565  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเจ้าสนุก   เข้าร่วมจ านวน   17   ครัวเรือน   ผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้ซื้อที่ดิน  และวันที่  30 มกราคม  2565 ได้นัดประชุมอีกครั้ง
และมีมติให้ส่วนใหญ่ให้ยกสาธารณูปโภคให้เป็นสาธารณะประโยชน์ 

ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  ว่าด้วยการโอนสาธารณูปโภค
ให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน และ 
การขออนุมัติด าเนินการเพ่ือการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือด าเนินการ 
จดทะเบียนโอนทรัพย์สินให้เป็นสาธารณูปโภค   พ.ศ. 2559  ข้อ 18  
บัญญัติว่าในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินประสงค์จะลดทะเบียนโอนทรัพย์สิน 
ให้เป็นสาธารณะประโยชน์ให้ผู้จัดสรรที่ดินแจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยงาน 
ผู้รับโอนทรัพย์สินทราบและให้ส่งมอบเงินค่าบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค 
ที่ผู้จัดสรรที่ดินต้องรับผิดชอบเมื่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้จดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็น
สาธารณะประโยชนแ์ละให้ผู้จัดสรรที่ดินพ้นจากหน้าที่  บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค 
ที่ได้จัดให้มีข้ึนเพ่ือการจัดสรรที่ดินตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา/สอบถามในรายละเอียด 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดสอบถาม 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  จึงขอมติที่ประชุม 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 

/ประธาน..... 
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     - การจัดรูปที่ดิน 
เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตามที่นายช่างรังวัด (นายบุญมี)  ได้ประสานทางโทรศัพท์ว่า   
(นายสุรพล  บุญมี)    ว่า การจัดรูปที่ดินบริเวณ หมู่ที่  1  ต าบลท่าเจ้าสนุก  ติดต่อกับ 

ต าบลจ าปา  มีการปรับปรุงแปลงโฉนดที่ดิน  ซึ่งแนวเขตต าบลพาดผ่าน
แปลงที่ดินบางแปลงท าให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าที่ดินแปลงดังกล่าว 
จะลงที่หน้าโฉนดที่ดินว่าเป็นต าบลใด  จึงได้ตอบไปว่าให้สอบถามกับ
เจ้าของที่ดินว่าจะยินดีอยู่กับต าบลท่าเจ้าสนุกหรือจ าปา  ประกอบกับ 
ได้มีการประชุมของคณะกรรมการจัดรูที่ดิน  โดยส่วนขององค์การบรหิารสว่น
ต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้ส่งผู้แทน คือ  นายวีรภัทร  เกตุแพร  นายช่างโยธา  
เข้าร่วมประชุม  จึงน าความไปหารือก านันต าบลท่าเจ้าสนุก  และ
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  1  ต าบลท่าเจ้าสนุก  โดยให้ความเห็นสรปุวา่   
ตามแผนที่การจัดรูปที่ดินบริเวณแปลงที่ดินแปลงเลขที่  5  เลขที่  1   
และเลขที่  4  ให้ก าหนดเป็นส่วนของต าบลจ าปา  ในสว่นแปลงที่ดิน   
8-1  เต็มแปลง  เป็นส่วนของท่าเจ้าสนุกถนนสายรองขอให้เป็นตามแนว
เขตเดิม (แนวเขตต าบล) 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอมติที่ประชุม 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่อง  อ่ืน ๆ     
      - ไม่มี – 
ประธานสภาฯ   กล่าวปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 

เลิกประชุม    เวลา  11.30  น. 
 
 

    (ลงชื่อ)        สุรพล  บุญมี      บันทึกรายงานการประชุม 
                  (นายสุรพล  บุญมี) 
 
 

 (ลงชื่อ)       ดาหวัน  ลายภูษา ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นางดาหวัน  ลายภูษา) 
 
 (ลงชื่อ)       อรพิน  ร่วมเผ่าไทย กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย) 
 
 (ลงชื่อ)       วรเทพ  ฤทธินาค  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายวรเทพ  ฤทธินาค) 
 

 
    (ลงชื่อ)           นพวรรณ์  พรหมนิมิตร      
                (นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่ 1/2565 

วันจันทร์ที่  15  สิงหาคม  2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก นพวรรณ์  พรหมนิมิตร  
2 นายธีระ  กลิ่นสุคนธ์ รองประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก ธีระ  กลิ่นสุคนธ์  
3 นางณัฎฐินี  ศรีสวัสดิ์ ส.อบต. ม. 1 ณัฎฐินี  ศรีสวัสดิ ์  
4 นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย ส.อบต. ม. 2 อรพิน  ร่วมเผ่าไทย  
5 นายวรเทพ  ฤทธินาค ส.อบต. ม. 3 วรเทพ  ฤทธินาค  
6 นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์ ส.อบต. ม. 4 อ านวย  ศรีสวัสดิ์  
7 นางนิตยา  กลิ่นประทุม ส.อบต .ม.5  นิตยา  กลิ่นประทุม  
8 นางดาหวัน  ลายภูษา ส.อบต. ม. 8 ดาหวัน  ลายภูษา  
9 นางนิตยา  ศรีกล่ า ส.อบต. ม. 9 นิตยา  ศรีกล่ า  

10 นายสุรพล  บุญมี เลขานุการสภา ฯ 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 นางสุดา  บุญส่ง เลขานุการนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก สุดา  บุญส่ง  
5 นายวิรชาติ  บัวแช่ม ที่ปรึกษานายก อบต.ท่าเจ้าสนุก วิรชาติ  บัวแช่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่ 1/2565 

วันจันทร์ที่  15  สิงหาคม  2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

***************************** 
เวลา  10.00 น. เลขานุการสภา ฯ ได้เชิญประธานสภา ฯ  จุดเทียนธูปบูชาพระรตันตรัย 

แล้วเสร็จเปิดประชุมสภา ฯ  แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม  ตามล าดับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา   
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ในวันที่  15 – 29 สิงหาคม 

2565   
ดังนั้น  เพื่อให้การพิจารณาข้อราชการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงเชิญประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกในวันนี้  วันที่  15  สิงหาคม  2565   
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

ที่ประชุม     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสภา 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครัง้ที่  1 

ประจ าปี 2565  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ 
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข 
 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
ที่ประชุม    มีมติรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง พิจารณา 
     -  การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งท่ี 4/2565 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอเชิญฝ่ายบริหารได้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจงต่อที่ประชุม 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)     
เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  เรียน ประธานสภา/รองประธานสภา/ท่านผู้บรหิารและสมาชิกสภา   
(นายสุรพล  บุญมี)    อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
     การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2651 – 2565) 
     ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่  4/2565  โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้
     หน้าที่ 9  - โครงการที่  19  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
     แก้ไขครั้งที่ 3/2564 
     แก้ไขเป็น 
     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
     ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

/ยุทธศาสตร์..... 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพ้ืนฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง (แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน  
ทางเท้า รางระบายน้ า) 
- โครงการวางท่อระบายน้ า  หมูท่ี่  2  บริเวณประตูน้ า – กลุ่มบ้าน 
คุณธรรมนูญ 
เป้าหมาย  
ด าเนินการวางท่อระบายน้ าบริเวณประตูน้ า – กลุ่มบ้าน 
คุณธรรมนูญ 
งบประมาณ 
ปี  2565  จ านวน  500,000.- บาท 
ตัวชี้วัด 
ท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 ความยาวประมาณ 100 เมตร หน้าที่ 21 
โครงการที่ 26 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข  
ครั้งที่ 3/2564  แก้ไขเป็น 
- โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 3 บริเวณกลุ่มบ้านคุณสมชาย – 
กลุ่มบ้านคุณวรเทพ   
เป้าหมาย 
ด าเนินการวางท่อเลียบถนน  หมู่ที่ 3 บริเวณกลุ่มบ้านคุณสมหมาย –  
กลุ่มบ้านคุณวรเทพ 
งบประมาณ 
69,000.- บาท  ปี 2565 
ตัวชี้วัด  ท่อระบายน้ า  หมู่ที่  3  ความยาวประมาณ 20  เมตร 
-  โครงการปรับปรุงเส้นทางสัญจร  หมู่ที่ 6  บริเวณทางเข้าวัดสฎางค์ 
ศาลาการเปรียญ 
เป้าหมาย 
ด าเนินการลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรบริเวณทางเข้า 
วัดสฎางค์ – ศาลาการเปรียญ  หมู่ที่ 6 
งบประมาณ 
ปี 2565  จ านวน  353,000.- บาท 
(ฉบับที่  16 โครงการที่  38  แผนพัฒนาท้องถิ่น  2561 – 2565  
แก้ไขฉบับที่  3/2564 
(ฉบับที่ 17 โครงการที่ 40 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   
แก้ไข  ครั้งที่  3/2564) 
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่ที่ 6  กลุ่มบ้านคุณสมชาย 
เป้าหมาย 
ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านคุณสมชาย 
งบประมาณ 
ปี  2565  จ านวน  20,000.- บาท 

/ตัวชี้วัด..... 
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ตัวชี้วัด 
ร่างระบายน้ า หมู่ที่ 6 ความยาวประมาณ 20 เมตร 

นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนครั้งนี้เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   พ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเพ่ือความสะดวกในการ 

ด าเนินชีวิต 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่  หากไม่มีผู้ใดของซักถาม  ขอมติที่ประชุม  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 
 

- การแก้ไขเป็นเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ครั้งที่  1/2565 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ฝายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจงต่อที่ประชุม 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)     
เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   
(นายสุรพล  บุญมี)    ครั้งที่ 1/2565  มีดังนี ้
     - หน้าที่ 85 โครงการที่  16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
     โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 7  
     วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีสถานที่สนามเด็กเล่นส่งเสริมออกก าลังกายและ 

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
     เป้าหมาย 
     ด าเนินการเทคอนกรีตก่อสร้างพ้ืนสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 7 
     งบประมาณ 
     ปี 2566  2567  และ  2568  ปีละ  277,400.- บาท 
     ตัวชี้วัด 
     ก่อสร้างพ้ืนสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 7 พ้ืนที่ประมาณ  300 ตารางเมตร 
     ผลคาดว่าจะได้รับ 
     เด็กและเยาชนได้ใช้พ้ืนที่ในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพและมีพัฒนาการ 

ที่เหมาะสม 
     - หน้าที่ 93 โครงการที่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
     โครงการปรับปรุงถนนสายดอนพรหม หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านคุณสมเกียรติ – 
     สะพานดอนพรหม 
     เป้าหมาย 
     ด าเนินการเทคอนกรีตและลงลูกรังหรือหินคลุกไหล่ทางบริเวณถนน 

สายดอนพรม หมู่ที่ 2 
     งบประมาณ 
     ปี 2566  2567  และ  2568  จ านวนงบประมาณปีละ 

929,000.- บาท 
     ตัวชี้วัด 
     ปรับปรุงถนน หมู่ที่ 2  ระยะทางประมาณ  400 เมตร 

/ - หน้า 92…. 
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     - หน้าที่ 92 โครงการที่  3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
     โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  เพ่ือระบายน้ าพร้อมถมดิน หมู่ที่ 3  
     งบประมาณ 
     ปี 2566  2567  และ  2568  ปีละ  1,468,000.- บาท 
     ตัวชี้วัด 
     ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ความยาว ประมาณ 40 เมตร 
     - หน้าที่ 112 โครงการที่  1  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
     โครงการจ้างเหมาออกแบบเพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง  และซ่อมแซมบริเวณ 
     บึงสวนพริก หมู่ที่  9   ต าบลท่าเจ้าสนุก  
     งบประมาณ 
     ปี 2566  2567  และ  2568  งบประมาณ ปีละ  450,000.- บาท 
     - หน้าที่ 116 โครงการที่  13  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
     โครงการว่างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 4 บริเวณกลุ่มบ้านคุณเจี๊ยบ –  

ถนนทางเข้า หมู่ที่ 4 (ศาลา SML) 
     เป้าหมาย 
     ด าเนินการวางท่อระบายน้ าบริเวณกลุ่มบ้านคุณเจี๊ยบ – ถนนทางเข้า  

หมู่ที่  4 (ศาลา SML) 
     งบประมาณ 
     ปี 2566  2567  และ  2568  จ านวนเงิน ปลีะ  137,000.- บาท 
     - หน้าที่ 124 โครงการที่  36 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
     โครงการปรับปรุงเส้นทางสัญจร หมู่ที่ 9 บริเวณถนนหลังบ้านคณุสมศักดิ์ 
     เป้าหมาย 
     ด าเนินการเทคอนกรีตและลงลูกรังหรือหินคลุกรองพ้ืนทางบริเวณ 

เส้นทางสัญจร หมู่ที่ 9 
     งบประมาณ 
     ปี 2566  2567  และ  2568  จ านวนปีละ  369,800.- บาท 
     - หน้าที่ 128 โครงการที่  48  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
     โครงการปรับปรุงเส้นทางสัญจร  หมู่ที่ 3  บริเวณซอยมารวย 
     เป้าหมาย 
     ด าเนินการเทคอนกรีตและลงลูกรังหรือหินคลุกไหล่ทางบริเวณ 

เส้นทางสัญจร  หมู่ที่  3  บริเวณซอยมารวย 
     งบประมาณ 
     ปี 2566  2567  และ  2568  จ านวนปีละ  389,000.- บาท 
     ตัวชี้วัด 
     ปรับปรุงเส้นทางสัญจร หมู่ที่  3  ระยะทางประมาณ 150 เมตร 
     - หน้าที่ 140 โครงการที่  1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
     โครงการปรับปรุงการให้บริการน้ าประปาของต าบลท่าเจ้าสนุก   

โดยการปรับแนวท่อส่งน้ าประปา ฯลฯ 
     วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือปรับย้ายแนวท่อส่งน้ าประปา 

/งบประมาณ..... 
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     งบประมาณ 
     ปี 2566  2567  และ  2568  จ านวนปีละ  350,000.- บาท 
     - หน้าที่ 159  โครงการที่  13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
     โครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถส าหรับประชาชน  ผู้บริหาร  พนักงาน   

ลูกจ้าง และผู้มาติดต่อราชการ  
     งบประมาณ 
     ปี 2566  และ  2568  จ านวนปีละ  300,000.- บาท 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 – 2570   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   เพ่ือแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม 
     น าเสนอโครงการต่าง ๆ  เพ่ือให้สภาให้สภาให้ความเห็นชอบ 

ในล าดับต่อไป  
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  มีท่านใดจะสอบถามในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาต าบล 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   พ.ศ. 2566 – 2570  หรอืไม่  หากไม่มีขอมติทีป่ระชุม 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 
 

     -  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
(นายสุรพล  บุญมี)    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) 
     พ.ศ.  2561  หมวดที่  6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
กรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคนละ  4 ป ี และอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได้  โดยมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

     1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิน 

ผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ 
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบใน 
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว   
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่ 
เห็นสมควร 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมเสนอบุคคลที่เหมาสม  จะด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  คนที่ 1 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่ 2 ขอเสนอ  นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์ 
(นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่ 5 รับรอง 
(นางนิตยา  กลิ่นประทุม) 

/สมาชิก..... 
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สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่ 1 รับรอง 
(นางณัฎฐินี  ศรีสวัสดิ์) 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้สอบถามที่ประชุมจะมีผู้ใดเสนอบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นคณะกรรมการ 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดเสนอ 
 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมเสนอคนที่  2 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
รองประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอเสนอ  นางนิตยา  กลิ่นประทุม 
(นายธีระ  กลิ่นสุคนธ์) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่ 3 รับรอง 
(นายวรเทพ  ฤทธินาค) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่ 9 รับรอง 
(นางนิตยา  ศรีกล่ า) 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดเสนอ 
 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมเสนอคนที่  3 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่ 9 เสนอ  นายวรเทพ  ฤทธินาค 
(นางนิตยา  ศรีกล่ า) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่ 4 รับรอง 
(นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่ 5 รับรอง 
(นางนิตยา  กลิ่นประทุม) 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  สรุปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   ในส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก มีจ านวน  

3 ท่าน  คือ 
1. นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 4 
2. นางนิตยา  กลิ่นประทุม  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 
3. นายวรเทพ  ฤทธินาค  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 

ที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

     - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงต่อที่ประชุม  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)     
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)    บัดนี้  ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลท่าเจ้าสนุก  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกอีกครั้งหนึ่ง   
 

/ฉะนั้น….. 
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ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าเจ้าสนุก  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2566  ดังต่อไปนี้ 
1. สถานการณ์คลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 9  สิงสาคม  
พ.ศ. 2565  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะการเงิน  ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน 17,583,334.19 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม  จ านวน  31,035,849.19 บาท 
 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 6,723,721.17 บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน และ 
ยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  0  โครงการ  รวม  0.00  บาท 
 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  
1  โครงการ  รวม  2,025.55 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน  0.00  บาท 
 

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2564   
2.1 รายรับจริง  จ านวน  32,880,726.13  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร  จ านวน  105,924.41  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  และใบอนุญาต  จ านวน  
243,829.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  60,569.56 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
จ านวน 1,993,870.00  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  6,650.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน  จ านวน  0.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน  16,705,075.46  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน  จ านวน  13,764,807.70 บาท 
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  3,832,827 บาท 
2.3 รายจ่ายจริง  จ านวน 30,470,982.46 บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง จ านวน 8,319,421.80 บาท 
 งบบุคลากร  จ านวน  10,967,650.66 บาท 
 งบด าเนินงาน  จ านวน  8,949,345.40 บาท 
 งบลงทุน  จ านวน  1,176,090.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน  จ านวน  1,058,474.60  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น   จ านวน  0.00  บาท 
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จ านวน  2,302,752.00  บาท 
 

/2.5 มีการ..... 
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2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่    
จ านวน  81,300.00 บาท 
2.6  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน 0.00  บาท 
2.7  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00  บาท 
ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณจ่ายประจ าปี  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  อ าเภอท่าเรือ   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1. รายรับ   
รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร   ประมาณการไว้ 416,000.- บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ ประมาณการไว้ 252,000.- บาท 
และใบอนุญาต 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  ประมาณการไว้   65,000.- บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค ประมาณการไว้ 2,000,000.-  บาท 
และการพาณิชย์ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ประมาณการไว้                0.-  บาท 
รวมรายได้จัดเก็บเอง  ประมาณการไว้2,733,000.- บาท 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ ประมาณการไว้19,109,000.บาท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้  
หมวดเงินอุดหนุน  ประมาณการไว้15,317,300.บาท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวม    ประมาณการไว้37,159,300.-บาท 
2.รายจ่าย 
งบกลาง    ประมาณการไว้9,658,542.00บาท 
งบบุคลากร   ประมาณการไว ้13,081,820.00 บาท 
งบด าเนินการ   ประมาณการไว้ 9,348,427.00 บาท 
งบลงทุน   ประมาณการไว้3,857,000.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน   ประมาณการไว้   1,213,400.00 บาท 
รวม    ประมาณการไว้ 37,159,300.-บาท 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมได้สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมในการพิจารณา 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดสอบถาม 
 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  จึงขอให้ประชุมลงมติในขั้นรับหลักการ  ในวาระที่  1 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบในขั้นรับหลักการ (วาระท่ี 1) 
 

และที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ในร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 
โดยใช้มติเดิมในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2565   
เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์  2565  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

/ประธาน..... 
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     - การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติ  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   งบประมาณ 
ที่ประชุม    มีมติก าหนด  3  ท่าน 
 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมเสนอผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งคณะกรมการแปรญัตติ  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   คนที่ 1  โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 5 เสนอ  นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์ 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมเสนอผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งคณะกรมการแปรญัตติ  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   คนที่ 1  โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 5 เสนอ  นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์ 
(นางนิตยา  กลิ่นประทุม)   

สมาชิกสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 2 รับรอง 

(นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 8 รับรอง 
(นางดาหวัน  ลายภูษา)   

ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   
 

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 3 เสนอ  นางนิตยา  ศรีกล่ า  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

(นายวรเทพ  ฤทธินาค)   

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 4 รับรอง 

(นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์)    

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 5 รับรอง 

(นางนิตยา  กลิ่นประทุม)   

ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   
 

สมาชิกสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 2 เสนอ  นางณัฎฐินี  ศรีสวัสดิ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

(นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 9 รับรอง 

(นางนิตยา  ศรีกล่ า) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 5 รับรอง 

(นางนิตยา  กลิ่นประทุม)  
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม 

 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอประกาศว่า  คณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   จ านวน  3  ท่าน ประกอบด้วย 
     1. นายอ านวย   ศรีสวสัดิ ์
     2. นางนิตยา  ศรีกล่ า 
     3. นางณัฎฐินี  ศรสีวัสดิ ์
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
ที่ประชุม    รับทราบ  และก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
     รับค าแปรญัตติ  ระหว่างวันที่  16 – 18 สิงหาคม  2565  
     ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  และนัดประชุมสภา ฯ   

เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2566  ในวันที่  23  สิงหาคม  2565  เวลา  10.00 น.   
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

- ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2566 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   สมัยแรกของปี  2566   
ที่ประชุม มีมติก าหนดสมัยประชุมสภา ฯ  สมัยแรก  ในเดือนกุมภาพันธ์  

2566  โดยก าหนดในวันที่  14 – 28  กุมภาพันธ์  2566 
 มีก าหนด  15  วัน 
     

     - โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้ชี้แจง    
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565   
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)     
เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  โอนเพิ่ม 
(นายสุรพล  บุญมี)   ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานก่อสร้าง 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
     - โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่  2  บริเวณประตูน้ า –  

กลุ่มบ้านคุณธรรมนูญ   
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  
ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 งบประมาณ   500,000.- บาท 
- โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 3 บริเวณกลุ่มบ้านคุณสมหมาย –  
กลุ่มบ้านคุณวรเทพ  ฤทธินาค 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  
ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 งบประมาณ   69,000.- บาท 
-  โครงการปรับปรุงเส้นทางสัญจร หมู่ที่ 6 บริเวณทางเข้าวัดสฎางค์ –  
ศาลาการเปรียญ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  
ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 งบประมาณ   353,000.- บาท 

/- โครงการ..... 
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- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่  6  บริเวณกลุ่มบ้านคุณสมชาย 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  
ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 งบประมาณ   20,000.- บาท 
- ค่าลงลูกรังหรือหินคลุกปรับปรุงสาธารณะ หมู่ที่ 1 , 5 ,6 , 7 , 8 
และ หมู่ที่ 9 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  
ที่แก้ไข ครั้งที่ 3/2564 งบประมาณ   120,000.- บาท 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 2  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  
ที่แก้ไข ครั้งที่ 3/2564 หน้าที่  26  ล าดับที่ 4   
งบประมาณ   35,900.- บาท 
แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2  และหมู่ท่ี 6 
งบประมาณ  56,000.- บาท 
- โครงการซ่อมแซมประตูน้ าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 
งบประมาณ  50,000.- บาท 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 
ด้านสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับงานส านักงาน   
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม  2564  ประกาศ 
ณ  วันที่ 30 ธันวาคม  2564  หน้าที่  6 – 7  ล าดับที่  9 
งบประมาณ  17,000.- บาท 
ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 

- เครื่อง..... 
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-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับงานส านักงาน   
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม  2564  ประกาศ 
ณ  วันที่ 30 ธันวาคม  2564  หน้าที่  6 – 7  ล าดับที่  9 
งบประมาณ  17,000.- บาท 
ด้านการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อวันเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน  
2 เครื่อง 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม  2564  ประกาศ 
ณ  วันที่ 30 ธันวาคม  2564  หน้าที่  6 – 7  ล าดับที่  9 
งบประมาณ  34,000.- บาท 
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน  2  เครื่อง  งบประมาณ  8,000.- บาท 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม  2564  ประกาศ 
ณ  วันที่ 30 ธันวาคม  2564  หน้าที่  20   ล าดับที่  42 
งบประมาณ  8,000.- บาท 
- เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม  2564  ประกาศ 
ณ  วันที่ 30 ธันวาคม  2564  หน้าที่  27   ล าดับที่  62 
งบประมาณ  5,000.- บาท 
ด้านงานบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม  2564  ประกาศ 
ณ  วันที่ 30 ธันวาคม  2564  หน้าที่  8   ล าดับที่  11 
งบประมาณ  16,000.- บาท 
 

/- เครื่อง..... 



 
- 13 - 

 
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน  2  เครื่อง  งบประมาณ  4,000.- บาท 
ด้านงานบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
- โทรศัพท์ แอล อี ดี (LED TV)  แบบSmart TV  ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  ขนาด 55  นิ้ว 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ธันวาคม  
2564  หนา้ที่  11  ล าดับที่  5.4 และหน้าที่  63  ล าดบัที่  5.4  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 130 
ล าดับที่ 19  จ านวน  23,000.- บาท 
รวมโอนเพิ่ม  จ านวน  1,327,900.- บาท 
 

โอนลด 
- โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมเพ่ือระบายน้ าพร้อมถมดิน หมู่ที่ 3 
จ านวน  500,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจงกลณี  หมู่ที่ 5 
จ านวน  117,300.- บาท 
- โครงการวางท่อระบายน้ าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 2 บริเวณทางลงลาน
ตากข้าว  จ านวน  454,500.- บาท 
- โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจงกลณี 
หมู่ที่ 5  จ านวน  231,100.- บาท 
- โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟัน ส าหรับ ศพด.วัดจงกลณี  
หมู่ที่ 5  จ านวน  25,000.- บาท 
รวมโอนลด  1,327,900.- บาท 
 

นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   การโอนงบประมาณในครั้งนี้เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  พ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ต าบลท่าเจ้าสนุกของเราจึงขอให้สภา 

ได้พิจารณา 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมได้สอบถามในรายละเอียดการโอนงบประมาณ    
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2565  หากไม่มีผู้ใดสอบถาม  

ขอมติที่ประชุม  
ทีป่ระชุม    มีมติเห็นชอบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 5 ขอลูกรังซ่อมแซมถนนบริเวณ  หมู่ที่ 5  (คลองน้อย)   
(นางนิตยา  กลิ่นประทุม) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 1 ถนนซอยที่ได้มีค าสั่งจากศาลเป็นทางจ าเป็นเกินน้ าท่วมขัง   
(นางณัฎฐินี  ศรีสวัสดิ์) 

/สมาชิกสภา..... 
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นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ลูกรังในการซ่อมแซมถนนขอให้เขียนค าร้องไว้  ส่วนเรื่องน้ าท่วมขัง 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ขอให้ไปดูจุดที่จะลงสู่แม่น้ าเพ่ือจะขุดเป็นร่องน้ าที่จะระบายน้ าขังออก 
ประธานสภาฯ   กล่าวปิดประชุมเวลา  11.00  น. 
 

เลิกประชุม    เวลา  11.00  น. 
 
 

    (ลงชื่อ)        สุรพล  บุญมี      บันทึกรายงานการประชุม 
                  (นายสุรพล  บุญมี) 
 
 

 (ลงชื่อ)       ดาหวัน  ลายภูษา ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นางดาหวัน  ลายภูษา) 
 
 (ลงชื่อ)       อรพิน  ร่วมเผ่าไทย กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย) 
 
 (ลงชื่อ)       วรเทพ  ฤทธินาค  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายวรเทพ  ฤทธินาค) 
 

 
    (ลงชื่อ)           นพวรรณ์  พรหมนิมิตร      
                (นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่ 2/2565 

วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก นพวรรณ์  พรหมนิมิตร  
2 นายธีระ  กลิ่นสุคนธ์ รองประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก ธีระ  กลิ่นสุคนธ์  
3 นางณัฎฐินี  ศรีสวัสดิ์ ส.อบต. ม. 1 ณัฎฐินี  ศรีสวัสดิ ์  
4 นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย ส.อบต. ม. 2 อรพิน  ร่วมเผ่าไทย  
5 นายวรเทพ  ฤทธินาค ส.อบต. ม. 3 วรเทพ  ฤทธินาค  
6 นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์ ส.อบต. ม. 4 อ านวย  ศรีสวัสดิ์  
7 นางนิตยา  กลิ่นประทุม ส.อบต .ม.5  นิตยา  กลิ่นประทุม  
8 นางดาหวัน  ลายภูษา ส.อบต. ม. 8 ดาหวัน  ลายภูษา  
9 นางนิตยา  ศรีกล่ า ส.อบต. ม. 9 นิตยา  ศรีกล่ า  

10 นายสุรพล  บุญมี เลขานุการสภา ฯ สุรพล  บุญม ี  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก วันชัย  หิรัญอนันต์สุข  
2 นายวินัย  แก้วโรจน ์ รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก วินัย  แก้วโรจน ์  
3 นายวิรชาติ  บัวแช่ม ที่ปรึกษานายก อบต.ท่าเจ้าสนุก วิรชาติ  บัวแช่ม  
 
ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก จิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ  
2 นางสุดา  บุญส่ง เลขานุการนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก สุดา  บุญส่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่ 2/2565 

วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

***************************** 
เวลา  10.00 น. เลขานุการสภา ฯ ได้เชิญประธานสภา ฯ  จุดเทียนธูปบูชาพระรตันตรัย 

แล้วกล่าวเปิดการประชุมเสร็จแล้ว  ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
       - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชมุสภา 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครัง้ที่  1 

ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2565  ขอให้แก้ไขในหน้าแรก 
บรรทัดที่  3  และหน้าที่  2  บรรทัดที่  3  จากวันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์   
2565  แก้ไขเป็นวันจันทร์ที่  15  สิงหาคม  2565  สมาชิกท่านอ่ืน 
จะมีการแก้ไขอีกหรือไม่  หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไข  ขอให้ที่ประชุมรับรอง 

ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง พิจารณา 
     -  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณในวาระท่ี  2  (แปรญัตติ) 

และวาระท่ี  3  (ลงมติ) 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติแถลงต่อที่ประชุม 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้พิจารณาแต่งตั้ง 
(นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์)   คณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565   

และก าหนดให้รับค าแปรญัตติ  จ านวน  3  วัน  ตั้งแต่วันที่  16 , 17  
และวันที่  18  สิงหาคม  2565  เวลา  08.30  -  16.30  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ไม่มีผู้ใดขอยื่น 
ค าแปรญัตติในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565   
ที่ประชุมมีมติคงร่างเดิม 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอมติที่ประชุมในวาระที่  2  (แปรญัตติ)และวาระที่ 3 (ลงมติ) 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี 2 และวารที่ 3 
 

     - พิจารณาจ่ายส ารองเงินสะสม 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอเชิญฝ่ายบริหาร  ได้ชี้แจงที่ประชุม 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายจากเงินทุนส ารอง 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  เงินสะสมโดยจะโดยจะจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

ในกิจการประปา จ านวน  300,000.- บาท  จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประปา   
 

/จ านวน..... 
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จ านวน  170,000.- บาท  และจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ   
จ านวน  30,000.-  บาท  รวม  500,000.- บาท  
ส่วนอีก 500,000.- บาท จะน าไปใช้ในการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ  
ในงบส ารองจ่าย รวมเป็นงบประมาณ  1,000,000.- บาท   

เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน 
(นายสุรพล  บุญมี) การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  4  พ.ศ. 2561   
  ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแจ้งให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบ

ห้าของทุกปีเพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม 
 (2) กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มียอดเงินทุนส ารองเงินสะสม

เกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความ
จ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะ
ส่วนที่เกินไปจ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข  ข้อ 89  (1)  โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น   ให้ข้อ 89 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและ
สังคมหรือกิจการซึ่งเป็นกรเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

 ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ของแผนก าหนด 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 งบประมาณจ านวน 33,380,000.- บาท 

 ร้อยละ 15  - 33,380,000x15/100   
= 5,007,000.- บาท 

 มีเงินส ารองเงินสะสม จ านวน  6,723,421.17  
   =6,723,421.17 – 5,007,000 
 สามารถน าไปจ่ายจ านวน = 1,716,421.17 บาท 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมได้สอบถามในรายละเอียดการจ่ายเงินส ารองเงินสะสม 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   หากไม่มีผู้ใดสอบถามขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง อ่ืน ๆ  
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 1 เรื่องน้ าท่วมขังบริเวณทางจ าเป็น ทางเข้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
(นางณัฎฐินี  ศรีสวัสดิ์)   บริเวณท่าเรือแห  เกิดน้ าท่วมเนื่องจากไม่มีทางระบายน้ าและ 

ได้สอบถามบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนแจ้งว่าหากองค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าเจ้าสนุก จะด าเนินการแก้ไขพร้อมที่จะอ านวยความสะดวก 
ด้านต่าง ๆ  เชน่ ด้านที่ดินจะด าเนินการยกให้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน ์
เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังนี้ 
 

/สมาชิก..... 
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สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 5 ขอให้ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5  บริเวณคลองน้อย ซึ่งเป็นหลุม 
(นางนิตยา  กลิ่นประทุม)   อาจเกิดอันตรายในการใช้เส้นทางของประชาชน   
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงถนนดังกล่าว 
(นายวันชัย หิรัญอนันต์สุข)  ซึ่งจะด าเนินการลงนามในสัญญาเร็วนี้จะขยายผิวการจราจรเป็น  

5 เมตร 
 

ประธานสภาฯ   กล่าวปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 

เลิกประชุม    เวลา  11.30  น. 
 
 

    (ลงชื่อ)        สุรพล  บุญมี      บันทึกรายงานการประชุม 
                  (นายสุรพล  บุญมี) 
 
 

 (ลงชื่อ)       ดาหวัน  ลายภูษา ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นางดาหวัน  ลายภูษา) 
 
 (ลงชื่อ)       อรพิน  ร่วมเผ่าไทย กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย) 
 
 (ลงชื่อ)       วรเทพ  ฤทธินาค  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายวรเทพ  ฤทธินาค) 
 

 
    (ลงชื่อ)           นพวรรณ์  พรหมนิมิตร      
                (นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

 


