
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่  28  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ชั้น 2 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายสมศักดิ์  แซ่ตัน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
2. นายซ้ง   พงเพา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
3. นางศศิพิชญ์  กิติพัฒน์วิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 1 
4. นายชัยวัฒน ์ ฉัตรมิ่งขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 2 
5. นายมานิตย์  นิยมพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 2 
6. นายสุรพล  สร้อยค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 4 
7. นายมิน  เพชรเอี๊ยะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 5 
8. นายจันทร์ฑูรย์ ธรรมจง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 6 
9. นายกาญจน์  พรานเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 7 
10. นายสิทธิพงศ์ สายสล้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 8 
11. นายสิงห์สมบัติ สิงห์งาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 9 
12. นายสายชล  ดอกรัก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 9 
13. นายสุรเชษฐ  ขุนหมื่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 10 
14. นายสมชาย  หนูนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 11 
15. นางอนงค์  มากภู่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 12 
16. นายแผน  โตเอ่ียม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 12 
17. นายสมชาย  ทัพโพธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 13 
18. นายสมบัติ  ม่วงน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 14 
19. นางสาวน้ าหวาน พิมพา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 14 
20. นายสงคราม  ยอดทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 15  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอัฏฐพล  เวท ี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 3 
2. นางพวงเพ็ชร ยศส้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 7 
3. นายไสว  เล่าทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 11 
4. นายสมบัติ  ระดมงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 15 

 ผู้ร่วมประชุม 
1. นายชูศักดิ์  เนตรธุวกลุ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
2. นายส าอางค์  ศรัทธาผล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
3. นางสาววาสนา นักธรรม  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
4. นางสาวฐานินทรา อินทนาศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
5. นางกาญจนาพร เกตุทอง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
6. นางลักขณา  งามยิง่ยวด ผู้อ านวยการกองคลัง 
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7. นายศิวกร  หลิมบุญงาม ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นางอรุณศรี  นวนนาง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
9. นางเพ็ญแข  จันทภูม ิ เจ้าพนักงานธุรการ 

เปิดประชุมเวลา   09.00  น. 
  - เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นมาพร้อมครบองค์ประชุม

แล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นประธานที่ประชุม บูชาพระรัตนตรัย น าสวดมนต์ กล่าวค า
ปฏิญาณตนและกล่าวเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   - ไม่มี 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)   
ระเบียบวาระท่ี 2 - เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 

พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 
ประธานสภาฯ   - เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้รายงานผลการตรวจรายงาน 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  การประชุมต่อที่ประชุม 
กรรมการตรวจรายงานฯ  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ท่านสมาชิกสภา
(นายสมชาย  ทัพโพธิ์)  องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นทุกท่าน กระผมนายสมชาย  ทัพโพธิ์ สมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่  13 ในนามของคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้ โดย
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาตรวจรายงานการ
ประชุมแล้ว ซึ่งมีมติไม่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยค าหรือเพ่ิมเติมถ้อยค าหรือ
แก้ไขค าผิด ตกหล่นแต่อย่างใดและได้จัดท าส าเนาปิดประกาศให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น และผู้สนใจทราบตามระเบียบแล้ว 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ท่านใดจะขอแก้ไข        
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมรับรอง 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที ่1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นสมัย
สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ด้วย
คะแนนเสียง 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (โดยการยกมือ) 

ระเบียบวาระท่ี 3 - ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 ญัตติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ   - จากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 นั้น ได้พิจารณารับ

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วาระท่ี 1 แล้วนั้น จะขอพิจารณาต่อในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติโดยการอภิปราย
เป็นรายข้อตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นยื่นค าขอแปร
ญัตติไว้ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงผลการด าเนินการของ
คณะกรรมการแปรญัตติต่อท่ีประชุมครับ 
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ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น      
(นายสุรพล  สร้อยค า)  ทุกท่าน กระผมนายสุรพล  สร้อยค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

แก้มอ้น หมู่ที่ 4 ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอชี้แจงผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมดังนี้  ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้นได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ.2563 เมื่อวันที่  17 สิ งหาคม 2563 เ พ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติไว้ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 
น. เมื่อครบก าหนดไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นท่านใดขอ
ยื่นค าแปรญัตติ และคณะกรรมการได้ประชุมเสร็จสิ้นแล้วเมื่อ วันที่  24 
สิงหาคม 2563 โดยมีมติให้คงร่างเดิมตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ รายละเอียดตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่แจกให้กับทุกท่าน 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีก
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  หรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอผ่านวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติเพื่อพิจารณาในวาระท่ี 3 ขั้น 

เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จะขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือไม่ ให้ท่านเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จ านวน 21 ท่าน ครบองค์         
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมติอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (โดยการยกมือ) 
3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ชี้แจงเหตุผลและความ 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) จ าเป็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญครับ 
นายก อบต.   - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น   
(นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล) กระผม นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ขอชี้แจง

เหตุผลและความจ าเป็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ครับ 
1. ต้นเรื่อง   

ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้จัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ซึ่งได้เบิกจ่ายไปบางรายการแล้ว แต่บาง
รายการไม่ได้ตั้ งงบประมาณไว้  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณไปไว้ใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือน างบประมาณไป
เพ่ิมในรายการอ่ืน ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  
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2. ข้อเท็จจริง 
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีความจ าเป็นที่จะต้องโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้ถูกต้องตามหลักและวิธีการงบประมาณในงบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ เพ่ือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
ต าบล ดังนี้ 

     โอนเพิ่ม  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในต าบล ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 500,000.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในต าบล (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 111 ล าดับที่ 16)  

     โอนลด (จากส านักปลัด) 
  แผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่
กฎหมายก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภาฯ กรณีต าแหน่งว่างลง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง ให้ เลือกตั้ ง ใหม่ )  รวมทั้ งค่า ใช้จ่ ายในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นไปตาม
หนังสือที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และหนังสือด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 109 ล าดับที่ 11 งบอนุมัติ จ านวน 
200,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน จ านวน 200,000. - บาท โอนลดครั้งนี้ 
จ านวน 200,000.- บาท เหลืองบประมาณหลังโอน จ านวนทั้งสิ้น 0.00.- บาท 

     โอนลด (จากส านักปลัด) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภายฝ่ายพลเรือน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภายฝ่ายพลเรือน เป็นการ
เพ่ิมพูนทักษะการปฏฺบัติงานรวมถึงทบทวนตามหลักสูตร อปพร. เช่นป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 2537 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 
67(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 108 ล าดับที่ 8 
งบอนุมัติ จ านวน 100,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน จ านวน 100,000.- บาท 
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โอนลดครั้งนี้ จ านวน 100,000.- บาท เหลืองบประมาณหลังโอน จ านวนทั้งสิ้น 
0.00.- บาท 

      โอนลด (จากส านักปลัด) 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาดคนในชาติมีความสุข เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาดคนในชาติมีความสุข เช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) 2560ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย 2560 และหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0891.4/407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 2561 – 2564 
หน้า 25 ล าดับที่ 3 งบอนุมัติ จ านวน 300,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
จ านวน 200,000.- บาท โอนลดครั้งนี้  จ านวน 200,000. - บาท เหลือ
งบประมาณหลังโอน จ านวนทั้งสิ้น 0.00.- บาท 

      3. ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

      4. ข้อพิจารณา 
  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ ของราชการ เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณ 

      5. ข้อเสนอ 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ประธานสภาฯ   - ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นได้ชี้แจงมานั้นมีสมาชิกสภาฯ 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอให้เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา อบต.  - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จ านวน 21 ท่าน ครบองค์ 
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
มติที่ประชุม  - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (โดยการยกมือ) 
     3.3 ญัตติเรื่องขอใช้ที่ดินราชการเพื่อสร้างวัด 
ประธานสภาฯ   - ขอเชิญท่านผู้ใหญ่อรวสา  ทัศนสุนทรวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ชี้แจงรายละเอียด         
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  ให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11  - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ท่านสมาชิกสภา 
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(นางสาวอรวสา) องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรวสา  ทัศนสุนทรวงศ์ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ค่ะ  
ด้วยส านักสงฆ์บ้านเขารังเจริญสุข และส านักสงฆ์โป่งกก ก าลังด าเนินการท า
เรื่องขอจากส านักสงฆ์บ้านเขารังเจริญสุข เป็นวัดเขารังเจริญสุข และส านักสงฆ์
โป่งกก เป็นวัดโป่งกก โดยได้ยื่นความประสงค์ไปที่ส านักงานพระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี และยื่นความประสงค์ขอใช้ที่ดินราชพัสดุไปที่กรมธนารักษ์ 
จังหวัดราชบุรี ซึ่งเอกสารในการยื่นขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้าง
วัดนั้นมีเนื้อหาสาระที่ส าคัญคือต้องมีมติความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่ที่พักสงฆ์นั้นอยู่ในเขตรับผิดชอบ ดังนั้น จึงต้องน าเข้าเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น (ตามเอกสารที่แจก
ให้กับทุกท่าน) 

ประธานสภาฯ   - ตามท่ีท่านผู้ใหญ่บ้านอรวสา  ทัศนสุนทรวงศ์ ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาองค์การ 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  บริหารส่วนต าบลแก้มอ้นท่านใดสงสัยหรือจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 

เห็นชอบให้ส านักสงฆ์บ้านเขารังเจริญสุข เป็นวัดเขารังเจริญสุข และส านักสงฆ์
โป่งกก เป็นวัดโป่งกก 

ประธานสภาฯ   - ขอให้ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น นับองค์ประชุม
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)   
ปลัด อบต.แก้มอ้น   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จ านวน 21 ท่าน ครบองค์ 
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม     
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้ส านักสงฆ์บ้านเขารังเจริญสุข เป็นวัดเขารังเจริญสุข และ

ส านักสงฆ์โป่งกก เป็นวัดโป่งกก และการสร้างวัดไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง (โดยการยกมือ) 

 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  หรือไม ่ถ้าไม่มีกระผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมขอให้เดินทางกลับโดย 

สวัสดิภาพทุกท่าน 
ปิดประชุมเวลา ปิดประชุมเวลา   - 11.30 น. 

 
 

จ่าเอก    ทวีศักดิ์    ภู่ทอง  ผู้จดรายงานการประชุม                       
(ทวีศักดิ์    ภู่ทอง)      

            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
 
 
 
 
 
 


