
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าป ี๒๕60 

ครั้งที่ ๑/๒๕60 
วันอังคารที ่๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
****************** 

 
 

                                    ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจรินทร์ เดชปาน ประธานสภา อบต. จรินทร์ เดชปาน  
๒ นายเฉลิม พรามน้อย รองประธานสภา อบต. เฉลิม พรามน้อย  

๓ จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม เลขานุการสภา อบต. อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม  
๔ นายภิญโญ มีวาสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ นายภิญโญ มีวาสนา  
๕ นายสมเกียรติ พงษ์พันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  ว่าง เสียชีวิต 
๖ น.ส.พิมพ์ประไพ จงดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ พิมพ์ประไพ จงดี  

๗ นายชัยพฤกษ์ อุทารไทร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ชัยพฤกษ์ อุทารไทร  
๘ นายนาวิน นิลพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ นาวิน นิลพันธ์  
๙ นายไพรัช สินสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ไพรัช สินสวัสดิ ์  

๑๐ นายณรงค์ โต๊ะมิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ณรงค์ โต๊ะมิ  
๑๑ นางอรษา จันทรโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ อรษา จันทรโชติ  
๑๒ นายสังข์กร สุขกันตะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ สังข์กร สุขกันตะ  
๑๓ นายหยด กลิ่นน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ หยด กลิ่นน้อย  
๑๔ นายไสว ปรียานนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ไสว ปรียานนท์  
๑๕ นายชัยรัตน์ เล็กน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ชัยรัตน์ เล็กน้อย  
๑๖ นายอรรถพล รุ่งสว่าง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ อรรถพล รุ่งสว่าง  
๑๗ นายชุมพล คอเหลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ ชุมพล คอเหลี่ยม  
๑๘ นายส ารวย นาคนคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ส ารวย นาคนคร  
๑๙ น.ส.สวุรรณี พูนเกตุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ สุวรรณี พูนเกตุ  
๒๐ นายศรีเพชร สุ่มอ่ า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง ลาออก 
๒๑ นายอโณทัย วงษ์ใหญ่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง ลาออก 
๒๒ นายส าฤทธิ์ ผิวขาวปลั่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ ส าฤทธิ์ ผิวขาวปลั่ง  
๒๓ นายเสนาะ โชยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ เสนาะ โชยา  
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                            ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ          รุ่งเพียร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สุชาติ          รุ่งเพียร  
๒ นายสมศักดิ์        สอนขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมศักดิ์        สอนขาว  
๓ นายทองมาก       รอดยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทองมาก       รอดยิ้ม  
๔ นายเฉลิมพล       บูรณารมย์ เลขานุการนายก อบต. เฉลิมพล       บูรณารมย์  
๕ นางพิชยา          พิชญดลย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พิชยา          พิชญดลย์  
๖ นางบุญรวม        ค าชื่น ผู้อ านวยการกองคลัง บุญรวม        ค าชื่น  
๗ นายมนู             ไข่มุกข์ ผู้อ านวยการกองช่าง มน ู            ไข่มุกข์  
๘ นายเอกธนัช       รอดยิ้ม ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม เอกธนัช       รอดยิ้ม  
๙ น.ส.ธัญญ์นรี       มากช่วย หัวหน้าส านักปลัด ธัญญ์นรี       มากช่วย  

๑๐ น.ส.ขวัญเรือน     โชยา นักวิชาการพัสดุ ขวัญเรือน     โชยา  
๑๑ นางฐิติมา           ทับศรี นักทรัพยากรบุคคล ฐิติมา           ทับศรี  
๑๒ นายรุ่งอรุณ         ตู้ประดับ วิศวกรโยธา รุ่งอรุณ         ตู้ประดับ  
๑๓ น.ส.สชุญา          วงศ์น้ าเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี สุชญา          วงศ์น้ าเพชร  
๑๔ น.ส.ชุติมา          บุญยืน นักจัดการงานทั่วไป ชุติมา          บุญยืน  
๑๕ น.ส.นุชจร ี         สุขเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นุชจรี          สุขเกษม  
๑๖ น.ส.กนกวรรณ    วันแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี กนกวรรณ    วันแก้ว  
๑๗ น.ส.พรพรรณ      พ่ึงแพง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ พรพรรณ      พ่ึงแพง  
๑๘ นางรัชนก           สตางค์ทอง เจ้าพนักงานพัสดุ รัชนก           สตางค์ทอง  
๑๙ น.ส.ประทุม        นชุอ่อง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ประทุม        นุชอ่อง  
๒๐ นางณฐอร          อภิสิทธิ์แก้วเจริญ นักพัฒนาชุมชน  ณฐอร       อภิสิทธิ์แก้วเจริญ  
๒๑ นายอภิชาติ        หลินบุตร ผู้ช่วยช่างโยธา อภิชาติ        หลินบุตร  

๒๒ น.ส.ชัญณภัค      รอดยิ้ม ผช.จนท.บันทึกข้อมูล  ชัญณภัค      รอดยิ้ม  
๒๓ นางกนกวรรณ    อ่วมพ่วง ผช.จนท.บันทึกข้อมูล กนกวรรณ    อ่วมพ่วง  
๒๔ นายจิรศักดิ์        ปรางค์ภูผา นักการ  จิรศักดิ์        ปรางค์ภูผา  
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บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕60 

ครั้งที่ ๑/๒๕60 
วันอังคารที ่๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60 

************ 
เริ่มประชุมเวลา 10.15 น. 

   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจรินทร์ เดชปาน ต าแหน่ง ประธานสภา อบต.บางขุนไทร ซึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชมุ 
ประธานสภาฯ ๑.๑ ขอแนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลที่ย้ายมาใหม่ จ านวน ๑ ราย คือ นางสาวประทุม นุชอ่อง ต าแหน่ง 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ รับโอนย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี ในนามของสภา อบต.บางขุนไทร ยินดีต้อนรับและให้กล่าวแนะน าตัวต่อที่ประชุม 

ที่ประชุม              รับทราบและปรบมือยินดีต้อนรับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔                               

ประจ าปี ๒๕๕9 ครั้งที่ ๑/๒๕๕9 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันอังคารที่ ๒7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕9 ว่าจะมี
ผู้ใดจะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมฯ หรือไม ่หลังจากนั้นจะขอมติทีป่ระชุม          

ที่ประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมฯครั้งที่แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
บันทึกรายงานการประชุม และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี 
๒๕๕9 ครั้งที ่๑/๒๕๕9 เมื่อวันอังคารที ่๒7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕9   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องที่เสนอใหม่  
ประธานสภาฯ       ๓.๑ ญัตติเรื่องการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2560 และวันเริ่มสมัย

ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖1 ตามที่ สภา อบต.บางขุนไทร ได้มีมติก าหนดให้ระหว่าง
วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕60 เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 
ซึ่งเป็นการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ตามมาตรา ๕๓ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน) ที่ก าหนดไว้ว่า ในการประชุม
สภาสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรก ใหป้ระธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล น าปรึกษาในที่ประชุมว่าในปีนี้ 
ควรจะมีการประชุมสภาสมัยสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย และควรจะอยู่ในช่วงวันที่
เท่าใดของแต่ละสมัยประชุม โดยสมัยประชุมหนึ่งให้มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาของสมัย
ประชุมสามัญออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอตามมาตรา ๕๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติฯ            
ฉบับดังกล่าว  ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ก็ขอให้ที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาว่า ในปี พ.ศ.๒๕60 เราจะก าหนดให้มีการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๐ ไว้อีกกี่สมัย ระหว่างวันที่เท่าใด และวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖1 จะก าหนดไว้ระหว่างวันที่เท่าไร ก็ขอให้ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
ต่อไป 

ที่ประชุม      ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจ าปี ๒๕60 และวันเริ่มสมัยประชุม 
สภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖1 ไว้ดังนี้ 

    สมัยประชุมสภาสามัญ ประจ าปี  ๒๕60 ไดก้ าหนดเพ่ิมไว้อีก ๓ สมัย คือ 
    สมัยท่ี ๒ ระหว่างวันที่  ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕60 
    สมัยท่ี ๓ ระหว่างวันที่  ๑๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕60 
    สมัยท่ี ๔ ระหว่างวันที่  ๑๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕60 
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    สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖1 
    สมัยแรก ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1   

 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 เพ่ิมอีก ๓ สมัย                        
และวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖1 (ระหว่างวันที่และเดือนตาม
ข้างต้น) จ านวน 16 เสียง และงดออกเสียง จ านวน 1 เสียง   

ประธานสภาฯ       3.2 ญัตติเรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560 ขอเชิญนายก อบต.
บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต. ตามที่ สภา อบต.บางขุนไทร ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และนายก อบต.บางขุนไทร ได้ลงนามประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 9 เดือน 
กันยายน พ.ศ.2559 แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในราชการ
เพ่ิมเติม แต่ อบต.บางขุนไทร ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ โดยขอโอนงบประมาณเพ่ิมเติม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รายละเอียด
ดังนี้ 

 ส านักปลัด โอนเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้      
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป 
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 - เครื่องโทรสาร งบประมาณตั้งจ่าย เป็นเงิน 18,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ไม่น้อยกว่าครั้งละ 20 แผ่น 

จ านวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
 - เสาอากาศหอกระจายข่าว งบประมาณตั้งจ่าย เป็นเงิน 50,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาอากาศหอกระจายข่าว แบบเสาถักชนิดสามเหลี่ยม ความสูงรวม 21 เมตร     

พร้อมอุปกรณ์ล่อฟ้า จ านวน 1 ชุด ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไปเนื่องจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ 
ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

 ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 - เลื่อยโซ่ยนต์ งบประมาณตั้งจ่าย เป็นเงิน 12,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ก าลัง 2 แรงม้า บาร์ยาวไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จ านวน     

1 ชุด ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไปเนื่องจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์       

 ส านักปลัด โอนลด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้      
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป 
 งบด าเนินการ 
 ค่าใช้สอย 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. งบประมาณตั้งจ่ายไว้     
เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 595,400.- บาท โอนลดไปแล้ว จ านวน 420,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 
เป็นเงิน 175,400.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน 80,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
95,400.-บาท 
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      ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร        
ได้ร่วมกันพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่    
เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 80,000.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน
แล้ว 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ หลังจากนั้นจะขอมติจากท่ีประชุม 

ที่ประชุม  ได้ร่วมกันพิจารณา โดยมีการซักถามและตอบข้อซักถามกันพอสมควร ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบอนุมัติให้
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น   
80,000.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) จ านวน 17 เสียง และงดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ ด้วยคณะกรรมการมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ หมู่ที่ 4 ได้ก าหนดจัดงานน้ าชาการกุศล ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 

2560 เพ่ือจัดหารายได้ส่งเสริมทางด้านการศึกษาของโรงเรียนดารุ้ลอิบาดะห์ โดยในปีนี้เรียนเชิญท่าน
นายก อบต.บางขุนไทร เป็นประธานจัดงาน และได้เรียนเชิญ ดร.ยุทธพล (ป๊อบ) อังกินันทน์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน จึงมีความยินดีขอเรียนเชิญสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ร่วมงานน้ าชาการกุศลในครั้งนี้       
และเข้าร่วมพิธีเปิดงาน เวลา 18.30 น.       

นายก อบต. ด้วยในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ได้ก าหนดจัดพิธีท าบุญ อบต.บางขุนไทร โดยจะมีพิธี กรรมทางด้าน
ศาสนาอิสลามในช่วงเช้า และจะมีพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ในช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. ฉะนั้น 
จึงขอเชิญสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน ร่วมพิธีท าบุญ อบต.บางขุนไทรในวันดังกล่าว และท่านใด
จะน าอาหารหวาน-คาว หรือจตุปัจจัยมาร่วมท าบุญก็ขอเรียนเชิญได้นะครับ    

ทีป่ระชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู้ใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือจะซักถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผม   

ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทีไ่ดเ้สียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมสภา อบต.
บางขุนไทร ในวันนี้ขอปิดการประชุม 

 ปิดการประชุมเวลา 11.25 น.     
                  (ลงชื่อ) จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม ผู้จดรายงานการประชุม 

                         (อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม) 
                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม        
       
      (ลงชื่อ)                          กรรมการ   
              (นายชุมพล คอเหลี่ยม)    

      (ลงชื่อ)                          กรรมการ  
              (นายส ารวย นาคนคร)                          

   (ลงชื่อ)                          กรรมการ              
        (นางอรษา  จันทรโชต)ิ 
 
 

                      (ลงชื่อ)                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายจรินทร์  เดชปาน) 
                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
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   -  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐  
      ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที ่๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีมติรับรองบันทึก 
      รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
      ซึ่งได้ประชุมไป เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว 

 
             (ลงชื่อ)                           ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                      (นายจรินทร์  เดชปาน) 
                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

 
 



 

                                                     บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร……………………...………………………..……………….…………..………………. 
ที ่ พบ ๗๔๑๐๑ / -…………………………….วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐….………………...……………………………………………………….… 
เรื่อง    การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑............................ 

เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร    

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม) จนถึงฉบับปัจจุบัน 
ตามมาตรา ๕๓ วรรคแรก ก าหนดว่า “ในการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรก ให้ประธานสภาองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลน าปรึกษาในที่ประชุมว่าในปีนี้ ควรจะมีการประชุมสภาสมัยสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย       
และควรจะอยู่ในช่วงวันที่เท่าใดของแต่ละสมัยประชุม โดยสมัยประชุมหนึ่งให้มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน” แต่ถ้าจะขยาย     
สมัยประชุมสภาสมัยสามัญออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ ตามมาตรา ๕๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ   
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ฉบับดังกล่าว 

ด้วยในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม) จนถึงฉบับปัจจุบัน ตามมาตรา ๕๓ วรรคแรก จึงขอให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ได้น าเรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ และวันเริ่มสมัย
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ น าเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร           
เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดว่าในปีนี้ ควรจะมีการประชุมสภาสมัยสามัญ สองสมัย หรือหลายสมัย แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย      
และวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ควรจะอยู่ในช่วงวันที่เท่าใดของแต่ละสมัยประชุม     
โดยสมัยประชุมหนึ่งให้มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน                

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมสภา อบต.บางขุนไทร พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                
                                     จ.อ. 
                                        (อนันต์ พันธุบ้านแหลม) 
                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 
                         ด าเนินการปฏิบัติ 
         ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ตามที่ก าหนด  
                              

                      (นายจรินทร์ เดชปาน)       
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร         
 
 
 


