
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 
สมัยวิสามญั สมัยที่ 4 ประจําปี ๒๕62 

ครั้งที่ 1/๒๕62  
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕62     

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

 
                           ผู้มาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
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  ภิญโญ มีวาสนา  
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  สํารวย นาคนคร  
๑๙ น.ส.สุวรรณี พูนเกตุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  - ขาดประชุม 
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  สําฤทธ์ิ ผิวขาวปลั่ง  
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 - ลาพักผ่อน 
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 - อบรมหลักสูตรฯ 
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  
20 นางกนกวรรณ   อ่วมพ่วง  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ กนกวรรณ  อ่วมพ่วง  
21     
22     
23     
24     
25     
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บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี ๒๕62 
ครั้งที่ 1/๒๕62 

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 
ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 

----------------------- 
เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
เลขานุการสภาฯ เรียน สมาชิกสภาท้องถิ่นที่เคารพ วันน้ีเป็นการนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2562  

ครั้งที่ 1/2562 บัดน้ี สมาชิกสภาท้องถิ่น 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 4 ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น  
มาเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน ที่มาเข้า
ร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งน้ีด้วยความยินดีย่ิง ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.บางขุนไทร
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  

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

ประจําปี 2562 ครั้งที่ 2/๒๕62 เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕62 ว่าจะมีผู้ใดขอแก้ไข เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.บางขุนไทรคร้ังที่แล้วหรือไม่ 

ที่ประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.บางขุนไทรครั้งที่แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง และได้มีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 
ประจําปี 2562 ครั้งที่ 2/๒๕62 เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕62 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ     3.1 ญัตติเรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2563 ขอเชิญนายก อบต.       

บางขุนไทร ช้ีแจงรายละเอียด 
นายก อบต. ตามท่ี รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกําหนดมาตรฐานหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่าย

ภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถนําเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามอํานาจ
หน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้
กําหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน ประกอบด้วย  
(1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(2) ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
(3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(4) ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(5) ด้านการศึกษา  
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   อาศัยอํานาจตามความในข้อ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
อนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถนําเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดําเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ฉบับดังกล่าว ข้อ 89 และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณากันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนตามความจําเป็น โดยคํานึงถึงสถานะทางการเงินการคลังและ
ต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถ่ิน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่าน้ัน และได้
กําหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
รายละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว.5164 ลงวันที่ 
29 สิงหาคม 2562   
   ประกอบกับ อบต.บางขุนไทร มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี 2563 แต่ยังไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามโครงการ ประกอบกับนโยบายฝ่ายผู้บริหารท้องถ่ินและ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อน ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน     
ในพ้ืนที่และเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ อบต.บางขุนไทร 
จึงเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 
2,175,000.-บาท (สองล้านหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังน้ี 

        1. สํานักงานปลัด งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 464,๐๐๐.-บาท 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
1. เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย จํานวนเงิน 464,000.-บาท 

           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย จํานวน 8 ชุด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นเคร่ืองรับ UHF 420.200 MHz มีซีลยางกันนํ้าได้ มีขั้วติดแท่นเป็นโลหะชุบกันสนิมภายในเคร่ือง   
  เดียวกัน ประกอบด้วย 
- ชุดรับสัญญาณ UHF 420.200 MHz 
- ชุดภาคขยาย Digital Class D 100w RMS 
- ชุดจ่ายไฟ มีช่องเลือกต่อไฟ AC 220V, Battery, Solar Cell 
- เสาอากาศรับสัญญาณยากิ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 E พร้อมสายอากาศ ชนิด RG-58 
- ลําโพงฮอร์น กําลังขับไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ 
- อุปกรณ์เบรกเกอร์, สายไฟ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไขและเปล่ียนแปลง (คร้ังที่ 1) หน้าที่ 13 
ลําดับที่ 5 

  2. กองช่าง งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 1,711,๐๐๐.-บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 งบลงทุน  
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
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1. โครงการ ก่อสร้ า งรางระบายน้ํ า  ค .ส .ล .ห มู่ที่  3  ถนนสายบ้ านแขก -บ้ านบาง อินทร์ 
(พบ.ถ.36-001) กม.ที่ 0+650-กม.ที่ 0+757 จํานวนเงิน 236,000.-บาท  
- เ พ่ือจ่ าย เ ป็นค่าก่อสร้ างรางระบายน้ํ า  ค .ส .ล .  กว้าง  0 .40 เมตร  ยาว  107.00 เมตร  
ลึก 0.25-0.30 เมตร ตามแบบของ อบต.กําหนด เลขท่ี 1/2563 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 58 ลําดับที่ 20 
2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบางขุนไทร-บ้านแหลม สายล่าง จํานวนเงิน 500,000.- บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเทคอนกรีตถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพ้ืนที่เทคอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ตามแบบของ อบต. กําหนด เลขที่ 3/2563  
เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) และ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 58 ลําดับที่ 21 
3. โครงการปรบัปรุงถนน พบ.ถ. 36-003 สายบา้นโรงหอย หมู่ที่ 4 จํานวนเงิน 493,000.- บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเทคอนกรีตถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพ้ืนที่เทคอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ตามแบบของ อบต. กําหนด เลขที่ 
13/2562 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน) และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 58 ลําดับที่ 22 
4.โครงการวางท่อระบายน้ํ า  ค .ส .ล .หมู่ที่  10 เลียบถนนสายบ้านแขก - บ้านบางอินทร์  
(พบ.ถ. 36-001)  กม.ที่ 1+070 - กม.ที่ 1+145 จํานวนเงิน 482,000.- บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 เมตร มอก.ช้ัน 3 จํานวน 67 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 8 บ่อ 
และเทคอนกรีตทางเดิน รวมระยะทาง 75.00 เมตร ตามแบบของ อบต.กําหนด เลขที่ 11/2562 
เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) และ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 59 ลําดับที่ 25 
    รวมจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,175,๐๐๐.-บาท  

     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไข ดังน้ี  
(๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการ    
ที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบ
ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีน้ัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการก่อหน้ีผูกพันให้       
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมน้ันเป็นอันพับไป 

ทั้งน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 
      สําหรับสถานะทางการคลังของ อบต.บางขุนไทร ปัจจุบันมีเงินสะสม ณ วันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖2 
เป็นเงินทั้งสิ้น 34,644,465.80 บาท  
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(๑) กันเงินสะสมสํารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประมาณหกเดือน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าตอบแทน เป็นเงิน 7,198,170.-บาท  

(2) กันเงินสะสมสํารองเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นกันไว้อีก    
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีน้ัน เป็นเงิน 4,๐00,๐00.-บาท  

คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้ เป็นเงิน 23,446,295.80 บาท ก็ขอให้ที่ประชุมได้
ร่วมกันพิจารณาต่อไป  

ประธานสภาฯ ตามท่ี นายก อบต.บางขุนไทร ได้ช้ีแจงเหตุผล รายละเอียดและแนวทางการจ่ายขาดเงินสะสมให้รับทราบ 
ไปแล้วน้ัน ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดถึงโครงการจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจําปีงบประมาณ 2563 ภายในวงเงินงบประมาณ 2,175,๐๐๐.-บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย     
ในการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หลังจากน้ันจะขอมติจากที่
ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ได้ตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.ที่อยู่ในที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วม
ประชุม จํานวน 17 คน ถือว่าครบองค์ประชุมและได้ร่วมกันพิจารณาโดยมีการซักถามและตอบข้อซักถาม
กันพอสมควร ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ ๒๕63 
วงเงินงบประมาณ 2,175,๐๐๐.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) จํานวน 16 เสียง 
และงดออกเสียง จํานวน 1 เสียง  

ประธานสภาฯ       3.2 เรื่องการพิจารณาอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อจัดท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัย
ให้ชุมชนตามนโยบาย (คทช.) ในเขตพื้นท่ีตําบลบางขุนไทร สําหรับรายละเอียดขอเชิญนายก อบต.      
บางขุนไทร ช้ีแจง  ต่อที่ประชุม 

นายก อบต.          ด้วย อบต.บางขุนไทร ได้รับแจ้งจากทางจังหวัดเพชรบุรี ว่าตามที่นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ได้ย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลน เพ่ือจัดที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตพ้ืนที่ตําบลบางขุนไทร จํานวน 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
(1) พ้ืนที่ชุมชนบ้านศาลเจ้า หมู่ที่ 2 ตําบลบางขุนไทร เน้ือที่ 3-2-50 ไร่ 
(2) พ้ืนที่ชุมชนบ้านสามัคคี หมู่ที่ 10 (จุดที่ 1) ตําบลบางขุนไทร เน้ือที่ 0-2-24 ไร่ 
(3) พ้ืนที่ชุมชนบ้านสามัคคี หมู่ที่ 10 (จุดที่ 2) ตําบลบางขุนไทร เน้ือที่ 10-3-89 ไร่ 
   เน่ืองจากตามประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง กําหนดสถานที่ย่ืนคําขอกําหนดแบบ   
คําขอ แบบใบอนุญาตและแบบอ่ืนๆ ในการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่าชายเลนหรือ
ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามกฎกระทรวงฯ การขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 
ตามคําขออนุญาตฯ ข้อ 3 กําหนดว่า พ้ืนที่ที่ขออนุญาตฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือ
องค์การบริการส่วนตําบลท้องที่ที่ป่าน้ันต้ังอยู่ จังหวัดเพชรบุรีจึงได้ส่งเรื่องคําขออนุญาตดังกล่าวมาให้ 
อบต.บางขุนไทร เพ่ือนําเสนอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ    
และผลเป็นประการใดให้แจ้งจังหวัดเพชรบุรีทราบด้วย เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการต่อไป     
ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณา                                                                

ที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ได้ตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.ที่อยู่ในที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วม
ประชุม จํานวน 17 คน ถือว่าครบองค์ประชุม และได้ร่วมกันพิจารณา โดยมีการซักถามและตอบข้อ
ซักถามกันพอสมควร ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร จึงได้มีมติให้ความเห็นชอบให้เข้าทําประโยชน์ในเขต
พ้ืนที่ป่าชายเลน เพ่ือจัดที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) โดยให้หน่วยงาน       
ที่เก่ียวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนของระเบียบ/กฎหมายกําหนดโดยเคร่งครัด จํานวน 16 เสียง 
และงดออกเสียง จํานวน 1 เสียง รายละเอียด ดังน้ี   
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(1) พ้ืนที่ชุมชนบ้านศาลเจ้า หมู่ที่ 2 ตําบลบางขุนไทร เน้ือที่ 3-2-50 ไร่ 
(2) พ้ืนที่ชุมชนบ้านสามัคคี หมู่ที่ 10 (จุดที่ 1) ตําบลบางขุนไทร เน้ือที่ 0-2-24 ไร่ 
(3) พ้ืนที่ชุมชนบ้านสามัคคี หมู่ที่ 10 (จุดที่ 2) ตําบลบางขุนไทร เน้ือที่ 10-3-89 ไร่ 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ   
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร หรือผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือจะซักถามอะไรเพิ่มเติมต่อที่ประชุม       

อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  
ปลัด อบต. ขอแจ้งเรื่องการจัดงานตามโครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light ประจําปีงบประมาณ 2563 

อบต.บางขุนไทร ได้กําหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2562 โดยจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 
27 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 18.00 น. สําหรับปีน้ีมีงบประมาณสําหรับจัดงานที่ได้รับการอนุมัติ
จากสภา อบต.บางขุนไทร จํานวน 700,000.-บาท และคาดว่างบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจาก
จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 1,200,000.-บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุน ดังน้ัน จะมีเพียงงบประมาณของ 
อบต.บางขุนไทร จํานวน 700,000.-บาท ซึ่งเมื่อดูสถิติค่าใช้จ่ายในการจัดงานในรอบปีที่ผ่านมา       
สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเงินทั้งสิ้น 798,546.-บาท ซึ่งถือว่าปีน้ีมีงบประมาณสําหรับจัดงานน้อยมาก
และคาดว่าจะไม่เพียงพอ เน่ืองจากปีน้ีไฟเก่าก็ชํารุดเสียหายเยอะกว่าปีที่แล้ว และจะต้องจัดซื้อไฟใหม่ 
เป็นจํานวนมาก ก็คงต้องบริหารจัดการเร่ืองงบประมาณที่มีอยู่แบบประหยัดมากขึ้นก็ขอแจ้งให้ที่ประชุม
ได้รับทราบในเบ้ืองต้น    

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร หรือผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือจะซักถามอะไรเพิ่มเติมต่อที่ประชุม       

อีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เสียสละเวลา
มาเข้าร่วมประชุมสภา อบต.บางขุนไทรในวันน้ี และขอปิดการประชุม 

 ปิดการประชมุเวลา 15.45 น.               
                                                                       (ลงช่ือ) จ.อ.อนันต์ พนัธบ์า้นแหลม ผู้จดรายงานการประชุม 
                                   (อนันต์ พันธ์ุบ้านแหลม) 

      คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 
      (ลงช่ือ)    ชุมพล คอเหลี่ยม   กรรมการ   
               (นายชุมพล คอเหลี่ยม) 
      (ลงช่ือ)    สํารวย นาคนคร    กรรมการ   
               (นายสํารวย  นาคนคร)  
      (ลงช่ือ)    อรษา จันทรโชติ   กรรมการ   

                     (ลงช่ือ) จรินทร ์เดชปาน ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                         (นายจรนิทร์  เดชปาน) 

               (นางอรษา  จันทรโชติ)           
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 
 

 
   -  ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร สมัยสามัญ สมัยที ่๔ ประจําปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่      เดือน 
      

 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้มีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมยัที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๒  

     
 

ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ ประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับน้ี) เรียบรอ้ยแล้ว 

                                              (  
 

ลงช่ือ)                        ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
นายจรินทร์  เดชปาน)                                                        (
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