
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันท่ี   15  กุมภาพันธ์   ๒๕64    เวลา  16.00  น. 

ณ    ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๑      เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ..................................................................................................................... 

 

ระเบียบวาระที่  2       เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี สี่  

 เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2563 

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถาม 
  ................................................................................................................... 

 

ระเบียบวาระที่  4     เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

   เรื่องท่ี  1  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

  (ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   

  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62 มาตรา ๕๓ และระเบียบกระทรวง 

  มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม  

  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๒๑ 

   เรื่องท่ี  2  แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 5  

   (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 

   ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561)  

 

ระเบียบวาระที่  5       เรื่อง  เพื่อทราบ 

  .................................................................................................................. 

  .................................................................................................................. 

 

ระเบียบวาระที่  6        เรื่อง  อื่น ๆ 

  .................................................................................................................. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง  

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันท่ี   15  กุมภาพันธ ์  ๒๕64    เวลา  16.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง  

..................................................... 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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๑๖ 

๑๗ 

 

 

นายธนิต 

นายชูชาติ 

นายณัฐพล 

นายสนับ 

นายบุญส่ง 

นายอุปถัมภ์ 

นายวรรณโชค 

นายสหพันธ์ 

นายริต 

นางบุญรุ่ง 

นายสุรพล 

นายนิวัตน์ 

นางมาลัย 

นางจิตภัทรา 

นายนเรศ 

นายบุญสม 

นายสมยศ 

 

เจริญพร 

เพ็ชรล้อมทอง 

จูเกษม 

เพ็ชรล้อมทอง 

อรุญมาศ 

ปทุมมาศ 

ขจรกลิ่น 

ไชยเทศ 

ขุนสิงห์ 

ท้าวหลวง 

อ่วมฟัก 

นิลวรรณ 

บุญประเสริฐ 

กวยทะวิมล 

ศรสีวัสดิ์ 

ปัญญาวิจารณกุล 

จ าปีเรอืง 

 

ประธานสภาฯ 

รองประธานสภาฯ  

เลขานุการสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 1 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 2 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๓ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 3 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 4 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 5 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๕ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๖ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๖ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๗ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๗ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 8 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๙ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 9 

 

 

….......................... 

….......................... 

….......................... 

….......................... 

….......................... 

….......................... 

….......................... 

….......................... 

….......................... 

….......................... 

….......................... 

….......................... 

….......................... 

….......................... 

….......................... 

….......................... 

….......................... 

 

 

 

 



-2- 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
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นายโชคชัย 

นางสาวนวลจันทร์ 

นายพรเทพ 

นางสริภัทร 

นางธีระนุช 

นายภูสิต 

นางเนตรนภา 

นายเฉลา 

นางสาวณัฐฐิณี 

นางสาวศิริพร 

นางนงค์นารถ 

นายอุเทน 

นางสาววิลาวัลย์

นางสาวไพรินทร์ 

นางสาวธัญภรณ์ 

…...........................

.............................. 

…...........................

.............................. 

…...........................

.............................. 
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ด่านรุง่โรจน์ 

เรืองยะกลับ 

สาระกูล 

ศรสีุข 

รอดรังษี 

อินทร์ธนู 

จารุชาต 

เดชมัด 

อินดนตรี 

ชูฉ่ า 

พงศก์ิตติวบิูลย์ 

บุญทว ี

เทียมมล 

แก้วบวร 

จ าเนียร 

….......................

......................... 

….......................

......................... 

….......................

......................... 

…....................... 

 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. 

รองนายก อบต.  

รองปลัดฯ 

ผูอ้ านวยการกองคลัง 

ผูอ้ านวยการกองช่าง 

นักวิเคราะหฯ์ 

นิตกิรช านาญการ 

นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

นักวิชาการเงินและบัญชฯี 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 

ครู 

นักทรัพยากรบุคคล 

คนงาน 
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เริ่มประชุม  เวลา  16.00  น. 
 

  เมื่อถึง เวลา 16.00 น. สมาชิกสภาฯ เข้าประจ าที่ มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมทั้งสิ้น ๑5 

ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน (นายชูชาติ  เพ็ชรล้อมทอง) ลากิจ 1 ท่าน (นางบุญรุ่ง  ท้าวหลวง) ครบองค์

ประชุม นายณัฐพล จูเกษม เลขานุการสภาฯ ได้เรยีนเชิญ นายธนิต เจริญพร ประธานสภาฯ ประธานการ

ประชุม จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุม  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2564  

และได้ด าเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

นายณัฐพล  จูเกษม   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

เลขานุการสภาฯ      เรื่อง    เรยีกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
 

         ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง มีความประสงค์จะเรียก

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง  สมัยสามัญ   สมัยแรก  

ประจ าปี  ๒๕64 
   
     ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕4 แหง่พระราชบัญญัติ  

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข

เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 จึงเรียกประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลปากทาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕64 

ตั้งแตว่ันที ่ 5-19  กุมภาพันธ์  2564  ซึ่งมีก าหนด  ๑๕  วัน 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน    
 

             ประกาศ  ณ   วันที่  25 เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 
 

                                  ธนิต  เจรญิพร 
 

(นายธนิต  เจริญพร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายธนิต  เจริญพร  ทุกท่านคงได้รับทราบแล้ววา่ใกล้เวลาที่จะมีการด าเนินการเลอืกตั้ง 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาท้องถิ่น หรอืผูบ้ริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่น 

ท้องถิ่น ในการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ 

/นายก… 
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทั่วประเทศ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ใช้

บังคับ  

1. เมื่อคณะรัฐมนตรี (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ)เห็นสมควรให้มี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร 

ปกครองสว่นท้องถิ่นใด ให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ  

2. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มกีารเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

ผลคือ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ การงดการจัดให้มี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและก าหนด

วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สิ้นผลบังคับ

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นนั้น 

ขอให้ทุกท่านได้ศึกษากติกาการจัดการเลือกตั้ง เช่น  วิธีการหาเสียง 

(สิ่งที่ท าได้และสิ่งที่ท าไม่ได้) ,ค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร (การยื่น ไม่ยื่น ยื่น

เกินก าหนด ยื่นเท็จ), การลงคะแนน/การนับคะแนน, การได้รับเลือก 

ตั้ง(การประกาศผลการเลือกตั้ง), ศึกษาคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม , 

อายุ/วุฒิการศึกษา/ระยะเวลาในการมีชื่อในทะเบียนบ้าน, นายก/รอง

นายก - สมาชิก 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2       เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

  (สมัยสามัญ สมัยที่ สี่ เมื่อวันที่ 29  ธันวาคม  2563)  

นายธนิต  เจริญพร  เชญิคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจ 

ประธานสภาฯ  รายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกฯ ทราบ 

นายวรรณโชค  ขจรกลิ่น เรียน  ท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  และ 

ส.อบต.ม.3   ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน 

     ผม วรรณโชค ขจรกลิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

ปากทาง หมูท่ี่ 3  ตัวแทนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 “ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง ได้ประชุมสภาฯ สมัย 

/สามัญ… 
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สามัญ สมัยที่ สี่ เมื่อวันที่ 29  ธันวาคม  2563  คณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมที่ได้รับแตง่ตัง้ ตาม ขอ้ ๑๐๕ แหง่ระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ สี่ เมื่อวันที่ 

29  ธันวาคม  2563 แล้วปรากฏว่า เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ จงึได้ส่งส าเนารายงานการประชุม 

สมัยสามัญ สมัยที่ สี่ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง เพื่อพิจารณาลงมตริับรองต่อไป” 

นายธนิต เจรญิพร  ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ส าเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ   

ประธานสภาฯ  สมัยที่  สี่  เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2563  ม ี ทั้งหมด 37  หนา้  

  ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านตรวจรายงานการประชุมว่าถูกต้องตามที่เรา 

  ได้ประชุมสภาฯ กันไปแล้วหรอืไม่ ถ้าเห็นวา่ไม่ถูกต้องตามที่ได้ประชุม 

  กัน ก็ขอใหชี้แ้จงเพื่อขอมติแก้ไขรายงานการประชุม 

    เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข รายงานการประชุม ผมขอมตทิี่ประชุม  

ใครเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ สี่ เมื่อวันที่  

29  ธันวาคม  2563  ขอให้ยกมอื  

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ สี่ เมื่อวันที่  

  29  ธันวาคม  2563 

 

ระเบียบวาระที่  3   กระทู้ถาม 

   - ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  4     เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

   เรื่องท่ี  1  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2564 

นายธนิต  เจริญพร   เชญิเลขานุการช้ีแจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ 

นายณัฐพล  จูเกษม  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ และท่านสมาชิกสภาฯ   

เลขานุการสภาฯ   ผม  ณัฐพล  จูเกษม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

/ตาม 
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ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62 มาตรา ๕๓ 

ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา

องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

     และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  

หมวด 2 ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะ 

เวลาและวันเริ่มตน้ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยใน

ปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของ

สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่น

น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น า

ความ ในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้

ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศ 

ไว้ในที่เปิดเผย  ณ   ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณีที่

ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่ม

ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้หรือมีความจ าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลง สมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุม

สามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาใน

สมัยประชุมสามัญประจ าปีอื่น หรอืในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

นายธนิต  เจริญพร  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  

ประธานสภาฯ   แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62 มาตรา ๕๓ และระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๒๑ และมติสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลปากทาง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี ๒๕63 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ 

ประจ าปี  ๒๕63 วันเริ่มประชุม ระยะเวลาวันประชุม พร้อมก าหนด

สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 ไว้แล้วนั้น 

ต่อจากนี้ขอให้ท่านสมาชิกเสนอ สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 

2564 ว่าจะมีกี่สมัย  

/นายวรรณโชค… 
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นายวรรณโชค  ขจรกลิ่น เรียน ประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง สมาชิก 

ส.อบต. หมูท่ี่ 3   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง  ผม  วรรณโชค  ขจรกลิ่น   

สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี่  3 ขอเสนอ สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2564   

มี 4 สมัย 

นายธนิต  เจริญพร  ขอผูร้ับรอง 

ประธานสภาฯ    

นายอุปถัมภ์  ปทุมมาศ  ผม  อุปถัมภ์  ปทุมมาศ  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 3 

ส.อบต. หมูท่ี่ 3   ขอรับรอง 

นายนิวัตน์  นลิวรรณ  ผม  นิวัตน ์ นิลวรรณ  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 6 

ส.อบต. หมูท่ี่ 6   ขอรับรอง 

นายธนิต  เจริญพร   ท่านวรรณโชค ขจรกลิ่น  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3  เสนอสมัยประชุม

ประธานสภาฯ   สามัญ ประจ าปี 2564  มี 4 สมัย มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเป็น 

อย่างอื่นอีกหรอืไม่  

ที่ประชุม  ไม่ม ี

นายธนิต  เจรญิพร   ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 15 เสียง งดออกเสียง – เสียง ไม่เห็นชอบ  

ประธานสภาฯ  – เสียง ลาป่วย 1 ท่าน (นายชูชาติ  เพ็ชรล้อมทอง) ลากิจ 1 ท่าน 

(นางบุญรุ่ง  ท้าวหลวง) โดยให้มีสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 

2564 จ านวน 4 สมัย เพราะฉะนั้น สมัยประชุม ประจ าปี 2564 ก็

จะเหลือสมัยสามัญ สมัยที่  2,3,4 

        ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอวันเริ่มประชุมและก าหนดวันในแตล่ะ 

 สมัยใหท้ี่ประชุมทราบ 

นายสุรพล  อ่วมฟัก เรียน  ประธานสภา ท่านนายกฯ และสมาชิกสภาฯ 

ส.อบต. หมูท่ี่ 6 ผม  สุรพล  อ่วมฟัก  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6  น าเสนอที่ประชุมดังนี้ 

 การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  2,3 และ 4 ขอก าหนดดังนี้ 

 1. สมัยสามัญ สมัยที่ สอง  วันเริ่มประชุม  

     วันที่ 16-30  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕64  มีก าหนด ๑๕  วัน 

๒. สมัยสามัญ สมัยที่ สาม  วันเริ่มประชุม  

    วันที่ 16-30 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕64   มีก าหนด  ๑๕  วัน 

 ๓. สมัยสามัญ สมัยที่ สี่   วันเริ่มประชุม  

     วันที่ 16-30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64     มีก าหนด  ๑๕  วัน 

/นายธนิต… 
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นายธนิต  เจริญพร  ขอผูร้ับรอง   

ประธานสภาฯ   

นางมาลัย  บุญประเสริฐ ดิฉัน  มาลัย  บุญประเสริฐ  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 7 

ส.อบต. หมูท่ี่ 7 ขอรับรอง 

นางจิตภัทรา  กวยทะวิมล ดิฉัน  จติภัทรา  กวยทะวิมล  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 7 

ส.อบต. หมูท่ี่ 7 ขอรับรอง 

นายธนิต  เจริญพร  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ 

ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม ไม่ม ี

นายธนิต  เจริญพร  เมื่อมีผู้เสนอ 4 สมัย ตอ่ไปเป็นการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  

ประธานสภาฯ สมัยแรก ประจ าปี 2565 อาศัยความตามมาตรา ๕๓ แหง่พระราช  

บัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปี ระยะ เวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจ าปี  

ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป 

และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

ตอนนี้เราก็ได้ก าหนดสมัยประชุม ประจ าปี 2564 ที่เหลือไปแล้ว 3 

สมัย  ผมขอความคิดเห็นจากที่ประชุม ในการก าหนดสมัยสามัญ สมัย

แรก ประจ าปี 2565 

นายวรรณโชค  ขจรกลิ่น เรียน ท่านประธานสภา ท่านนายกฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 3 ผม  วรรณโชค  ขจรกลิ่น  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3  เห็นวา่สมัยสามัญ  

    สมัยแรก ประจ าปี 2565 ควรยึดช่วงระยะเวลาเหมอืนปีที่ผ่านมา   

คือ วันเริ่มประชุม วันที่ 5-19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕65 มีก าหนด 

๑๕ วัน 

นายธนิต  เจริญพร   ขอผูร้ับรอง  2  ท่าน  

ประธานสภาฯ   

นางมาลัย  บุญประเสริฐ  ดิฉัน  มาลัย  บุญประเสริฐ  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 7 

ส.อบต. หมูท่ี่ 7   ขอรับรอง 

/นางจติภัทรา… 
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นางจิตภัทรา  กวยทะวิมล ดิฉัน  จติภัทรา  กวยทะวิมล  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 7 

ส.อบต. หมูท่ี่ 7   ขอรับรอง 

นายธนิต  เจรญิพร   มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่  

ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม   ไม่ม ี

นายธนิต  เจริญพร  ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบใหก้ าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประธานสภาฯ ประจ าปี 2565 วันเริ่มประชุม วันที่ 5-19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕65   

มีก าหนด  ๑๕  วัน ผมขอสรุปดังนี้ 

๑. สมัยสามัญ สมัยที่ สอง  วันเริ่มประชุม วันที่ 16-30 เดือน  

 มีนาคม พ.ศ.๒๕64              มีก าหนด  ๑๕  วัน 

  ๒. สมัยสามัญ สมัยที่ สาม  วันเริ่มประชุม วันที่ 16-30 

เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕64  มีก าหนด  ๑๕  วัน 

 ๓. สมัยสามัญ สมัยที่ สี่ วันเริ่มประชุม วันที่ 16-30 เดือน 

ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64          มีก าหนด  ๑๕  วัน 

  4. สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี  2565  วันเริ่มประชุม  

วันที่ 5-19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕65   มีก าหนด ๑๕ วัน 

 

   เรื่องท่ี  2 แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561-2565  (เพิ่มเติม)   

   ฉบับที่ 5  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน 

   พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

   (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

นายธนิต  เจริญพร   เชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ    

นายณัฐพล  จูเกษม เรียน ท่านประธานสภา ท่านนายกฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 

เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  “ข้อ ๒๒ เพื่อ 

   ประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

   (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเตมิพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ 

/คณะกรรมการ… 
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   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

   (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเตมิ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลใหส้่ง 

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล

พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นประกาศใช ้พรอ้มทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย

ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผูบ้ริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ”  

นายธนิต  เจริญพร   เชญิผูบ้ริหารช้ีแจง  

ประธานสภาฯ  

นายโชคชัย  ดา่นรุง่โรจน์  เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ ผม  โชคชัย  ดา่นรุง่โรจน์ นายก 

นายกฯ   องค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง  

   ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม)  

   ฉบับที่ 5 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายการท่ี  1 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน   

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  (542000)   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000) 

-  โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 7 สายต่อจากบ้าน 

นางสายทิ้ ง จ าปี เรือง ถึงบ้าน นายแจ้ง ดีขยัน  ตั้ งจ่ายไว้ 

177,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  

หมูท่ี่ 7 สายต่อจากบ้าน นางสายทิง้ จ าปีเรอืง ถึงบ้าน นายแจง้ ดีขยัน   

นายธนิต  เจริญพร    ตามที่ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ   พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 มีสมาชิกท่านใด  สงสัยจะ 

   สอบถามหรือไม ่ 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

นายธนิต เจรญิพร   ผมขอมตจิากที่ประชุม  ใครเห็นชอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 

ประธานสภาฯ   2561-2565 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 5  ขอให้ยกมือครับ 

/ที่ประชุม… 
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ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  15  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง – เสียง 

ลาป่วย 1 ท่าน (นายชูชาต ิ เพ็ชรล้อมทอง) ลากิจ 1 ท่าน  

(นางบุญรุ่ง  ท้าวหลวง) 

นายธนิต เจรญิพร  ต่อไปเป็นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม)  

ประธานสภาฯ   ฉบับที่ 5 รายการที่ 2 ขอให้ท่านผูบ้ริหารช้ีแจงรายละเอียดใหท้ี่ 

   ประชุมทราบ 

นายโชคชัย  ดา่นรุง่โรจน์ เรียน  ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ  

นายกฯ    ผม  โชคชัย  ด่านรุง่โรจน ์ นายกฯ  ขอชีแ้จงรายละเอียดการจัดท า 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม)  ฉบับที่  5 

รายการท่ี  2 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) 

หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (542000) 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000) 

-  โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1,4 สายรอบหนองสอง

ห้อง ตั้งไว้ 490,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซม

ถนน คสล. หมูท่ี่ 1,4 สายรอบหนองสองห้อง ขนาดความกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

นายธนิต  เจริญพร    ตามที่ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ   พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 มีสมาชิกท่านใด  สงสัยจะ 

   สอบถามหรือไม ่ 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

นายธนิต เจรญิพร   ผมขอมตจิากที่ประชุม  ใครเห็นชอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 

ประธานสภาฯ   2561-2565 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 5  ขอให้ยกมือครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  15  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง – เสียง 

ลาป่วย 1 ท่าน (นายชูชาต ิ เพ็ชรล้อมทอง) ลากิจ 1 ท่าน  

(นางบุญรุ่ง  ท้าวหลวง) 

นายธนิต เจรญิพร  ต่อไปเป็นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม)  

ประธานสภาฯ   ฉบับที่ 5 รายการที่ 3 ขอให้ท่านผูบ้ริหารชีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ 

   ประชุมทราบ 

/นายโชคชัย… 
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นายโชคชัย  ดา่นรุง่โรจน์ เรียน  ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ  

นายกฯ    ผม โชคชัย ด่านรุง่โรจน ์นายกฯ ขอชีแ้จงรายละเอียดการจัดท า 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 

รายการท่ี  3 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) 

หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (542000) 

อาคารต่าง ๆ (420700) 

-  โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้าน

ราชช้างขวัญ ตั้งไว้ 1,678,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ

ก่อสร้างหลังคาอาคารเอนกประสงค์ หมูท่ี่ 1 บ้านราชช้างขวัญ  

นายธนิต  เจริญพร    ตามที่ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ   พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 มีสมาชิกท่านใด  สงสัยจะ 

   สอบถามหรือไม ่ 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

นายธนิต เจรญิพร   ผมขอมตจิากที่ประชุม  ใครเห็นชอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 

ประธานสภาฯ   2561-2565 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 5  ขอให้ยกมือครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  15  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง – เสียง 

ลาป่วย 1 ท่าน (นายชูชาต ิ เพ็ชรล้อมทอง) ลากิจ 1 ท่าน  

(นางบุญรุ่ง  ท้าวหลวง) 

นายธนิต เจรญิพร  ต่อไปเป็นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม)  

ประธานสภาฯ   ฉบับที่ 5 รายการที่ 4 ขอใหท้่านผู้บริหารช้ีแจงรายละเอียดใหท้ี่ 

   ประชุมทราบ 

นายโชคชัย  ดา่นรุง่โรจน์ เรียน  ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ  

นายกฯ    ผม โชคชัย ด่านรุง่โรจน ์นายกฯ ขอชีแ้จงรายละเอียดการจัดท า 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 

รายการท่ี  4 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 

งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

หมวดครุภัณฑ์ (541000) 

/ครุภัณฑ์… 
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ครุภัณฑส์ านักงาน (410100) 

-  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนดิเครือข่ายแบบมุมมองคงที่

พร้อมติดตั้ง ตั้งไว้ 455,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่พร้อมติดตั้ง บริเวณที่

ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากทาง  

นายธนิต  เจริญพร    ตามที่ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ   พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 มีสมาชิกท่านใด  สงสัยจะ 

   สอบถามหรือไม ่ 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

นายธนิต เจรญิพร   ผมขอมตจิากที่ประชุม  ใครเห็นชอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 

ประธานสภาฯ   2561-2565 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 5  ขอให้ยกมือครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  15  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง – เสียง 

ลาป่วย 1 ท่าน (นายชูชาต ิ เพ็ชรล้อมทอง) ลากิจ 1 ท่าน  

(นางบุญรุ่ง  ท้าวหลวง) 

นายธนิต เจรญิพร  ต่อไปเป็นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม)  

ประธานสภาฯ   ฉบับที่ 5 รายการที่ 5 ขอใหท้่านผู้บริหารช้ีแจงรายละเอียดใหท้ี่ 

   ประชุมทราบ 

นายโชคชัย  ดา่นรุง่โรจน์ เรียน  ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ  

นายกฯ    ผม โชคชัย ด่านรุง่โรจน ์นายกฯ ขอชีแ้จงรายละเอียดการจัดท า 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 

รายการท่ี  5 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

หมวดครุภัณฑ์ (541000) 

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ (411600) 

-  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกส าหรับกระดาษ ขนาด A3  ตั้งไว้ 

6,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกส าหรับ

กระดาษ ขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง 

นายธนิต  เจริญพร    ตามที่ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ   พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 มีสมาชิกท่านใด  สงสัยจะ 

/สอบถาม… 
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   สอบถามหรือไม ่ 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

นายธนิต เจรญิพร   ผมขอมตจิากที่ประชุม  ใครเห็นชอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 

ประธานสภาฯ   2561-2565 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 5  ขอให้ยกมือครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  15  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง – เสียง 

ลาป่วย 1 ท่าน (นายชูชาต ิ เพ็ชรล้อมทอง) ลากิจ 1 ท่าน  

(นางบุญรุ่ง  ท้าวหลวง) 

 

ระเบียบวาระที่  5        เรื่อง  เพื่อทราบ 

   เรื่องท่ี  1  แจ้งการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง  

นายธนิต เจรญิพร  เชญิท่านผู้บริหารช้ีแจง 

ประธานสภาฯ     

นายโชคชัย  ดา่นรุง่โรจน์  เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ ผม  โชคชัย  ดา่นรุง่โรจน์ นายก 

นายกฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง  

  ผมขอแจ้งให้ทราบ 2 รายการ 

   - งานหญ้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง  

จากเดิมพื้นที่สนามหญ้า จ านวน  1,277  ตารางเมตร  และมีขอบ

คันหินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

ยาวจ านวน 250 เมตร นั้น 

     เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง ได้ด าเนินโครงการ 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

อาคาร 2 ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างแล้ว โดยท าการตีผัง

เพื่อท าการตอกเสาเข็ม จ านวน 28 ต้น โดยท าการตีผัง ขนาดกว้าง 

14x26 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 364 ตารางเมตร จึงท าให้หญ้าที่ท าการ

ปลูกไว้บริเวณดังกล่าวหายไป จ านวน 364 ตารางเมตร และคันหินใน 

ส่วนของคันหินที่รื้อถอนออก จ านวน 14 เมตร คงเหลืองานหญ้า

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง จ านวน 

913 ตารางเมตร  และเหลือคันหิน จ านวน  236  เมตร จึงแจ้งมา

เพื่อให้ที่ประชุมทราบ 

  - งานคอนกรีตบริเวณหน้าอาคารที่ท าการพัฒนาเศรษฐกิจต าบลปากทาง 

/ขนาดกว้าง… 
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ขนาดกว้าง  0.40 เมตร  ยาว  10.30  เมตร สภาพเดิมได้ทรุดตัว 

เนื่องจากก่อสร้างมาเป็นเวลานาน จึงขอปรับปรุงใหม่ โดยท าการรื้อ 

ถอนคอนกรีตที่ทรุดตัวบริเวณหน้าอาคารที่ท าการพัฒนาเศรษฐกิจ

ต าบลปากทางออกและท าการเทคอนกรีตเชื่อมกับงานปรับปรุงลาน

คอนกรีตบริเวณหนา้อาคารที่ท าการพัฒนาเศรษฐกิจต าบลปากทาง จึง

แจ้งมาเพื่อให้ที่ประชุมทราบ 

นายธนิต  เจริญพร มีท่านใดสงสัยส่วนใดใหส้อบถามได้ 

ประธานฯ   

ที่ประชุม  ไม่ม ี

นายธนิต  เจรญิพร ถือว่าที่ประชุมรับทราบ   

ประธานฯ 

                เรื่องท่ี  2  รายงานการเงิน 

นายธนิต  เจรญิพร   เชญิท่านผูบ้ริหาร 

ประธานสภาฯ 

นายโชคชัย  ด่านรุง่โรจน์ เรียน  ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ  

นายกฯ    ผม  โชคชัย  ด่านรุง่โรจน ์ นายกฯ  

ขอชีแ้จงรายละเอียด 

- รายงานการรับ-จ่ายเงิน  ประจ าปี 2564  

ณ  วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2564 

ยอดยกมา     26,721,887.30 

รายรับ        

รวมรายรับ     12,698,327.67 

รวมรายรับทั้งสิน้    24,561,939.58 

รายจ่าย 

รวมรายจ่าย     10,586,038.28 

รวมรายจ่ายเงนินอก    13,359,382.33

รวมรายจ่ายทั้งสิน้    23,945,420.61

รายรับสูงกว่ารายจ่าย         616,518.97 
 

- รายงานเงนิคงเหลือ ณ  วันท่ี  14  กุมภาพันธ์  2564 

เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน     7,264,075.46 

/(028-… 
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(028-2-36319-9) 

เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน     881,321.68 

(028-2-51773-6) 

เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน     1,326,586.49 

(610-0-95925-9) 

เงินฝากประจ า-ระยะสั้น         7,264,075.46 

(028-4-17672-4) 

เงินฝากประจ า-ระยะสั้น         7,713,130.27 

(610-2-20135-3) 

    รวมทั้งสิ้น     26,686,439.45 

(-ยี่สิบหกลา้นหกแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบเกา้บาทสี่สิบหา้สตางค)์ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

                เรื่องท่ี  3  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง สมัย 

   สามัญ สมัยแรก  ครั้งที่  2/2564 

นายธนิต  เจรญิพร  ผมขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง สมัยสามัญ  

ประธานสภาฯ   สมัยแรก  ครัง้ที่  2/2564 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา   

   16.00 น.  ณ  หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากทาง  การ 

   แตง่กาย  ชุดสุภาพ  

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6         เรื่อง  อื่น ๆ 

นายธนิต  เจรญิพร   มีท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ 

ประธานสภาฯ 

นายโชคชัย  ด่านรุง่โรจน์  - ขอแจง้ให้คณะกรรมการกลุ่มวสิาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรได้รับ 

นายกฯ   ทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง ได้รับเมล็ดพันธุ์กัญชา 

   มาแล้ว จ านวน 160 เมล็ด ในวันที่  17  กุมภาพันธ์ 2564  ก็จะ 

   เริ่มท าการเพาะปลูกรอบแรก 60 เมล็ด 

   - เรื่อง การบริจาคปูนซีเมนต์  ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้บริจาคเงิน 

   เพื่อจัดซื้อปูนซีเมนต ์ จ านวน 150  ลูก ราคาลูก ๆ 99  บาท  รวม 

   เป็นเงิน 14,850 บาท ส าหรับใช้ในการขัดผิวลานคอนกรีตบริเวณ 

/หนา้อาคาร… 
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   หนา้อาคารที่ท าการพัฒนาเศรษฐกิจต าบลปากทาง และเทพืน้ท าทาง 

   ขึน้อาคารศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต าบลปากทางโดยรอบ  

   ทางองค์การบริหารส่วนต าบลปากทางขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน 

   ที่เสียสละทุนทรัพย์ใหก้ับองค์กรของเรา 

นางธีระนุช  รอดรังษี   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง ได้ท าหนังสือรับรองการหัก

ผูอ้ านวยการกองคลัง   ภาษี  ณ  ที่จ่าย เพื่อให้ทุกท่านได้ท าการยื่นช าระภาษีตามก าหนดด้วย 

นายธนิต  เจรญิพร   มีท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

นายธนิต  เจริญพร มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรอืไม่ครับ   

ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม ไม่ม ี

นายธนิต  เจริญพร  เมื่อไม่มสีมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ผมขอปิดการประชุมฯ   

ประธานสภาฯ   ครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ปิดประชุม... 
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ปิดประชุมเวลา               น. 

 
 

(ลงช่ือ)                                            ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                            (นายณัฐพล      จูเกษม) 

                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง  

  

 

 (ลงช่ือ)          กรรมการตรวจ         

                                 (นายณัฐพล      จูเกษม)  รายงานการประชุม   

         

 

(ลงช่ือ)                             กรรมการตรวจ      (ลงชื่อ)                             กรรมการตรวจ 

        (นายนิวัตน์  นลิวรรณ)  รายงานการประชุม        (นายวรรณโชค ขจรกลิ่น)  รายงานการประชุม 

 

 

                    (ลงช่ือ)                                    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                (นายธนิต  เจริญพร) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


