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การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2560 
วันที่  29  กันยายน  2560 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
เปิดประชุม   เวลา9.30. น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วได้เชิญนายปรีชา  อยู่ยงค์  จุดเทียนธูปหน้าพระพุทธรูป  จากนั้นนายอ านวยวิทย์  

น่วมศิริ  ต าแหน่งประธานสภาฯ  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน 1.1 แจ้งประกาศอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  เร่ือง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน

แตก  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  2560  ลงวันที่  13กันยายน  2560 
1.2 ท่านสมาชิกเน่ืองจากประชุมในคร้ังนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของการประชุมในปีงบประมาณ 

2560 กองคลังต้องเร่งสรุปยอดเงินเพื่อท าการโอนจ่ายงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่หรือโอน
ไปเพิ่มเติมในหมวดที่เงินไม่พอจ่าย ซึ่งต้องตรวจวงเงินทั้งปีดังนั้นในการโอนงบประมาณในคร้ังนี้
ผู้บริหารขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและยอดเงินด้วยตามเอกสารที่แจกเพิ่มเติมซึ่งจะกล่าวถึงเมื่อถึง
ระเบียบวาระการประชุม 

1.3 ท่านสมาชิกเน่ืองจากการประชุมในคร้ังนี้เพื่อยืนยันหรือไม่ยืนยันร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2561 และวันน้ีเป็นวันท าการวันสุดท้ายของปีงบประมาณนี้อบต.ต้องส่งร่าง
ข้อบัญญัติฯดังนั้นเมื่อประชุมเสร็จขอให้กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมรอตรวจบันทึก
ด้วยเพราะต้องส่งร่างฯให้นายอ าเภอและผู้ว่าฯพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 2 2.1 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.  2560 วันที่  24  สิงหาคม  
พ.ศ.  2560   

ประธาน มีท่านสมาชิกสงสัยหรือแก้ไขอีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุม 
 องค์ประชุม จ านวน 19   คน   
มติที่ประชุม รับรอง    17     เสียง 
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหม่ 
 5.1การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ตามที่นายอ าเภอเมืองฯ ส่งคืน 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
 มาตรา 87(วรรคสาม) เมื่อสภา อบต. เห็นชอบด้วยร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพื่อขออนุมัติ และให้นายอ าเภอ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
(วรรคสี่) ถ้านายอ าเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภา อบต.เพื่อพิจารณาทบทวนร่าง
ข้อบัญญัติน้ันใหม่ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอ าเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่านายอ าเภอ
อนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
(วรรคห้า)ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้นายอ าเภอส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัด ภายในก าหนดเวลาสิบห้าวัน    ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติน้ัน 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอ าเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่าง
ข้อบัญญัติน้ันให้ร่างข้อบัญญัติน้ันเป็นอันตกไป หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณา ไม่แล้ว
เสร็จ ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ น้ัน 

ประธาน เน่ืองจากนายอ าเภอเมืองฯได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561โดยให้
ความเห็นว่าอบต.ได้ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในหมวดเงินอุดหนุนโครงการต่างๆซึ่งมีโครงการที่ส านัก
ตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสมุทรสงครามได้มีข้อทักท้วงว่าไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ดังนั้นจึง
ขอให้อบต.ทบทวน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยมีประเด็นให้พิจารณาคือยืนยันตามร่างเดิมหรือไม่
กรณียืนยันโดยต้องยืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

 ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายได้ 
 องค์ประชุม จ านวน     19    คน   
มติที่ประชุม ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติฯเดิม18    เสียง ไม่ยืนยัน- เสียง งดออกเสียง  -  เสียง 
ประธาน 5.2ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  เร่ือง  การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  

พ.ศ.  2560( รายละเอียดตามเอกสาร ที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ) 
 ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ข้อ 63    สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้น
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ศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็
ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 
 ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอ
ญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน 
ข้อ 64    เมื่อผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติได้อภิปรายแล้ว ถ้ามีผู้ใดค้านก็ให้ผู้นั้นอภิปรายเมื่อผู้คัดค้านอภิปราย
แล้วถ้าผู้ใดจะสนับสนุนผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติก็ให้ผู้อภิปรายและประธานสภาท้องถิ่นต้องให้อภิปราย
สลับกันไป 
 ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปรายแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีผู้ประสงค์จะอภิปรายอยู่ให้
ประธานสภาท้องถิ่นให้ผู้ประสงค์อภิปรายนั้นอภิปรายต่อเน่ืองกันได้ 
 เมื่อได้อนุญาตให้อภิปรายซ้อนไปคนหนึ่งแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นถามว่า ผู้ใดจะอภิปราย
ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปราย แล้วด าเนินการให้อภิปรายสลับกัน
ต่อไป ถ้าไม่มีก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตต่อเน่ืองไปได้ 
 ถ้ามีผู้ยกมือจะอภิปรายหลายคน ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตให้ผู้ใดอภิปรายก่อนก็ได้แต่ให้
ค านึงถึงผู้เสนอ ผู้รับรองและผู้ที่ยังไม่ได้อภิปรายด้วย 

ประธาน 
 

ท่านสมาชิก  ผมขออธิบายถ้าข้อบัญญัติฯตัวนี้ผ่านผู้ที่จะขอปลูกสร้างบ้านใหม่ต้องท าการติดต้ังบ่อดัก
ไขมัน  กระผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวดที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ขอมติที่ประชุมด้วย
ตามข้อ 45มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกระผมขอให้เลขานับ
องค์ประชุม 

 องค์ประชุม จ านวน      19        คน   
มติที่ประชุม เห็นชอบ    18    เสียง ไม่เห็นชอบ   -  เสียง งดออกเสียง  -  เสียง 
ประธาน เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดกระผมจะขอเข้าสู่วาระที่1 
 วาระที่ 1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย

ในอาคาร พ.ศ.2560  ขั้นรับหลักการ 
 ขอเชิญผู้เสนอญัตติ 
นายอภิศักดิ์  บุญท้วม 
รองนายกฯ 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่านโดยที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 
2537  มาตรา 71  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม และก าหนดค่าปรับส าหรับผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยก็ได้โดยมี
หลักการและเหตุผลคือเพื่อให้มีเพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกเร่ือง “การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร” 

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปราย 
ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายอีกหรือไม่ เพราะที่ประชุมได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วถ้าไม่มีผู้ใดขอ

อภิปรายแล้วกระผมขอปิดการอภิปรายมีท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีขอปิดการ
อภิปรายและขอนับองค์ประชุมจะเข้าวาระที่สอง 
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 องค์ประชุม จ านวน     19       คน   
มติที่ประชุม เห็นชอบ  18  เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธาน ท่านสมาชิกกระผมขอเข้าสู่วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
 วาระที่ 2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย

ในอาคาร พ.ศ.  2560  ขั้นแปรญัตติ 
 ระเบียบวาระนี้ทุกท่านเป็นกรรมการแปรญัตติและมีผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรฯ มีท่านใดจะขอ

อภิปรายเพื่อแปรญัตติหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดขออภิปรายเพื่อแปรญัตติแล้วกระผมขอปิดการอภิปรายมี
ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีขอปิดการอภิปรายและขอเข้าสู่วาระที่  3  ตามร่างเดิม
ที่ผู้บริหารเสนอ 

 วาระที่ 3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย
ในอาคาร พ.ศ.  2560  ขั้นลงมติ 

 ท่านสมาชิกที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดรอบครอบแล้วกระผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบ
เสนอนายอ าเภอเมืองฯลงนามให้ความเห็นชอบตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 นี้หรือไม่และขอนับองค์
ประชุม 

 องค์ประชุม จ านวน     19      คน   
มติที่ประชุม เห็นชอบ   -  เสียง ไม่เห็นชอบ         17          เสียง งดออกเสียง          2       เสียง 
 5.3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

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

หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธาน ขอเชิญผู้เสนอญัตติ 
นายอภิศักดิ์  บุญท้อม 
รองนายกฯ 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่านเน่ืองจากองค์การฯได้รวบรวมรายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณ
2560 ปรากฏว่ายังมีงบประมาณที่สามารถด าเนินการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ได้อีก ดังนั้นจึงเสนอ
ญัตติโอนงบประมาณให้ที่ประชุมพิจารณารวมทั้งโอนเพิ่มงบประมาณในหมวดที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย ขอให้
ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย ปรากฎตามเอกสารที่ท่านสมาชิกได้รับ 
ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ 
1 ตั้งจ่ายรายการใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์จ านวน 2 

เคร่ืองๆละ1,500 บาท 
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้าที่ 48 ล าดับที่ 
1 

3,000 
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(ราคาตามท้องตลาด) 

2 ตั้งจ่ายรายการใหม่ /เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะชุดรับแขก(โซฟา) 
จ านวน 2 ชุดๆละ13,000 บาท 
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้าที่ 48 ล าดับที่ 
1 
(ราคาท้องตลาด) 

26,000 

3 ตั้งจ่ายรายการใหม่ / (กองช่าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกA3 ข้อ 40  
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้าที่ 48 ล าดับที่ 
1 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 

7,900 

4 ตั้งจ่ายรายการใหม่   /(กองศึกษา)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกข้อ47 
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้าที่ 48 ล าดับที่ 
1 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 

7,700 

5 ตั้งจ่ายรายการใหม่ /(กองช่าง)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ไม้ขาเหล็กพร้อมคีย์บอร์ดขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 
60 ซม.สูง 75ซม. จ านวน 2 ตัวราคาตัวละ 4,500 บาท 
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้าที่ 48 ล าดับที่ 
1 
(ราคาท้องตลาด) 

9,000 

6 ตั้งจ่ายรายการใหม่ /(กองช่าง)เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนพนักงานพิง
เต้ียมีวางแขนปรับสูง-ต่ าด้วยโช็คขาเหล็กชุบเงา จ านวน 1 ตัว ๆละ 
2,990 บาทและเพื่อจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนพนักพิงสูง มีวางแขนปรับ
สูง-ต่ าด้วยโช็คขาเหล็กชุบเงาจ านวน 1 ตัว ๆละ 4,500 บาท 
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้าที่ 48 ล าดับที่ 
1 
(ราคาท้องตลาด) 

7,490 

7 ตั้งจ่ายรายการใหม่ /(กองช่าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานไม้ 2 
ลิ้นขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 60 ซม. สูง  75  ซม.จ านวน 1 ตัว 

3,900 
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ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้าที่ 48 ล าดับที่ 
1 
(ราคาท้องตลาด) 

8 ตั้งจ่ายรายการใหม่ /(กองช่าง) เพื่อจัดซื้อเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี
รถยนต์ ขนาด  12V 7 แอมป์ส าหรับชาร์จแบตขนาด 30-80 แอมป์
จ านวน 1 เคร่ือง 
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้าที่ 48 ล าดับที่ 
1 
(ราคาท้องตลาด) 

2,600 

9 ตั้งจ่ายรายการใหม่ / (กองช่าง)เพื่อจัดซื้อเคร่ืองปั่นไฟฟ้า ขนาด 
5,000 W. มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-ก าลังวัตต์สูงสุด 5,500 วัตต์ 
-ระบบไฟ Single 
-ชนิดไฟ 220v-50Hz. 
-ชนิดไฟตรง 12v-8A 
-เคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 Hp / 389 cc
จ านวน 1 เคร่ือง 
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้าที่ 48 ล าดับที่ 
1 
(ราคาท้องตลาด) 

35,000 

10 ตั้งจ่ายรายการใหม่/(กองช่าง)เพื่อจัดซื้อวิทยุสื่อสารโดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

-ความถี่ 245-245.9875 MHz.ก าลังส่ง 5 วัตต์ วิทยุสื่อสาร 
(ส าหรับผู้ใช้ทั่วไป) 
-วิทยุสื่อสารเคร่ืองสีแดง  
-80 ช่องหลัก  50 CTCSS/214 DCS Tone 
-ก าลังส่ง High 5 w. 
-ฟังก์ชั่นสแกน และล็อคช่องใช้งาน 
-Memories 128 Ch. 
-เพิ่มความจุแบตเตอร์รี Li-ion เป็น1500 มิลลิแอมป์  
-มีอุปกรณ์ประกอบด้วย ตัวเคร่ือง, เสายางรุ่นใหม่ , เสาชัก, 

แบตเตอร่ีคลิปหลัง ,แท่นชาร์จ , หูฟัง,สายชาร์จไฟในรถ , คู่มือใช้
งาน จ านวน 4 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 3,500 บาท 
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้าที่ 48 ล าดับที่

14,000 
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1 
(ราคาท้องตลาด) 

11 ตั้งจ่ายรายการใหม่/เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน(์ LED)ขนาด 32 
นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้าที่ 48 ล าดับที่ 
1 
(ราคาตามบัญชีครุภัณฑ์) 

13,000 

12 ตั้งไว้ไม่พอจ่าย/เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกฯลฯ 74,771 

13 ตั้งจ่ายรายการใหม่/(กองช่าง)เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกสายทางบ้านดอนจั่น-บ้านคลองบ่อหมู่ที่ 5 
ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯจังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6เมตร ยาว 965 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เลขที่  21/2560 
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้าที่ 18ล าดับที่ 
32 

1,491,523.07 

14 ตั้งจ่ายรายการใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมย่อย จ านวน 2 
ชุดๆละ21,500 บาท 
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้าที่ 48 ล าดับที่ 
1 
(ราคาท้องตลาด) 

43,000 

15 ตั้งจ่ายรายการใหม่  /เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด  (CCTV)ที
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้าที่ 32ล าดับที่ 6 

436,500 

16 ตั้งจ่ายรายการใหม่  /(กองช่าง)เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปา 
อบต.บางขันแตก หมู่ที่ 6 ขุดลึก 200 เมตร ท่อ  PVC. ชั้น 13.5 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ตามแบบมาตรฐานและก่อสร้างหอถัง
น้ าประปา คสล. ขนาด 30 ลบ.ม.ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ 
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้าที่ 22 ล าดับที่ 
2-3 

1,415,000 

17 ตั้งจ่ายรายการใหม่ /(กองช่าง)เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถัง
น้ าประปา คสล. ขนาด 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 11 ต าบลบางขันแตก อ าเภอ
เมืองฯจังหวัดสมุทรสงครามจ านวน 1 แห่ง ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ า 
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้าที่ 22 ล าดับที่ 

1,010,000 
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2-3 

18 ตั้งไว้ไมพอจ่าย/เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการฯ 7,933 

19 ตั้งจ่ายรายการใหม่/เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 (ทางเข้าวัดนางพิมพ์)ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เลขที่  22/2560 
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้าที่ 18 ล าดับที่
31 

700,000 

20 ตั้งจ่ายรายการใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้น้ าดื่ม  น้ าร้อน- น้ าเย็น   
- มีจ านวน 2 ก๊อก  น้ าร้อน - น้ าเย็น   
- ท าน้ าเย็นได้ถึง 10 องศา 
- ท าน้ าร้อนได้ถึง 85 องศาจ านวน 1 ตู ้
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้าที่ 48 ล าดับที่ 
1 
(ราคาท้องตลาด) 

5,500 

 รวม 5,313,817.07 
 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกอภิปรายได้ 
นายสมัคร  จันทร์พึ่งสุข 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 

ท่านประธานฯขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าจะเป็นการแบ่งซื้อหรือไม่ 

เลขานุการสภา ท่านประธานฯเร่ืองครุภัณฑ์แยกเป็นรายข้อไม่ใช่การแบ่งซื้อแบ่งจ้างขอยืนยันเช่นโต๊ะ ชุดล าแขก และ
โต๊ะประชุมซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุจะไปรวมซื้อที่เดียวก็ได้ซึ่งสถานะการตอนนี้ไม่มีข้าราชการยอมเสี่ยง 

 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก ขอปิดอภิปรายที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอให้
เลขานุการสภานับองค์ประชุมและท่านสมาชิกโปรดยกมือ 

 องค์ประชุม จ านวน       19       คน   
มติที่ประชุม เห็นชอบ 18    เสียง ไม่เห็นชอบ      -    เสียง งดออกเสียง        1        เสียง 
 5.4  การขออนุมัติกันเงินในปีงบประมาณ 2560 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 หมวด 5 การกันเงิน 
 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
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เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

ประธาน ตามที่ท่านสมาชิกได้อนุมัติโอนงบประมาณในระเบียบวาระที่5.3แล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบกัน
เงินงบประมาณด้วยเพราะคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันไม่ทันปีงบประมาณ 2560ตาม ข้อ 59วรรคแรกจ านวน 
18 รายการยกเว้นค่าตอบแทนสมาชิกข้อ 12และค่าจ้างเหมาบริการข้อ 18 และขอกันเงินงบประมาณ 
2559 ตามข้อ59วรรค2จ านวน2โครงการ 
1.โครงการจัดซื้อเคร่ืองเสียงส าหรับห้องประชุม จ านวนเงิน 66,000 บาท 
2.โครงการจัดซื้อเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง จ านวนเงิน 62,000 บาท 

นายอภิศักดิ์  บุญท้วม 
รองนายกฯ 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่านขอความเห็นชอบกันเงินจ านวน  18  โครงการปีงบประมาณ 2560
และ2โครงการปีงบประมาณ 2559 

ประธาน เชิญท่านสมาชิกอภิปรายได้ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก ขอปิดอภิปรายที่ประชุมมีความเห็นเป็น
อย่างอื่นหรือไม่ ขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมและท่านสมาชิกโปรดยกมือ 

 องค์ประชุม จ านวน     19       คน   
มติที่ประชุม เห็นชอบ 18    เสียง ไม่เห็นชอบ   -เสียง งดออกเสียง   1เสียง 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
นายประชุม  คงมณี 
สมาชิก  อบต.หมู่  4 
 

ท่านประธานขอชมเชยเร่ืองที่เอาโต๊ะม้าหินอ่อนมาตั้งตรงสวนหย่อมหน้า  อบต.ให้ประชาชนได้นั่ง  
อยากให้มีโต๊ะเพิ่ม  เร่ือง  ขอให้ด าเนินการซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ    เร่ืองเลื่อยซ่อมไปถึงไหนแล้ว
และเร่ืองเคร่ืองราชขออปพร.ด้วย 

นายพรชัย  ล าดวน 
สมาชิก  อบต.หมู่  4 

ท่านประธาน  ฝากเร่ืองเสียงตามสายที่ไม่ดังด้วย 
 

นายประวิทย์  เพชรดี
สมาชิก  อบต.หมู่  6 

ท่านประธานฯเร่ืองแท่นเสียงตามสายขอให้เร่งเพิ่มแรงขยายด้วย 

ประธาน ที่ประชุม วันนี้ได้ประชุมทุกระเบียบวาระแล้วมีเร่ืองอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอนัดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่  
6  ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป เพื่อพิจารณาการติดตามแผนพัฒนาต าบลและขอปิดการ
ประชุมสภา  ณ  บัดนี้ 

 ปิดประชุม เวลา 11.50 น. 
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       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อ  

วันที่    29 กันยายน พ.ศ. 2560 
 

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

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมในสมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  4  คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2560 
 

  ลงชื่อ......................................................... 

(นายอ านวยวิทย์  น่วมศิร)ิ 

ประธานสภา อบต.บางขันแตก 
 

 ลงชื่อ.......................................... 
(นายพรชัย  ใจเพิ่ม) 

เลขานุการสภา อบต.บางขันแตก 
ผู้จดการประชุมสภาฯ 

 ลงชื่อ......................................................... 

(นายอ านวยวิทย์  น่วมศิร)ิ 

ประธานสภา อบต.บางขันแตก 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 


