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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2563 

วันที่  24 เดือน  ธันวาคม พ.ศ.2563( เวลา  09.30  น. ) 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

……………………………………….. 

ผูเ้ข้าประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายธนบูลย์  มีมาก ประธานสภาฯ อบต. ธนบูลย์  มีมาก  
2. นายวรธน  มีมาก รองประธานสภาฯ อบต. วรธน  มีมาก  
3. นายพิพัฒน์พงษ์  ปลั่งกลาง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 พิพัฒน์พงษ์  ปลั่งกลาง  
4. นายสุชิน  ทับสี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 สุชิน  ทับส ี  
5. นายสมชาย  จันทร์มาก สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 สมชาย  จันทร์มาก  
6. นายจ านง  คงคาช่วย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 จ านง  คงคาช่วย  
7. นายบุญมาก  ขาวสอาด สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 บุญมาก  ขาวสอาด  
8. นายนเรตร์  ทับทิมทอง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 นเรตต์  ทับทิมทอง  
9 นายประสิทธิ์   เอี่ยมเทศ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 ประสิทธิ์  เอี่ยมเทศ  

10 นายบุญธรรม  บุตรน้อย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 บุญธรรม  บุตรน้อย  
11 นางกนกวรรณ  สลีวงศ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 กนกวรรณ  สลีวงศ์  
12. นายเทียน  ทองคล้ า สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 เทียน  ทองคล้ า  
13. นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์ เลขานุการสภา อบต. ธัญพร  รัตนกุสุมภ์  

 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายบุญเลิศ  เสือสอาด สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 ลาป่วย  
2. นางพยอม    เทพเทศ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 ลาป่วย  



- 2 - 
 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายวิชา  ทองยืน นายก อบต. บางจาก วิชา  ทองยืน  
2. นางพรนภา  คนคล่อง รองนายก อบต.บางจาก พรนภา  คนคล่อง  
3. นายเดชา  ปิ่นเศียร รองนายก อบต.บางจาก เดชา  ปิ่นเศียร  
4. นายอธิวัฒน์  ทัศนา เลขานุการนายก อบต.บางจาก อธิวัฒน์  ทัศนา  
5. นางวิภาวี  ช่อกระทุ่ม ผู้อ านวยการกองคลัง วิภาวี  ช่อกระทุ่ม  
6. นางวารุณี  โตทรัพย์ หัวหน้าส านักงานปลัด วารุณี  โตทรัพย์  
7. นางสุรีนุช  เกตุแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สุรีนุช  เกตุแก้ว  
8. น.ส.รัชนี  กิมวังตะโก เจ้าพนักงานธุรการ รัชนี  กิมวังตะโก  
9. นางกาญดา  แก้วสะอาด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กาญดา  แก้วสะอาด  

10. น.ส.สาวิตรี  พูลเพิ่ม นักทรัพยากรบุคคล สาวิตรี  พูลเพิ่ม  
11. น.ส.รสธันย์  อินทร์ปรุง นักพัฒนาชุมชน รสธันย์  อินทร์ปรุง  

 
เปิดประชุม  เวลา  09.30 น. 
  เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  เข้าร่วมประชุมเกิน  
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่แล้ว  นายธนบูลย์  มีมาก  ประธานในการประชุม  ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
พร้อมกล่าวเปิดประชุม 

นายธนบูลย์  มีมาก  วันนี้เป็นการประชุมสภาฯสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี พ.ศ.2563  ตามท่ีสภา 
(ประธานสภาฯ)           องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

บางจากสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปีพ.ศ. 2563 โดยมีก าหนดไม่เกิน  15  วัน   ระหว่าง 
วันที่  17 – 31 ธันวาคม 2563 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่  24  ธันวาคมพ.ศ. 2563  เวลา  
09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้ 
 

/ระเบียบ... 
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   ระเบียบวาระท่ี 1เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.1  ท่านนายกวิชา  ทองยืน นายก อบต.บางจาก เข้ารับรางวัล “นักปกครอง
ท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี” ประจ าปี 2563  ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณ
แผ่นดิน  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2563  ณ  หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน  
กรุงเทพฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา   สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  
ประจ าปี   พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2563  เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

 

ระเบียบวาระท่ี 3เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางจาก  ประจ าปี งบประมาณ 2563 
3.2  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบางจาก ประจ าปี งบประมาณ 2563 
3.3  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  

ประจ าปี งบประมาณ 2563 
3.4  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางจาก ประจ าปี งบประมาณ 2563 
3.5 รายงานผลการสรุปสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางจาก  ประจ าปี งบประมาณ 2563 
 

   ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1  พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก   สมัย

สามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 และก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 
2565 

4.2  พิจารณาการเช่าที่ธรณีสงฆ์ 
4.3  พิจารณาการตั้งงบประมาณชดใช้หนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มอาชีพ

บ้านปากคลอง  หมู่ที่ 2  
4.4  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางจาก  ประจ าปี พ.ศ.2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 5เรื่องอ่ืนๆ  
   5.1  การข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ ประจ าปี งบประมาณ 2565 

   ต่อไปขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ.2563  

 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายธนบูลย์  มีมาก   ด้วยมูลนิธิเพ่ือพัฒนาสังคมไทย  ได้คัดเลือกท่านนายกวิชา  ทองยืน  นายกองค์การ 
(ประธานสภาฯ)    บริหารส่วนต าบลบางจาก  ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล  “นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี”  

ประจ าปี 2563  ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน  เมื่อวันที่  27  
พฤศจิกายน  2563  ณ  หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน  กรุงเทพฯ  ขอแสดง
ความยินดีกับท่านนายกฯ  และหลังเลิกจากการประชุมขอเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกับ
ท่านนายกฯ เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.บางจาก  ครั้งที่ผ่านมา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  
ประจ าปี  พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  22  ตุลาคม 2563 เวลา  10.00  น.  ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  

นายธนบูลย์  มีมาก   ขอให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาอบต. 
(ประธานสภาฯ) บางจาก  ในการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  22  

ตุลาคม  2563  ว่ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือไม่  ถ้าดูแล้วผิดพลาดจะได้ใช้มติขอสภาฯ
เพ่ือก าหนดการแก้ไขให้ถูกต้อง  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้ท าการตรวจสอบความถูกต้อง  
หากมีการตกหล่นในสาระส าคัญตรงไหนก็แจ้งให้สภาฯทราบและจะได้ท าการแก้ไขให้ครับ  
ถ้าไม่มี...ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางจาก  ประจ าปี งบประมาณ  2563 

นายธนบูลย์  มีมาก   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ี 
(ประธานสภาฯ)  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562  มาตรา 58/5 วรรคห้า  “ให้นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี”  วรรคหก  “ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ   
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากด้วย”  ผมขอเรียนเชิญท่านนายกฯ รายงานผล
การปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ  2563  ครับ 
 
 
 
 

/นายวิชา... 
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นายวิชา  ทองยืน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม 
(นายก อบต.) นายวิชา  ทองยืน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ขอรายงานแสดงผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ประจ าปี 
งบประมาณ 2563  ดังนี้   
1. นโยบายการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน  9  โครงการ  งบประมาณ  

2,279,600.-บาท 
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  จ านวน  7  โครงการ  งบประมาณ  4,014,804.-บาท 
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  - ไม่ได้ด าเนินการ- 
4. นโยบายด้านการเมือง  จ านวน  10  โครงการ  งบประมาณ  643,900.-บาท 
5. นโยบายด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  จ านวน  1  โครงการ งบประมาณ 

96,000.-บาท 
6. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ 

37,276.-บาท 
7. นโยบายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน 6 โครงการ  งบประมาณ  

719,050.-บาท 
8. นโยบายด้านการป้องกันสาธารณภัย  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  573,300.-

บาท 
9. นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 2 โครงการ  

งบประมาณ 218,290.-บาท 
10. นโยบายเรื่องความสามัคคีปรองดองขององค์กรและส่วนร่วม  จ านวน 1 โครงการ 

งบประมาณ  4,500.-บาท 
รวมโครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  40  โครงการ  งบประมาณที่เบิกจ่าย

ทั้งสิ้น  8,586,720.-บาท 

มติที่ประชุม  มีมติรับทราบ  

3.2  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางจาก ประจ าปี งบประมาณ 2563 

นายธนบูลย์  มีมาก   ในระเบียบวาระนี้จะเป็นการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
(ประธานสภาฯ)  องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ผมขอเรียนเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

บางจากชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

/น.ส.ธัญพร... 
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น.ส.ธัญพร  รัตนกุสุมภ์  เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภา อบต.      
(เลขานุการสภา อบต.) บางจาก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  หมวด 6 ข้อ 29 (๓)  ก าหนดว่า “การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้องปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”
ส าหรับรายละเอียดดังกล่าว  ดิฉันขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจงให้ที่ประชุม
ได้รับทราบด้วยค่ะ  

นางสุรีนุช  เกตุแก้ว  เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภา อบต.      
(นักวิเคราะห์ฯ) บางจาก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สรุปได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2563 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ 
ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ทีป่รากฏใน
ข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 88 9 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 20 1 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 9 7 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 10 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  11 6 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

23 20 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 5 4 
รวม 180 67 

 
 

/ความส าเร็จ... 
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ความส าเร็จในการพัฒนาตามเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากมีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ รวม 67โครงการ จ านวนเงิน 10,670,792บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 40 โครงการ จ านวน
เงิน 8,586,720.-บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์   ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
โครงการที่
ด าเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

9  2,284,400 9 2,279,600 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 

1 116,000 1 96,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

7 35,000 0 0 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

10 1,346,492 6 719,050 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

10 5,317,900 8 4,588,104 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข  

6 310,000 3 37,276 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน                  
การบริหารจัดการ และการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 

20 1,241,000 13 866,690 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 20,000 0 0 

รวม 67 10,670,792 40 
 

8,586,720.- 

  

มติที่ประชุม  มีมติรับทราบ  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล  
บางจาก  ประจ าปี งบประมาณ 2563 
 
 
 
 

/3.3 รายงาน... 
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3.3  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ประจ าปี 
งบประมาณ 2563 

นายธนบูลย์  มีมาก   ในระเบียบวาระนี้จะเป็นการรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินขององค์การบริหาร 
(ประธานสภาฯ) ส่วนต าบลบางจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ผมขอเรียนเชิญผู้อ านวยการกองคลัง

รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

นางวิภาวี  ช่อกระทุ่ม  เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภา อบต.      
(ผู้อ านวยการกองคลัง) บางจาก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับ

เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ข้อ  100 “ให้หัวหน้าหน่วยงาน
คลังจัดท างบแสดงฐานะการเงิน  และงบอ่ืน ๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด  เพ่ือส่ง
ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีพร้อมส่งให้
กระทรวงการคลังด้วย  และส่งส าเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
และเทศบาล  ส่งนายอ าเภอ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล” ดิฉันจึงขอรายงานงบแสดง
ฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ประจ าปี งบประมาณ 2563  ดังนี้ 

 งบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันที่  30  กันยายน  2563 
 ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน     14,344,360.-บาท 
  สินทรัพย์  
   สินทรัพย์หมุนเวียน 
    เงินสุดและเงินฝากธนาคาร  22,715,116.85.-บาท 
    เงินฝากกระทรวงการคลัง   22,252.-บาท 
    รายได้จากรัฐบาลค้างรับ   486,700.-บาท 
    ลูกหนี้ค้างภาษ ี   4,172.-บาท 
    ลูกหนี้รายได้อ่ืนๆ    36,466.-บาท 
    ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 665,000.-บาท 
   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    23,929,706.85.-บาท 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   13,272,292.84.-บาท 
   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    13,272,292.84.-บาท 
 รวมสินทรัพย์      37,176,999.69.-บาท 
 ทุนทรัพย ์     14,344,630.-บาท 
 หนี้สิน 
   หนี้สินหมุนเวียน 
    รายจ่ายค้างจ่าย    498,550.-บาท 
    ฎีกาค้างจ่าย    11,970.-บาท 

/เงินรับฝาก... 
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    เงินรับฝาก    6,286,675.71.-บาท 
   รวมหนี้สินหมุนเวียน    6,797,195.71.-บาท 
 รวมหนี้สิน      6,797,195.71.-บาท 
 เงินสะสม 
   เงินสะสม     20,690,545.68.-บาท 
   เงินทุนส ารองเงินสะสม    9,689,258.30.-บาท 
   รวมเงินสะสม     30,379,803.98.-บาท 
 รวมหนี้สินและเงินสะสม     37,176,999.69.-บาท 

มติที่ประชุม  มีมติรับทราบ  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  
ประจ าปี งบประมาณ 2563 

3.4  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
จาก ประจ าปี งบประมาณ 2563 

นายธนบูลย์  มีมาก   ในระเบียบวาระนี้จะเป็นการงบแสดงฐานะทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ประจ าปี งบประมาณ 2563 ผมขอเรียนเชิญ

ผู้อ านวยการกองคลังรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

นางวิภาวี  ช่อกระทุ่ม  เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภา อบต.      
(ผู้อ านวยการกองคลัง) บางจาก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ดิฉันขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562 ถึง 30 
กันยายน  2563  ดังนี้  

 รายรับ 
   เงินอุดหนุนจาก อบต.     162,820.-บาท 
   เงินอุทิศ       400.-บาท 
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร     479.20.-บาท 
   เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย    304.20.-บาท 
    รวม      171,003.40.-บาท 
 รายจ่าย 
   จ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.    108,940.-บาท 
   จ่ายค่าหนังสือเรียน     3,546.-บาท 
   จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน  9,000.-บาท 
   รายจ่ายค้างจ่าย      304.20.-บาท 
    รวม      121,790.20.-บาท 
 รายรับสูง กว่ารายจ่าย      49,213.20.-บาท 
  

/ บัญชี... 
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บัญชีรายได้สะสม 
 รายได้สะสม 30 กันยายน  2562     11,030.89.-บาท 
 บวก  รายรับสูงกว่ารายจ่าย     49,213.20.-บาท 
 รายได้สะสม  30 กันยายน  2563    60,244.09.-บาท 

มติที่ประชุม  มีมติรับทราบ  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางจาก  ประจ าปี งบประมาณ 2563 

  3.5 รายงานผลการสรุปสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางจาก  ประจ าปี งบประมาณ 2563 

นายธนบูลย์  มีมาก   ในระเบียนวาระนี้จะเป็นการรายงานสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ประจ าปี งบประมาณ 2563 ผมขอเรียนเชิญ

ผู้อ านวยการกองคลังรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

นางวิภาวี  ช่อกระทุ่ม  เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภา อบต.      
(ผู้อ านวยการกองคลัง) บางจาก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ดิฉันของรายงานสรุปสถานะการเงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
 1.  ยอดยกมา       23,486.48.-บาท 

 2.  รายรับ 
   2.1  เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
          97,155.00.-บาท 
   2.2  เงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีได้รับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          40,000.-บาท 
   2.3  เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   276.28.-บาท 
   2.4  เงินรายได้อ่ืน ๆ                     0.-บาท 
    รวมรายรับ     137,431.28.-บาท 
 3.  รายจ่าย 
   (ประเภทที่ 1) สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 
          39,547.-บาท 
   (ประเภทที่ 2)สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น  

         81,932.-บาท 
   (ประเภทที่ 3)สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 
                          0.-บาท 
   (ประเภทที่ 4)สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ  9,600.-บาท 
   (ประเภทที่ 5)สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัต ิ 26,531.-บาท 
    รวมรายจ่าย     157,610.-บาท 

/4. เงินรับคืน... 
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 4.  เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   0.- บาท 
 5.  เช็ดยังไม่ได้ขึ้นเงิน  จ านวน  0  ฉบับ    0.- บาท 
 6.  เช็คข้ึนเงิน       0.- บาท 
 คงเหลือยกไป       3,307.76.-บาท 

มติที่ประชุม  มีมติรับทราบ  รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางจาก  ประจ าปี งบประมาณ 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  สมัยสามัญ
ประจ าปี พ.ศ.2564  และก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2565  

นายธนบูลย์  มีมาก   ส าหรับระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
(ประธานสภาฯ) ต าบลบางจาก  สมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 2564  และก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก

ประจ าปี พ.ศ. 2565 ส าหรับขอระเบียบกฎหมาย ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงให้ที่
ประชุมได้รับทราบครับ 

น.ส.ธัญพร  รัตนกุสุมภ์  เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภา อบต.      
(เลขานุการสภา อบต.) บางจาก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562  มาตรา 53  
“ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด”  วรรคท้ายมาตรา 53 “สมัยประชุมสามัญหนึ่ง ๆ  ให้มีก าหนดไม่เกินสิบ
ห้าวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ”  ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 การก าหนดจ านวน
สมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ
แต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความข้อ  11  มาบังคับใช้โดยอนุโลม  เมื่อ
สภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายธนบูลย์  มีมาก   ทุกท่านได้รับทราบข้อระเบียบกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผมจึงขอน าเรียน 
(ประธานสภาฯ) ปรึกษาในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากว่าจะให้มีการก าหนดสมัยประชุม

สภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564  กี่สมัย  พร้อมทั้งระยะเวลาของสมัยประชุมจะเริ่ม
ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ และถึงวันที่เท่าไหร่  ผมขอให้สมาชิกฯเสนอได้เลยครับ 

 
/นายประสิทธิ์... 
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นายประสิทธิ์  เอ่ียมเทศ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
(สมาชิกสภาอบต หมู่ที่ 6) ผมนายประสิทธิ์  เอี่ยมเทศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากหมู่ท่ี 6  ขอเสนอ

ให้มีการประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 2564  จ านวนสี่สมัย  ก าหนดสมัยละไม่เกิน  
15 วัน ดังนี้ 

 ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.2564   ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 
 ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่16-30 พฤษภาคม 2564 
 ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2564  
 ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 16-30 ธันวาคม 2564 
 และขอก าหนดการประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2565 ในเดือนกุมภาพันธ์ 

ตั้งแต่วันที่  1-15 กุมภาพันธ์ 2565 ครับ 

นายธนบูลย์  มีมาก   ขอผู้รับรอง 2  ท่านครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายพิพัฒน์พงษ์ ปลั่งกลาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
(สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1) ผมนายพิพัฒน์พงษ์ ปลั่งกลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากหมู่ท่ี 1  

ขอรับรอง ครับ 

นายสุชิน  ทับสี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
(สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2) ผมนายสุชิน  ทับสี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากหมู่ท่ี 2 ขอรับรอง ครับ 

นายธนบูลย์  มีมาก   มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  หรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ  ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)   .........................เวลาผ่านไปพอสมควรในที่ประชุมไม่มีใครเสนอเพ่ิมเติม................. 
   หากไม่มีใครเสนอความเห็นเพิ่มเติม  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการก าหนดจ านวน

สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ให้มีสี่สมัย  ไม่เกิน 15  วัน และก าหนดการ
ประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. 2564   ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 
 ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤษภาคม 2564 
 ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2564  
 ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 16-30 ธันวาคม 2564 
 และขอก าหนดการประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2565 ในเดือนกุมภาพันธ์ 

ตั้งแต่วันที่  1-15 กุมภาพันธ์ 2565 ครับ  นอกเหนือจากนั้นให้ถือว่าเป็นการประชุมสภา
สมัยวิสามัญ  จึงขอมติที่ประชุมขอความเห็นชอบตามที่เสนอครั้งนี้ด้วยครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 

/นายธนบูลย์... 
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4.2  พิจารณาการเช่าที่ธรณีสงฆ์ 

นายธนบูลย์  มีมาก  ส าหรับระเบียบวาระนี้  เป็นการพิจารณาการเช่าที่ธรณีสงฆ์  ของวัดทองนพคุณ   
(ประธานสภาฯ) ต าบลบางจาก  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งของที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจาก  และประโยชน์อื่น ๆ  
ขอเรียนเชิญท่านนายกอบต.บางจากได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณาครับ 

นายวิชา  ทองยืน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  
(นายก อบต.)  นายวิชา  ทองยืน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล

บางจาก  มีความประสงค์ขอเช่าที่ธรณีสงฆ์ของวัดทองนพคุณ  ต าบลบางจาก  อ าเภอเมือง
เพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ตามโฉนดที่ดินเลขท่ี  2049  ที่ระวาง  22 ต,7 อ เลข 26 เนื้อ
ที่  14  ไร่  48  ตารางวา  เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
จาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจาก  กิจการประปาของ อบต.บางจาก  รวมถึงการใช้
ประโยชน์ต่อเนื่องเก่ียวกับกิจการดังกล่าว  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงขอเช่าเป็น
ระยะเวลา  3  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2564 ถึงวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ. 
2566  โดยขอเช่าในอัตราปีละ  500.-บาท  ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อระเบียบ
กฎหมาย ผมขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อ
ประกอบการพิจารณาครับ 

น.ส.ธัญพร  รัตนกุสุมภ์  เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภา อบต.      
(เลขานุการสภา อบต.) บางจาก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ส าหรับระเบียบ แนวทางปฏิบัติในเรื่องการใช้

ประโยชน์ในที่ดินของวัดและที่ธรณีสงฆ์ของวัด มีดังนี้ 
   1.  ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  มาตรา  33 ระบุว่า  ที่ดินและที่ซึ่งข้ึนตรงต่อวัดมีดังนี้ 
    1.1  ที่วัด  คือที่ซึ่งตั้งวัด  ตลอดจนเขตของวัดนั้น 
    1.2  ที่ธรณีสงฆ์  คือที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด 
    1.3  ที่กัลปนา  คือที่ซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา 
   2.  หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  มีความประสงค์จะขอเช่าที่ดินของวัด  ก่อน

อ่ืนต้องพิจารณาว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งวัดหรือท่ีธรณีสงฆ์ของวัด 
    2.1  หากเป็นที่ตั้งวัดต้องด าเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 

2511)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ.2505 ข้อ 2 คือต้องขออนุญาต
กันเขตประโยชน์ก่อนเมื่อด าเนินการจนมหาเถรสมาคมอนุมัติ  และส านักพระพุทธศาสนา
แห่งชาติได้แจ้งให้วัดทราบแล้ว  จึงด าเนินการในเรื่องการเช่าที่ตั้งวัด 

    2.2  หากเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดให้ด าเนินการในเรื่องการเช่าได้เลย  ไม่
ต้องกันเขตจัดประโยชน์ 

 
/3. ส่วนราชการ... 
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   3.  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเช่าที่ดินวัด  ระยะเวลาการเช่าไม่เกิน  3  ปี  ให้

ส่วนราชการเสนอเรื่องเช่ากับวัด  เมื่อวัดพิจารณาให้เช่าจึงจัดท าสัญญาเช่าได้ 
   4.  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเช่าที่ดินวัด  ระยะเวลาการเช่าเกิน  3  ปี  ให้ส่วน

ราชการเสนอเรื่องเช่ากับวัด  วัดพิจารณาและเสนอเรื่องผ่านความเห็นชอบจากเจ้าคณะ
ผู้ปกครองตามล าดับชั้นไปท่ีจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ   จังหวัดพิจารณาแล้วเสนอ
เรื่องให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้
ความเห็นชอบแจ้งจังหวัดเพ่ือแจ้งวัดจัดท าสัญญาเช่า 

   ส าหรับระเบียบ แนวทางปฏิบัติในเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินของวัดและที่ธรณี
สงฆ์ของวัดมีเพียงเท่านี้ค่ะ 

นายธนบูลย์  มีมาก  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ  ขอเชิญครับ........เวลาผ่านไป 
(ประธานสภาฯ)  พอสมควรไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ........หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถาม

เพ่ิมเติม  ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ  และแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น  ผมขอ
มติที่ประชุมเห็นชอบ  การเช่าที่ธรณีสงฆ์ของวัดทองนพคุณ  ต าบลบางจาก  อ าเภอเมือง
เพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ตามโฉนดที่ดินเลขท่ี  2049  ที่ระวาง  22 ต,7 อ เลข 26 เนื้อ
ที่  14  ไร่  48  ตารางวา  เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล   
บางจาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจาก  กิจการประปาของ อบต.บางจาก  รวมถึงการใช้
ประโยชน์ต่อเนื่องเก่ียวกับกิจการดังกล่าว  ทั้งนี้ จึงขอเช่าเป็นระยะเวลา  3  ปี  เริ่มตั้งแต่
วันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2564 ถึงวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2566  โดยขอเช่าในอัตราปี
ละ  500.-บาท ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

4.3  พิจารณาการตั้งงบประมาณชดใช้หนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มอาชีพบ้าน
ปากคลอง  หมู่ที่ 2  

นายธนบูลย์  มีมาก  ส าหรับระเบียบวาระนี้  เป็นการพิจารณาการการตั้งงบประมาณชดใช้หนี้โครงการ 
(ประธานสภาฯ)  เศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มอาชีพบ้านปากครอง  หมู่ที่ 2  ต าบลบางจาก อ าเภอเมืองเพชรบุรี  

จังหวัดเพชรบุรี  ส าหรับรายละเอียด ผมขอให้ท่านนายก อบต.บางจากได้ชี้แจงให้ที่ประชุม
ได้ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาครับ 

 
 
 

/นายวิชา... 
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นายวิชา  ทองยืน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  
(นายก อบต.)  นายวิชา  ทองยืน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  เนื่องจากองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางจาก  ได้รับการตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรีพบว่ามี
เงินค้างช าระจากลูกหนี้โครงการเศรฐกิจชุมชน  จ านวน  1  กลุ่ม  ได้แก่กลุ่มอาชีพโคเนื้อ
บ้านปากครอง  หมู่ที่ 2  ซึ่งได้ท าสัญญายืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  ตามสัญญา
เลขที่  3/2553  ลงวันที่  7  พฤษภาคม  2553  จ านวนเงิน  50,000.-บาท  โดยมี
ก าหนดสัญญาในการส่งคืนงวดเดียว  จ านวน  50,000.-บาท  ภายในวันที่ 7  พฤษภาคม  
2558ทั้งนี้กลุ่มดังกล่าวมิได้น าเงินมาช าระตามก าหนด  และได้ทวงถามอย่างต่อเนื่องแล้วไม่
เป็นผลใดๆ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากจึงได้ด าเนินการฟ้องศาลจังหวัดเพชรบุรี โดย
ศาลจังหวัดเพชรบุรีบังคับให้จ าเลยทั้งสามร่วมกันช าระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้กับ
องค์การการบริหารส่วนต าบลบางจากแล้ว  ทั้งนี้เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 2999 ลงวันที่  28 ธันวาคม  2543  จึงน าเรื่อง
ดังกล่าวขอความเห็นชอบกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ส่วนข้อระเบียบ 
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติขอเรียนเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากชี้แจงด้วย
ครับ 

น.ส.ธัญพร  รัตนกุสุมภ์  เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภา อบต.      
(เลขานุการสภา อบต.) บางจาก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 

0318/ว 2999  ลงวันที่  28  ธันวาคม  2543  เรื่อง  แนวทางการด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมอาชีพของสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 9  การช าระหนี้  
หากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรผิดนัดไม่ช าระหนี้ตามสัญญางวดใดงวดหนึ่งหรือท้ังหมด  
ให้สภาต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลเร่งรัดให้กลุ่มช าระหนี้  หากไม่ช าระหรือช าระไม่
ครบถ้วน  ให้สภาต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งงบประมาณเท่าจ านวนที่ราชการ
เสียหายชดใช้คืนในทันทีที่มีการตั้งงบประมาณของสภาต าบล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล 
แล้วแต่กรณี  และถ้าได้รับการช าระหนี้จากกลุ่มคืนภายหลัง  ส่งคืนเป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล  แล้วแต่กรณี 

   หากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรไม่ยินยอมช าระหนี้  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
หรือสภาต าบลด าเนินคดีตามกฎหมายอย่าให้คดีขาดอายุความ 

   ทั้งนี้ให้ตั้งงบประมาณ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  เป็นค่าชดใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 26  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น”  

 
/นายธนบูลย์... 
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นายธนบูลย์  มีมาก  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ  ขอเชิญครับ........ เวลาผ่านไป 
(ประธานสภาฯ) พอสมควรไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ........หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถาม

เพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการตั้งงบประมาณชดใช้หนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน
ของกลุ่มอาชีพบ้านปากคลอง หมู่ที่ 2  จ านวน  50,000.-บาท  โดยอ านาจในการอนุมัติ
การโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  เป็นค่าชดใช้เงินคืนเงินทุน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน  ส าหรับการอนุมัติโอนงบประมาณ จะเป็นอ านาจของคณะผู้บริหาร  
ผมขอมติในท่ีประชุมครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

4.3  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ต าบลบางจาก  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

นายธนบูลย์  มีมาก เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547   
(ประธานสภาฯ)  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 103 (1) “คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมี

จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน” ประกอบกับ ข้อ 105   จึงขอมติที่ประชุมว่าจะ
เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือท าหน้าที่ ตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ จ านวนกี่คนครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จ านวน  3 คน 

นายธนบูลย์  มีมาก  ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
(ประธานสภาฯ)     

นายพิพัฒน์พงษ์ ปลั่งกลาง  เสนอนายบุญมาก  ขาวสอาด  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4 เป็นประธานคณะ 
(สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1)   กรรมการฯ 
    ผู้รับรอง 1. นายสุชิน  ทับสีสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2 
   ผู้รับรอง 2. นางกนกวรรณ  สลีวงศ์สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7 

นายสุชิน  ทับสี   เสนอนายประสิทธิ์  เอี่ยมเทศ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการฯ  
(สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2)   ผู้รับรอง 1. นายเทียน  ทองคล้ าสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8 
   ผู้รับรอง 2. นายบุญมาก  ขาวสอาดสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4 

นายบุญมาก  ขาวสอาด   เสนอนายเทียน  ทองคล้ า  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมการฯ  
(สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4)  ผู้รับรอง 1.นายประสิทธิ์  เอ่ียมเทศ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6  

 ผู้รับรอง 2. นายพิพัฒน์พงษ์ ปลั่งกลาง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1 
 

/นายธนบูลย์... 
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นายธนบูลย์  มีมาก   มีท่านใดจะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่ครับ...ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ  
(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวารที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 5.1  การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  ประจ าปี งบประมาณ 2565 

นายธนบูลย์  มีมาก   ขอเชิญนักพัฒนาชุมชนชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 

น.ส.รสธันย์  อินทร์ปรุง    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก  ท่าน 
(นักพัฒนาชุมชน)  รองนายก  และสมาชิกสภาฯทุกท่านค่ะ การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จะเปิดรับลงทะเบียน  2  ช่วง 
 ช่วงที่  1  เดือนตุลาคม  - เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 ช่วงที่  2 เดือนมกราคม – เดือนกันยายน พ.ศ.2564 
   โดยให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มี

อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ใน
ปีงบประมาณ 2565 นับอายุถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่  2 
กันยายน 2505)  จากทะเบียนอ าเภอเมืองเพชรบุรี ผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีจ านวน  31  ราย  ลงทะเบียนแล้ว  
จ านวน  19  ราย  คงเหลือผู้ที่ยังไม่มาลงทะเบียนอีก  จ านวน  12  ราย ส าหรับ
รายชื่อสามารถติดต่อได้ที่งานนักพัฒนาชุมชนได้ค่ะ  ส าหรับอีกหนึ่งเรื่องที่จะแจ้งให้
ที่ประชุมได้รับทราบคือ  เรื่องการลงทะเบียนผู้ประสบปัญหาทางสังคม/ผู้มีรายได้
น้อยของต าบลบางจากซ่ึงได้ส่งรายชื่อให้กับศูนย์คนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเพชรบุรีไปแล้ว
จ านวน  30  ราย  ทั้งนี้ขอแจ้งว่า เจ้าหน้าที่จะออกมาตรวจสอบและลงพ้ืนที่จริงใน
วันที่  13-14 มกราคม  2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
เวลา 09.00 น. จึงแจ้งให้ผู้มีรายชื่อได้น าเอกสารหลักฐานฉบับจริง  เข้ารับการ
ตรวจสอบ ณ วันเวลา และสถานที่ดังกล่าว  ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้รับทราบด้วยค่ะ 

นายธนบูลย์  มีมาก   สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 
 

/นายประสิทธิ์... 
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นายประสิทธิ์  เอ่ียมเทศ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(สมาชิกสภา อบต. ม.6) ครับ ผมนายประสิทธิ์  เอี่ยมเทศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากหมู่

ที่ 6  แจ้งขอเลื่อนการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบางจาก  สมัยสามัญ 
ประจ าปี 2563 ออกไปออกโดยไม่มีก าหนด  เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

นายวิชา  ทองยืน   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(นายก อบต.) ผมนายวิชา  ทองยืน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  แจ้งของดจัดงานวัน

เด็กแห่งชาติ  ประจ าปี พ.ศ.2564  เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

นายธนบูลย์  มีมาก   สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดสอบถาม  

นายธนบูลย์  มีมาก    เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การ  
(ประธานสภาฯ) บริหารส่วนต าบลบางจากสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2563และขอขอบคุณ

ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ  
ปิดประชุมเวลา     12.00น. 
 
 

(ลงชื่อ)         ธัญพร  รัตนกุสุมภ์        ผู้จดรายงานการประชุม 
       ( นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์ ) 
                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
 
  คณะกรรมการฯ ได้มาตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30  ธันวาคม พ.ศ.2563 
 

 
(ลงชื่อ)         บุญมาก  ขาวสอาด  ประธานกรรมการ   

                         (นายบุญมาก  ขาวสอาด) 
                สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบางจาก หมูที่ ่4 
 

 
 (ลงชื่อ)  ประสิทธิ์  เอ่ียมเทศ กรรมการ  (ลงชื่อ)  เทียน  ทองคล้ า  กรรมการ       
                  (นายประสิทธิ์  เอ่ียมเทศ)    ( นายเทียน  ทองคล้ า) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก หมู่ที่ 6  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก หมู่ที่ 8 
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  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางจาก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1  ประจ าปี 2563เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2563  จึงได้ลงลายมือชื่อ
รับรองไว้  เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ 

 
 

(ลงชื่อ)      ธนบูลย์  มีมาก  ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                                             (นายธนบูลย์ มีมาก)                 
                        ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบางจาก 

 
 


