
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 

วันที่  8 เดือน  กุมภาพันธ ์พ.ศ.2564( เวลา  09.30  น. ) 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

……………………………………….. 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ 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. นายบุญเลิศ  เสือสอาด สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 บุญเลิศ  เสือสอาด  
8. นายบุญมาก  ขาวสอาด สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 บุญมาก  ขาวสอาด  
9. นายนเรตร์  ทับทิมทอง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 นเรตต์  ทับทิมทอง  

10. นายประสิทธิ์   เอี่ยมเทศ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 ประสิทธิ์  เอี่ยมเทศ  
11. นายบุญธรรม  บุตรน้อย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 บุญธรรม  บุตรน้อย  
12. นางพยอม    เทพเทศ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 พยอม  เทพเทศ  
13. นายเทียน  ทองคล้ า สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 เทียน  ทองคล้ า  
14. นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์ เลขานุการสภา อบต. ธัญพร  รัตนกุสุมภ์  
 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางกนกวรรณ  สลีวงศ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 -  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ 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. นายบุญลือ  บุญมี ก านันต าบลบางจาก บุญลือ  บุญมี  
6. นางวิภาวี  ช่อกระทุ่ม ผู้อ านวยการกองคลัง วิภาวี  ช่อกระทุ่ม  
7. นางวารุณี  โตทรัพย์ หัวหน้าส านักงานปลัด วารุณี  โตทรัพย์  
8. นางสุรีนุช  เกตุแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สุรีนุช  เกตุแก้ว  
9. น.ส.สาวิตรี  พูลเพิ่ม นักทรัพยากรบุคคล สาวิตรี  พูลเพิ่ม  

10. น.ส.รสธันย์  อินทร์ปรุง นักพัฒนาชุมชน รสธันย์  อินทร์ปรุง  
11. น.ส.รัชนี  กิมวังตะโก เจ้าพนักงานธุรการ รัชนี  กิมวังตะโก  
12. น.ส.อุทัยวรรณ  พิกุลทอง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อุทัยวรรณ พิกุลทอง  
13. นางกาญดา  แก้วสะอาด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กาญดา  แก้วสะอาด  
 
เปิดประชุม  เวลา  09.30 น. 
  เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  เข้าร่วมประชุมเกิน  
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่แล้ว  นายธนบูลย์  มีมาก  ประธานในการประชุม  ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
พร้อมกล่าวเปิดประชุม 

นายธนบูลย์  มีมาก  วันนี้เป็นการประชุมสภาฯสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี พ.ศ.2564  ตามท่ีสภา 
(ประธานสภาฯ)           องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

บางจากสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปีพ.ศ. 2564โดยมีก าหนดไม่เกิน  15  วัน   ระหว่าง 
วันที่  1 – 15 กุมภาพันธ์  2564ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564ในวันจันทร์ที่  8  กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
 

/ระเบียบ... 
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   ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา   สมัยสามัญ  สมัยที่  4  
ประจ าปี   พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2563  เวลา  09.30 น.  ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
 

   ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ระเบียบวาระท่ี 5เรื่องอ่ืนๆ  

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายธนบูลย์  มีมาก    ส าหรับเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ขอเรียนเชิญปลัดธัญพร  รัตนกุสุมภ ์
(ประธานสภาฯ) เลขานุการสภาอบต.บางจาก ได้แจ้งที่ให้ประชุมทราบด้วยครับ 

น.ส.ธัญพร  รัตนกุสุมภ์  เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภา อบต.      
(เลขานุการสภา อบต.) บางจาก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ดิฉันมีเรื่องแจ้งให้ทราบจ านวน  2  เรื่อง  ดังนี้   

1.)ตามท่ีปลัด  อบต. บางจาก  ได้เข้าร่วมประชุมในระดับจังหวัด  โดยส านักงาน  กกต.  
จังหวัดเพชรบุรี  ได้แจ้งว่า หลังจากเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเ ทศมนตรี เรียบร้อย
แล้ว ประมาณอีก 2 เดือน จะเป็นการเลือกตั้งของ  อบต. จึงแจ้งให้ทุกท่านทราบ ส าหรับ
เอกสารที่แจกให้ไปนั้น จะก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อไปศึกษาว่า การลงรับสมัครเลือกตั้ง ในครั้งหน้านี้ต้องมีคุณสมบัติตาม
เอกสาร เช่น คุณสมบัติเบื้องต้น ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุของสมาชิกสภา ฯ ต้องมี
อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง  ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น  ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปี  
นับถึงวันเลือกตั้ง  และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสมัคร
รับเลือกตั้ง  ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะต้องทราบ
กัน  คาดว่าจะมีการเลือกตั้งประมาณเดือนมิถุนายน  เป็นการคาดการของส านักงาน  กกต.  
ขอให้ท่านที่จะสมัครรับเลือกตั้งในสมัยหน้าให้เตรียมตัวให้พร้อม  โดยเฉพาะในปีนี้จะมี
คุณสมบัติในการยื่นสมัครรับเลือกตั้ง  ทุกท่านจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลา
ติดต่อกัน 3 ปี  นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง  ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง  ต้องยื่นแบบเสียภาษี
ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2561 – 2563 ส าหรับในปี พ.ศ. 2563แนวทางในการยื่นแบบภาษีน่าจะ 
ยื่นได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564  ส าหรับเขตเลือกตั้ง 1 เขต จะมีสมาชิกได้       
1 คน เขตเลือกตั้งคือเขต หมู่บ้านๆ ละ 1 คน  ฝากประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งเตรียมความพร้อมไว้ค่ะ 

2. )อีกหนึ่งเรื่องคือ การจัดท าบัตรสมาชิก อปพร.  ซึ่งได้แจกหนังสือให้กับทุกท่านแล้ว  
ส าหรับท่านที่บัตรสมาชิก  อปพร. ได้หมดอายุสามารถยื่นต่อบัตรสมาชิก อปพร. ได้ตั้งแต่
วันที่ 9–15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง  

จ านวน... 
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จ านวน 3 รูป  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  บัตร  อปพร. ที่
หมดอายุแล้ว  สามารถยื่นได้ท่ีส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ในวัน 
เวลาราชการ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.บางจาก  ครั้งที่ผ่านมา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4    
ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2563  เวลา  09.30 น.  ณห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

นายธนบูลย์  มีมาก   ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ อบต.ทุกท่าน  ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบบางจากบางจาก  ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  

พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม  2563  ว่ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือไม่  ถ้าดูแล้ว
ผิดพลาดจะได้ใช้มติขอสภาฯเพ่ือก าหนดการแก้ไขให้ถูกต้อง  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้ท า
การตรวจสอบความถูกต้อง  หากมีการตกหล่นในสาระส าคัญตรงไหนก็แจ้งให้สภาฯทราบ
และจะได้ท าการแก้ไขให้ครับ  ถ้าไม่มี...ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ รับรอง 12 เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2564 

นายธนบูลย์  มีมาก  ระเบียบวาระนี้  เป็นการพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ขอเรียนเชิญท่าน

นายกอบต.บางจากได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณาครับ 

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

ต าบลบางจาก  มีความจ าเป็นที่ต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และบาง
รายการมีงบประมาณไม่เพียงพอตลอดปี  ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเกิด 
ประโยชน์สูงสุด  จึงขอโอนงบประมาณในหน่วยงานของส านักงานปลัด กองคลัง และ          
กองช่าง ส าหรับข้อระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติขอเรียนเชิญปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางจากชี้แจงด้วยครับ 

น.ส.ธัญพร  รัตนกุสุมภ์  เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภา อบต.      
(เลขานุการสภา อบต.) บางจาก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ดิฉัน นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์ ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลบางจาก  ส าหรับข้อระเบียบ/กฎหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

จนถึง... 



- 5 - 
 

จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 
27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

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

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ครับ 

ส านักงานปลัด 
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  168,250.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่น
แปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) โดยขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน  168,250.-บาท (-หนึ่งแสน
หกหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)  ไปตั้งเพ่ิมตามรายการดังนี ้

   โอนเพิ่ม 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 19,780.56.-บาท (-หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปด
สิบบาทห้าสิบหกสตางค์-)  โอนเพิ่ม จ านวน  38,250.-บาท (-สามหมื่นแปดพันสองร้อยห้า
สิบบาทถ้วน-) งบประมาณหลังโอนเพิ่ม เป็นเงิน  58,030.56-บาท (-ห้าหมื่นแปดพัน
สามสิบบาทห้าสิบหกสตางค์-) 
2. แผนงานงบกลาง  งบกลาง  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
1,174,380.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)  โอนเพิ่ม 
จ านวน 130,000.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) งบประมาณหลังโอนเพิ่ม เป็นเงิน 
1,304,380.-บาท (-หนึ่งล้านสามแสนสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)  
โอนลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
50,000.-บาท  (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) โดยขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน  50,000.-บาท (-ห้า
หมื่นบาทถ้วน-)  ไปตั้งเพ่ิมตามรายการดังนี้ 
โอนเพิ่ม 
1. แผนงานงบกลาง  งบกลาง  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
1,304,380.-บาท (-หนึ่งล้านสามแสนสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)  โอนเพิ่ม จ านวน 
50,000.-บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)  งบประมาณหลังโอนเพิ่ม เป็นเงิน 1,354,380.-บาท.
(-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน-) 

   กองคลัง 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  26,550.-บาท (-สองหมื่น
หกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) โดยขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน  26,550.-บาท (-สองหมื่นหก
พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามรายการดังนี ้

โอนเพิ่ม... 
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   โอนเพิ่ม 

1. รายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  โดยขอโอนเพิ่มครั้งนี้  10,000.-บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 
2. แผนงานงบกลาง  งบกลาง  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
1,354,380.-บาท.(-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)โอนเพิ่ม 
จ านวน 16,550.-บาท (-หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)  งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 
เป็นเงิน 1,370,930.-บาท (-หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน-) 

กองช่าง 
โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค่า
ครุภัณฑ์  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  96,610.-บาท 
(-เก้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน-) โดยขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน 96,610.-บาท (-เก้า
หมื่นหกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน-)  ไปตั้งตามรายการดังนี ้
โอนเพิ่ม 
1. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบด าเนินงาน            
ค่าใช้สอย  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 24,360.-บาท       
(-สองหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน-)  โอนเพิ่ม จ านวน  20,000.-บาท (-สองหมื่นบาท
ถ้วน-) งบประมาณหลังโอนเพิ่ม เป็นเงิน  44,360.-บาท (-สี่หมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาท
ถ้วน-) 
2. แผนงานงบกลาง  งบกลาง  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณคงเหลือก่อน 1,370,930.-
บาท (-หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน-) โอนเพิ่ม จ านวน 76,610.-
บาท (-เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน-)  งบประมาณหลังโอนเพิ่ม เป็นเงิน 
1,447,540.-บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) 

นายธนบูลย์  มีมาก  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ  ขอเชิญครับ........ เวลาผ่านไป 
(ประธานสภาฯ) พอสมควรไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ........หากไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสอบถาม

เพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุม อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

มติที่ประชุม มีมติ  อนุมัติ  12 เสียง 

   ไม่อนุมัติ 0 เสียง 
   งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวารที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

นายธนบูลย์  มีมาก  ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เสนออีกหรือไม ่
(ประธานสภาฯ)  

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

เงินได.้.. 
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เงินได้บุคคลธรรมดา  ซึ่งกองคลังได้ออกหนังสือรับรอง รายได้ และด าเนินการแจกจ่ายให้กับ
สมาชิกทุกท่านแล้ว  ส าหรับก าหนดการยื่นแบบแสดงรายได้การยื่นภาษี เงินได้บุคลธรรมดา  
สามารถยื่นได้ท่ีส านักงานสรรพากรอ าเภอ  ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2564  และส าหรับผู้ยื่น
ทางอินเตอร์เน็ตขยายเวลาออกไปถึง 30 มิถุนายน 2564 ท่านใดมีเรื่องติดขัดใดๆสามารถแจ้ง
ที่กองคลังได้ค่ะ 

นางสาวรสธันย์ อินทร์ปรุง  เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภา อบต.      
(นักพัฒนาชุมชน) บางจาก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ขอประชาสัมพันธ์การข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ จากที่ผู้

มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพที่จะต้องมาข้ึนทะเบียนเพื่อรับเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จะต้องเป็น
ผู้เกิดภายในเดือนกันยายน  25 05 ซึ่งตามทะเบียนราษฎร์ ของต าบลบางจาก จะมีผู้มีสิทธิ์
ได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จ านวน  31 ราย  ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแล้ว  
25  ราย  ยังไม่ได้ลงทะเบียน  จ านวน  6  รายได้แก่ 
1. นายพยุงศักดิ์  พันธ์เกตุ  อยู่บ้านเลขท่ี 28/2  หมู่ที่ 1  เกิด  22  มีนาคม  2505 
2. นายศราวุฒิ  กายส าโรง  อยู่บ้านเลขท่ี 36 หมู่ที่  2  เกิด  1  กุมภาพันธ์  2505 
3. นางล าเลียง  กระตายเผือก  อยู่บ้านเลขที่  29/9 หมู่ที่ 6 เกิด 10  กุมภาพันธ์  2505 
4. นายอ าพร  สีเลี้ยง  อยู่บ้านเลขท่ี 30 หมู่ที่  6 เกิด  18  กันยายน 2504 
5. นางสาววันนา  สีเลี้ยง อยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 6 เกิด 8 มิถุนายน  2505 
6. นายปรีชา สีเลี้ยง อยู่บ้านเลขที่  107 หมู่ที่ 6 เกิด 16 สิงหาคม  2505 
ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯทุกท่านแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมาข้ึนทะเบียน  เพื่อรักษาสิทธิ
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ต่อไป   

ส าหรับเรื่องของบ้านพักเด็กซ่ึงส ารวจแล้วเสนอไปจ านวน 30 ราย ได้เก็บข้อมูลและ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล  ซึ่งได้รับแจ้งจากบ้านพักเด็กว่า
ถ้าข้ันตอนนี้เสร็จ บ้านพักเด็กจะส่งรายชื่อว่าเด็กคนใดได้รับทุน  และคนใดได้รับสิทธิ์บ้าง  ซึ่ง
จะเรียนให้ทราบในครั้งต่อไป  ในส่วนของผู้ที่มีรายได้น้อยที่ของบประมาณจากศูนย์คนไร้ที่พ่ึง
จังหวัดเพชรบุรี และเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ  ถ้าผลเป็นประการใดก็จะน าเรียนให้ทราบ อีกครั้งหนึ่งค่ะ 

นางสุรีนุช  เกตุแก้ว  เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภา อบต.      
(นักวิเคราะห์ฯ)  บางจาก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ขอชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ให้ทราบว่า เนื่องด้วย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 ก าหนดว่า                
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 7467 ลง
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2564 ดังนั้น   

จึงขอ... 
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จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากประสานกับผู้น าหมู่บ้าน 
และประชาชนในพื้นท่ี รวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพของหมู่บ้าน ส่งให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางจาก ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2564 เพ่ือด าเนินการบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปนั้น ส าหรับหมู่ที่ 8 ยังไม่ได้ส่งโครงการเหลือเพียงหมู่เดียว เมื่อได้
ข้อมูลครบแล้วก็จะรวบรวมโครงการที่เสนอมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ฉบับเพ่ิมเติม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 ซ่ึง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  จะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2565  จึงต้องด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ือประกาศใช้ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคม  2565 ต่อไป  ส าหรับโครงการที่ด าเนินการแล้วก็จะถูกตัดออก แต่โครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการจะยังคงอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) ต่อไป  

นายสมใจ  ตาละลักษณ์  เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภา อบต.      
(ผู้อ านวยการกองช่าง) บางจาก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค รับ  กองช่างขอประชาสัมพันธ์  อบต บางจาก ไดร้ับ

การประสานกับกรมโยธา  ว่าได้อนุมัติงบประมาณจากส านักงานโยธา  ประมาณ  25  ล้าน  
ในการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งของวัดทองนพคุณ  ทางวัดได้รื้อโรงเรือนมุงจากแล้ว  ผู้รับจ้าง
คือ  บริษัทโกศลสถาปัตย์ ราชบุรี จะเริ่มด าเนินการไม่เกินอาทิตย์หน้า  โครงการนี้  เกิดจาก
การประสานงานของผู้บริหาร อบต.บางจาก และแจ้งให้ทราบว่าจะมีเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้า
มาเคลียร์พื้นที่  ให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่ง  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับ 

น.ส.ธัญพร  รัตนกุสุมภ์  เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภา อบต.      
(เลขานุการสภา อบต.) บางจาก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก จะมีโครงการ

ขนาดใหญ่โดยการประสา นงานของคณะผู้บริหาร อบต. มาพัฒนาในต าบลบางจาก ขอ
ประชาสัมพันธ์ว่า ตั้งแต่อาทิตย์หน้าไปจะมีเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาท างานในพ้ืนที่  ส าหรับ
การสัญจรไปมา  อาจจะมีการติดขัดบ้างเล็กน้อย ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้ทราบด้วย
ค่ะ 

นายวิชา  ทองยืน   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ   
(นายก อบต.) ตามท่ีผมเข้าร่วมอบรมกับนายกทั้งจังหวัด  คาดว่าประมาณวันที่  3  พฤษภาคม 2564   จะ

หมดวาระการด ารงต าแหน่ง  และให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น ถ้ามีโครงการเพิ่มเติมให้
เสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน  เพื่อจะได้น าไปจัดท าข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ของอบต.ได ้

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายธนบูลย์  มีมาก   ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่...ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร 
(ประธานสภาฯ) ส่วนต าบลบางจากสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564    

และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ขอขอบคุณครับ 
  
ปิดประชุมเวลา     12.00น. 
 

(ลงชื่อ)... 
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(ลงชื่อ)        ธัญพร  รัตนกุสุมภ์     ผู้จดรายงานการประชุม  

     ( นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์ ) 
                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
 
  คณะกรรมการฯ ได้มาตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 
  (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 
 
  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางจาก สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2563  จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้  เพ่ือปิดประกาศ
รายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ 

 
 

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

 
 


