
  
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาอง ิหารส่วนตําบลบางขุนไทร 

วันที่ 13 .ศ.๒๕๖4672 
ณ  ห้อง  

                           ผู้มาประชุ

ค์การบร
สมัยสามญั สมยัที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖2 

ครั้งที่ 1/๒๕๖2 
เดือน สิงหาคม พ

ประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร
---------------------------------- 

 
 

ม 
 ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ ลําดับที ่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล

๑  นายจริน  ประธานส  จรินทร ์   ทร ์ เดชปาน ภา อบต. เดชปาน
๒  นายเฉลิม พรามน้อย ต.  รองประธานสภา อบ  เฉลิม พรามน้อย  

๓  จ.อ.อนันต์ พันธ์ุบ้านแหลม เลขานุการสภา อบต.  อนันต์ พันธ์ุบ้านแหลม  
๔  นายภิญโญ มีวาสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  ภิญโญ มีวาสนา  
๕  นายสมเกียรติ  ์ ียชีวิต พงษ์พนัธ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑  ว่าง เส
๖  น.ส.พิมพ์ประไพ  พิมพ์ประไพจงดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  จงดี  
๗  นายชัยพฤกษ์ อุทารไทร ไทร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  ชัยพฤกษ์ อุทาร
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 ชติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  อรษา จันทรโ
๑๒  นายสังข์กร สุขกันตะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  สังข์กร สุขกันตะ  
๑๓  นายหยด กลิ่นน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  หยด กลิ่นน้อย  
๑๔  นายไสว ปรียานนท ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  ไสว ปรียานนท์
๑๕  นายชัยรัตน์ น์ เล็กน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  ชัยรัต 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  สุวรรณี พูนเกตุ  

๒๐  นายศรีเพชร สุ่มอํ่า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง ลาออก 
๒๑  นายอโณทัย วงษ์ใหญ ่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง ลาออก 
๒๒  นายสําฤทธ์ิ ผิวขาวปลั่ง ชุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  - ขาดประ
๒๓  นายเสนาะ โชยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  - ขาดประชุม 
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                  ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ําดับที ่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ ล
๑ นายสุชาติ       รุ่งเพียร  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สุชาติ       รุ่งเพียร  
๒ นายสมศักด์ิ     สอนขาว  รองนายก อ สมศักด์ิ  บต.     สอนขาว 
๓ นายทองมาก    รอดยิ้ม  รองนายก อบต. ทองมาก    รอดยิ้ม  
๔ นายนิพนธ์       เพชรแสงสว่าง  เลขานุการนายก อบต. ว่าง นิพนธ์       เพชรแสงส  
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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        บันทกึรายงานการประชุม ารบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 

ณ  ห้องประช ุนไทร 

เปิดประชุมเวลา

สภาองค์ก
สมัยสามญั สมยัที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖2 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 
วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2 

ุมอง ําบลบางข
---------------------- 
ค์การบริหารส่วนต

 13.30 น. 
่านสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เคารพ วันน้ีเป็นการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 

    

 

ประธานสภาฯ       
 

ระเบยีบวาระที่ ๑

เลขานุการสภาฯ เรียน ท
2562 ครั้งที่ 1/2562 บัดน้ี สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับ
คณะผู้บริหารท้องถ่ิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตําบลและเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง  
ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมคร้ังน้ีด้วย และขณะน้ีได้เวลาตามกําหนดนัดหมายในการประชุมแล้ว       
คือเวลา 13.30 น. ในการนี้ กระผมในฐานะเลขานุการสภา อบต.บางขุนไทร จึงขอเรียนเชิญ       
นายจรินทร์ เดชปาน ประธานสภา อบต.บางขุนไทร ได้ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งน้ี        
ขอเรียนเชิญครับ   
  วันน้ีเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อสมาชิกสภา
อบต. มาเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน
ที่มาเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ในครั้งน้ีด้วยความยินดีย่ิง ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.
บางขุนไทร และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชมุ      
ประธานสภาฯ         สําหรับวันน้ีไม่มีเร่ืองแจ้งให้ทราบ 
ประชุม                 รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๒     รับรองรายงานการประชุม  
ุนไทร ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางข

ประจําปี ๒๕๖2 ครั้งที่ ๑/๒
        

๕๖2 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖2 ว่าจะมีผู้ใดขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หลังจากน้ันจะขอมติที่ประชุม     
ได้ร่วมกันตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ครั้งที่แล้ว ปรากฏว่าไม่มีการขอแก้ไขหรือ
เปลี่ยนบันทึกรายงานการประชุม และมีมติรับรองรายงาน

ที่ประชุม 

ระเบยีบวาระที่ ๓

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจําปี ๒๕๖2 ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖2   

เรื่องที่เสนอใหม่              
่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3   

   

ประธานสภาฯ         ๓.1 ญัตติเรื่องการพิจารณาร
                           ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม    
นายก อบต.            เรียน ท่านประธานสภา อบต.บางขุนไทรและสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน บัดน้ี ถึงเวลา    

ที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ีคณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางขุนไทร จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางขุนไทรทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการ เหตุผลและแนวนโยบาย
ในการดําเนินงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 สําหรับรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 มีดังน้ี   
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บนัทกึหล ละเหตผุลักการแ  
ประกอบร่างข้อบัญญัติง ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ขององค์การบริหารบประมาณรายจ่าย ประจําป
ส่วนตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

หลกัการ 
  งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    เป็นเงิน 42,000,000 บาท 
  แยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังน้ี 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
๑. แผนงานบรหิารงานทั่วไป    ต้ังไว้    13,349,400 บาท 
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ต้ังไว้         682,000 บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
๑. แผนงานสาธารณสุข    ต้ังไว้         283,000 บาท 
๒. แผนงานเคหะและชุมชน    ต้ังไว้      3,030,000 บาท 
๓. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ต้ังไว้      1,028,000 บาท 
๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ต้ังไว้         601,000 บาท 
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์    ต้ังไว้      1,462,200 บาท 
๖. แผนงานการศึกษา    ต้ังไว้      4,738,500 บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ต้ังไว้      2,991,500 บาท 
2. แผนงานการเกษตร     ต้ังไว้     208,000 บาท 
ด้านการดาํเนนิงานอ่ืน 
๑. แผนงานงบกลาง     ต้ังไว้    13,626,400 บาท 
                                          เหตผุล 
       เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอด

องค์การบรหิารส่วน ม จังหวัดเพชรบรุ ี

  ประมาณการรายรบัรวม ,000 บาท แยกเปน็ 
,000 บาท 

                         

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖3 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบต่อไป รายละเอียดดังน้ี 

ประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
ตาํบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหล

---------------------------- 
ทัง้สิ้น เปน็เงิน 42,000

- หมวดภาษีอากร       จํานวน       190
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต    จํานวน       430,000 บาท 
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จํานวน       460,000 บาท 
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      จํานวน       120,000 บาท 
- หมวดภาษีจัดสรร       จํานวน  21,000,000 บาท 
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      จํานวน  19,800,000 บาท 
  ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิน้ เปน็เงิน 42,000,000 บาท แยกเป็น 
                                  แผนงานงบกลาง             ตั้งไว้   13,626,400 บาท 

       
     - งบกลาง                                                       รวม    13,626,400 บาท 
     - งบกลาง          รวม    13,626,400 บาท 

       - งบกลาง          รวม    13,626,400 บาท 
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- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      จํานวน      ๑๗๐,๐๐๐ บาท 
 

านระบบหลักประกัน   จํานวน      170,000 บาท 

   จํานวน      180,000 บาท 

จํานวน     222,๐๐๐ บาท 

มผิด      จํานวน      10,000 บาท  
                         วไป

 
- เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ        จํานวน 10,472,4๐๐ บาท  
- เบ้ียยังชีพคนพิการ        จํานวน   ๑,728,๐๐๐ บาท 
- เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์        จํานวน      ๓24,๐๐๐ บาท 
- สํารองจ่าย        จํานวน      28๐,๐๐๐ บาท 
  รายจ่ายตามข้อผกูพนั   
- เงินสมทบโครงการดําเนินง
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่    

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   
  (องค์กรสวัสดิการชุมชน)      
- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
- เงินสมทบกองทุนทดแทน       จํานวน       10,000 บาท 
- เงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย      จํานวน       30,000 บาท 
- เงินทําขวัญพนักงานและลูกจ้าง      จํานวน       10,000 บาท 
- เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ จํานวน      10,000 บาท 
- เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือ     จํานวน      10,000 บาท 
  สญูหายเน่ืองจากการทํางานให้ราชการ 
- ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีควา
                           ๑. แผนงานบรหิารงานทั่     ตั้งไว้ 13,349,400 บาท  

                       
มือง) 

  

  อบต. 

  )       

   84,๐๐๐ บาท 

    ํานวน    212,0๐๐ บาท 
ัด)  

ป   จํานว   36,0๐๐ บาท 

  รวม    3,631,600 บาท 

ัต าชการ นเป็นประโยชน์ ่ อบต.

     ๑. งานบริหารทั่วไป          รวม  12,563,200 บาท 
         ๑.๑ งบบคุลากร           รวม    8,441,700 บาท 

                    เงินเดอืน (ฝ่ายการเ         รวม    2,925,000 บาท 
      - เงินเดือนนายก/รองนายก          จํานวน    ๕๒๐,๐๐๐ บาท 

        - เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก     จํานวน      ๔๓,๐๐๐ บาท 
        - เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก        จํานวน      ๔๓,๐๐๐ บาท 
        - เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก     จํานวน      ๘๗,๐๐๐ บาท 
        - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.            จํานวน ๒,๒32,๐๐๐ บาท 

   เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา)          รวม    5,516,700 บาท 
- เงินเดือนพนักงาน (สํานักงานปลัด        จํานวน 4,486,0๐๐ บาท 

    และเงินเดือนพนักงาน (กองคลัง)        
  - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน (สํานักงานปลัด)            จํานวน   
  - เงินประจําตําแหน่ง (สํานักงานปลัด)        จํานวน    210,๐๐๐ บาท 
    และเงินประจําตําแหน่ง (กองคลัง)          
  - ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (สํานักงานปลัด)       จ

      - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สํานักงานปล      จํานวน    488,7๐๐ บาท 
        และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองคลัง)         
      - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (สํานักงาน ด)    น    ลั
         และเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (กองคลัง)           
       ๑.๒ งบดาํเนินงาน          

             ค่าตอบแทน           รวม       547,600 บาท 
      - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบ ิร อั แก      จํานวน    362,6๐๐ บาท 
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      - ค่าเบ้ียประชุม          จํานวน     ๑๐,๐๐๐ บาท 

  

  

 

   ค่าสาธารณปูโภค         รวม   369,000 บาท 

      - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          จํานวน       ๕,๐๐๐ บาท 
      - ค่าเช่าบ้าน                  จํานวน   150,๐๐๐ บาท 
      - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จํานวน     2๐,๐๐๐ บาท 
        ค่าใช้สอย         รวม  1,687,000 บาท 
        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร  
       - ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล        จํานวน     20,000 บาท 
      - ค่าโฆษณาเผยแพร่                                              จํานวน     40,000 บาท 
      - ค่าธรรมเนียมต่างๆ        จํานวน     30,000 บาท 
      - ค่าเบ้ียประกันภัย        จํานวน     30,000 บาท 
      - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี       จํานวน     27,000 บาท 
      - ค่าจ้างเหมาบริการ        จํานวน     60,000 บาท 
       รายจ่ายเกี่ยวกบัการรบัรองและพธิกีาร       จํานวน    70,000 บาท 

แยกเปน็ 
      - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา       จํานวน     20,000 บาท 

          หรือคณะกรรมการฯลฯ    
        - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรอืคณะบุคคล     จํานวน     20,000 บาท 
        - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรฐัพิธี      จํานวน     30,000 บาท  

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข ณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ  า้ลกัษ  
    - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต. (สํานักงานปลัด)    จํานวน   22๐,๐๐๐ บาท 
      และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต. (กองคลัง)       
    - ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง       จํานวน   520,00๐ บาท 
    - โครงการ อบต.สัญจร        น    จํานว  1๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ      จํานวน     ๑๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน  อบต.       จํานวน   220,๐๐๐ บาท 
    - โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จํานวน     30,๐๐๐ บาท 
      ในการป้องกันการทุจริต  
    - โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.     จํานวน    200,000 บาท 
    - ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม         จํานวน    ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
      ค่าวัสดุ           รวม    1,028,000 บาท 
    - ค่าวัสดุสํานักงาน          จํานวน    ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         จํานวน      3๐,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุงานบ้านงานครัว         จํานวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุก่อสร้าง         จํานวน    175,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุยานพาหนะและขนส        จํานวน    ๑๐๐,๐๐๐ บาท ่ง  
    - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่       จํานวน    ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุการเกษตร         จํานวน      2๐,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่        จํานวน        ๓,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุคอมพิวเตอร์          จํานวน      3๐,๐๐๐ บาท 
 

- 7 - 
  



   - ค่าไฟฟ้า          จํานวน  ๒๔๐,๐๐๐ บาท 

  
  

    
    

ครัว 

     จํานวน      9,500 บาท 

 

และขนส่ง 
 

ฑ์     จํานวน    50,000 บาท 
 

   

                  
 

   รวม       31,200 บาท   

ราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

ท   
   

   
  

็นประโยชน์แก่ อบต. 

   - ค่านํ้าประปา         จํานวน    3๕,๐๐๐ บาท 
   - ค่าโทรศัพท์         จํานวน    1๕,๐๐๐ บาท 
   - ค่าไปรษณีย์         จํานวน      5,๐๐๐ บาท 
   - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม       จํานวน    ๗๔,๐๐๐ บาท 
     ๑.๓ งบลงทนุ         รวม   471,900 บาท 
     ค่าครภุณัฑ์         รวม   471,900 บาท 

       ครุภณัฑ์สํานกังาน 
     - เก้าอ้ีสํานักงาน       จํานวน      5,๐๐๐ บาท 

           ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
       - ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์      จํานวน    80,000 บาท 
        - เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
        ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 
       - เคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงไร้สาย     จํานวน  220,000 บาท 
        ครุภณัฑ์การเกษตร 
       - เคร่ืองสบูนํ้า       จํานวน    82,400 บาท 
         ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
        - พ่วงข้างรถจักรยานยนต์       จํานวน    25,000 บาท 
      - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณ
         ๑.๔ งบเงนิอุดหนนุ       รวม     18,000 บาท  
        เงินอุดหนุน        รวม     18,000 บาท  

          เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน     
   - โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ      จํานวน    ๑๘,๐๐๐ บาท 

          ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๒. งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ       รวม       51,200 บาท  
     ๒.๑ งบดาํเนนิงาน     
     ค่าใช้สอย         รวม       31,200 บาท  
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  
   - ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ       จํานวน      6,200 บาท 
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัิ
   - โครงการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล       จํานวน    25,๐๐๐ บาท 
     ๒.๒ งบรายจ่ายอ่ืน       รวม       20,000 บา
     รายจ่ายอ่ืน         รวม       20,000 บาท  
   - ค่าจ้างที่ปรึกษา           จํานวน    ๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๓. งานบรหิารงานคลัง        รวม     735,000 บาท   
     ๓.1 งบดําเนนิงาน         รวม   700,000 บาท  
    ค่าตอบแทน       รวม   395,000 บาท   

      - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป    จํานวน  180,๐๐๐ บาท 
     - ค่าเบ้ียประชุม       จํานวน      ๕,๐๐๐ บาท 
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จํานวน      ๕,๐๐๐ บาท 
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      - ค่าเช่าบ้าน          จํานวน  ๑8๐,๐๐๐ บาท 

  

 
  

       
                    

       

             

      - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จํานวน    ๒๕,๐๐๐ บาท 
       ค่าใช้สอย          รวม    237,000 บาท 
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   
     - ค่าโฆษณาและเผยแพร่       จํานวน    15,000 บาท 
     - ค่าเบ้ียประกันภัย        จํานวน      2,000 บาท 
      - ค่าจ้างเหมาบริการ        จํานวน    10,000 บาท 
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 
      - โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน      จํานวน  20๐,๐๐๐ บาท 
      - ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม         จํานวน    1๐,๐๐๐ บาท 
       ค่าวัสดุ           รวม       68,000 บาท 
      - วัสดุสํานักงาน          จํานวน    25,๐๐๐ บาท 
     - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         จํานวน      ๓,๐๐๐ บาท 

      - วัสดุคอมพิวเตอร์          จํานวน    3๐,๐๐๐ บาท 
 
      - 

     - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น       จํานวน      ๕,๐๐๐ บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จํานวน      ๕,๐๐๐ บาท 

               ๓.2 งบลงทนุ                   รวม      35,000 บาท 
   
         
       ค่าครุภณัฑ์          รวม      35,000 บาท 

ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์        
       - เคร่ืองพิมพ์เช็ค         จํานวน    30,000 บาท 
      - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์         จํานวน      5,๐๐๐ บาท 
                       ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน        ตั้งไว้    682,000 บาท 

   

 
  

     1. งานบรหิารทั่วไปเกีย่วกบัการรักษาค บ     รวม     367,000 บาท   วามสง ภายใน
         1.1 งบบคุลากร         รวม     367,000 บาท     

          เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)        รวม     367,000 บาท   
       - เงินเดือนพนักงาน          จํานวน  189,000 บาท 
        - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน         จํานวน    18,000 บาท 
        - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         จํานวน  138,000 บาท 
        - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง        จํานวน    22,000 บาท 
                         2. งานป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนและระงบัอัคคีภัย       รวม     315,000 บาท  
              2.                 
                           

๑ งบดําเนนิงาน          รวม     315,000 บาท 
ค่าตอบแทน             รวม     100,000 บาท                       

                          - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเก ก่     จํานวน  10๐,๐๐๐ บาท ิดประโยชน์แ . 
 

                  รจ จรเบ้ือ
 

 อบต
        ค่าใช้สอย            รวม      95,000 บาท    
        รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
      - โครงการฝึกอ           จํานวน    ๖๐,๐๐๐ บาท บรม อปพร. 
      - โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน          จํานวน    20,๐๐๐ บาท 
        - โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ า รา งต้น จํานวน    ๑๕,๐๐๐ บาท กฎหม ยกา
           ค่าวัสด ุ            รวม     120,000 บาท    
      - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           จํานวน    ๒๐,๐๐๐ บาท 
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      - วัสดุอ่ืน ๆ            จํานวน    ๒๐,๐๐๐ บาท 



         - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย           จํานวน    ๘๐,๐๐๐ บาท 
         ๓. แผนงานการศึกษา            ตั้งไว้ 4,738,500 บาท 

     ๑. งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา          รวม     243,000 บาท     
        ๑.๑ งบบคุลา    

  

 
  

         จํานวน      3,000 บาท 

                ตัิราชการที่ไม่เ าลกัษณ
              

0 บาท   

 

 

้    
  
 

 
                   ตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณ
           

 บาท 
         

กร             รวม     214,000 บาท  
        เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา)           รวม     214,000 บาท     
      - เงินเดือนพนักงาน           จํานวน  214,0๐๐ บาท 
        ๑.๒ งบดาํเนินงาน           รวม       29,000 บาท   
       ค่าตอบแทน           รวม       10,000 บาท 
     - ค่าเช่าบ้าน              จํานวน      5,๐๐๐ บาท 
      - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           จํานวน      5,๐๐๐ บาท 
        ค่าใช้สอย            รวม       19,000 บาท    
        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บรกิาร
     - ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ       จํานวน      3,000 บาท  
     - ค่าโฆษณาและเผยแพร่   
     - ค่าจ้างเหมาบริการ           จํานวน      3,000 บาท 

           รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิ ข้ ะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
     - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.         จํานวน    10,๐๐๐ บาท  

       ๒. งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา          รวม  2,316,70
        ๒.๑ งบบคุลากร             รวม  1,497,000 บาท   
       เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา)           รวม  1,497,000 บาท    
      - เงินเดือนพนักงาน           จํานวน  559,0๐๐ บาท 
      - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน          จํานวน      5,๐๐๐ บาท 
      - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            จํานวน  928,0๐๐ บาท 
      - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจาง         จํานวน      5,๐๐๐ บาท 
       ๒.๒ งบดําเนนิการ            รวม     819,700 บาท 
       ค่าตอบแทน           รวม       30,000 บาท  
      - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           จํานวน    ๓๐,๐๐๐ บาท 
        ค่าใช้สอย            รวม     740,700 บาท    
        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิ ะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
      - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.         จํานวน    30,0๐๐ บาท     

                          - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา       จํานวน  695,700
                       แยกเปน็ 

          ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นดอนวัด หมู่ที่ 6 
        - ค่าอาหารกลางวัน    ท 

       จํานวน    76,500 บาท 

ียน   
น  

         - 10 
        ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วัดดอนผิงแดด

       จํานวน  220,500 บา
        - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  
        - ค่าหนังสือเรียน             จํานวน      9,000 บาท 
        - ค่าอุปกรณ์การเรียน            จํานวน      9,000 บาท 
        - ค่าเคร่ืองแบบนักเร          จํานวน    13,500 บาท 
        - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรีย          จํานวน    19,350 บาท 
 

    - 
   



        - ค่าอาหารกลางวัน           จํานวน   98,000 บาท 
        จํานวน   34,000 บาท 

สาม คี หมู่ท 0

        - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
       - ค่าหนังสือเรียน           จํานวน     4,000 บาท 
        - ค่าอุปกรณ์การเรียน           จํานวน     4,000 บาท 
        - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน          จํานวน     6,000 บาท 
        - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          จํานวน     8,600 บาท 
          ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้น ัค ี่ 1  

       จํานวน   42,500 บาท 

ียน   
น  

ม 

    

   
              
         

ารปฏ ตัิราชการที่ไม่เ กัษณ

 บาท     

   
           

าร   
กลา ัน (โรงเรียนวัดบางขุนไท  )  

น (โรง ยนวัดดอนผิงแด จํานวน 456,๐๐๐ บาท 
       

                

วัดดอนผิงแดด)  
ผิงแด

        - ค่าอาหารกลางวัน           จํานวน 122,500 บาท 
        - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  
        - ค่าหนังสือเรียน             จํานวน     5,000 บาท 
        - ค่าอุปกรณ์การเรียน            จํานวน     5,000 บาท 
        - ค่าเคร่ืองแบบนักเร          จํานวน     7,500 บาท 
        - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรีย          จํานวน   10,750 บาท 

                - ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซ          จํานวน   15,000 บาท 
         ค่าวัสด ุ            รวม      10,000 บาท 
       - วัสดุงานบ้านงานครัว           จํานวน   10,000 บาท 
                  ค่าสาธารณปูโภค           รวม      39,000 บาท 

     - ค่าไฟฟ้า            จํานวน      7,๐๐๐ บาท  
       - ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล          จํานวน   12,๐๐๐ บาท 
       - ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม         จํานวน   20,000 บาท 
       ๓. งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั           รวม 2,178,800 บาท  
          ๓.๑ งบดําเนนิงาน            รวม    846,800 บาท    
         ค่าใช้สอย              รวม    100,000 บาท     

                           รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัก บิ ขา้ล ะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
      - โครงการจัดงานวันเด็ก            จํานวน 10๐,๐๐๐ บาท 
        ค่าวัสดุ             รวม    746,800
      - ค่าอาหารเสริม (นม)            จํานวน 746,8๐๐ บาท 
        ๓.๒ งบเงนิอุดหนุน           รวม 1,332,000 บาท 

       เงินอุดหนุน             รวม 1,332,000 บาท  
        เงินอุดหนุนส่วนราชก      
        - โครงการอาหาร งว ร       จํานวน 676,๐๐๐ บาท 
      - โครงการอาหารกลางวันนักเรีย เรี ด)   
         - โครงการจ้างครูทําการสอนวิชาภาษาอังกฤษ                    จํานวน   ๕๐,๐๐๐ บาท 
           (โรงเรียนวัดบางขุนไทร)  

                - โครงการจ้างครูทําการสอนวิชาคอมพิวเตอร์                 จาํนวน   ๕๐,๐๐๐ บาท 
           (โรงเรยีนวัดบางขุนไทร)  
         - โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือจ้างครูทําการสอน        จํานวน   ๗๘,๐๐๐ บาท 
           วิชาคอมพิวเตอร์ (โรงเรียน
         - โครงการจ้างครูสอนวิชานาฏศิลป์ (โรงเรียนวัดดอน ด)   จํานวน   ๒๒,๐๐๐ บาท 
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                                         ๔.  แผนงานสาธารณสุข    ตั้งไว้     283,000 บาท 
        

  
                   

                

  ๑. งานโรงพยาบาล       รวม     283,000 บาท    
      ๑.๑ งบดาํเนนิงาน          รวม     224,000 บาท    
     ค่าตอบแทน               รวม     144,000 บาท  
   - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ัน ก่        จํานวน   144,000 บาท การอ เป็นประโยชน์แ  อบต. 
     (อาสาสมคัร/นักบริบาลท้องถิ่น)     
     ค่าใชส้อย             รวม       30,000 บาท 

        รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 
       - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนัุขบ้า        จํานวน    ๓๐,๐๐๐ บาท                   

       ค่าวัสดุ               รวม       50,000 บาท 
             - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์            จํานวน    4๐,๐๐๐ บาท 
             - วัสดุเคร่ือง ต             จํานวน    ๑๐,๐๐๐ บาท แ ่งกาย  
        1.2 งบลงทนุ            รวม       59,000 บาท 
        ค่าครภุณัฑ์             รวม       59,000 บาท 
        ครภุณัฑ์การเกษตร 
      - เคร่ืองพ่นหมอกควัน            จํานวน    59,๐๐๐ บาท 
                               ๕. แผนงานสงัคมสงเคราะห ์        ตั้งไว้ 1,462,200 บาท 

    ๑. งานบรหิารทั่วไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์           รวม  1,352,200  บาท     

 

       ๑.๑ งบบคุลากร              รวม  1,134,700 บาท     
      เงินเดือน  (ฝ่ายประจาํ)             รวม  1,134,700 บาท     
     - เงินเดือนพนักงาน              จํานวน  819,8๐๐ บาท 
     - เงินประจําตําแหน่ง               จํานวน    ๔๒,๐๐๐ บาท 
     - ค่าจ้างลูกจ้างประจํา             จํานวน  ๒72,9๐๐ บาท 
      ๑.๒ งบดาํเนนิงาน              รวม     217,500  บาท    
      ค่าตอบแทน            รวม     122,000  บาท               
    - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช นเป ่        จํานวน       ๕,๐๐๐ บาท การอั ็นประโยชน์แก อบต.  

   

ือเ ือ 
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    - ค่าเบ้ียประชุม            จํานวน       ๕,๐๐๐ บาท 
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           จํานวน       5,๐๐๐ บาท 
     - ค่าเช่าบ้าน              จํานวน   102,๐๐๐ บาท 
     - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             จํานวน       5,๐๐๐ บาท 
       ค่าใชส้อย               รวม       38,000 บาท  
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
    - ค่าถ่ายเอกสาร าเย ข้าปกหนังส        จํานวน      2,000 บาท  และค่ บ็หนังสือหร
    - ค่าโฆษณาและเผยแพร ่           จํานวน      5,000 บาท 
     - ค่าเบ้ียประกันภัย            จํานวน      1,000 บาท  
       รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบักา บิ า า้ล ะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ รปฏ ตัิราชก รที่ไม่เข กัษณ
     - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ  อบต.           จํานวน    15,๐๐๐ บาท 
     - ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม               จํานวน    15,๐๐๐ บาท 
      ค่าวัสดุ               รวม       57,500 บาท    
     - วัสดุสํานักงาน              จํานวน    15,๐๐๐ บาท 



     - วัสดุคอมพิวเตอร์             จํานวน    4๐,๐๐๐ บาท 
ืน่ 

 
     - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล           จํานวน      2,5๐๐ บาท                 
   ๒. งานสวัสดกิารสังคมแ         รวม     110,000  บาท    

        
ละส  

      ๒.๑ งบดาํเนนิการ              รวม     110,000  บาท     
ังคมสงเคราะห์   

ิกา

          

       ค่าใชส้อย                       รวม       90,000 บาท     
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบร ร    
    - ค่าจ้างเหมาบร            จํานวน    10,000 บาท ิการ 
      รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัิร าราชก ที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 
    - โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชน         จํานวน    5๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส  จํานวน    30,000 บาท  
      ค่าวัสด ุ             รวม       20,000 บาท     
    -            

                                              
วัสดุก่อสร้าง             จํานวน    ๒๐,๐๐๐ บาท 

๖. แผนงานเคหะและชุมชน   ตั้งไว้ 3,030,000 บาท 
      1. งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชมุชน        รวม   1,787,000 บาท     

จ้า

 

                       ึ่งบรกิา   

 

     

 

ตัริาชการที่ไม่เ าลกัษณ

- 

   
         

      1.1 งบบคุลากร            รวม   1,787,000  บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)                    รวม   1,782,000  บาท     

       - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           จํานวน 1,601,000 บาท 
      - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน ง         จํานวน    181,000 บาท 
         1.2 งบดาํเนนิงาน            รวม           5,000 บาท     
         ค่าตอบแทน           รวม           5,000 บาท  
       - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.       จํานวน        5,000 บาท    

2. งานไฟฟา้ถนน            รวม      573,000  บาท     
  2.๑ งบดําเนินงาน                     รวม      150,000 บาท     
  ค่าใชส้อย              รวม      100,000 บาท     
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ ร             

       - ค่าจ้างเหมาบริ           จํานวน     50,000 บาท การ 
    - ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม          จํานวน     5๐,๐๐๐ บาท 
       ค่าวัสดุ              รวม        50,000 บาท    
     - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             จํานวน     5๐,๐๐๐ บาท 
      2.2 งบอุด น            รวม      423,000 บาท  ห ุน 
      เงินอุดหนุน            รวม      423,000  บาท 
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ     
    - โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายนํ้าประปาบริเวณ        จํานวน   423,000 บาท 
      หมู่ที ่2 ซอย 2  

3. งานสวนสาธารณะ            รวม      215,000 บาท     
   3.๑ งบดาํเนินงาน            รวม        15,000 บาท     
   ค่าใช้สอย             รวม        15,000  บาท     
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิ ข้ ะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
- โครงการท้องถ รว ื้นท       จํานวน     ๑๕,๐๐๐ บาท ิ่นไทย มใจภักด์ิ รักษ์พ ี่สีเขียว  
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   3.2 งบลงทนุ           รวม     200,000 บาท     
ค่าครุภณัฑ์            รวม     200,000 บาท     

มูลฝอยและสิ่งปฏกิูล          รวม     455,000 บาท     
   

ตัริาชการที่ไม่เ
  

 บาท 

ัว  
                       า้งความเข้มแข มุชน

   
   ครภุณัฑ์อ่ืนๆ 
- ชุดเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น          จํานวน   200,000 บาท 
4. งานกาํจัดขยะ
   4.1 งบดาํเนินงาน                     รวม     455,000 บาท  
   ค่าใช้สอย             รวม     400,000 บาท     
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิ ข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
- ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ           จํานวน  ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
- โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน         จํานวน    50,000
  ค่าวัสดุ              รวม       55,000 บาท 
- วัสดุเคร่ืองแต่งกาย             จํานวน    ๑5,0๐๐  บาท 
- วัสดุงานบ้านงานคร            จํานวน    ๔๐,๐๐๐  บาท 
            ๗. แผนงานสร ็งของช       ตั้งไว้    601,000 บาท  

       นนุความเข้มแข็งของช ชน       
   

               
       ักษณ

ิทธ าพและ ัฒนาศ ยภาพผ ํา  

       จํานวน    20,000 บาท 

ันสําคัญของชาติ          จํานวน    ๒4,๐๐๐  บาท 
        
        

ร   
มวันต ้านยาเสพติด  

บ ูรณาการ จํานวน       ๖,๐๐๐ บาท 
ดับหม ้าน ตํา
ภอบ แหลม

  ๐,๐๐๐ บาท 
    

๑. งานส่งเสริมและสนบัส มุ      รวม      601,000 บาท  
๑.๑ งบดาํเนนิงาน                                       รวม     474,000 บาท  

           ค่าใชส้อย              รวม     474,000 บาท     
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการที่ไม่เขา้ล ะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

  - โครงการเพ่ิมประส ิภ พ ัก ู้น       จํานวน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
    และเครือขา่ยการดําเนินงานด้านสุขภาพ 
  - โครงการสานฝันวัยใส พ้ืนที่สร้างสรรค์ ชุมชนน่าอยู่       จํานวน    90,000 บาท 
  - โครงการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน
  - โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพ่ือสุขภาพที่ดี         จํานวน    30,000 บาท 
    วิถีเศรษฐกจิพอเพียง 
  - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ           จํานวน    60,๐๐๐  บาท 
  - โครงการปกป้องสถาบ
     ๑.๒ งบเงนิอุดหนุน            รวม     127,000 บาท  
     เงินอุดหนุน             รวม     127,000 บาท  

         เงินอุดหนุนส่วนราชกา         
     - โครงการกิจกรร ่อต         จํานวน       ๘,๐๐๐ บาท 
        - โครงการจัดระเบียบสังคมแบ บ        
     - โครงการอบรมเสริมสรา้งความเข้มแข็งระ ู่บ บล   จํานวน     13,000 บาท 
           เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเ ้าน  จังหวัดเพชรบุรี 
       เงินอุดหนุนเอกชน         

    - โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและแหล่งหอยแครง         จํานวน   ๑๐
                ๘. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    ตั้งไว้  1,028,000 บาท 

 
    

 ๑. งานกีฬาและนนัทนาการ            รวม     140,000 บาท    
    ๑.๑ งบดาํเนนิการ                      รวม       10,000 บาท  
    ค่าวัสดุ               รวม       10,000 บาท     
 - วัสดุกีฬา               จํานวน    1๐,๐๐๐ บาท 
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    1.2 งบลงทนุ           รวม    130,000 บาท 
   

้ง           จํานวน  130,000 บาท      
   

                       

นื่องกบัการปฏ ตริาชก รที่ไม่เข
๐๐ บาท 

 

    การท น็สาธารณประโยชน์ 
    จํานวน     ๑๘,๐๐๐ บาท 

 

เนื่องกั ตัริาชการที่ไม่เข กัษณ
 บาท 

   

  นราช ร   
   จํานวน      ๓๐,๐๐๐ บาท 

  
เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ 11          จํานวน      ๕๐,๐๐๐ บาท

    9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 
    คา่ครภุณัฑ์                       รวม    130,000 บาท  
    ครภุณัฑ์อ่ืนๆ 
 - เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ
๒. งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน          รวม     108,000  บาท     
  ๒.๑ งบดาํเนินการ              รวม       90,000  บาท     

                ค่าใชส้อย                        รวม       90,000 บาท     
      รายจา่ยเกี่ยวเ บิั า า้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 
    - โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ          จํานวน     60,๐
    - โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา           จํานวน     ๒๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  จํานวน     ๑๐,๐๐๐ บาท 

  ๒.๒ งบเงนิอุดหนุน             รวม        18,000 บาท    
  เงินอุดหนนุ                       รวม        18,000 บาท      
   เงนิอุดหนุนกิจ ีเ่ป    

    - โครงการอิสลามศึกษา        
   ๓. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว         รวม      780,000 บาท     
    ๓.๑ งบดาํเนนิงาน                      รวม      700,000 บาท     
    ค่าใช้สอย               รวม      700,000 บาท     
    รายจ่ายเกีย่ว บการปฏิบ า้ล ะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 - โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light          จํานวน    7๐๐,๐๐๐
  ๓.๒ งบเงนิอุดหนุน             รวม        80,000 บาท  
  เงินอุดหนนุ                       รวม        80,000 บาท    
  เงินอุดหนนุส่ว กา      

 - โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34
   ประจําปี 2563 

    - โครงการจัดงาน “  
     ประจําปี 2563 

                             ตั้งไว้   2,991,500 บาท

ะจ ) 

  
ง 

้าง 

ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก

          จํานวน      15,000 บาท 
ปฏิบัต านนอก ลาราช าร  

1  - 

   1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา        รวม    1,945,500 บาท 
      1.1 งบบุคลากร            รวม    1,599,000 บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายปร ํา           รวม    1,599,000 บาท 
   - เงินเดือนพนักงาน            จํานวน 1,373,600 บาท 
   - เงินประจําตําแหน่ง            จํานวน      42,000 บาท 
   - ค่าตอบแทนพนักงานจ้า           จํานวน    171,400 บาท 
   - เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ           จํานวน      12,000 บาท 
      1.2 งบดําเนินงาน            รวม       346,500 บาท 
      ค่าตอบแทน            รวม       202,000 บาท 
   - ค่าตอบแทนผู้ป ่         จํานวน  20,000 บาท 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - ค่าเบ้ียประชุม   
   - ค่าตอบแทนการ ิง เว ก         จํานวน        5,000 บาท 
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   - ค่าเช่าบ้าน             จํานวน  102,000 บาท 
ารศึกษาบุตร  

ใ ้ได้มาซ บริการ
0,000 บาท 

 
ับการปฏิบ ิราชการที่ไม่เข ลักษณ

00 บาท 

หล่อลื่น 

รงส ้างพื้นฐาน  

้ได้มาซ ิการ
         จํานวน    50,000 บาท  

 
 

  
้าง   

ะและข ส่ง 

่อสร้าง 
าธาร ูปโภค 

          จํานวน  191,000 บาท 

           จํานวน    50,000 บาท 
ค่า K) 

านก รเกษต

 
   - เงินช่วยเหลือก           จํานวน    60,000 บาท 
     ค่าใช้สอย              รวม       81,500 บาท 
     รายจ่ายเพื่อ ห ึ่ง       
   - ค่าโฆษณาและเผยแพร่           จํานวน    2
   - ค่าเบ้ียประกันภัย            จํานวน  1,500 บาท 
   - ค่าจ้างเหมาบริการ            จํานวน    10,000 บาท 
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องก ัต ้า ะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.           จํานวน    30,0
   - ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม            จํานวน    20,000 บาท 
     ค่าวัสดุ               รวม       63,000 บาท 
   - วัสดุสํานักงาน              จํานวน    20,000 บาท 
   - วัสดุเช่ือเพลิงและ           จํานวน    10,000 บาท 
   - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่           จํานวน      3,000 บาท 
   - วัสดุคอมพิวเตอร์            จํานวน    30,000 บาท 
     2. งานก่อสร้างโค ร          รวม  1,046,000 บาท 
     2.1 งบดําเนินงาน             รวม     755,000 บาท 
     ค่าใช้สอย                       รวม      400,000 บาท 
     รายจ่ายเพื่อให ึ่งบร  
   - ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
   - ค่าจ้างเหมาบริการ            จํานวน  150,000 บาท  
   - ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม          จํานวน  200,000 บาท 
     ค่าวัสดุ           รวม     355,000 บาท 
   - วัสดุก่อสร             จํานวน  250,000  บาท 
   - วัสดุยานพาหน น           จํานวน      5,000 บาท 
   - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น           จํานวน  100,000  บาท 
     2.2 งบลงทุน            รวม     291,000 บาท 
     ค่าที่ดินและสิ่งก           รวม     291,000  บาท 
    ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งส ณ
   - โครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล.ถนนสาย
     พบ.ถ.36-002 หมู่ที่ 1 ตําบลบางขุนไทร 
   - ค่าจ้างออกแบบค่าจ้างควบคุมงาน  
   - เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (         จํานวน    50,000 บาท 
                                          10. แผนง า ร      ตั้งไว้    208,000 บาท 
   1. งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้          รวม     208,000  บาท 
     1.1 งบดําเนินงาน            รวม     208,000 บาท 
     ค่าใช้สอย             รวม     208,000  บาท 
     รายจ่ายเพื่อให ึ่งบร  ้ได้มาซ กิาร

         จํานวน  200,000  บาท   
ับการปฏิบ ิราชการที่ไม่เข ลักษณ

00 บาท 
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   - ค่าจ้างเหมาบริการ   
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องก ัต ้า ะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   - โครงการปลูกป่าทดแทน            จํานวน      8,0



  สําหรับรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ตามเอกสาร   

ประธานสภาฯ ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

รายจ่าย 
ที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ก็ขอให้ที่ประชุมได้
ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีฉบับดังกล่าวต่อไป 
ตามท่ีคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําป
ให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทรได้พิจารณาน้ัน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 45 วรรคสาม 
กําหนดไว้ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ  
ที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน” ดังน้ัน ที่ประชุมสภา อบต.จะต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณแบ่งเป็นสามวาระ วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ีสาม  
ขั้นลงมติ      
    และเพ่ือให้                      การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด จึงขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา วาระที่หน่ึง คือ 
ขั้นรับหลักการ ซึ่งสมาชิกสภา อบต. สามารถอภิปรายได้ในวาระน้ี หลังจากน้ันจะขอมติ ที่ประชุมว่าจะ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ฉบับน้ีหรือไม่        
ก็ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ที่มีความประสงค์จะอภิปรายในวาระน้ี ขอเชิญครับ       
 ได้ร่วมกันพิจารณา โดยมีการซักถามและตอบคําถามกันพอสมควร ที่ประชุมจึงมีมติเห

 

ที่ประชุม           ็นชอบรับหลักการ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 วาระที่หน่ึง จํานวน 16 เสียง     
และงดออกเสียง จํานวน 1 เสียง 
เมื่อที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทรประธานสภาฯ    ได้มีมติเห็นชอบและรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖3 วาระที่หน่ึง ไปแล้วน้ัน ต่อไปในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ประธานสภา อบต.จะต้องจัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาอีกครั้งหน่ึง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๘ คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๓ (๑) และข้อ ๑๐๕ (๓) สภาองค์การบริหารส่วนตําบล จะต้องเลือกสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ก็ขอให้ที่ประชุมได้
ร่วมกันพิจารณาและเสนอรายช่ือสมาชิกสภา อบต. ผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 โดยในการดําเนินการคัดเลือกให้นําแนวทางการ
เลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ฉบับดังกล่าว ข้อ ๑๒ มาใช้ในการคัดเลือกโดยอนุโลม ก็ขอให้ที่
ประชุมสภา อบต. ได้พิจารณากําหนดจํานวนของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
และพิจารณาเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ พร้อมกําหนดวันแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีว่าจะให้เสร็จสิ้นวันใด ก็ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
ต่อไป 
 ได้ร่วมที่ประชุม           กันพิจารณาและได้ดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ตามแนวทางของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.2554) โดยที่ประชุมสภา อบต.ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
จํานวนสามคน และที่ประชุมได้ดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรทีละหน่ึงคน โดยมีผู้
เสนอรายช่ือเพียงครั้งละหนึ่งคนและมีผู้รับรองถูกต้องครบถ้วน ซึ่งผู้ที่ถูกเสนอรายช่ือที่ประชุมได้มีมติ
เป็นเอกฉันท์คัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 จํานวน 16 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 1 เสียง รายละเอียด ดังน้ี 
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คนที่หนึ่ง นายไสว ปรียานนท์ สมาชิก ต.บางขุนไทร หมู่ที่ 6 ผู้เสนอคือ นายชุมพล คอเหล่ียม 
       

สภา อบ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 โดยมีสมาชิกสภา อบต.รับรองครบถ้วนถูกต้อง จํานวน ๒ ท่าน คือ  
(๑)นายนาวิน นิลพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 และ (๒)นายภิญโญ มีวาสนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
คนที่สอง นายสํารวย นาคนคร สมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร หมู่ที่ 9 ผู้เสนอคือนายชัยพฤกษ์ อุทารไทร 

 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 โดยมีสมาชิกสภา อบต.รับรองครบถ้วนถูกต้อง จํานวน ๒ ท่าน คือ  
(๑)นายณรงค์ โต๊ะมิ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 และ (๒)นายสังข์กร สุขกันตะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
คนที่สาม นางอรษา จันทรโชติ สมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร หมู่ที่ 5 ผู้เสนอคือ นายชัยรัตน์ เล็กน้อย

        

 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 โดยมีสมาชิกสภา อบต.รับรองครบถ้วนถูกต้อง จํานวน ๒ ท่าน คือ        
(๑)น.ส.พิมพ์ประไพ จงดี สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2 และ(๒)นายไสว ปรียานนท์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6 
และกําหนดระยะเวลาการย่ืนเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ได้ต้ังแต่วันที่ 

  

13 สิงหาคม ๒๕๖2 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖2 และกําหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ มาประชุมเพ่ือทําการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖2 
ได้นําปรึกษาคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบปรเลขานุการสภาฯ ะมาณ และได้มีการกําหนดนัดวันประชุมเพ่ือ

ที่ประชุม 
       ภาฯ มายให้สมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรและผู้เก่ียวข้องทุกท่าน มาเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณา

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในวันที่ 15 สิงหาคม 
๒๕๖2 ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปลัด อบต.บางขุนไทร และหากมีสมาชิกสภา อบต. 
บางขุนไทรท่านใด ที่จะย่ืนเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ก็ขอให้มาช้ีแจง
ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย และหลังจากเลิกการประชุมสภา อบต.บางขุนไทรในวันน้ี ผมขอนัด
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณทั้งสามท่าน เพ่ือทําการเลือกประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ที่กําหนดต่อไป 
รับทราบ 

ประธานส ผมขอนัดห
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (วาระที่สองและวาระที่สาม) 
ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖2 คร้ังที่ ๒/๒๕๖2 ในวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖2 
เวลา 13.30 น. และหากสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรท่านใด มีความประสงค์จะเสนอขอแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ก็ให้ส่งหนังสือขอแปรญัตติไปยังคณะกรรมการแปรญัตติ        
ได้ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖2 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖2 และหากมีสมาชิกสภาอบต.บางขุนไทร
ท่านใด ที่ได้ย่ืนเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เอาไว้ ก็ขอให้มาช้ีแจงในวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ในวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปลัด อบต.บางขุนไทรด้วย  
รับทราบ  

      

       ทีป่ระชมุ 
ระท่ี ๔ระเบยีบวา เร่ืองอ่ืน ๆ   

 อบต.ท่านใดหรือผู้ใดที่จะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ หรือซักถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
สัมพันธ์และ

ที่ประชุม 
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ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภา
นายก อบต.    เร่ืองไฟทางสาธารณะที่เกิดการขัดข้องและดับบ่อย ฝากให้สมาชิกสภา อบต.ช่วยกันประชา

ช้ีแจงให้ประชาชนได้รับทราบ ว่าการดําเนินการแก้ไขต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเวียนมาแก้ไขให้ 
อบต.บางขุนไทร เน่ืองจากช่างไฟฟ้าของ อบจ.ต้องรับผิดชอบในการแก้ไขไฟทางสาธารณะทั้งจังหวัด 
ประกอบกับตอนน้ีอยู่ในช่วงฤดูฝน ดังน้ันไฟทางสาธารณะจะเกิดการขัดข้องและดับบ่อยมาก ก็ขอให้
ช่วยกันประชาสัมพันธ์และช้ีแจงให้ประชาชนได้รับทราบตามน้ีด้วย 
รับทราบ 



   
        ระธานสภาฯ ิกสภา อบต.บางขุนไทรท่านใด หรือมีผู้ใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือซักถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

  

ปิดการประชุมเวล

ป มีสมาช
(ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
สภา อบต.ในวันน้ี และขอแจ้งเน้นยํ้าสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่านอีกคร้ัง ในวันที่ 21 สิงหาคม 
๒๕๖2 เวลา 13.30 น. ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน มาเข้าร่วมประชุมสภา อบต.  
โดยพร้อมเพรียงกันด้วย สําหรับสมาชิกสภา อบต.ท่านใด ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันน้ี ก็ขอให้ทาง
ฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ทําหนังสือแจ้งขอเชิญประชุมในคร้ังหน้าด้วย ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งและขอ
ปิดการประชุม 
า 15.30 น.   

 
                       (ลงช่ือ) จ.อ.                       ผู้จดรายงานการประชุม 

   
ลบางขุนไทร 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม    

          (ลงช่ือ)                          กรรมการ    

        (ลงช่ือ)                          กรรมการ  

                       กรรมการ              

                 (ลงช่ือ)                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

ลบางขุนไทร 

                         (อนันต์ พันธ์ุบ้านแหลม) 
                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบ
 
    
    

                  (นายชุมพล คอเหลี่ยม) 
 
  
                   (นายสํารวย นาคนคร) 
  
          (ลงช่ือ)   

            (นางอรษา  จันทรโชติ)   
 

                           (

              
นายจรินทร์  เดชปาน) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบ
 

 

 

 

 

 

 

-  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖2 ครั้งที่ 2/2562 

                (ลงช่ือ)             งรายงานการประชุม 
                           

ลบางขุนไทร 

   เมื่อวันที ่21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2 ได้มีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามญั สมัยที ่3 
   ประจําปี ๒๕๖2 ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2 (ฉบับน้ี) เรียบร้อยแล้ว 

                
   

 

         ผู้รับรอ
                        (

                                   
นายจรินทร์ เดชปาน) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบ
 

 



  
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค ิหารส่วนตําบลบางขุนไทร 

   
ณ  ห้องประช   

                           ผู้มาประชุม

์การบร
๓ สมัยสามญั สมยัที่ ประจําปี ๒๕๖2 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖2  
วันที่ ๒1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2  

ุมอง ําบลบางขุนไทร
--------------------------- 

ค์การบริหารส่วนต

 
 

 ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ ลําดับที ่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล
๑  นายจรินทร ์ เดชปาน

ิม พรามน้อย
 ประธานสภา   ขาดประช อบต. 

านสภา อบ
- ุม 

าดประชุม ๒  นายเฉล
 จ.อ.อนันต์ 

 ต. รองประธ
เลขานุการสภา อบต

   - ข
 ๓ พันธ์ุบ้านแห

มีวาสนา 
ลม .  อน

 ภิญโญ
ันต์ ุ์บ้านแหลมพันธ  

๔  นายภิญโญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  มีวาสนา  
๕  นายสมเกียรติ ียชีวิต พงษ์พนัธ ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑  

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
ว่าง เส

๖  น.ส.พิมพ์ประไพ
 นายชัยพฤกษ์ 

 ะไพจงดี  พิมพ์ปร  จงดี  
๗ อุทารไทร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  - ขาดประชุม 
๘  นายนาวิน นิลพันธ์ 

สินสวัสด์ิ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  นาวิน นิลพันธ์  

๙  นายไพรัช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  ไพรัช 
 ณรงค ์

สินสวัสด
โต๊ะมิ 

ิ ์  
๑๐  นายณรงค์ โต๊ะมิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  
๑
๑๒ 
๑  นางอรษา จันทรโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  อรษา จันทรโชติ  

 นายสังข์กร สุขกันตะ 
กลิ่นน้อย 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  - ขาดประชุม 
๑๓  นายหยด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  หยด กลิ่นน้อย  
๑๔  นายไสว ปรียานนท์ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  ไสว ปรียานนท

เล็กน้อย 
 

๑๕  นายชัยรัตน์ ์ เล็กน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  ชัยรัตน  
๑๖  นายอรรถพล

 นายชุมพล 
  รุ่งสว่าง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  อรรถพล

 ชุมพล 
รุ่งสว่าง  

๑๗ คอเหลี่ยม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ คอเหลี่ยม
๑๘  นายสํารวย นาคนคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  สํารวย นาคนคร  
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
โชยา 

 ําฤทธ์ิ วปลั่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  ส ผิวขา
๒๓  นายเสนาะ 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  
20     
21     
22     
23     
24     
25     
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 
สมัยสามญั สมยัที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖2   

ครั้งที่ ๒/๒๕๖2 
วันที่ ๒1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2 

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

 
เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
เลขานุการสภาฯ เรียน ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เคารพ วันน้ีเป็นการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 

2562 ครั้งที่ 2/2562 บัดน้ี สมาชิกสภาท้องถ่ิน ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตําบลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง      
ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งน้ีด้วย และขณะน้ีได้เวลาตามกําหนดนัดหมายในการประชุมแล้ว       
คือเวลา 13.30 น. แต่เน่ืองจากในวันน้ีประธานสภา อบต.และรองประธานสภา อบต. ติดภาระกิจ       
ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 26 กําหนดไว้ว่า เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมาครบองค์ประชุมแล้ว แต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่
อยู่ในที่ประชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่
ประชุมคราวนั้นเป็นประธานที่ประชุมช่ัวคราว เพ่ือดําเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเองเป็น
ประธานที่ประชุมคราวน้ัน โดยให้เสนอช่ือและลงคะแนนด้วยวิธียกมือ ถ้าในระหว่างการเลือกต้ัง
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เข้ามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหน้าที่ 
ก็ให้ระงับการเลือกหรือถ้าเลือกได้แล้วก็ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นอันพ้นหน้าที่ และให้นําความในข้อ 7     
และข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

                        ซึ่งในที่ประชุมในวันน้ี สมาชิกสภา อบต.ที่มีอายุมากที่สุดและอยู่ในที่ประชุม คือ นายไพรัช สินสวัสด์ิ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 จึงขอเชิญท่านขึ้นทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมช่ัวคราว เพ่ือทําหน้าที่
ดําเนินการให้สมาชิกสภา อบต.เลือกกันเองเป็นประธานในที่ประชุมสภา อบต.ครั้งน้ีต่อไป 

ประธานท่ีประชุมชั่วคราว และเพ่ือให้การประชุมสภา อบต.บางขุนไทร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด ก็ขอให้ที่ประชุมได้เสนอรายช่ือสมาชิกสภา อบต.ที่เห็นสมควรเป็น
ประธานที่ประชุมคราวนี้ ขอเชิญเสนอรายช่ือได้ครับ 

นายณรงค์ โต๊ะมิ    ผมขอเสนอนายชัยรัตน์ เล็กน้อย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 เป็นประธานที่ประชุมคราวน้ี และสมาชิก
สภา อบต.รับรองถูกต้องครบถ้วน จํานวน 2 ท่าน คือ (1) นายนาวิน นิลพันธ์ สมาชิกสภา อบต.      
หมู่ที่ 3 และ (2) นายสํารวย นาคนคร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9  

ประธานท่ีประชุมชั่วคราว มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด เห็นสมควรที่จะเสนอรายช่ือสมาชิกสภา อบต.ท่านอ่ืน เป็นประธาน
ที่ประชุมคราวนี้อีกหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีการเสนอรายช่ือสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร เพ่ือเป็นประธานท่ีประชุมคราวนี้เพ่ิมอีก 
ประธานที่ประชุมชั่วคราว ถ้าที่ประชุมไม่มีการเสนอรายช่ือสมาชิกสภา อบต. เพ่ือเป็นประธานท่ีประชุมคราวนี้เพ่ิม

เป็นอันว่า นายชัยรัตน์ เล็กน้อย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ได้รับเลือกประธานที่ประชุมคราวนี้ และขอ
เชิญท่านขึ้นทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เพ่ือดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ประธานท่ีประชุม   ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ที่เลือกผมเป็นประธานที่ประชุมคราวนี้ สําหรับวันน้ีเป็นการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2562 คร้ังที่ 2/2562 เมื่อสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร 
มาเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน ที่มา
เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ในคร้ังน้ีด้วยความยินดีย่ิง ผมขอเปิดประชุมสภา อบต.บางขุนไทร
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  

ระเบยีบวาระที่ ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานท่ีประชุม   สําหรับวันน้ีไม่มีเร่ืองแจ้ง      
ที่ประชุม             รับทราบ                

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธานท่ีประชุม ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 

ประจําปี ๒๕๖2 ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 ประชุมเมื่อวันที่ ๑3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2 ว่าจะมีผู้ใดขอแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมสภาฯฉบับดังกล่าวหรือไม่ หลังจากน้ันจะได้ขอมติที่ประชุม  

ที่ประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง 
และที่ประชุมได้มีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2     
ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 เมื่อวันที่ ๑3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2   

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (ค้างพิจารณา) 
                        ๓.๑ ญัตติเรื่องการพจิารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  
                             (ในวาระที่สองและวาระทีส่าม)   
ประธานที่ประชุม    ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร ได้มีมติให้ความเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (วาระที่หน่ึง) ไปแล้วน้ัน ในคราวประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562    
และที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี เพ่ือให้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 น้ัน 

                             บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ได้ประชุมพิจารณา
รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จสิ้นแล้ว        
เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 และได้แจ้งให้ทราบว่าในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีฉบับดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรท่านใด ย่ืนเร่ือง
เสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯแต่อย่างใด และในส่วนของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีเอง ก็ไม่มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 แต่อย่างใด และได้มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมแห่งข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามท่ีคณะผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา อบต.บางขุนไทร ดังน้ัน 
เป็นอันว่า วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ไม่มีการขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
และให้คงร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ก็ขอแจ้งให้ที่
ประชุมสภา อบต.บางขุนไทรได้รับทราบ   

ที่ประชุม รับทราบและไม่มีการขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 และได้มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ตามท่ีคณะผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา อบต.บางขุนไทร 
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ประธานที่ประชุม   ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖

3 วาระที่สาม ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบ ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ลงมติว่าจะให้ผ่าน
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หรือไม่ ผมขอมติจากที่ประชุม
สภา อบต.บางขุนไทรด้วยครับ  

ที่ประชุม ได้มีมติให้ความเห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563     
วาระที่สาม จํานวน 14 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 1 เสียง และให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนําร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องเสนอ
นายอําเภอบ้านแหลมได้พิจารณาลงนามอนุมัติ และหลังจากน้ันเสนอให้นายก อบต.บางขุนไทร       
ลงนามเพ่ือประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
คือ ต้ังแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป   

ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องอ่ืน ๆ   
ประธานท่ีประชุม   มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือซกัถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นายก อบต. ด้วย อบต.บางขุนไทร ได้กําหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจําปี          

งบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้กล้า
แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา และเป็นการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาให้สมตามวัยเป็นไปตามมาตรฐาน และเพ่ือให้เด็กๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและยังเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ แห่ง รวมถึง
ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเพ่ือให้การจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็กสัมพันธ์ในคร้ังน้ี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสําเร็จลุล่วงตามวัตถุของโครงการฯ อบต.    
บางขุนไทร จึงขอเชิญสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมและชมการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕62 ในวันศุกร์ที่ ๒3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

ที่ประชุม    รับทราบ 
ประธานที่ประชุม   ด้วย ทางสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี) มีเร่ืองจะแจ้งเพ่ือให้ที่ประชุมสภา อบต.

พิจารณาให้ความเห็นชอบ สําหรับรายละเอียดขอเชิญหัวหน้าสถานีฯ ที่ 6 ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
หัวหน้าสถานีฯ ที่ 6 ด้วย สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 6 (เพชรบุรี) ได้จัดพ้ืนที่โครงการคณะกรรมการนโยบาย

ที่ดินแห่งชาติ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งของตําบลบางขุนไทร จํานวน 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
(1) หมู่ที่ 2 บ้านบางขุนไทร จํานวน 8 ครัวเรือน เน้ือที่ประมาณ 1-2-49 ไร่ 
(2) หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคี (จุดที่ 1) จํานวน 2 ครัวเรือน เน้ือที่ประมาณ 0-0-24 ไร่ 
(3) หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคี (จุดที่ 2) จํานวน 46 ครัวเรือน เน้ือที่ประมาณ 10-3-94 ไร่ 
  รวมพ้ืนที่จัดพ้ืนที่จากการประชุมโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ของตําบลบางขุนไทร 
เน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 12-1-67 ไร่ จึงขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการดําเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ในเขตพ้ืนที่ตําบลบางขุนไทรต่อไป  

ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณา โดยมีการซักถามและตอบข้อซักถามกันพอสมควร ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร  
จึงมีมติให้ความเห็นชอบในการดําเนินงานตามโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ตามที่
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี) เสนอ จํานวน 14 เสียง และงดออกเสียง 
จํานวน 1 เสียง  
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆหรือซักถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

(ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมสภา 
อบต.บางขุนไทร ในวันน้ี ขอปิดการประชุม 

  ปิดการประชุมเวลา 15.30 น.   
                   
                                                                   (ลงช่ือ) จ.อ. อนันต์ พนัธุบ์้านแหลม ผู้จดรายงานการประชุม 
                        (อนันต์ พันธ์ุบ้านแหลม) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

      (ลงช่ือ)    ชุมพล คอเหลี่ยม กรรมการ   
                 (นายชุมพล คอเหลี่ยม) 
 
        (ลงช่ือ)    สํารวย นาคนคร  กรรมการ   

                 (นายสํารวย  นาคนคร)  
         

        (ลงช่ือ)   อรษา จันทรโชติ   กรรมการ   

                 (นางอรษา  จนัทรโชติ)                    (ลงช่ือ)  ชัยรัตน ์ เล็กน้อย ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (
         
 

นายชัยรัตน์  เล็กน้อย) 
ประธานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 

 
 
 
 
 

 
 
 

- ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร สมัยวิสามัญ สมัยที ่3 ประจําปี 2562 
  ครั้งที ่1/2562 เมื่อวันที่...........เดือน กันยายน พ.ศ.2562 ได้มีมติรับรองบันทึกรายงาน  
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕62 ครั้งที่ ๒/๒๕62 เมื่อวันที่ ๒1 เดือน 
  สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 (ฉบับน้ี) เรียบร้อยแล้ว 
 

             (ลงช่ือ)                         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                       (
                      

นายจรินทร์  เดชปาน) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 
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