
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 
สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

............................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  ๑.๑ ขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ที่ ๒ ประจำปี พ.ศ . 
๒๕๖๔ 
 
ประธาน  - ๑. เรื่องเดิม ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกได้ประกาศกำหนดประชุมสภา
สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน โดยเริ่มวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นั้น 
  ๒. ข้อเท็จจริง ฝ่ายบริหารแจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา  ๒๐๑๙  จึง
ทำให้การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน /ตำบล แบบปกติ เพื่อการทบทวน เพิ่มเติม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้จึงใช้แบบสอบถามเป็นเอกสาร ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ  ดังนั้นจึงไม่
สามารถนำร่างแผนพัฒนาตำบลเสนอที่ประชุมสภาพิจารณาได้ทันตามกำหนดเวลา ประธานสภาจึงได้ขอขยาย
ระยะเวลาการประชุมสภาต่อนายอำเภอเมืองฯออกไปอีก ๑๕ วัน 

๓. ระเบียบ/กฎหมาย  
  - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ วรรคแรก “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด”วรรคสี่ “สมัยประชุมสภาสมัยหนึ่งๆให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้า
จะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ” 

  ๔. ข้อพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
  ๑.๒  แนะนำตัวผู้อำนวยการกองคลังโอน (ย้าย) มารับตำแหน่งใหม่ 
ประธาน  - เชิญผอ.กองคลังแนะนำตัว 
ผอ.กองคลัง - นางสาวกิติดารัชต์  พิพัธนะกฤตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ย้ายมาจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโรงหีบ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ มีความยินดีที่จะได้ร่วมปฏิบัติราชการที่อบต.บางขันแตก
อย่างเต็มกำลังและความสามารถ 
ที่ประชุม - รับทราบ 

๑.๓ สมาชิกสภาลาการประชุม 
ประธาน  - นายนิกร  นวลจันทร์  ส.อบต.หมู่ที่  5 
  - นายปราโมทย์  แสงพุ่ม  ส.อบต.หมู่ที่  5 
  - นายวิทยา  เนียมพิบูลย์  ส.อบต.หมู่ที่  11   
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ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ีผ่านมา 
  ๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
ประธาน  ๑. เรื่องเดิม ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น 
  ๒. ข้อเท็จจริง ฝ่ายเลขานุการสภาฯได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวส่งให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทำการตรวจแล้ว (เอกสารหมายเลข ๔) 
  ๓. ระเบียบ/กฎหมาย  

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุม 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 
 การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
  ๔. ข้อพิจารณา จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากไม่มีการแก้ไขขอมติรับรองรายงานการ
ประชุม 
มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ๕.๑ ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 
๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ และแก้ไข/เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  (เอกสารหมายเลข ๕) 
 
ประธาน  - เชิญฝ่ายบริหาร ครับ 
 
ปลัดอบต. - (นายธนัญชัย  แก้วพันธุ์)  ขอชี้แจงแทนฝ่ายบริหารดังนี้ ๑. เรื่องเดิม ตามท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางขันแตกได้ไประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เมื่อวันที่  ๑๔ มิถุนายน                             
๒๕๖๒ และได้ดำเนินการทบทวน เพ่ิมเติม แก้ไข/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔  
แล้วนั้น 
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๒. ข้อเท็จจริง เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ท้องถิ่นทบทวน 
เพ่ิมเติม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ดังนั้นองค์การบริหารส่วน 
ตำบลบางขันแตกจึงได้ทำการประชาคมในระดับตำบล และประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลเพื่อทบทวน เพ่ิมเติม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  
  ๓. ระเบียบ/กฎหมาย 

(๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความ 
เห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน 
ตำบล 

(๒) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
  (๒.๑.๑) ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “การแก้ไข” หมายความว่า  การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินการให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
   (๒.๑.๒) (ข้อ ๒๒) เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
   (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิจารณา 
ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ผู้บริหารประกาศใช้ 
 (๒.๑.๓) ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ 
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 
   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารประกาศใช้ 
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  ๔. ข้อพิจารณา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ และแก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
ปลัดอบต. - สำหรับรายละเอียดจะได้มอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อธิบายให้ที่ประชุมทราบ
ต่อไป 
นักวิเคราะห์ฯ -(นางสาวเอมวิกา  อยู่เย็น) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 
๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ และแก้ไข/เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  สรุปได้ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม ๙ โครงการ ประกอบด้วย 
  แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๑ โครงการ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๖ โครงการ (เกินศักยภาพ ๒ โครงการ) 
  แผนงานการเกษตร ๒ โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา กีฬา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวม ๙ โครงการ  ประกอบด้วย 
  แผนงานการศึกษา  ๒  โครงการ 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์  ๑  โครงการ 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ๖  โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย รวม ๒ 
โครงการ  ประกอบด้วย 
  แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน  ๒ โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว 
รวม ๕ โครงการ  ประกอบด้วย 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  ๓  โครงการ 
  แผนงานการเกษตร  ๒  โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ๑ 
โครงการ 
  แผนงานสาธารณสุข  ๑  โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  รวม  ๖  โครงการ ประกอบด้วย 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๒  โครงการ 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  ๑  โครงการ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ๓  โครงการ 

บัญชีครุภัณฑ์บริการสาธารณะ จำนวน ๓ รายการ 
การแก้ไขแผนพัฒนาฯ(๖๑ - ๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑๕  โครงการ 
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ(๖๑ - ๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๒  โครงการ 
โครงการที่ไม่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาฯจากการทบทวน/เพ่ิมเติม ครั้งนี้  จำนวน ๓ โครงการ 

 
ที่ประชุม -ใช้เวลาพิจารณาและสอบถามเป็นเวลาพอสมควร 
ประธาน  - ขอมติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม - เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และแก้ไข/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน  - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเสนอให้ผู้บริหารไปดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ีหรือไม่ 
นายประชุม  คงมณี -  (ส.อบต.หมู่ที่ 4)  ขออนุญาตท่านประธานมีเรื่องสอบถาม  จำนวน  3  เรื่อง 

 1. เรื่องท่ีผู้รับเหมาก่อสร้างถนนด้านข้างที่ทำการอบต.ยังไม่มาดำเนินการซ่อมแซม 
ซุ้มทีช่ำรุดเสียหายจาการถูกรถบรรทุกเฉี่ยวชน 
    2.  ขอให้รื ้อห้องน้ำศูนย์อปพร.ออก  และซ่อมแซมห้องน้ำที่พักสายตรวจตำบล   
บางขันแตก 
  3.  อยากทราบว่าเหตุผลใดไม่ให้  ส.อบต.อยู่เวรจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล 
สงกรานต์  
เลขานุการสภาฯ  -  ขออนุญาตตอบประเด็นให้สมาชิกอยู่เวรจุดบริการประชาชนนะครับ  ตามพรบ.
อบต.  นายก  อบต.  ประธานสภาฯ  ไม่มีอำนาจในการออกคำสั่งให้ส.อบต.อยู่เวรจุดบริการประชาชนได้เพราะ
ไม่ใช่หน้าที่  ส.อบต.  ถ้าเกิดเหตุอะไรระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่มีผลทางกฎหมาย 
ผอ.กองช่าง  -  (นายณรงศักดิ์  แย้มเกษร)  ขออนุญาตชี้แจง  ข้อ  1  และ  2  ของส.อบต.
ประชุม  คงมณี  เรื่องผู้รับเหมาเฉี่ยวชนตรงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเดี๋ยวผมจะติดตามผู้รับจ้างให้มาดำเนินการซ่อม
ให้โดยด่วน  เรื่องซ่อมห้องน้ำศูนย์อปพร.เดี๋ยวผมจะดำเนินการให้  ส่วนห้องน้ำของที่พักสายตรวจตำบลไม่ได้
สร้างจากงบประมาณของอบตงบางขันแตกจึงไม่ใช่ทรัพย์สินของอบต.อาจจะขัดกับระเบียบถ้าเราจะปรับปรุง
ซ่อมแซม 
นายเกรียงศักดิ์  ตันจตุรงค์ -  (ส.อบต.หมู่ที่  3)  ขอสอบถามเรื่องมีเจ้าหน้าที่อบต.ไปตรวจสอบเรื่อง
น้ำมันตัดหญ้า  ให้รายงานให้ถ่ายภาพตัดหญ้า  รอบหน้าขอเสนอให้จ้างเหมาตัดหญ้าทั้งตำบล 
เลขานุการสภาฯ  -  กรณีนี้ทาง  อบต.เบิกค่าน้ำมันในการตัดหญ้า  ฉะนั้นจึงต้องมีผลการปฏิบัติงานที่
ต้องให้ถ่ายภาพเพ่ือเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน  แต่ต่อไปจะนำเสนอท่านผู้บริหารให้จ้างเหมาตัดหญ้า
ทั้งตำบลครับ 
นายพิสิทธิ์  นวลจันทร -  (ส.อบต.หมู่ที่  11)  1.  สอบถามเรื่องโครงการม.11เชื่อม  ม.7  ที่นายกสรุปมา
ผมไม่ถูกใจ  ในแบบมีหินคลุก  แต่รายละเอียดไม่มี  ในข้อกำหนดให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับ   
ถ้ามีการแก้ไขแบบถามว่าได้แก้ไขในสภาหรือเปล่า  นายกตอบตามช่างหรือคิดเอง  และเรียนท่านปลัดขอให้
ถ่ายเอกสารใบแต่งตั้งว่ามอบผู้บริหารท่านใดเป็นผู้ควบคุมโครงการก่อสร้าง 
   2.  ข้อบังคับตำบล  เรื่องตลาดได้ผ่านนายอำเภอหรือไม่  ได้บังคบใช้หรือไม่  และ
บังคับใช้แล้วไม่ปฏิบัติผมถือว่าละเลย 
   3.  คำว่าผู้ประชาสัมพันธ์  แปลว่าอะไร 
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