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การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
สมัยสามัญ  สมัยที ่ 3 ครั้งที่  2    ประจ าปี 2560 

วันพฤหัสบดี  ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

 

เปิดประชุม          เวลา 09.35 น. 

 เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วท่ีประชุมได้เชิญ นายปรีชา  อยู่ยงค์  จุดเทียนธูปหน้า
พระพุทธรูป  จากนั้น นายอ านวยวิทย์  น่วมศิริ  ต าแหน่ง ประธานสภาฯ  ท า
หน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2560  

เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 
ประธานสภาฯ ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาฯ ถ้าจะแก้ขอเป็นมติที่ประชุม 
 องค์ประชุม จ านวน  13  คน   
มติที่ประชุม เห็นชอบ   12    เสียง     

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561   (ขั้นแปรญัตติและลงมติ) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

หมวด 8 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

          ขอ้ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการและส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานย่อย่ืนต่อประธานสภาท้องถิ่น 
          รายงานยอ่ตามวรรคหนึ่งอย่างนอ้ยตอ้งระบุว่าไดม้หีรือไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นชอบกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 

ประธานสภาฯ เนื่องจากประธาน คณะกรรมการแปรญัตติสมัยสามัญ สภา อบต.บางขันแตก ติด
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ภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จึงขอสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการ
แปรฯดังนี้ คือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกได้ก าหนดระยะเวลา
พิจารณาค าแปรญัตติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ท่ี 18 สิงหาคม 
2560 และให้ส่งคืนประธานสภา อบต.บางขันแตกเพื่อน าเสนอต่อสภา อบต.บาง
ขันแตกในวัน พฤหัสบดี  ท่ี 24 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และ
วาระที่ 3 ต่อไปนั้นคณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการประชุมพิจารณาแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 เสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่อวัน
ศุกร์ท่ี 18 สิงหาคม 2560 ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว
นั้น ท่ีประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์  เห็นชอบตามร่างเดิม ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพียงแต่ฝ่ายบริหารขอแก้ไขค าผิดและเพิ่มเติมรายละเอียดให้เกิด
ความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงถือว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ได้
ผ่าน การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ มีรายละเอียดตามบันทึกรายงาน
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติท่ีแจกทุกท่านแล้ว 

 ท่านสมาชิกทุกท่านวันนี้จะพิจารณาวาระที2่ขั้นแปรญัตติซึ่งไม่มีผู้ขอแปรแต่
อย่างใดก็จะเข้าวาระที่ 3 ขั้นลงมติแต่ก่อนลงมติขอแก้ตัวเลขและรายละเอียด
เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีงบประมาณแก้ไม่ครบ ดังนี้ 
1.ในหน้าท่ี17จากท้ายบรรทัดที่ 4 ยอดเงิน 2,056,000 บาท ให้แก้ยอดเงิน
1,972,000 บาท 3 รายการในบรรทัดที่ 8-10 จากท้ายเป็นยอดเงิน 2,056,000 
บาทให้ตรงกันท้ัง 3 รายการ 
2.ขอแก้ยอดเงินส ารองจ่ายหน้า 34 ในบรรทัด 7 จากท้ายจากยอดเงิน 200,295 
บาทเป็นยอดเงิน116,295 บาท  
3.เมื่อแก้ยอดเงินท้ัง 2 ข้อแล้วจะท าให้ยอดรวมในหมวดต่างๆเปลี่ยนแปลงไป
โดยอัตโนมัตเพราะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ค านวน ดังนั้นขอแจ้งให้ท่านสมาชิกได้
ทราบ 
4.ขอแก้ค าผิดเพิ่มเติม เช่นใส่หน้าหรือล าดับในแผนผิด เป็นต้น จึงขออนุมัติแก้
ค าผิดเพิ่มเติม 

 ท่ีประชุมมีความเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ทางเลขานุการสภานับองค์
ประชุม 

 องค์ประชุม จ านวน     13      คน   
มติที่ประชุม เห็นชอบ   12    เสียง      
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 
 6.1 ลายกลุ่มสมาชิก 
เลขานุการสภา เนื่องจากอบต.ได้สร้างลายกลุ่มของสมาชิกขึ้นดังนั้นท่านท่ียังไม่ได้เข้าร่วมขอเชิญ
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เข้าร่วมกลุ่มเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการมีข้อมูลเร่งด่วน และอบต.ได้เปิดเน็ต
อีก  2  จุด  ของศูนย์พัฒนาเด็กวัดบางขันแตกและวัดใหม่ฯท่านสมาชิกผ่านไปใช้
บริการได้ 

 6.2 โครงการสอนฟุตบอล (หลักสูตรฟุตบอลขั้นพื้นฐาน)  อายุ 10-13 ปี 
เลขานุการสภา เนื่องจากอบต.ว่าจะมีโครงการสอนฟุตบอลขั้นพื้นฐานซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่าง

ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนั้นขอให้ท่านสมาชิกช่วยกันประชาสัมพันธ์
ด้วย 

 6.3 แจ้งการส ารวจสัตว์ 
เลขานุการสภา เนื่องจากได้รับแจ้งส านักปศุสัตว์อ าเภอเมืองฯจะส่งเจ้าหน้าท่ีมาส ารวจสัตว์ชนิด

ต่างๆในพื้นท่ีของต าบลหมู่บ้านละ1คนซึ่งจะเป็นคนในพื้นท่ีดังนั้นขอความ
อนุเคราะห์ท่านแจ้งชาวบ้านในหมู่ให้ทราบด้วย 

นายประชุม  คงมณี 
สมาชิกสภา  อบต.       
บางขันแตก  หมู่ท่ี  4 

ท่านประธานท่านสมาชิกขอแจ้งความเดือดร้อนของประชาชนดังนี้ 
1. เรื่องรถเก็บขยะท่ีวิ่งผ่านในต าบลบางขันแตกท าขยะหล่นและน้ าเสียของ

รถขนขยะเปรื้อนถนน 
2. การเก็บขยะของอบต.ขอให้เก็บอย่างสม่ าเสมอและตรงเวลาตรงจุดเพราะ

ชาวบ้านเขาได้รู้เวลาและน าขยะมาท้ิงจะได้ไม่ล้นถังขยะ 
3. เรื่องป้ายบริเวณโรงเรียนวัดคู้จะท าการซ่อมแซมเมื่อไร 

ประธานสภาฯ ท่ีประชุมวันนี้ได้ประชุมทุกระเบียบวาระแล้วมีเร่ืองอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิด
ประชุมสภา ณ  บัดนี้ 

 ปิดประชุมเวลา  10.10. น. 
                ลงช่ือ...........................................ผู้จด บันทึกรายงานการประชุม 
                           (นายพรชัย  ใจเพิ่ม) 
                  เลขานุการสภา อบต.บางขันแตก 
  
        ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                 (นายอ านวยวิทย์  น่วมศิร)ิ 

              ประธานสภา อบต.บางขันแตก 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อ  
วันท่ี    25    สิงหาคม พ.ศ. 2560 

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

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลงชื่อ..................................................  

(นายสมดุลย์  พิสดาร) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ท่ีประชุมสภามีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมในสมัยประชุม…………………………………………………………….  
  ลงชื่อ.........................................................  

(นายอ านวยวิทย์  น่วมศิร)ิ 
                                                 ประธานสภา อบต.บางขันแตก  
 


