
                รายชื่อสมาชิกสภา อบต.ท่าวัด และผู้บริหาร ที่เข้าร่วมทำการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 
๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อบต.ท่าวัด 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายอนุชิต  อภิรักษ์ ประธานสภาฯ อนุชิต  อภิรักษ์  
๒ นายสุพิน  ประสันแพงศรี รองประธานสภาฯ สุพิน  ประสันแพงศรี  
๓ นายอภิวัฒน์  ลีโคกกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ อภิวัฒน์  ลีโคกกลาง  
๔ นางชานิศษา  ธเนศชานนท์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ -  
๕ นายบุญชม  ศรีสงัด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ บุญชม  ศรีสงัด  
๖ นายอิศรานุพงษ์  พิมนต์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ อิศรานุพงษ์  พิมนต์  
๗ นายประเชิญ  ลือเทพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ ประเชิญ  ลือเทพ  
๘ นายสายทอง  คำเสนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ -  
๙ นางสาววัชรินทร์  ศรียะไชย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ วัชรินทร์  ศรียะไชย  
๑๐ นายวิชัย  ชาวสวน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ วิชัย  ชาวสวน  
๑๑ นายไชยันต์  ภูมูล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ไชยันต์  ภูมูล  
๑๒ นายบุญล้น  หานุภาพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ บุญล้น  หานุภาพ  
๑๓ นายพวน   เขื่อนโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ พวน   เขื่อนโพธิ์  
๑๔ นายสุริยัน  อินตะมนต์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ สุริยัน  อินตะมนต์  
๑๕ นางสาวบุษบา  วงค์ภูดร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ บุษบา  วงค์ภูดร  
๑๖ นายคำพอง  ประวันจะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ คำพอง  ประวันจะ  
๑๗ นายฝน  มาตวังแสง นายก อบต. ท่าวัด ฝน  มาตวังแสง  
๑๘ นายสุริยัน  จันทะดวง รองนายก อบต. สุริยัน  จันทะดวง  
๑๙ นายบุญหนา  ประเสริฐวงษา รองนายก อบต. บุญหนา  ประเสริฐวงษา  
๒๐ นายพิสัน  อัครินทร์ เลขานุการผู้บริหาร พิสัน  อัครินทร์  
๒๑ นายชาลี  บุญเพลิง ปลัด อบต./เลขานุการสภา ชาลี  บุญเพลิง  

  ผู้เข้าร่วมประชุม 
๒ นายจักรวาล  ประระทัง ผอ.กองช่าง จักรวาล  ประระทัง  
๓ นายวิชิต  ยาย่อ นักทรัพย์ฯ วิชิต  ยาย่อ  
๔ นายกำจัด   ทับเจริญ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ กำจัด  ทับเจริญ  

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

เมื่อวันศุกร์ที ่๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุม อบต.ท่าวัด 

  เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
นายชาลี บุญเพลิง เรียนท่านประธานสภาฯท่านนายก/สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้ 
เลขานุการสภาฯ เป็นการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ บัดนี้สมาชิกสภาฯมาครบองค์

ประชุมแล้วขอเชิญประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปเชิญครับ  
นายอนุชิต อภริักษ์ ครับวันนี้เป็นการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้วผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   

  -จำนวน  ๒ ครั้งเมื่อวันที่ ๔ และ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

- ญัตติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
นางสาวฐิตินา  อามาตย์ เรียนท่านนายก/ผู้บริหาร/ปลัด/ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ               ดิฉันนางสาวฐิตินา  อามาตย์ ตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   คะตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาห้าปี  
                              (๒๕๖๑-๒๕๖๕)ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม 
                               จังหวัดจึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๒)  
                               ใหแ้ล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในส่วนนี้ตามเอกสารที่ได้ออก  
                               ประชาคมแต่ละหมู่บ้านนั้นเพ่ือนำบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนหมู่บ้านละ ๕  
                               โครงการ รายละเอียด ดังนี้ 
   บ้านโคกล่าม  หมู่ที่ ๑ 

๑. โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงจุดนายนาเคลือบ  แก้วคอนไทย  (ลำห้วยหลุงจาน) 
กว้าง  ๔  เมตร ยาว  ๑๘ เมตร สูง ๒ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.- 
บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

                                 ๒. โครงการยกรูปถนนดินจากหนองครอง-วัดใหม่ไตรมิตรวนาราม 
                                     กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.-บาทปี ๖๓ 

 ๓. โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางนงลักษ์  โททวง–ถนนลูกรังบ้านหนองโกน้อย  
     กว้าง  ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลกูรังไหล่ทางทั้งสองข้างงบประมาณ   
     จำนวน  ๔๐๐,๐๐๐.- บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ใส่ไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 ๔. โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอำนวย  กรวดนอก-บ้านนางทิพย์ประไพ  สุวะ  
     วางท่อ คสล.ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร บ่อพัก ๒๓ บ่อ งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐.- บาท  
 ๕. โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายหนา  สุแพง – บ้านนายทองดี  คูณเศษ  

//บ้านหนองแวง.... 
 
 



    -๒- 
   บ้านหนองแวงท่าวัด หมู่ที่ ๒  

๑. โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายสุระ มาตวังแสง –นางบัวผัน ราชสุวรรณ ปีพ.ศ.๒๕๖๓ 
กว้าง ๓ เมตร ยาว  ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณจำนวน ๑๖๐,๐๐๐.-บาท  

๒. โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากถนนลาดยาง-บ้านนางประนอม  ประทีปทน ปีพ.ศ. ๒๕๖๓  
กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  

๓. โครงการวางท่อระบายน้ำจากหลังวัดเทวราช –บ้านนางวนิดา  แก้วกัลยา(ยาวรวม ๔๘๐ เมตร) 
วางท่อ คสล.ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๘ ท่อน พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ 
ความยาวรวม ๙๘ เมตร งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท ปี พ.ศ. ๖๓   

๔. โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลพลังงานจากดวงอาทิตย์จุดประปาหมู่ที่ ๒(มาตรฐานกรมพลังงาน) 
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

๕. โครงการขุดลอกลำห้วยหลุ่งจานจากนานายประกอบ นากุล-นานายเย็น ศรีบุญโรจน์  
กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย  ๑.๕ เมตร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓    

   บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๓  
๑. โครงการลงหินคลุกจากนานายเรียน  ศิลารัง – หนองสระสี่เหลี่ยม ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท 
๒. โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงจุดนานายหมิก  บุพชาติ  

กว้าง ๔  เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๑.๑๕ เมตร งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.- บาทปี ๖๓ 
๓. โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางขน  นาอุดม – ศาลปู่ตา  

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐.- บาท ปี ๖๓ พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง  

๔. โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายหนู  ศรีหาร-บ้านนายสมัย  อินตะมนต์  
กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐.-บาท ปี ๖๓ 

๕. โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากหมู่บ้าน –หนองสระสี่เหลี่ยม 
ระยะทาง ๘๐๐ เมตร งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐.- บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   บ้านรวง  หมู่ที่ ๔ 

๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายวารินทร์  ศรีโพธิ์-บ้านนางสำอาง (๑๕๐ เมตร) 
  วางท่อ คสล.ø ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท ปี ๖๓ 
๒.โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงจุดนานายห่วง  เขื่อนโพธิ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สูง ๒ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
๓.โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากจากบ้านนางสำรวย  สุขแดง-บ้านนางยวน ตาเกิด 
   กว้าง  ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ปี๖๓ 
๔.โครงการขุดลอกหนองฉิม (รอการประสานแผนจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง) 
๕. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 

   บ้านโนนโจด  หมู่ที่ ๕ 
๑. โครงการขุดลอกหนองเพ็ก (รอการประสานแผนจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง) 



    -๓- 
กว้าง  ๙๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ลึก ๒ เมตร งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท ปีพ.ศ.๒๕๖๓ 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากสี่แยกกลางหมู่บ้าน-บ้านนางบุญเลี้ยง  แสนน้อย  
   กว้าง ๔  เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร  หนา๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ปี ๖๔  
๓. โครงการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากหมู่บ้าน-นานายมณี ดกบุราณประมาณ  
    จำนวน ๕ ต้น ระยะทาง ๒๕๐ เมตร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔. โครงการลงหินคลุกจากบ้านนายช่วง  สืบประยูร-ลำห้วยหนองหัววัว ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
    กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.-บาท 
๕.โครงการลงหินลูกรังถนนเส้นป่าช้าบ้านลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.- บาท 
   บ้านลาด  หมู่ที่ ๖ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากหมู่บ้าน-ทางแยกถนนไปบ้านโนนโจด  

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ป๖ี๒
จำนวน ๔๘๗,๐๐.-บาท ความยาว ๑๙๕ เมตร ปี ๖๓ จำนวน ๒๖๒,๕๐๐.- บาท ความยาว ๑๐๕ 
เมตร  ปี๖๔ จำนวน ๒๖๒,๕๐๐.- บาท ความยาว ๑๐๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง/พร้อม
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

๒. โครงการซ่อมแซมฝายลาดเอียงจุดนานายสัมผัส  อุนโล  ปีพ.ศ. ๒๕๖๓  
สันฝายกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สูง ๒ เมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท  

๓. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยนาจุดนานางสุมาลัย ปีพ.ศ.๒๕๖๓ 
    สะพานคอนกรีตกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท 
๓. โครงการวางท่อส่งน้ำเข้าหนองผือ  

วางท่อพีวีซี ขนาด  ๑๐ นิ้ว  ยาว ๑๐๐ เมตร  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท ปี ๖๓  
๕.โครงการก่อสร้างสะพานไม้ลำห้วยนาจุดนานางสงวน  นาบำรุง ปีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
   เปลี่ยนไม้ปูพ้ืนสะพานและซ่อมแซมโครงสร้างสะพาน งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
   บ้านหนองโกน้อย  หมู่ที่ ๗  
๑. โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านหมุด  คนคิด –สามแยก  

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท  
๒. โครงการยกรูปถนนดินจากนานายทองสุ่น  พิจารณ์ –โคกหัวล่อน  

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร  สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐.-บาท 
๓. โครงการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากบ้านน.ส.นาตยา ประเสริฐวงษา –โรงน้ำดื้มเทพธารา(๗๘๐) 

ระยะทาง ๗๘๐ เมตร งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐.- บาท ปี ๖๓ 
๔. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำจุดนานายสยาม แก้วไพฑูรย์ (ลำห้วยส้มป่อย) (กว้าง ๑๘ เมตร) 

ฝายชะลอน้ำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
 ๕. โครงการวางท่อระบายน้ำจากโรงสีชุมชน-สี่แยกศาลปู่ตากลางหมู่บ้าน(ยาว ๑๕๐ เมตร) 
     วางท่อ คสล.ø ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท ปี๖๓ 
 

//บ้านโนนไท..... 



        -๔- 
   บ้านโนนไท  หมู่ที่ ๘ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากนานายแล  อาจธานี –สามแยกท่ีราชพัสดุ  
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณปี ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ ส่วนปี๖๓ ได้ 
๑๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ลงลูกรังไหล่ทางท้ังสองข้าง 

๒. โครงการวางรางระบายน้ำแบบตัวยูจากโรงเรียน-สี่แยกทางไปหนองระเริง (ด้าน            
     ทิศเหนือหมู่บ้าน)  ปี ๒๕๖๓ วางท่อระบายน้ำแบบตัวยู ความยาว ๒๐๐ เมตร งบประมาณ 
๒๕๐,๐๐๐.- บาท 
๓. โครงการวางรางระบายน้ำแบบตัวยูจากโรงเรียน-บ้านนางประจวบ  แสงสุวรรณ        
    (ด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน)  ปี ๒๕๖๓ 
    วางท่อระบายน้ำแบบตัวยู ความยาว ๑๘๐ เมตร งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.- บาท 
๔. โครงการวางรางระบายน้ำแบบตัวยูจากบ้านนางประจวบ แสงสุวรรณ-บ้านนางจี       
    ระพันธ์  อาจธานี (ทางเข้าหมู่บ้าน)  ปี ๒๕๖๓ 
   วางท่อระบายน้ำแบบตัวยู ความยาว ๑๘๐ เมตร งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.- บาท 
๕. โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านโนนโจด-แยกบ้านลาด (รอประสานแผนจากหน่วยข้อง) 

   บ้านรุ่งตะวัน  หมู่ที่ ๙  
๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสายดอนสัมพันธ์ 

ระยะทาง ๘๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒. โครงการลงหินลูกรังจากโรงสีชุมชน–ถนนลาดยางไปหลุบกรุง  
      กว้าง ๔ เมตร ยาว  ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท ปี ๖๓ 

๓.โครงการลงหินคลุกจากโสกดินแดง-หนองหญ้ารังกา  

 กว้าง ๔ เมตร ยาว  ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ปี ๖๓  
๔.โครงการลงหินลูกรังจากนานายพรมมา จันทะดวง-นานางจ่อย พิลาเคน (ตามคันคูลำห้วย) 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ปี๖๓ 
๕.โครงการก่อสร้างตะแกรงปิดบ่อพักรางระบายน้ำ 

   บ้านโคกล่าม  หมู่ที่ ๑๐ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากศาลากลางบ้าน-โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 

กว้าง  ๔ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๓๐๘,๐๐๐.- บาท ปี๖๓ ลงลูกรัง
ไหล่ทางท้ังสองข้าง/ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  

๒. โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากหนองเชือก-นานายชู  หันแจด (คันคหูนองเชือกด้านทิศ      
     ตะวันตกต่อจากจุดเดิม) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ     

 ๒๕๐,๐๐๐.- บาท  ปี๖๓ ลงลูกรังไหล่ทางท้ังสองข้าง/ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
๓.โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากโสกดินแดง-หลักจุ้ม(กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร) 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท ปี๖๓ ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสอง
ข้าง/ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  

//โครงการยก..... 



    -๕- 
๔.โครงการยกรูปถนนดินเส้นหลังบ้านนายคำพันธ์  ศรีมนตรีสง่า ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กว้าง ๖  เมตร  ยาว ๒๕๐ เมตร สูง  ๐.๖๐ เมตร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
๕.โครงการการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากโสกดินแดง-นานายทองใบ  บุตรมาตย์ 

ระยะทาง  ๖๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    คะตามที่ดิฉันได้รายงานต่อที่ประชุมให้รับทราบมีสมาชิกท่านได้จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเชิญ
เสนอต่อที่ประชุมได้นะคะ 

นายอนุชิต  อภิรักษ์ ครับที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้รายงานต่อประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯแก้ไขตามความ 
   เหมาะสมรูปแบบเต็มสภาฯเชิญครับ    
ที่ประชุม                    ได้หารือกันอย่างกว้างขวางตามความเหมาะสำหรับโครงการของหมู่บ้านตนเองว่ามีพ้ืนที่สามารถ 
                               ดำเนินการได้ตามท่ีได้ผ่านการประชาคมมานั้นถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่มีใครเพิ่มเติมประเด็นใดอีกผม 
   ดิฉันจะขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบกับโครงการของแต่ละหมู่บ้านที่ได้เสนอในที่ประชุมครั้งนี้ 
   ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม            - ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ด้วยเสียงข้างมากจำนวน ๑๔ เสียง

     

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายอนุชิ  อภิรักษ์  ครับระเบียบวาระอ่ืนๆครับสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอหรือแจ้งความเดือดร้อนประการ 
    ขอให้เสนอต่อที่ประชุมได้เชิญครับ  
นายอิศรานุพงษ์  พิมนต์  เรียนท่านประธานสภาฯนายก/ปลัด/สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
ส.อบต.ม.๓   ครับสำหรับเรื่องฝาตะแกรงปิดท่อร่างระบายน้ำข้อให้เป็นโครงการระดับตำบลเลยนะครับ
    เพราะว่าปัญหาในจุดนี้เราไม่ได้มีการแก้ไขมานานแล้วหรือจะรอให้เกิดอุบัติเหตุเสียก่อน 
    ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขนะครับ 
นายอภิวัฒน์  ลีโคกกลาง  เรียนท่านประธานสภาฯนายก/ปลัด/สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
ส.อบต.ม.๑   ครับผมขอเพ่ิมเติมในส่วนของฝาปิดท่อที่เป็นซิเมนต์นั้นตามโครงการที่บ้านโคกล่ามหมู่ที่ 
    ๑นั้นไม่มีความแข็งแรงเลยครับหมู่ที่ ๙ ก็เหมือนกันเส้นหลังอนามัยตำบลท่าวัด ขอ 
    เปลี่ยนเป็นตะแกรงแบบเห็นที่มีความแข็งแกร่งความเดิมนะครับ 
นายชาลี  บุเพลิง   เรียนท่านประธานสภาฯนายก/สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ปลัด อบต.   ครับสำหรับงานซ่อมหรือก่อสร้างขอฝากทางกองช่างนะครับต้องมีการออกสำรวจความ 
    เป็นจริงว่าสภาพพ้ืนไหนเหมาะสมอย่างไรเพราะดินบางพ้ืนที่เป็นดินเค็มไม่เหมาะกับการ 
    ใช้ตะแกรงแบบเหล็กฝากทางกองช่างด้วยนะครับ 
นายฝน  มาตวังแสง  เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านปลัด/สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต.   ครับขอแจ้งที่ประชุมได้รับทราบตามที่ อบต.ท่าวัด ได้เสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้า 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ของ อบจ.ขอนแก่น มีดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแยกบ้านลาด-บ้านโนนโจดและถนนลาดยาง 
๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแค็ฟซิลเส้นโคกล่าม-หลุบกรุง 
๓. โครงการขุดลอกลำห้วยหลุ่งจานตอนบนช่วงนานายบุญโฮม  ประวะศรี 
๔. โครงการขุดลอกลำห้วยหลุ่งจานตอนกลางช่วงนานายประกอบ  นากูล 
๕. โครงการขุดลอกลำห้วยหลุ่งจานตอนล่างช่วงนานายชาญชัย  สืบประยูร 
๖. โครงการขุดลอกลำห้วยหลุ่งจานตอนล่างช่วงบ้านรวง 

 
//สำหรับประปา...... 



   -๖- 
    สำหรับประปาหมู่บ้านที่เป็นระบบประปาผิวดินได้เสนอสนับสนุนงบประมาณจากกรม 
    พลังงานทุกหมู่บ้านครับการเสนอสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.เขาก็กำลังดำเนินการ 
    ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นเหมือนเรานี้หละเพราะใช้กฎหมายเดียวกันขอบคุณครับ 
นายบุญชม  ศรีสงัด  เรียนท่านประธานสภาฯนายก/ปลัด/สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน  
ส.อบต.ม.๓   ขอเรียนถามเรื่องขุดลอกหนองแห้วในส่วนของท่อระบายน้ำเพราะอยู่ในโครงการไม่มีท่อ 
    ระบายน้ำจะสามารถขอสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ท่าวัดได้หรือไม่อย่างไรเพราะถ้า 
    ไม่มีท่อน้ำที่ระบายจากหมู่บ้านไม่สามารถลงหนองแห้วได้จะส่งผลกระทบและสร้างความ
    เดือดร้อนให้ชาวบ้านอีกเพราะงบประมาณว่างท่อไม่มี ขอบคุณครับ 
นายสุริยัน  อินตะมนต์  เรียนท่านประธานสภาฯนายก/ปลัด/สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
ส.อบต.ม.๘   ผมนายสุริยัน  อินตะมนต์ ส.อบต.ม.๘ ขออนุญาตเรียนถามผ่านประธานสภาฯ 
     ๑.เรื่อง โครงการงบประมาณตามข้อบัญญัติและโครงการที่ได้อนุมัติเงินจ่ายขาดเงิน
    สะสมไป แล้วนั้น ที่นี้ก็ใกล้จะหมดปีงบประมาณแล้วนะครับถามทีไรก็บอกว่ากำลังดำเนินการ
    อยู่ขอคำตอบที่ชัดเจนกว่านี้ได้ไหมครับ 
     ๒. เรื่อง พัดลมติดเพดานอาคารเอนกประสงค์ซื้อมานานแล้วทำไมไม่เห็นติดตั้งเลย
    ถ้าซื้อมาแล้วไม่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่รู้จะซื้อมาทำไมขอให้ดำเนินการติดตั้งด้วย
    นะครับ 
     ๓. เรื่อง การก่อสร้างถนนลาดยางทำไมไปดำเนินการแต่เส้นโคกล่าม-หลุบกรุง แต่
    เส้นจากบ้านรวง-ตำบลโนนสำราญไม่เห็นมีโครงการเลยครับเพราะเหตุใด ขอบคุณครับ 
นางสาววัชรินทร์  ศรียะไชย เรียนท่านประธานสภาฯนายก/ปลัด/สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน คะ 
ส.อบต.ม.๕   ดิฉันนางสาววัชรินทร์  ศรียะไชย ส.อบต.ม.๕ ขอเรียนถามยอยู่ ๒ เรื่อง 
     ๑. เรื่อง ถังน้ำประปาเก่าอยากให้มีการแก้ไขให้ด้วยเพราะได้เสนอต่อที่ประชุมมา
    นานหลายปีแล้วขอให้มีการสรุปและแก้ไขให้ด้วยหรือจะให้เกิดอุบัติเหตุก่อนจึงจะแก้ไข 
    ชาวบ้านแถวนั้นมีความเป็นอยู่ที่หวาดกลัวมากเลยคะ 
     ๒. เรื่อง การติดตั้งแอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดิฉันว่ามีความจำเป็นมากนะคะเพราะ
    อากาศร้อนแบบนี้เราต้องมีการพัฒนาของเด็กให้มีคุณภาพต่อไปข้างหน้าด้วยนะคะ 
นายฝน  มาตวังแสง  เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านปลัด/สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต.   ขออนุญาตที่ประชุมขั้นตอนการดำเนินงานของการแจ้งความเดือดร้อนเมื่อท่านสมาชิกสภาฯ
    มีหนังสือมาก็ให้ทางกองช่างออกสำรวจประมาณการในส่วนโครงการตามข้อบัญญัติก็ได้ 
    ดำเนินการบ้างแล้ว เช่น ถนนดินหมู่ที่ ๑ และ หมู่ ๗ วางท่อหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ในส่วนที่เหลือ
    เป็นถนน คสล. ต้องรอการประมาณการคือ ปร.๔ ปร.๕ ในส่วนของถนนจากแยกบ้านลาด -
    บ้านโนนโจดเราให้ข้อมูลไม่ชัดเจนบ้านโนนโจดบรรจุไว้ปี ๖๓ เรื่องประปาหมู่ที่ ๕ ขอให้ปลัด
    ตอบเรื่องการติดตั้งแอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้าเราให้ความสะดวกสบายจนเกินไปกลัว 
    ผู้ปกครองจะดูแลลำบากเมื่อหลังเลิกจากโรงเรียนทางผอ.กองการศึกษาเคยเสนอเหมือนตรง
    นี้ต้องรองบประมาณที่เพียงพอก่อนขอบคุณครับ 
นายอนุชิต  อภิรักษ์  ครับในส่วนของงบประมาณที่ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติหรือจ่ายขาดเงินสะสมใน
ประธานสภาฯ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้ท่านปลัดเร่งรัดเจ้าหน้าที่ทางกองช่างหน่อย ขอบคุณครับ 

//นายชาลี...... 



-๗- 
นายชาลี  บุญเพลิง  เรียนท่านประธานสภาฯนายก/สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ
ปลัด อบต.   ขอตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภาฯงานจัดซื้อจัดจ้างต้องในระบบ GBP ต้องคีย์ใน 
    ระบบคอมพิวเตอร์กลุ่มงานการคลังตอนนี้มี เจ้าหน้าที่สามคนปีนี้ต้องทำให้เสร็จตอนนี้ก็เหลือ
    ไม่เยอะเพราะได้ดำเนินการมาหลายโครงการแล้วห่วงเวลาการดำเนินงานของผู้รับเหมาเมื่อ
    ส่งมอบงานแล้วต้องทิ้งห่าง ๙๐ วัน เหลือสามเดือนทำไมต้องเบิกช้าทุกอย่างก็เหมือนกัน 
    เบิกจ่ายหลังงานแล้วเสร็จ ๒๘ วัน ทุกวันนี้งานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบงานพัสดุปี 
    พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมเข้าใจนะครับ 
     ๑.เรื่องถังประปาหมู่ที่ ๕ บ้านโนนโจดฝากกองช่างไปพิสูตรว่าเป็นของหน่วยใดและ
    มีการมอบหมายให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบเหลืออีกวิธีให้ อบต.ท่าวัด ทำหนังสือขึ้นมาฉบับหนึ่ง
    ว่าให้ทางต้นก่อนเป็น รพช. ตอนนี้หน้าจะเป็น อบจ.เรื่องมอบหมายระบบถังน้ำประปาการ
    จัดการบริหารน้ำประปาหมู่บ้านให้ทาง อบต.เหลือหมู่บ้านให้ชัดเจนเมื่อรู้ว่าเป็นของใครการ
    ดำเนินงานง่ายขึ้น วิธีที่สองให้หมู่บ้านดำเนินการเองคือหาผู้รับจ้างมาประมูลขายจะให้ทาง
    อบต.ดำเนินการเลยนั้นโดยไม่มีข้อมูลวิธีนี้ผมไม่ขอแนะนำ ผมขอเพ่ิมเติมใน 
     ๒.เรื่องการขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็นถนนต้องเป็น
    ถนนเชื่อมระหว่างตำบล เช่น ตำบลโนนสำราญ เชื่อมกับ ตำบลท่าวัด สมาชิกองค์การบริหาร
    ส่วนจังหวัดเป็นผู้ ประสานงานแต่ละอำเภออยู่ 
     ๓. เรื่องการวางท่อหนองแห้วเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้วขอให้ท่านส.อบต.ทำ
    หนังสือเข้ามาเพราะเป็นความเดือดร้อนของประปาชนเพราะว่าในแบบแปลนขุดลอกไม่มีการ
    วางท่อลงหนองแห้วให้กองช่างสำรวจค่าใช้จ่ายในการวางท่อเข้ามาว่าจะใช้งบประมาณ 
    เท่าไหร่ผมเจ้าหน้าที่งบประมาณจะหาวิธีให้เข้าใจนะครับสามารถดำเนินการได้ 
     ๔. เรื่องการติดตั้งพัดลมเพดานอาคารเอนกประสงค์ว่าซื้อมาแล้วไม่มีการดำเนินการ
    เดี๋ยวผมจะกำชับเจ้าหน้าที่ให้รีบดำเนินการภายในปีงบประมาณนี้ 
     ๕. เรื่องงบประมาณโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
    การก่อสร้างห้องน้ำในสำนักงานต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
     ๖. เรื่องงบประมาณสนับสนุนจาก สป.สช. ถ้าหมู่บ้านไหนได้โครงการการขอให้ 
    ดำเนินการตามแผนงานโครงการด้วยนะครับ จำนวนเงิน ๓๖,๐๐๐.- บาทในส่วนผมเป็น 
    เจ้าหน้าที่งบประมาณต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยขอให้ดำเนินให้ถูกต้อง
    ด้วยนะครับ เรื่องโครงการงบประมาณต่างๆท่านสมาชิกสภาฯต้องช่วยประชาสัมพันธ์ให้ 
    หน่วยงานของเราด้วยว่าติดขัดอย่างไรหรือถ้าไม่รู้จริงๆจะช่วยถามให้ต้องพูดให้ประชาชนเขา
    เข้าใจการทำงานของ อบต.ท่าวัดพูดในทางที่ดีไว้ก่อนไม่ใช้ไปพูดในทางที่ไม่สร้างสรรค์  
    ขอบคุณรับ 
นายอภิวัฒน์  ลีโคกกลาง  เรียนท่านประธานสภาฯนายก/ปลัด/สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ 
ส.อบต.ม.๑   เส้นทางทุกเส้นมีความเดือดร้อนแตกต่างกันไปไม่จำเป็นว่าฉะเพราะแต่เส้นโคกล่าม-หลุบกรุง
    ก็เดือดร้อนจริงๆฝากขอบคุณท่านนายกด้วยที่ช่วยประสานงานโครงการของตำบลท่าวัดเรา 
    ขอบคุณครับ 

//นายบุญชม.... 



-๘- 
นายบุญชม  ศรีสงัด  เรียนท่านประธานสภาฯนายก/ปลัด/สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน  
ส.อบต.ม.๓   ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ถนนทางเข้าบ่ขยะได้มีการแก้ไขปรับปรุงแล้วโดยการก่อสร้าง 
    ถนนคสล.แต่เรื่องของแมลงวันยังเยอะเหมือนเดิม ขอบคุณครับ 
นางสาวบุษบา  วงค์ภูดร  เรียนท่านประธานสภาฯนายก/ปลัด/สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน คะ 
ส.อบต.ม.๑๐   ดิฉัน นางสาวบุษบา  วงค์ภูดร ส.อบต.ม.๑๐ ขอเสริมจากท่านปลัดเรื่องงบประมาณงาน 
    โครงการต่างๆสมาชิกสภาฯเราต้องช่วยกันพูดในทางที่สร้างสรรค์ทุกคนต้องช่วยเหลือกันนะ
    คะคือเมื่อเกิดปัญหาต้องช่วยกันแก้ไขขอให้ร่วมมือกันนะคะ 
นายสุพิน  ประสันแพงศรี  เรียนท่านประธานสภาฯนายก/ปลัด/สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน ครับ 
รองประธานสภาฯ  เรื่องของแมลงวันต้องช่วยกันแก้ไขนะครับส่วนเรื่องแอร์นั้นหน้าจะเป็น พัดลมไอร์จะดีไหม
    ครับนี้เป็นการหารือที่ประชุมนะครับ 
นายฝน  มาตวังแสง  เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านปลัด/สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นายก อบต.   เรื่องการขอสนับสนุนโครงการที่ผ่านมาผมได้ติดตามตลอดต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ
    ที่ช่วยประชาสัมพันธ์หรือพูดให้ประชาชนเข้าใจว่าในโครงการกิจกรรมต่างๆ เช่นถนนเชื่อมระ
    หว่าตำบลโนนสำราญก็จะ ติดตามให้ว่าอยู่ในแผนพัฒนาของ อบจ.หรือยังตอนงานส่วนการ
    คลังมีบุคลากรน้อยมากลำพังจะให้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเพียงคนเดียวคงทำไม่ไหว
    ขอให้ทุกคนช่วยเหลือกันติดขัดตรงไหนขอให้บอกส่วนของผู้บริหารจะช่วยตลอดนะครับ 
นายอนุชิต   อภิรักษ์  ครับผมหวังว่าอบต.ท่าวัดคงจะก้าวไปข้างหน้าตามแนวทางที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้พร้อมๆกัน

 ไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่สมาชิกสภาฯในส่วนของผมฝ่ายนิติบัญญัติจะคอยสนับสนุนถ้าสิ่ง
 ไหนไม่ผิดต่อระเบียบข้อบังคับใดๆครับก่อนที่ผมจะปิดประชุมต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วม
 ประชุมทุกท่านที่ช่วยกิจการสภาฯได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีการประชุมสภาฯก็ครบตามระเบียบ
 วาระแล้วถ้าไม่มีใครสอบถามประเด็นใดเพ่ิมเติมอีกผมขอปิดประชุม 

ที่ประชุม เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
(ลงชื่อ)           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

    (นายชาลี   บุญเพลิง) ปลัด อบต. เลขานุการสภา ฯ 
(ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายอนุชิต  อภิรักษ์)  ประธานสภาฯ 
ความเห็นคณะกรรการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยประชุมที่ ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๒  แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน 
   (ลงชื่อ)    คณะกรรการตรวจรายงานการประชุมฯ                                                                                                                                                                                                               
    (นายอภิวัฒน์  ลีโคกกลาง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  (ลงชื่อ)     คณะกรรการตรวจรายงานการประชุมฯ   
                      (นายสุริยัน   อินตะมนต์) 
   (ลงชื่อ)      คณะกรรการตรวจรายงานการประชุมฯ   
            (นางสาวบุษบา   วงค์ภูดร)  



  รายชื่อสมาชิกสภา อบต.ท่าวัด และผู้บริหาร ที่เข้าร่วมทำการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อบต.ท่าวัด 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายอนุชิต  อภิรักษ์ ประธานสภาฯ อนุชิต  อภิรักษ์  
๒ นายสุพิน  ประสันแพงศรี รองประธานสภาฯ สุพิน  ประสันแพงศรี  
๓ นายอภิวัฒน์  ลีโคกกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ อภิวัฒน์  ลีโคกกลาง  
๔ นางชานิศษา  ธเนศชานนท์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ชานิศษา  ธเนศชานนท์    
๕ นายบุญชม  ศรีสงัด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ลา  
๖ นายอิศรานุพงษ์พิมนต์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ อิศรานุพงษ์พิมนต์  
๗ นายประเชิญ  ลือเทพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ ประเชิญ  ลือเทพ  
๘ นายสายทอง  คำเสนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ สายทอง  คำเสนา  
๙ นายศรัน  ศิริรัง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ศรันศิริรัง  
๑๐ นางสาววัชรินทร์  ศรียะไชย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ วัชรินทร์  ศรียะไชย  
๑๑ นายไชยันต์  ภูมูล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ไชยันต์  ภูมูล  
๑๒ นายบุญล้น  หานุภาพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ บุญล้น  หานุภาพ  
๑๓ นายพวน   เขื่อนโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ พวน   เขื่อนโพธิ์  
๑๔ นายสุริยัน  อินตะมนต์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ สุริยัน  อินตะมนต์  
๑๕ นางผ่องศรี   ทับละคร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ ผ่องศรี ทับละคร  
๑๖ นางสาวบุษบา  วงค์ภูดร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ บุษบา  วงค์ภูดร  
๑๗ นายคำพอง  ประวันจะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ คำพอง ประวันจะ  
๑๘ นายฝน  มาตวังแสง นายก อบต. ท่าวัด ฝน  มาตวังแสง  
๑๙ นายสุริยัน  จันทะดวง รองนายก อบต. สุริยัน  จันทะดวง  
๒๐ นายบุญหนา  ประเสริฐวงษา รองนายก อบต. บุญหนา  ประเสริฐวงษา  
๒๑ นายพิสัน  อัครินทร์ เลขานุการผู้บริหาร พิสัน  อัครินทร์  
๒๒ นายชาลี  บุญเพลิง ปลัด อบต./เลขานุการสภา ชาลี  บุญเพลิง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 

ที่ประชุม  เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
นายชาลี บุญเพลิง เรียนประธานสภาฯสำหรับวันนี้ก็เป็นการประชุมสภาฯสมัยสามัญท่ี ๓ ครั้งที่ ๑ประจำปี  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๖๒บัดนี้สมาชิกสภาฯได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯจุดเทียนธูปบูชา

พระรัตนตรัย และเปิดประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปเชิญครับ  
นายอนุชิต อภริักษ์ ครับเมื่อสมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมวันนี้เป็นการประชุม 
ประธานสภาฯ สภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อสมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ ครับ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 

- เรื่อง การลาประชุมของสมาชิกสภาฯ จำนวน ๑  คน  
 ๑. นายบุญชม ศรีสงัด 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 -เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้นขอให้ท่านสมาชิกสภาฯตรวจสอบความถูกต้องว่า 
 ตรงไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมประเด็นใดบ้างอีกหรือไม่ขอให้ตรวจดูบันทึกรายงานการ

ประชุมตามเอกสารที่ส่งให้ทุกท่านแล้ว ถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมประเด็นใดแล้วผมจะขอ
มติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบกับรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาขอให้ยกมือครับ 

ที่ประชุม -สมาชิกสภาฯมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก จำนวน  ๑๔  คน งดออกเสียง  ๐  คน  
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  ๑ รับหลักการ 
นายอนุชิต อภิรักษ์ ครับผมขอมอบหมายให้ท่านรองสุพิน ประสันแพงศรี ดำเนินการประชุมในระเบียบนี้เชิญครับ  
ประธานสภาฯ  
นายสุพิน ประสันแพงศรี ขอบคุณท่านประธานสภาฯครับตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เรื่องงบประมาณ 
รองประธานสภาฯ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เชิญท่านนายก อบต.รายงานต่อที่ประชุมครับ 
นายฝน มาตวังแสง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด ท่านผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและ 
นายก อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จะได้เสนอ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เชิญรองปลัด อบต.ท่าวัด คลังชี้แจง
สถานะการทางการเงินเชิญครับ 

นางวิลาวัลย์  หน่ายโสก เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก/ปลัด ท่านผอ.รร.ท่าวัด สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 
รองปลัด อบต. ประชุมทุกท่าน อนุญาตรายงานสถานะการคลังนะคะ 
 ๑. สถานการณ์คลัง 
  - งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ อบต.ท่าวัด มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
  - เงินฝากธนาคาร จำนวน  ๓๘,๖๔๑,๒๔๓.๒๖ บาท   

- เงินสะสม จำนวน  ๑๔,๙๗๘,๖๐๑.๙๔ บาท 
  - เงินทุนรำรองจ่ายสะสม  ๙,๓๓๕,๐๒๒.๙๕ บาท 

/รายการ.... 



 
-๒- 

- รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้จ่าย  จำนวน  ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 
  - รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๕ โครงการ ๑๔,๐๘๘.๐๐.-บาท 
  - เงินกู้คงค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท 
 ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
  - รายรับจริง จำนวน ๓๑,๗๖๖,๒๒๘.๔๖ บาท 

หมวดภาษีอากร     จำนวน  ๙๕,๘๓๑.๖๖       บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน ๘๙,๕๓๒.๘๖       บาท 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน ๒๔๕,๘๔๙.๑๒     บาท 
  หมวดรายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน  ๐.๐๐      บาท

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน ๑๑๖,๒๐๐.๐๐      บาท
 หมวดรายได้จากทุน    จำนวน   ๒,๔๕๕.๐๐        บาท 

    หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน ๑๔,๙๘๐,๐๑๒.๘๒ บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จำนวน ๑๖,๒๓๖,๓๔๗.๐๐ บาท 
   ๓. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จำนวน      ๓๔๐,๕๐๐.๐๐ บาท 
   ๔. รายจ่ายจริง จำนวน ๒๒,๔๓๔,๗๔๘.๔๑ บาท ประกอบด้วย 
    งบกลาง      จำนวน        ๘,๑๙๙,๗๐๘.๒๐ บาท 
    งบบุคลากร     จำนวน         ๘,๓๑๙,๓๖๐.๐๐ บาท 
    งบดำเนินงาน     จำนวน         ๓,๒๓๓,๙๘๐.๒๑ บาท 
    งบลงทุน     จำนวน         ๑,๒๖๑,๗๐๐.๐๐ บาท 
    งบรายจ่ายอื่น     จำนวน   ๐.๐๐  บาท 
    งบเงินอุดหนุน     จำนวน  ๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ๕. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  ๓๓๒,๖๗๙.๒๔ บาท 
   ๖. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑,๘๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท 
   ๗. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท 
   ๘. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จำนวน  ๐.๐๐ บาท 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประมาณการ... 
 
 
 



-๓- 
    - ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๓ 

รายรับ รายรับจริง ปี 
๒๕๖๑ 

ประมาณการ ปี 
๒๕๖๒ 

ประมาณการ ปี 
๒๕๖๓ 

รายได้จัดเก็บ    
หมวดภาษีอากร ๗๒,๕๕๑.๘๖ ๘๒,๔๐๐.๐๐ ๑๑๐,๕๐๐.๐๐ 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๕๓,๘๕๑.๕๐ ๑๔๓,๔๒๐.๐๐ ๕๔,๘๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๒๑๘,๔๘๗.๕๔ ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑๙๖,๐๐๓.๒๒ ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้จากทุน ๑,๑๔๖.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้จัดเก็บเอง ๕๔๑,๙๙๙.๙๔ ๗๓๓,๘๒๐.๐๐ ๖๑๗,๓๐๐.๐๐ 
หมวดภาษีจัดสรร ๑๗,๗๑๔,๗๗๐.๓๐ ๑๖,๗๙๑,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๙๗๕,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑๗,๗๑๔,๗๗๐.๓๐ ๑๖,๗๙๑,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๙๗๕,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๕,๙๒๓,๖๓๙.๐๐ ๑๖,๗๑๙,๑๘๐.๐๐ ๑๗,๘๓๑,๗๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑๕,๙๒๓,๖๓๙.๐๐ ๑๖,๗๑๙,๑๘๐.๐๐ ๑๗,๘๓๑,๗๐๐.๐๐ 

รวม ๓๔,๑๘๙,๔๐๙.๒๔ ๓๔,๒๔๔,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๔๒๔,๐๐๐.๐๐ 
 

ประมาณการประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๓  
รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๘ ประมาณการ ปี ๒๕๕๙ ประมาณการ ปี ๒๕๖๐ 
รายจ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง ๘,๘๘๐,๔๕๙.๐๐ ๙,๖๐๖,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๔๓๕,๔๔๒.๐๐ 
งบบุคลากร ๙,๓๑๖,๑๘๓.๗๖ ๑๒,๕๓๒,๓๓๐.๐๐ ๑๒,๔๕๒,๙๐๐.๐๐ 
งบดำเนินงาน ๓,๙๑๓,๘๗๑.๑๐ ๖,๒๔๘,๙๓๐.๐๐ ๗,๑๑๖,๙๑๘.๐๐ 
งบลงทุน ๑,๖๗๕,๑๐๐.๐๐ ๓,๗๘๑,๗๔๐.๐๐ ๔,๑๔๘,๗๔๐.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๒,๑๙๒,๕๘๘.๘๐ ๒,๐๗๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมจ่ายจากงบประมาณ ๒๕,๙๗๘,๒๐๒.๖๖ ๒๔,๒๔๔,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๔๒๔,๐๐๐.๐๐ 
 

นางวิลาวัลย์  หน่ายโสก เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก/ปลัด ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้า  
รองปลัด อบต. ประชุมทุกท่าน ขออนุญาตรายงานรายละเอียดประมาณการายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี 

พ.ศ. ๒๕๖๓ เปิดไปที่ หน้า ๑๑ –๑๓ ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓   ดังนี ้
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น   จำนวน   ๓๖,๔๒๔,๐๐๐.- บาท แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร    รวม  ๑๑๐,๕๐๐.- บาท   
ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    จำนวน  ๘๓,๐๐๐.- บาท 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    จำนวน       ๕๐๐.- บาท 
ภาษีบำรุงท้องที่     จำนวน     ๕,๐๐๐.- บาท 
ภาษีป้าย      จำนวน  ๒๒,๑๐๐.- บาท 
หมวดภาษีค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม  ๗๕,๗๐๐.- บาท 



ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน  ๑,๐๐๐.- บาท 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวการควบคุมอาคาร  จำนวน  ๑,๘๐๐.- บาท 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์   จำนวน     ๙๐๐.- บาท 
ค่าปรับผิดสัญญา     จำนวน  ๒๙,๐๐๐.- บาท 
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยจำนวน  ๑๐,๐๐๐.- บาท 
ค่าใบอนุญาตปะกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ๙,๐๐๐.- บาท 
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน   จำนวน    ๒,๐๐๐.- บาท 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จำนวน       ๕๐๐.- บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   รวม  ๒๒๐,๐๐๐.- บาท 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    จำนวน  ๒๒๐,๐๐๐.- บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    รวม  ๒๓๐,๐๐๐.- บาท 
ค่าขายแบบแปลน    จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ    จำนวน  ๑๓๐,๐๐๐.- บาท 
หมวดรายได้จากทุน    รวม  ๒,๐๐๐.- บาท 
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน(เศษซากอุปกรณ์สำนักงาน)จำนวน ๒,๐๐๐.- บาท 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร    รวม  ๑๗,๙๗๕,๐๐๐.- บาท 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  จำนวน  ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ  จำนวน  ๘,๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ  จำนวน  ๓,๐๕๐,๐๐๐.- บาท 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ     จำนวน  ๑๘๕,๐๐๐.- บาท 
ภาษีสรรพสามิต     จำนวน  ๔,๔๗๐,๐๐๐.- บาท 
ค่าภาคหลวงแร่     จำนวน  ๔๐,๐๐๐.- บาท 
ค่าภาคหลวงปิโตเลียม    จำนวน  ๑๒๐,๐๐๐.- บาท 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ๖๖๐,๐๐๐.- บาท 
ตั้งรับสูงกว่าที่รับจริง สูงกว่ารับจริง ต่ำกว่า หรือสูงกว่า นี้เป็นหลักเกณฑ์ประมาณการฯ 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    รวม  ๑๖,๕๓๙,๒๐๐.- บาท 
๑. เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 

   -เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ๓,๔๙๘,๐๐๐,- บาท 
   -เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอน/ราย
     หัว)      จำนวน  ๑๓๔,๓๐๐.- บาท 
   - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน 
     อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   ๙๙,๔๔๐.- บาท 
   - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวัย  จำนวน ๑๖๙,๖๘๓.- บาท 
    -เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กประถมศึกษา จำนวน  ๖๔๑,๒๓๗.- บาท 
   - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย  จำนวน ๔๓๔,๓๘๐.- บาท 
   - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กประถมศึกษา จำนวน  ๑,๓๔๗,๖๐๐.- บาท 
   - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
     และสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักจ้างผู้ดูแลเด็ก)   จำนวน  ๑,๔๔๓,๒๖๐.- บาท 
   - เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ(เงินอุดหนุน
     สำหรับสงเคราะห์เบี้ยพิการ     จำนวน ๑,๓๐๙,๒๐๐.- บาท 
 



 
   - เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
    (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๓๐,๐๐๐.- บาท 

- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ๖,๙๔๐,๘๐๐.-บาท   
   (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 
- เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารสุข ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
- เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน   
   ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าน     จำนวน  ๒,๑๘๐.- บาท 
- เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าน 

         จำนวน  ๒๑,๘๐๐.- บาท 
 -เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ๔๐,๐๐๐.- บาท 
 - เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น  จำนวน    ๑๔๔,๐๐๐.- บาท 
นางสาวฐิตินา อามาตย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก/ปลัด ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้า 
นักวิเคราะห์ ประชุมทุกท่าน รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๖,๔๒๔,๐๐๐.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บ
เอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 แผนงานบริหารทั่วไป  (สำนักงานปลัด) 
งานบริหารทั่วไป     ตั้งไว้ รวม ๑๑,๙๕๔,๒๒๐.- บาท 
งบบุคลากร      รวม  ๘,๔๕๑,๙๒๐.- บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    รวม  ๒,๓๗๒,๖๒๐.- บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)    รวม  ๖,๐๗๙,๓๐๐.- บาท 
งบดำเนินงาน      รวม  ๒,๕๗๒,๖๐๐.- บาท 
ค่าตอบแทน      รวม  ๔๖๔,๐๐๐.- บาท 
ค่าใช้สอย      รวม  ๑,๕๓๘,๖๐๐.- บาท 
ค่าวัสดุ      รวม  ๓๖๕,๐๐๐.- บาท 
ค่าสาธารณูปโภค     รวม  ๒๐๕,๐๐๐.- บาท 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)    รวม  ๙๐๙,๗๐๐.- บาท 
งบเงนิอุดหนุน (เงินอุดหนุน)   รวม  ๒๐,๐๐๐.- บาท 
การรายงานของสำนักงานปลัดขอชี้แจงเท่านี้ ขอบคุณคะ 

 งานบริหารงานคลัง    ตั้งไว้ รวม ๓๖๔,๒๕๐.- บาท 
 งบบุคลากร     รวม  ๓๖๔,๒๕๐.- บาท 

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)    รวม  ๓๖๔,๒๕๐.- บาท 
งบดำเนินงาน      รวม  ๓๔๔,๐๐๐.- บาท 
ค่าตอบแทน      รวม  ๑๙๐,๐๐๐.- บาท 
ค่าใช้สอย      รวม  ๙๔,๐๕๐.- บาท 
ค่าวัสดุ      รวม  ๔๕,๐๐๐.- บาท 
ค่าสาธารณูปโภค(ค่าบริการไปรษณีย์)  รวม  ๑๕,๐๐๐.- บาท 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)    รวม  ๒๐,๒๐๐.- บาท  

นางสาวฐิตินา อามาตย์เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก/ปลัด ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้า 
นักวิเคราะห์  ประชุมทุกท่าน ดิฉันขอรายงานในส่วนของงานสำนักงานปลัดเพ่ิมเติมคะ 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ตั้งไว้ รวม ๑๑,๐๐๐.- บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม  ๑๑,๐๐๐.- บาท 



   ค่าใช้สอย     รวม  ๑๑,๐๐๐.- บาท 
   ค่าวัสดุ      รวม  ๓๐,๐๐๐.- บาท 
   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตั้งไว้ รวม ๔๘๔,๘๐๐.-บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม  ๔๔๒,๘๐๐.- บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม  ๔๖,๘๐๐.-  บาท 
   ค่าใช้สอย     รวม  ๓๗๖,๐๐๐.- บาท 
   ค่าวัสดุ      รวม  ๒๐,๐๐๐.- บาท 
   ค่าครุภัณฑ์     รวม  ๔๒,๐๐๐.-  บาท 
     แผนงานการศึกษา 
นางโชติมา  จิตแสง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก/ปลัด ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้า 
ผอ.กองการศึกษา ประชุมทุกท่าน คะต่อไปเป็นแผนงานการศึกษา  

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้ รวม ๑,๐๓๘,๒๓๐.- บาท 
งบบุคลากร     รวม  ๕๙๘,๕๐๐.- บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม  ๕๙๘,๕๐๐.- บาท 
งบดำเนินงาน     รวม  ๔๒๘,๓๙๐.- บาท 
ค่าตอบแทน     รวม  ๑๘๘,๓๙๐.- บาท 
ค่าใช้สอย     รวม  ๑๖๕,๐๐๐.- บาท 
ค่าวัสดุ      รวม  ๗๕,๐๐๐.- บาท 
งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์)    รวม     ๑๑,๓๔๐.-บาท 

   คะต่อไปเป็นงานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา ตั้งไว้ รวม ๔,๗๐๙,๓๗๘.- บาท 
งบบุคลากร     รวม  ๑,๗๙๘,๙๘๐.- บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม  ๑,๗๙๘,๙๘๐.- บาท 
งบดำเนินงาน     รวม  ๑,๕๗๐,๓๙๘.- บาท 
ค่าใช้สอย (โครงการต่างๆ)    รวม      ๗๖๗,๕๑๐.- บาท 
ค่าวัสดุ (อาหารเสริมนม)    รวม  ๘๐๒,๘๘๘.- บาท 
งบเงินอุดหนุน     รวม  ๑,๓๔๐,๐๐๐.- บาท 
อุดหนุนส่วนราชการ    รวม  ๑,๓๔๐,๐๐๐.- บาท 
เฉพาะแผนงานการศึกษาก็มีเท่านี้ ขอบคุณคะ 

นายศรเพ็ชร สมอคำ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก/ปลัด ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้า 
หวัหน้าสำนักงานปลัด ประชุมทุกท่าน  แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้ รวม ๓๒๐,๐๐๐.- บาท 
งบดำเนินงาน     รวม  ๓๒๐,๐๐๐.- บาท 
ค่าใช้สอย     รวม  ๓๒๐,๐๐๐.- บาท 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม  ๔๑๐,๐๐๐.- บาท  
งบดำเนินงาน     รวม  ๒๑๐,๐๐๐.- บาท 
ค่าตอบแทน     รวม  ๑๔๔,๐๐๐.-  บาท 
ค่าใช้สอย     รวม  ๖๖,๐๐๐.- บาท 
งบเงินอุดหนุน     รวม  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  ตั้งไว้ รวม ๘๒๙,๖๓๐.- บาท 
บุคลากร      รวม  ๕๘๐,๖๘๐.- บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม  ๕๘๐,๖๘๐.- บาท 
งบดำเนินงาน     รวม  ๒๒๘,๙๕๐.- บาท 



ค่าตอบแทน     รวม  ๔๘,๙๕๐.- บาท 
ค่าใช้สอย     รวม  ๑๘๐,๐๐๐.- บาท 

 งบเงินอุดหนุน     รวม  ๒๐,๐๐๐.- บาท 
นายจักรวาล ประระทัง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก/ปลัด ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้า 
ผอ.กองช่าง ประชุมทุกท่าน ขออนุญาตนำเรียนแผนงานเคหะและชุมชนเป็นส่วนรับผิดชอบของกองช่างครับผม 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ตั้งไว้ รวม ๑,๓๑๑,๕๕๐.- บาท 
บุคลากร      รวม  ๑,๐๒๒,๘๒๐.- บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม  ๑,๐๒๒,๘๒๐.- บาท 
งบดำเนินงาน     รวม  ๒๘๘,๗๓๐.- บาท 
ค่าตอบแทน     รวม  ๑๔๘,๗๓๐.- บาท 
ค่าใช้สอย     รวม  ๔๐,๐๐๐.- บาท 
ค่าวัสดุ      รวม  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

 งานไฟฟ้าและถนน     รวม  ๓,๖๓๐,๕๐๐.- บาท 
งบดำเนินงาน     รวม  ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
ค่าใช้สอย     รวม  ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม  ๒,๘๓๐,๕๐๐.- บาท 
งบเงินอุดหนุน(สำนักงานไฟฟ้าสาขาพล)  รวม  ๖๕๐,๐๐๐.- บาท 
งานสวนสาธารณะ    รวม  ๓๐,๐๐๐.-  บาท 
งานบำบัดน้ำเสีย งบลงทุน และสิ่งก่อสร้าง  รวม  ๙๕,๐๐๐.- บาท 
สำหรับงานเคหะและชุมชนมีรายละเอียดเพรียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิตินา อามาตย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก/ปลัด ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้า 
นักวิเคราะห์ ประชุมทุกท่าน คะสำหรับแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนก็เป็นส่วนรับผิดชอบของสำนักงาน

ปลัด รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่วนรับผิดของของสำนักงานปลัด) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตั้งไว้ รวม ๒๑๕,๐๐๐.- บาท 
งบดำเนินงาน      รวม  ๑๗๕,๐๐๐.- บาท 
ค่าใช้สอย      รวม  ๑๗๕,๐๐๐.- บาท 
งบเงินอุดหนุน(ส่วนราชการ)   รวม  ๔๐,๐๐๐.- บาท 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รับผิดชอบของส่วนการศึกษา) 
งานกีฬาและนันทนาการ    ตั้งไว้ รวม ๑๖๕,๐๐๐.- บาท 
งบดำเนินงาน      รวม  ๑๖๕,๐๐๐.- บาท 
ค่าใช้สอย      รวม  ๑๖๕,๐๐๐.- บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   ตั้งไว้ รวม ๑๔๐,๐๐๐.- บาท 
งบดำเนินงาน      รวม  ๑๔๐,๐๐๐.- บาท 
ค่าใช้สอย      รวม  ๑๔๐,๐๐๐.- บาท 
 แผนงานการเกษตร 
นอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้   ตั้งไว้ รวม ๒๘๐,๐๐๐.- บาท 
งบดำเนินงาน      รวม  ๔๐,๐๐๐.- บาท 
ค่าใช้สอย      รวม  ๔๐,๐๐๐.- บาท 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม  ๒๔๐,๐๐๐.- บาท 



 แผนงานงบกลาง   ตั้งไว้ รวม ๑๐,๔๓๕,๔๔๒ บาท  
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   รวม  ๑๑๘,๙๐๐.-  บาท 
-เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   รวม      ๔,๕๐๐.- บาท 
- เบี้ยยังชีพผู้สูอายุ    รวม  ๘,๐๙๘,๘๐๐.- บาท 
-เบี้ยยังชีพผู้พิการ    รวม  ๑,๔๔๙,๖๐๐.- บาท 
-เบี้ยยังผู้ป่วยเอดส์    รวม       ๓๐,๐๐๐.- บาท 
-เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น  
 ส่วนรวม      รวม  ๔๑๗,๗๑๙.- บาท 
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าวัด รวม  ๓๐,๐๐๐.- บาท 
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าวัด รวม  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ๑๘๕,๙๒๓.- บาท 
การรายงานก็ครบทุกหมวดทุกรายการแล้วขอจบการรายงานเพรียงเท่านี้ ขอบคุณคะ 

นายฝน  มาตวังแสง เรียนท่านประธานสภาฯ/ปลัด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต. ขอขอบคุณเจ้าที่ทุกท่านที่ได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละแผนงานโครงการขอบคุณมากครับ 
นายสุพิน ประสันแพงศรี ครับเรายังในขั้นรับหลักการอยู่นะครับสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยประเด็นขอให้เสนอต่อที่ประชุม 
รองประธานสภาฯ  เชิญครับ 
นายสุริยัน  จันทะดวง เรียนประธานสภาฯ/ท่านนายก/ปลัด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
รองนายก อบต. ขออนุญาตที่ประชุมเปิดไปดูหน้าที่ ๔๒ โครงการวางท่อระบายน้ำจากหลังวัดเทวราช -บ้านนางวนิดา  

แก้วกัลยา ระยะทาง  ๖๖ เมตร นั้นผมว่าไม่ใช้นะครับเพราะถนนเส้นนี้ประมาณ ๓๐๐ เมตร นะครับ 
นายอภิวัฒน์  ลีโคกกลาง เรียนประธานสภาฯ/ท่านนายก/ปลัด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
ส.อบต.ม.๑ ครับเรียนถามเรื่องไฟฟ้าขยายเขตหรือไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและไฟฟ้าแสงสว่างตรงนี้ไม่ได้เขียนไว้จะมี

ผลไม่ครับว่าเราจะดำเนินการอย่างไรเพราะเขียนไว้ว่าอุดหนุนไฟฟ้าพล 
นายจักรวาล  ประระทัง เรียนประธานสภาฯ/ท่านนายก/ปลัด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง ครับสำหรับพ้ืนที่หมู่ที่ ๒ ช่วงหลังวัดเทวราชเหลือพ้ืนที่จริงอยู่ ๖๖ เมตร ส่วนเรื่องการอุดหนุนไฟฟ้า

พลตรงนี้ไม่มีผลแต่อย่างเดี๋ยวจะเพ่ิมเติมข้อความให้นะครับ 
นายอิศรานุพงษ์   พิมนต์ เรียนประธานสภาฯ/ท่านนายก/ปลัด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
ส.อบต.ม.๓ ขอเรียนถามเรื่องแผนงานงบกลาง หน้าที่ ๖๔ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าวัด ปีที่แล้วผม

ว่า สนับสนุน ๕๐,๐๐๐.- บาท แต่ปีนี้ทำไมเหลือแค่ ๓๐,๐๐๐.- บาท  
นายศรเพ็ชร  สมอคำ เรียนประธานสภาฯ/ท่านนายก/ปลัด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
หัวหน้าสำนักปลัด สัจจะวันละบาทงบประมาณเท่าเดิมดูตามเอกสารเท่ากับปีที่แล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างไร 
นายสุริยัน  อินตะมนต์ เรียนประธานสภาฯ/ท่านนายก/ปลัด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
ส.อบต.ม.๘ ครับมีข้อสงสัยที่จะเรียนถามนักบริบาลพ่ึงจะได้ยินขอให้ชี้แจงให้ชัดเจนด้วยครับ 
นางสาวบุษบา  วงค์ภูดร เรียนประธานสภาฯ/ท่านนายก/ปลัด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
ส.อบต.ม.๑๐ ตามแผนพัฒนาเล่มเดิมโครงการของหมู่ที่ ๑๐ เรื่องลูกรังไหล่ทางและไม่มีปริมาณงานไม่เป็นไปตามที่

สำรวจเลยคะ 
นายสุริยัน  จันทะดวง เรียนประธานสภาฯ/ท่านนายก/ปลัด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
รองนายก อบต. ขอเรียนถามเรื่องศึกษาดูงานเหลือโอดี ตรงนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรจะแก้ไขได้ไหม 
นายศรเพ็ชร  สมอคำ เรียนประธานสภาฯ/ท่านนายก/ปลัด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
หัวหน้าสำนักปลัด ตามโครงการปี ๒๕๖๒ แต่เกี่ยวเนื่องเป็นปี ๒๕๖๓ ศึกษาดูงานของคนในตำบลส่วนหน้าที่ โอดี 
 



     -๕- 
 ลักษณะจะเป็นการอบรมเฉพาะเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาฯและผู้บริหารเท่านั้นส่วนเรื่องของ

ประชาชนนั้นต้องเป็นโครงการใหม่ 
นางวิลาวัลย์  หน่ายโสก เรียนประธานสภาฯ/ท่านนายก/ปลัด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
รองปลัด ขอตอบเรื่องของนักบริบาลตรงนี้เสนอเข้าไว้ตามหนังสือสั่งการนักบริบาลท้องถิ่นต้องดูรายละเอียดว่า

คุณสมบัติเป็นอย่างไรเข้าใจนะคะ ขอเพ่ิมเติมในส่วนของโอดีตรงนี้จะเป็นการอบรมตามแบบของ
วิทยากรขบวนการบริบทจะต่างกันกับศึกษาดูงาน 

นายชาลี  บุญเพลิง เรียนประธานสภาฯ/ท่านนายก/ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัด อบต. ตรงจุดหมายปลายทางไม่เหมือนกันตามขบวนการนั้นท่าผ่านจะแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้นะครับต้องดู

รายละเอียดให้ไปแนวทางเดียวกันก่อนนะครับ 
นายประเชิญ  ลือเทพ เรียนประธานสภาฯ/ท่านนายก/ปลัด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
ส.อบต.ม.๔ ผมขอเรียนถามหน้าที่ ๑๗ เมื่อปี ๒๕๖๒ งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท แต่ปี ๒๕๖๓ ทำไม่ตั้งไว้ 

๗๐๐,๐๐๐.- บาท เพราะเป็นโครงการเดียวกัน 
นายศรเพ็ชร  สมอคำ เรียนประธานสภาฯ/ท่านนายก/ปลัด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
หัวหน้าสำนักปลัด ครับขอตอบเพราะคลายๆหมู่ที่ ๑๐ เรียนถามมาเหมือนกันตรงนี้ขอตอบตรงๆตั้งไว้เพ่ือรองรับ

แผนพัฒนาเพราะต้องมีงบประมาณบางที่อาจมีการคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่เมื่อจะบรรจุเข้าข้อบัญญัติ
จริงๆต้องออกสำรวจใหม่เข้าใจนะครับ 

นายสุพิน  ประสันแพงศร ีเรียนประธานสภาฯ/ท่านนายก/ปลัด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
รองประธานสภาฯ ผมขอใช้สิทธิ์สมาชิกสภาฯขอเรียนถาม  จำนวน ๔ ข้อ ดังนี้ 
  ๑. ค่าซ่อมแซมวัสดุ มีอยู่ทุกหมวดรวมกันเป็นหมวดเดียวได้ไหม 
  ๒. ค่าจ้างเหมาบริการงานบ้านงานครัวตรงนี้รายลเอียดเป็นอย่างไร 
  ๓. โครงการวัน อปพร.ตั้งไว้ ๔,๐๐๐.- บาท จะเพียงพอหรือไม่ 
  ๔. รถยนต์ส่วนกลางเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นรถตู้ได้ไหม 
นายศรเพ็ชร  สมอคำ เรียนประธานสภาฯ/ท่านนายก/ปลัด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
หัวหน้าสำนักงาน ครับขอตอบ ข้อที่ ๑. ค่าวัสดุสำนักงานตั้งอยู่ทุกหมวดก็จริงแต่ไม่มากนะครับคงต้องตั้งแต่ละหมวด
 เหมือนเดิมเพราะการใช้จ่ายไม่เหมือนกัน 
                 ข้อที่ ๒. ค่าจ้างเหมาบริการงานบ้านงานครัวตรงนี้ เป็นค่าตอบแทนแม่บ้านที่ทำความ
 สะอาดภายในสำนักงาน 
  ข้อที่ ๓ โครงการวัน อปพร. ตรงนี้ค่าใช้จ่ายเป็นการฝึกสวนสนามไม่ได้เป็นการทบทวน
 แต่อย่างไรบางปีเราก็ได้ไปร่วมที่อำเภอถ้าค่าใช้จ่ายไม่เพียงพออย่างไรคงต้องโอนเพิ่มนะครับ 
  ข้อที่ ๔ การจัดซื้อรถตู้ประจำสำนักงานตรงนี้ส่วนมากจะมีแต่เทศบาลตำบลแต่ประจำ
 สำนักงาน อบต.ยังไม่มีต้องขอดูรายละเอียดก่อนที่ประชุมเข้าใจนะครับ 
นายสุพิน  ประสันแพงศรี ครับมีสมาชิกสภาฯจะตอบถามเสนอเพ่ิมเติมประเด็นใดอีกไหมครับเราก็ได้พิจารณารูปแบบเต็มสภาฯ
รองประธานสภาฯ แล้วถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขั้นรับหลักการ ขอให้ยกมือครับ 
มติที่ประชุม            - ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีพ.ศ.๒๕๖๓  ด้วยเสียงข้างมาก ๑๔ เสียง 
 



 
     -๖- 
ระเบียบวาระ  ๔ เรื่อง อ่ืนๆ 
นายชาลี  บุญเพลิง เรียนประธานสภาฯ/ท่านนายก/ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัด อบต. ครับเพ่ือเป็นระเบียบของการตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือความถูกต้องตามระเบียบไม่น้อยกว่า ๕ คนแต่ไม่เกิน ๗  คน 
 ที่ประชุมเชิญเสนอชื่อได้ครับ 
        ๑. นายอภิวัฒน์  ลีโคกกลาง  เสนอชื่อ นายสุริยัน  อินตะมนต์ 

มีผู้รับรอง   จำนวน  ๒ คน ๑. นายพวน  เขื่อนโพธิ์       ๒. นายไชยันต์  ภูมูล 
 ๒. นางชาณิศษา  ธเนศชานนท์ เสนอชื่อ  นายพวน  เขื่อนโพธิ์ 
    มีผู้รับรอง  จำนวน  ๒  คน  ๑. นายอภิวัฒน์  ลีโคกกลาง  ๒. นางสาวบุบษา  วงค์ดร 

       ๓. นายสุริยัน  อินตะมนต์  เสนอชื่อ นายอิศรานุพงษ์  พิมนต์ 
           มีผู้รับรอง   จำนวน  ๒  คน  ๑. นายบุญล้น  หานุภาพ   ๒. นายประเชิญ  ลือเทพ 
       ๔. นายไชยันต์  ภูมูล   เสนอชื่อ  นางชาณิศษา  ธเนศชานนท์ 
          มีผู้รับรอง  จำนวน  ๒  คน  ๑. นายอภิวัฒน์  ลีโคกกลาง  ๒. นางสาวบุบษา  วงค์ภูดร 
       ๕. นายอิศรานุพงษ์  พิมนต์  เสนอชื่อ  นางสาวบุษบา  วงค์ดร 
                  มีผู้รับรอง  จำนวน  ๒  คน  ๑. นางสาววัชรินทร์  ศรียะไชย  ๒. นายคำพอง  ประวันจะ 
   ขอสรุปการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ดังนี้ 

    ๑. นายสุริยัน  อินตะมนต์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ 

    ๒. นายพวน  เขื่อนโพธิ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ 
    ๓. นายอิศรานุพงษ์  พิมนต์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ 

    ๔. นางชาณิศษา  ธเนศชานนท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 

    ๕. นางสาวบุษบา  วงค์ภูดร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ 

 ครับให้คณะกรรมการแปรญัตติคัดเลือกประธานกันเองในจำนวนของคณะกรรมการทั้งห้าท่านแล้ว
 ค่อยมาสรุปให้ที่ประชุมทราบแล้วมาทำหน้าที่ของตนเองที่ได้คัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯวันที่ ๑๖ –
 ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ แล้วทำรายงานส่งก่อนวันประชุมหนึ่งวันและขอนัดประชุมสภาฯอบต.ท่าวัดสมัย
 ประชุม สมัยสามัญที่๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เพ่ือให้ทางกองช่างได้
 มีเวลาจัดทำรายละเอียดการขอโอนงบประมาณ เรื่องขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 แล้วดำเนินการประชุมตามวาระที่ ๒ แปรญัตติ และลงมติ ต่อไป ส่วนการส่งหนังสืออาจไม่ได้ส่งเพราะ

นัดหมายต่อที่ประชุมแล้วขออย่างเดียวอย่าลืมการแต่งกายขอให้ใส่เสื้อสีฟ้าเพ่ือเป็นเฉลิมฉลองพระ
ชนมพรรษาที่ตราสัญลักษณ์ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระ  ๔ เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสุพิน  ประสันแพงศรี ครับขอให้คณะกรรมการทุกท่านมาทำหน้าที่ตามวันเวลาที่นัดหมายเพราะท่านเป็นตัวแทนของสมาชิก
 สภาฯเรื่องอ่ืนๆแล้วขอเชิญท่านนายกครับ 
 



     -๗- 
นายฝน  มาตวังแสง เรียนท่านประธานสภาฯ/ปลัด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต. ขอเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งต่อไปถ้าหากอบต.ท่าวัดมีหอถังสูงเวลาประชาชนขาด
 น้ำต้องช่วยเหลือให้ทันท่วงทีต่อต้องมีการแก้ไขเพราะแหล่งน้ำเขาไม่มีเหมือนปีนี้ทุกพ้ืนที่แล้งหมด
 ขอให้ช่างสำรวจราคาว่าจะใช้เท่าไหร่ขอเสนอไว้ที่ประชุมด้วย 
นายสมยศ  เวฬุวนารักษ์ เรียนประธานสภาฯ/ท่านนายก/ปลัด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
ผู้ใหญ่บ้านลาด ม.๖ ครับต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯตลอดจึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำให้ถนนทางเข้า
 บ้านลาดได้มีการพัฒนาเพราะเป็นความฝันของบ้านลาดหมู่ที่ ๖ เพราะจะมีถนนเข้าบ้านทที่สะดวก
 แต่ก่อนมีผู้พบเห็นก็ได้ว่าไม่มีการพัฒนาตรงนี้เป็นการไม่เข้าใจของสมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๖ ก็ได้ฝากมา
 เรื่อยๆขอขอบคุณมากครับ 
นายวีระ  เตียนขุนทศ เรียนประธานสภาฯ/ท่านนายก/ปลัด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
ผู้ใหญ่บ้านโนนไท ม.๘ ครับก็ดีใจนะครับที่ได้เข้ามาร่วมประชุมบ้านโนนไทได้แก้ปัญหาภัยแล้งช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้มีการ
 สนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ท่าวัด เราเป็นค่าน้ำมันสูบน้ำถึงแม้ว่าจะมีปัญหานิดหน่อยก็ได้ทำการ
 แก้ไขผ่านไปด้วยดีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือท้องทีต้องปรึกษาหารือกันในแนวทางการพัฒนา
 ไปพร้อมกันว่าตำบลท่าวัดจะพัฒนาไปทิศทางใดตรงนี้เมื่อรับฟังแล้วงบประมาณมีจำนวนจำกัดต้อง
 พัฒนาไปเรื่อยเพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ขอคุณครับ 
นายสุริยัน  อินตะมนต์ เรียนประธานสภาฯ/ท่านนายก/ปลัด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
ส.อบต.ม.๘ ครับผมมีเรื่องเรียนถามอยู่ ๔  ประเด็น 
  ๑. เรื่องสูบน้ำมีปัญหาอุปสรรค์เพราะเหตุใดในการส่งน้ำมันของทางอบต.ท่าวัด 
  ๒. เรื่องโครงการตามข้อบัญญัติได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 
  ๓. เรื่องพัดลมติดเพดานอาคารเอนกประสงค์ห้อง 
  ๔. เรื่องการขุดลอกหนองฉิม เมื่อวัน ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๖๒  
 แต่งบประมาณการขุดลอกครั้งนี้ได้จากประชาชนที่เก็บกันครัวเรือนละ ๒๐๐ บาท ทำไมอบต.ท่าวัดจึง
 ไม่ให้การช่วยเหลือการขุดลอกในครั้งนี้เพราะหนังสือแจ้งความเดือดร้อนก็ได้ส่งมาเมื่อวันที่ ๑๒ 
 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอให้ชี้แจงด้วยครับ 
นายจักรวาล  ประระทัง เรียนประธานสภาฯ/ท่านนายก/ปลัด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง ครับตามที่ท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๘ ได้เรียนถามเรื่องการขุดลอกหนองฉิมผมไดดำเนิ นการตาม
 หนังสือท่านแจ้งความเดือดร้อนมาประมาณราคาเรียบร้อยเหลือขั้นเสนอถึงผู้บังคับบัญชาแล้วเห็นการ
 ขุดลอกก่อนผมจึงไม่ได้เสนอในขั้นตอนต่อไปได้ดำเนินการอยู่นัครับ 
 ข้อ ๒. เรื่องการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และงบประมาณ
 จ่ายขาด ๒๕๖๒  รายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
  ๑. บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๑ ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติแล้วโครงการวางระบายน้ำ 
 จำนวน  ๒  โครงการ 
              ๒. บ้านหนองแวงท่าวัด หมู่ที่ ๒ ได้ดำเนินการแล้วตามข้อบัญญัติว่างท่อระบายน้ำ 
    จำนวน ๑ โครงการ เหลือโครงการคสล.  จำนวน ๒ โครงการ 
           ๓. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๓ ได้ดำเนินการแล้ว ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑  โครงการ 
   เหลืองบประมาณจ่ายขาด จำนวน ๑  โครงการ 



       -๖- 
     ๔. บ้านรวง หมู่ที่ ๔ ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติแล้วก่อสร้างถนนคสล.  จำนวน ๑ 
   โครงการ  เหลือถนนคสล.   ๑  โครงการ 
     ๕. บ้านโนนโจด หมู่ที่ ๕ ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติแล้วก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 
   ๒   โครงการ เส้นกลางหมู่บ้านและเส้นข้างวัดโนนเพ็ก เหลือจ่ายขาดถนนคสล.  ๑ โครงการ 
     ๖. บ้านลาดหมู่ที่ ๖ ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติแล้วก่อสร้างถนนคสล. เส้น 
   ทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน ๑  โครงการ เหลือจ่ายขาดถนนคสล.  ๑ โครงการ 
     ๗. บ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ ๗ ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติแล้วก่อสร้างถนนดินและ
   ก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงงบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม  ๒ โครงการ เหลือ ๑ โครงการ ก่อสร้าง
   ถนนคสล.เส้นทางด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน 
     ๘. บ้านโนนไท หมู่ที่ ๘  ได้ดำเนินการแล้วคือโครงการวางท่อส่งน้ำ ๑ โครงการ 
   เหลือ  ๒  โครงการ 
     ๙. บ้านรุ่งตะวัน  หมู่ที่ ๙ ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติแล้วก่อสร้างถนนคสล. เส้น
   ข้างศูนย์เรียนชุมชน  จำนวน ๑  โครงการ เหลืองบประมาณจ่ายขาด วางท่อระบายน้ำ ๑ โครงการ 
     ๑๐. บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๑๐ ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติแล้วก่อสร้างถนนคสล. เส้น
   หนองเชือก จำนวน ๑  โครงการ เหลืองบประมาณจ่ายขาดอีก  ๒๐๐ เมตร  เส้นหนองเชือก 
   เหมือนกันแต่ทางด้านทิศใต้ ขอบคุณครับ 
 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 

 
-๑๒- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 
 
นายอนุชิต อภิรักษ์ ครับการนัดประชุมครั้งต่อไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.ไม่มีหนังสือส่ง

เข้าใจตามนี้นะครับก่อนที่ผมจะปิดประชุมต้องขอขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านที่ช่วยกิจการสภาฯได้
สำเร็จลุล่วงด้วยดีการประชุมสภาฯก็ครบตามระเบียบวาระแล้วผมขอปิดประชุม 

ที่ประชุม เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 



(ลงชื่อ)   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    (นายชาลี   บุญเพลิง) ปลัด อบต. เลขานุการสภา ฯ 
 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายอนุชิต  อภิรักษ์)  ประธานสภาฯ 

ความเห็นคณะกรรการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยประชุมที่ ๓  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๒  แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน 
    (ลงชื่อ)   คณะกรรการตรวจรายงานการประชุมฯ 
     (นายอภิวัฒน์  ลีโคกกลาง) 
 

   (ลงชื่อ)   คณะกรรการตรวจรายงานการประชุมฯ   
             (นายสุริยัน   อินตะมนต์) 

 

    (ลงชื่อ)   คณะกรรการตรวจรายงานการประชุมฯ   
                    (นางสาวบุษบา   วงค์ภูดร)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ 
                  เมื่อวันที่ ๒๑   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
                 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 
          ********************************************************* 
ผู้มาประชุม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 กระผมนายสุริยัน  อินตะมนต์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการแปร 

 ญัตตใิห้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและเป็นผู้รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  
 ตามรายละเอยีด ดังน้ี 

 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่  ๑๕  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 
 ได้เปิดประชุมสภาฯสมยั สามยัที่ ๓ /๒๕๖๒ ครั้ง ๑ แล้วนั้น ได้รับหลักการร่างขอ้บัญญัติ
 งบประมาณรายจา่ยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 และไดค้ัดเลอืกสมาชิกสภาฯเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  ๕ คน ให้คณะกรรมการ
 แปรญัตติเลือกกันเองว่าสมาชิกสภาฯท่านใดสมควรจะไดร้ับหน้าที่เป็นประธาน
 คณะกรรมการแปรญัตต ิคณะกรรมการแปรญตัติได้ประชุมคัดเลอืกแล้วเมือ่วันที่ ๑๕  
 สงิหาคม   ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

 ขอสรุปตามที่คณะกรรมการได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานคณะกรรมการฯ และ
 เขลานุการ ดังน้ี 

๑. นางสาวบุษบา  วงค์ภูดร   ตำแหน่ง   ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ
๒. นายพวน  เขื่อนโพธิ ์ ตำแหน่ง  คณะกรรมการแปรญัตติ 
๓. นายอศิรานพุง์  พมินต์ ตำแหน่ง คณะกรรมการแปรญัตติ 
๔. นางชาณิศษา  ธเนศชานนท์ตำแหน่ง คณะกรรมการแปรญัตติ 
๕. นายสรุิยัน  อินตะมนต ์ ตำแหน่ง คณะกรรมการแปรญัตติ/เลขานุการฯ 

 
ได้มีการกำหนดรับหนังสือยื่นคำสงวนขอแปรญตัติจากสมาชิกสภาฯ ในวันที่ ๑๖ - ๒๐  สิงหาคม 
๒๕๖๒ แล้วแต่ไม่มสีมาชิกสภาฯได้ยื่นหนังสอืคำสงวนขอแปรญัตติแต่อย่างไรจึงขอคอืร่างเดิมให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามระเบียบวาระตอ่ไป ขอบคณุครับ 
 
                ************************************************* 


