
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
สมัยสามัญ สมัยแรก 

วันที่   28  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 

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

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

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก วันชัย  หิรัญอนันต์สุข  
2 นายวินัย  แก้วโรจน ์ รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก วินัย  แก้วโรจน ์  
3 นายธรรมนูญ  คุตชนม์ เลขานุการนายก อบต ธรรมนูญ  คุตชนม์  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจิรวัฒน์   พิมพ์สุวรรณ นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก จิรวัฒน์   พิมพ์สุวรรณ  
2 นางอัจฉรา  ยิ้มนิล ส.อบต.ม.  1 อัจฉรา  ยิ้มนิล  
3 นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร ส.อบต.ม.  6 นพวรรณ์  พรหมนิมิตร  
     

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2563 

วันศุกร์ที่  28  กุมภาพันธ์  2563   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก      -ไม่มี- 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)      
            
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้สอบถามที่ประชุมมีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการะชุมครั้งที่แล้ว  ขอให้ที่ประชุมรับรอง 
ที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  พิจารณา 
     -  ก าหนดสมัยประชุมประจ าปี  2563 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมก าหนดสมัยประชุม  ประจ าปี  2563 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                
ที่ประชุม    มีมติก าหนดสมัยประชุม  จ านวน  2  สมัย 
     สมัยที่  1  เดือนกุมภาพันธ์  วันที่  14 – 28  กุมภาพันธ์  2563 
     สมัยที่  2  เดือนสิงหาคม  วันที่  15 – 30  สิงหาคม  2563 
     -   รายงานการติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน 

ผลการปฏิบัติงาน ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอเชิญฝ่ายบริหารได้แถลงต่อที่ประชุม 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   การประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการสอดคล้อง 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)   แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
      -  การประเมินผลยุทธ์ศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     ร้อยละ  78.75 
      -  การติดตามและการประเมินผลโครงการเพ่ือการสอดคล้อง 
     แผนพัฒนาท้องถิ่นร้อยละ  69.50   

-  ผลส าเร็จการบรรลุเป้าหมายการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนา  
พ.ศ.  2562  ร้อยละ  83.06 

-  การจัดระดับตามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ร้อยละ  75 
-  ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ  

ร้อยละ  87.23 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 

     -   โอนงบประมาณ 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงต่อที่ประชุม 

   /รองนายก..... 



 
- 2 - 

 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  โอนเพิ่ม 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  - เครื่องจ่ายสารละลายเคมี (ปั้มคลอรีน)  จ านวน  5  ตัว 
     45,000.-  บาท 
     - เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง  จ านวน  3  เครื่อง  งบประมาณ 
     28,500.-  บาท 
     -  ค่าซ่อมบ ารุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ  งบประมาณ 
     160,284.-  บาท 
     โอนลด 
     -  โครงการขยายเขตไฟฟ้าชนิด  3  เฟส  พร้อมติดตั้งหม้อแปลง   

เพ่ือใช้ในกิจการประปา  233,784.00  บาท 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอมติที่ประชุม 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่  4 ขอเสนอความคิดเห็นในเรื่องของสุนัขจรจัดซึ่งได้รับทราบมาว่าหากสุนัข 
(นายอุดม  สุขรัตน์)   ได้ไปท าร้ายผู้ที่ผ่านไปมาจนเกิดบาดเจ็บผู้ที่รับผิดชอบต้องเป็นเจ้าของสุนัข 

หากเป็นสุนัขไม่มีเจ้าของเป็นความรับผิดชอบของท้องถิ่นหรือปศุสัตว์ 
หากเป็นไปได้ขอให้ด าเนินการจัดท าทะเบียนประวัติสุนัขให้เกิดความชัดเจน 

รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
(นายวินัย  แก้วโรจน์)   ด าเนินการซ่อมแซมสะพานหมู่ที่  5  (ทางเข้าศาลเจ้าพ่อกอกา)   

และจะด าเนินการในการซ่อมแซมเครื่องออกก าลังกาย 
 

ประธานสภาฯ   กล่าวปิดประชุมเวลา  11.00  น. 
 

เลิกประชุม    เวลา  11.00  น. 
 
 

    (ลงชื่อ)        สุรพล  บุญมี      บันทึกรายงานการประชุม 
                  (นายสุรพล  บุญมี) 
 
 

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

 
    (ลงชื่อ)           สมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว      
               (นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี  2563 

วันที่   1  พฤษภาคม  2563  เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 

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

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

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายคมสัน  เทียนดี รองประธานสภา อบต. คมสัน  เทียนดี  
     

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1   ประจ าปี  2563 

วันศุกร์ที่  1  พฤษภาคม  2563   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

***************************** 
เวลา  10.00 น. เลขานุการสภาได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  แล้วเสร็จกล่าวเปิดการประชุม  และ

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารสว่น 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       ต าบลท่าเจ้าสนุก  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2563 
     เพ่ือพิจารณาข้อราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
ที่ประชุม    รับทราบ 
            
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การประชุมสภา  
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  สมัยสามัญ  สมัยแรก   

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2563  และสอบถามที่ประชุมมีผู้ใดขอแก้ไข 
รายงานการะชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไข  ขอให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม    มีมติรับรอง   

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  พิจารณา 
     เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกได้แถลงต่อที่ประชุม 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2563 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  โอนเพิ่ม 
     ด้านการศึกษา 
     แผนงานการศึกษา 
     งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภท  ค่าถมดิน 

 -  โครงการถมดินปรับระดับพื้นที่  สถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดจงกลณี  หมู่ที่  5 

เป็นไปตาม  พรบ. สภาต าบล  และ อบต. พ.ศ.  2537   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  7)  มาตรา  67 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561  -  2564)  
ที่เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงครั้งที่  2/2561  หน้าที่  8  ล าดบัที่  2 

     งบประมาณ  78,900.-  บาท 
 
 

/ด้านบริการ..... 
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     ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานการพาณิชย์ 
     งานกิจการประปา 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
      -  โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา  หมู่ที่  3 , 4 , 6 
      เป็นไปตาม  พรบ.  สภาต าบล  และ อบต.  พ.ศ.  2537 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  มาตรา 68 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2564) 
หน้าที่  114  ล าดับที่  4  งบประมาณ  97,800.-  บาท 
 

     ด้านสาธารณสุข 
     แผนงานสาธารณสุข 
     งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
     งบลงทุน 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
      -  เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากแบบดิจิทัล  จ านวน  9  เครือ่ง    

เครื่องละ  2,000.00  บาท   
      เป็นตามค าสั่งจังหวัดพระจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

ที่  1151/2563  เรื่อง  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID  -  19)  (ฉบับที่  6) 

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด   
ที่  มท. 0808.2/ว 1727  ลว   21  มี.ค  2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2563 - 2565)  หน้าที่  56  
ล าดับที่  2 
รวมโอนเพิ่ม  194,700.00  บาท   

 

     โอนลด 
     ด้านงานบริหารทั่วไป 
     แผนงานบริหารทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป  
     งบด าเนินงาน 
     หมวดค่าใช้จ่าย 

 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

      -  ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานส าหรับ  
กลุ่มผู้น าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มสตรี  กลุ่มเยาวชน  พนักงานส่วนต าบล   
ลูกจ้าง  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ฯ อปพร. ฯลฯ  
 

/เป็นไป..... 
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      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 

ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557   
      เป็นไปตามแผนพัฒนา  (พ.ศ.  2563 – 2565)   

หน้าที่  128  ล าดับที่  13    
รวมโอนลด  194,700.00  บาท   

ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้สอบถามประชุมมีผู้ใดจะซักถามในรายละเอียดหรือไม่ 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                หากไม่มีขอมติเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     พ.ศ.  2563 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ   

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระบบวีดีทัศน์ 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)                ทางไกล ผ่าน  Application  Cloud  ZOOM Meeting 
     ในวันพุธที่  29  เมษายน  2563  เวลา  13.30  น. 
     1. การแนะน าหัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

จังหวัดที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  นายสันต์  สร้อยแสง   
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ย้ายมาจากหวัหน้าส านักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดปทุมธาน ี
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
www.ayutthayalocal.go.th  หัวข้อ  “รายงานการประชุม”   
3. เรื่อง  การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2563 
 รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2563  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ณ  วันที่  24  เมษายน  2563   ข้อ อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  จ านวน  2,063,400.-  บาท  ในการด าเนินการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อยู่ระหว่างการก าหนด  TOR  และโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า  ได้ลงนามในสัญญาแล้ว 
4. กรมอนามัยพัฒนาแพลตฟอร์ม  Thai  stop COVID-19 เปิดโอกาสให้
สถานประกอบการ  ได้แก่  ร้านอาหาร  ตลาด  ร้านเสริมสวย  ร้านสะดวกซื้อ  
บริการส่งอาหาร  Delivery  โรงแรมที่พัก  รถสาธารณะ  ห้างสรรพสินค้า  
สถานศึกษา  ฟิตเนส/สปา  ศาสนสถาน  ส านักงาน  สามารถประเมิน
สถานประกอบการได้ด้วยตนเองโดยเมือ่ท าตามาตรฐานสถานประกอบการนั้น  ๆ 
แล้วจะได้รับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (E-certificate)  ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์สถานประกอบการจะได้ปักหมุดในแผนที่ประเทศไทยใน
แอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์เพ่ือประชาชนค้นหาและใช้บริการอย่างมั่นใจ 
 พัฒนาชุมชน  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  90  วัน  
“ปลูกผักสวนครัว  เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร” 
 
 

/การสนับสนุน..... 
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 การสนับสนุนการด าเนินการโครงการการบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) ด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  โดยจะจัดจ้าง
ผู้ด าเนินการในการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ  ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5. ข้อราชการขอส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  การซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือช่วยเหลือประชาชน  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   
 กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการใช้จ่าย 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือช่วยเหลือประชาชน   
ในกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

1. อปท.  สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านสาธารณภัย  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

2. โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย  งบกลาง  ประเภท 
เงินส ารองจ่ายและหมวดอ่ืน  ๆ  ที่เก่ียวข้อง  หรือเงินสะสม  หรือ
เงินทุนส ารองเงินสะสม  หรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการดังกล่าว 
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการให้ช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   
 1. ก าหนดให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ปิดประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือ  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่กลาง  
และท่ีท าการหมู่บ้าน  ชุมชนให้ทราบ  เมื่อได้ด าเนินการปิดประกาศ
เรียบร้อยแล้วให้สามารถช่วยประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบ 
สิบห้าวัน 
 2. ให้ถือเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนหากไม่ด าเนินการจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทางราชการหรือประชาชนการช่วยเหลือจ้างงานและ
ส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัส 
โคโรนา  2019   
 ก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชนและขับเคลื่อนการด าเนินงาน  ดังกล่าว 
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2560 
 การยกเว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา  2019 

/ในการ..... 
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 ในกรณีลดค่าเช่าให้คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติโดยเสยีงข้างมาก 
 ในการยกเว้นค่าเช่า  ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ยกเว้น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2543  คณะกรรมการจัดหา
ประโยชน์พิจารณาเห็นว่ามีเหตุสมควรให้ยกค่าเช่าได้ 
-  มาตรการก าจัดขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา  2019   

      1. การคัดแยกขยะ 
 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะติดเชื้อโดยแยกใส่ถุง
ต่างหากจากถุงขยะประเภทอ่ืน ปิดปากถุงให้แน่นและท าสัญญาลักษณ์
ที่ถุงขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าหรือน าไปทิ้งในขยะถังสีแดง 

      2. มาตรการเก็บขยะ 
      ให้มีการป้องกนการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

แก่พนักงานเก็บขนขยะ  ได้แก่  ถุงมือ  หน้ากาก  แต่งกายรัดกุม 
 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  (ฉบับที่  3)  และช่องทางการเข้าถึงข้อมูล 
การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
หรือพ้ืนที่  ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) 
 1. ให้ประธานกองทุนมีอ านาจอนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขกรณีเกิดการระบาดของ 
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อได้ 
 2. ประชาสัมพันธ์ให้ อปท. ทราบถึงข้อมูลช่องทางรายงาน 
สถานการณ์การสนับสนุนงบประมาณ  กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ระดับท้องถิ่น  ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา  2019   
 มาตราเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหาร 
ราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต  (รองรับสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)  ให้หน่วยงานมุ่งเน้น 
น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานการปฏิบัติงาน  การก าหนด 
มาตรการชั่วคราวให้มีช่องทางการรับส่งเอกสารแทนการให้ประชาชน 
เดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง  BCP  (business  continuity  plan) 
-  แผนการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”   
ขยะต้นทาง 

ออกข้อบัญญัติการจัดการขยะ 
ครัวเรือน  ร้อยละ  100  มีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ 
ครัวเรือน  ร้อยละ  60  เข้าร่วมเครือข่าย  “อาสาสมัคร” 

     ท้องถิ่นรักษ์โลก 
/ขยะกลางทาง..... 
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     ขยะกลางทาง 
      ท้องถิ่นร้อยละ  100  มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบ 

แยกประเภทในที่สาธารณะ 
      ท้องถิ่นร้อยละ  85    มีการวางระบบการเก็บขนหรือ 

มีประกาศเก็บขนขยะให้สออดคล้องกับบริการ 
หมู่บ้าน/ชุมชน  ร้อยละ  100  มีจุดรวมขยะอันตราย 

ขยะปลายทาง      
ร้อยละ  80  เก็บขนไปก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ 

      ขยะตกค้างได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง  ร้อยละ  100 
      กลุ่ม   clusters  ร้อยละ  100  มีการจัดท าแผนการจัดการ 

ขยะมูลฝอย  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฎิกูล
และมูลฝอยจังหวัด 

      การน างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
มาจัดท าร่าง พรบ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. โดย  อบต.ท่าเจ้าสนุก   
ได้รับจัดสรรโครงการซ่อมสร้างทางแอลฟัลท์ติกติดคอนกรีต  หมู่ที่  2   
ท่าเจ้าสนุก (สายท่าเรือ - บ้านร่อม) ซึ่งขณะนี้  อบจ. ได้ด าเนินการแล้ว   
จึงได้โอนงบประมาณดังกล่าวไปจ่ายเป็นรายการอื่นแล้ว 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ   

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่  6 ได้สอบถามเรื่องการขออนุญาตต่อน้ าประปาท าไมจึงต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)  ในการเชื่อมท่อประปา 
เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  การขออนุญาตใช้น้ าประปามีอัตราค่าธรรมเนียมอยู่แล้ว  และในส่วนที่ 
(นายสุรพล  บุญมี)     เพ่ิมนั้นเป็นค่าจัดซื้อตัวเชื่อมต่อซึ่งเป็นวัสดุ  PE  ซึ่งไม่มีจ าหน่าย 

ในพ้ืนที่  จึงท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่  4 ในการจัดซื้อเครื่องวัดไข้ขอให้พิจารณาถึงคุณภาพในการจัดซื้อ 
(นายอุดม  สุขรัตน์)   เพ่ือที่จะได้ด าเนินการได้ผลอย่างเที่ยงตรง 
 

ประธานสภาฯ   กล่าวปิดประชุมเวลา  11.00  น. 
 

เลิกประชุม    เวลา  11.30  น. 
 

 

    (ลงชื่อ)                บันทึกรายงานการประชุม 
                  (นายสุรพล  บุญมี) 
 
 

 (ลงชื่อ)             ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นางอิงอร  สุขสถาน) 
 

 (ลงชื่อ)                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายอุดม  สุขรัตน์) 
 

 (ลงชื่อ)           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายวรเทพ  ฤทธินาค) 
 
 

    (ลงชื่อ)                  
               (นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี  2563 

วันที่   15  สิงหาคม  2563  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 นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร ส.อบต.ม. 6 นพวรรณ์  พรหมนิมิตร  
13 นางสุดา  บุญส่ง ส.อบต.ม. 7 สุดา  บุญส่ง  
14 ร.ท.ช านาญ  ระษารักษ์ ส.อบต.ม. 7 ร.ท.ช านาญ  ระษารักษ์  
15 นางสาวญาณิศา  อภิพงษ์ ส.อบต.ม. 8 ญาณิศา  อภิพงษ์  
16 นางดาหวัน  ลายภูษา ส.อบต.ม. 8 ดาหวัน  ลายภูษา  
17 นางนิตยา  ศรีกล่ า ส.อบต.ม. 9 นิตยา  ศรีกล่ า  
18 นายสุรพล  บุญมี เลขานุการสภาฯ สุรพล  บุญมี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจิรวัฒน์   พิมพ์สุวรรณ นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก จิรวัฒน์   พิมพ์สุวรรณ  
2 นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก วันชัย  หิรัญอนันต์สุข  
3 นายวินัย  แก้วโรจน ์ รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก วินัย  แก้วโรจน ์  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายธรรมนูญ  คุตชนม์ เลขานุการนายก อบต ธรรมนูญ  คุตชนม์  
2 นายสุชาติ  เชียงทอง ส.อบต. ม.6 สุชาติ  เชียงทอง  

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2   ประจ าปี  2563 

วันเสาร์ที่  15  สิงหาคม  2563   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

***************************** 
เวลา  10.00 น. ที่ประชุมพร้อมเลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภาองค์การบรหิารสว่น

ต าบลท่าเจ้าสนุก  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  แล้วเสร็จกล่าวเปิด
การประชุมสภา  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

 ตามล าดับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี 
     2563   ในวันที ่ 15  สิงหาคม  2563  ถึงวันท่ี  29  สงิหาคม   

2563  จึงได้เชิญสมาชิกสภามาประชุมพร้อมกันเพ่ือพิจารณา   
ข้อราชการในวันนี้ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง   รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  สมัยวิสามัญ   

สมัยที่  1  ประจ าปี  2563  วันที่  1  พฤษภาคม  2563 
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข 
 

ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  หากไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ถือว่าที่ประชุม   
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       รับรองรายงานการประชุมสภา ฯ  ครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   พิจารณา 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564   
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้แถลงต่อที่ประชุม 
นายก   อบต.ท่าเจ้าสนุก   ท่านประธานสภา ฯ  และสมาชกิองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)        บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกอีกครั้งหนึ่ง 
 ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก   
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน  ได้รับทราบถึง 
สถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ 
ในปี  2564  ดังต่อไปนี้ 
1. สถานการณ์คลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน   
2563  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

 
 

/1.1.1 ….. 
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  1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน 15,394,600.41 บาท 
  1.1.2 เงินสะสม  จ านวน  5,574,317.67 บาท 
  1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 6,119,079.03 บาท 
  1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน และ 
ยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  0  โครงการ  รวม  0.00  บาท 
  1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้ โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
จ านวน 1  โครงการ  รวม  167.00 บาท 
1.2 เงินทู้คงค้าง  จ านวน  0.00  บาท 
2.การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2563   
ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2563 
(1) รายรับจริง  จ านวน  23,423,045.21  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร  จ านวน  28,215.71  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  และใบอนุญาต  จ านวน  
196,734.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  61,627.19 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
จ านวน 1,557,515.00  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  5,310.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน  จ านวน  0.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน  11,845,237.66  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  9,728,405.65 บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  148,282.00 บาท 
(3) รายจ่ายจริง  จ านวน 20,917,185.42 บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง จ านวน 5,792,495.00 บาท 
 งบบุคลากร  จ านวน  7,430,868.78 บาท 
 งบด าเนินงาน  จ านวน  6,058,679.10 บาท 
 งบลงทุน  จ านวน  778,742.54  บาท 
 งบเงินอุดหนุน  จ านวน  856,400.00  บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จ านวน  148,282.00  บาท 
(5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน 0.00  บาท 
(6)  รายจ่ายที่จ่ายจากทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
(7)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00  บาท 
งบประมาณจ่ายประจ าปี  2564 
รายรับ  34,471,353.00  บาท  ประกอบด้วย 
รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร   ประมาณการไว้    53,200.- บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ ประมาณการไว้  239,600.- บาท 
และใบอนุญาต 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  ประมาณการไว้    65,000.- บาท 
 

/รายได.้.... 
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค ประมาณการไว้  1,900,000.-  บาท 
และการพาณิชย์ 
รวมรายได้จัดเก็บเอง    ประมาณการไว้  2,736,600.- บาท 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ ประมาณการไว้ 16,519,000.-บาท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  ประมาณการไว้ 15,215,753.- บาท 
รายจ่าย 
งบกลาง    ประมาณการไว้   9,445,900.- บาท 
งบบุคลากร   ประมาณการไว้ 12,027,710.- บาท 
งบด าเนินการ   ประมาณการไว้   8,531,347.- บาท 
งบลงทุน   ประมาณการไว้   3,453,390.- บาท 
งบเงินอุดหนุน   ประมาณการไว้   1,013,000.- บาท 
รวม    ประมาณการไว้   34,471,353.- บาท 
รายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564  ได้ส่งให้ท่านได้
พิจารณาแล้ว 

ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้สอบถามที่ประชุมมีผู้ใดสงสัยหรือจะสอบถามข้อมูลในร่างข้อบัญญัติ   
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564 
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดขอสอบถาม 
 

ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอมติที่ประชุมในวาระแรก  ขั้นรับหลักการ   ในร่างข้อบัญญัติ  
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564   
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบในขั้นรับหลักการ  จ านวน  17  เสียง  
 

     -  เรื่อง  พิจารณาตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2564  และก าหนดระยะเวลา  

เสนอค าแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  สอบถามที่ประชุมพิจารณาก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)        
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 3 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  คน 
(นายวรเทพ  ฤทธินาค) 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอผู้รับรองครับ 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)        
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่  2 รับรอง 
(นายมนัสชัย  คุตขนม์ 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 3 รับรอง 
(นางอิงอร  สุขสถาน) 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)      
ที่ประชุม    ก าหนดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564  จ านวน  3  คน 
 

ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  1 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       

/สมาชิก... 
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สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  1 เสนอ นางนพวรรณ์  พรมนิมิตร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
(นางอัจฉรา  ยิ้มนิล) 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอผู้รับรองครับ 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)        
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  2 รับรอง 
(นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  3 รับรอง 
(นางอิงอร  สุขสถาน) 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       ก็ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  2 เสนอ นายอุดม  สุขรัตน์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
(นายมนัสชัย  คุตชนม์) 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอผู้รับรองครับ 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)        
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  7 รับรอง 
(ร.ท.ช านาญ  ระษารักษ์) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  3 รับรอง 
(นายวรเทพ  ฤทธินาค) 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       ก็ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  7 เสนอ นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
(นางสุดา  บุญส่ง) 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอผู้รับรองครับ 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)        
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  8 รับรอง 
(นางดาหวัน  ลายภูษา) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  9 รับรอง 
(นางนิตยา  ศรีกล่ า) 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       เพ่ิมเติมหรือไม่   
ที่ประชุม    มีมติให้ 1.นางนพวรรณ์  พรมนิมิตร 
      2.นายอุดม  สุขรัตน์ 
      3.นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์ 
     เป็นคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2564 
เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการ 
(นายสุรพล  บุญมี)   แปรญัตติและเลือกเลขานุการ  วันนี้เวลา  13.00  น.  ณ  ห้องประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
ที่ประชุม    ก าหนดให้สมาชิกสามารถยื่นค าแปรญัตติได้ตั้งแต่ 
     วันจันทร์ที่  17  สิงหาคม  ถึงวันที่  19  สิงหาคม  2563   
     ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลท่าเจ้าสนุก  และก าหนดวันทีป่ระชุมในวาระที่  2  และวาระที่ 3 
ในวันที่  26  สิงหาคม  2563   

/ประธาน..... 
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ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  พิจารณาโอนงบประมาณ  พ.ศ.  2563   
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  โอนเพิ่ม 
     ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานการพาณิชย์ 
     งานกิจการประปา 
     งบลงทนุ 
     หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
     1. โครงการขยายท่อเมนต์น้ าประปา PVC Ø 2 นิ้วชั้น  13.5 หมู่ที่  3 
     จ านวน  13,345.-  บาท 

- เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  7)  มาตรา  68   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่  114   
ล าดับที่  4 
2. โครงการขยายเขตท่อเมนต์น้ าประปา PVC Ø 2  นิว้  ชัน้ 13.5 หมู่ที่ 6 
จ านวน  6,951.-  บาท 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  7)  มาตรา  68   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่  114  ล าดับที่  4 

     ด้านการเกษตร 
     แผนงานการเกษตร 
     งานส่งเสริมการเกษตร 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
     1.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อการเกษตร  หมู่ที่  3 
     จ านวน  55,060.  บาท 

- เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบล และอบต.  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่  7)  มาตรา  67   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่  96   
ล าดับที่  21 
โอนลด 
ด้านงานบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 

/โอนลด..... 
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-  โครงการจัดซื้อรถยนต์แบบดับเบิ้ลแค็บ  ขนาด  1  ตัน  ขับเคลื่อน 
2  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400  ซีซี  หรือก าลัง 
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  110  กิโลวัตต์  (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.0808.2/ว 1248 
ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่  130   
ล าดับที่  22 
โอนลดจ านวน  75,356.-  บาท  คงเหลือ  792,644.-  บาท 

ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอมติที่ประชุม 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)        
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 

 

-  การก าหนดพิจารณาสมัยประชุม 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ที่ประชุมก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       ในปี  พ.ศ.  2564 
ที่ประชุม    มีมติก าหนด  2  สมัย   
     โดยเริ่มสมัยแรก  วันที่  14  -  28  กุมภาพันธ์  2564 
     และสมัยที่  2  วันที่  15  -  29  สิงหาคม  2564   
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   ได้ท าหนังสือขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้เงินสะสม 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงาน  พนักงานจ้าง  ค่าตอบแทน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหารในช่วงเดือนกันยายน   
2563  เป็นเงินจ านวน  867,455.-  บาท  ซึ่งเงินสะสม   
ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2563  มีจ านวน  5,574,317.67  บาท 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ   กล่าวปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 
 

เลิกประชุม    เวลา  11.30  น. 
 

 

    (ลงชื่อ)        สุรพล  บุญมี     บันทึกรายงานการประชุม 
                  (นายสุรพล  บุญมี) 
 
 

 (ลงชื่อ)       อิงอร  สุขสถาน   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นางอิงอร  สุขสถาน) 
 

 (ลงชื่อ)         อุดม  สุขรัตน์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายอุดม  สุขรัตน์) 
 
 

 (ลงชื่อ)       วรเทพ  ฤทธินาค     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายวรเทพ  ฤทธินาค) 
 
 

    (ลงชื่อ)          สมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว     
               (นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี  2563 

วันที่   26  สิงหาคม  2563  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 นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร ส.อบต.ม. 6 นพวรรณ์  พรหมนิมิตร  
13 นางสุดา  บุญส่ง ส.อบต.ม. 7 สุดา  บุญส่ง  
14 ร.ท.ช านาญ  ระษารักษ์ ส.อบต.ม. 7 ร.ท.ช านาญ  ระษารักษ์  
15 นางดาหวัน  ลายภูษา ส.อบต.ม. 8 ดาหวัน  ลายภูษา  
16 นางนิตยา  ศรีกล่ า ส.อบต.ม. 9 นิตยา  ศรีกล่ า  
17 นายสุรพล  บุญมี เลขานุการสภาฯ สุรพล  บุญมี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุชาติ  เชียงทอง ส.อบต. ม.6 สุชาติ  เชียงทอง  
2 นางสาวญาณิศา  อภิพงษ์ ส.อบต.ม. 8 ญาณิศา  อภิพงษ์  

 
 
 
 
 
 

 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2   ประจ าปี  2563 
วันพุธที่  26  สิงหาคม  2563   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 

***************************** 
 

เวลา  10.00 น. เลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลท่าเจ้าสนุก  
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดการประชุม   
แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  สืบเนื่องมาจากที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้ก าหนดประชุม 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)      สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  สมัยสามัญ  สมัยที่  2   

ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2563  ในวันที่  26  สิงหาคม  2563  เวลา  
10.00  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
จะได้เชิญท่านสมาชิกทุกท่าน  และคณะผู้บริหาร  เข้าร่วมประชุมกัน 
ในวันนี้ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุครั้งที่แล้ว  หรือไม่  หากไม่มีท่านใด   
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

สมัยที่  1  ประจ าปี  2563  วันที่  1  พฤษภาคม  2563 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   พิจารณา 
ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564   
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)       ในวาระ  2  (ขั้นแปรญัตติ)  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติแถลงต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการแปรญัตติ    ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้มีมติแต่งตั้ง 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)  คณะกรรมการแปรญัตติ  ประกอบด้วย 

 1. นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร 
  2. นายอุดม  สุขรัตน ์
 3.  นายอ านวย  ศรีสวสัดิ ์
และก าหนดให้รับค าแปรญัตติในวันที่  17 -  19  สิงหาคม 2563  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ตั้งแต่เวลา   
08.30 – 16.30  น.  ปรากฏวา่ไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564  ที่ประชุมมีมติคงร่างเดิม 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ  16  เสียง 
 

ประธานสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)   ในวาระ  3  (ขั้นลงมติ)   
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ  16  เสียง 
 

 
 

/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   ขอให้ที่ประชุมพิจารณาในคราวประชุมเกษตร หมู่ที่ 2  , 4 , 6 และหมู่ที่  8   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)       ต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการน า 

คันดินซึ่งอยู่บริเวณข้างถนนออกเนื่องจากฝนตกลงมาได้ท าให้คันดิน 
ไหลลงมาสู่ถนนซึ่งเป็นถนนลูกรัง  ท าให้เกิดความล าบากในการสัญจร 
ไปมาของประชาชน ซึ่งขณะนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
ของเรามีงบประมาณอย่างจ ากัดและมีผู้เสนอว่าจะท าเป็นการน าดันดินออก 
แต่ขอดินเพื่อเป็นค่าจ้าง  เนื่องจากดินดังกล่าวเป็นดินของทางราชการ 

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 4 ขอให้ด าเนินการเฉพาะคันดินไม่สมควรจะขุดเพ่ิมเติมแล้วน าดินไป   
(นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์)        
ที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

เลขานุการสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ด้วยห้างหุ้นส่วน จ ากัด  เอ . บี . เค  เซ็นเตอร์  ขอบริจาคครุภัณฑ์ 
(นายสุรพล  บุญมี)   จ านวน  1  รายการ  เครื่องพิมพ์  ยี่ห้อ  BROTNER  รุน่  HL-T4000  DW   

ราคา  22,000.-  บาท  ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกของเรา 
ที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 4 ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด   
(นายอุดม   สุขรัตน์)        ทั่วพื้นที่ต าบลท่าเจ้าสนุก  ในจุดที่เป็นทางแยกเพ่ือติดตามผู้ก่อเหตุ 
     เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเป็นข้อมูล   และขอให้ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.  

หรือแอสฟัลท์ติกเส้นเรียบคลองชลประทาน  25  ขวา  จากเทศบาลต าบลท่าเรือ 
จนถึงบริเวณโรงงานบางประอินไซโล  เพ่ือใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคม   
และออกก าลังกาย 

นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   กล้อง CCTV  นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้ขอรับงบประมาณ   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)       ทุกปี  ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่วงที่ผ่านมา 

ได้ไปชี้แจงท าความเข้าใจกับคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค   
เรื่อง  ของการด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นความเข้าใจ 
คลาดเคลื่อนว่าองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกได้ด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว  ซึ่งถูกต าหนิว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปองค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าเจ้าสนุก  ชี้แจงว่ายังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ 
แต่อย่างใด  จึงยังไม่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทางคณะกรรมาธิการ 
ได้กล่าวขอโทษส่วน  เรื่องถนนเลียบคลองชลประมาณ  25 ขวา  
จะท าเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป 

 

ประธานสภาฯ   กล่าวปิดประชุมเวลา  11.00  น. 
 
 

เลิกประชุม    เวลา  11.00  น. 
 
 

 
 

/(ลงชื่อ)..... 
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    (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 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


