
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลบางขุนไทร 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕62 

ครั้งที่ ๑/๒๕62 
เม่ือวันท่ี 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕62 

ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุไทร 
----------------------------- 

 
 

                            ผู้มาประชมุ 
ลําดับที ่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจรินทร ์ เดชปาน ประธานสภา อบต.  - ลาประชุม 
๒ นายเฉลิม พรามน้อย รองประธานสภา อบต.  เฉลิม พรามน้อย  

๓ จ.อ.อนันต์ พันธ์ุบ้านแหลม เลขานุการสภา อบต.  อนันต์ พันธ์ุบ้านแหลม  
๔ นายภิญโญ มีวาสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  ภิญโญ มีวาสนา  
๕ นายสมเกียรติ 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 สินสวัสด์ิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  ไพรัช สินสวัสด์ิ  
๑๐ นายณรงค์ โต๊ะมิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  ณรงค ์ โต๊ะมิ  
๑๑ นางอรษา จันทรโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  อรษา จันทรโชติ  
๑๒ นายสังข์กร สุขกันตะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  สังข์กร สุขกันตะ  
๑๓ นายหยด กลิ่นน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  หยด กลิ่นน้อย  
๑๔ นายไสว ปรียานนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  ไสว ปรียานนท์  
๑๕ นายชัยรัตน์ เล็กน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  ชัยรัตน์ เล็กน้อย  
๑๖ นายอรรถพล รุ่งสว่าง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  อรรถพล รุ่งสว่าง  
๑๗ นายชุมพล คอเหลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘  ชุมพล คอเหลี่ยม  
๑๘ นายสํารวย นาคนคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  สํารวย นาคนคร  
๑๙ น.ส.สุวรรณี พูนเกตุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  สุวรรณี พูนเกตุ  
๒๐ นายศรีเพชร สุ่มอํ่า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง ลาออก 
๒๑ นายอโณทัย วงษ์ใหญ ่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง ลาออก 
๒๒ นายสําฤทธ์ิ ผิวขาวปลั่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  - ขาดประชุม 
๒๓ นายเสนาะ โชยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  - ขาดประชุม 
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                   ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ          รุ่งเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สุชาติ          รุ่งเพียร  
๒ นายสมศักด์ิ        สอนขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล สมศักด์ิ        สอนขาว  
๓ นายทองมาก       รอดย้ิม รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ทองมาก       รอดยิ้ม  
๔ นายนิพนธ์          เพชรแสงสว่าง เลขานุการนายก อบต.บางขุนไทร นิพนธ์          เพชรแสงสว่าง  
๕ นางพิชยา          พิชญดลย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 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 -  
๑๐ น.ส.ขวัญเรือน     โชยา นักวิชาการพัสดุ ขวัญเรือน     โชยา  
๑๑ น.ส.นุชจรี          สขุเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นุชจรี          สุขเกษม  
๑๒ น.ส.พรพรรณ      พ่ึงแพง นักพัฒนาชุมชน  พรพรรณ      พ่ึงแพง  
๑๓ น.ส.กนกวรรณ    วันแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี กนกวรรณ    วันแก้ว  
๑๔ น.ส.ชุติมา          บุญยืน นักจัดการงานท่ัวไป ชุติมา          บุญยืน  
๑๕ นางฐิติมา           ทับศรี นักทรัพยากรบุคคล ฐิติมา          ทับศรี  
๑๖ น.ส.ประทุม        นุชอ่อง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ประทุม        นุชอ่อง  
๑๗ นายจิรศักด์ิ        ปรางค์ภูผา นักการ  จิรศักด์ิ        ปรางค์ภูผา  
๑๘ นายอภิชาติ        หลินบุตร ผู้ช่วยช่างโยธา อภิชาติ        หลินบุตร  
19 น.ส.กุลธิดา        ราญไพร นายช่างโยธา กุลธิดา        ราญไพร  
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บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕62 
ครั้งที่ ๑/๒๕62 

เม่ือวันท่ี 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕62 
ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุไทร 

---------------------- 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เลขานุการสภาฯ เรียน  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่เคารพ วันน้ีเป็นการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2562 

ครั้งที่ 1/2562 บัดน้ี สมาชิกสภาท้องถ่ิน ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตําบลผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งน้ีด้วย
และขณะน้ีได้เวลาตามกําหนดนัดหมายในการประชุมแล้ว คือเวลา 09.00 น. และเน่ืองจากในวันน้ี    
นายจรินทร์ เดชปาน ประธานสภา อบต.บางขุนไทร ติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่มประชุมได้ ในการน้ี 
กระผมในฐานะเลขานุการสภา อบต.บางขุนไทร จึงขอเรียนเชิญ นายเฉลิม พรามน้อย รองประธานสภา 
อบต.บางขุนไทร ได้ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งน้ี ขอเรียนเชิญครับ   

รองประธานสภาฯ   วันน้ีเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 1/2562 เมื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่น มาเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมในคร้ังน้ีด้วยความยินดีย่ิง ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.บางขุนไทร และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังน้ี  

ระเบยีบวาระที่ ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
รองประธานสภาฯ   สําหรับในวันน้ีไม่มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม              รับทราบ  

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รองประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔       

ประจําปี ๒๕61 ครั้งที่ ๑/๒๕61 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 ว่าจะมีผู้ใด
ขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมฯหรือไม่ หลังจากน้ันจะขอมติที่ประชุม 

นายชัยพฤกษ์ อุทารไทร ขอแก้ไขหน้าท่ี 15 บรรทัดที่ 11 จากท้าย ข้อความท่ีนายสํารวย นาคนคร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
เสนอ “นายชัยพฤกษ์ อุทารไทร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11”แก้ไขเป็น “นายชัยพฤกษ์ อุทารไทร สมาชิก
สภา อบต.หมู่ที่ 2” 

รองประธานสภาฯ   ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.แก้ไขรายงานการประชุมสภา อบต.คร้ังที่แล้ว ตามท่ีสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
เสนอขอแก้ไข และมีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภา อบต. 
ครั้งที่แล้วอีกหรือไม่ หลังจากน้ันจะขอมติที่ประชุม       

ที่ประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมสภา อบต.ครั้งที่แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
รายงานการประชุมสภา อบต.ครั้งที่แล้วเพ่ิมเติมอีก และท่ีประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
อบต.บางขุนไทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕61 ครั้งที่ ๑/๒๕61 เมื่อวันอังคารที่ 30 เดือน 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕61   

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องท่ีเสนอใหม่  
  ๓.๑ เรื่องการพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.2562 และวันเริ่มสมัย
ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖3  
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รองประธานสภาฯ  ตามท่ี สภา อบต.บางขุนไทร ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 

เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบกําหนดให้ระหว่างวันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 
๒๕62 เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.๒๕62 ซึ่งเป็นการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 
ตามมาตรา ๕๓ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗    
(และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) ได้กําหนดไว้ว่า “ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลาย
สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีให้
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดและควรจะอยู่ในช่วงวันที่เท่าใดของแต่ละสมัยประชุม และสมัย
ประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาต
จากนายอําเภอ ตามมาตรา ๕๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ 
ฉบับดังกล่าว  

                        ซึ่งในวันน้ีเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕62 ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.     
บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาว่าในปี พ.ศ.๒๕62 เราจะกําหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญไว้อีก      
กี่สมัยระหว่างวันที่เท่าใด และวันเร่ิมสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖3       
จะกําหนดไว้ระหว่างวันที่เท่าไร ก็ขอให้ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 

ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณา โดยมีการซักถามและตอบข้อซักถามกันพอสมควร จึงมีมติเห็นชอบกําหนดสมัยประชุม
สภาสมัยสามัญ ประจําปี ๒๕62 และวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๖3 ไว้ดังน้ี 

    สมัยประชมุสามัญ ประจําปี ๒๕62 ได้กําหนดเพ่ิมอีก ๓ สมัย คือ 
    สมัยท่ี ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕62    
    สมัยท่ี ๓ ระหว่างวันที่ ๑3 - ๒7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 
    สมัยท่ี ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕62 
    สมัยประชมุสามัญ สมัยแรก ประจําป ี๒๕๖3 
    สมัยแรก ระหว่างวันที่ 14 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖2   

 ซึ่งที่ประชุมสภา อบต.ได้มีมติเห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕62 เพ่ิมอีก ๓ สมัย 
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖3 (ร่วมพิจารณาเห็นชอบกําหนดสมัยประชุม
ในช่วงเดือนและระหว่างวันที่ตามข้างต้น) จํานวน 15 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 1 เสียง   

รองประธานสภาฯ 3.1 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 5) ก็ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายก อบต. ตามที่ อบต.บางขุนไทร ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) และได้มีการแก้ไข 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงไปแล้ว จํานวน 3 ฉบับ และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นไปอีก จํานวน     
๑ ฉบับ รวมได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 
มาแล้ว จํานวน 4 ฉบับ น้ัน  
แต่เน่ือง อบต.บางขุนไทร ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2562 เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 
20,000 บาท (ตามหนังสือที่ว่าการอําเภอบ้านแหลม ด่วนที่สุด ที่ พบ 0023.12/ว544 ลงวันที่ 23 
กรกฎาคม 2561) เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
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ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่อนุมัติ อนุญาต 
ออกใบอนุญาตรับจดทะเบียน รับจดแจ้งหรือรับแจ้งดําเนินการพิจารณายกเลิกการเรียกสําเนาทะเบียน
บ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ในกระบวนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)      
เพ่ือรองรับการยกเลิกสําเนาเอกสารในกระบวนงานการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียพิการและการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงงานให้บริการ
สาธารณะด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560    
ลงวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 ข้อที่ 17  และที่ทําการปกครองอําเภอบ้านแหลม ได้แจ้งขอ
เปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ ที่ขอรับการอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ตามข้อ 3 วรรค 3 ที่กําหนดไว้ “หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” หมายความว่า  
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง  
(๒) ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(๓) รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้าและการประปา  
(๔) องค์กรประชาชน ได้แก่ องค์กรซึ่งเป็นการรวมของประชาชนท่ีจัดต้ังโดยถูกต้อง ตามกฎหมายระเบียบ
หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และมีการดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี  
(๕) องค์กรการกุศล ได้แก่ องค์กรทางศาสนา หรือองค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือดําเนินงานการกุศล
หรือบําเพ็ญสาธารณประโยชน์มิใช่การมุ่งแสวงหากําไรที่จัดต้ังโดยถูกต้อง ตามกฎหมาย หรือระเบียบ   
หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 
ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี 
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ด้วย 
และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  
บัดน้ี ผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกตาม
ระเบียบ/กฎหมายฯ ที่กําหนด อบต.บางขุนไทร จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.
2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ให้สภา อบต.บางขุนไทรได้ร่วมกันพิจารณา ตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ต่อไปรายละเอียดดังน้ี   
เพิ่มเติมโครงการ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การเสริมสร้างความมั่นคงสันติสุขและสังคมคุณภาพที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญา       
เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน สาธารณสุข 
โครงการ  ป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้นําชุมชน ประชาชนท่ัวไปและผู้เก่ียวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
สภาพปัญหาและความสําคัญของการป้องกันควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
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เป้าหมาย ผู้นําชุมชน ประชาชนท่ัวไปและผู้เก่ียวข้อง จํานวน 11 หมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ตําบลบางขุนไทร 
งบประมาณ ปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน 220,000.-บาท ) หมู่บ้านละ 20,000.-บาท  
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ ผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไปและผู้เก่ียวข้อง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ 

                        สภาพปัญหาและความสําคัญโรคขาดสารไอโอดีน และหันมาบริโภคเกลือไอโอดีนมากขึ้น  
                        หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 11  

เพิ่มเติมครุภัณฑ์  
1. เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานบริการ 
เป้าหมาย จัดซื้อเคร่ืองอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 1 เคร่ือง 
งบประมาณป ีพ.ศ.2562 จาํนวน 700.-บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
2. เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานบริการ 
เป้าหมาย จัดซื้อเคร่ืองอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 1 เคร่ือง 
งบประมาณป ีพ.ศ.2562 จาํนวน 700.-บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง 
3. เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานบริการ 
เป้าหมาย จัดซื้อเคร่ืองอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 1 เคร่ือง 
งบประมาณป ีพ.ศ.2562 จาํนวน 700.-บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 
4. เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานบริการ 
เป้าหมาย จัดซื้อเคร่ืองอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 2 เคร่ือง 
งบประมาณป ีพ.ศ.2562 จาํนวน 1,400.-บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม 
เปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 

                  1. โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2562  
เดิม หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอบ้านแหลม 
เปลีย่นแปลง หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านแหลม 

                   2. โครงการอบรมเสริมสรา้งความเข้มแข็งระดับหมู่บา้น ตําบล เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เดิม หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอบ้านแหลม 
เปลีย่นแปลง หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านแหลม 

                  3. โครงการจัดระเบยีบสังคมแบบบูรณาการ 
เดิม หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอบ้านแหลม 
เปลีย่นแปลง หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านแหลม 
ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้กับทุกท่านแล้ว 

รองประธานสภาฯ ตามท่ี นายก อบต.ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ทราบ ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หลังจากนั้นจะขอ
มติจากที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทรต่อไป 
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ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาโดยมีการซักถามและตอบข้อซักถามกันพอสมควร ที่ประชุมจึงมีมติให้ความเห็นชอบร่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) จํานวน 15 เสียง 
และงดออกเสียง จํานวน 1 เสียง  

ระเบยีบวาระที่ ๔   เรื่องอ่ืนๆ  
รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ หรือจะซักถามอะไรเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม

อีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
นายภิญโญ มีวาสนา ขอฝากให้ อบต.ช่วยจัดส่งคนงานไปตัดต้นไม้บริเวณริมคลองบางขุนไทร ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 เน่ืองจาก

ขณะน้ีมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นโดยเฉพาะต้นหนามแมงดอ ทําให้ประชาชนได้รับความยากลําบากในการ
เดินทางสัญจรไป-มา ในเส้นทางดังกล่าว 

นายก อบต.  ขณะน้ีคนงานมีงานเยอะมาก เช่น งานล้างท่อระบายน้ํา งานตักขยะหน้าท่อบริเวณหมู่ที่ 4 ซึ่งจะต้อง
ดําเนินการทุกอาทิตย์ เน่ืองจากเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในเรื่องของความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการกําจัดขยะมูลฝอย คงไม่มีเวลาเข้าไปดําเนินการในเรื่องดังกล่าว จึงขอ
ฝากผู้นําชุมชนทุกหมู่บ้าน ให้ช่วยกันดูแลและดําเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ในบริเวณถนนและท่ีสาธารณะต่างๆ       
ในหมู่บ้านของตนก่อน ถ้าหากบริเวณพ้ืนที่ใดไม่สามารถใช้แรงงานคนเข้าดําเนินการได้และมีเส้นทางเข้าถึง  
อบต.จะพิจารณาจ้างรถแมคโฮเข้าไปดําเนินการให้ต่อไป       

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

ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมสภา อบต.
บางขุนไทรในวันน้ี และขอปิดการประชุม 

 เลิกการประชมุเวลา 10.44 น.    
                   (ลงช่ือ) จ.อ.                        ผู้จดรายงานการประชุม 

                         (อนันต์ พันธ์ุบ้านแหลม) 
                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 
 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
       

      (ลงช่ือ)                          กรรมการ   
              (นายชุมพล คอเหลี่ยม)  
  
      (ลงช่ือ)                          กรรมการ  
              (นายสํารวย  นาคนคร) 
 

ลงช่ือ)                          กรรมการ              
                         (ลงช่ือ)                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                  (นายเฉลิม พรามน้อย) 
                 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 

 

   (
       (นางอรษา  จันทรโชติ) 
 
 
 
     - 
       
        

 

ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘  
เดือน มนีาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๖๒  
ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับนี้) เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 

                            (ลงช่ือ)                           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                        (
                                         

นายจรินทร์  เดชปาน)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 

 



 

                                                  บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร……………………...………………………..……………….…………..………..……….. 
ที่  พบ ๗๔๑๐๑ /-….………………………….วันที่ ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๒….………………...…………………………………………………………. 
เรื่อง  การพิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๖๒ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๖๓.....................   

เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร    

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) 
ตามมาตรา ๕๓ วรรคแรก ได้กําหนดว่า “ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกําหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด และควรจะ
อยู่ในช่วงวันที่เท่าใดของแต่ละสมัยประชุม โดยสมัยประชุมหน่ึงให้มีกําหนดไม่เกิน ๑๕ วัน” สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ    
ให้มีกําหนด ไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ ตามมาตรา ๕๓ วรรคสี่     
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ ฉบับดังกล่าว 

ด้วยในระหว่างวันที่ 14 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖2 เป็นวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖2 ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) ตามมาตรา ๕๓ วรรคแรก จึงขอให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร ได้นําเสนอเร่ืองการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 และวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖3 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพ่ือร่วมกันพิจารณากําหนดว่าในปีน้ี ควรจะมีการกําหนดสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัยแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย และวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖3 ควรจะอยู่ในช่วงวันที่เท่าใดของ
แต่ละสมัยประชุม โดยสมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากนายอําเภอ ตามมาตรา ๕๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ ฉบับดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอท่ีประชุมสภาฯพิจารณาดําเนินการในส่วนทีเ่ก่ียวข้องต่อไป    
              

                                     จ.อ. 
                                        (อนันต์ พันธุบ้านแหลม) 
                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 
 
 

ดําเนินการปฏิบัติให้เปน็ไปตามห้วงระยะเวลาดังกล่าว              
           เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ที่กําหนด   
                              

                               (นายจรินทร์  เดชปาน)       
                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร         
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