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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี1  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕60 

วันอังคาร  ท่ี  20  มิถุนายน  พ.ศ.  2560   
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

******************* 
เปิดประชุมเวลา 09.30  น. 
 เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว ท่ีประชุมได้ เชิญนายปรีชา  อยู่ยงค์  จุดเทียนธูปหน้า

พระพุทธรูป  จากนั้นนายอ านวยวิทย์  น่วมศิริต าแหน่งประธานสภา ท าหน้าท่ี
ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1  แจ้งประกาศอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบางขันแตกสมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี  
2560  ลงวันท่ี8  มิถุนายน  2560  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1) 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี  

พ.ศ. 2560  เมื่อวันท่ี  19  พฤษภาคม  2560    (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข  4) 
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.   
2547  และแก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ  33  “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุก
คราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบและให้ท า
ส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ  เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน  เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน
การประชุมนั้น 
การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคร้ังอย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ    
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม  ลาประชุมและขาดประชุม  ให้เลขานุการสภา
ท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมท่ีสภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในท่ี
เปิดเผย ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป
ทราบ” 
      ฯลฯ 

ประธาน เมื่อสมาชิกทุกท่านตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  ไม่มีท่านใดขอแก้ไขผมขอมติ
รับรองด้วยครับ 

 องค์ประชุม จ านวน     19  คน   
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 รับรอง17  เสียง  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 
 -  ไม่มี  - 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 -  ไม่มี  - 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  เรื่อง  การบริหาร

กิจการและการบ ารุงรักษาการประปา  พ.ศ.  2560( รายละเอียดตามเอกสาร 
ท่ีส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ) 

 ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 
ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้
เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ข้อ 63    สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ 
โดยให้ยืนกล่าว ณ ท่ีของตนหรือ ณ ท่ีซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับ
ประธานสภาท้องถิ่น 
 ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ
อภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน 
ข้อ 64    เมื่อผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติได้อภิปรายแล้ว ถ้ามีผู้ใดค้านก็ให้ผู้นั้น
อภิปรายเมื่อผู้คัดค้านอภิปรายแล้วถ้าผู้ใดจะสนับสนุนผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติก็
ให้ผู้อภิปรายและประธานสภาท้องถิ่นต้องให้อภิปรายสลับกันไป 
 ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปรายแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีผู้ประสงค์
จะอภิปรายอยู่ให้ประธานสภาท้องถิ่นให้ผู้ประสงค์อภิปรายนั้นอภิปราย
ต่อเนื่องกันได้ 
 เมื่อได้อนุญาตให้อภิปรายซ้อนไปคนหนึ่งแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ถามว่า ผู้ใดจะอภิปรายในทางตรงกันข้าม ถ้ามีก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
ให้อภิปราย แล้วด าเนินการให้อภิปรายสลับกันต่อไป ถ้าไม่มีก็ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นอนุญาตต่อเนื่องไปได้ 



3 

 

 ถ้ามีผู้ยกมือจะอภิปรายหลายคน ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตให้
ผู้ใดอภิปรายก่อนก็ได้แต่ให้ค านึงถึงผู้เสนอ ผู้รับรองและผู้ท่ียังไม่ได้อภิปราย
ด้วย 

ประธาน กระผมขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาสามวาระรวดที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ขอ
มติที่ประชุมด้วยตามข้อ 45 

 องค์ประชุม จ านวน       19       คน   
 เห็นชอบ18  เสียง  
ประธาน เมื่อท่ีประชุมเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดกระผมจะขอเข้าสู่วาระท่ี1 
 วาระที่ 1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การ

บริหารกิจการและการบ ารุงรักษาการประปา พ.ศ.2560ขั้นรับหลักการ 
ประธาน ขอเชิญผู้เสนอญัตติ 
นายอภิศักดิ์  บุญท้วม 
รองนายก 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่านโดยที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลพ .ศ. 2537  มาตรา 71  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อ
กฎหมายและเป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม และก าหนดค่าปรับส าหรับผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลด้วยก็ได้โดยมีหลักการและเหตุผลคือเพื่อให้มีเพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตกเรื่อง “การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาการ
ประปา” 

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปราย 
นายอภิเดช  บุญพยัคฆ์ 
รองประธาน 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่านคงไม่ใช่การแปรญัตติจะเป็นการถามคือใน
ข้อบัญญัติระบุไว้ไหมว่าเราต้องดูแลถังน้ าท้ังหมดหรือเปล่าครับ  เป็นไปได้ถัง
น้ าท่ีถูกต้องก็น าเข้ามาได้เลยจะได้ท าทีเดียว 

เลขานุการ ท่านประธานฯเมื่อข้อบัญญัติผ่านแล้ว  กรณีหมู่อื่นท่ียังไม่เข้าถ้าจะเข้าต้องท า
การประชาคมผู้ใช้น้ าก่อนและให้สภาแห่งนี้เห็นชอบรับโอน 

นายพิสิทธิ์  นวลจันทร 
สมาชิกหมู่ท่ี  11 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่านในกรณีท่ีเรายังไม่ได้รับโอนเข้ามา  เวลาท่ี
เสียเราสามารถซ่อมให้เค้าได้ไหม 

เลขานุการ ท่านประธานฯซ่อมได้ครับ  มีหนังสือหารือบอกไว้ 
นายวิโรจน์  เสรีสมนึก 
สมาชิกหมู่ท่ี  1 

ท่านประธานฯอบต.ไม่ซ่อมได้เปล่า 

เลขานุการ ท่านประธานฯเป็นดุลยพินิจ 
ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายอีกหรือไม่ เพราะท่ีประชุมได้อภิปรายกัน

พอสมควรแล้วถ้าไม่มีผู้ใดขออภิปรายแล้วกระผมขอปิดการอภิปรายมีท่านใดมี
ความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีขอปิดการอภิปรายและขอนับองค์
ประชุมจะเข้าวาระที่สอง 
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 องค์ประชุม จ านวน       19       คน   
 เห็นชอบ 18  เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธาน ท่านสมาชิกกระผมขอเข้าสู่วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
 วาระที่ 2การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การ

บริหารกิจการและการบ ารุงรักษาการประปา พ.ศ.  2560ขั้นแปรญัตติ 
 ระเบียบวาระนี้มีท่านใดจะขออภิปรายเพื่อแปรญัตติหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดขอ

อภิปรายเพื่อแปรญัตติแล้วกระผมขอปิดการอภิปรายมีท่านใดมีความคิดเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีขอปิดการอภิปรายและขอเข้าสู่วาระที่  3  ตามร่าง
เดิมที่ผู้บริหารเสนอ 

 วาระที่ 3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การ
บริหารกิจการและการบ ารุงรักษาการประปา พ.ศ.2560ขั้นลงมติ 

 ท่านสมาชิกท่ีประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดรอบครอบแล้วกระผมจะขอมติท่ี
ประชุมว่าจะเห็นชอบเสนอนายอ าเภอเมือง ฯลงนามให้ความเห็นชอบตามท่ี
ปรากฏในวาระท่ี 3 นี้หรือไม่และขอนับองค์ประชุม 

 องค์ประชุม จ านวน     19      คน   
 เห็นชอบ 19 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง  - เสียง  
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอื่นๆ  (ถ้าม)ี 
 -ไม่มี- 
ประธาน ท่ีประชุมวันนี้ได้ประชุมทุกระเบียบวาระแล้วมีเร่ืองอื่นอีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอปิด

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2560  วันท่ี  20 
มิถุนายน  2560 ณ บัดนี้ 

ปิดประชุมเวลา  11.40 น 
 

ลงชื่อ           ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นายพรชัย  ใจเพิ่ม) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
เลขานุการสภาฯ 

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายอ านวยวิทย์  น่วมศิร)ิ 

ประธานสภา อบต.บางขันแตก 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อ  
วันท่ี มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ลงชื่อ..............................................  
(นายพรชัย  ล าดวน) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ลงชื่อ..................................................  
(นางอนุรัตน์  อิ่มเกียรติ ) 

เลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ลงชื่อ..................................................  
(นายสมดุลย์  พิสดาร) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ท่ีประชุมสภามีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมในสมัยประชุม......................................…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ลงชื่อ...........................................  
                                             (นายอ านวยวิทย์  น่วมศิร)ิ  

                                          ประธานสภา อบต.บางขันแตก  


