
 
 

 
-ส ำเนำ- 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  1/๒๕61 

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
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สีนำก 
ทวีกำญจน์ 
ต้วมสี 
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นำงสำวอวยพร 
นำงบังเอิญ 
นำงดำรุวรรณ 
นำงนัฐวรรณ ์
นำงสำวชมภ ู
นำงสำวชลลดำ 
นำยนุกูล 
นำยนิพนธ ์
นำงสำวเนตรชนก 
นำยเทวฤทธ์ิ 
นำงสำวขวัญเรือน 
นำงชุติกำญจน ์
นำงสำวเตือนใจ 
นำงสำวเกสริน 
นำงสำววิจิตรำ 
นำยเกียรติศักดิ ์
นำงสำวมณฑำทิพย ์
นำยกิตต ิ
นำยสมพงษ ์
นำงอำภรณ ์
 

กลิ่นกรุ่น 
อำจแสน 
คชกฤษ 
ปรีชำกร 
แสงศิลำ 
ค ำมูล 
จันทร์สุข 
พันธุ์บ้ำนแหลม 
คะชะมำ 
พ่วงสม 
อยู่ฉิม 
สีนำก 
น้อยนัก 
ค ำเพ็ง 
บุญอยู ่
ค ำเพ็ง 
พันธ์นุ้ย 
ปัญญำ 
มะพุก 
กำระเกต ุ
สีแดง 
พูลสวัสดิ ์
จันทรรัตนะ 
ทนยิ้ม 
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ผอ.กองคลัง 
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ผอ.กองกำรศึกษำ 
นักทรัพยำกรบุคคล 
เจ้ำพนักงำนพัสด ุ
นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได ้
นักวิชำกำรเงินและบญัชี 
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
พนักงำนขับรถยนต ์
ผช.ช่ำงไฟฟ้ำ 
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล 
คนงำนท่ัวไป 
ครูผูดู้แลเด็ก 
ครูผูดู้แลเด็ก 
ปฏิบัติหน้ำท่ีครูผูดู้แลเด็ก 
ผู้ช่วยเจ้ำที่กำรเงินและบญัชี 
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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่ 1/๒๕61 

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

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

เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธำนสภำ  อบต. ได้กล่ำวเปิดประชุมตำมวำระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธำนสภำ อบต. - ขอขอบคุณ สมำชิกสภำ อบต. ทุกท่ำน ที่เข้ำร่วมในพิธีบ ำเพ็ญกุศลและ
กิจกรรมน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพล อดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันเสำร์ที่  13 ตุลำคม 2561           
ณ หอประชุมอ ำเภอท่ำยำง และวัดชำยนำ 

มติที่ประชุม - รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

ประธำนสภำ อบต. - ขอเชิญ เลขำนุกำรสภำ อบต. ชี้แจง 

เลขำนุกำรสภำ อบต. - ขอให้สมำชิกสภำ อบต. ทุกท่ำน ได้ตรวจสอบส ำเนำรำยงำนกำรประชุมครั้งที่
แล้วซึ่งเป็นกำรประชุมสภำ อบต. สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันพุธที่ 15 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2561 ที่แจกให้ไปแล้วนั้นให้พิจำรณำว่ำ
ถูกต้องและจะมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

มติที่ประชุม - ไม่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๓.๑  รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

ประธำนสภำ อบต. - ขอเชิญนำยก อบต. ชี้แจงรำยละเอียด 

นำยก อบต. - ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ให้คณะผู้บริหำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยเงิน ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบอย่ำงน้อย
ปีละสองครั้ง 

   ดังนั้น คณะผู้บริหำรจึงขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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รายงานรายรับ – รายจา่ยเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

1. รายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561) เป็นเงินทั้งสิ้น 24,215,974.93 บาท 

1.1 รำยได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง เป็นเงิน 494,962.20 บำท 
1.2 รำยได้ที่ส่วนรำชกำรต่ำงๆ เก็บให้ เป็นเงิน 14,716,732.73 บำท 
1.3 เงนิอุดหนุนจำกรัฐบำล เป็นเงิน 9,004,280.00 บำท 

 
2. รายจ่ายเพื่อการพัฒนา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,873,300.00 บาท 
 2.1 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 46,800.00 บาท 
  1. 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 
  1. ล้อวัดระยะทำงชนิดเดินตำม เป็นเงิน 11,000.00 บำท 
 
 2.3 ค่าครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงินทั้งสิ้น 53,500.00 บาท 
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ยี่ห้อ LENOVO รุ่น V310 
    เป็นเงิน 21,000.00 บำท 
  2. เครื่องส ำรวจไฟฟ้ำ ขนำด 2 KVA เป็นเงิน 2,500.00 บำท 
  3. เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 30,000.00 บำท 
  
 2.5 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,762,000.00 บาท 
  1. โครงกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้ำนในดง 
    เป็นเงิน 476,000.00 บำท 
  2. โครงกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้ำนชำยนำ 
    เป็นเงิน 495,000.00 บำท 
  3. โครงกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้ำนหัวเข ้ 
    เป็นเงิน 186,000.00 บำท 
  4. โครงกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้ำนใหม่  
    เป็นเงิน 178,000.00 บำท 
  5. โครงกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้ำนหัวเข้ 
    เป็นเงิน 138,000.00 บำท 
  6. โครงกำรค่ำจ้ำงติดตั้งระบบไฟฟ้ำ หมู่ที่ 6 บ้ำนหนองค่ำง  
    เป็นเงิน 418,000.00 บำท 
  7. โครงกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้ำนชำยนำ 
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    เป็นเงิน 198,000.00 บำท 
  8. โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้ำนหัวเข้ 
    เป็นเงิน 39,000.00 บำท 
  9. โครงกำรติดตั้งซุ้มพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
    เป็นเงิน 150,000.00 บำท 
  10. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบำยน้ ำ หมู่ที่ 6 บ้ำนหนองค่ำง 
    เป็นเงิน 484,000.00 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 เป็นเงิน 2,446,706.40 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. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคลองชลประทำนสำย 2 หมู่ที่ 5 บ้ำนในดง 
   เป็นเงิน 1,036,706.40 บำท 
  
 4.2 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงิน 300,000.00 บาท 
  1. ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ 
   เป็นเงิน 300,000.00 บำท 
 
เงินสะสม  เป็นเงิน 9,602,431.53 บาท 
เงินทุนส ารองเงินสะสม เป็นเงน 8,222,369.11 บาท 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่ายจากปีงบประมาณ 2561 มาเบิกในปีงบประมาณ 2562 
 

หมวด/ประเภท จ านวนเงิน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงกำรก่อสร้ำงเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 5 
โครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแห่งใหม่ หมู่ที่ 5 (ค่ำก่อสร้ำงเสำธง) 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้ำนใหม่ 
ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบำยน้ ำ หมู่ที่ 5 

 
467,600.00 

21,000.00 
59,000.00 
98,500.00 

 
 

 
รวม 646,100.00 

 
มติที่ประชุม - รับทรำบ 
 
 3.3 การรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่ งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธำนสภำ อบต. - ขอเชิญนำยก อบต.ชี้แจงรำยละเอียด 
นำยก อบต.  - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
2559 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมีอ ำนำจ
หน้ำที่  ข้อ 13 “(3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ ต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่น เสนอต่อสภำ
ท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำม 
และประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบ
ห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้
เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ สำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือน
เมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี” 

  ดังนั้น เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงขอให้ทุก
ท่ำนพิจำรณำตรวจสอบตำมรำยละเอียดที่แจกให้ไปแล้วนั้น 

มติที่ประชุม - รับทรำบ 
 3.3 การแต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมอบหมายจ านวนสองคน เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

ประธำนสภำ อบต. - ขอเชิญ นำยก อบต. ชี้แจงรำยละเอียด 
นำยก อบต. - ด้วยขณะนี้ คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง ได้ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์ เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบ
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น หรือ พื้นที่ พ.ศ. 2561 

  โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที ่

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 18 (4) (8) (9) และมำตรำ 47 แห่ ง
พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2545 ประกอบมติกำร
ประชุมคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 
2 กรกฎำคม 2561 คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ จึงออก
ประกำศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ พ.ศ. 2561” 

  ข้อ 2 ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 เป็นต้นไป เว้นแต่
ข้อ 8 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 เป็นต้นไป 

ประธำนสภำ อบต.  ดังนั้ น  เพ่ือให้ เป็นไปตำมข้อ 12 (๓ ) ของประกำศคณะกรรมกำร
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561  

  จึงขอให้สภำ อบต.บ้ำนในดง ได้พิจำรณำคัดเลือกสมำชิกสภำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวนสองคน เพ่ือมอบหมำยให้เป็นคณะกรรมกำร
กองทุนหลักประกันสุขภำพ 

  ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ ประกอบด้วย 
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(1) ผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธำนกรรมกำร 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ ำนวนสองคน เป็นกรรมกำร 
(3) สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมกำร 

ที่สภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำย 
จ ำนวนสองคน 

 (๔) หัวหน้ำหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่จัดบริกำรสำธำรณสุข เป็นกรรมกำร 

  ในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จ ำนวนไม่เกินสองคน 
(5) อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในท้องถิ่น เป็นกรรมกำร 

ที่คัดเลือกกันเอง จ ำนวนสองคน 
(6)  ผู้แทนหมู่บ้ำนหรือชุมชนที่ประชำชนในหมู่บ้ำน เป็นกรรมกำร 

หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จ ำนวนไม่เกินห้ำคน 
(7)  ผู้แทนของศูนย์ประสำนงำนหลักประกันสุขภำพประชำชน เป็นกรรมกำร 

หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ำมี) 
(8)  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
(9)  ผู้อ ำนวยกำรหรือหัวหน้ำกองสำธำรณสุข เป็นกรรมกำร 

และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสำธำรณสุข และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หรือที่เรียกชื่ออ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือเจ้ำหน้ำที่อ่ืนที่ผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำย 

(10) หัวหน้ำหน่วยงำนคลังหรือเจ้ำหน้ำที่ เป็นกรรมกำร 
ของหน่วยงำนคลังที่ผู้บริหำรสูงสุด และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำย 

  ให้สำธำรณสุขอ ำเภอ หัวหน้ำหน่วยบริกำรประจ ำที่จัดบริกำรสำธำรณสุขใน
พ้ืนที่ และท้องถิ่นอ ำเภอเป็นที่ปรึกษำคณะกรรมกำรกองทุน 

  กำรคัดเลือกกรรมกำรตำม (4) (5) และ (6) ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
ส ำนักงำนก ำหนด 

  ให้กรรมกำรตำม (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) ประชุม
คัดเลือกกรรมกำรตำม (2) จ ำนวนสองคน จำกผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น 

  เมื่อได้กรรมกำรที่มำจำกกำรคัดเลือก ให้ผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ออกค ำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรกองทุน และแจ้งให้
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต ทรำบต่อไป 

  ข้อ 13 ให้กรรมกำรตำมข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวำระอยู่ใน
ต ำแหน่งครำวละสี่ปี นับแต่วันที่ออกค ำสั่งแต่งตั้ง 

  เมื่อครบก ำหนดวำระตำมวรรคหนึ่งแล้ว หำกยังมิได้มีกำรคัดเลือกกรรมกำร
ขึ้นใหม่ให้กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป 
จนกว่ำกรรมกำรซึ่งได้รับกำรคัดเลือกขึ้นใหม่ เข้ำรับหน้ำที่  แต่ต้องไม่เกินเก้ำ
สิบวัน นับแต่วันที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
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  ในกรณีที่กรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง พ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ ให้
ด ำเนินกำรคัดเลือกกรรมกำรประเภทเดียวกันแทนภำยในสำมสิบวัน นับแต่
วันที่ต ำแหน่งกรรมกำรนั้นว่ำงลง ตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนก ำหนดในข้อ 12 
วรรคสำมหรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ได้รับกำรคัดเลือกอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับ
วำระท่ีเหลือของกรรมกำรซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีที่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำก
ต ำแหน่งก่อนครบวำระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้ำสิบวัน จะไม่ด ำเนินกำรคัดเลือกหรือ
แต่งตั้งกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงนั้นก็ได้ และในกำรนี้ให้คณะกรรมกำร
กองทุนประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่เหลืออยู่ 

  ในกรณีที่กรรมกำรตำมข้อ 12 (3) ว่ำงลงโดยมิใช่เหตุพ้นจำกต ำแหน่งก่อน
ครบวำระให้คณะกรรมกำรกองทุนประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่เหลืออยู่ 

  
มติที่ประชุม - รับทรำบ 

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

 
ประธำนสภำ อบต. - มีกำรเสนอ ชื่อ จ ำนวน 2 คน ให้ถือว่ำบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อนั้น ได้รับ

มอบหมำยให้เป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง พ.ศ. 2561 

 จ ำนวน 2 คน ดังนี้ 
1. นำงบุญนภำ  ต้วมสี 
2. นำยนรินทร์  ทนยิ้ม 

มติที่ประชุม - รับทรำบ 
 
 3.4 ญัตติร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง เรื่อง              

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 (วาระท่ี 1) รับหลักการ 
ประธำนสภำ อบต.  - ขอเชิญ นำยก อบต. ชี้แจงร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 (วำระที่ 1) รับหลักกำร 
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นำยก อบต. - หลักกำร ให้มีข้อบัญญัติว่ำด้วยกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เหตุผล 
เพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำสภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีวิตของ
ประชำชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรำยจำกเชื้อโรคที่เกิดจำกสัตว์ ในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง ซึ่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 
2535 ให้กระท ำได้โดยกำรตรำเป็นข้อบัญญัติ จึงตรำข้อบัญญัตินี้  

                                       ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 

  เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 

โดยที่เป็นกำรสมควรตรำข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง ว่ำ
ด้วยกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 71 
แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546 ประกอบมำตรำ 29 แห่งพระรำชบัญญัติกำร
สำธำรณสุข พ.ศ. 2535 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง โดยควำม
เห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดงและนำยอ ำเภอท่ำยำง จึง
ตรำข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ รำยละเอียดร่ำงข้อบัญญัติ เรื่องกำรควบคุมกำร
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ปรำกฏตำมเอกสำรที่แจกให้ไปแล้วนั้น 

ประธำนสภำ อบต. -ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ ร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. 2561 และลงมติว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติต ำบล ดังกล่ำว
หรือไม ่

มติที่ประชุม - มีมติรับหลักกำรในร่ำงข้อบัญญัติ เรื่องดังกล่ำว ในวำระท่ี 1 
เลขำนุกำรสภำ อบต. - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

  ข้อ 45 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่ประชุมสภำท้องถิ่นต้องพิจำรณำเป็นสำม
วำระ แต่ที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวก็ได้ 

  ในกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้
เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภำท้องถิ่นอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวแล้ว 
กำรพิจำรณำวำระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติเต็ม
สภำ โดยให้ประธำนที่ประชุมเป็นประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ 

  ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวไม่ได้ และ
ในกำรพิจำรณำวำระที่สองให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำ
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ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
นั้น 

มติที่ประชุม  - รับทรำบ 
นำยก อบต. - เสนอให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียว 
มติทีป่ระชุม - มีมติอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียว 
 
 3.5 ญัตติร่างข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง  เรื่อง 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 (วาระท่ี 2) แปรญัตติ 
ประธำนสภำ อบต. - กำรพิจำรณำวำระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำร แปรญัตติ

เต็มสภำ โดยให้ประธำนที่ประชุมเป็นประธำนคณะกรรมกำร 
     แปรญัตติ ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมได้พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ ดังกล่ำว ว่ำมี

ผู้ใดขอแปรญัตติหรือไม่ 
มติที่ประชุม - ไม่มีท่ำนใด เสนอขอแปรญัตติและควำมเห็นเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืน และมี

มติเห็นชอบให้ผ่ำนร่ำงข้อบัญญัติดังกล่ำว ในวำระที่ 2 (แปรญัตติ) โดยมี
คะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
- เห็นชอบ  7  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง 
- ไม่อยู่ในที่ประชุม - เสียง 
- ลำประชุม -  เสียง 

 
3.6 ญัตติร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง เรื่อง                 
การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 (วาระท่ี 3) เห็นชอบ 

ประธำนสภำ อบต. - ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบ ให้
ผ่ำนกำรพิจำรณำในวำระที่ 2 แปรญัตติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำร่ำง
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. 2561 ในวำระที่ 3 เห็นชอบ โดยให้ที่ประชุมสภำองค์กำรบร  ิหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนในดง ลงมติว่ำให้ตรำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือไม่
กำรพิจำรณำในวำระนี้ ไม่มีกำรอภิปรำย ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย            
ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 
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มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้ตรำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเรื่องกำรควบคุม
กำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 
โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
-  เห็นชอบ  7  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง 
- ไม่อยู่ในที่ประชุม - เสียง 
- ลำประชุม -  เสียง 

ประธำนสภำ อบต. - เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติดังกล่ำว ทั้ง 3 
วำระ แล้วนั้น ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล น ำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง เสนอนำยอ ำเภอท่ำยำง เพ่ือขออนุมัติและ
น ำมำประกำศใช้ต่อไป 

มติที่ประชุม - รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ กระทู้ถาม 

ประธำนสภำ อบต. - ขอเชิญ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1 บ้ำนในดง กระทู้ถำม 

สมำชิกสภำ อบต. - นำยสมบูรณ์  ค ำเพ็ง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1 บ้ำนในดง ได้มีกระทู้ถำม
ผู้บริหำร เรื่อง ค่ำไฟฟ้ำสำธำรณประจ ำเดือน ว่ำเกินจำกที่ใช้จริงหรือไม่ 
เนื่องจำก มีข้อมูลเบื้องต้นว่ำ ไฟฟ้ำสำธำรณะรำยทำงที่ติดตั้งใช้อยู่ ในเขต
เทศบำลหนองจอก ซึ่งมีเขตติดต่อกับ หมู่ที่ 1 บ้ำนในดง มีกำรเก็บค่ำไฟฟ้ำ
สำธำรณะกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 

นำยก อบต. - ทรำบ ได้แจ้งให้ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ ออกส ำรวจมิเตอร์ไฟฟ้ำสำธำรณะรำยทำง  
ทั้ง 6 หมู่บ้ำน ว่ำมีกำรใช้ไฟฟ้ำจ ำนวนหน่วยผิดปกติหรือไม่ ประกอบกับขอ
ควำมร่วมมือ สมำชิกสภำ อบต. ทุกท่ำน ช่วยลงพ้ืนที่ของท่ำนตรวจสอบว่ำมี
กำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะรำยทำงเกินควำมจ ำเป็นหรือไม่ 

มติที่ประชุม - รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติอื่นๆ 

  5.1 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2561 

ประธำนสภำ อบต. - ขอเชิญ นำยก อบต. ชี้แจงรำยละเอียด 

นำยก อบต. - ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง ได้ประชุมผู้น ำในพ้ืนที่ทุกภำคส่วน
แล้ว เรำจะจัดงำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำปี 2561 ในชื่อโครงกำรร่วม
รักษ์สำยน้ ำตำมวิถีไทย ซึ่งในปีนี้  ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกำยน 
2561 (ขึ้น 15 ค่ ำ เดือน 12) โดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 
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ก าหนดการ 

โครงการร่วมรักษ์สายน้ าตามวิถีไทย 

(งานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2561) 

เวลำ 18.00 น. เปิดรับลงทะเบียนพร้อมส่งกระทง 

เวลำ 19.00 น. ปิดรับลงทะเบียน 

เวลำ 19.00 น. เทศนำธรรม เรื่อง ควำมส ำคัญ และควำมเป็นมำของวันลอยกระทง               
โดยพระครูสำรธรรมนิเทศ เจ้ำอำวำสวัดชำยนำ 

เวลำ 19.30 น. ท่ำน ถนอง แสงศิลำ กล่ำวเปิดงำน 

  กำรแสดง ชุดที่ 1  ชุดเต่ำงอย 

   จำกศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนชำยนำ 

  กำรแสดง ชุดที่ 2  ชุดรักข้ำมคลอง 

   จำกศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนชำยนำ 

  กำรแสดง ชุดที่ 3  ชุดร ำกลองยำว 

   จำกโรงเรียนบ้ำนในดง 

  กำรแสดง ชุดที่ 4  ชุดแอโรบิคสร้ำงสุข 

   จำกชมรมแอโรบิคเพ่ือสุขภำพต ำบลบ้ำนในดง 

  กำรแสดง ชุดที่ 5 ..............................................................................................  

   จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

  กำรแสดง ชุดที่ 6 ..............................................................................................  

   จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

เวลำ 21.30 น. ประกำศผลกำรประกวดกระทงประเภทสวยงำม 

  และประเภทควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

เวลำ 21.45 น. ประกวดชุดสวยงำมจำกขยะรีไซเคิล 

เวลำ 22.39 น. พิธีลอยกระทง เพ่ือเป็นกำรขอขมำพระแม่คงคำตำมวิถีแต่โบรำณ 

***ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

   ดังนั้น ขอแจ้งให้สมำชิกสภำ อบต. ทุกท่ำนทรำบและเข้ำร่วมกำรจัดงำนใน
ครั้งนี้ด้วย 

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 


