
 
 

  
-ส ำเนำ- 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  1/๒๕6๑ 

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

 
 

นำยศักดำ 
นำยชัยรัตน ์
นำยวิศิษฐ ์
นำยสมบรูณ ์
นำงวรรณเ์พ็ญ 
นำยนรินทร ์
นำยอนุวัตร 
นำงปัญญำ 
นำงบุญนภำ 
นำยจรสั   
นำยสังเวียน 
 

ล ำทะแย 
สีนำก 
สังข์สุวรรณ 
ค ำเพ็ง 
มำกมูล 
ทนยิ้ม 
สีนำก 
ทวีกำญจน์ 
ต้วมส ี
ค ำวิเศษ 
ชัยรูป 

ประธำนสภำ  อบต. 
รองประธำนสภำ  อบต. 
เลขำนุกำรสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 
 

ศักดำ 
ชัยรัตน ์
วิศิษฐ ์
สมบูรณ ์
วรรณเ์พ็ญ 
นรินทร ์
อนุวัตร 
ปัญญำ 
บุญนภำ 
จรัส 
สังเวียน 
 

ล ำทะแย 
สีนำก 
สังข์สุวรรณ 
ค ำเพ็ง 
มำกมูล 
ทนยิ้ม 
สีนำก 
ทวีกำญจน์ 
ต้วมส ี
ค ำวิเศษ 
ชัยรูป 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ผู้เข้าร่วมประชมุ     
๑ 
๒ 
3 
4 

นำยถนอง 
นำยสมศักดิ ์
นำยบุญนำค 
นำยสุชิน 

แสงศิลำ 
ทนยิ้ม 
จิตต์ปลื้ม 
พ่วงสม 

นำยก  อบต. 
รองนำยก  อบต. 
รองนำยก  อบต. 
เลขำนุกำรนำยก  อบต. 

ถนอง 
สมศักดิ ์
บุญนำค 
สุชิน 

แสงศิลำ 
ทนยิ้ม 
จิตต์ปลื้ม 
พ่วงสม 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ลายเซ็น หมยเหตุ 
 ผู้เข้าร่วมประชมุ     

๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๓ 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

 

นำยอุทัยวุฒ ิ
นำงชัชชญำ 
นำงอำทิตยำ 
นำงสำวดุษฎ ี
นำงบังเอิญ 
นำงดำรุวรรณ 
นำงนัฐวรรณ ์
นำงสำวชมภ ู
นำงสำวชลลดำ 
นำยนุกูล 
นำยนิพนธ ์
นำงสำวณัชพร 
นำงเนตรชนก 
นำยเทวฤทธ์ิ 
นำงสำวขวัญเรือน 
นำงชุติกำญจน ์
นำงสำวเตือนใจ 
นำงเกสริน 
นำงสำววิจิตรำ 
นำยเกียรติศักดิ ์
นำงสำวมณฑำทิพย ์
นำยกิตต ิ
นำยสมพงษ ์
นำงอำภรณ ์

กลิ่นกรุ่น 
อำจแสน 
คชกฤษ 
ปรีชำกร 
ค ำมูล 
จันทร์สุข 
พันธุ์บ้ำนแหลม 
คะชะมำ 
พ่วงสม 
อยู่ฉิม 
สีนำก 
ล้ ำเลิศ 
ค ำเพ็ง 
ค ำเพ็ง 
บุญอยู ่
ค ำเพ็ง 
พันธ์นุ้ย 
บุญเตมิ 
มะพุก 
กำระเกต ุ
สีแดง 
พูลสวัสดิ ์
จันทรรัตนะ 
ทนยิ้ม 

ผอ.กองช่ำง 
ผอ.กองคลัง 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม 
นักทรัพยำกรบุคคล 
เจ้ำพนักงำนพัสด ุ
นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได ้
นักวิชำกำรเงินและบญัชี 
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
พนักงำนขับรถยนต ์
ผช.ช่ำงไฟฟ้ำ 
ผช.จนท.บริหำรงำนท่ัวไป 
ผช.จนท.ธุรกำร 
คนงำนท่ัวไป 
ครูผูดู้แลเด็ก 
ครูผูดู้แลเด็ก 
ปฏิบัติหน้ำท่ีครูผูดู้แลเด็ก 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินฯ 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
 

พนักงำนขับรถยนต ์
จ้ำงเหมำรำยเดือน ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ดูแลเด็กเล็ก 

ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ 
ขับรถกระเช้ำเอนกประสงค ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อุทัยวุฒ ิ
ชัชชญำ 
อำทิตยำ 
ดุษฎ ี
บังเอิญ 
ดำรุวรรณ 
นัฐวรรณ ์
ชมภู 
ชลลดำ 
นุกูล 
นิพนธ ์
ณัชพร 
เนตรชนก 
เทวฤทธ์ิ 
ขวัญเรือน 
ชุติกำญจน ์
เตือนใจ 
เกสริน 
วิจิตรำ 
เกียรติศักดิ ์
มณฑำทิพย ์
กิตต ิ
สมพงษ ์
อำภรณ ์

กลิ่นกรุ่น 
อำจแสน 
คชกฤษ 
ปรีชำกร 
ค ำมูล 
จันทร์สุข 
พันธุ์บ้ำนแหลม 
คะชะมำ 
พ่วงสม 
อยู่ฉิม 
สีนำก 
ล้ ำเลิศ 
ค ำเพ็ง 
ค ำเพ็ง 
บุญอยู ่
ค ำเพ็ง 
พันธุ์นุ้ย 
บุญเตมิ 
มะพุก 
กำระเกต ุ
สีแดง 
พูลสวัสดิ ์
จันทรรัตนะ 
ทนยิ้ม 
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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  1/๒๕6๑ 

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

-------------------------------------------------- 

เริ่มประชุม  เวลา  10.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธำนสภำ  อบต. ได้กล่ำวเปิดประชุมตำมวำระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 - ขอขอบคุณ สมำชิกสภำ อบต.ทุกท่ำนที่ เข้ำร่วมในกำรจัดงำน วัน
อำสำฬหบูชำ และวันเข้ำพรรษำ วันที่ 27 และ 28 กรกฎำคม 2561 ณ 
อำคำรปวโรอุปถัมภ์ และวัดชำยนำ 

มติที่ประชุม - รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

ประธำนสภำ อบต. - ขอเชิญ เลขำนุกำรสภำ อบต. ชี้แจงรำยละเอียด 

เลขำนุกำรสภำ อบต. - ขอให้สมำชิกสภำ อบต. ทุกท่ำน ได้ตรวจสอบส ำเนำรำยงำนกำรประชุม
ครั้งที่แล้ว ซึ่งเป็นกำรประชุมสภำ อบต. สมัยวิสำมัญ สมัยที่  1 ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันพฤหัสดีที่ 21 เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2561 ที่แจกให้ไป
แล้วนั้น ให้พิจำรณำว่ำถูกต้องและจะมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

มติที่ประชุม - ไม่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 3.1 รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประธำนสภำ อบต. - ขอเชิญ นำยก อบต.ชี้แจงรำยละเอียด 

นำยก อบต. -  ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ให้คณะผู้บริหำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน และกำรใช้จ่ำยเงินให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบอย่ำง
น้อยปีละสองครั้ง 

 ดังนั้น คณะผู้บริหำรจึงขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนโดยมีรำยละเอียด  ดังนี้ 
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รายงานรายรับ – รายจา่ยเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 

 
๑. รายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (1 ต.ค. 2560 – 31 ก.ค.2561) เป็นเงินทั้งสิ้น 21,519,512.64  บาท  
 ๑.๑ รำยได้ที่ อบต. จัดเก็บเอง เป็นเงิน 462,950.49 บำท 
 ๑.๒ รำยได้ที่ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ เก็บให้ เป็นเงิน 12,091,608.15 บำท 
 ๑.๓ เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล เป็นเงิน 8,964,954.00 บำท 

๒. รายจ่ายเพื่อการพัฒนา เป็นเงินทั้งสิ้น 57,800.00 บาท 
 2.1 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นเงินทั้งสิ้น  46,800.00 บาท 
  ๑. เครื่องโทรสำรเลเซอร์ (แฟ็กซ์)  เป็นเงิน 18,000.00 บำท 
  2. เก้ำอ้ีส ำนักงำน (กองคลัง)  เป็นเงิน 2,400.00 บำท 
  3. เก้ำอ้ีส ำนักงำน (ส ำนักปลัด)  เป็นเงิน 1,900.00 บำท 
  4. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ  เป็นเงิน 24,500.00 บำท 
 
 2.2 ค่าครภุัณฑ์ส ารวจ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,000.00 บาท 
  ๑. ล้อวัดระยะทำงชนิดเดินตำม  เป็นเงิน 11,000.00 บำท 
 
3. จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงินทั้งสิ้น 2,086,093.60 บาท 
  1. โครงกำรฝังท่อระบำยน้ ำ หมู่ที่ 5 บ้ำนในดง 
    เป็นเงิน 498,800.00 บำท 
  2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคลองชลประทำน สำย 2 หมู่ที่ 5 
    เป็นเงิน 1,429,293.60 บำท 
  3. ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ 
    เป็นเงิน 158,000.00 บำท 
 
4. รายจ่ายค้างจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,746,706.40 บาท 
 4.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,710,000.00 บาท 
  1. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณท่ีดินใหม่ของ อบต.) หมู่ที่ 5 บ้ำนในดง 
   เป็นเงิน 99,000.00 บำท 
  2. โครงกำรต่อเติมอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 บ้ำนในดง (ก่อสร้ำงรั้วพร้อมประตู) 
   เป็นเงิน 331,000.00 บำท 
  3. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้ำนหัวเข้ 
   เป็นเงิน 980,000.00 บำท 
  4. ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ 
   เป็นเงิน 300,000.00 บำท  
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 4.2 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,036,706.40 บาท 
  1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคลองชลประทำนสำย 2 หมู่ที่ 5 บ้ำนในดง 
   เป็นเงิน 1,036,706.40 บำท 
เงินสะสม  เป็นเงิน 6,307,407.21 บาท 
เงินทุนส ารองเงินสะสม เป็นเงิน 7,194,027.67  บาท 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่ายจากปีงบประมาณ 2560 มาเบิกในปีงบประมาณ 2561 

หมวด/ประเภท จ านวนเงิน 
ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ถมดินเพ่ือจัดภูมิทัศน์ หมู่ที่ 6 บ้ำนหนองค่ำง 

 
210,000.00 

 
 
 
 
 

รวม 210,000.00 
 

มติที่ประชุม - รับทรำบ 

๓.2 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562 (วาระท่ี 1) รับหลักการ 

ประธำนสภำ อบต. - ขอเชิญ นำยก อบต. ชี้แจงร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (วำระที่ 1) รับหลักกำร 

นำยก อบต. - บัดนี้ ถึงเวลำที่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง จะได้เสนอร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนในดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนในดง จึงขอแถลงให้ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำ อบต. ทุกท่ำน
ได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำร
ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
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  ประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป ประจ ำปีงบประมำณ            
พ.ศ. 2562 ประมำณกำรรำยรับรวมทั้ งสิ้น 25,857,800 บำท           
แยกเป็น 

  ก. รำยได้จัดเก็บ 

  1. หมวดภำษีอำกร รวม 311,000 บำท 
   1.1 ภำษีโรงเรือนและที่ดิน จ ำนวน 250,000 บำท 
   1.2 ภำษีบ ำรุงท้องที่ จ ำนวน  50,000 บำท 
   1.3 ภำษีป้ำย จ ำนวน 11,000  บำท 
  ๒. หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต รวม 23,800 บำท 
   2.1 ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ จ ำนวน 1,000 บำท 
   2.1 ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 300 บำท 
   2.2 ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์ จ ำนวน 500 บำท 
   2.3 ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
    จ ำนวน  20,000 บำท 
   2.4 ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน  1,000  บำท 
   2.5 ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ จ ำนวน 1,000 บำท 
 
  3. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน รวม 155,000 บำท 
   3.1 ดอกเบี้ยเงินฝำก จ ำนวน 155,000 บำท 
 
  4. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด รวม 88,000 บำท 
   4.1 ค่ำขำยแบบแปลน จ ำนวน  88,000 บำท 
 
  ข. รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. หมวดภำษีจัดสรร รวม 16,280,000 บำท 
1.1 ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ ำนวน 450,000 บำท 
1.1 ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ.ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 11,000,000  บำท 
1.2 ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ.จัดสรรรำยได้ฯ จ ำนวน  1,400,000 บำท 
1.3 ภำษีธุรกิจเฉพำะ จ ำนวน 300,000 บำท
1.4 ภำษีสุรำ จ ำนวน 650,000 บำท 
1.5 ภำษีสรรพสำมิต จ ำนวน 1,700,000 บำท 
1.6 ค่ำภำคหลวงแร่ จ ำนวน 50,000  บำท 
1.7 ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม จ ำนวน 30,000 บำท 
1.8 ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 

    จ ำนวน 700,000 บำท 
     
 



7 
 

  ค. รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 9,000,000 บำท 
   1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอน 
         เลือกท ำ จ ำนวน 9,000,000 บำท 
   
  ประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
  รำยจ่ำยจ ำแนกตำมแผนงำน รวมทั้งสิ้น 25,826,370 บำท แยกเป็น 
  ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 
   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป จ ำนวน 7,701,460 บำท
   แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน จ ำนวน 150,000 บำท 
  ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
   แผนงำนสำธำรณสุข จ ำนวน 150,000 บำท
   แผนงำนเคหะและชุมชน จ ำนวน 3,248,800 บำท 
   แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร จ ำนวน 370,000 บำท 
   แผนงำนสังคมสงเครำะห์ จ ำนวน 1,318,940 บำท
   แผนงำนกำรศึกษำ จ ำนวน 3,876,170 บำท 
  ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 
   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ จ ำนวน  2,785,800 บำท 
  ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น 
   แผนงำนงบกลำง จ ำนวน 6,225,200 บำท
  รำยละเอียดงบประมำณรำยรับและรำยจ่ำย ตำมเอกสำรที่แจกให้ไปแล้วนั้น 
 

ประธำนสภำ อบต. - ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2562 และลงมติว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ
ต ำบล ดังกล่ำวหรือไม ่

 

มติที่ประชุม - มีมติขอรับหลักกำรในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณดังกล่ำว ในวำระท่ี 1 
 
ประธำนสภำ อบต. - เพ่ือให้กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญั ติ งบประมำณรำยจ่ำย ปร ะจ ำปี                  

พ.ศ. 2562 เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ขอให้สมำชิกทุก
ท่ำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติต ำบล ดังกล่ำว และรับ
ข้อเสนอแปรญัตติของที่ประชุมต่อไปโดยให้มีอย่ำงน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน           
7 คน 

  คณ ะกรรมกำรพิ จ ำรณ ำร่ ำ งข้ อบั ญ ญั ติ ต ำบ ล  เรื่ อ งงบป ระมำณ            
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม - ผู้เสนอ นำยนรินทร์  ทนยิ้ม 
    ผู้ถูกเสนอ  นำยจรัส  ค ำวิเศษ 
    ผู้รับรอง 2 คน 1. นำยชัยรัตน์  สีนำก 
    2. นำยสังเวียน  ชัยรูป 
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    ผู้เสนอ นำงปัญญำ  ทวีกำญจน์ 
    ผู้ถูกเสนอ นำยสมบูรณ์  ค ำเพ็ง 
    ผู้รับรอง 2 คน 1. นำยอนุวัตร  สีนำก 
    2. นำยจรัส  ค ำวิเศษ 
 
    ผู้เสนอ นำยอนุวัตร  สีนำก 
    ผู้ถูกเสนอ นำยนรินทร์  ทนยิ้ม 
    ผู้รับรอง 2 คน 1. นำงวรรณ์เพ็ญ  มำกมูล 
    2. นำยสมบูรณ์  ค ำเพ็ง 
 
      ผู้เสนอ นำยจรัส  ค ำวิเศษ 
    ผู้ถูกเสนอ นำงบุญนภำ  ต้วมสี 
    ผู้รับรอง 2 คน 1. นำงปัญญำ  ทวีกำญจน์ 
    2. นำยนรินทร์  ทนยิ้ม 
 
    ผู้เสนอ นำยสมบูรณ์  ค ำเพ็ง 
    ผู้ถูกเสนอ นำงปัญญำ  ทวีกำญจน์ 
    ผู้รับรอง 2 คน 1. นำงบุญนภำ  ต้วมสี 
    2. นำยอนุวัตร  สีนำก 
 

ประธำนสภำ อบต. - มีกำรเสนอชื่อ จ ำนวน 5 คน ซึ่งไม่น้อยกว่ำ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ให้ถือ
ว่ำบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อนั้น ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรเพ่ือ
พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติต ำบล ดังกล่ำว จ ำนวน 5 คน ดังนี้ 
1. นำยจรัส  ค ำวิเศษ   
2. นำงปัญญำ ทวีกำญจน์  
3. นำยนรินทร์ ทนยิ้ม   
4. นำยสมบูรณ ์ ค ำเพ็ง   
5. นำงบุญนภำ   ต้วมสี   

 
มติที่ประชุม - รับทรำบ 

 

ประธำนสภำ อบต.  - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ญัตติข้อบัญญัติต ำบลดังกล่ำวจะพิจำรณำ 3 วำระรวด
เดียวไม่ได้ ดังนั้นจะพิจำรณำในวำระกำรประชุมครั้งต่อไปและญัตติร่ำง
ข้อบัญญัติต ำบลที่สภำ อบต. ได้ลงมติรับหลักกำรไปแล้วนั้น จะน ำร่ำง
ข้อบัญญัติต ำบลดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรพิจำรณำต่อไป และสมำชิกท่ำนใด
เห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงข้อบัญญัติต ำบลดังกล่ำว ให้เสนอค ำแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมกำรที่จัดตั้งขึ้น ถ้ำมีข้อแปรญัตติจำกสมำชิกท่ำนใด จะได้
น ำเข้ำที่ประชุมเพ่ือพิจำรณำในวำระที่ ๒ ในครั้งต่อไป 
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มติที่ประชุม - รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  กระทู้ถาม 

ประธำนสภำ อบต - ขอเชิญสมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2 บ้ำนชำยนำ กระทู้ถำม 

สมำชิกสภำ อบต. - นำยนรินทร์ ทนยิ้ม สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2 บ้ำนชำยนำ ได้มีกระทู้ถำม
ผู้บริหำร เรื่องถนนลำดยำง สำย พบ 2056 ในดง-หนองศำลำ ซึ่งอยู่ในเขต
พ้ืนที่ หนองค่ำง-หนองบัว เสียหำยเป็นอย่ำงมำก ประชำชนที่ใช้สัญจร ไป-
มำ ได้รับควำมเดือดร้อน ไม่ทรำบผู้บริหำร จะพิจำรณำแก้ไขได้หรือไม่ 

ผู้บริหำร - ทรำบ ได้ให้เจ้ำหน้ำที่และผู้เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ส ำรวจแล้ว เป็นถนนลำดยำง 
สำย พบ 2056 ในดง-หนองศำลำ ในช่วง กม.ที่ 1-650 มีควำมช ำรุด
เสียหำยเป็นอย่ำงมำก ไม่มีผิวจรำจรเดิม เป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ ำขัง ขณะนี้ได้
ท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ เป็นกรณีเร่งด่วนให้องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเพชรบุรี ช่วยด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ แก้ไขถนนสำยดังกล่ำว
แล้ว เนื่องจำกมีเครื่องจักรและบุคลำกรพร้อม 

มติที่ประชุม - รับทรำบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติอื่นๆ 

 5.1  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิ ต์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9  เนื่ องในโอกาสวัน เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

ประธำนสภำ อบต. - ขอเชิญ ปลัด อบต. ชี้แจงรำยละเอียด 

ปลัด อบต. - ด้วย ในปีนี้วันแม่แห่งชำติ ตรงกับวันอำทิตย์ที่ 12 สิงหำคม 2561 ซึ่ง 
อบต.บ้ำนในดงได้ประชุมผู้น ำในพ้ืนที่ทุกหน่วยงำนแล้ว เรำจะจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ พระบรมรำชินีนำถในรัชกำลที่ 9 
เนื่องในโอกำส วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 86 พรรษำ 12 สิงหำคม 2561 
ณ อำคำรปวโรอุปถัมภ์ โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ 8.00 – 14.00 น. ขอให้
สมำชิกสภำ อบต. ทุกท่ำนเข้ำร่วมในกิจกรรมดังกล่ำวด้วย พร้อมกันนี้ในวัน
ศุกร์ที่ 10 สิงหำคม 2561 นี้ ขอให้สมำชิก อบต. ทุกท่ำนออกมำร่วมกัน
พัฒนำท ำควำมสะอำดและตัดแต่งต้นไม้สองข้ำงทำง เนื่องในวันแม่แห่งชำติ
บริเวณถนนเลียบคลองชลประทำนสำย 2 โดยพร้อมเพรียงกันครับ 

  

มติที่ประชุม  - รับทรำบ 

ประธำนสภำ อบต. - มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอปิดประชุม 
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 ปิดประชุมเวลำ ๑5.๐๐ น. 

 
 (ลงชื่อ)        วิศิษฐ์   สังข์สุวรรณ         ผู้บันทึก 
 (นำยวิศิษฐ์   สังข์สุวรรณ) 
 เลขำนุกำรสภำ อบต. บ้ำนในดง 
(ลงชื่อ)      ศักดำ ล ำทะแย      ผู้ตรวจ 
 (นำยศักดำ  ล ำทะแย) 
 ประธำนสภำ อบต. บ้ำนในดง 
 

 (ลงชื่อ)  นรินทร์  ทนยิ้ม คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
  (นำยนรินทร์  ทนยิ้ม) 
 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 
 

 (ลงชื่อ)  อนุวัตร  สีนำก คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
  (นำยอนุวัตร  สีนำก) 
 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 
 
 (ลงชื่อ)  สมบูรณ์  ค ำเพ็ง คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
  (นำยสมบูรณ์  ค ำเพ็ง) 
 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 


