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คณะกรรมการ 
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ลงชื่อ................... 
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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕60 

วันจันทร์  ที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560   
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

********************************** 
เปิดประชุมเวลา10.30 น.  
 เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วนายอ านวยวิทย์  น่วมศิริ ท า

หน้าท่ีประธานในท่ีประชุมสภาฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม  และ
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ประธาน ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมกระผมขอเอาญัตติเลือก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกที่ 5.1 
ขึ้นมาพิจารณาก่อนและให้ญัตติการโอนงบประมาณเป็นญัตติท่ี 
5.1 แทนมีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ท่านสมาชิก
การพิจารณาญัตติเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางขันแตก เนื่องจากนายพิเชฐ  จันทร์จ ารัส  ผู้ซึ่งได้รับเลือกจาก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  เป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ได้โอน(ย้าย)ไปรับราชการ
ในสังกัดหน่วยงานอื่นท าให้ขาดคุณสมบัติการเป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ  1 8  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องให้สภาฯ
พิจารณาเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก
หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางขันแตกโดยระเบียบฯก าหนดวิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
ให้น าความในข้อ  ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ในการเลือกถ้ามี
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือกขอให้ท่านสมาชิกเสนอผู้สมควรได้รับการคัดเลือก 

 องค์ประชุม  20  เสียง 
นายเกรียงศักดิ์  ตันจตุรงค์ 
สมาชิกหมู่ที่  3 

ท่านประธานกระผมขอเสนอนายพรชัย  ใจเพิ่ม ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการ 

ประธาน ขอผู้รับรองด้วย 
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คณะกรรมการ 
ลงชื่อ................... 
ลงชื่อ................... 
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 ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอ
ประกาศให้ท่ีประชุมทราบว่านายพรชัย  ใจเพิ่ม ได้รับการรับ
เลือกให้ท าหน้าท่ีเลขานุการสภา 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 1.1  แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  

เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี  2560  ลงวันท่ี  15  
พฤษภาคม  2560   

ที่ประชุม รับทราบ 
 1.2 ขอแก้ไขญัตติท่ี 5.1 เรื่องโอนงบประมาณให้ท่ีประชุม

พิจารณาเนื่องจากนายกฯได้ขอเพิ่มการโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่อีก จ านวน 1 รายการคือเครื่องส ารองไฟจ านวน 3 
เครื่องซึ่งตั้งผิดประเภทโดยมีรายละเอียดและงบประมาณคงเดิม 
กระผมจึงขอเพิ่มเติมในระเบียบวาระท่ี5.1 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  

1  ประจ าปี  พ.ศ. 2560  เมื่อวันท่ี  28  เมษายน  2560     
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ  33  “รายงาน
การประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบและให้ท าส าเนารายงานการ
ประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
แล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ  เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน  เพื่อให้สภาท้องถิ่น
รับรองรายงานการประชุมนั้น 
 การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติ
ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคร้ัง
อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม  ลา
ประชุมและขาดประชุม  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ
รายงานการประชุมท่ีสภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในท่ีเปิดเผย ณ  
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป
ทราบ 
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นายปราโมทย์  อินทรสุวรรณ 
สมาชิกหมู่ที่  6 

ขอแก้ไขบรรทัดที่  3  จากนายทองย้อย  แสงสุวรรณ  จากนาย
เป็นนาง 

 องค์ประชุม  20  เสียง 
มติที่ประชุม รับรอง  19  เสียง 
ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม 
 -  ไม่มี  - 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 -  ไม่มี  - 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.๑  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
หมวด 4 

การโอนและแก้ไข 
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพิ่มเติม   

 ข้อ 56............................................ 
             ถา้ผู้บริหารท้องถิ่นเปน็ผู้เสนอญตัตหิรือผู้แปรญตัติ
ตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายเป็นหนังสือ ให้รอง
ผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ท่ีปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนก็ได้ 

ประธาน เนื่องจากท่านนายกได้มอบหมายให้รองนายกมาชี้แจงแทนดังนั้น
จึงขอเชิญท่านรองนายกน าเสนอญัตติท่ีขอความเห็นชอบจากสภา
แห่งนี้ จากนั้นให้ท่านสมาชิกอภิปราย 

นายอภิศักดิ์  บุญท้วม 
รองนายก  

ท่านประธานกระผมขอชี้แจงการขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย  คร้ังท่ี  5/2560  ครั้งนี้เป็นเงินท้ังสิ้น  107,600.-
บาท  จ านวน  3  รายการ  ซึ่งเป็นอ านาจของสภาองค์การ
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บริหารส่วนต าบล  ดังนี ้
๑.  โอนเพิ่ม           จ านวน  ๕๑,๐๐๐.- บาท 
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน บริหารท่ัวไป  
หมวด ครุภัณฑ ์
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
รายการ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
-  คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 
2560  ประกาศเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2560  ข้อ ๙. เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)  ราคา 30,000.- บาท   
-  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2560  ประกาศเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2560  ข้อ ๑๑.  
ราคา ๒๑,๐๐๐.- บาท   
     อน่ึงมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอนจ านวน  16,000.-บาท  
จึงขอโอนเพิ่มในคร้ังนี้ 5๑,๐๐๐.- บาท  เป็นงบประมาณรวม
ท้ังสิ้น  67,000.-  บาท   
โอนลด  จ านวน  5๑,๐๐๐.- บาท 
1  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน ศาสนา วัฒนธรรม  ท้องถิ่น 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
รายการ โครงการประเพณีลอยกระทงสายกาบกล้วย   
มีงบประมาณคงเหลือ ๓๐,1๐๐.- บาท   
จึงขอโอนลด  ในคร้ังนี้ 30,๐๐๐. - บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 100.- บาท  
2  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน ศาสนา วัฒนธรรม  ท้องถิ่น 
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ลงชื่อ................... 
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หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ  
รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560   
มีงบประมาณคงเหลือ 20,000.- บาท   
จึงขอโอนลดในครั้งนี้ 20,๐๐๐. - บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอน 0.- บาท  
3  แผนงาน การศึกษา 
งาน บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุการเกษตร  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น ค่า
เมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าบัวรดน้ า  ถุงเพาะช า  สายยางรดน้ า ฯลฯ  
มีงบประมาณตั้งไว้ ๘,๐๐๐.- บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 
8,๐๐๐.- บาท    
จึงขอโอนลดในครั้งนี้ ๑,๐๐๐. - บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอน 7,000- บาท  
๒. ตั้งจ่ายรายการใหม่       จ านวน  4๗,000.- บาท 
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน บริหารท่ัวไป  
หมวด ครุภัณฑ ์                                                                    
ครุภัณฑ์ส านักงาน   
รายการ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ส าหรับห้องประชุม
สภาอบต.บางขันแตก  จ านวน  1  เครื่อง  รายละเอียดตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เมื่อเดือนมีนาคม  2560  ข้อ 
10.8 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  10.8.1 ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 3๖,000  บีทียู  
ราคา  ๔๗,๐๐๐.- บาท ซึ่งมีไม่มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
จึงขอตั้งจ่ายรายการใหม่ในครั้งนี้ 4๗,๐๐๐.- บาท  เป็นเงิน
งบประมาณรวมท้ังสิ้น    4๗,000.- บาท  
โอนลด          จ านวน   ๔๗,๐๐๐.- บาท 
1  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งาน ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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คณะกรรมการ 
ลงชื่อ................... 
ลงชื่อ................... 
ลงชื่อ................... 

หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น   
รายการ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง 
ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัด
สถานท่ี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  มีงบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน ๔๐,๐๐๐.- บาท    
จึงขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน  ๔๐,๐๐๐. -  บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน ๐.- บาท  
2  แผนงาน การศึกษา 
งาน บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุการเกษตร  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น ค่า
เมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าบัวรดน้ า  ถุงเพาะช า  สายยางรดน้ า ฯลฯ  มี
งบประมาณตั้งไว้ ๘,๐๐๐.- บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 
7,๐๐๐.- บาท    
จึงขอโอนลดในครั้งนี้ ๗,๐๐๐. - บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอน 0.- บาท  

 3.  ตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  9,600.-บาท 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
หมวด ครุภัณฑ ์
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ โครงการจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  จ านวน  3  เครื่อง 
โอนลด   จ านวน  9,600.- บาท 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
หมวด ครุภัณฑ ์
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการโครงการจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  จ านวน  3  เครื่อง 
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มีงบประมาณคงเหลือ 9,600.- บาท   
จึงขอโอนลด  ในคร้ังนี้ 9,600. - บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอน  0.- บาท  

ประธาน มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดอภิปรายมีท่านใดมี
ความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีขอเชิญเลขานุการสภานับ
องค์ประชุม 

 องค์ประชุม  20  เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  17  เสียง    
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ  (ถ้าม)ี 
 6.1.แนวทางการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน

แตก  เรื่องการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาการประปา  
พ.ศ.  .... 

ประธาน เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกจะด าเนินการออก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  เรื่องการบริหาร
กิจการและการบ ารุงรักษาการประปา  พ.ศ. …..  ดังนั้นจึงเสนอ
ร่างให้สมาชิกศึกษาล่วงหน้าและตั้งข้อสังเกตเพื่อผู้บริหารจะได้
ปรับปรุงร่างให้สอดคล้องและตรงกับความเห็นชอบของท่าน
สมาชิกทุกท่าน  ขอเชิญเลขาชี้แจงเพิ่มเติม   

เลขานุการ ท่านประธาน  โดยประเด็นส าคัญจะท าเครื่องหมายให้  เช่น  ขีด
เส้นใต้หรือเครื่องหมายดอกจัน  ให้ท่านได้พิจารณา  ข้อมูลที่
ได้รับล่าสุดคือเก็บค่าน้ า  5  บาท  ค่ารักษามาตร  5  บาท  ค่า
แรกเข้า  300  บาท  โดยประเด็นท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงใน
ข้อบัญญัติท่ีผมท าขึ้นมา  คือ  1.  ค่าแรกเข้า  100  บาท  แต่ผู้
ท่ีขอใช้น้ ามีหน้าท่ีต้องติดตั้งเอง  เช่น  เมื่อผมขอใช้น้ าผมต้อง
ติดตั้งมิเตอร์เองส่วนมิเตอร์ท่ีจะน ามาใช้ต้องผ่านการรับรองของ  
อบต.  2.  ค่าน้ า  3.  ค่ารักษามิเตอร์  นี่คือประเด็นท่ีผมน ามา
หารือการประชุมสภารอบหน้าท่านนายกเสนอร่างฉบับนี้แล้วให้
ท่านสมาชิกได้พิจารณาจากนั้น เมื่อนายอ าเภอเห็นชอบ จะส่งไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  อาจจะเป็นเรื่องใหม่หลายท่ีท า
แล้วแต่ของเรายังขาดอยู่    มีอะไรจะสอบถามไหมครับประเด็นนี้ 

นายประชุม  คงมณี 
สมาชิกหมู่ที่  4 

ท่านประธาน  เกี่ยวกับเรื่องมาตรเหมือนกับว่าให้ชาวบ้านซื้อ
มาตรมาเองแล้วให้ผ่านการพิจารณาจาก  อบต.  แล้วท าไม  
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 อบต.ไม่จัดการมาเลยแล้วคิดค่ามาตรตามปกติ  เอามาตรฐาน
เดียวกันเลย 

เลขานุการ 
 

ท่านประธาน  ประเด็นแรก  ถ้า  อบต.เข้าไปจัดการเรื่องมาตร
แล้วคิดค่ามาตรก็ต้องไปออกที่ระเบียบคือถ้าออกระเบียบค่า
มาตรตัวนี้ราคามีการเปลี่ยนแปลงอนาคตค่ามาตรเพิ่มก็ต้องมาแก้
ข้อบัญญัติ 

นายประชุม  คงมณี 
สมาชิกหมู่ที่  4 
 

ท่านประธาน  การท่ีจะมาเปลี่ยนระบบต่างๆในระบบพ่ีน้อง
ประชาชนมันไม่ใช่เรื่องเล็กต้องคุยกันเยอะเพราะอย่างน้อยอบต.
บางขันแตกดูแลหลายๆหมู่  ไม่ใช่หมู่เดียวมีหมู่ท่ี 1,4,6และหมู่ท่ี
11 รับผิดชอบแท๊งค์ใหญ่ที่อยู่ตลาดนัดวัดคู้อีก3 ถึง4หมู่  หมู่  
7,8,12  บางส่วนไม่ใช่ของง่าย 

เลขานุการ ท่านประธาน  ชื่อเรื่องว่า  การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษา
การประปานั้น ถ้าไม่โอนให้เราๆก็ไม่เข้าไปยุ่ง    

นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน 
รองปลัด  อบต. 
 

ท่านประธาน  เหมือนท่ีท่านปลัดพูดคือถ้าหมู่ไหนที่บริหารจัดการ
เองจะมีคณะกรรมการประปาหมู่บ้านท่ีเขาจะต้องท าข้อบังคับ
เป็นข้อบังคับของหมู่บ้านเอง  แต่ถ้าหมู่ไหนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของอบต.ต้องท าเป็นข้อบัญญัติ   

เลขานุการ ท่านประธาน  เท่ียวหน้านายกเสนอถ้าผ่าน ถ้าจะโอนก็ต้องไป
ประชุมผู้ใช้น้ าและก็ให้ทางสภาเห็นชอบอีกเท่ียวหนึ่ง ข้อ  8  ท่ี
ผมวงไว้มันจะมีประเด็นปัญหาเรื่องมาตรถ้าเราออกก าหนดค่า
แรกเข้า  300  บาทเหมือนของเก่า  ก็ต้องไปแก้ข้อ  8  แล้วไป
แก้ข้อ  30  ค่าธรรมเนียมส ารวจการใช้น้ าเราจะได้ควบคุมระบบ
การใช้น้ า  สรุปวันนี้ผมน าเสนอร่างแล้วท่านสมาชิกเสนอเรื่อง
มาตรให้มันตรงความต้องการกับท่านสมาชิกผมต้องไปแก้ข้อ  8  
เพราะข้อ  8  เป็นประเด็น  

นายประชุม  คงมณี 
สมาชิกหมู่ที่  4 
 

ท่านประธาน  การปฏิบัติทุกวันนี้เห็นแล้วมันอึดอัดการท าผมก็ไม่
รู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคเค้ามาท าให้มันต่างจากข้อ  8  มันขัด  
ถ้าเป็นประปาส่วนภูมิภาคในมาตรก็ต้องรับผิดชอบของเจ้าของ
บ้านแต่นี่เหมือนท านอกมาตรด้วยตามความเข้าใจของผมเจ้าของ
มาตรต้องดูแล 

เลขานุการ ท่านประธาน  การต่อท่อประปาภายนอกจากท่อเมนถึงท่อน้ า
และติดตั้งมาตรค่าน้ าเป็นหน้าท่ีของผู้ใช้น้ าคือเรื่องแรกต้อง
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ด าเนินการให้เรียบร้อยตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานประปาบาง
ขันแตกเมื่อติดตั้งแล้วให้ถือกรรมสิทธิ์เป็นของเรา 

นายประชุม  คงมณี 
สมาชิกหมู่ที่  4 
 

ท่านประธาน  มองมาตรน้ าการประปาส่วนภูมิภาคแต่ปัจจุบัน
หมู่บ้านหรือว่าบาดาลมันอยู่ใกล้บ้านเรามันจะไม่มีเลยไม่มีห่าง
เป็น  100  เมตร  เพราะว่าเมนส่วนใหญ่สมาชิกคลุกคลีอยู่กับ
หมู่บ้านท้ังนั้น  อย่างท่ีท่านปลัดพูดถูกต้องเพราะว่าบ้านท่ีอยู่ใน
สวนมันต้องเดินไปนั่นคือประปาส่วนภูมิภาคต้องเอาปูนมาโบก  
ท่ีนี่มันคนละแบบอย่าง 

นายอภิเดช  บุญพยัคฆ์ 
รองประธาน 

ท่านประธาน  ผมขอใช้สิทธิสมาชิกผมท าน้ าประปาในหมู่  8  ผม
เดินเข้าไปถึงหน้าบ้านเลยเข้าไปในบ้านอันนี้คือดูแลชาวบ้านให้
เขาเดือดร้อนน้อยท่ีสุด 

นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน 
รองปลัด  อบต. 
 

ท่านประธาน  จากการสอบถามแล้วแทบทุกครัวเรือนท่ีอบต.ต่อ
จากเมนหลักไปให้นี่คือท่ีผ่านมาท าเรียบร้อยไปแล้วครัวเรือนก็คง
ไม่เยอะมากเพราะตอนนี้คนที่เขาใช้มีครบอยู่แล้วเหลือแค่ในส่วน
ท่ีจะมีเพิ่ม  ก็คือบ้านสร้างใหม่ท่ีจะมีการเดินท่อให้  อันนี้คือท่ีเรา
ท าอยู่แล้ว  ณ  ปัจจุบัน 

นายอภิเดช  บุญพยัคฆ์ 
รองประธาน 

ท่านประธาน  อย่างนี้ถ้าเราเข้าระบบประปา  อบต.ก็รับโอนมา
ให้หมดเลยเราจะได้ดูแลทั้งหมด  ตั้งกฎระเบียบขึ้นมาให้
เหมือนกันหมด  อย่างท่ีท่านรองปลัดพูดก็ถูกต้องครับเพราะ
ส่วนมากท าไปหมดแล้ว  ไม่ต้องเปรียบเทียบกับของเก่าแล้ว  
ส ารวจดูถังไหนยังไม่ได้โอนให้โอนมาแล้วมาใช้ระเบียบตัวนี้ตัว
เดียวเลยท้ังหมดไม่มีส่วนต่างเลยเสียเท่ากันทุกบ้าน  เสียค่ามาตร
เองทุกครัวเรือน 

 6.2 ขอหารือการเสนอโครงการเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2560 
เลขานุการ ท่านประธาน เนื่องทุกปีจะมีเงินงบประมาณหลังจากด าเนินการ

แล้วดังนั้นท่านนายกมีนโยบายจะแก้ปัญหาทางด้าน
สาธารณูปโภคด้านประปาและไฟฟ้า ดังนั้นจึงขอให้ท่านสมาชิก
ทุกท่านปรึกษาหารือโครงการขยายเขตประปาและไฟฟ้าโดยให้
ท่านแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าวิเคราะห์ตรวจว่าอยู่ในแผนหรือไม่ เพื่อ
องค์การจะได้ด าเนินการประสานงานกับการไฟฟ้าและประปา
ต่อไป 

นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน ท่านประธาน  ขออนุญาตนะคะสืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญ
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รองปลัด  อบต. 
 

คราวท่ีแล้วท่ีถามในเรื่องของโครงการโครงสร้างพื้นฐานสร้างถนน  
2  เส้น  เส้น  ม.6กับเส้นม.2  เชื่อม  ม.3  ขอน าเรียนในท่ี
ประชุมว่าตอนนี้ได้เช็คกับทางการเงิน  เงินเข้าแล้ว  ท้ังนี้เลย
ประสานกับ  ผอ.กองช่างเริ่มด าเนินการอยู่ในช่วงขอ
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  มันจะอยู่ในช่วงระยะเวลา  2  
เดือนก็ให้มั่นใจได้ว่าเราเริ่มนับ  1  ในโครงการ  2  เส้นนี้แล้ว 

นายประชุม  คงมณี 
สมาชิกหมู่ที่  4 
 

ท่านประธาน  ดีใจท่ีปลัดพูดเร่ืองงบประมาณท่ีมา  5  ล้าน  ขอ
อนุญาตพี่สมัคร  ท่ีพี่สมัครพูดเค้าเป็นห่วงหมู่ท่ี  6  กับหมู่ท่ี  2  
ท่ีท่านปลัดพูดเกี่ยวกับเรื่องขยายเขตน้ าประปา  ขยายเขตไฟฟ้า
ผมก็มีแต่ว่าส่วนตัวผมเห็นว่าหมู่ผมได้มาแล้ว  ปี  57  แต่ว่าอีก  
2  หมู่เนี่ย  ถ้าเกิดปลัดบอกว่าจะเอาไปขยายเขตน้ าประปา  
ขยายเขตไฟฟ้า  ก็เลยมองเห็นว่าถ้าเกิดหมู่ที่  6  กับหมู่ท่ี  2  ไม่
มีงบประมาณหมดไปจะเอางบประมาณตรงไหนใช้  ตามความ
เข้าใจผมเข้าใจอย่างนี่นะเพราะเราใช้เงินสะสมไม่ได้ 

นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน 
รองปลัด  อบต. 
 

ท่านประธาน  ขอชี้แจงนะคะโครงการ  2 โครงการนี้ยังด าเนิน
โครงการไปตามปกติ  ไม่ใช่ เอาเงิน จาก  2  โครงการนี้ไปขยาย
เขต  แต่ความหมายคือเป็นเงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ  
2560  จากงบประมาณท้ังหมด 53  ล้าน  เก็บเล็กผสมน้อย
จากโครงการต่างๆ 

เลขานุการ ท่านประธาน  เราจะไม่ปล่อยเงินตกพอเงินตก เราต้องหัก  25%  
เข้าเงินส ารองรายรับ  100  คุณใช้ได้  75  แต่ถ้าคุณไม่ปล่อย
เงินตกคุณใช้ได้ 100  ฉะนั้น  2  โครงการนี้ได้ท าต่อแน่นอน  
ท า  2  ตัวนี้ก่อนค่อยไปเก็บเม็ดเงิน 

นายเกรียงศักดิ์  ตันจตุรงค์ 
สมาชิกหมู่ที่  3 

ท่านประธาน  ผมอยากจะถามเรื่องเสียงตามสายเพราะว่าจริงๆ
ไม่อยากพูดในสภา 

นายอภิศักดิ์  บุญท้วม 
รองนายก 
 

ท่านประธาน  เรื่องเสียงตามสายท่ีผม , เลขานายกฯกับช่างดูแล
อยู่ผมสั่งของไปทางร้านเพ่ิงได้ของมาบางส่วนของยังไม่ครบ  และ
ช่วงนี้ช่างท่ีท าไม่ว่าง  แต่จะด าเนินการให้ไม่เกินวันเสาร์ 

นายประวิทย์  เพชรดี 
สมาชิกหมู่ที่  6 

ท่านประธาน  ผมอยากให้ส ารวจเสียงตามสายของหมู่  6  เพราะ
มีบางท่ีอยากได้   

นายอภิศักดิ์  บุญท้วม 
รองนายก 

ท่านประธาน  ก็มีที่แจ้งความประสงค์มาบ้างแล้ว  ก็ให้มาเขียน
ค าร้องไว้ท่ี  อบต.นะครับ 
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คณะกรรมการ 
ลงชื่อ................... 
ลงชื่อ................... 
ลงชื่อ................... 

นายประชุม  คงมณี 
สมาชิกหมู่ที่  4 
 

ท่านประธาน  ผมมีอยู่  2 – 3  เรื่อง  คราวท่ีแล้วผมได้พูดใน
สภาฝากท่านรองปลัด  1.  คืออยากจะทราบว่าเรื่องจุดบริการ
ท่านรองปลัดติดต่อหรือยังไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องท่ีเราอยู่จุด
บริการปีละ  2  ครั้ง  ขออนุญาตลาดยางเพราะว่าฝุ่นมันเยอะ 
2.  ผมเคยได้นั่งอยู่ในสภาคร้ังหนึ่งท่ีสภา  อบต.บางขันแตกได้
เสนอเกี่ยวกับเรื่องรถตัดหญ้าแล้วได้ล้มเลิกกันไป  ปัญหาท่ีได้ยิน
มาบ่อยท่ีสุดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องรถดูดส้วม
มาดูดส้วมแล้วคิดราคาแพงเกินความจริง  ท่ีนี่ผมเห็นว่าเรายัง
เสนอรถตัดหญ้าได้  แล้วถ้าเราคิดจะซื้อรถดูดส้วมเอาไว้บริการพี่
น้องประชาชนในราคาย่อมเยาว์ แบบเราก็ไม่ขาดทุน  เม็ดเงินก็
อยู่กับเราชาวบ้านก็ได้ผลประโยชน์ไม่โดนหลอกลวง  เรื่องต่อไป  
3  เดือน  อบต.ให้น้ ามันสมาชิกแต่ละหมู่  3  เดือน  20  ลิตร  
เราก็ปฏิบัติกันใครจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็อีกเร่ือง แต่ทุกวันนี้มี
โครงการเข้ามาเดือนละครั้งในหมู่บ้านเดือนท่ีแล้วหมู่  4  เดือน
หน้าก็ต้องเป็นหมู่  5  หมู่  6  หมู่  7  หมู่  8  แต่เรื่องท าความ
สะอาดผมอยากรู้ว่าหน่วยงานไหนเป็นผู้ด าเนินการ  อบต.หรือ
ฝ่ายปกครอง  ผมอยากเสนอเรามีประเด็นใช่ไหมว่าต้องเก็บขยะ  
กวาดถนน  ตัดหญ้า  เรื่องน้ ามันอยากให้แยกกับ  3  เดือน  20  
ลิตร  เรื่องต่อไปนะครับขอฝากเร่ืองท่ีพักของผมกับน้องๆ  อป
พร.  ศูนย์อปพร.คานล่างมันไม่มีพอเดินเยอะๆมันแอ่น  แล้วมันมี
ห้องน้ าอยู่ในศูนย์น้ าไหลทุกวันจนทะลุ  ร่ัวไปเลย  ถ้ายังไงฝาก
ด้วยนะครับ 

ประธาน ท่ีประชุม วันนี้ได้ประชุมทุกระเบียบวาระแล้วมีเร่ืองอื่นอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี1 
ประจ าปี 2560 วันท่ี  19  พฤษภาคม  2560 ณ บัดนี้ 

ปิดประชุม  เวลา12.10น  

                                        ลงช่ือ                              ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                 (นายพรชัย  ใจเพิ่ม) 
                                     ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลบางขนัแตก 
                                                 เลขานุการสภาฯ    
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คณะกรรมการ 
ลงชื่อ................... 
ลงชื่อ................... 
ลงชื่อ................... 

 
    ลงชื่อ...........................................  
                                             (นายอ านวยวิทย์  น่วมศิร)ิ  
                                          ประธานสภา อบต.บางขันแตก  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน2560 

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

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

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

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลงชื่อ..................................................  
           (นายสมดุลย์  พิสดาร) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  

  ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมในสมัย………….................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       ลงช่ือ...........................................  
                                             (นายอ านวยวิทย์  น่วมศิร)ิ  
                                          ประธานสภา อบต.บางขันแตก  


