
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 

ครั้งที่ ๑/๒๕63 
เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕63 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
----------------------------- 

 
 

                            ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

๓ จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม เลขานุการสภา อบต.  อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม  
๔ นายภิญโญ มีวาสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  ภิญโญ มีวาสนา  
๕ นายสมเกียรติ พงษ์พันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  ว่าง  เสียชีวิต 
๖ น.ส.พิมพ์ประไพ จงดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  พิมพ์ประไพ จงดี  
๗ นายชัยพฤกษ์ อุทารไทร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  ชัยพฤกษ์ อุทารไทร  
๘ นายนาวิน นิลพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  นาวิน นิลพันธ์  
๙ นายไพรัช สินสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  -  ขาดประชุม 

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

ล าดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ          รุ่งเพียร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สุชาติ          รุ่งเพียร  
๒ นายสมศักดิ์        สอนขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมศักดิ์        สอนขาว  
๓ นายทองมาก       รอดยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล - ติดประชุม 
๔ นายนิพนธ์          เพชรแสงสว่าง เลขานุการนายก อบต.บางขุนไทร นิพนธ์      เพชรแสงสว่าง  
๕ นางพิชยา          พิชญดลย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พิชยา         พิชญดลย์  
๖ นายมนู             ไข่มุกข์ ผู้อ านวยการกองช่าง มน ู            ไข่มุกข์  
๗ นายเอกธนัช       รอดยิ้ม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เอกธนัช       รอดยิ้ม  
๘ น.ส.ธัญญ์นรี       มากช่วย หัวหน้าส านักปลัด ธัญญ์นรี       มากช่วย  
๙ นายรุ่งอรุณ        ตู้ประดับ วิศวกรโยธา รุ่งอรุณ        ตู้ประดับ  

๑๐ น.ส.ขวัญเรือน     โชยา นักวิชาการพัสดุ ขวัญเรือน     โชยา  
๑๑ น.ส.นุชจรี          สุขเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นุชจรี          สุขเกษม  
๑๒ น.ส.กนกวรรณ    วันแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี กนกวรรณ    วันแก้ว  
๑๓ น.ส.ชุติมา          บุญยืน นักจัดการงานทั่วไป - ลาพักผ่อน 
๑๔ นางฐิติมา           ทับศร ี นักทรัพยากรบุคคล ฐิติมา           ทับศร ี  
๑๕ น.ส.ประทุม        นุชอ่อง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ประทุม        นุชอ่อง  
๑๖ น.ส.กุลธิดา        ราญไพร นายช่างโยธา กุลธิดา        ราญไพร  
๑๗ นายจิรศักดิ์        ปรางค์ภูผา นักการ  จิรศักดิ์        ปรางค์ภูผา  
๑๘ นายอภิชาติ        หลินบุตร ผู้ช่วยช่างโยธา อภิชาติ        หลินบุตร  
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บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 
ครั้งที่ ๑/๒๕62 

เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕63 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

---------------------- 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เลขานุการสภาฯ เรียน ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีเคารพ วันนี้เป็นการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563  

ครั้งที่ 1/2563 บัดนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนต าบลผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุม  
ครั้งนี้ด้วย และขณะนี้ได้เวลาตามก าหนดนัดหมายในการประชุมสภาแล้ว คือเวลา 09.30 น. กระผม     
ในฐานะเลขานุการสภา อบต.บางขุนไทร ขอเรียนเชิญนายจรินทร์ เดชปาน ประธานสภา อบต.บางขุนไทร 
ได้ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ   

ประธานสภาฯ       วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น 
มาเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมรับฟังการประชุม
สภาในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ขอเปิดการประชุมสภา อบต.บางขุนไทร และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ส าหรับในวันนี้ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม             รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔                               

ประจ าปี ๒๕62 ครั้งที่ ๑/๒๕62 ซึ่งประชุมไปเม่ือวัน ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕62 ว่าจะมีผู้ใดขอ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมฯหรือไม่ หลังจากนั้นจะขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบ บันทึกรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง     
และได้มีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.บางขุนไทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕62 
ครั้งที ่๑/๒๕62 เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕62   

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ 3.1 เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม   
นายก อบต.         ตามท่ี กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลต าบล) เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563  

                          กระทรวงมหาดไทย ไดพิ้จารณาแล้วเหน็ว่า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
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   ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89/1 ก าหนดว่า “ ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไทยและจ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ โดยมีความจ าเป็นต้อง
ใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้อง
ด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสารองเงินสะสม  ตามข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวง
มหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสม
ได้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ” ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติได้ รายละเอียด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว0813 ลงวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563 ที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว  
 อบต.บางขุนไทร จึง แจ้งการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงิน 250,000.-บาท 
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ให้มีบุคลากร        
ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัยต่างๆ โดยอาศัย อ านาจ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว0813 ลงวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563      
เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีเสนอใหม่  
  4.๑ ญัตติ เรื่องการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี 2563 และวันเริ่มสมัย
ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖4  

ประธานสภาฯ       ตามท่ี สภา อบต.บางขุนไทร ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบก าหนดให้ระหว่างวันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 
๒๕63 เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  ๒๕63 ซึ่งเป็นการก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ตามมาตรา  ๕๓ วรรคแรก  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน)  ได้ก าหนดไว้ว่า  “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ 
หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด แ ต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  และวันเริ่มสมัยประชุมสภา
สมัยสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และควรจะอยู่ในช่วงวันที่เท่าใดของแต่      
ละสมัยประชุม  และสมัยประชุมสภาสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ ตามมาตรา ๕๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลฯ ฉบับดังกล่าว 

                              ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  ๒๕63 ก็ขอให้ที่ประชุ มได้ร่วมกัน
พิจารณาว่าภายในปี พ.ศ.๒๕63 ที่ประชุมจะก าหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญไว้อีกก่ีสมัย  ระหว่าง
วันที่เท่าใด  และวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ า ปี ๒๕๖4 จะก าหนดไว้ระหว่างวันที่เท่าไร      
และแต่ละสมัยให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน ก็ขอให้ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 
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ที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ได้ตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.ที่อยู่ในที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 17 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม และ ได้ร่วมกันพิจารณา โดยมีการซักถามและตอบข้อ
ซักถามกันพอสมควร จึง มีมติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี  ๒๕63 และวันเริ่ม
สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖4 ไว้ดังนี้ 

    สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕63 ได้ก าหนดเพ่ิมอีก ๓ สมัย คือ 
    สมัยท่ี ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕63    
    สมัยท่ี ๓ ระหว่างวันที่ ๑3 - ๒7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕63 
    สมัยท่ี ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕63 
    สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖4 
    สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖4   

 สรุปที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้มีมติเห็นชอบ และได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ๒๕63 
เพ่ิมอีก ๓ สมัย  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  ประจ า ปี ๒๕๖ 4 ซึ่งร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบ      
ให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ในช่วงวัน/เดือน/ปี ตามข้างต้น จ านวน  16 เสียง และงดออกเสียง  
จ านวน 1 เสียง   

ประธานสภาฯ 4.2 ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไขเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) ก็ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายก อบต. ตามที่ อบต.บางขุนไทร ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) และได้มีการแก้ไข 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงไปแล้ว จ านวน 1 ฉบับ แต่ เนื่องจาก อบต.บางขุนไทร  มีความประสงค์          
จะด าเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ อบต.บางขุนไทร ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย       
ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  และขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ  

                       ดังนั้น อบต.บางขุนไทร จึงมีความจ าเป็น จะต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2565) 
แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เพ่ือโครงการที่มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไปตามจ านวนเงินงบประมาณและสอดคล้องกับระยะเวลา
ของปีงบประมาณท่ีด าเนินการจริง  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25 61 ข้อ 21 ก าหนดให้การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
2561 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็น  และเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะด าเนินการ  ตามโครงการ
พัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน  ตาม ข้อ 22/1       
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง  ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 ด้วย  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย  ไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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และข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  ดังนั้น อบต.บางขุนไทร  จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 2) ให้ที่ประชุมสภา อบต.     
บางขุนไทรพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้     

                                                  ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) 
               แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) 

                เพิ่มเติมโครงการ 
              โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
              วัตถุประสงค์  
              - เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ อบต.ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่  ช่วยเหลือเจ้า 

พนักงานในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ได้อย่างมีสิทธิภาพ 
                        - เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น 
                        - เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์  
                         - เพ่ือสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาง 904 วปร.ในระดับพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ  

ความรู้ 
       เป้าหมาย  
       - ผู้เข้ารับการอบรม จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 50 คน/รุ่น 

                        - ผู้สังเกตการณ์ จ านวน 10 คน/รุ่น (ถ้ามี) 
         งบประมาณ ปี พ.ศ.2563 – ปี พ.ศ.2565 จ านวน 250,000 บาท 
         หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปลัด  

เปลี่ยนแปลงโครงการ  
จากเดิม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 สายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์  (พบ.ถ.36-001) 
กม.ที่ 0+065–กม.ที่ 0+757 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.40 เมตร                  
ยาว 107.00 เมตร ลึก 0.25-0.35 เมตร ปี 2563 งบประมาณ 236,000.-บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 สายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.
36-001) กม.ที่ 0+682–กม.ที0่+757 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 113.00 เมตร ลึก 0.25-0.35 เมตร ปี 2563 งบประมาณ 239,000.-บาท 

 ซ่ึงในส่วน ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร ได้น าเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นได้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้ว ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ก็ขอให้ที่ประชุมสภา  อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) รายละเอียด
ตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ ตามท่ี นายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ก็ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร  ได้ร่วมกัน
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) 
หลังจากนั้น จะขอมติจากท่ีประชุมสภา อบต.บางขุนไทรต่อไป 
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ที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ได้ตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.ที่อยู่ในที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วม

ประชุม จ านวน 17 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม และ ได้ร่วมกันพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-พ.ศ.2565) แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) โดยมีการซักถามและตอบข้อซักถามกัน
พอสมควร ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร จึงมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
พ.ศ.2565) แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) จ านวน  16 เสียง  และงดออกเสียง  จ านวน       
1 เสียง  

ประธานสภาฯ 4.3 ญัตติเรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายก อบต.           ด้วย อบต.บางขุนไทร มีความจ าเป็นที่จะขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 เนื่องจาก งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการ
เบิกจ่าย และ เพ่ือให้มีความเหมาะสม เกิดความประหยัดคุ้มค่าแก่ทางราชการ 
   ดังนั้น อบต.บางขุนไทร จึงขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕6 3 เพ่ือด าเนิน การจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ ใช้ในราชการ  
รายละเอียดดังนี้  
โอนเพิ่มงบประมาณ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 224,000.-บาท ดังนี้ 
 1. ส านักงานปลัด ขอโอนเพิ่มงบประมาณ เป็นเงิน 224,000.-บาท และขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย จ านวน 1 รายการ รายละเอียด ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป   
หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
1. เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย งบประมาณเดิมตั้งไว้ เป็นเงิน 220,000.-บาท ขอโอนเพิ่ม 
จ านวนเงิน 244,000.-บาท รวมเป็นงบประมาณตั้งจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น 464,000.-บาท และขอ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (เดิม) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย จ านวน 4 ชุด      
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. เป็นเครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพ่ิมลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่ง 
2. มีสายอากาศส าหรับภาครับ 
3. ล าโพงฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว ปากและไส้ล าโพงท าด้วยอลูมิเนียมก าลังขับไม่ต่ ากว่า 60 วัตต์ 
4. มีแผงรองรับเครื่องรับวิทยุพร้อมอุปกรณ์จับยึด  

- ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 163 ล าดับที่ 2 
             ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ใหม่) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย จ านวน 8 ชุด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นเครื่องรับ ยูเฮชเอฟ (UHF) 420.200 เมกกะเฮิร์ซ  (MHz) มีซีลยางกันน้ าได้ มีขั้วติดแท่นเป็นโลหะ

ชุบกันสนิมภายในเครื่องเดียวกัน ประกอบด้วย 
- ชุดรับสัญญาณ ยูเฮชเอฟ (UHF) 420.200 เมกกะเฮิร์ซ  (MHz) 
- ชุดภาคขยาย ดิจิตอล คลาส ดี 100 วัตต์ อาร์เอ็มเอส (Digital Class D 100w RMS) 
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- ชุดจ่ายไฟ มีช่องเลือกต่อไฟ เอซี 220 โวลต์, แบตเตอรี่,โซล่าเซลล์ (AC 220V, Battery, Solar Cell) 
- เสาอากาศรับสัญญาณยากิ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 อี (E) พร้อมสายอากาศ ชนิด อาร์จี-58 (RG-58) 
- ล าโพงฮอร์น ก าลังขับไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ 
- อุปกรณ์เบรกเกอร์, สายไฟ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
  *ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน     

ครุภัณฑ์    
  *เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 163 ล าดับที่ 2 
ขอโอนลดงบประมาณ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 244,000.-บาท ดังนี ้   
1. โอนลดงบประมาณ จากส านักงานปลัด เป็นเงิน 244,000.-บาท รายละเอียด ดังนี ้ 
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินทั้งสิ้น 70,000.-บาท 
ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 2,650.-บาท คงเหลืองบประมาณ 67,350.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้
เป็นเงิน 40,000.-บาท คงเหลืองบประมาณ จ านวน 27,350.-บาท 

             ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต. งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น 220,000.- บาท ด าเนินการ

เบิกจ่ายไปแล้ว 68,722.90 บาท คงเหลืองบประมาณ 151,277.10 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
เป็นเงิน 54,000.-บาท คงเหลืองบประมาณ จ านวน 97,277.10 บาท 
หมวดค่าวัสดุ  
ประเภท วัสดุส านักงาน  งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.-  บาท ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 
13,250.-บาท คงเหลืองบประมาณ 236,750.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน 70,000.-บาท     
คงเหลืองบประมาณ จ านวน 166,750.- บาท 

             ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.- บาท ด าเนินการ
เบิกจ่ายไปแล้ว 5,400.-บาท คงเหลืองบประมาณ 94,600.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน 30,000.-
บาท คงเหลืองบประมาณ จ านวน 64,600.-บาท 
งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  

 ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น 80,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ขอโอนลด
ครั้งนี้ เป็นเงิน 50,000.-บาท คงเหลืองบประมาณ จ านวน 30,000.-บาท 

     อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.2543 หมวด ๔ ข้อ ๒๗  ”การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”และตามข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
ฉบับดังกล่าวก าหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น”  
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  ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3 โดยอาศัยอ านาจ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.2543 หมวด ๔ ข้อ ๒๗  และข้อ 29 รวมโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 244,000. -บาท 
(สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  เพ่ือ เป็นค่าใช้จ่ายในการ ด าเนิน การจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ ใช้ในราชการ          
ตามรายการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณา โอนเงินงบประมาณรายจ่าย และการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563  จ านวนเงิน  244,000. -บาท 
(สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) หลังจากนั้นจะขอมติจากท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต่อไป 

ที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ได้ตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.ที่อยู่ในที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 17 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม และ ได้ร่วมกันพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3 โดยมีการซักถามและ
ตอบข้อซักถามกันพอสมควรที่ประชุม สภา อบต.บางขุนไทร จึงได้มีมติอนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3 เป็นเงินทั้งสิ้น 
244,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  เพ่ือน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม รายการ 
ค่าครุภัณฑ์ตามรายการข้างต้น จ านวน 16 เสียง และงดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ  
รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู้ เข้าร่วมประชุมท่าน ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  หรือจะซักถามอะไรเพิ่มเติม               

ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
ปลัด อบต.             เรื่องโครงการฝกึอบรมชุดปฏิบตักิารจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึง่ในวันนีเ้วลา 

13.00 น. อ าเภอบ้านแหลม ได้ขอเชิญนายก อบต.และปลัด อบต.เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการ
จัดฝึกอบรมจิตอาสาของอ าเภอบ้านแหลม เพื่อสรุปแนวทางการจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติในแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าจะด าเนินการในลักษณะใดเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งสามารถด าเนินการ 
ได้ 2 แนวทาง คือ (1) อบต.แต่ละแห่ง จัดฝึกอบรมเอง หรือ (2) อบต.ร่วมกันจัดฝึกอบรมโดยให้ อบต.    
ที่ร่วมกันจัดทุกแห่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกัน โดยจิตอาสาภัยพิบัติประจ า อบต.อย่างน้อย 50 คน
ต่อแห่ง เป็นคนในพ้ืนที่ เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับ
พ้ืนที่ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เสร็จสิ้นภายในเดือน กรกฎาคม 2563 ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์รับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจ า อบต.บางขุนไทร ก็ขอเชิญชวนสมาชิกสภา อบต.ได้สมัครเข้าฝึกอบรมเป็นชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติในครั้งนี้         

ที่ประชุม รับทราบ  
นายก อบต. แจ้งขอความร่วมมือสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ในกรณีท่ีประชาชนในหมู่บ้านประสบปัญหาความเดือดร้อน

ในเรื่องต่างๆ ที่จะต้องให้ อบต.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก็ขอให้
โทรแจ้งเพ่ือประสานงานกับผมหรือปลัดโดยตรง หรือจะมาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็ได้ เพื่อจะได้
เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก็ขอฝากสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ให้ช่วยกันดูแลทุกข์สุขและ
ความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านของตนด้วย      

ที่ประชุม รับทราบ  
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู้ใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  หรือจะซักถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผม    

ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา  อบต .และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมสภา  
อบต.บางขุนไทรในวันนี้ และขอปิดการประชุม 

 เลิกการประชุมเวลา 10.54 น.     
 

             
              (ลงชื่อ) จ.อ.อนันต์ พันธ์บ้านแหลม ผู้จดรายงานการประชุม 

                     (อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม) 
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 
 
   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
       

      (ลงชื่อ)    ชุมพล  คอเหลี่ยม   กรรมการ   
                (นายชุมพล คอเหลี่ยม)  
  
      (ลงชื่อ)     ส ารวย  นาคนคร   กรรมการ  
                (นายส ารวย  นาคนคร) 
 

   (ลงชื่อ)     อรษา  จันทรโชติ   กรรมการ              
         (นางอรษา  จันทรโชต)ิ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                         (ลงชื่อ)  จรินทร์ เดชปาน ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                  (นายจรินทร์  เดชปาน) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

 
 

     - ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖3 ครั้งที่ ๑/๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๒๕  
       เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖3 ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖3  
       ครั้งที่ ๑/๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๒1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3 (ฉบับนี้) เรียบร้อยแล้ว 
 

                              (ลงชื่อ)    จรินทร์ เดชปาน    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                         (นายจรินทร์  เดชปาน)  
                                         ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบางขุนไทร 

 
 



 


