
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 
สมัยสามัญ   ประจ าปี  2560   สมัยที่  3  ครั้งที่  1 

เมื่อวันที่   7   สิงหาคม    2560 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

*********************** 
 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมศกัด์ิ ยศบรรดาศกัด์ิ ประธานสภา อบต.ช าแระ สมศักดิ์  ยศบรรดาศักดิ์  
2 นายวิชัย เอ่ียมเจริญ รองประธานสภา อบต.ช าแระ วิชัย   เอี่ยมเจริญ  
3 นายประเสริฐ มีเขียว สมาชิก  อบต. ม.1 ประเสริฐ   มีเขียว  
4 นายสุชาติ ภูมิอินทร์ สมาชิก  อบต. ม.1 สุชาติ  ภูมิอินทร์  
5 นางสาวสมใจ ดวงหิรัญ สมาชิก  อบต. ม.2 สมใจ   ดวงหิรัญ  
6 นายหยัด ตุ้มแก้ว สมาชิก  อบต. ม.3 หยัด   ตุ้มแก้ว  

7 นายเต๋า อ่ิมแย้ม สมาชิก  อบต. ม.4 เต๋า  อ่ิมแย้ม  

8 นายสมมาตย์ โซ่กลิ่ม สมาชิก  อบต. ม. 4 สมมาตย์   โซ่กลิ่ม  
9 นางพิมพ์ชนก โกมลมุสิทธิ์ สมาชิก  อบต. ม.5 พิมพ์ชนก  โกมลมุสิทธิ์  

10 นายมาโนช สงกรานต์ สมาชิก  อบต. ม.5 มาโนช   สงกรานต์  
11 นางบุญชู ตุ้มแช่ม สมาชิก  อบต. ม.6 บุญชู    ตุ้มแช่ม  
12 นายมนัส วังกะ สมาชิก  อบต. ม.6 มนัส   วังกะ  

13 นายจอม   นุชทองแดง สมาชิก  อบต. ม.7 จอม  นุชทองแดง  
14 นายสมบูรณ์ เพ็ชรเนียม สมาชิก  อบต. ม.7 สมบูรณ์   เพ็ชรเนียม  
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 ส.อ.หญิงจ ารัส ทองสุริเดช เลขานุการสภา   อบต.ช าแระ/ปลดั 

อบต.ปฏิบัติหนา้ที่นายก  อบต.
ช าแระ 

จ ารัส  ทองสุริเดช  

2 น.ส.ณัฏชยา เนตรวงษ ์ หัวหน้าส านักปลัด ณัฎชยา   เนตรวงษ์  
3 นางสุปราณี เพชรน้อย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สุปราณี  เพชรน้อย  
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เริ่มประชุม   เวลา  10.00  น. 
 

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม   ส.อ.หญิงจ ารัส  ทองสุริเดช   เลขานุการ
สภา  อบต.ช าแระ   ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ  ผู้เข้าประชุม  เมื่อครบองค์
ประชุมและที่ ป ระชุ มพร้อมแล้ ว  จึ ง เ ชิญนายสมศักดิ์   ยศบรรดาศักดิ์   
ประธานสภา อบต.ช าแระ   จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  ไหว้พระสวดมนต์ 
กล่าวค าปฏิญาณตนเพ่ือเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ  และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานฯ มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  2  เรื่อง ดังนี้  
(นายสมศักดิ์  ยศบรรดาศักดิ์)  1. แนะน าข้าราชการโอนมาสังกัด อบต.ช าแระ  1  ราย  ได้แก่                    

นางสุปราณี   เพชรน้อย   ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ขอเชิญ
แนะน าตัว 

 

นางสุปราณี   เพชรน้อย สวัสดีค่ะ  ดิฉัน  นางสุปราณี  เพชรน้อย  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญ
การ  โอนมาจาก อบต.พงศ์ประศาสน์  อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  มารับ
ต าแหน่งที่  อบต.ช าแระ  เมื่อวันที่  1  ส.ค.60  เปนนการขอโอนกลับภูมิล าเนา  
เพราะบ้านอยู่  ต.เตาปูน  ในการปฏิบัติงานก็ขอค าแนะน าจากสมาชิกสภาฯ  ทุก
ท่านด้วย 

  2. ตามที่ได้เกิดสถานการณ์น้ าท่วมในภาคอีสาน  เนื่องจากฝนตกหนัก
จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน  เซินกา  ตั้งแต่วันที่  27  กรกฎาคม  2560  เปนน
ต้นมา  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต  ทรัพย์สิน  และที่อยู่อาศัยได้รับความ
เสียหายเปนนจ านวนมาก  เพ่ือเปนนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ผู้ประสบภัย               น้ าท่วมในพ้ืนที่ภาคอีสาน  อ าเภอโพธาราม  จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ าท่วมภาคอีสาน  ณ  ที่ว่าการ
อ าเภอโพธาราม  จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภา อบต.ช าแระ  ทุกท่าน  และ
ประชาชนในพ้ืนที่  ร่วมบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว  โดยขอให้
รวบรวมเงินบริจาคส่ง  ณ  ศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลืออ าเภอโพธารามทุกวันศุกร์  
เวลา  15.30  น.  ที่ห้องเสมียนตราอ าเภอโพธาราม 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ช าแระ  สมัยสามัญ  ประจ าปี  
2560  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภา  
อบต.ช าแระ 

  - ขอให้สมาชิกสภาฯ  ตรวจดูส าเนารายงานการประชุมที่ได้รับไปพร้อม
หนังสือเรียกประชุมแล้ว  

  - สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข  เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง  ในสาระส าคัญ
ของรายงานการประชุมบ้างหรือไม ่

  - ถ้าไม่มี  ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนนเอกฉันท์  14  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อการพิจารณา 
 

ประธานฯ  การประชุมสภาฯ  ในครั้งนี้  เปนนการประชุมเพ่ือพิจารณาญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561  ของ  อบต.ช าแระ   
ในวาระท่ี  1   ขอเชิญฝ่ายบริหาร  แถลงงบประมาณ 

 

ส.อ.หญิงจ ารัส  ทองสุริเดช เรียน  ท่านประธานสภาฯ  และ  สมาชิกสภา อบต.ช าแระ  ทุกท่าน 
(ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ช าแระ)  ดิฉัน  ส.อ.หญิงจ ารัส  ทองสุริเดช  ปลัด อบต.ช าแระปฏิบัติหน้าที่  นายก  
 อบต.ช าแระ  บัดนี้  ถึงเวลาที่ผู้บริหารของ  อบต.ช าแระ  จะได้เสนอร่ าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา  อบต.ช าแระ  อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น
ในโอกาสนี้จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.
2561  ดังต่อไปนี้   

  1. สถานะการคลัง 
      1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ในปีงบประมาณ  2560  ณ  วันที่  30 มิ.ย. 60  อบต.ช าแระ   
มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
  1.1.1  เงินฝากธนาคาร      จ านวน    53,759,664.15   บาท 
  1.1.2  เงินสะสม    จ านวน    26,678,992.54 บาท 
  1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน    15,966,588.62 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณ  ในปี 2560  ณ  วันที่  30  มิ.ย.60 
      (1 )   ร ายรั บจริ ง      จ านวน  28 ,188 ,486 .10   บาท  

ประกอบด้วย 
  - หมวดภาษีอากร                  จ านวน   265,172.64   บาท 
  - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  และ   
     ใบอนุญาต    จ านวน   56,664.00   บาท 
  - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         จ านวน  215,979.19 บาท 
  - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน    96,123.00   บาท 
  - หมวดภาษีจัดสรร       จ านวน  12,737,493.27  บาท 
  - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       จ านวน  14,817,054.00  บาท 

(2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
                                     จ านวน    3,290,000.00  บาท 

      (3) รายจ่ายจริง       จ านวน  17,676,314.38  บาท  
ประกอบด้วย 

   - งบกลาง   7,717,952.00  บาท 
   - งบบุคลากร           5,411,852.00  บาท 
   - งบด าเนินงาน           1,998,410.38  บาท 
   - งบลงทุน           1,398,100.00  บาท 
   - งบเงินอุดหนุน           1,150,000.00  บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
     จ านวน      3,290,000.00  บาท 
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   ค าแถลงงบประมาณ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 
   

       2.1 รายรับ ในปี 2561 ประมาณการรายรับ รวม 35,000,000.00  บาท 
             ประกอบด้วย 
 

   รายได้จัดเก็บเอง 
   - หมวดภาษีอากร       255,000.00    บาท 

  - หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ 
                 และใบอนุญาต          90,000.00    บาท 
   - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     350,000.00    บาท 
   - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             5,000.00    บาท 
            รวมรายได้จัดเก็บเอง       700,000.00  บาท 
 

   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้  อปท. 
   - หมวดภาษีจัดสรร       17,300,000.00   บาท 
 

   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้  อปท. 
   - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         17,000,000.00   บาท 
 

    รวมประมาณการรายรับ  35,000,000.-    บาท 
 

 2.2  รายจ่าย   ในปี  2561   ประมาณการรายจ่าย     รวม   
         34,990,200.00  บาท   จ่ายจากงบประมาณ 
   - งบกลาง   10,825,280.00  บาท 
   - งบบุคลากร   10,215,420.00  บาท 
   - งบด าเนินงาน     8,578,000.00  บาท 
   - งบลงทุน     3,461,000.00  บาท 
   - งบเงินอุดหนุน     1,910,500.00  บาท 
 

           รวม     34,990,200.00  บาท 
 

  บันทึกหลักการและเหตุผล   ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2561 

 

  ด้านบริหารงานทั่วไป 
   - แผนงานบริหารทั่วไป    9,971,520.00  บาท 
   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  198,000.00  บาท 
 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
   - แผนงานการศึกษา    4,853,900.00  บาท 
   - แผนงานสาธารณสุข      232,500.00  บาท 
   - แผนงานสังคมสงเคราะห์   1,029,000.00  บาท 
   - แผนงานเคหะและชุมชน    6,940,000.00  บาท 
   - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       570,000.00  บาท 
   - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ    
     นันทนาการ       170,000.00  บาท 
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  ด้านการเศรษฐกิจ 
   - แผนงานการเกษตร     200,000.00  บาท 
 

  ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
   - แผนงานงบกลาง  10,825,280.00  บาท 
 
   รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น   34,990,200.00  บาท 
 

  ซึ่งรายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน  ปรากฏตามเอกสาร
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561  ที่มอบให้กับสมาชิกทุกท่าน
ไปพร้อมหนังสือเรียกประชุมแล้ว 

 

  โดยการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561      
อบต. ช าแระ  ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม               
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2543  และตามแนวทางในหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที่  มท  0808.2/ว 2989  ลงวันที่  31  พ.ค. 60  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  
0816.2/ว 3301  ลงวันที่  14  มิ.ย.60  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณร่ายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิ.ย.59  
เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  หนังสือส านักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ 
มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่             30  ธ.ค.58  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี             (พ.ศ. 2561 -2564)  ของ 
อบต.ช าแระ 

  
  ดังนั้น  ดิฉันจึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2561  เพ่ือสมาชิกสภา อบต.ช าแระ  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

ประธานฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ   

 

เลขานุการสภาฯ   เรียน  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภา อบต.ช าแระ  ทุกท่าน 
(ส.อ.หญิงจ ารัส  ทองสุริเดช)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 
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ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัติ  ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเปนน             
3  วาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา  3  วาระรวดเดียวก็ได้  
ส าหรับญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ   จะพิจารณา  3  วาระรวดเดียวไม่ได้            
และในการพิจารณาวาระที่  2  ส าหรับญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะ
พิจารณา            3  วาระรวดเดียวไม่ได้   และในการพิจารณาวาระที่  2  ให้
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า  24  ชม.   นับแต่สภาท้องถิ่นมี
มติรับหลักการแห่ง            ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

ข้อ  47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ  วาระท่ี 1  ให้ที่ประชุม
สภาฯปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาฯ  ประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาฯ  ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

ข้อ 51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  วาระที่ 2  ให้ปรึกษาเรียง
ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ  หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3  ไม่มีการอภิปราย  ใน
การพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาฯ  ลงมติว่า  จะให้ตราเปนนข้อบัญญัติหรือไม่ 

 

ประธานฯ   การประชุมครั้งนี้  เปนนการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  2561  ในวาระท่ี 1  สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ประสงค์จะอภิปรายใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ  ขอเชิญ   
 - มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ  
หรือไม่ 
 - ถ้าไม่มี  ขอมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2561  ในวาระท่ี  1   รับหลักการ  ยกมือครับ  

 

มติที่ประชุม   รับหลักการเปนนเอกฉันท์   14  เสียง  เวลา  10.50  น. 
 

ประธานฯ   การประชุมสภาฯ  ครั้งต่อไป  เปนนการประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2  คือการ 
แปรญัตติ  ซึ่งในการแปรญัตติ  จะต้องตั้งคณะกรรมการ  เพ่ือท าหน้าที่รับค า           
แปรญัตติ  และแปรญัตติ  จ านวน  3-7  คน จึงขอปรึกษากับท่ีประชุมว่า จะตั้ง
กรรมการแปรญัตติกี่คน 

 

นางบุญชู   ตุ้มแช่ม  ขอเสนอตั้งกรรมการแปรญัตติ   3  คน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 6) 
 

ประธานฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
     ผู้รับรอง    1. นางพิมพ์ชนก   โกมลมุสิทธิ์ 
          2. นายสุชาติ    ภูมิอินทร์ 
 

    สมาชิกท่านใด   จะเสนอเปนนอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
     -  ถ้าไม่มี   ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเปนนเอกฉันท์  14  เสียง   
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ประธานฯ   ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  ผู้ที่เห็นสมควรเปนนคณะกรรมการ 



แปรญัตติ  คนที่  1 
 

นางพิมพ์ชนก   โกมลมุสิทธิ์ เสนอ  นายมาโนช   สงกรานต์ 
(ส.อบต.หมู่ที  5) 
 

ประธานฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน  
     ผู้รับรอง     1. นายวชิัย   เอีย่มเจริญ 
           2. นายจอม   นุชทองแดง 
 

มีใครจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  ท่านอ่ืน  เปนนกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  อีก
หรือไม่ 

     - ถ้าไม่มี  ให้ถือว่า  นายมาโนช  สงกรานต์  เปนนกรรมการแปรญัตติ  
คนที่ 1  ต่อไปเปนนการเสนอชื่อ  กรรมการแปรญัตติ  คนที่  2 
 

 

ประธานฯ   ต่อไปเปนนการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 
 

นายมนัส   วังกะ  เสนอ  นายจอม   นุชทองแดง 
( ส.อบต.หมู่ที่ 6 ) 
 

ประธานฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
     ผู้รับรอง     1. นายหยัด   ตุ้มแก้ว 
           2. นายประเสริฐ   มีเขียว 
 

มีใครจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  ท่านอ่ืน  เปนนกรรมการแปรญัตติคนที่ 2            
อีกหรือไม่ 

    - ถ้าไม่มี  ให้ถือว่า นายจอม  นุชทองแดง เปนนกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 
  

ประธานฯ   ต่อไปเปนนการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 
 

นายมาโนช   สงกรานต์  เสนอ  นายเต๋า   อ่ิมแย้ม 
(ส.อบต.หมู่ที่  5) 
 

ประธานฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
     ผู้รับรอง     1. นายสชุาติ       ภูมิอินทร์ 
           2. นายสมบูรณ์    เพ็ชรเนียม 
 

มีใครจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  ท่านอ่ืน  เปนนกรรมการแปรญัตติคนที่ 3            
อีกหรือไม่ 

    ถ้าไม่มี   ให้ถือว่า  นายเต๋า  อ่ิมแย้ม  เปนนกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 
 

    เลขานุการสภาฯ  สรุปรายชื่อผู้ได้รับเลือกเปนนคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

เลขานุการสภาฯ   คณะกรรมการแปรญัตติ  3  ท่าน  ประกอบด้วย 
     1. นายมาโนช    สงกรานต์ 
     2. นายจอม       นุชทองแดง 
     3. นายเต๋า        อ่ิมแย้ม 
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    และเม่ือเลิกประชุมสภาฯ  แล้ว  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง  3  ท่าน   



ประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  เพราะ
การเสนอค าแปรญัตติต้องยื่นต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 

คณะกรรมการฯ   รับทราบ 
 

ประธานฯ   ล าดับต่อไป  ขอให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ซึ่งต้องไม่น้อย
กว่า   
    24  ชม. 
 

นายสมบูรณ์   เพ็ชรเนียม  ขอเสนอให้ก าหนดวันรับค าแปรญัตติ  ตั้งแต่วันนี้คือวันที่  7  ส.ค.60  เวลา   
(ส.อบต.หมู่ที่ 7)   13.00-17.00  น.  วันที่  8-9  ส.ค.60  ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.  ถึง 
    วันที่  10  ส.ค.60  เวลา  08.00-12.00  น. 
 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเปนนอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
     - ถ้าไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเปนนเอกฉันท์  14  เสียง 
 

ประธานฯ   ในส่วนของการก าหนดวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้คณะกรรมการ 
    ก าหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาการแปรญัตติ  พร้อมแจ้งให้สมาชิกสภาฯ  ที่ยื่นค า 
    แปรญัตติ  กับผู้บริหาร  ทราบด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานฯ สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม  มีเรื่องจะเสนอในที่ประชุมหรือมีข้อราชการ
จะเสนอในที่ประชุม  ขอเชิญ 

 
ประเสริฐ   มีเขียว ถนนเลียบแม่น้ า  ม.1  มีวางท่อและรางระบายน้ าด้วยไหม 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1)   
 

ปลัด  อบต.ฯ มีเหมือนเดิม 
 

นายวิชัย   เอี่ยมเจริญ ขอหินคลุกลงเสริมไหล่ทางสายดอนหนองขวาง 
(ส.อบต.หมู่ที่ 2) 
  

นายหยัด  ตุ้มแก้ว  ขอแผงโซล่าเซล  พร้อมแบตเตอรี่เก็บไฟ  เพื่อใช้สูบน้ าขึ้นหอถังประปา 
(ส.อบต. หมู่ที่ 3) 
 

ปลัด อบต.ฯ   จะประสานกับธุรกิจพลังงานให้   
 

นายเต๋า  อิ่มแย้ม  ขอหินคลุกลงซ่อมถนนสายบ้านนายมนัส  สังข์ทอง  และสายหน้าฟาร์มหมู 
(ส.อบต.หมู่ที่ 4) 
 

นายมาโนช  สงกรานต์  ขอหินคลุกลงคันคลอง ถ้าช่างไปส ารวจเมื่อไรขอให้แจ้งด้วย จะได้พาช่างไป 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5) 
 

ปลัด อบต.ฯ   รับทราบ 
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นายสมบูรณ์   เพ็ชรเนียม เวลาท าถนนสายหนองบอน  ขอให้ผู้รับเหมารื้อท่อประปาออกก่อน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 7) 
 

ปลัด อบต.ฯ   จะแจ้งให้ช่างทราบ 
 

นายจอม  นุชทองแดง  ขอลูกรังลงตรงหัวสะพานคลองบางสองร้อย  และบริเวณที่ฝั่งท่อ  จ านวน  3  จุด         
(ส.อบต.หมู่ที่ 7)     
 

ปลัด อบต.ฯ   ในส่วนของหินคลุก  ลูกรัง  ที่จะลงซ่อมถนน  ประมาณปลายเดือนนี้  จะให้ช่างไป 
    ส ารวจความเสียหายของถนนทั้งต าบล  เพื่อประมาณการซ่อมแซมต่อไป 
 

ประธานฯ   ท่านใดมีเรื่องอะไรจะแจ้งในท่ีประชุมอีกหรือไม่ 
 
ปลัด อบต.ฯ   มีเรื่องจะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ รับทราบ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ   
    ดังนี้ 

1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  13  มิ.ย.60  เห็นชอบและ
อนุมัติในหลักการให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ  ด าเนินการส ารวจข้อมูลผู้มีรายได้
น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ  ปี  2560  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการจัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในแต่ละพ้ืนที่เปนนไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
ในอนาคต       อ.โพธาราม  จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ านวยความ
สะดวกในการด าเนินโครงการให้กับเจ้าหน้าที่ส ารวจ  ซึ่งเปนนนักศึกษา/นักเรียน  ที่
จะออกสัมภาษณ์ผู้มีรายได้น้อย  ระหว่างวันที่  20 ก.ค. – 22  ก.ค. 60  และ
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ามะกา  ก าหนดส่งน้ านาปี  2560  
โดยเริ่มส่งน้ าเข้าปากคลอง  วันที่  17  ส.ค.60  และหยุดส่งน้ าเข้าปากคลอง  
วันที่  26  พ.ย. 60 

3. พ้ืนที่หมู่ไหนมีฟาร์มหมู  ขอให้สมาชิกสภาฯ  ช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้
ปล่อยน้ าออกจากฟาร์ม  ไม่ว่าจะเปนนน้ าดีหรือไม่ดี  เพราะเปนนค าสั่งการของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
 4. หมู่บ้านไหนที่มีซุ้มเฉลิมพระเกียรติขอให้ช่วยดูแลพระบรมฉายาลักษณ์ 
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  ไม่ช ารุดเสียหาย  รวมถึงภาพพระบรมวงศานุวงษ์ 
ทุกพระองค์ด้วย 
 5. ธงชาติไทย ซึ่งเปนนสัญลักษณ์แสดงถึงความเปนนชาติไทย  ขอให้ประดับ 
ธงชาติไทยที่ใหม่อยู่เสมอ  ถ้าธงที่ประดับไว้ขาดแล้วก็ขอให้เอาออก 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ประธานฯ   สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องอะไรจะเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่ 
 

  - ถ้าไม่มี  ขอนัดประชุมครั้งต่อไป  ในวันที่  15  ส.ค. 59 เวลา 10.00 
น.  ณ  ห้องประชุมสภา  อบต.ช าแระ    

  - ขอปิดประชุม 
เลิกประชุม เวลา   11.45   น. 
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     (ลงชื่อ)   ส.อ.หญิง  จ ารัส     ทองสุริเดช   ผู้จดรายงานการประชุม 
       (จ ารัส     ทองสุริเดช) 
                ต าแหน่ง   เลขานุการสภา  อบต.ช าแระ 
 
 

      (ลงชื่อ)    สมศักดิ์   ยศบรรดาศักดิ์       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสมศักดิ์   ยศบรรดาศักดิ์) 
           ต าแหน่ง  ประธานสภา  อบต.ช าแระ 
 
 
 

ตรวจแล้ว 
 
 

(ลงชื่อ)     พิมพ์ชนก  โกมลมุสิทธิ์ 
         (นางพิมพ์ชนก    โกมลมุสิทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)        เต๋า    อิ่มแย้ม 
             (นายเต๋า    อ่ิมแย้ม) 
 

(ลงชื่อ)     สมบูรณ์   เพ็ชรเนียม 
           (นายสมบูรณ์  เพ็ชรเนียม) 
 

(ลงชื่อ)     สมมาตย์  โซ่กลิ่ม 
          (นายสมมาตย์  โซ่กลิ่ม) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


