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 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2560    

วันท่ี  15  สิงหาคม  2560 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

  
เปิดประชุม  เวลา   9.30. น. 
 เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วท่ีประชุมได้เชิญนายปรีชา   อยู่ยงค์จุดเทียนธูปหน้า

พระพุทธรูป  จากนั้นนายอ านวยวิทย์  น่วมศิริ  ต าแหน่ง ประธานสภาท าหน้าท่ี
ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 1.1 วันท่ี  16  สิงหาคม  2560  เวลา  13.00  น.  ขอเชิญร่วมกิจกรรม

ปลูกดาวเรืองเทิดพระเกียรติ  เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมกัน  ณ  อาคาร
เอนกประสงค์  (โรงรถ)   

 1.2 วันท่ี  21  สิงหาคม  2560  เวลา  13.00  น.  เนื่องด้วย
มหาวิทยาลัยมหิดล  ลงพื้นท่ีส ารวจการประเมินคุณธรรมและการด าเนินงาน
ของภาครัฐ  เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานและการปฏิบัติราชการ  ซึ่งเป้าหมาย
ประกอบด้วย 
 1.  ผู้บริหาร  
 2.  พนักงาน  
 3.  สมาชิกสภา  อบต.  
 4.  ผู้น าชุมชน  
 5.  ประชาชนท่ัวไป  
จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมท้ัง  2  กิจกรรม  ในวัน  เวลาดังกล่าว 

 1.3 ขอแนะน าพนักงานส่วนต าบลคนใหม่  ขอเชิญครับ 
นายชูศักดิ์  เกิดช้าง 
หัวหน้าส านักปลัด 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่าน  กระผมนายชูศักดิ์  เกิดช้าง  ต าแหน่ง  
หัวหน้าส านักปลัด  ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ.อัมพวา  
จ.สมุทรสงคราม  ครับ 

 1.4 ฝ่ายบริหารขอเพิ่มเติมโอนงบประมาณจ านวน 2 โครงการ 
ระเบียบวาระท่ี 2 2.1  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  

พ.ศ.  2560 วันท่ี  15  สิงหาคม  พ.ศ.  2560   
ประธาน มีท่านสมาชิกสงสัยหรือแก้ไขอีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภานับองค์

ประชุม 
 องค์ประชุม จ านวน   18    คน   
มติที่ประชุม รับรอง    16     เสียง      
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่องงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ขั้นรับหลักการ) 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 
มาตรา 87 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและ
จะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบและวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
            ถา้ในระหว่างปีงบประมาณใดรายจา่ยซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่
พอใช้จ่ายประจ าปีนั้นหรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่าง
ปีงบประมาณให้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
             เม่ือสภาองค์การบริหารสว่นต าบล เห็นชอ บด้วยกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว
ให้เสนอนายอ าเภอเพื่อขออนุมัติและให้นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
             ถา้นายอ าเภอไม่อนมุตัติอ้งแจ้งเหตผุลและส่งคนืให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอ าเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่านายอ าเภอ
อนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
             ในกรณีท่ีสภาองค์การบริหารสว่นต าบลมมีตยินืยันตามร่างขอ้บัญญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้
นายอ าเภอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้ว่า
ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยัง
นายอ าเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่าง
ข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว
แล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่าง
ข้อบัญญัตินั้น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
หมวด 3 
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ญัตต ิ
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่
ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้
เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว
การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภาโดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และ
ในการพิจารณาวาระท่ีสองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
นั้น 
ข้อ 47 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้
ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

 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 
 ถ้ามีผู้ยกมือจะอภิปรายหลายคน ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตให้ผู้ใด
อภิปรายก่อนก็ได้แต่ให้ค านึงถึงผู้เสนอ ผู้รับรองและผู้ท่ียังไม่ได้อภิปรายด้วย 
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             ขอ้ 56............................................ 
             ถา้ผู้บริหารท้องถิ่นเปน็ผู้เสนอญตัตหิรือผู้แปรญตัตติามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่น อาจมอบหมายเป็นหนังสือ ให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่น ท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทน
ก็ได้ 

ประธาน เนื่องจากนายกฯติดภารกิจจึงมอบให้รองนายกฯแถลงญัตติแทนขอเชิญท่านรอง
นายกฯและขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างฯงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2561 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ)   ว่าควรจะรับ
หลักการร่างฯดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร  หรือจะมีการอภิปรายก่อนท่ีจะรับ
หลักการดังกล่าว   ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณามีท่านสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ ก็ให้อภิปรายหลังจากแถลงญัตติแล้ว ขอเชิญรองนายกฯผู้เสนอ
ญัตติ 

นายอภิศักดิ์  บุญท้อม 
รองนายกฯ 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่าน  บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกจึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 

   1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   
      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
      1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 108,540,742.74 บาท 

      1.1.2 เงินสะสม จ านวน 62,956,766.29 บาท 

      1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 24,739,916.97 บาท 

      1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้
เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

      1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 6 
โครงการ รวม 2,404,800.00 บาท 

    1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 10 
สิงหาคม พ.ศ.2560  

    (1) รายรับจริง จ านวน 47,752,117.31 บาท 
ประกอบด้วย 
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      หมวดภาษีอากร จ านวน 1,746,135.00 บาท 

      หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

จ านวน 431,057.40 บาท 

      หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

จ านวน 491,024.59 บาท 

      หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

จ านวน 173,405.00 บาท 

      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 38,212.00 บาท 

      หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0 บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 18,595,507.32 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 26,276,776.00 บาท 

    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 
บาท 

    (3) รายจ่ายจริง จ านวน 30,060,888.10 บาท ประกอบด้วย 
      งบกลาง จ านวน 13,856,877.00 บาท 
      งบบุคลากร จ านวน 7,582,189.00 บาท 
      งบด าเนินงาน จ านวน 4,576,049.96 บาท 
      งบลงทุน จ านวน 276,200.00 บาท 
      งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0 บาท 
      งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,769,572.14 บาท 
    (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

จ านวน 0.00 บาท 
    (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 

410,000.00 บาท 
    

    (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 
0.00 บาท 

    

 

ค าแถงประกอบงบประมาณรายรับ 
   ประมาณการ ปี 

2560 
ประมาณการ ปี 

2561 
รายได้จัดเก็บเอง     
  หมวดภาษีอากร 1,820,000.00 1,820,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 576,000.00 576,000.00 
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  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 580,000.00 830,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 380,000.00 380,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 120,000.00 120,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 5,000.00 5,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,481,000.00 3,731,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    

  หมวดภาษีจัดสรร 21,519,000.00 22,269,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
21,519,000.00 22,269,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,000,000.00 29,000,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

28,000,000.00 29,000,000.00 

รวม 53,000,000.00 55,000,000.00 
 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15,601,880 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 390,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 7,293,200 
  แผนงานสาธารณสุข 2,357,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,267,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 698,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 588,025 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,243,000 
  แผนงานการเกษตร 240,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 230,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 18,091,895 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 55,000,000 

 

 ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ในคร้ังนี้ประมาณการรายรับและรายจ่าย
แบบสมดุลคือ 55,000,000 บาทโดยมีราย ละเอียดอื่นๆตามท่ีท่านประธานและ
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ท่านสมาชิกได้รับพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งค าแถลงฝ่ายบริหารขอให้ข้อมูล
รายรับรายจ่ายณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 เพื่อให้สมาชิกทราบข้อมูล ณ ปัจจุบัน 
และขออนุญาตแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดร่างข้อบัญญัตินี้ในส่วนของค าผิด
หรือค าชี้แจงให้ละเอียดหรือเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นขอให้ท่านสมาชิกพิจารณา
และเห็บชอบรับหลักการด้วย 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกอภิปรายได้ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ขอปิดอภิปรายและขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า  

ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบร่างฯงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  2561   วาระที่ 1  (ขั้นรับหลักการ) ขอให้เลขานุการสภา
นับองค์ประชุมและท่านสมาชิกโปรดยกมือ 

 องค์ประชุม จ านวน       21         คน   
มติที่ประชุม เห็นชอบ      20       เสียง      
 5.2การแต่งตั้งกรรมการแปรญัตต ิ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2554 
หมวด 8 

คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   
ข้อ 108 เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ประธาน 
สภาท้องถิ่นส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าท่ีตรงกับญัตติ
หรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้นหรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นตั้งขึ้น  เพื่อพิจารณาญัตตินั้น 
ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก  ให้
เป็นหน้าท่ีของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
          ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
           ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
           มตขิองคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถอืเสียงขา้งมาก กรณีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 
ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการและส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ตามข้อ 49  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
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พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติมพร้อมท้ังรายงานยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
          รายงานยอ่ตามวรรคหนึ่งอย่างนอ้ยตอ้งระบุว่า ไดม้หีรือไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ   ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 
ข้อ 114 ภายใต้บังคับข้อ 113 ผู้เสนอญัตติหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิไปชี้แจง
แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ ตลอดระยะเวลาการพิจารณา
ญัตตินั้น ส่วนผู้แปรญัตตินั้นมีสิทธิชี้แจงได้เฉพาะท่ีได้ขอแปรญัตติไว้ 

ประธาน ก่อนท่ีจะเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปรญัตติ
ร่างในคร้ังนี้ กี่คน และจะเสนอใครบ้าง นั้น    กระผมขอเสนอให้ ก าหนด
ระยะเวลาในการแปรญัตติ  โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ หลังจากปิดประชุมแล้ว เป็นต้นไปจนถึง 17  สิงหาคม  
2560 สิ้นสุดเวลา 16.30 น   ณ ห้องประชุม อบต.และจะเชิญกรรมการแปร
ประชุมในวันท่ี 18 สิงหาคม 2560 ประชุมเวลา 09.30 น และ เชิญท่านนายก
เข้าประชุมพร้อมสมาชิกท่ีขอแปรด้วย  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น  สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่าน
เห็นชอบโดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ และกระผม
ขอเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติในคร้ังนี้ จ านวน   5    คน มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น  สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่าน
เห็นชอบ ขอนับองค์ประชุม 

 องค์ประชุม จ านวน      21          คน   
ผู้เสนอ นายปราโมทย์  แสงพุ่ม  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ท่ี 5 
ผู้ถูกเสนอ1 ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่าน  กระผมขอเสนอนายพิสิทธิ์  นวลจันทร  

สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ท่ี 11 
ผู้รับรอง นายพรชัย  ล าดวน  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ท่ี 9   
ผู้รับรอง นายชล  เครือบุตรสินธิ  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ท่ี 12  
ผู้เสนอ นายปราโมทย์  แสงพุ่ม  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ท่ี 5 
ผู้ถูกเสนอ2 ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมขอเสนอนายสมัคร  จันทร์พึ่งสุข  

สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ท่ี.7 
ผู้รับรอง นายปรีชา  อยู่ยงค์  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ท่ี 9 
ผู้รับรอง นางสาววัชรีวรรณ  เจริญชัยพัฒน์  ส.อบต.10 
ผู้เสนอ นายปราโมทย์  แสงพุ่ม  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ท่ี 5 
ผู้ถูกเสนอ3 ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมขอเสนอนายประชุม  คงมณี  สมาชิก
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สภา อบต.บางขันแตก หมู่ท่ี.4 
ผู้รับรอง นายปราโมทย์  อินทรสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ท่ี 6 
ผู้รับรอง นายส าราญ  บุญมา  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ท่ี 8 
ผู้เสนอ นายส าราญ  บุญมา  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ท่ี 8 
ผู้ถูกเสนอ4 ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมขอเสนอนายณรงค์  ก าเหนิดโทน  

สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ท่ี.10      
ผู้รับรอง นายปราโมทย์  แสงพุ่ม  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ท่ี 5 
ผู้รับรอง นายพรชัย  ล าดวน  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ท่ี 9 
ผู้เสนอ นายปราโมทย์  อินทรสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ท่ี 6 
ผู้ถูกเสนอ5 ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมขอเสนอนายปราโมทย์  แสงพุ่ม  

สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ท่ี.5 
ผู้รับรอง นายชล  เครือบุตรสินธิ  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ท่ี 12 
ผู้รับรอง นายวิทยา  เนียมพิบูลย์ 
 5.3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560(ครั้งที่ 8) 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 

หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธาน ขอเชิญผู้เสนอญัตติ 
นายอภิศักดิ์  บุญท้วม 
รองนายกฯ 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่าน เนื่องด้วยอบต.มีความจ าเป็นต้องโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่และโอนเพิ่มเติมเนื่องจากตั้งไว้ไม่พอจ่าย 
จ านวน 8 รายการ ดังนั้นขอให้ท่ีประชุมแห่งนี้พิจารณาเห็นชอบด้วย และขอ
เพิ่มเติมจ านวน 2 โครงการคืออุดหนุนท่ีท าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเมืองฯ
และจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานคือโต๊ะหมู่บูชาจึงท าให้ขออนุมัติโอนจ านวน 10 
รายการ 
ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ 
1 ตั้งจ่ายรายการใหม่ / ซ่อมแซมป้ายหมู่บ้านเฉลิมพระ

เกียรติ รัชกาลท่ี 9 จ านวน 3 ป้าย ท่ีติดตั้งในหมู่ท่ี 4 
บ้านคลองบ่อ จ านวน 1 ป้าย หมู่ท่ี 7 บ้านบางช้างตาย 
หมู่ท่ี 8 บ้านบางขันแตก จ านวน 1 ป้าย และหมู่ท่ี 10 
บ้านบางตีนเป็ด จ านวน 1 ป้ายตามแบบ อบต.บางขัน

129,000 
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แตกเลขที่ 20/2560ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560 - 2562) หน้าท่ี 48 ล าดับที่ 2 

2 ตั้งจ่ายรายการใหม่ /  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิว
จราจรหินคลุก หมู่ท่ี 5 สายบ้านนายอุทัย จันทรวงศ์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ยาว 270.00  เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
บางขันแตก เลขที่ 17/2560ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 14 ล าดับที่ 14 

436,000 

3 ตั้งจ่ายรายการใหม่  / เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถัง
น้ าประปา คสล. ขนาด 30 ลบ.ม. หมู่ท่ี 4 ต าบลบางขัน
แตก จ านวน 1 แห่งตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร
น้ า ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 - 2562) 
หน้าท่ี22 ล าดับที่ 2 

957,000 

4 ตั้งจ่ายรายการใหม่ /  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี 9 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาวรวม 
470.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ขันแตก เลขที่   18/2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้าท่ี16 ล าดับที ่22 

638,000 

5 ตั้งจ่ายรายการใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม/ปรับปรุง
ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนจั่น  
หมู่ท่ี 5 เชื่อมต าบลคลองโคน(ช่วงคอสะพานข้ามคลอง
ตะเคียน) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร 
พร้อมปรับปรุงโครงสร้างคอสะพาน (แบริ่ง ยูนิต)  ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เลขที่   
19/2560ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 
2562) หน้าท่ี14 ล าดับที ่16 

1,590,000 

6 ตั้งไว้ไม่พอจ่าย /  เพื่อตั้งจ่ายเพิ่มเติมในโครงการปลูก
ดอกดาวเรืองฯปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 
- 2562) หน้าท่ี 42 ล าดับที่ 4 

30,000 

7 ตั้งไว้ไม่พอจ่าย /  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ
ซ่อมแซมสาธารณูปโภคส าหรับทรัพย์สินของอบต.
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 - 2562) 
หน้าท่ี 58 ล าดับที่ 1 

369,593 

8 ตั้งจ่ายรายการใหม่ /  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะ 44,000 
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ท างาน  ประกอบด้วย  โต๊ะท างาน  โต๊ะเสริมข้างพร้อม
ถาดคีบอร์ด  ชั้นวางข้าง  ท่ีวางคอมพิวเตอร์   จ านวน2
ชุดๆ ราคา 22,000 บาท ราคาตามท้องตลาดปรากฎ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้าท่ี 59 
ล าดับที่ 5 

9 โครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม 

337,500 

10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน(โต๊ะหมู่บูชา) 8,500 

 รวม 4,593,593 
 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกอภิปรายได้ 
นายประวิทย์  เพชรดี 
สมาชิกสภาอบต 
บางขันแตก หมู่ท่ี  6 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่าน  อยากทราบว่างบประมาณขยายเขตไฟฟ้ามี
ทุกหมู่ไหม 

นายสมัคร  จันทร์พึ่งสุข 
สมาชิกสภาอบต 
บางขันแตก หมู่ท่ี  7 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่าน   คืออยากให้เพื่อนสมาชิกทราบว่าหมู่เราท า
ตรงไหน  ด าเนินการถึงไหนแล้ว   

นายอภิศักดิ์  บุญท้วม 
รองนายกฯ 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่าน   
1.  บริเวณถนนผิวจราจรลาดยางสายซอยเกษตรพัฒนา 
2.  บริเวณถนนผิวจราจรลาดยาง  สายหมู่ท่ี  2  เชื่อมหมู่ท่ี  3  (บริเวณบ้าน  
ส.อบต.อนุรัตน์  อิ่มเกียรติ-สุดเขตหมู่ที่2) 
3.  บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก  (ซอยพุทธรักษา  หมู่ท่ี3) 
4.  บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก  สายหมู่ท่ี  4  เชื่อมหมู่ท่ี7(หลัง  รร.วัด
ธรรมสถิติ์วราราม  (วัดคู้) 
5.  บริเวณถนนผิวจราจรลาดยาง  สายบ้านคลองบ่อ-บ้านดอนจั่น(บ้านนาย
โสภณ-ล้งมะพร้าว) 
6.  บริเวณถนนผิวจราจรลาดยาง  สายบ้านดอนจั่น  หมู่ท่ี  5  เชื่อมต าบล
คลองโคน   
7.  บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก  สายหมู่ท่ี  7(บ้านลุงทรง  แสงแก้ว-บ้านนาง
ยุพา  ศรสิทธิ)์ 
8.  บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก  สายหมู่ท่ี  7   เชื่อมหมู่ท่ี 5(ซอยบ้านนาย
ณรงค์  พ่วงศิริ) 
9.  บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก  สายหมู่ท่ี  7(ซอยบางช้างตาย  ซอย  3) 
(บ้านนายมาก  แก่นทรัพย-์บ้านนายวีระ  ก าเนิดโทน) 
10.  บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก  สายหมู่ท่ี  7  เชื่อมหมู่ท่ี  4(บริเวณบ้าน
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นายเดียบ  อินทร์กับจันทร-์บ้านนางส ารวม  กลั่นเกลี้ยง) 
11.  บริเวณถนนผิวจราจร  คสล.สายหมู่ท่ี  8  (บริเวณสวนมะลิ-สุดถนน  
คสล.) 
12.  บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก  สายหมู่ท่ี  9  เชื่อมหมู่ท่ี  1(สะพาน  
คสล.-ล าประโดงหลังโรงเรียนท้ายหาด) 
13.  บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก  สายหมู่ท่ี  10  เชื่อมหมู่ท่ี  7(โรงขายไม้
แปรรูป  หมู่ท่ี7-สะพาน  คสล.เขตหมู่ท่ี7) 
14.  บริเวณถนนผิวจราจร  คสล.สายบ้านบางตีนเป็ด  หมู่ท่ี  10(บริเวณ  
สะพาน  คสล.ข้ามคลองตรง-โรงกล้วยฉาบ) 
15.  บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก  สายบ้านบางตีนเป็ด  หมู่ท่ี  10  (ซอยนาย
สันทิศ 
16.บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก  สายหมู่ท่ี  12  (ซอยแสนเจริญ) 
17. บริเวณถนนผิวจราจร  คสล./ลาดยาง/หินคลุก สายหมู่ท่ี  12  (ซอยนัดตา
ว่ายร่วมใจ)    

ประธาน ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก ขอปิดอภิปรายท่ีประชุมมีความเห็นเป็นอย่าง
อื่นหรือไม่ ขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมและท่านสมาชิกโปรดยกมือ 

 องค์ประชุม จ านวน       20       คน   
มติที่ประชุม เห็นชอบ   19   เสียง  
 5.4  การขออนุมัติกันเงินในปีงบประมาณ 2560(ครั้งที่ 2) 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 หมวด 5 การกันเงิน 
 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขอ
อนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

ประธาน ตามท่ีท่านสมาชิกได้อนุมัติโอนงบประมาณในระเบียบวาระท่ี5.3.แล้วนั้น ขอให้
ท่ีประชุมเห็นชอบกันเงินงบประมาณด้วยเพราะคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน
ปีงบประมาณ 2560  

นายอภิศักดิ์  บุญท้วม ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่าน ขอความเห็นชอบกันเงินจ านวน 5 โครงการ
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รองนายกฯ (โอนครั้งท่ี 8 )โครงการท่ี1ถึงโครงการท่ี 5 ส่วนโครงการท่ี 6 ถึง 8 คาดว่าน่าจะ
ท าทันในปีงบประมาณนี้และขอความเห็นชอบกันอีก 2 โครงการในข้อบัญญัติ
ฉบับแรกคือ 
1.ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  2,670,000 บาท   
2.ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  ตั้งไว้ 2,626,200 บาท   

ประธาน เชิญท่านสมาชิกอภิปรายได้ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก  ขอปิดอภิปรายท่ี
ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมและ
ท่านสมาชิกโปรดยกมือ 

 องค์ประชุม จ านวน      20      คน   
มติที่ประชุม เห็นชอบ  19  เสียง  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 
นายสมัคร  จันทร์พึ่งสุข 
สมาชิกสภาอบต 
บางขันแตก หมู่ท่ี  7 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่านเรื่องวิธีการขอทะเบียนบ้าน  ขอใบอนุญาต
ปลูกสร้าง  อยากให้ก าหนดให้ชัดเจน  ว่าไม่เกินกี่ตารางเมตรไม่ต้องมีแบบ  
ประเด็นคือท าอย่างไรให้ชาวบ้านไม่ต้องเสียเงิน 

นายเกรียงศักดิ์  ตันจตุรงค์ 
สมาชิกสภาอบต 
บางขันแตก หมู่ท่ี  3 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่านเรื่องต้นจากรุกล้ าบริเวณคลองต่างๆของ
ต าบลบางขันแตกขอให้ฝ่ายบริหารมีโครงการลงไปแก้ไขด้วยเพราะคาดว่าน่าจะ
มีทุกคลอง 

นายประวิทย์  เพชรดี 
สมาชิกสภาอบต 
บางขันแตก หมู่ท่ี  6 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่านเรื่องแท่นเครื่องขยายเสียงตามสาย  อยากให้
ปรับปรุงแก้ไข 

นายประชุม  คงมณี 
สมาชิกสภาอบต 
บางขันแตก หมู่ท่ี  4 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่าน เรื่อง  เลื่อยยนต์อยากให้ช่วยดูแลหน่อย
เพราะเวลาน าไปใช้งานแล้วใช้ไม่ได้  และ  เรื่อง  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
ตอนนี้ซ่อมไปถึงไหนแล้ว 

นายอภิศักดิ์  บุญท้วม 
รองนายกฯ 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่าน เรื่อง  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  
สอบถามแล้วเห็นว่าซ่อมใกล้เสร็จแล้วครับ 

ประธาน ท่ีประชุม วันนี้ได้ประชุมทุกระเบียบวาระแล้วมีเร่ืองอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอ
ก าหนดวันแปรญัตติในวันท่ี  18  สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา  09.30 น เป็นต้น
ไปและขอนัดประชุมครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 
เป็นต้นไป และขอปิดการประชุมสภา  ณ  บัดนี้ 

 ปิดประชุม เวลา 11.20 น. 
 
                ลงชื่อ...........................................ผู้จดการประชุมสภาฯ  

                                                                (นายพรชัย  ใจเพิ่ม)  
               เลขานุการสภา อบต.บางขันแตก 

 



๑๔ 

 

 

                                  ลงช่ือ.........................................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายอ านวยวิทย์  น่วมศิร)ิ 

   ประธานสภา อบต.บางขันแตก 
       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อ  
วันท่ี    18    สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 

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

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ท่ีประชุมสภามีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมในสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 2  เมื่อวันท่ี  24  
สิงหาคม  2560 
 

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

                                                 ประธานสภา อบต.บางขันแตก 


