
  

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕63 

ครั้งที ่๑/๒๕63  
วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕63     

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

 
                          ผู้มาประชุม 
  ล าดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑  นายจรินทร์ เดชปาน ประธานสภา อบต. -   ติดประชุม ก.อบต.จ. 

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 -ว่าง-  -   
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  - ขาดประชุม 

๒๐  นายศรีเพชร สุ่มอ่ า -ว่าง-  -  

๒๑  นายอโณทัย วงษ์ใหญ่ -ว่าง-  -  

๒๒  นายส าฤทธิ์ ผิวขาวปลั่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  ส าฤทธิ์ ผิวขาวปลั่ง  
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  - ขาดประชุม 

๑๑ น.ส.กนกวรรณ     วันแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชี    กนกวรรณ     วันแก้ว  
๑๒ น.ส.นุชจรี         สุขเกษม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นุชจรี         สุขเกษม  
๑๓ น.ส.ชุติมา         บุญยืน  นักจัดการงานทั่วไป ชุติมา         บุญยืน  
๑๔ นางฐิติมา          ทับศร ี  นักทรัพยากรบุคคล ฐิติมา          ทับศรี  
๑๕ น.ส.กุลธิดา        ราญไพร  นายช่างโยธา กุลธิดา        ราญไพร  
๑๖ นายจิรศักดิ์       ปรางค์ภูผา  นักการ  จิรศักดิ์        ปรางค์ภูผา  
๑๗     
๑๘     
19     
20     
21     
22     

23     
24     
25     
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕63 

ครั้งที ่๑/๒๕63 
       วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕63 

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

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เลขานุการสภาฯ เรียน ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีเคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563   

ครั้งที่ 1/2563 บัดนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมครั้งนี้ด้วย และขณะนี้ได้เวลาตามก าหนดนัดหมายในการประชุมสภา อบต.แล้ว คือ เวลา 
09.30 น. และเนื่องจากวันนี้ นายจรินทร์ เดชปาน ต าแหน่ง ประธานสภา อบต.ติดภารกิจไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้เพราะติดประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้กระผมในฐานะเลขานุการสภา อบต.
บางขุนไทร ขอเรียนเชิญ นายเฉลิม พรามน้อย ต าแหน่ง รองประธานสภา อบต.บางขุนไทร ได้ท าหน้าที่
เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ   

รองประธานสภาฯ     ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมาเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน
ที่มาเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.  
บางขุนไทร และขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
รองประธานสภาฯ ส าหรับวันนี้ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ  
ที่ประชุม                รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒     รับรองรายงานการประชุม  
รองประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ตรวจ สอบบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2                          

ประจ าปี ๒๕63 ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕63 ว่าจะมีผู้ใดขอแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ฉบับดังกล่าวหรือไม ่หลังจากนั้นจะขอมติที่ประชุม    

ที่ประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบ บันทึกรายงาน การประชุม สภา อบต.บางขุนไทร ครั้งที่แล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้ใด       
ขอแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ฉบับดังกล่าว และได้มีมติรับรอง
บันทึกรายงานการประชุม สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  2563 ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่ 23 
เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕63 

ระเบียบวาระท่ี ๓     ญัตติเรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
รองประธานสภาฯ ๓.๑ เรื่องการรายงานยอด เงินรายรับ-รายจ่ายและผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕63                          

ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม   
นายก อบต. ขอรายงานยอดเงินรายรับ - รายจ่าย และผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕63 (ตั้งแต่วันที่ 1  

ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563) รายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 
 



 
งบรายรับจริง – รายจ่ายจริง ตามปีงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 

                                 (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 - ๓๐ กันยายน ๒๕63) 
ล าดับที ่ รายรับ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑ หมวด ภาษีอากร 73,335 00  
๒ หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 463,575 50  
๓ หมวด รายได้จากทรัพย์สิน 420,961 03  
๔ หมวด รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ - -  
๕ หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด 12,298 00  
๖ หมวด รายได้จากทุน - -  
๗ หมวด ภาษีจัดสรร 19,554,596 13  
๘ หมวด เงินอุดหนุน 21,467,478 00  
 รายรับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  41,992,243 66  

 
ล าดับที ่ รายจ่าย        จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑ หมวด งบกลาง 12,844,366 ๐๐  
๒ หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720 ๐๐  
๓ หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,332,511 ๐๐  
๔ หมวด ค่าจ้างประจ า 461,940 ๐๐  
๕ หมวด ค่าจ้างชั่วคราว 3,038,753 ๐๐  
๖ ประเภท ค่าตอบแทน 612,400 00  
๗ ประเภท ค่าใช้สอย 3,241,383 06  
๘ ประเภท ค่าวัสด ุ 1,769,197 47  
๙ หมวด ค่าสาธารณูปโภค 341,811 82  

๑๐ หมวด เงินอุดหนุน 1,607,059 97  
๑๑ หมวด ค่าครุภัณฑ์ 1,494,150 00  
๑๒ หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 682,000 00  
๑๓ หมวด รายจ่ายอื่น - -  
 รายจ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,910,292 32  

            รายรับ - รายจ่าย และการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 
                        (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63) 

ล าดับที ่ รับ – จ่าย เงินสะสม จ านวนเงิน หมายเหตุ 
  ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63  18,565,580 38  
๑  เงินสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕62 34,603,364 95  

๒  รับคืน๑. ค่าเบี้ยยังชีพ 
       2. เงินอุดหนุน 

4,500 
67,480 

00 
85 

 

        3. เงินมัดจ ารังวัดที่ดิน 800 00  
        4. รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ 278,145 00  
                             รวม 3 รายการ เป็นเงิน 350,925 85  
 รวม ๑ + ๒ เป็นเงิน 34,954,290 80  
3 บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่าย 8๕% 4171117 99  
 รวมเป็นเงิน 39,125,408 79  
 หักจ่ายขาดเงินสะสม     3,832,753 05  
  ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 35,292,655 74  
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                               โครงการตามข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ 2563 (ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
ที่ โครงการ งบด าเนินการ 
1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 7,700.00 
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. 203,590.00 
3 โครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 24,990.00 
4 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 180,000.00 
5 โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน 1,450.00 
6 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรเบื้องต้น 14,250.00 
7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 571,920.00 
8 โครงการจัดงานวันเด็ก 88,720.00 
9 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 25,450.00 

10 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษาพื้นที่สีเขียว 4,500.00 
11 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน 19,560.00 
12 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ 41,740.00 
13 โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 17,347.00 
14 โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณ ี 10,000.00 
15 โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light คร้ังที่ 4  999,589.73 
16 โครงการปลูกป่าทดแทน 4,100.00 
17 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
10,739.97 

18 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดบางขุนไทร 591,200.00 
19 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 450,000.00 
20 โครงการจ้างครูท าการสอนวิชาคอมพิวเตอร ์โรงเรียนวัดบางขุนไทร 50,000.00 
21 โครงการจ้างครูท าการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดบางขุนไทร 50,000.00 
22 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท าการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 
78,000.00 

23 โครงการจ้างครูสอนวิชานาฎศิลป ์โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 22,000.00 
24 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน 207,120.00 
25 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และแหล่งหอยแครง 100,000.00 
26 โครงการอิสลามศึกษา 18,000.00 
27 โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร คร้ังที่ 34  30,000.00 

   28 โครงการถมหินผุบริเวณที่ท าการ อบต.บางขุนไทร หมู่ที่ 3 492,000.00 
29 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล.ถนนสาย พบ.ถ.36-002 หมู่ที่ 1  

ต.บางขุนไทร 
190,000.00 

30 ซื้อเก้าอี้ท างาน 5,000.00 
31 ซื้อพ่วงข้างรถจักรยานยนต ์ 23,540.00 
32 ซื้อเครื่องสูบน้ า 75,160.00 
33 ซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย จ านวน 2 ชุด 915,200.00 
34 ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 9,000.00 
35 ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ ์จ านวน 2 ชุด 48,800.00 
36 ซื้อตู้เบรกเกอร์กันดูด 3,550.00 
37 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 59,000.00 
38 ซื้อชุดเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น 197,900.00 
39 ซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 128,000.00 
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

ที่ โครงการ  งบด าเนินการ  
1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 3 303,000.00 
2 โครงการปรับปรุงถนน พบ.ถ.36 - 004 414,000.00 
3 โครงการจัดซื้อเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย 457,600.00 
4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบางขุนไทร บ้านแหลม สายล่าง 498,000.00 
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติฯ ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 18,153.05 
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 438,000.00 
7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลอง D 26 หมู่ที่ 5 499,000.00 
8 โครงการปรับปรุงถนน พบ.ถ.36-003 สายบ้านโรงหอย หมู่ที่ 4 493,000.00 
9 โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 480,000.00 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ม.3 ถนนบ้านแขก-บางอินทร ์ 232,000.00 
โครงการที่ขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

และด าเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563) จ านวน 1 โครงการ 
ที่ โครงการ  งบด าเนินการ  
1 โครงการปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete หมู่ที่ 8  

สาย พบ.2028 สายบ้านแขก-บางอินทร ์(พบ.ถ.36-001) 
1,800,000.00 

โครงการที่ขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
และด าเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563) จ านวน 6 โครงการ 

ที่ โครงการ  งบด าเนินการ  
1 ซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย จ านวน 6 ชุด 343,200.00 
2 ซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัต ิ(ชุดแม่ข่าย) จ านวน 1 ชุด 138,100.00 
3 ซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน จ านวน 1 ชุด 18,725.00 
4 ซื้อถังน้ า จ านวน 20 ใบ 13,860.00 
5 ซื้อชุดเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น จ านวน 1 ชุด 199,020.00 
6 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2774 พบ. 180,000.00 

โครงการที่ขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
และอยู่ระหว่างด าเนินการ (เบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564) จ านวน 2 โครงการ 

ที่ โครงการ  งบด าเนินการ  
1 ซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จ านวน 1 คัน 2,400,000.00 
2 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 7-หมู่ที่ 11 1,716,000.00 

โครงการที่ขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ที่ขอยกเลิก จ านวน 1 โครงการ 

ที่ โครงการ  งบด าเนินการ  
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน ์อบต. 9,450.00 

โครงการที่ขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 
และอยู่ระหว่างด าเนินการ (เบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564)   

ที ่ โครงการ  งบด าเนินการ  
1 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 287,000.00 
2 ค่าอาหารเสริม (นม) 100,753.70 
3 ค่าจ้างเหมาบริการ 152,000.00 
4 ซื้อพัดลม (ติดผนัง) 8,000.00 
5 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม (ขาตั้งเดี่ยว) 4,600.00 
6 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม (ขาตัวยู) 4,400.00 
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7 ซื้อพัดลมไอเย็น 40,000.00 
8 ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 30,000.00 
9 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 30,000.00 

10 ซื้อส ารองไฟ 5,000.00 
11 ซื้อชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 200,000.00 
12 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองดอนใหญ่ฝั่งซ้าย หมูท่ี่ 9 248,000.00 
13 โครงการปรับปรุงถนน พบ.ถ.36-004 สายวัดไทรทอง-บ้านป่าขาด 

หมู่ที่ 9 บริเวณ กม.ที่ 1+495 - กม.ที่ 1+678 
334,000.00 

14 โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ม.10 เลียบถนนสายบ้านแขก-
บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-001) กม.ที่ 1+145-กม.ที่ 1+268   
ต.บางขุนไทร 

760,000.00 

  ก็ขอรายงานยอดเงินรายรับ  - รายจ่ายและผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕63 ให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ   

ที่ประชุม  รับทราบ    
  รองประธานสภาฯ  ๓.๒ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 ขอเชิญ

นายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียด   
นายก อบต.          ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ประจ าปี งบประมาณ ๒๕63 ซึ่งได้ด าเนินการ

ในช่วง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน ๒๕6 3 ที่ทางคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ประชุม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เพ่ือ ติดตามและ ได้รายงานสรุปผลการ
ประเมินมาให้ทราบ ส าหรับรายละเอียดผมขอมอบหมายปลัด อบต.เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  

ปลัด อบต.           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ (3) ก าหนดไว้ว่า “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  

                         บดันี ้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.บางขุนไทร ได้สรุปผลการด าเนิน
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕63 ตามแผนพัฒนาของ อบต .    
บางขุนไทร ที่ได้ด าเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน ๒๕63 จากข้อมูล
ในระบบ e-plan ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด  
ดังนี้                    

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
โครงการที่
แล้วเสร็จ 

 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

15 8 43.33 2,917,000 
 

(1) โครงการปรับปรุงไหล่ทาง 
ค.ส.ล.ถนนสาย พบ.ถ.36-002 
ม.1 ต.บางขุนไทร 

   190,000 มิ.ย.63 

(2) โครงการถมหินผุบริเวณ    
ที่ท าการ อบต.หมู่ที่ 3 

   492,000 ก.ค.63 

(3) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.           
ม.4 สายบางขุนไทร- บ้านแหลม        
สายล่าง 

   498,000 ก.พ.63 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
โครงการที่
แล้วเสร็จ 

 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

(4) โครงการปรับปรุงถนน 
พบ.ถ.36-003 สายบ้านโรงหอย 
ม.4  บ้านป่าขาด ม.9 บริเวณ 
กม.ที่1.245- กม.ที่1.495 

   493,000 เม.ย.63 

(5) โครงการวางท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล. ม.10 เลียบถนนสายบ้าน
แขก-บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-
001)  กม.ที่1+070–                 
กม.ที่1+145 

   480,000 ก.ค.63 

(6) โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. ม.3 ถนนสายบ้าน
แขก-บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-
001)  กม.ที่ 0+682 –                  
กม.ที่0+757 

   239,000 ส.ค.63 

(7) โครงการปรับปรุงถนน 
พบ.ถ.36-004 สายวัดไทรทอง-
บ้านป่าขาด ม.9 บริเวณ               
กม.ที่ 1+495 - กม.ที่1+678 

   298,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(8) โครงการก่อสร้างถนน            
ค.ส.ล. เลียบคลองดอนใหญ่             
ฝั่งซ้าย ม.9 

   227,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

47 21 44.68 15,135,379.16  

(1) เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  

      
10,126,000 ต.ค.62- 

ก.ย.63 
(2) เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ  

      
1,662,400 ต.ค.62- 

ก.ย.63 
(3) เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์  

      
323,000 ต.ค.62- 

ก.ย.63 
(4) โครงการส่งเสริมอาชีพและ
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 

   
 

17,347 ส.ค.63 
(5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

   
41,740 

ก.พ.63 
(6) โครงการอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในพื้นที่  

      
653,562.16 ต.ค.62- 

ก.ย.63  

(7) โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน                   
โรงเรียนวัดบางขุนไทร  

      
591,000 ต.ค.62,

มิ.ย.63 

(8) โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน                      
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด  
 
 

      

450,000 ต.ค.62,
มิ.ย.63 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
โครงการที่
แล้วเสร็จ 

 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

(9) โครงการจ้างครูท าการสอน
วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัด
บางขุนไทร 

      
50,000 พ.ย.62 

(10) โครงการจ้างครูท าการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนวัดบางขุนไทร 

   
50,000 พ.ย.62 

(11) โครงการจ้างครูท าการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์                      
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 

      
78,000 พ.ย.62 

(12) โครงการจ้างครูสอนวิชา
นาฏศิลป์ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 

   
22,000 พ.ย.62 

(13) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที่ 6 

      
 
 

102,780 

 
 

ม.ค.63- 
- ค่าอาหารกลางวัน     มี.ค.63 
- ค่าจัดการเรียนการสอน    61,200 พ.ย.62 
- ค่าหนังสือเรียน    3,600 พ.ย.62 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน    3,600 พ.ย.62 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน    5,400 พ.ย.62 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    7,740 พ.ย.62 
(14) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดดอนผิงแดด  

      
 
 

44,800 

 
ต.ค.62,
มิ.ย.63 

- ค่าอาหารกลางวัน       
- ค่าจัดการเรียนการสอน    34,000 พ.ย.62 
(15) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที่ 10  

      
 
 

57,100 

 
ต.ค.62,
มิ.ย.63 

- ค่าอาหารกลางวัน      
- ค่าจัดการเรียนการสอน    34,000 พ.ย.62  
- ค่าหนังสือเรียน    2,800 พ.ย.62 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน    2,800 พ.ย.62 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน    4,200 พ.ย.62 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    6,020 พ.ย.62 
(16) โครงการจัดงานวันเด็ก 
ประจ าปี 2563 

      
88,720 ม.ค.63 

(17) โครงการอิสลามศึกษา    18,000 ธ.ค.62 
(18) โครงการสัตว์ปลอดโรค                  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

   25,450 มิ.ย.63 

(19) สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

      
 

161,000 ม.ค.63 
 (20)สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน    200,000 มิ.ย.63 
(21) โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (11 หมู่บ้าน) 

  
 

 
207,120 ก.ค.-ส.ค.63 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
โครงการที่
แล้วเสร็จ 

 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

3. การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

5 3 60.00 15,700  

(1) โครงการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน 

   
- ไม่ใช้

งบประมาณ 

(2) โครงการป้องกันและลด
อุบัติภัยทางถนน  

      
1,450  ม.ค.63 

(3) โครงการส่งเสริมความรู้
เก่ียวกับกฎหมายจราจรเบื้องต้น 

   
14,250 ต.ค.62 

4. การพัฒนาด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง และการท่องเที่ยว 

3 1 33.33 999,589.73 

 
(1) โครงการจัดงาน ฺ

Bangkhunsai Sea Salt 
And Light คร้ังที่ 4 

   999,589.73 พ.ย.62 – 
ก.พ.63 

5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 5 83.33 343,482.75  

(1) โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว 

   4,500 ก.ค.63 

(2) โครงการอุดหนุนงบประมาณ
ให้กลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลในการเฝ้าระวังแหล่ง
หอยแครง 

   100,000 ต.ค.62-
ก.ย.63  

(3) ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ       215,322.75 ต.ค.62-
ก.ย.63 

(4) โครงการบริหารจัดการขยะ
ชุมชน 

   19,560 ก.ย.63 

(5) โครงการปลูกป่าทดแทน    4,100 ต.ค.62 
6. การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 2 50.00 40,000  

(1) โครงการประกวดกิจกรรม
ด้านศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

      
10,000 มี.ค.63 

(2) อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี                  
เมืองเพชร คร้ังที่ 34 

   30,000 ม.ค.63 

7. การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

14 9 64.28 707,869.97 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
โครงการที่
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ร้อยละ 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

(1) โครงการจัดท าแผนพัฒนา 
อบต. 

   24,990 ก.ย.63 

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน อบต. 

   
203,590 

ม.ค.63 

(3) โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

   7,700 พ.ย.63 

(4) โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

   
180,000 

ต.ค.62-
ก.ย.63 

(5) สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการท้องถิ่น 

      
222,000 

ธ.ค.62 

(6) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท.  

      
10,739.97  ต.ค.62 

 (7) โครงการประเมินความพึง
พอใจ 

   
- ไม่ใช้

งบประมาณ 
(8) ปรับปรุง/พัฒนาระบบ 
เวปไซต์ อบต. 

   
- ไม่ใช้

งบประมาณ 
(9) จัดท าวารสาร  อบต.       58,850 มี.ค.63 
บัญชีครุภัณฑ์ 8 8 100 1,407,800  
(1) พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ 
ส านักงานปลัด 

   
23,540 ธ.ค.62 

(2) เครื่องสูบน้ า  
 ส านักงานปลัด 

   
75,160 ก.ค.63 

(3) เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง
ชนิดไร้สาย ส านักงานปลัด 

   
457,600 ธ.ค.62 

(4) เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง
ชนิดไร้สาย (เพิ่มเติม)  
ส านักงานปลัด 

   
457,600 เม.ย.63 

(5) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง                    
ส านักงานปลัด 

   
9,000 ม.ค.63 

(6) เครื่องพ่นหมอกควัน 
ส านักงานปลัด 

   
59,000 ธ.ค.62 

(7) ชุดเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น 
ส านักงานปลัด 

   
197,900 ก.ย.63 

(8) เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง ส านักงานปลัด 

   
128,000 ก.ย.63 

รวม 102 57 55.00 21,566,821.61 - 
 จากผลของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ประจ าปีงบประมาณ 2563 จะเห็นได้ว่าการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.บางขุนไทร มีโครงการในแผนพัฒนาในปี 
2563 และมีแผนเพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รวมทั้งสิ้น
จ านวน 6 ฉบับ จ านวน 102 โครงการ ซึ่ง อบต.บางขุนไทร ได้น าข้อเสนอแนะและผลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาของคณะกรรมการฯ ไปปฏิบัติ  
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แต่เนื่องได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID–19) ท าให้การ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ บางโครงการได้รับผลกระทบไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้ดู
เหมือนว่าการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นลดประสิทธิภาพลง และการติดตามการด าเนินงานโครงการต่างๆ 
ทาง อบต.บางขุนไทร ได้จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินงานในทุกโครงการและได้ท าการสรุปผลการ
ประเมิน ซึ่งภาพรวมพบว่ามีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาของ อบต.ทั้งโครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการอบรมให้ความรู้และโครงการด้านอื่นๆ ซึ่งในทุกโครงการ/กิจกรรม
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และได้รับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งข้อเสนอนั้นน ามา
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาโครงการและปรับปรุงการท างานของ อบต.ต่อไป  

                        ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บางขุนไทร 
 - โครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมไปด าเนินการในปีงบต่อไป  
ก็ขอสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นของ อบต .บางขุนไทร  ประจ าปี งบประมาณ ๒๕63     
ทีไ่ด้ด าเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-วันที่ 30 กันยายน ๒๕63 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ   

  ที่ประชุม     รับทราบ  

รองประธานสภาฯ ๓.3 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ท้องถิ่น ประจ าปี งบประมาณ ๒๕63      
ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายก อบต.           ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี งบประมาณ ๒๕63 ที่ข้าพเจ้าได้แถลงนโยบายต่อ   
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เมื่อวันที่ ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๒ โดยมีนโยบาย ในการพัฒนา
ท้องถิ่นแบ่งเป็น ๘ ด้าน  บัดนี้ การด าเนินงานต่างๆ  ของ อบต.บางขุนไทร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕ 63   
ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปโครงการที่ได้ด าเนินการตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2,917,000  
(1) โครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล. ถนนสาย  
     พบ.ถ.36-002 หมู่ที่ 1 ต.บางขุนไทร 

190,000 มิ.ย.63 

(2) โครงการถมหินผุบริเวณท่ีท าการ อบต. หมู่ที่ 3 492,000 ก.ค.63 
(3) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที ่4                         
     สายบางขุนไทร - บ้านแหลม สายล่าง 

498,000 ก.พ.63 

(4) โครงการปรับปรุงถนน พบ.ถ.36-003               
     สายบ้านโรงหอย หมู่ที่ 4 บ้านป่าขาด หมู่ที่ 9    
     บริเวณ กม.ที1่.245 - กม.ที1่.495 

493,000 เม.ย.63 

(5) โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 10    
     เลียบถนนสายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36  

 - 001) กม.ที1่+070 – กม.ที1่+145 

480,000 ก.ค.63 

(6) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 3  
     ถนนสายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36 - 
     001) กม.ที่ 0+682 –  กม.ที0่+757 

239,000 ส.ค.63 

(7) โครงการปรับปรุงถนน พบ.ถ.36-004               
     สายวัดไทรทอง-บ้านป่าขาด หมู่ที่ 9 บริเวณ                  
     กม.ที่ 1+495 - กม.ที1่+678 

298,000 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 

(8) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลอง               
     ดอนใหญ่ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 9 
 

227,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 



   
   
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 15,135,379.16  
(1) เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  10,126,000 ต.ค.62-ก.ย.63 
(2) เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ  1,662,400 ต.ค.62- ก.ย.63 
(3) เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  323,000 ต.ค.62- ก.ย.63 
(4) โครงการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับ 
     ประชาชน 17,347 ส.ค.63 
(5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 41,740 ก.พ.63 
(6) โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนา 
     เด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่  

653,562.16 ต.ค.62- ก.ย.63 

(7) โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน                      
     โรงเรียนวัดบางขุนไทร  

591,000 ต.ค.62,มิ.ย.63 

(8) โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน                           
     โรงเรียนวัดดอนผิงแดด  

450,000 ต.ค.62,มิ.ย.63 

(9) โครงการจ้างครูท าการสอนวิชาคอมพิวเตอร์                    
     โรงเรียนวัดบางขุนไทร 

50,000 พ.ย.62 

(10) โครงการจ้างครูท าการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
       โรงเรียนวัดบางขุนไทร 

50,000 พ.ย.62 

(11) โครงการจ้างครูท าการสอนวิชาคอมพิวเตอร์                 
       โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 

78,000 พ.ย.62 

(12) โครงการจ้างครูสอนวิชานาฏศิลป์                               
       โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 

22,000 พ.ย.62 

(13) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที่ 6  

  

- ค่าอาหารกลางวัน 102,780 ม.ค.- มี.ค.63 
- ค่าจัดการเรียนการสอน 61,200 พ.ย.62 
- ค่าหนังสือเรียน 3,600 พ.ย.62 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 3,600 พ.ย.62 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5,400 พ.ย.62 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7,740 พ.ย.62 
(14) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนผิงแดด  

  

- ค่าอาหารกลางวัน  44,800 ต.ค.62,มิ.ย.63 
- ค่าจัดการเรียนการสอน 34,000 พ.ย.62 
(15) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที่ 10  

  

- ค่าอาหารกลางวัน 57,100 ต.ค.62,มิ.ย.63 
- ค่าจัดการเรียนการสอน 34,000 พ.ย.62  
- ค่าหนังสือเรียน 2,800 พ.ย.62 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 2,800 พ.ย.62 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4,200 พ.ย.61 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6,020 พ.ย.62 
(16) โครงการจัดงานวันเด็ก ประจ าปี 2563 88,720 ม.ค.63 
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(17) โครงการอิสลามศึกษา 18,000 ธ.ค.62 
(18) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย                   
       จากโรคพิษสุนัขบ้า 

25,450 มิ.ย.63 

(19) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 161,000 ต.ค.62- ก.ย.63 
(20) สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 200,000 ต.ค.62- ก.ย.63 
(21) โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 207,120 ก.ค. – ส.ค.63 
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม                 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

15,700  

(1) โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษา 
     ความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน  1,450  ม.ค.63 
(3) โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
     เบื้องต้น 14,250 ต.ค.62 
4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการ
ท่องเที่ยว 

999,589.73 
 

(1) โครงการจัดงานฺ Bangkhunsai Sea Salt And 
Light ครั้งที่ 4 

999,589.73 พ.ย.62 - ก.พ.63 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

343,482.75  

(1) โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว 4,500 ก.ค.63 
(2) โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอนุรักษ์  
     ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในการเฝ้าระวัง 
     แหล่งหอยแครง 

100,000 ต.ค.62-ก.ย.63  

(3) ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ 215,322.75 ต.ค.62-ก.ย.63 
(4) โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน 19,560 ก.ย.63 
(5) โครงการปลูกป่าทดแทน 4,100 ต.ค.62 
6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

40,000  

(1) โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา  
    วัฒนธรรม และประเพณี 

10,000 มี.ค.63 

(2) อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงาน                
     พระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 34 

30,000 ม.ค.63 

7. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

707,869.97 
 

(1) โครงการจัดท าแผนพัฒนา อบต. 24,990 ก.ย.63 
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน  
     อบต. 

203,590 ม.ค.63 

(3) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
     และจรรยาบรรณ 

7,700 พ.ย.63 

(4) โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 180,000 ต.ค.62-ก.ย.63 
(5) สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น 222,000 ธ.ค.62 
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(6) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 
     ประชาชนของ อปท.  

10,739.97  ต.ค.62 

(7) โครงการประเมินความพึงพอใจ - ไม่ใช้งบประมาณ 
(8) ปรับปรุง/พัฒนาระบบเวปไซต์ อบต. - ไม่ใช้งบประมาณ 
(9) จัดท าวารสาร  อบต. 58,850 มี.ค.63 
บัญชีครุภัณฑ์ 1,407,800  
(1) พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ ส านักงานปลัด 23,540 ธ.ค.62 
(2) เครื่องสูบน้ า (1 เครื่อง) ส านักงานปลัด 75,160 ก.ค.63 
(3) เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย  
     ส านักงานปลัด 

457,600 ธ.ค.62 

(4) เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย  
     (เพ่ิมเติม)ส านักงานปลัด 

457,600 เม.ย.63 

(5) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (1 เครื่อง)  
     ส านักงานปลัด 

9,000 ม.ค.63 

(6) เครื่องพ่นหมอกควัน ส านักงานปลัด 59,000 ธ.ค.62 
(7) ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ส านักงานปลัด 197,900 ก.ย.63 
(8) เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ส านักงานปลัด 128,000 ก.ย.63 

รวม 24,024,171.61  
ก็ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕63 ให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ              

ที่ประชุม     รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีเสนอใหม่   
รองประธานสภาฯ   4.1 ญัตติเรื่องการพิจารณา ให้ความยินยอมท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองขโมย) ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
นายก อบต.          ตามที่ รัฐบาลได้มีการออกประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง แทนกฎหมายว่าด้วยภาษี

บ ารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษี
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อด าเนินการจัดเก็บรายได้ตามที่กฎหมายก าหนด โดยใช้แนวเขตตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการก าหนดเขตต าบลในท้องที่อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งตามประกาศ
ฉบับดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติในท้องถิ่น หลายพื้นท่ีมีพ้ืนที่ทับซ้อนไม่ตรงตามเขตปกครอง
จริงที่เป็นอยู่เดิม ท าให้บางพ้ืนที่ของต าบลบางขุนไทรอยู่ในเขตต าบลอื่น และพ้ืนที่ต าบลอื่นมาอยู่ในเขต
ต าบลบางขุนไทร และจากปัญหาดังกล่าว อบต.บางขุนไทร จึงได้ท าหนังสือแจ้งให้ทางจังหวัดทราบ เพื่อ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องพ้ืนที่ทับซ้อนของท้องถิ่น ให้ตรงกับข้อเท็จจริงในสภาพปัจจุบัน โดยในพื้นท่ี
ของ อบต.บางขุนไทร หมู่ที่ 9 บ้านป่าขาด บริเวณพ้ืนที่คลองขโมย ตามประกาศเป็นเขตพ้ืนที่ของต าบล
ท่าแร้งออก แต่ราษฎรและบ้านเลขท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลบางขุนไทร  
และเนื่องจาก อบต.บางขุนไทร มีแผนงานที่จะด าเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 สายคลองขโมย    
ในพ้ืนที่ดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเพราะพ้ืนที่อยู่
นอกเขตต าบลบางขุนไทร และหากจะรอผลการแก้ไขปัญหาจากทางจังหวัดก็คงจะล่าช้า ดังนั้น เพ่ือให้
การด าเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 สายคลองขโมย เป็นไปตามความต้องการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนในเรื่องเส้นทางสัญจรไป-มาของราษฎร จึงเห็นควรด าเนินการจัดท ากิจการนอกเขตพ้ืนที่ 
อบต.บางขุนไทร โดยขอความยินยอมจากสภา อบต.ท่าแร้งออก ในช่วงที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาใน
เรื่องประกาศเขตพ้ืนที่ใหม่ เพ่ือเข้าด าเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 สายคลองขโมย     
ตามแผนงานที่ อบต.บางขุนไทรได้ก าหนดไว้เดิม ซึ่งทาง อบต.บางขุนไทร ได้ด าเนินการปรับแผน        
จากปี 2563 เป็นปี 2564 แล้ว  
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 ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6)         
พ.ศ.2552 มาตรา 73  บัญญัติไว้ว่า “ องค์การบริหารส่วนต าบล  อาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพื่อกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของตน”  
   ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 73 จึงขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกัน
พิจารณาให้ความยินยอม ให้ อบต.บางขุนไทร ท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ท่าแร้งออก อ าเภอบ้านแหลม ตามแผนงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 สายคลองขโมย โดยทาง 
อบต.บางขุนไทร จะท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ทาง อบต.ท่าแร้งออก ได้น าเรื่องนี้แจ้งต่อสภา อบต.
ท่าแร้งออก เพ่ือพิจารณาให้ความยินยอมด้วยเช่นกัน และขอแจ้งสภา อบต.บางขุนไทร ได้รับทราบ     
การปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ตามโครง การก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9         
สายคลองขโมย จากปี 2563 เป็นปี 2564      

รองประธานสภาฯ   ตามท่ี นายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณา
ให้ความยินยอมการท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตามแผนงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9       
สายคลองขโมย หลังจากนั้นจะขอมติจากท่ีประชุม   

ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณา โดยมีการซักถามและตอบข้อซักถามกันพอสมควร  ที่ประชุมจึงได้มีมติให้ความยินยอม    
ให้ อบต.บางขุนไทรท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตามแผนงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9       
สายคลองขโมย ในเขตพ้ืนที่ อบต.ท่าแร้งออก จ านวน 16 เสียง และงดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ   
รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร หรือผู้ใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือซักถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
นายก อบต. ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ จ านวน 3 เรื่อง ดังนี ้

5.1 เรื่องการงดจัดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจเพราะยังมี
การแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก ทั้งในประเทศและต่างประเทศยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุกวัน ซึ่งในการจัดงาน 
Sea Salt & Light ในทุกๆ ปีที่ผ่านมา อบต.บางขุนไทร จะต้องด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในการจัดหา
วัสดุและอุปกรณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดงานล่วงหน้า วัสดุอุปกรณ์บางรายการจะต้องส ารอง
จ่ายเงินส่วนตัวไปก่อน ซึ่งถ้าหากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) กลับมา
ระบาดภายในประเทศไทยละลอกสองในช่วงของการจัดงาน ถึงตอนนั้นอาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรค  
ต่อการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light ซึ่งหลังจากได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
ต่างมีความเห็นตรงกันว่าสมควรงดจัดงาน Sea Salt & Light (ครั้งที่ 5) ประจ าปี 2564               
5.2 เรื่องการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2564 ด้วย อบต.บางขุนไทร      
ได้ก าหนดจัดโครงการ “ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ประจ าปี 2564” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจะ
ตั้งจุดให้บริการประชาชน  ณ บริเวณตรงข้ามป้อม อปพร.อบต.บางขุนไทร เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 
2563 - 4 มกราคม 2564 เพ่ือให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นการลด
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนไม่ให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริม
และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ซึ่งจะได้ประสานความร่วมมือขอสนับสนุนก าลังจากก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน    
ในการร่วมกันตั้งด่านตรวจ/จุดร่วมตรวจ เพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อไป 
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5.3 เรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ตามท่ี อบต.บางขุนไทร ได้ก าหนดจัดกิจกรรมตาม
โครงการจัดงานวันเด็ก ประจ าปี งบประมาณ ๒๕64 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม ๒๕64  ณ บริเวณสนาม
หน้าที่ท าการ อบต.บางขุนไทร เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาให้กับเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กในเขตพ้ืนที่ต าบลบางขุนไทร และเพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้ปกครอง  ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความส าคัญของพัฒน าการเด็กและได้เข้ามา   
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของเด็กๆ ทั้งนี้ คงจะต้องรอประเมินดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าจะจัดได้
หรือไม่ ถ้าหากสถานการณ์การแพร่ ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) ที่ก าลังแพร่ระบาดใน
หลายๆ จังหวัดในพ้ืนที่ใกล้เคียงยังไม่ดีขึ้น และเพ่ือความปลอดภัย ของเด็กๆ และประชาชนที่มาเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นส าคัญ อบต.บางขุนไทร ก็คงจะต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 9 
มกราคม 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีข้ึน      
ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ   

ที่ประชุม   รับทราบ   
    รองประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรหรือท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  หรือจะซักถามอะไรเพิ่มเติม ต่อที่ประชุมอีก

หรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภา 
อบต.บางขุนไทรในวันนี้ และขอปิดการประชุม 

  เลิกประชุมเวลา 11.30 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 สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๔   
   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที.่.......เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้มีมติรับรองบันทึกรายงาน 
   การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ 
   เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับนี้) เรียบร้อยแล้ว 

               (ลงชื่อ)                        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                       (นายจรินทร์ เดชปาน) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

 
 


