
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕63 

ครั้งที่ ๑/๒๕63 
วันอังคารที ่23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕63 

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

 
 

                           ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑  นายจรินทร์ เดชปาน ประธานสภา อบต.  - ขาดประชุม 
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   
๖  น.ส.พิมพ์ประไพ จงดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  พิมพ์ประไพ จงดี  
๗  นายชัยพฤกษ์ อุทารไทร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  - ขาดประชุม 
๘  นายนาวิน นิลพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  นาวิน นิลพันธ์  
๙  นายไพรัช สินสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  ไพรัช สินสวัสดิ ์  

๑๐  นายณรงค์ โต๊ะมิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  ณรงค์ โต๊ะมิ  
๑๑  นางอรษา จันทรโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  อรษา จันทรโชติ  
๑๒  นายสังข์กร สุขกันตะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  สังข์กร สุขกันตะ  
๑๓  นายหยด กลิ่นน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  หยด กลิ่นน้อย  
๑๔  นายไสว ปรียานนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  ไสว ปรียานนท์  
๑๕  นายชัยรัตน์ เล็กน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  ชัยรัตน์ เล็กน้อย  
๑๖  นายอรรถพล รุ่งสว่าง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  อรรถพล รุ่งสว่าง  
๑๗  นายชุมพล คอเหลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘  ชุมพล คอเหลี่ยม  
๑๘  นายส ารวย นาคนคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  ส ารวย นาคนคร  
๑๙  น.ส.สุวรรณ ี พูนเกตุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  สุวรรณี พูนเกตุ  

๒๐  นายศรีเพชร สุ่มอ่ า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง  

๒๑  นายอโณทัย วงษ์ใหญ่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง  

๒๒  นายส าฤทธิ์ ผิวขาวปลั่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  - ขาดประชุม 
๒๓  นายเสนาะ โชยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  เสนาะ โชยา  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
     - ๒ - 

 

                  ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ       รุ่งเพียร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สุชาติ       รุ่งเพียร  
๒ นายสมศักดิ์     สอนขาว  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมศักดิ์     สอนขาว  
๓ นายทองมาก    รอดยิ้ม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทองมาก    รอดยิ้ม  
๔ 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 - ลาพักผ่อน 
๑๓ น.ส.ชุติมา        บุญยืน  นักจัดการงานทั่วไป ชุติมา        บุญยืน  
๑๔ นางฐิติมา         ทับศรี  นักทรัพยากรบุคคล ฐิติมา         ทับศร ี  
๑๕ น.ส.ประทุม      นุชอ่อง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ประทุม      นุชอ่อง  
๑๖ น.ส.กุลธิดา       ราญไพร  นายช่างโยธา กุลธิดา       ราญไพร  
๑๗ น.ส.สุนันทา      ป้านสุวรรณ  นักพัฒนาชุมชน สุนันทา      ป้านสุวรรณ  
๑๘ นายจิรศักดิ์      ปรางค์ภูผา  นักการ  จิรศักดิ์      ปรางค์ภูผา  
19 นายอภิชาติ      หลินบุตร  ผู้ช่วยช่างโยธา อภิชาติ      หลินบุตร  
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 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕63  
ครั้งที ่1/๒๕63 

วันอังคารที ่23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖3 
------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เลขานุการสภาฯ เรียน ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีเคารพ วันนี้เป็นการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563   

ครั้งที่ 1/2563 บัดนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมครั้งนี้ด้วย และขณะนี้ได้เวลาตามก าหนดนัดหมายในการประชุมแล้ว คือเวลา 09.30 น.          
แต่เนื่องจากวันนี้ท่านประธานสภา อบต.บางขุนไทร ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ในการนี้ 
กระผมในฐานะเลขานุการสภา อบต.บางขุนไทร จึงขอเรียนเชิญ นายเฉลิม พรามน้อย รองประธานสภา 
อบต.บางขุนไทร ได้ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ   

รองประธานสภาฯ  ขอบคุณเลขานุการสภา อบต.และขอสวัสดีทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น มาเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้วผมขอต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง     
ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.บางขุนไทร และขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
รองประธานสภาฯ ส าหรับในวันนี้ไม่มีเรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม   
ที่ประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รองประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัย ที่ 1                                    

ประจ าปี ๒๕63 ครั้งที่ 2/๒๕63 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕63 จะมีผู้ใดขอแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ฉบับนี้หรือไม่ หลังจากนั้นจะขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบ บันทึกรายงาน การประชุม สภา อบต. ครั้งที่แล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลง และมีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 2/๒๕63 
เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕63   

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  รองประธานสภาฯ ๓.๑ ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 5) 

ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นายก อบต. ตามที่ อบต.บางขุนไทร ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) และได้มีการแก้ไข เพ่ิมเติม

และเปลี่ยนแปลงแล้ว รวม 4 ครั้ง และ อบต.บางขุนไทรได้ด าเนินการประกาศใช้แผนไปแล้ว นั้น 
 แต่เนื่องจากปัจจุบัน อบต.บางขุนไทร มีความจ าเป็นจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและงบประมาณ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) สอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาชนและชุมชน ซึ่งผู้บริหาร ได้มีนโยบายในด้านการ ให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการ
แก้ไขปัญหาเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในการนี้จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ 
ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพ่ือให้โครงการที่มีความจ าเป็น จะต้องด าเนินการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน เป็นไปตามจ านวนเงินงบประมาณ รายจ่ายและสอดคล้องกับระยะเวลาของปีงบประมาณ
ที่จะด าเนินการจริง 
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                         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 ก าหนดไว้ว่า “เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความ
เห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศ          
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”                 
ซึ่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 
2563 ดังนั้น อบต.บางขุนไทร จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 5) ให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร  ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียด ดังนี้     

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) 
รายการเปลี่ยนแปลง 
บัญชีครุภัณฑ์ 
1. เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 13 ล าดับที่ 5 
เปลี่ยนแปลงปีและงบประมาณ 
เดิม งบประมาณปี 2562 จ านวน 360,000 บาท (6 ชุด) 
      งบประมาณปี 2563 จ านวน 960,000 บาท (16 ชุด) 
      งบประมาณปี 2564 จ านวน 960,000 บาท (16 ชุด) 
      งบประมาณปี 2565 จ านวน 480,000 บาท (8 ชุด) 
เปลี่ยนแปลงเป็น งบประมาณปี 2562 จ านวน 360,000 บาท (6 ชุด) 

งบประมาณปี 2563 จ านวน 1,500,000 บาท (24 ชุด) 
งบประมาณปี 2564 จ านวน 960,000 บาท (16 ชุด) 

ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)      
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว  

  รองประธานสภาฯ ตามที่ นายก อบต.บางขุนไทรได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ก็ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร          
ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)  เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หลังจากนั้น
จะขอมติจากท่ีประชุม 

ที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ได้ตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.ที่อยู่ในที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 15 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม และ ได้ร่วมกันพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) โดยมีการซักถาม เพ่ิมเติม และตอบข้อซักถามกัน
พอสมควรที่ประชุม สภา อบต.บางขุนไทร จึงมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) จ านวน 14 เสียง และงดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ  
รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู้ใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือจะซักถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
นายก อบต. ขอฝากสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน เรื่องหอกระจายข่าวที่ อบต.ที่ไปด าเนินการติดตั้งให้ใหม่ในหมู่บ้าน    

หากจุดใดหมู่บ้านใดเกิดปัญหาเสียงเบาฟังไม่ชัดเจนหรือเสียงดังรบกวนชาวบ้านเกินไป ก็ให้แจ้งทาง อบต.
บางขุนไทรทราบ เพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ เพราะเราสามารถปรับระดับเสียงได้ท่ีเครื่อง
แม่ข่ายที่ อบต.บางขุนไทร อย่าไปด าเนินการปรับหรือแก้ไขเองเพราะจะเกิดความเสียหายได้       

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

ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา  อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมสภา  อบต.
บางขุนไทร ในวันนี้ขอปิดการประชุม 

 เลิกประชุมเวลา 11.09 น.     
 

                 (ลงชื่อ) จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม 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  จันทรโชติ) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       (ลงชื่อ)  เฉลิม พรามน้อย ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายเฉลิม พรามน้อย) 
                 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

 
 -  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

   ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีมติรับรองบันทึกรายงานการ  
   ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓  
   เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับนี้) เรียบร้อยแล้ว 
 

                         (ลงชื่อ)    จรินทร์ เดชปาน      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายจรินทร์  เดชปาน) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

 
 


