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                            ผู้มาประช3ุม 
ลําดับที4 ่ ชื่อตัว – ชื่อสกุ5ล ตําแหน6่ง ลายมือชื7่อ หมายเหตุ8

๑ นายจรินทร10 ์ เดชปา11น ประธานสภา อบต.12  - ติดประชุม14

๒ นายเฉลิ16ม พรามน้อ17ย รองประธานสภา อบต18.  เฉล1ิ9ม พรามน้อย 
๓ จ.อ.อนันต22 ์ พันธ์ุบ้านแหล23ม เลขานุการสภา อบต24.  อนันต25 ์ พันธ์ุบ้านแหลม 
๔ นายภิญโ28ญ มีวาสน29า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 30๑  ภิญโ31ญ มีวาสนา 
๕ นายสมเกียรต34 ิ พงษ์พันธ35 ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑36  ว่า37ง เสียชีวิต38

๖ น.ส.พิมพ์ประไ40พ จงด41 ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 42๒  พิมพ์ประไ43พ จงดี 
๗ นายชัยพฤกษ46 ์ อุทารไท47ร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 48๒  ชัยพฤกษ49 ์ อุทารไทร 
๘ นายนาวิ52น นิลพันธ53 ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 54๓  นาวิ55น นิลพันธ์ 
๙ นายไพร5ั8ช สินสวัสดิ59 ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 60๓  ไพรั61ช สินสวัสด์ิ 
๑63๐ นายณรงค64 ์ โต๊ะม65 ิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 66๔  ณรงค67 ์ โต๊ะมิ 
๑69๑ นางอรษ70า จันทรโชต71 ิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 72๕  อรษ73า จันทรโชติ 
๑75๒ นายสังข์ก76ร สุขกันต77ะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 78๕  สังข์ก79ร สุขกันตะ 
๑81๓ นายหย82ด กลิ่นน้อ83ย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 84๖  หย85ด กลิ่นน้อย 
๑87๔ นายไส88ว ปรียานนท89 ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 90๖  ไส91ว ปรียานนท์ 
๑93๕ นายชัยรัตน94 ์ เล็กน้อ95ย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 96๗  ชัยรัตน97 ์ เล็กน้อย 
๑99๖ นายอรรถพ100ล รุ่งสว่า101ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 102๗  อรรถพ103ล รุ่งสว่าง 
๑105๗ นายชุมพ106ล คอเหลี่ย107ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 108๘  ชุมพ109ล คอเหลี่ยม 
๑111๘ นายสํารว112ย นาคนค113ร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 114๙  สํารว115ย นาคนคร 
๑117๙ น.ส.สุวรรณ118 ี พูนเกต119 ุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 120๙  สุวรรณ121 ี พูนเกตุ 
๒123๐ นายศรีเพช124ร สุ่มอ่125ำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐126  ว่า127ง ลาออก128

๒129๑ นายอโณทั130ย วงษ์ใหญ131 ่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐132  ว่า133ง ลาออก134

๒135๒ นายสําฤทธิ136 ์ ผิวขาวปลั1่37ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑138๑  สําฤทธิ139 ์ ผิวขาวปลั่ง 
๒141๓ นายเสนา142ะ โชย143า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑144๑  เสนา145ะ โชยา  
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                            ผู้เขา้ร่วมประชุ148ม 

ลําดับที149 ่ ชื่อตัว – ชื่อสกุ150ล ตําแหน1่51ง ลายมือชื1่52อ หมายเหตุ153

๑ นายสุชาติ          รุ่งเพีย155ร นายกองค์การบริหารส่วนตําบ156ล สุชาติ          รุ่งเพียร 
๒ นายสมศักด์ิ        สอนขา159ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบ160ล สมศักด์ิ        สอนขาว 
๓ นายทองมาก       รอดย้ิ163ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบ164ล ทองมาก       รอดยิ้ม 
๔ นายนิพนธ์          เพชรแสงสว่า167ง เลขานุการนายก อบต.บางขุนไท168ร นิพนธ์          เพชรแสงสว่าง 
๕ นางพิชยา          พิชญดลย171 ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบ172ล พิชยา          พิชญดลย์ 
๖ นายมนู             ไข่มุกข175 ์ ผู้อํานวยการกองช่า176ง มนู             ไข่มุกข์ 
๗ นายเอกธนัช       รอดย้ิ179ม ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังค180ม เอกธนัช       รอดยิ้ม 
๘ น.ส.ธัญญ์นร ี      มากช่ว183ย หัวหน้าสํานักปลั184ด ธัญญ์นร ี      มากช่วย 
๙ นายรุ่งอรุณ        ตู้ประดั187บ วิศวกรโยธ188า รุ่งอรุณ        ตู้ประดับ 
๑190๐ น.ส.ขวัญเรือน     โชย191า นักวิชาการพัสด192 ุ ขวัญเรือน     โชยา 
๑194๑ น.ส.นุชจรี          สขุเกษ195ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผ196น นุชจรี          สุขเกษม 
๑198๒ น.ส.กนกวรรณ    วันแก1้99ว นักวิชาการเงินและบัญช200 ี กนกวรรณ    วันแก้ว 
๑202๓ น.ส.ชุติมา          บุญยื203น นักจัดการงานท่ัวไ204ป ชุติมา          บุญยืน 
๑206๔ นางฐิติมา           ทับศร207 ี นักทรัพยากรบุคค208ล ฐิติมา           ทับศรี 
๑210๕ น.ส.ประทุม        นุชอ่อ211ง นักวิชาการจัดเก็บรายได212 ้ ประทุม        นุชอ่อง 
๑214๖ นายอภิชาติ        หลินบุต215ร ผู้ช่วยช่างโยธ216า อภิชาติ        หลินบุตร 
๑218๗ น.ส.กุลธิดา        ราญไพ219ร นายช่างโยธ220า กุลธิดา        ราญไพร 
๑222๘ นายจิรศักด์ิ        ปรางค์ภูผ223า นักการ224  จิรศักด์ิ        ปรางค์ภูผา 
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ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุไทร 
          1------------------------- 

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 
เลขานุการสภาฯ เรียน ท่านสมาชิกสภาท้องถ่ินที่เคารพ วันน้ีเป็นการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2562  

ครั้งที่ 1/2562 บัดน้ี สมาชิกสภาท้องถ่ิน ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตําบลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมคร้ังน้ีด้วย และขณะนี้ได้เวลาตามกําหนดนัดหมายในการประชุมแล้ว คือ เวลา 09.30 น. 
เน่ืองจากวันน้ี นายจรินทร์ เดชปาน ประธานสภา อบต.บางขุนไทร ติดประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี   
ในการน้ีกระผมในฐานะเลขานุการสภา อบต.บางขุนไทร จึงขอเรียนเชิญ นายเฉลิม พรามน้อย      
รองประธานสภา อบต.บางขุนไทร ได้ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งน้ี ขอเรียนครับ   

รองประธานสภาฯ    วันน้ีเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น     
มาเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน ที่มาเข้า
ร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ในคร้ังน้ีด้วยความยินดีย่ิง ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.บางขุนไทร   
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  

ระเบยีบวาระที่  ๑    เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชมุ 
รองประธานสภาฯ สําหรับวันน้ีไม่มีเร่ืองแจ้งให้ทราบ  
ที่ประชุม               รับทราบ   

ระเบยีบวาระที่  ๒    รับรองรายงานการประชุม  
รองประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4       

ประจําปี ๒๕62 ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕62 ว่าจะมีผู้ใดขอแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมฯ ฉบับดังกล่าวหรือไม่ หลังจากน้ันจะขอมติที่ประชุม    

ที่ประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.บางขุนไทรคร้ังที่แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง และได้มีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 
ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕62 

ระเบยีบวาระที่  ๓   ญัตติเรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
รองประธานสภาฯ    ๓.๑ เรื่องการรายงานยอดรายรับ-รายจ่ายและผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕62  
                           ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม   
นายก อบต. ขอรายงานยอดเงินรายรับ - รายจ่าย และผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕62 ต้ังแต่วันที่ 1 

เดือน ตุลาคม 2561 – เดือน กันยายน 2562 ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 



                            งบรายรับจรงิ – รายจ่ายจริง ตามปีงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕62 
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                                 ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 - ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 
ลําดับที ่ รายรับ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

๑ หมวด ภาษีอากร 206,306 85  
๒ หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 240,058 00  
๓ หมวด รายได้จากทรัพย์สิน 451,664 83  
๔ หมวด รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - -  
๕ หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด 14,528 00  
๖ หมวด รายได้จากทุน - -  
๗ หมวด ภาษีจัดสรร 20,626,450 90  
๘ หมวด เงินอุดหนุน 19,882,918 00  
 รวมรายรับทั้งสิ้น 41,421,926 58  

 
ลําดับที ่ รายจ่าย        จํานวนเงิน หมายเหตุ 

 ๑ หมวด งบกลาง 12,081,798 ๐๐ 
 ๒ หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 2,484,720 ๐๐ 
 ๓ หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,292,243 ๐๐ 
 ๔ หมวด ค่าจ้างประจํา 436,740 ๐๐ 
 ๕ หมวด ค่าจ้างช่ัวคราว 2,742,481 ๐๐ 

๖ ประเภท ค่าตอบแทน 570,370 00  
๗ ประเภท ค่าใช้สอย 3,367,602 13  
๘ ประเภท ค่าวัสดุ 2,192,093 29  
๙ หมวด ค่าสาธารณูปโภค 359,052 35  
๑๐ หมวด เงินอุดหนุน 2,740,759 12  

 

๑๑ หมวด ค่าครุภัณฑ์ 112,470 00  
๑๒ หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 616,000 00  
๑๓ หมวด รายจ่ายอ่ืน - -  
 รวมรายจ่ายทัง้สิ้น  33,996,328 89  

            รายรับ - รายจ่าย และการใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปงีบประมาณ ๒๕62 
                        ต้ังแต่วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕61 - ถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕62 

ลําดับที ่ รับ – จ่าย เงนิสะสม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
  ทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕62 17,829,500 73  
๑ เงินสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕61 32,334,377 48  
๒ รับคนื ๑. ค่าตอบแทนเลขานายก อบต. 7,200 

4,093 
๐๐ 

        2. เงินเหลือจ่ายโครงการวางท่อขยายเขตประปา 00 
 

          3. รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ  227,000 00  
                             รวม 3 รายการ เป็นเงิน 238,293 00  
 รวม ๑ + ๒ เป็นเงิน 32,572,670 48  

3 บวก รับจริงสงูกว่ารายจ่าย 8๕% 2,030,694 47  
 รวมเป็นเงิน   34,603,364 95  
 หักจ่ายขาดเงินสะสม     - -  
  ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 34,603,364 95  

                                 



                             โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ 2562 
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                             ที่ดําเนนิการแล้วเสร็จ 

ลําดับที ่ โครงการ  งบดําเนินการ  

โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1 

ในการป้องกันการทุจริต 
23,080.- 

2 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 5,950.- 
3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. 294,410.- 
4 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 19,380.- 
5 โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน 4,900.- 
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 452,320.- 
7 โครงการจัดงานวันเด็ก 77,270.- 

8 โครงการฝึกอบรม อปพร. 38,811.40 

9 โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับกฎหมายการจราจรเบ้ืองต้น 14,550.- 

10 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิรักษาพ้ืนที่สีเขียว 8,726.80 
11 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 15,500.- 
12 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้นํา ฯ 190,480.- 

13 โครงการปลูกป่าทดแทน 5,420.- 

14 โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 20,000.- 

15 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ 50,000.- 
16 โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 10,000.- 
17 โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light 798,545.96 

18 
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

11,076.94 

19 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดบางขุนไทร 732,000.- 
20 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 516,000.- 
21 โครงการจ้างครูทําการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดบางขุนไทร 50,000.- 
22 โครงการจ้างครูทําการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดบางขุนไทร 50,000.- 

23 
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือจ้างครูทําการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 

78,000.- 

24 โครงการจ้างครูสอนวิชานาฏศิลป์ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 22,000.- 
25 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 28,450.- 
26 โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ฯ 193,580.- 

27 
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าถนนสายโรงหอย (พบ.ถ.36-003) หมู่ที ่4 
เช่ือมต่อ หมู่ที่ 9 

843,102.18 

28 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน 45,787.50 
29 โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2562 8,000.- 
30 โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้านฯ 13,000.- 
31 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 6,000.- 
32 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และแหลง่หอยแครง 100,000.- 
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33 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศพด. 25,000.- 

34 โครงการจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอน 20,000.- 

35 โครงการอิสลามศึกษา 18,000.- 
36 โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมอืงเพชร ครั้งที ่33 30,000.- 
37 โครงการจัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ 10 50,000.- 

38 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที ่5 ซอย 6 195,000.- 

39 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 สายดอนหัวเหยิน-สุดเขต อบต. 396,000.- 

40 ซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 41,600.- 
41 ซื้อป๊ัมนํ้าอัตโนมัติ 7,150.- 

42 ซื้อเคร่ืองขยายเสียง 6,220.- 

43 ซื้อเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแขง็ 9,500.- 

44 ซื้อเคร่ืองอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 3,500 

45 ซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifuction 15,200.- 

46 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน 10,000.- 

47 ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 19,300.- 
                              โครงการท่ีขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕59  

                              และดําเนนิการแล้วเสร็จ (เบกิจ่ายปีงบประมาณ 2562) จํานวน 1 โครงการ  
งบประมาณ  

ลําดับที ่ โครงการ (บาท) 
1 ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. หมู่ที ่2 ซอย 1    139,000.- 

                                โครงการท่ีขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2560 
                            และดําเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายปีงบประมาณ 2562) จํานวน 3 โครงการ 

งบประมาณ  
ลําดับที ่ โครงการ (บาท) 

1 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,375,000.- 
2 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที ่1 เช่ือม หมู่ที ่3 ซ.2 ข้ามคลองเล็ก 213,000.- 
3 วางท่อ ค.ส.ล.บริเวณหลุมยืมของชลประทาน หมู่ที ่11 126,000.- 

                               โครงการที่ขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ 2561 
                               และดําเนนิการแล้วเสร็จ (เบกิจ่ายปีงบประมาณ 2562) จํานวน 6 โครงการ 

งบประมาณ  
ลําดับที ่ รายการ (บาท) 

1 ซ่อมแซมฝารางระบายนํ้า ค.ส.ล.หมู่ที ่4 83,000.- 
2 ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. จํานวน 3 สาย 197,200.- 
3 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํากว่า 120 ซี.ซี. 50,500.- 
4 ซื้อเก้าอ้ีทํางาน 8,000.- 
5 ซื้อตู้เอกสาร 3,000.- 
6 ซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10  470,000.- 

ถนนสาย พบ.2028 สายบ้านแขก - บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-001) 
                         

 
 



โครงการท่ีขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2561                       
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และอยู่ระหว่างดําเนินการ (เบิกจ่ายปงีบประมาณ 2563) จํานวน 1 โครงการ 
งบประมาณ  

ลําดับที ่ โครงการ (บาท) 
1 ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 8 พบ.2028  2,050,000.- 

สายบ้านแขก - บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-001) 
   โครงการทีข่อกันเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2562 

และดําเนนิการแล้วเสร็จ จํานวน 4 โครงการ 
งบประมาณ  

ลําดับที ่ โครงการ (บาท) 
1 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2774 พบ. 180,000.- 
2 ซื้อถังนํ้า จํานวน 2 ใบ 13,860.- 
3 ซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด 18,725.- 
4 ซื้อเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (ชุดแม่ข่าย) และเคร่ืองรับวิทยุ 

กระจายเสียงชนิดไร้สาย  
481,300.- 

โครงการท่ีขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2562                       
ที่ขอยกเลิก จํานวน 1 โครงการ 

งบประมาณ  
ลําดับที ่ โครงการ (บาท) 

1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 9,450.- 
โครงการท่ีขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2562                       

และอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ 
งบประมาณ  

ลําดับที ่ โครงการ (บาท) 
1 ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที ่7 – หมู่ที ่11 1,716,000.- 
2 ซื้อชุดเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น จํานวน 1 ชุด    200,000.- 
3 ซื้อรถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน 2,400,000.- 

 ก็ขอรายงานยอดเงินรายรับ - รายจ่ายและผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕62 ให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ   

ที่ประชุม  รับทราบ    
รองประธานสภาฯ   ๓.๒ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ประจําปีงบประมาณ ๒๕62 ขอเชิญ

นายก อบต.บางขุนไทร ช้ีแจงรายละเอียด   
  

นายก อบต.         ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ประจําปีงบประมาณ ๒๕62 ซึ่งได้ดําเนินการ
ในช่วงเดือน ตุลาคม 2561 - เดือน กันยายน ๒๕62 ที่ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาได้ประชุมติดตามและรายงานสรุปผลการประเมินมาให้ทราบ สําหรับรายละเอียดขอมอบหมาย
ให้ปลัด อบต.เป็นผู้ช้ีแจงให้ทราบต่อไป  

ปลัด อบต.            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ (3) กําหนดไว้ว่า “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  
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                             บัดน้ี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.บางขุนไทร ได้สรุปผลการดําเนิน      

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕62 ตามแผนพัฒนาของ อบต.      
บางขุนไทร ที่ดําเนินการในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - เดือน กันยายน ๒๕62 จากข้อมูลในระบบ 
e-plan ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด ดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร์ 

 จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน
โครงการที่
แล้วเสร็จ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 3 33.33 1,306,102.18  
(1) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 5 ซอย 6 

   195,000 เม.ย.62 

(2) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 9 สายดอนหัวหยิน-สุดเขต  
อบต.บางขุนไทร 

   268,000 มี.ค.62 

(3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสาย
โรงหอย(พบ.ถ.36-003) หมู่ที่ 4 
เชื่อมต่อหมูท่ี่ 9 

   843,102.18  ต.ค.62 

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

45 34 75.56 14,755,495.97  

(1) เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        9,641,600 ต.ค.61-ก.ย.62 
(2) เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชพีคนพิการ        1,562,400 ต.ค.61-ก.ย.62 

 (3) สงเคราะหเ์บี้ยยังชพีผู้ป่วยโรคเอดส์       307,000 ต.ค.61-ก.ย.62 
(4) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพผู้นําและเครือข่าย
การดําเนินงานด้านสุขภาพ 

   
190,480 พ.ย.62 

(5) โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและ
ส่ือการเรียนการสอน 

   
20,000 ธ.ค.61 

(6) โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
ในพื้นที่  

      
669,395.97 ต.ค.61-ก.ย.62  

(7) โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดบางขุนไทร  

      
732,000  ต.ค.61,เม.ย.62 

(8) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน    
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด  

      
516,000 ต.ค.61,เม.ย.62 

(9) โครงการจ้างครูทําการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์โรงเรยีนวัดบางขนุไทร 

      
50,000 พ.ย.61 

(10) โครงการจ้างครทูําการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษโรงเรยีนวัดบางขนุไทร 

   
50,000 พ.ย. 61 

(11) โครงการจ้างครทูําการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์โรงเรยีนวัดดอนผิงแดด 

      
78,000 พ.ย.61 

(12) โครงการจ้างครูสอนวิชา
นาฏศิลป์โรงเรยีนวัดดอนผิงแดด 

   
22,000 พ.ย.61 

(13) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้าน
ดอนวัด หมูท่ี่ 6  

      
  

- ค่าอาหารกลางวัน    127,400 ต.ค.61,พ.ค.62 
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ยุทธศาสตร์ 

 จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน
โครงการที่
แล้วเสร็จ

คิดเป็น
ร้อยละ

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หมายเหตุ  

 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)    44,200 พ.ย.61 
- ค่าหนังสือเรยีน    6,000 ก.ค.62 
- ค่าอุปกรณก์ารเรยีน    6,000 ก.ค.62 
- ค่าเครื่องแบบนักเรยีน    9,000 ก.ค.62 
- ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน    12,900 ก.ค.62 
(14) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเดก็เล็กวัด
ดอนผิงแดด  

      
  

- ค่าอาหารกลางวัน     73,500 ต.ค.61,พ.ค.62 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)    25,500 พ.ย.61 
(15) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้าน
สามัคคี หมู่ที่ 10  

      
  

- ค่าอาหารกลางวัน    98,000 ต.ค.61,พ.ค.62 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)    34,000 พ.ย.61  
- ค่าหนังสือเรยีน    2,400 ก.ค.62 
- ค่าอุปกรณก์ารเรยีน    2,400 ก.ค.62 
- ค่าเครื่องแบบนักเรยีน    3,600 ก.ค.62 
- ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน    5,160 ก.ค.62 
(16) โครงการจัดงานวันเด็ก  

      
77,270 ประจําปี 2562 ม.ค.62 

(17) โครงการจัดการแข่งขันกฬีา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ ์

   
25,000 ส.ค.62 

(18) โครงการอิสลามศึกษา    18,000 ธ.ค.61 
(19) โครงการจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการ 

   
6,000 ต.ค.61-ก.ย.62 

(20) โครงการกิจกรรมวันต่อต้าน  
ยาเสพติด 

   
8,000 พ.ค.62 

(21) โครงการอบรมเสริมสร้างความ
เข้มแขง็ระดับหมู่บ้านฯ 

   
13,000 ต.ค.61-ก.ย.62 

(22) โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    28,450 พ.ค.62 
 (23) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ       128,900 ต.ค.61-ก.ย.62 
(24) โครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

11 11  
193,580 ก.ค.–ส.ค.62 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

4 4 100 58,261.40  

(1)  โครงการปอ้งกันบรรเทาสาธารณ-
ภัยและรักษาความสงบเรยีบรอ้ยใน
ชุมชน 

   
ไม่ใช้งบประมาณ ธ.ค.61-ม.ค.62 

,เม.ย.62 - 10 - 

(2) โครงการป้องกันและลดอบุัติภัย
ทางถนน  

      
4,900  เม.ย.61 

(3) โครงการฝึกอบรม อปพร.    38,811.40 มี.ค.62 



 
ยุทธศาสตร์ 

 จํานวน
โครงการ
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จํานวน
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คิดเป็น
ร้อยละ

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หมายเหตุ  

 
(4) โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายจราจรเบ้ืองต้น 

   
14,550 ก.ย.62 

4. การพัฒนาด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม 
เศรษฐกิจพอเพียงและการทอ่งเที่ยว 

2 2 100 848,545.96 
 

(1) โครงการจัดงานฺ Bangkhunsai 
Sea Salt And Light 

   798,545.96 พ.ย.61-ก.พ.62 

(2) โครงการจัดงาน“เปดิโลกทะเล
โคลน” ครั้งที่ 10   

   50,000 พ.ค.62 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 5  83.33 366,623.87  

(1) โครงการทอ้งถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ 
รักษาพื้นที่สีเขยีว 

   8,726.80 ส.ค.62 

(2) โครงการอุดหนุนงบประมาณให้
กลุ่มอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติทาง
ทะเลในการเฝ้าระวังแหล่งหอยแครง 

   100,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

(3) ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ       206,689.57 ต.ค.61-ก.ย.62 
(4) โครงการบรหิารจัดการขยะชุมชน    45,787.50 มี.ค.62 
(5) โครงการปลูกป่าทดแทน    5,420 พ.ค.62 
6. การพัฒนาด้านศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4 4 100 110,000  

(1) โครงการประกวดกจิกรรมดา้น
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 

      
10,000 มี.ค.62 

(2) อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม
ร่วมงานพระนครคีร-ีเมืองเพชร 

   30,000 

ครั้งที่ 33 

ม.ค.62 

(3) โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์รดน้ําดําหัวผู้สูงอาย ุ

   50,000 เม.ย.62 

(4) โครงการจัดกิจกรรมแหเ่ทียน
เข้าพรรษา 

   20,000 ก.ค.62 

7. การพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

12 9 75 618,246.94 
 

(1)    โครงการ อบต. สัญจร ไม่ใช้งบประมาณ มิ.ย.62 
(2) โครงการการมีส่วนร่วมของ อปท. 
ในการป้องกันการทุจริต 

   23,080 มิ.ย.62 

(3) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน อบต. 

   
294,410 

ม.ค.ก.พ.,ม.ิย.62 - 11 - 

(4) โครงการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

   5,950 ธ.ค.61 

(5) โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ    19,380 ต.ค.61-ก.ย.62 
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(6) โครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาต ิ

   
15,500 

ก.ค. ,ส.ค.62 

(7) สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการท้องถิ่น 

      
190,000 

ธ.ค.62 

(8) โครงการศูนย์ปฏิบัติการรว่มใน
การช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
ประจําปีงบประมาณ 2562 

      
11,076.94  มี.ค.62 

(9) จัดทําวารสาร อบต.       58,850 ก.พ.62 
บัญชีครุภัณฑ์ 12 10  83.33 560,145  
(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน    

   
41,600 

จํานวน 1 เครื่อง สํานักงานปลัด 
ก.ค.62 

(2) เครือ่งกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติ (ชุดแม่ข่าย)  

   
138,100 พ.ย.62 

(3) เครื่องขยายเสียง (จํานวน 1 
เครื่อง) สํานักงานปลัด 

   
6,220 ก.ค.62 

(4) เครือ่งรับวทิยุกระจายเสียงชนิด 
ไร้สาย สํานักงานปลัด 

   
343,200 พ.ย.62 

(5) เครื่องตดัหญ้า แบบข้อแขง็        
(จํานวน 1 เครื่อง ) สํานกังานปลัด 

   
9,500 ก.ค.62 

(6) ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน  
   

18,725 
สํานักงานปลัด 

ต.ค.62 

(7) เครือ่งอุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ Smart Card Reader 
(จํานวน 1 เครือ่ง) สํานกังานปลัด  

   
700 ก.ค.62 

(8) เครือ่งอุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ Smart Card Reader 
(จํานวน 1 เครือ่ง) กองคลัง 

   
700 ก.ค.62 

(9) เครือ่งอุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ Smart Card Reader 
(จํานวน 2 เครือ่ง) กองสวัสดิการ
สังคม 

   

1,400 ก.ค.62 

(10) เครื่องอุปกรณอ์่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ Smart Card Reader 
(จํานวน 1 เครือ่ง) กองช่าง 

   
700 ก.ค.62 

รวม 94 71  75.53 18,623,421.32  
 จากผลของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ประจําปีงบประมาณ 2562 จะเห็นได้ว่าการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ของ อบต. มีโครงการในแผนพัฒนาในปี 2562 โดยมีแผนเพิ่มเติม 
แก้ไขและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) จํานวน 12 ฉบับ จํานวน 94 โครงการ 
นับว่า อบต. ได้นําผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ของคณะกรรมการฯไปปฏิบัติ แต่ก็ถือว่าการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและการติดตามการดําเนินงานโครงการต่างๆ ทาง อบต.ได้จัดทําแบบ
ประเมินผลการดําเนินงานในทุกโครงการและได้ทําการสรุปผลการประเมินฯ  
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จากภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาของ อบต. ทั้งโครงการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน โครงการอบรมให้ความรู้และโครงการด้านอื่นๆ ซึ่งในทุกโครงการประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรม และได้รับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งข้อเสนอนั้นนํามาเพื่อปรับปรุงโครงการและปรับปรุงการ
ทํางานของ อบต.  
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 1. เสนอแนะให้แจ้งประชาชนทราบก่อนผู้รับเหมาเข้าดําเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. โครงการงานบางขุนไทร Sea Salt & light งบประมาณควรเพิ่มขึ้น 
                          ก็ขอสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.บางขุนไทร ประจําปีงบประมาณ ๒๕62     

ที่ได้ดําเนินการในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - เดือน กันยายน ๒๕62 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ   
  ที่ประชุม    รับทราบ  

รองประธานสภาฯ ๓.3 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ ๒๕62 ขอเชิญ
นายก อบต.บางขุนไทร ช้ีแจง 

นายก อบต.          ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําปีงบประมาณ ๒๕62 ที่ข้าพเจ้าได้แถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีนโยบายในการ
พัฒนาท้องถ่ินแบ่งออกเป็น ๘ ด้าน บัดน้ี การดําเนินงานต่างๆ ของ อบต.บางขุนไทร ประจําปีงบประมาณ 
๒๕62 ได้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งสามารถสรุปโครงการท่ีได้ดําเนินการตามนโยบายแต่ละด้าน ดังน้ี 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 1,306,102.18  
(1) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที ่5 ซอย 6 195,000 เม.ย. 62 
(2) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที ่9 สายดอนหัวหยิน  
     - สุดเขต อบต.บางขุนไทร 

268,000 มี.ค. 62 

(3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายโรงหอย (พบ.ถ.36-003)  
    หมู่ที ่4 เช่ือมต่อหมู่ที่ 9 

843,102.18  ต.ค. 62 

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  14,755,495.97  

(1) เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  9,641,600 ต.ค.61-ก.ย.62 
(2) เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนพิการ  1,562,400 ต.ค.61-ก.ย.62 
(3) สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  307,000 ต.ค.61-ก.ย.62 
(4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้นําและ
เครือข่ายการดําเนินงานด้านสุขภาพ 

190,480 พ.ย.62 

(5) โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอน 20,000 ธ.ค.61 
(6) โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     และโรงเรียนในพ้ืนที่  

669,395.97 ต.ค.61-ก.ย.62  

(7) โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดบางขุนไทร  732,000 ต.ค.61,เม.ย.62 
(8) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดดอนผิงแดด  516,000 ต.ค.61 ,เม.ย.62 
(9) โครงการจ้างครูทําการสอนวิชาคอมพิวเตอร์  
     โรงเรียนวัดบางขุนไทร 

50,000 พ.ย.61 

(10) โครงการจ้างครูทําการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
     โรงเรียนวัดบางขุนไทร 

50,000 พ.ย.61 

(11) โครงการจ้างครูทําการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
     โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 

78,000 พ.ย.61 

(12) โครงการจ้างครูสอนวิชานาฏศิลป์ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 22,000 พ.ย.61 
(13) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที่ 6  

  

- ค่าอาหารกลางวัน 127,400 ต.ค.61 ,พ.ค.62 
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- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 44,200 พ.ย.61 
- ค่าหนังสือเรยีน 6,000 ก.ค.62 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 6,000 ก.ค.62 

- ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 9,000 ก.ค.62 

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 12,900 ก.ค.62 

(14) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนผิงแดด  

  

- ค่าอาหารกลางวัน  73,500 ต.ค.61 ,พ.ค.62 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 25,500 พ.ย.61 
(15) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที่ 10  

  

- ค่าอาหารกลางวัน 98,000 ต.ค.61,พ.ค.62 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 34,000 พ.ย.61  
- ค่าหนังสือเรยีน 2,400 ก.ค.62 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 2,400 ก.ค.62 

- ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 3,600 ก.ค.62 

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,160 ก.ค.62 

(16) โครงการจัดงานวันเด็ก ประจําปี 2562 77,270 ม.ค.62 
(17) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 25,000 ส.ค.62 
(18) โครงการอิสลามศึกษา 18,000 ธ.ค.61 
(19) โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 6,000 ต.ค.61-ก.ย.62 
(20) โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 8,000 พ.ค.62 
(21) โครงการอบรมเสริมสรา้งความเข้มแข็งระดับหมู่บ้านฯ 13,000 ต.ค.61-ก.ย.62 
(22) โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 28,450 พ.ค.62 
(23) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 128,900 ต.ค.61-ก.ย.62 
(24) โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 193,580 ก.ค.–ส.ค.62 
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สงัคมและการรักษา 
    ความสงบเรียบร้อย 

58,261.40  

(1) โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ ไม่ใช้งบประมาณ 
     เรียบร้อยในชุมชน 

ธ.ค.61- ม.ค.62 
,เม.ย.62 

(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน  4,900  เม.ย.62 
(3) โครงการฝึกอบรม อปพร. 38,811.40 มี.ค.62 
(4) โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับกฎหมายจราจรเบ้ืองต้น 14,550 ก.ย.62 
4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทนุ  
    พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเท่ียว 

848,545.96 
 

(1) โครงการจัดงานฺ Bangkhunsai Sea Salt And Light 798,545.96 พ.ย.61-ก.พ.62 
  (2) โครงการจัดงาน“เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ 10  50,000 พ.ค.62 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์   
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

366,623.87  

(1) โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษาพื้นที่สีเขียว 8,726.80 ส.ค. 62 
(2) โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กลุม่อนุรักษ์ทรัพยากร    100,000 
     ธรรมชาติทางทะเลในการเฝ้าระวังแหล่งหอยแครง - 14 - 

ต.ค.61-ก.ย.62  

(3) ค่าใช้จ่ายคา่ทิ้งขยะ 206,689.57 ต.ค.61-ก.ย. 2 



(4) โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน 45,787.50 มี.ค.62 
(5) โครงการปลูกป่าทดแทน 5,420 พ.ค.62 

6. การพัฒนาด้านศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
   และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

110,000  

(1) โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี 10,000 มี.ค.62 
(2) อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีร-ีเมืองเพชร  30,000 
     ครั้งที ่33 

ม.ค.62 

(3) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ 50,000 เม.ย.62 
(4) โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 20,000 ก.ค.62 

7. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทีดี่ในองค์กร 
    และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

618,246.94 
 

(1) โครงการ อบต. สัญจร ไม่ใช้งบประมาณ มิ.ย.62 
(2) โครงการการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการป้องกันการทุจริต 23,080 มิ.ย.62 
(3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. 294,410 ม.ค.-ก.พ.,ม.ิย. 62 
(4) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 5,950 ธ.ค.61 
(5) โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 19,380 ต.ค.61-ก.ย.62 
(6) โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 15,500 ก.ค.62 ,ส.ค.62 
(7) สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น 190,000 ธ.ค.62 

11,076.94  (8) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
    ของ อปท.ประจําปี 2562 

มี.ค.61 

(9) จัดทําวารสาร อบต. 58,850 ก.พ.62 
บัญชคีรุภัณฑ์ 560,145  

(1) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (1 เครื่อง) สํานักงานปลัด 41,600 ก.ค.62 
(2) เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (ชุดแม่ข่าย)  138,100 พ.ย.62 
(3) เคร่ืองขยายเสียง (1 เครือ่ง) สํานักงานปลัด 6,220 ก.ค.62 
(4) เครื่องรับวิทยุกระจายเสยีงชนิดไร้สาย สํานักงานปลัด 343,200 พ.ย.62 
(5) เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ( 1 เคร่ือง ) สํานักงานปลัด 9,500 ก.ค.62 
(6) ชุดสญัญาณไฟฉุกเฉิน สาํนักงานปลัด 18,725 ต.ค.62 
(7) เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ สมารท์การ์ด 700 
    Smart Card Reader (1 เคร่ือง) สํานักงานปลัด  

ก.ค.62 

(8) เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ สมารท์การ์ด  700 
    Smart Card Reader (1 เคร่ือง) กองคลัง 

ก.ค.62 

(9) เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ สมารท์การ์ด 1,400 
    Smart Card Reader (2 เคร่ือง) กองสวัสดิการสังคม 

ก.ค.62 

(10) เคร่ืองอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ สมาร์ทการ์ด  700 
    Smart Card Reader (1 เคร่ือง) กองช่าง 

ก.ค.62 

 ผมก็ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ ๒๕62 ให้ที่
ประชุมได้รับทราบ              

ที่ประชุม     รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
รองประธานสภาฯ  4.1 เรื่องการพิจารณารับมอบโครงการแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา ปี 2534 ขอเชิญนายก 

อบต.บางขุนไทร ช้ีแจงรายละเอียด 
นายก อบต.          ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายด้านการพิจารณาภารกิจถ่ายโอนเพ่ือให้ถูกต้องตรงกัน

ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทํา
ฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนและดําเนินการจัดส่งข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องครบถ้วน อบต.บางขุนไทร ได้รับแจ้งจากสถานีพัฒนาที่ดิน
เพชรบุรี ว่าให้ตรวจสอบโครงการแหล่งนํ้าที่อยู่ในพ้ืนที่ตําบลบางขุนไทร คือ โครงการพัฒนาแหล่งนํ้า     
เพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า ปี 2534 สระเก็บนํ้าบ้านดอนวัด หมู่ที่ 6 ตําบลบางขุนไทร พิจารณารับมอบ
โครงการฯ เพ่ือสามารถบํารุงรักษา ดูแลให้เกิดประโยชน์ในชุมชนต่อไป อบต.บางขุนไทร จึงมอบหมายให้
กองช่างไปประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอนวัด จัดให้มีการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือร่วมกันพิจารณาว่าสระเก็บนํ้าบ้านดอนวัด หมู่ที่ 6 ตําบลบางขุนไทร ปัจจุบัน
ชาวบ้านยังได้ใช้ประโยชน์อยู่หรือไม่ เพ่ือจะได้นํามติจากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน มาประกอบการ
พิจารณารับมอบภารกิจถ่ายโอนดังกล่าว 
ในการนี้ ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอนวัด ได้ดําเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว    
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นว่าปัจจุบันชาวบ้านไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากสระเก็บนํ้าและต้ังแต่ขุดสระเก็บนํ้ามา ชาวบ้านในหมู่บ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียงก็ไม่เคยได้ใช้ประโยชน์
หรือได้รับประโยชน์จากสระเก็บนํ้าดังกล่าวเลย ประกอบกับกองช่าง อบต.บางขุนไทร ได้มีความเห็นว่า    
ไม่สมควรรับมอบภารกิจถ่ายโอนจากสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี คือ โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์
ดินและน้ํา ปี 2534 สระเก็บนํ้าบ้านดอนวัด หมู่ที่ 6 ตําบลบางขุนไทร เน่ืองจากปัจจุบันชาวบ้านไม่ได้ใช้
ประโยชน์หรือได้รับประโยชน์จากสระเก็บนํ้าดังกล่าวแต่อย่างใด  
ซึ่งตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 
0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เร่ือง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 โดยมีประเด็นข้อหารือดังน้ี  
  1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4 (3) กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ของราชการส่วน
ท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารตําบลซ่ึงเป็นผู้มี
อํานาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลตามลําดับ ดังน้ัน กรณีที่มีผู้
อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่ อปท.หรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอํานาจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี เน่ืองจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่ อปท.
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน จะส่งผลต่อการ
ใช่จ่ายงบประมาณของ อปท.ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท.เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น จึงมี
ความจําเป็นต้องกําหนดให้สภาท้องถิ่นมีอํานาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก็ขอให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ได้ร่วมกันพิจารณา ว่าสมควรจะรับมอบภารกิจ  
ถ่ายโอน คือโครงการแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า ปี 2534 สระเก็บนํ้าบ้านดอนวัด หมู่ที่ 6 ตําบล
บางขุนไทรหรือไม่ เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป   

 ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณา โดยมีการซักถามและตอบข้อซักถามกันพอสมควร ที่ประชุมจึงมีมติ ”ไม่เห็นชอบ”     
ที่จะให้ อบต.บางขุนไทร รับมอบภารกิจถ่ายโอน คือ โครงการแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า       
ปี 2534 สระเก็บนํ้าบ้านดอนวัด หมู่ที่ 6 ตําบลบางขุนไทร เน่ืองจากปัจจุบันประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์
หรือได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ดังกล่าว จํานวน 17 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 1 เสียง 
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ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอ่ืน ๆ   
รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร หรือผูใ้ดทีจ่ะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือซักถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ปลัด อบต. ขอแจ้งเรื่องการประกาศใช้ข้อบัญญัติ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2542      

เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2542 ซึ่งได้กําหนดกิจการที่จะต้องควบคุมตามข้อบัญญัติฯ โดยการ
กระทําในลักษณะการค้าต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายก อบต.) ก่อนจะเริ่มดําเนิน
กิจการจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายท้องถิ่น เพ่ือเป็นการ
ควบคุมสถานประกอบกิจการค้าอันเข้าค่ายประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งหากขาดการควบคุม
หรือกํากับดูแลที่ไม่เพียงพอ การประกอบกิจการน้ันๆ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดํารงชีวิตของประชาชน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม หรืออาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญ และเพ่ือให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยยังมิได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีความผิดอาจได้รับโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน      
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ดังน้ัน จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.ทราบและช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 
ประจําปี 2562 ให้ผู้ประกอบกิจการในพ้ืนที่ได้รับทราบเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายกําหนดต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ/ปฏิบัติ   
นายก อบต. ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ จํานวน 2 เร่ือง ดังน้ี 

5.1 เร่ืองการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light คร้ังที่ 4 ด้วย อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกับจังหวัด
เพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอบ้านแหลม หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี องค์กรภาคประชาชน และผู้นําชุมชนในพ้ืนที่ กําหนดจัด
งานบางขุนไทร Sea Salt & Light คร้ังที่ 4 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2562  ณ บริเวณที่
ทําการ อบต.บางขุนไทร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว การจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน และเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของตําบลบางขุนไทร ซึ่งในปีน้ีได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางขุนไทร ร่วมกับคุณกรกต อารมณ์ดี นักออกแบบระดับ
โลกที่ใช้ภูมิปัญญาจากบ้านเกิด เจ้าของแบรนต์กรกต ผู้สร้างสรรค์งานหัตถกรรมไม้ไผ่ที่สร้างช่ือเสียงจนเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากลทั่วโลกต่างยอมรับ โดยได้นําหัตถกรรมไม้ไผ่และโป๊ะหอยมาจัดแสดงภายในงานให้
นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงาม และได้รับการสนับสนุนพ้ืนที่การทํานาเกลือและกิจกรรมการขับรถ     
กลิ้งเกลือ จากคุณอุดม คุณมาลี คุณอาภรณ์ หนังสือ จํานวน 4 กระทง ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตการ
ทํานาเกลือและร่วมกิจกรรมและยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวตักเกลือเพ่ือนํากลับไปบ้านฟรีอีกด้วย จึงขอเชิญ
สมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light ครั้งที่ 4       
ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. โดยพร้อมเพียงกัน       
5.2 เร่ืองการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ด้วย อบต.บางขุนไทร      
ได้กําหนดจัดทําโครงการ “ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน” ประจําปี 2563 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ประจําปี 2563 โดยจะเริ่มต้ังจุดให้บริการประชาชน ต้ังแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 
2563 เพ่ือเป็นการให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ อันเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนไม่ให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนองนโยบายของรัฐบาล
ในแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งได้ประสานความร่วมมือขอกําลัง
จากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในการต้ังด่านตรวจ/จุดร่วมตรวจ เพ่ือร่วมให้บริการประชาชนและ
อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่             

ที่ประชุม   รับทราบ   
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รองประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร หรือท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือซักถามอะไรเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมอีก

หรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็ขอบคุณสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภา 
อบต.บางขุนไทรในวันน้ีและขอปิดการประชุม 

    

  ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.                   
 

                                 (ลงช่ือ) จ.อ.                          ผู้จดรายงานการประชุม 
                             (อนันต์  พันธ์ุบ้านแหลม) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 
 
   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม           
    

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

        (ลงช่ือ)                              กรรมการ   
                  (นางอรษา  จันทรโชติ)                    (ลงช่ือ)                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                          (
          
 

นายเฉลิม  พรามน้อย) 
รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นตําบลบางขุนไทร 

 
 
 
 
 

   -  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๓ 
       ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีมติรับรองบันทึกการ 
       ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งได้ประชุมไป 
       

 
เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับน้ี) เรียบร้อยแล้ว 

 ลงช่ือ)                       ผู้รับรองรายงานการประชุม               (
                                      (  นายจรินทร์  เดชปาน) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 
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