
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 
สมัยวิสามญั สมัยที่ 3 ประจําปี ๒๕62 

ครั้งที่ 1/๒๕62  
วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕62     

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร  
----------------------- 

 
                           ผู้มาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจรินทร ์ เดชปาน ประธานสภา อบต.  จรินทร ์ เดชปาน  
๒ นายเฉลิม พรามน้อย รองประธานสภา อบต.  เฉลิม พรามน้อย  

๓ จ.อ.อนันต์ พันธ์ุบ้านแหลม เลขานุการสภา อบต.  อนันต์ พันธ์ุบ้านแหลม  
๔ นายภิญโญ มีวาสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  - ขาดประชุม 
๕ นายสมเกียรติ พงษ์พนัธ ์ 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 สินสวัสด์ิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  ไพรัช สินสวัสด์ิ  
๑๐ นายณรงค์ โต๊ะมิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  ณรงค ์ 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 นายสํารวย นาคนคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  - ขาดประชุม 
๑๙ น.ส.สุวรรณี พูนเกตุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  สุวรรณี พูนเกตุ  
๒๐ นายศรีเพชร สุ่มอํ่า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง ลาออก 
๒๑ นายอโณทัย วงษ์ใหญ ่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง ลาออก 
๒๒ นายสําฤทธ์ิ ผิวขาวปลั่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  - ขาดประชุม 
๒๓ นายเสนาะ โชยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  เสนาะ โชยา  
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                  ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ       รุ่งเพียร  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สุชาติ       รุ่งเพียร  
๒ นายสมศักด์ิ     สอนขาว  รองนายก อบต. สมศักด์ิ     สอนขาว  
๓ นายทองมาก    รอดยิ้ม  รองนายก อบต. ทองมาก    รอดยิ้ม  
๔ นายนิพนธ์       เพชรแสงสว่าง  เลขานุการนายก อบต. นิพนธ์       เพชรแสงสว่าง  
๕ นางพิชยา        พิชญดลย์  รองปลัด อบต. พิชยา        พิชญดลย์  
๖ นายมนู           ไข่มุกข์  ผู้อํานวยการกองช่าง มนู           ไข่มุกข์  
๗ นายเอกธนัช     รอดย้ิม  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เอกธนัช     รอดยิ้ม  
๘ น.ส.ธัญญ์นร ี    มากช่วย  หัวหน้าสํานักปลัด ธัญญ์นร ี    มากช่วย  
๙ นายรุ่งอรุณ      ตู้ประดับ  วิศวกรโยธา รุ่งอรุณ      ตู้ประดับ  
๑๐ น.ส.ขวัญเรือน   โชยา  นักวิชาการพัสดุ  ขวัญเรือน   โชยา  
๑๑ น.ส.นุชจรี        สุขเกษม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นุชจรี        สขุเกษม  
๑๒ น.ส.พรพรรณ    พ่ึงแพง  นักพัฒนาชุมชน  พรพรรณ    พ่ึงแพง  
๑๓ น.ส.กนกวรรณ   วันแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชี กนกวรรณ   วันแก้ว  
๑๔ น.ส.ชุติมา        บุญยืน  นักจัดการงานทั่วไป ชุติมา        บุญยืน  
๑๕ นางฐิติมา         ทับศรี  นักทรัพยากรบุคคล ฐิติมา         ทบัศรี  
๑๖ น.ส.ประทุม      นุชอ่อง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ประทุม      นุชอ่อง  
๑๗ น.ส.กุลธิดา       ราญไพร  นายช่างโยธา กุลธิดา       ราญไพร  
๑๘ นายจิรศักด์ิ      ปรางค์ภูผา  นักการ  จิรศักด์ิ      ปรางค์ภูผา  
19 นายอภิชาติ      หลินบุตร  ผู้ช่วยช่างโยธา อภิชาติ      หลินบุตร  
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บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี ๒๕62 

ครั้งที่ 1/๒๕62 
วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖2 

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 
----------------------- 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
เลขานุการสภาฯ เรียน สมาชิกสภาท้องถิ่นที่เคารพ วันน้ีเป็นการนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2562 

ครั้งที่ 1/2562 บัดน้ี สมาชิกสภาท้องถ่ิน ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตําบล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมครั้งน้ีด้วย และขณะน้ีได้เวลาตามกําหนดนัดหมายในการประชุมแล้ว คือเวลา 13.30 น. ในการน้ี 
กระผมในฐานะเลขานุการสภา อบต.บางขุนไทร จึงขอเรียนเชิญ นายจรินทร์ เดชปาน ประธานสภา อบต.
บางขุนไทร ได้ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคร้ังน้ี ขอเรียนเชิญครับ   

ประธานสภาฯ       วันน้ีเป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น 
มาเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน ที่มาเข้า
ร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในคร้ังน้ีด้วยความยินดีย่ิง ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.บางขุนไทรและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  

ระเบยีบวาระที่ ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ       สําหรับวันน้ีไม่มีเร่ืองแจ้งให้ทราบ  
ที่ประชุม              รับทราบ   
ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ        ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ประจําปี 2562 ครั้งที่ 2/๒๕62 เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 ว่าจะมีผู้ใดขอแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.บางขุนไทรคร้ังที่แล้วหรือไม่ 

ที่ประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.บางขุนไทรครั้งที่แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลง และมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2562 
ครั้งที่ 2/๒๕62 เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ     3.1 ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไขและเปล่ียนแปลง 

(ครั้งที่ ๑) ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ช้ีแจงรายละเอียด 
นายก อบต. ตามที่ อบต.บางขุนไทร ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) และได้ประกาศใช้แล้ว    

เมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 น้ัน 
 บัดน้ี อบต.บางขุนไทร มีความประสงค์ขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.

2565) เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา อบต.บางขุนไทร ได้ดําเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2562 ซึ่งบัดนี้อยู่ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
และคาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะมีเงินเหลือจ่าย ประกอบกับยังมีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ความจําเป็นต้องดําเนินการ ซึ่งตามนโยบายของผู้บริหารมีนโยบายให้ความช่วยเหลือประชาชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกําหนด
มาตรการหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุน เศรษฐกิจฐานราก ด้านการเกษตร 
การท่องเที่ยวการลงทุน โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดําเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
5164 ลงวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562  
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                             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 ข้อ 8 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของข้อ 21 ของตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถ่ิน อําเภอและจังหวัดทราบด้วย” ประกอบกับ       
ข้อ 22/1 แห่งระเบียบฯ ฉบับดังกล่าว กําหนดว่า “เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถ่ินให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา ตามมาตรา 46       
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
วรรคหน่ึงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้ง
ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”  
ดังน้ัน อบต.บางขุนไทร จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไขและ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี     

                                                  ร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
         แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 

                        รายการแก้ไข 
1. โครงการชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเลน่ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ลําดับที ่4 หน้าที ่164 
แก้ไขแผนงาน 
เดิม แผนงานบริหารงานทั่วไป  
แก้ไขเปน็ แผนงานเคหะและชุมชน 
2. โครงการชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเลน่ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ลําดับที ่5 หน้าที ่165 
แก้ไขแผนงาน เป้าหมายและงบประมาณ  
เดิม แผนงานบริหารงานทั่วไป  
      เป้าหมาย จํานวน 1 ชุด  
     งบประมาณปี พ.ศ.2563 จํานวน 200,000.-บาท 
แก้ไขเปน็ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     เป้าหมาย จํานวน 2 ชุด 
     งบประมาณปี พ.ศ.2562 จํานวน 200,000.-บาท (จํานวน 1 ชุด) 
     งบประมาณปี พ.ศ.2563 จํานวน 200,000.-บาท (จํานวน 1 ชุด) 
3. โครงการรถยนตบ์รรทกุตดิตั้งเครนพรอ้มกระเช้าซ่อมไฟฟา้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ลําดับที ่8 หน้าที ่168 

                         แก้ไขปงีบประมาณ   
                         เดิม งบประมาณปี พ.ศ.2563 จํานวน 2,400,000.-บาท 
                         แก้ไขเปน็ งบประมาณปี พ.ศ.2562 จํานวน 2,400,000.-บาท 

4. โครงการตดิตั้งโคมไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 11 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ลําดับที ่5 หน้าที ่65 
แก้ไขเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบ  
เดิม อุดหนุนงบประมาณในการดําเนินการติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมอุปกรณ์  
จํานวน 38 ต้น และหม้อแปลงไฟ 30 KVA จํานวน 1 ชุด ระยะทาง 1,455.00 เมตร 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 



- 5 - 

แก้ไขเปน็ ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 38 ต้น และหมอ้แปลงไฟ 30 KVA 
จํานวน 1 ชุด ระยะทาง 1,455.00 เมตร 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง  

                        รายการเปลี่ยนแปลง 
          1. โครงการเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (ชุดแม่ข่าย) 
          ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 162 

เปลีย่นแปลงเปา้หมายและงบประมาณ 
เดิม เป้าหมาย เคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (ชุดแม่ข่าย) จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นเคร่ืองส่งวิทยุ ระบบ ยูเอชเอฟ - เอฟเอ็ม กําลังส่ง ไม่น้อยกว่า 1-10 วัตต์ และสามารถปรับได้ 
- ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง ไม่ตํ่ากว่า 12 วีดีซี ป้อนให้เครื่องส่งวิทยุและ 220 วีเอซี ป้อนให้ชุดควบคุมการ
แบ่งกลุ่ม  

- ควบคุมเครื่องรับชนิดไร้สายให้ออกอากาศได้เป็นรายตัว ไม่น้อยกว่า 100 ตัว และสามารถสั่งให้
ออกอากาศได้ทุกตัว ต้ังตามราคาท้องตลาดทั่วไปเน่ืองจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

  งบประมาณปี พ.ศ.2562 จํานวน 100,000.-บาท  
    เปลี่ยนแปลงเป็น เป้าหมาย เคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (ชุดแม่ข่าย) จํานวน 1ชุด โดยมี

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สายระบบหน้าจอสัมผัส 
- เคร่ืองควบคุมและการออกอากาศระบบดิจิตอล มีเคร่ืองจ่ายไฟสํารองและปรับแรงดัน (ยูพีเอส) ขนาดไม่
น้อยกว่า 1,000 VA 

- สายนําสัญญาณ 10 DFB พร้อมอุปกรณ์ เข้าสาย PL 259 และ N-Type 
- แผงเสาอากาศของเครื่องส่ง Folded Dipol 4 Stage พร้อมขาจับ 
- ไมโครโฟนสําหรับประกาศ โต๊ะ (ชนิดมีหลุมตรงกลางสําหรับวางเครื่อง) และเก้าอ้ี 
- อุปกรณ์สายต่อเคร่ืองต่างๆ สายไฟ อุปกรณ์ติดยึดและอุปกรณ์สิ้นเปลอืงอ่ืนๆ 

       งบประมาณปี พ.ศ.2562 จํานวน 140,000.-บาท 
    2. โครงการเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย ชุดเคร่ืองรับวิทยุระบบกระจายเสียงทางไกล

อัตโนมัติ ชนิดไร้สาย   
     ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ลําดับที่ 2 หน้าที่ 163 

เปลีย่นแปลงชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมายและงบประมาณ 
เดิม โครงการ เคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย ชุดเคร่ืองรับวิทยุระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ  

ชนิดไร้สาย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย ชุดเคร่ืองรับวิทยุระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ 

ชนิดไร้สาย จํานวน 4 ชุด คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นเคร่ืองรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพ่ิมลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเคร่ืองส่ง 
- มสีายอากาศสําหรับภาครับ 
- ลําโพงฮอร์น ขนาด 15 น้ิว ปากและไส้ลําโพงทําด้วยอลูมิเนียมกําลังขับไม่ตํ่ากว่า 60 วัตต์ 
- มแีผงรองรับเคร่ืองรับวิทยุพร้อมอุปกรณ์จับยึด 
 งบประมาณปี พ.ศ.2562 จาํนวน 220,000.-บาท  

      งบประมาณปี พ.ศ.2563 จํานวน 220,000.-บาท  
      งบประมาณปี พ.ศ.2564 จํานวน 220,000.-บาท  
      งบประมาณปี พ.ศ.2565 จํานวน 220,000.-บาท 
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     เปลี่ยนแปลงเปน็ โครงการ เคร่ืองรับวิทยุกระจายเสยีงชนิดไร้สาย 
วัตถุประสงค์ - เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
- เพ่ือให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และประสานประชาชนในพ้ืนที่ 
- เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     เป้าหมาย เคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย จํานวน 46 ชุด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นเคร่ืองรับ UHF 420.200 MHz มีซีลยางกันนํ้าได้ มีขั้วติดแท่นเป็นโลหะชุบกันสนิมภายในเครื่อง
เดียวกัน ประกอบด้วย 

- ชุดรับสัญญาณ UHF 420.200 MHz                                                     
- ชุดภาคขยาย Digital Class D 100w RMS 
- ชุดจ่ายไฟ มีช่องเลือกต่อไฟ AC 220v ,แบตเตอร่ี ,โซล่าเซล 
- เสาอากาศรับสัญญาณยากิ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 E พร้อมสายอากาศ ชนิด RG - 58 
- ลําโพงฮอร์น กําลังขับไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ 

     - อุปกรณ์เบรกเกอร์ สายไฟ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
     งบประมาณปี พ.ศ.2562 จํานวน 360,000.-บาท (จํานวน 6 ชุด)  
     งบประมาณปี พ.ศ.2563 จํานวน 960,000.-บาท (จํานวน 16 ชุด)  
     งบประมาณปี พ.ศ.2564 จํานวน 960,000.-บาท (จํานวน 16 ชุด) 
     งบประมาณปี พ.ศ.2565 จํานวน 480,000.-บาท (จํานวน 8 ชุด)  
    ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)   
     แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) รายละเอียดตามเอกสารร่างแผนฯ ที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ       ตามที่ นายก อบต.บางขุนไทร ได้ช้ีแจงเหตุผลและรายละเอียดให้ทราบไปแล้วน้ัน ก็ขอให้ที่ประชุมสภา 
อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไขและ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หลังจากน้ันจะขอมติจากที่ประชุมต่อไป 

ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณา โดยมีการซักถามและตอบข้อซักถามกันพอสมควร ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้มี
มติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 1) 
จํานวน 15 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 1 เสียง  

ประธานสภาฯ     3.1 ญัตติเรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2562 ขอเชิญนายก อบต.       
บางขุนไทร ช้ีแจงรายละเอียด 

นายก อบต. ตามท่ี รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกําหนดมาตรฐานหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐ
โดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และสามารถนําเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน ตามอํานาจหน้าที่ได้อย่าง
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กําหนดแนว
ทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน ประกอบด้วย  
(1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(2) ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
(3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(4) ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(5) ด้านการศึกษา  
 



- 7 - 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อนุมัติยกเว้น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนําเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ 
โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ฉบับดังกล่าว ข้อ 89 และให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พิจารณากันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่
มีสาธารณภัยเกิดข้ึนตามความจําเป็น โดยคํานึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือ
ใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เท่าน้ัน และได้กําหนดแนว
ทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ รายละเอียดปรากฏตาม
สําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562      
ที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว   
    สําหรับ อบต.บางขุนไทร มีโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 แต่ยังไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ ประกอบกับนโยบายผู้บริหารและประชาชนรับความเดือดร้อนจาก
ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ อบต.บางขุนไทร จึงเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด ดังน้ี 

  กองช่าง งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 1,769,๐๐๐.-บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 งบลงทุน  
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 ซอย 3 ฝั่งซ้าย จํานวนเงิน 304,000.-บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเทคอนกรีตถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 635.00 ตารางเมตร ตามแบบของ อบต.กําหนด เลขท่ี 12/2562 เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 14  
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลอง D 26 หมู่ที่ 5 (ต่อจากโครงการเดิม) จํานวนเงิน 568,000.-
บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,125.00 เมตร ตามแบบของ อบต.กําหนด 
เลขที่ 9/2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 56 ลําดับที่ 15  
3. โครงการปรับปรุงถนน พบ.ถ. 36-004 สายวัดไทรทอง-บ้านป่าขาด หมู่ที่ 9 บริเวณ กม.      
ที่ 1.245 – กม.ที่ 1.495 จํานวนเงิน 417,000.-บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเทคอนกรีตถนน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เท
คอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร ตามแบบของ อบต.กําหนด เลขที่ 14/2562 เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 56 ลําดับที่ 16 
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.หมู่ที่ 10 สายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-001)     
กม.ที่ 1+705 - กม.ที่ 1+895 จํานวนเงิน 480,000.-บาท 
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 - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45-0.55 เมตร ยาว 190.00 เมตร 
ตามแบบของ อบต.กําหนด เลขที่ 16/2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
หน้าที่ 57 ลําดับที่ 17 
รวมจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 4 โครงการ เป็นเงิน 1,769,๐๐๐.-บาท  

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไข ดังน้ี  
 (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการ    
ที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีน้ัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการก่อหน้ีผูกพันให้      
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมน้ันเป็นอันพับไป 

ทั้งน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 
      สําหรับสถานะทางการคลังของ อบต.บางขุนไทร ปัจจุบันมีเงินสะสม ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.
๒๕๖2 เป็นเงินทั้งสิ้น 32,345,670.48 บาท  

(๑) กันเงินสะสมสํารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประมาณหกเดือน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าตอบแทน เป็นเงิน 7,198,170.-บาท  

(2) กันเงินสะสมสํารองเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น กันไว้อีก    
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีน้ัน เป็นเงิน 4,๐00,๐00.-บาท  

คงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ เป็นเงิน 21,147,500.48 บาท ก็ขอให้ที่ประชุมได้ร่วม
พิจารณาต่อไป  

ประธานสภาฯ ตามท่ี นายก อบต.บางขุนไทร ได้ช้ีแจงเหตุผลและรายละเอียดและแนวทางการจ่ายขาดเงินสะสมให้
รับทราบ ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจําปีงบประมาณ 2562 ภายในวงเงิน 1,769,๐๐๐.-บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน     
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวน 4 โครงการ หลังจากน้ันจะขอมติจากท่ีประชุมสภา อบต.บางขุนไทร 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณา โดยมีการซักถามและตอบข้อซักถามกันพอสมควร ที่ประชุมจึงได้มีมติให้ความเห็นชอบ
อนุมัติให้จ่ายขาดสะสม ประจําปีงบประมาณ ๒๕62 ภายในวงเงิน 1,769,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้าน      
เจ็ดแสนหกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) จํานวน 15 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 1 เสียง  

 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ   
 ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร หรือผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือจะซักถามอะไรเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม       

อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  
นายก อบต. ก็ขอแจ้งเร่ืองให้สมาชิกสภา อบต.ทราบและขอความร่วมมือให้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 2 กิจกรรม ดังน้ี 
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 1. เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองบางขุนไทร ด้วย อบต.บางขุนไทร ได้รับการประสานจาก

อําเภอบ้านแหลม ว่าได้คัดเลือกพ้ืนที่ตําบลบางขุนไทรเป็นพ้ืนที่นําร่องในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
คลองบางขุนไทร กําหนดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะในคลองบางขุนไทร ในวันที่ 24 กันยายน 2562       
เวลา 13.00 น.  พร้อมกัน ณ  บริเวณศาลเจ้าไต๊เซียฮุดโจ้ว หมู่ที่ 2 บ้านบางขุนไทร โดยจะใช้เรือหางยาว 
จํานวน 5 ลํา ล่องเก็บขยะในคลองบางขุนไทรข้ึนมาถึงบริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านแขก และได้ขอความร่วมมือ 
อบต.บางขุนไทร สนับสนุนนํ้ามัน นํ้าด่ืมและอุปกรณ์ในการตักขยะ ดังน้ัน จึงขอความร่วมมือให้สมาชิก
สภา อบต.ทุกท่านพร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในหมู่บ้านมาร่วมกันกิจกรรมการดังกล่าว      
โดยใส่เสื้อสีเหลือและผ้าพันคอ และหากท่านใดไม่มีชุดจิตอาสาก็ให้ใส่เสื้อสีเหลืองมาร่วมกิจกรรมด้วย     
2. เรื่องการจัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรเบ้ืองต้น ด้วย อบต.บางขุนไทร 
ได้กําหนดจัดอบรมให้ความรู้เพ่ือเสริมสร้างวินัยด้านการจราจรให้กับประชาชน ให้มีความเคารพต่อกฎ
จราจร มีความเข้าใจในกฎจราจร เพ่ือลดปัญหาด้านการจราจร ลดปัญหาเก่ียวกับอุบัติเหตุและลดการ
สูญเสียชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน จึงขอความร่วมมือให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน มาเข้าร่วมอบรมตาม
โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับกฎหมายจราจรเบ้ืองต้น ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.  
ณ  ห้องประชุม อบต.บางขุนไทร   

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร หรือผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือจะซักถามอะไรเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม       

อีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เสียสละเวลามา
เข้าร่วมประชุมสภา อบต.บางขุนไทรในวันน้ี และขอปิดการประชุม 

 ปิดการประชมุเวลา 15.30 น.               
                                                                       (ลงช่ือ) จ.อ.อนันต์ พนัธุบ์า้นแหลม ผู้จดรายงานการประชุม 
                                   (อนันต์ พันธ์ุบ้านแหลม) 

                                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นตําบลบางขุนไทร 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม             

      (ลงช่ือ)    ชุมพล คอเหลี่ยม   กรรมการ   
               (นายชุมพล คอเหลี่ยม) 

      (ลงช่ือ)    สํารวย นาคนคร    กรรมการ   

               (นายสํารวย นาคนคร)  

      (ลงช่ือ)    อรษา จันทรโชติ    กรรมการ   
                      (ลงช่ือ) จรินทร ์เดชปาน ผู้ตรวจรายงานการประชุม

                         (นายจรนิทร์  เดชปาน) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร                (นางอรษา จันทรโชติ) 
  

    - 
 

ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร สมัยวิสามัญ สมัยที ่๓ ประจําปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน 
     

 
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ได้มีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมยัที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖๒  

      ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับน้ี) เรียบร้อยแล้ว 
 
                                              (

 
 
 

ลงช่ือ)  จรินทร์ เดชปาน ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
นายจรินทร์  เดชปาน)                                                        (

                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 
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