
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี ๒๕63 

ครั้งที ่1/๒๕63  
วันจันทร์ที ่25 เดือน พฤษภาคม 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  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 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 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 กนกวรรณ   วันแก้ว  
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 นายจิรศักดิ์      ปรางค์ภูผา  นักการ  จิรศักดิ์      ปรางค์ภูผา  
๑๘ นายอภิชาติ      หลินบุตร  ผู้ช่วยช่างโยธา อภิชาติ      หลินบุตร  
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บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี ๒๕63 
ครั้งที ่1/๒๕63 

วันจันทร์ที ่25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖3 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

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

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

ครั้งที่ 1/2563 บัดนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้มาเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมครั้งนี้ด้วย และขณะนี้ได้เวลาตามก าหนดนัดหมายในการประชุมแล้ว คือเวลา 09.30 น. ในการนี้ 
กระผมในฐานะเลขานุการสภา อบต.บางขุนไทร จึงขอเรียนเชิญ นายจรินทร์ เดชปาน ประธานสภา อบต.
บางขุนไทร ได้ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ   

ประธานสภาฯ        ขอบคุณเลขานุการสภาฯ และขอสวัสดทุีกท่าน วันนีเ้ป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที ่1 ประจ าปี 
2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นมาเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง     
ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.บางขุนไทร และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ       ส าหรับวันนี้ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ  
ที่ประชุม              รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ        ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 

ประจ าปี  2563 ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่  21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕63 ว่าจะมีผู้ใด ขอแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.บางขุนไทรครั้งท่ีแล้วหรือไม ่

ที่ประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ครั้งที่แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลง  และมีมติรับรอง บันทึกรายงานการประชุม สภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  2563 
ครั้งที่ ๑/๒๕63 เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕63 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ 3.1 เรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕63 ขอเชิญนายก  อบต.บางขุนไทร 

ชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต. ตามท่ี อบต.บางขุนไทร ไดร้ับค าร้องจากราษฎร หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3 ให้ด าเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง

บางขุนไทร บริเวณ หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ซึ่งสะพานข้ามคลองบางขุนไทรเดิมมีสภาพช ารุดเสียหาย
หลายจุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ และทาง อบต.บางขุนไทร ได้เข้าท าการรื้อถอนไปแล้วเพื่อความปลอดภัย
ของราษฎร และถ้าจะด าเนินการก่อสร้างสะพานใหม่ในพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุญาตจาก
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาเพชรบุรีก่อน  ซึ่งบัดนี้ ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 3 สาขาเพชรบุรี         
ได้อนุญาตให้ อบต.บางขุนไทร เข้าด าเนินการก่อสร้างสะพานในพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวได้ ตามใบอนุญาตให้
ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า เลขที่ 079 ใบอนุญาตเลขท่ี 4/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563  
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ประกอบกับกองช่าง อบต.บางขุนไทร ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-พ.ศ.2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) จากเดิม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 3 ถนนสายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-001)  กม.ที่ 0+650-กม.ที่ 0+757 ปริมาณงาน 
ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.กว้าง 0.40 เมตร ยาว 107 เมตร ลึก 0.25-0.35 เมตร ปี พ.ศ.2563 
งบประมาณ 236,000.-บาท เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ถนนสาย
บ้านแขก  - บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-001)  กม.ที่ 0+682-กม.ที่ 0+757 ปริมาณงาน  ก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.กว้าง 0.40 เมตร  ยาว 113 เมตร ลึก 0.25-0.35 เมตร ปี 2563 งบประมาณ 
239,000.-บาท  ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอ จ านวน 3,000.-บาท  กองช่างจึงได้ยกเลิกโครงการ เดิม   
เนื่องจากเป็นงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม อบต.บางขุนไทร จึงไม่สามารถด าเนินการโอนงบประมาณเพ่ิม
ในส่วนที่ขาดได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 และฉบับที ่3) พ.ศ.2543  

                       ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ ประกอบกับนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น จึงเห็นควรใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกันเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561 ข้อ 89 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น อบต.บางขุนไทร จึง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 737,000.-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) โดยรายละเอียด ดังนี้ 

        1. กองช่าง งบประมาณตั้งไว้ รวมเป็นเงิน 737,๐๐๐.-บาท  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 งบลงทุน  
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางขุนไทร หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3 งบประมาณ 498,000.-บาท       
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.+ เหล็ก ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 17.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบของ อบต.ก าหนด  เลขที่ 17/2561 เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การ บริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.256 5)       
หน้าที่ 57 ล าดับที่ 19 
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.หมู่ที่ 3 ถนนสายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์  (พบ.ถ.36-001) 

กม.ที่ 0+682-กม.ที่ 0+757 งบประมาณ 239,000.-บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.40 เมตร  ยาว 113 เมตร ลึก 0.25-0.35 เมตร  
รายละเอียดตามแบบของ อบต.ก าหนด  เลขที่ 1/2563  เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การ บริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.
2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) หน้าที่ 3 ล าดับที่ 1 
รวมจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 737,๐๐๐.-บาท  

 ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 “ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังนี้  
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(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเก่ียวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการ     
ที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบ
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด าเนินการก่อหนี้ ผูกพันให้                
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 
      ส าหรบัสถานะทางการคลังของ อบต.บางขุนไทร ปัจจุบันมีเงินสะสม ณ วันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๖3 
เป็นเงินทั้งสิ้น 31,555,392.75 บาท  

(๑) กันเงินสะสมส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประมาณหกเดือน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า และค่าตอบแทน เป็นเงิน 6,268,950.-บาท  

(2) กันเงินสะสมส ารองเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนกันไว้อีก    
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เป็นเงิน 4,200,๐00.-บาท  

คงเหลือเงินสะสม ที่สามารถน าไปใช้ จ่ายได้ เป็นเงิน 20,057,798.48 บาท ก็ขอให้ที่ประชุมได้
ร่วมกันพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ ตามท่ี นายก อบต.บางขุนไทร ได้ชี้แจงรายละเอียดให้รับทราบไปแล้วนั้น ก็ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.   
บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดของโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วงเงินงบประมาณ 737,๐ ๐๐ .-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หลังจากนั้นจะขอมติจากท่ีประชุม สภา 
อบต.บางขุนไทร  

ที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ได้ตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.ที่อยู่ในที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 19 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม และได้ร่วมกันพิจารณา จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 2 
โครงการ โดยมีการซักถามและตอบข้อซักถามกันพอสมควร ที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 งบประมาณอนุมัติ จ านวน 737,000.-บาท (เจ็ดแสนสามหม่ืนเจ็ดพัน
บาทถ้วน) จ านวน 18 เสียง และงดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

ประธานสภาฯ 3.2 เรื่องการพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)  ขอเชิญ
นายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียด  

นายก อบต. ตามที่ อบต.บางขุนไทร ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) และได้มีการแก้ไข เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าวไปแล้ว จ านวน 2 ฉบับ นั้น  

                          ตามนโยบายของผู้บริหาร ท้องถิ่น ที่ ได้แถลงนโยบายต่อสภา  อบต. บางขุนไทร  เมื่อวันที่ ๒๐  ตุลาคม 
๒๕๕๒ มีนโยบายด้านการพัฒนาแบ่งออกเป็น ๘ ด้าน  เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ แต่เนื่องจากโครงการยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้อง
เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพ่ือให้มีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ที่มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และเป็นไปตามนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น  
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                         ประกอบกับส านกังานปลดั มีความประสงค์ขอเพ่ิมเติมโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.
2565) เพ่ือด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจ    
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 
ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา 
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย  

     เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีแจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในปัจจุบัน ที่ก าลังระบาดไปในหลายภูมิภาคของประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเห็นว่า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการป้องกันและบ าบัดรักษาโรค เป็นอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการด าเนินงานอาจต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยในกรณี
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้มีกระบวนการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ซึ่งอาจท าให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดภาวะเสี่ยงจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 วรรคสอง 
ยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ในเขตจังหวัดเพชรบุรี จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จะคลี่คลายไปในทางท่ีปลอดภัย ในการนี้ อบต.บางขุนไทร จึงไม่ได้จัดท าประชาคมท้องถิ่นในการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ พบ 0023.3/ว 5762 
ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว  
   บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร จึงเสนอ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) ให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร  
ได้ร่วมกันพิจารณา ตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 ต่อไป รายละเอียดดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                       1. โครงการปรับปรุงถนน พบ.ถ.36-004 สายวัดไทรทอง-บ้านป่าขาด หมู่ท่ี 9 บริเวณ กม.ที่ 1+495 - 
1+678 
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                         วัตถุประสงค์ เพ่ือประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                               เป้าหมาย  เทคอนกรีตถนน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 183.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เท
คอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า 640.50 ตารางเมตร 

                         งบประมาณ ปี พ.ศ.2563 จ านวน 334,000 บาท 
                        ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
                        2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองดอนใหญ่ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 9 
                         วัตถุประสงค์ เพ่ือประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                          เป้าหมาย เทคอนกรีตถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

เทคอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า 467.00 ตารางเมตร 
                         งบประมาณ ปี พ.ศ.2563 งบประมาณ 248,000 บาท  
                         ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
                        3. โครงการปรับปรุงถนน พบ.ถ.36-003 สายบ้านโรงหอย  หมู่ที่ 4 บริเวณ Sta. 0+590-Sta. 0+835 
                         วัตถุประสงค์ เพ่ือประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                         เป้าหมาย เทคอนกรีตถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เท

คอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร 
                         งบประมาณ ปี พ.ศ.2564 งบประมาณ 494,000 บาท  
                         ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 

         วัตถุประสงค์ - เพ่ือป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคต่างๆ 
- เพ่ือให้ความรู้ค าแนะน า การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคระบาดต่างๆ ให้กับ 
ประชาชนในพื้นท่ี 

- เพ่ือให้มีทรัพยากรงบประมาณ พอเพียงต่อการสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน 
และควบคุมโรคระบาดต่างๆ  

        เป้าหมาย - ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบางขุนไทรทั้ง 11 หมู่บ้าน 
                        งบประมาณ ปี พ.ศ.2564-พ.ศ.2565 จ านวน 100,000 บาท 
                        ผลที่คาดว่าจะได้รับ - สามารถป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ในพ้ืนที่ต าบลบางขุนไทร 

- ประชาชนในพื้นท่ีสามารถเข้าถึงวิธีการปฏิบัติการควบคุมระงับโรคระบาดต่างๆ  
- ประชาชนมีความรู้ ในการดูแลเฝ้าระวังตนเองเรื่องโรคระบาดต่างๆ 
- ต าบลบางขุนไทรมีทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอต่อการสนับสนุนการ

ด าเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรคระบาดต่างๆ 
2. โครงการคลินิกกฎหมายต้าบลบางขุนไทร 

  วัตถุประสงค์ - เพ่ือให้ประชาชนได้รับค าปรึกษาด้านกฎหมายในเบื้องต้นและด้านการฟ้องร้องเป็นคดีความ
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

- เพ่ือให้ได้รับทราบปัญหาด้านกฎหมายต่างๆของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล
บางขุนไทร และรวบรวมเป็นข้อมูลในการด าเนินการให้ความรู้หรือความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ ต่อไป 

- เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของงานด้านกฎหมายกับภาคประชาชนให้มีมากขึ้น 
- เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านกฎหมายให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ 
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เป้าหมาย      ด าเนินการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนในเขต พ้ืนที่ อบต.ต าบลบางขุนไทร  

และการออกให้ค าปรึกษาตามโครงการต่างๆท่ีมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้าร่วม
โครงการกิจกรรมและให้ค าปรึกษาประจ าอยู่  ณ ที่ท าการ อบต.บางขุนไทร 

งบประมาณ ปี พ.ศ.2564 - พ.ศ.2565 จ านวน 3,000 บาท 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  - ป ระชาชนได้รับค าปรึกษา ทางด้าน กฎหมาย  ด้านคดีความในเบื้องต้นและ                  

สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- ได้รับทราบปัญหาด้านกฎหมายในเรื่องต่างๆของประชาชนและน ามาพิจารณาหา      

แนวทางให้ความรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือในล าดับต่อไป 
-  งานด้านกฎหมายของ อบต.บางขุนไทร ได้มีส่วนร่วมและใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระบบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

                      วัตถุประสงค์ - เพ่ือจัดตั้งและรองรับการด าเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           - เพ่ือด าเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต าบลบางขุนไทร  
           - เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลบางขุนไทร 

- เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 

       เป้าหมาย     - เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่ อบต.บางขุนไทรที่ประสบความเดือดร้อนด้าน 
สาธารณภัย 

        - เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่ อบต.บางขุนไทร ที่ประสบความเดือดร้อนด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                     - การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตพ้ืนที่ อบต.บางขุนไทร  
                     - การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในเขตพ้ืนที่ อบต.บางขุนไทร          
                      งบประมาณ ปี พ.ศ.2564 - พ.ศ.2565 จ านวน 100,000 บาท 

      ผลที่คาดว่าจะได้รับ  - ประชาชนต าบลบางขุนไทร ผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับบริการจากการด าเนินงาน 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนต าบลบางขุนไทร 

- สามารถด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 

- สามารถด าเนินการช่วยเหลือประชาชนได้ตรงตามความต้องการแบะเหมาะสม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  
 1. โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายท้องถิ่น 

       วัตถุประสงค์ - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาและสาระส าคัญของกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนการ 
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันให้กับผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม 

- เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตส านึกและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 

- เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ 
อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการให้บริการประชาชนมากขึ้น 

         เป้าหมาย  คณะผู้บริหาร อบต.บางขุนไทร ผู้น าท้องที่/ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร องค์กรชุมชน 
พนักงาน ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป 
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                       งบประมาณ ปี พ.ศ.2564 – พ.ศ.2565 จ านวน 20,000 บาท 
                      ผลที่คาดว่าจะได้รับ  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ ท าความเข้าใจในเนื้อหาและสาระส าคัญของ

กฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 
  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง  
                                                   ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่การให้บริการประชาชนมากขึน้ 

 2. โครงการถมหินผุบริเวณที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนไทร หมู่ที่ 3 
                        วัตถุประสงค์  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบที่ท าการ อบต.บางขุนไทร รองรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

และเตรียมการในการก่อสร้างอาคารต่างๆ 
                      เป้าหมาย ถมหินผุพร้อมท าการปรับเกลี่ยกว้าง 46.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร ใช้ปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 

3,162.30 ลูกบาศก์เมตร 
                        งบประมาณ ปี พ.ศ.2563 จ านวน 493,000 บาท 
                        ผลที่คาดว่าจะได้รับ อบต.บางขุนไทร มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนและด าเนินกิจกรรมของ อบต. 
                       โครงการพัฒนา (เกินศักยภาพ) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้า หมู่ที่ 5 ต้าบลบางขุนไทร (ต่อจากบ่อพักเดิม) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือการระบายน้ าไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
 เป้าหมาย  วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ø 1.20 เมตร จ านวน 243 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.จ านวน 28 บ่อ      

ความยาวรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 265.00 เมตร 
                        งบประมาณ ปี พ.ศ.2565 จ านวน 2,417,000 บาท 
                       ผลที่คาดว่าจะได้รับ  น้ าสามารถไหลระบายได้ดี 

 2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 11 สายเลียบคลอง D26   
                        วัตถุประสงค์ เพ่ือประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                      เป้าหมาย ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร 
                        งบประมาณ ปี พ.ศ.2564 จ านวน 5,932,800 บาท 
                       ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6    
                         วัตถุประสงค์ เพ่ือประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                       เป้าหมาย ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05      

เมตร หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,100 ตารางเมตร 
                        งบประมาณ ปี พ.ศ.2564 จ านวน 6,859,800 บาท 
                       ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

เพิ่มเติมบัญชีครุภัณฑ์ 
1. กล้องวงจรปิด 
วัตถุประสงค์ - เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

        - เพ่ือให้มีการบันทึกเหตุการณ/์ภัยอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได้โดยไม่คาดคิดและไม่ทราบสาเหตุของ   
           เหตุการณ์ดังกล่าว 

เป้าหมาย    - กล้องวงจรปิด มาตรฐานแบบ Day/Night ความละเอียดแบบ Fuli HD  
งบประมาณ ปี พ.ศ.2564 (15 กล้อง) จ านวน 250,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปลัด 
ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว 
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ประธานสภาฯ ตามท่ี นายก อบต.บางขุนไทร ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านทราบ ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร        

ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) หลังจากนั้นจะขอ
มติจากท่ีประชุมสภา อบต.บางขุนไทรต่อไป 

ที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ได้ตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.ที่อยู่ในที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 19 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม และ ได้ร่วมกันพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) โดยมีการซักถามและตอบข้อซักถามกันพอสมควร  และได้มี
การเสนอให้เพ่ิมวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ของโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 5      
ต าบลบางขุนไทร (ต่อจากบ่อพักเดิม) ดังนี้ วัตถุประสงค์ เพิ่มข้อความว่า“ขยายผิวจราจรเพื่อให้การสัญจร
สะดวกปลอดภัยขึ้นและเพ่ือการระบายน้ าไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง” ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เพิ่มข้อความว่า     
“การสัญจรสะดวกปลอดภัยมากขึ้นและน้ าสามารถไหลระบายได้ดี” และ ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร 
ไดม้ีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) จ านวน 18 
เสียง และงดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ   
 ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. บางขุนไทร หรือผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  หรือจะ ซักถาม อะไรเพิ่มเติมต่อที่ประชุม         

อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  
 นายก อบต.     ขอแจ้งเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 บ้านแขก และหมู่ที่ 9 บ้านป่าขาด ผมฝากให้สมาชิกสภา 

อบต. ช่วยประสานในเรื่องการขอใช้พื้นที่กับเจ้าของที่ดินให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้
ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านแหลม ใช้เป็นหลักฐานในการยินยอมให้ใช้พ้ืนประกอบเรื่องการขยาย
เขตไฟฟ้าในพ้ืนที่ดังกล่าวต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. บางขุนไทร หรือผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  หรือจะซักถามอะไรเพิ่มเติม ต่อที่ประชุม        

อีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่เสียสละเวลามา
เข้าร่วมประชุมสภา อบต.บางขุนไทรในวันนี้ และขอปิดการประชุม 

 เลิกประชุมเวลา 11.15 น.               
                                                                      (ลงชื่อ) จ.อ. อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม ผู้จดรายงานการประชุม 
                                    (อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม) 

   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
     (ลงชื่อ)    ชุมพล คอเหลี่ยม  กรรมการ   
              (นายชุมพล คอเหลี่ยม) 
     (ลงชื่อ)    ส ารวย นาคนคร   กรรมการ   
              (นายส ารวย นาคนคร)  
     (ลงชื่อ)    อรษา จันทรโชติ   กรรมการ   
              (นางอรษา จันทรโชติ) 

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

 
 
 

   - ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่       เดือน  
     มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
     ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับนี้) เรียบร้อยแล้ว 

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

 


