
1 

 
             การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 
วันที่  1  สิงหาคม  2561 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
…………………………………. 

เปิดประชุม   เวลา 9.35 น. 
       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วได้เชิญนายปรีชา  อยู่ยงค์จุดเทียนธูปหน้าพระพุทธรูปจากนั้นนายอ านวยวิทย์  

น่วมศิริ ต าแหน่ง ประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน 1.1 เรื่องเอกสารประกอบหนังสือเชิญ 

ท่านสมาชิกในหนังสือเชิญได้แนบเอกสารเกี่ยวกับการประชุม เช่น แบบยื่นญัตติ แบบเสนอแปรญัตติ
และใบลาของสมาชิก ขอให้สมาชิกตรวจสอบว่าขาดหรือไม่ถ้าขาดก็จะได้แจกเพ่ิมเติม 

 1.2 เรื่องการลาของสมาชิก ขอให้ย่ืนใบลาเป็นเอกสารด้วย 
 1.3 รับสมัครโครงการอบรมส่งเสริมทักษะการฝึกอาชีพ”การขายของออนไลน์บนมือถือ” 

อบรม 1 วัน ณ อบต.ขอให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ เป้าประมาณ 30 คน จึงจะเปิดโครงการ 
 1.4 แจ้งเรื่องการพัฒนาต าบลบางขันแตกเดือนสิงหาคม 2561 ขอให้น าภาชนะมาใส่น้ ามันประมาณ

กลางเดือนนี้ 
 1.5 แนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลใหม่ จ านวน 1 ราย นางสาวณัฐวรรณ เอ้ียงผล ต าแหน่ง นิติกร 
 1.6 เรื่องโต๊ะหมู่บูชาขอให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการ 
ระเบียบวาระท่ี 2 2.1 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2561 วันที่  25  

เมษายน  พ.ศ.  2561   
ประธาน มีท่านสมาชิกสงสัยหรือแก้ไขอีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุม 
 องค์ประชุม จ านวน   22   คน   
มติที่ประชุม รับรอง    21    เสียง      
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล

ฝอย พ.ศ.2561 ตามทีน่ายอ าเภอเมืองฯ ส่งคืน 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
 มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้  บังคับใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนต าบล ใน
การนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้ ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่ง
พันบาทเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  
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ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล จะเสนอได้ก็แต่คณะผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา  องค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ เสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น  

ในกรณีที่นายอ าเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลใด ให้  ส่งคืนสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนต าบล
ดังกล่าวเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นใหม่ 
หากนายอ าเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ดังกล่าว ให้ถือว่านายอ าเภอเห็นชอบกับ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรค
สี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อและ
ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลได้โดยไม่ต้องขอความ  เห็นชอบจากนายอ าเภอ แต่ถ้าสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
คืนจากนายอ าเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองใน สามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเป็นอันตกไป 

ประธาน เนื่องจากนายอ าเภอเมืองฯได้ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.2561 โดยให้ความเห็นว่าอบตไม่เสนอร่างตามตัวอย่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  การจัดการขยะมูล
ฝอยทั่วไป  พ.ศ.........ตามหนังสืออ าเภอเมอืงสมุทรสงคราม  ด่วนที่สุด ที่ สส  0023.6/ว 563  ลงวันที่  16  
พฤษภาคม  2561  เรื่อง  สรุปสาระส าคัญประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.
2560  และตัวอย่างข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติ  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.......จึงส่งคืนร่างข้อบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกแก้ไขต่อไปดังนั้นจึงขอให้อบต.ทบทวน จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาโดยมีประเด็นให้พิจารณาคือยืนยันตามร่างเดิมหรือไม่  กรณียืนยันโดยต้องยืนยันด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ท่านสมาชิก
เนื่องจากท่านสมาชิกได้เห็นชอบผ่านร่างนี้ก่อนที่หนังสือสั่งการตามหนังสืออ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  ด่วน
ที่สุด  ที่  สส  0023.6/ว 563  ลงวันที่  16  พฤษภาคม  2561จะมาถึง ดังนั้น ขอเชิญท่านสมาชิก
อภิปรายได้ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดขออภิปรายแล้วกระผมขอปิดการอภิปรายมีท่านใดมีความ
คิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ถ้าไม่มีขอปิดการอภิปรายและขอนับองค์ประชุม 

 องค์ประชุม จ านวน        22      คน   
มติที่ประชุม ยืนยัน   21     เสียง   ไม่ยืนยัน   -  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
 5.2  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 (ขั้นรับหลักการ) 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
มาตรา 87 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนต าบลให้
จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
ระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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            ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจ าปีนั้นหรือมี
ความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
             เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้วให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติและให้นายอ าเภอพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
             ถ้านายอ าเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือพิจารณา
ทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอ าเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่า
นายอ าเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
             ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้นายอ าเภอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
ภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยัง
นายอ าเภอเพ่ือลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็น
อันตกไป หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับ
ร่างข้อบัญญัตินั้น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2554 

หมวด 3 
ญัตติ 

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  
        ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
      ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สองให้
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ 47 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
ข้อ 63  สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อ
ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าว
กับประธานสภาท้องถิ่น 
 ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติ
หรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน 
ข้อ 64  เมื่อผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติได้อภิปรายแล้ว ถ้ามีผู้ใดค้านก็ให้ผู้นั้นอภิปรายเมื่อผู้คัดค้านอภิปรายแล้ว
ถ้าผู้ใดจะสนับสนุนผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติก็ให้ผู้อภิปรายและประธานสภาท้องถิ่นต้องให้อภิปรายสลับกันไป 
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 ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปรายแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีผู้ประสงค์จะอภิปรายอยู่ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นให้ผู้ประสงค์อภิปรายนั้นอภิปรายต่อเนื่องกันได้ 
 เมื่อได้อนุญาตให้อภิปรายซ้อนไปคนหนึ่งแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นถามว่า ผู้ใดจะอภิปรายในทาง
ตรงกันข้าม ถ้ามีก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปราย แล้วด าเนินการให้อภิปรายสลับกันต่อไป ถ้าไม่มี
ก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตต่อเนื่องไปได้ 
 ถ้ามีผู้ยกมือจะอภิปรายหลายคน ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตให้ผู้ใดอภิปรายก่อนก็ได้แต่ให้
ค านึงถึงผู้เสนอ ผู้รับรองและผู้ที่ยังไม่ได้อภิปรายด้วย 
          ข้อ 56............................................  
          ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายเป็น
หนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือ
แถลงแทนก็ได้ 

นายอภิศักดิ์  บุญท้วม 
รองนายก 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก จะ
ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  

 ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ในครั้งนี้ประมาณการรายรับและรายจ่ายแบบสมดุลโดยมีรายละเอียด
อ่ืนๆตามที่ท่านประธานและท่านสมาชิกได้รับพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งค าแถลงฝ่ายบริหารขอให้ข้อมูล
รายรับรายจ่าย เพ่ือให้สมาชิกทราบข้อมูล ณ ปัจจุบัน และขออนุญาตแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดร่าง
ข้อบัญญัตินี้ในส่วนของค าผิดหรือค าชี้แจงให้ละเอียดหรือเข้าใจเพ่ิมมากข้ึน  เช่น ให้ตรงกับแผนพัฒนาต าบล 
แผนอัตราก าลังและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีหนังสือสั่งการใหม่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มมากขึ้นหลายประเด็นและยังซักซ้อมมาเรื่อยๆ ดังนั้นขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาและเห็นชอบรับหลักการ
ด้วยโดยมีรายละเอียดที่กระผมจะน าเรียนท่านประธานและท่านสมาชิก ดังนี้ 

 ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก    
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป        

           ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้       
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 113,793,951.40 บาท     
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 63,671,152.85 บาท       
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 24,797,545.49 บาท     
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้ เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.                   
บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 20 โครงการ รวม 9,267,133.07                      
บาท       
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท       
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561    
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                         (1) รายรับจริง จ านวน 47,773,400.97 บาท ประกอบด้วย    
                               หมวดภาษีอากร  จ านวน 2,007,581.50 บาท  
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 431,537.70 บาท  
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน 434,637.09 บาท  
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์จ านวน160,850.00 บาท  
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน 1,360.00 บาท  
  หมวดรายได้จากทุน  จ านวน 0.00 บาท  
  หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน 18,527,334.68 บาท  
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 26,210,100.00 บาท  
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 80,000.00 บาท  
  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 32,728,852.05 บาท ประกอบด้วย   
  งบกลาง   จ านวน 14,503,688.00 บาท  
   งบบุคลากร  จ านวน 6,992,173.00 บาท  
   งบด าเนินงาน  จ านวน 3,622,854.38 บาท  
   งบลงทุน   จ านวน 34,210.00  บาท  
   งบรายจ่ายอื่น  จ านวน 0.00 บาท  
   งบเงินอุดหนุน  จ านวน 7,575,926.67 บาท  
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 80,000.00
                                       บาท 
  (5) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท     
 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท    

 ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 
2560 

ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 15,727,307.00 18,007,895.00 21,065,870.00 
  งบบุคลากร 9,494,521.00 15,937,280.00 14,929,880.00 
  งบด าเนินงาน 6,057,565.50 11,260,300.00 14,885,000.00 
  งบลงทุน 15,680,713.07 6,943,000.00 3,400,000.00 
  งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 30,000.00 40,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 4,880,207.56 2,821,525.00 2,679,250.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 51,855,314.13 55,000,000.00 57,000,000.00 

รวม 51,855,314.13 55,000,000.00 57,000,000.00 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

  รายรับจริง ปี  
2560 

ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 1,843,786.00 1,820,000.00 1,920,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม 

ค่าปรับ และใบอนุญาต 
500,051.30 576,000.00 573,000.00 

  หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

610,240.52 830,000.00 830,000.00 

  หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

201,650.00 380,000.00 380,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 350,729.98 120,000.00 120,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 5,000.00 5,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,506,457.80 3,731,000.00 3,828,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  หมวดภาษีจัดสรร 22,365,594.41 22,269,000.00 23,172,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บ
แล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

22,365,594.41 22,269,000.00 23,172,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,276,776.00 29,000,000.00 30,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน

ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

26,276,776.00 29,000,000.00 30,000,000.00 

รวม 52,148,828.21 55,000,000.00 57,000,000.00  
ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปราย 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ขอปิดอภิปรายและขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควร

ให้ความเห็นชอบร่างฯงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2562   วาระท่ี 1  (ข้ันรับหลักการ) ขอให้
เลขานุการสภานับองค์ประชุมและท่านสมาชิกโปรดยกมือ 

 องค์ประชุม จ านวน       22       คน   
มติที่ประชุม เห็นชอบ    21    เสียง ไม่เห็นชอบ   -  เสียง งดออกเสียง 1   เสียง 
 5.3  การแต่งตั้งกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่องงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 
หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
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ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   
ข้อ 108 เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ประธาน สภาท้องถิ่นส่งญัตตินั้นไปยัง
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ตรงกับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้นหรือส่งให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นตั้งข้ึน  เพื่อพิจารณาญัตตินั้น 
ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก  ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภา
ท้องถิ่น 
          ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภา
ท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
           ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
           มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ
ออกเสียงชี้ขาด 
ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการและส่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ตามข้อ 
49  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
          รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง 
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็น
ของกรรมการแปรญัตติ   ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 
ข้อ 114 ภายใต้บังคับข้อ 113 ผู้เสนอญัตติหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิไปชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้ ตลอดระยะเวลาการพิจารณาญัตตินั้น ส่วนผู้แปรญัตตินั้นมีสิทธิชี้แจงได้เฉพาะที่ได้
ขอแปรญัตติไว้ 

 ก่อนที่จะเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างในครั้งนี้ กี่คน และจะเสนอ
ใครบ้าง นั้น    กระผมขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติหลังจากปิดประชุมแล้วเป็นต้นไปจนถึง    3   สิงหาคม  2560 สิ้นสุดเวลา 
16.30 น  ณ ห้องประชุม อบต.และจะเชิญกรรมการแปรประชุมในวันที่   6   สิงหาคม 2560 ประชุม
เวลา 09.30 น และเชิญท่านนายกฯเข้าประชุมพร้อมสมาชิกที่ขอแปรญัตติด้วย มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบโดย
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ และกระผมขอเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯในครั้งนี้ จ านวน   5   คน มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีก
หรือไม่ในเม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบ ขอนับองค์ประชุม 

 องค์ประชุม จ านวน        22        คน   
นายปราโมทย์  อินทรสุวรรณ

สมาชิกสภา อบต.บางขัน
แตก หมู่ที ่6 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่านขอเสนอกรรมการแปรญัตติคนที่1 
ได้แก่นายสมัคร  จันทร์พึ่งสุข  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ที่.7 
ผู้รับรองคนที่ 1นายพิสิทธิ์  นวลจันทร  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ที ่11 
ผู้รับรองคนที่ 2นายปราโมทย์  แสงพุ่ม  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ที.่5 
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นายประชุม  คงมณี  
สมาชิกสภา อบต.บางขัน
แตก หมู่ที่.4 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่านขอเสนอกรรมการแปรญัตติคนที่2 
ได้แก่นายณรงค์  ก าเหนิดโทน  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ที่.10      
ผู้รับรองคนที่ 1นายพรชัย  ล าดวน  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ที่ 9 
ผู้รับรองคนที่ 2นายปราโมทย์  แสงพุ่ม  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ที.่5 

นางอุทัยวรรณ ชูช่วย 
สมาชิกสภา อบต.บางขัน
แตก หมู่ที่4 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่านขอเสนอกรรมการแปรญัตติคนที่3 
ได้แก่นายประชุม  คงมณี  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ที่.4 
ผู้รับรองคนที่ 1นายปรีชา  อยู่ยงค์  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ที่ 9 
ผู้รับรองคนที่ 2นายพรชัย  ล าดวน  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ที่ 9 

นายเกรียงศักดิ ์ตันจตรุงค ์
สมาชิกสภา อบต.บางขัน
แตกหมู่ที่3 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่านขอเสนอกรรมการแปรญัตติคนที่4 
ได้แก่นายพิสิทธิ์  นวลจันทร  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ที่ 11 
ผู้รับรองคนที่ 1นายสมัคร  จันทร์พึ่งสุข  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ที่.7 
ผู้รับรองคนที่ 2นายพรชัย  ล าดวน  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ที่ 9 

นายประวิทย์ เพชรดี 
สมาชิกสภา อบต.บางขัน
แตกหมู่ที่6 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่านขอเสนอกรรมการแปรญัตติคนที่5 
ได้แก่นายปราโมทย์  แสงพุ่ม  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ที่.5 
ผู้รับรองคนที่ 1นายปราโมทย์  อินทรสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ที่ 6. 
ผู้รับรองคนที่ 2นายสมัคร  จันทร์พึ่งสุข  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ที่.7 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายอีก หรือเสนอชื่ออ่ืนหรือไม่ถ้าไม่มีกระผมขอประกาศว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 
1 นายสมัคร  จันทร์พึ่งสุข  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ที่.7 
2 นายประชุม  คงมณี  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ที่.4 
3 นายปราโมทย์  แสงพุ่ม  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ที่.5 
4 นายพิสิทธิ์  นวลจันทร  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ที่ 11 
5 นายณรงค์  ก าเหนิดโทน  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก หมู่ที่.10 

 5.4 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

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

หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธาน ขอเชิญผู้เสนอญัตติ 
นายอภิศักดิ์  บุญท้วม 
รองนายก 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่านเนื่องจากองค์การฯได้รวบรวมรายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณ2561 
ปรากฏว่ายังมีงบประมาณที่สามารถด าเนินการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนั้นจึงเสนอญัตติโอนงบประมาณ
ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย ปรากฏตามเอกสารที่ท่านสมาชิกได้รับ 
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ที ่ โครงการ/งาน งบประมาณ แผนพัฒนา/เล่ม
ที่/หน้าที่/ข้อที่ 

1 จัดซื้อเครื่องกรองน้ า 3 เครื่องๆละ4,000 บาท 12,000 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 
ปี (2561 – 2564) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 

หน้า 49 ล าดับที่ 18 
2 จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network ราคา 

10,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย 
(Wi-Fi) ได ้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
** เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

20,000 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 
ปี (2561 – 2564) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 

หน้า 47 ล าดับที่ 7 

3 จัดซื้อเก้าอ้ีท างานล้อเลื่อน พนักพิงเตี้ย ปรับสูง-ต่ าด้วยโช้ค มีวางแขน ขาเหล็ก
จ านวน 5 ตัวๆละ1,700 บาท 
 

8,500 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
(2561 – 2564) 
เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 1 

หน้า 46 ล าดับที่ 46  
ประธาน ขอเชิญสมาชิกอภิปรายได้ 
นายพรชัย  ใจเพ่ิม
เลขานุการสภาฯ 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่านส านักปลัดและกองการศึกษาขอจัดซื้อครุภัณฑ์จ านวน 3 รายการ 

ประธาน ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก ขอปิดอภิปรายที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอให้เลขานุการ
สภานับองค์ประชุมและท่านสมาชิกโปรดยกมือ 

 องค์ประชุม จ านวน      22        คน   
มติที่ประชุม เห็นชอบ          21          เสียง ไม่เห็นชอบ     -       เสียง งดออกเสียง         1        เสียง 
 5.5  การขออนุมัติกันเงินในปีงบประมาณ 2560และปีงบประมาณ 2561 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 
หมวด 5 การกันเงิน 
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 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

ประธาน ขอเชิญผู้เสนอญัตติ 
นายอภิศักดิ์ บุญท้วม 
รองนายกฯ 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่านขอความเห็นชอบกันเงินจ านวน     15    โครงการ ดังนี้ 
1  โครงการปีงบประมาณ 2560  จ านวน     8        โครงการ 
2  โครงการปีงบประมาณ 2561  จ านวน     7        โครงการ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ หมู่
ที ่

ตั้งไว้ (บาท) แหล่งงบ 

1 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายซอยวัดนางพิมพ์เชื่อมสะพานแค หมู่ที่ 3 
(ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 181.00  เมตร พร้อมสะพานท่อลอดเหลี่ยม คสลขนาด 
5.00x6.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง และวางท่อเหลี่ยมคอนกรีต ขนาด 
1.50x1.50x7.00 เมตร จ านวน 1 แห่งตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
บางขันแตก เลขที่  10/2560  

3 680,000 โอนตั้งจ่าย ปี 60 

2 ก่อสร้างหอถังน้ าประปา คสล. ขนาด 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 4 ต าบลบางขันแตก 
จ านวน 1 แห่งตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า 

4 957,000 โอนตั้งจ่าย ปี 60 

3 ปรับปรุงผิวจราจรถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาวรวม 470.00 เมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เลขที่  18/2560 

9 638,000 โอนตั้งจ่าย ปี 60 

4 ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนจั่น หมู่ที่ 
5 เชื่อมต าบลคลองโคน(ช่วงคอสะพานข้ามคลองตะเคียน) ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมปรับปรุงโครงสร้างคอสะพาน (แบริ่ง ยูนิต)ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เลขที่  19/2560 

5 1,590,000 โอนตั้งจ่าย ปี 60 

5 ขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปา อบต.บางขันแตก หมู่ที่ 6  ขุดลึก 200 เมตร 
ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ตามแบบมาตรฐาน และ
ก่อสร้างหอถังน้ าประปา คสล. ขนาด 30 ลบ.ม.หมู่ที่ 6 ต าบลบางขันแตก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า 

6 1,415,000 โอนตั้งจ่าย ปี 60 

6 ก่อสร้างหอถังน้ าประปา คสล. ขนาด 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 11 ต าบลบางขันแตก 
อ าเภอเมืองฯจังหวัดสมุทรสงคราม  จ านวน 1 แห่ง ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ า 

11 1,010,000 โอนตั้งจ่าย ปี 60 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ หมู่
ที ่

ตั้งไว้ (บาท) แหล่งงบ 

7 ปรับปรุงผิวจราจรถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายทางบ้านดอนจั่น-บ้านคลอง
บ่อหมู่ที่ 5 ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรยาว 965.00 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เลขที่  21/2560 

5 1,491,533 โอนตั้งจ่าย ปี 60 

8 ปรับปรุงผิวจราจรถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3  (ทางเข้าวัด
นางพิมพ์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 
530.00 เมตรตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เลขที่   
22/2560 

3 700,000 โอนตั้งจ่าย ปี 60 

9 ก่อสร้างที่จอดรถส าหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ขนาดกว้าง 5.75 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร จ านวน 1 หลังและขนาดกว้าง 5.75 เมตร ยาว 10.00 
เมตร จ านวน 1 หลัง ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เลขที่ 
4/2560 

4 800,000 ข้อบัญญัติ 61 

10 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมอาคาร ส านักงาน (อาคารอเนกประสงค์) อบต.บาง
ขันแตก ขนาดกว้าง 10.00 เมตรยาว 25.00 หลัง จ านวน 1 หลัง ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เลขที่  5/2560 

4 450,000 ข้อบัญญัติ 61 

11 ก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหลังโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์
วราราม หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว
รวม 380.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เลขที่  
12/2560 

4 1,130,000 ข้อบัญญัติ 61 

12 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายข้าง อบต.บางขันแตก ฝั่งสถานีอนามัยฯ หมู่
ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
452.00  เมตร พร้อมสะพานท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด 4.00x6.00 เมตร
จ านวน 1 แห่ง ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เลขที่   
13/2560 

4 1,177,000 ข้อบัญญัติ 61 

13 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายซอยบ้านนางลิ้นจี่ หมู่ที่ 7 ต าบลบางขัน
แตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงครามผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 507.00  เมตร พร้อมสะพานท่อลอด
เหลี่ยม คสล.ขนาด 5.00x6.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก เลขที่  14/2560 
 
 

7 1,431,000 ข้อบัญญัติ 61 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ หมู่
ที ่

ตั้งไว้ (บาท) แหล่งงบ 

14 ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนผิวจราจร คสล. ซอยบ้านนายประภาส แก้วสุกแท้ หมู่
ที่ 10  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 
171.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เลขที่   
15/2560 

10 475,000 ข้อบัญญัติ 61 

15 ก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยแสนเจริญ หมู่ที่ 12 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 490.00 
เมตร จ านวน 1 แห่ง  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกเลขที่  
16/2560 

12 1,030,000 ข้อบัญญัติ 61 

 
ประธาน เชิญท่านสมาชิกอภิปรายได้ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก ขอปิดอภิปรายที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่าง

อ่ืนหรือไม่ ขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมและท่านสมาชิกโปรดยกมือ 
 องค์ประชุม จ านวน      21      คน   
มติที่ประชุม เห็นชอบ       20          เสียง ไม่เห็นชอบ       -          เสียง งดออกเสียง          1       เสียง  

5.6  การรับรองปีพุทธศักราชท่ีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าตามประกาศกระทรวงคมนาคม 
ประธาน เรียนสมาชิกทุกท่านตามที่เคยมีหนังสือจากส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค  สาขาสมุทรสงคราม  ที่  คค  0313.2/

สส.ว 2089  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ์  2561  ส่งรายชื่อผู้ที่แจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าและตามค าสั่ง  
คสช.ที่  32/2560  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลรับรองปี พ.ศ. ที่ท าการปลูกสร้างเนื่องจากมีผู้ยื่น
เพ่ิมเติมอีก นอกเหนือในระเบียบวาระการประชุม ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจรับและให้การรับรอง
ด้วย  รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับและแจกเพิ่มเติม 

รายชื่อผู้ยื่นหนังสือรับรองฯ เรื่องการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าน้ าตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 32/2560 

ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 
ที ่ เลขที่รับ

เรื่อง 
ผู้ย่ืนเรื่อง ประเภทสิ่งล่วงล้ า ประเภท

เพิ่มเติม 
ทางน้ า หมู่

ที ่
ปี พ.ศ. 
ที่สร้าง 

1 75 นางพิมล  คงเจริญเกียรติ สะพานปรับระดับและ
โป๊ะเทียบเรือ 

- แม่น้ าแม่กลอง 1 2549 

2 75 นางพิมล  คงเจริญเกียรติ เขื่อนทิ้งหิน - แม่น้ าแม่กลอง 1 2550 
3 75 นางพิมล  คงเจริญเกียรติ อ่ืนๆ ชานไม้ แม่น้ าแม่กลอง 1 2549 
4 75 นางพิมล   คงเจริญเกียรติ อ่ืนๆ ศาลา

พักผ่อน 
แม่น้ าแม่กลอง 1 2550 

5 1928 นางพรรณทิพย์           
สุนทรพนาเวศ 

เขื่อนกันน้ าเซาะ - คลองบางขัน
แตก 

8 2513 

6 1909 น.ส.ศศิธร ไชยโย อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
เพ่ือใช้ส าหรับ 

บ้านพัก
อาศัย 

คลองประชา         
ชมชื่น 

8 2513 

7 4833 พระครูสังฆรักษ์โอภาส 
(โดยนายพิษณุ ยังมาก) 

สะพานปรับระดับและ
โป๊ะเทียบเรือ 

- คลองมอบลัด 6 2499 
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ที ่ เลขที่รับ
เรื่อง 

ผู้ย่ืนเรื่อง ประเภทสิ่งล่วงล้ า ประเภท
เพิ่มเติม 

ทางน้ า หมู่
ที ่

ปี พ.ศ. 
ที่สร้าง 

8 975 นางสาวปวีณา บัวแดง ศาลาริมน้ า - คลองมอบลัด 6 2550  
 องค์ประชุม จ านวน      22      คน   
มติที่ประชุม เห็นชอบ        21         เสียง ไม่เห็นชอบ        -         เสียง งดออกเสียง      1           เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายประชุม  คงมณี 
สมาชิกสภา อบต.บางขัน
แตกหมู่ที ่4 

ท่านประธานฯเรื่องการเก็บค่าน้ าประปาของถังวัดคู้ เนื่องจากผมได้รับค าถามมาจากชาวบ้านมา ดังนั้นขอให้
ทางผู้บริหารไปชี้แจ้งด้วยเพื่อความกระจ่างและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
เรื่องเครื่องราชของอปพร.และตัดชุดอปพร ขอให้ด าเนินการให้ด้วย 

 เรื่องซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ กล้อง cctv และเสียงตามสายขอให้ด าเนินการด้วย 
 เรื่องห้องน้ าขอให้เร่งด าเนินการด้วย 
นายสมัคร จันทร์พึ่งสุข 
สมาชิกสภา อบต.บางขัน
แตกหมู่ที ่7 

ท่านประธานฯเรื่องค่าอาหารส าหรับชาวบ้านที่มาพัฒนาต าบลเขาไม่มีข้าวกิน ชาวบ้านเขาเสียสละเวลามาช่วย
พัฒนามันติดขัดที่ไหน สตง.หรือไม ่

นายเกรียงศักดิ ์ตันจตรุงค ์
สมาชิกสภา อบต.บางขัน
แตกหมู่ที ่3 

ท่านประธานฯเรื่องกิง่ไมใ้นคลองหมู่ที่ 2 และ 3 

นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช 
นายกองค์การฯ 

ท่านประธานฯเรื่องค่าน้ าประปาจะไปชี้แจ้งแก้ไขให้เข้าใจ เรื่องซ่อมต่างๆจะเร่งรัดให้เร็วยิ่งขึ้น เรื่องเครื่องราช
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ส าหรับค่าอาหารพัฒนาจะดูแลให้ ส่วนเรื่องกิ่งไม้ในคลองต้องประสานงานกับ
เทศบาลสวนหลวง 

ประธาน ที่ประชุม วันนี้ได้ประชุมทุกระเบียบวาระแล้วมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอนัดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่  15  
สิงหาคม  ตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯและอย่าลืมก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติหลังจากปิดประชุมแล้วเป็นต้นไปจนถึง   3   สิงหาคม  
2560 สิ้นสุดเวลา 16.30 น  ณ ห้องประชุม อบต.และเชิญกรรมการแปรประชุมในวันที่   6   สิงหาคม 
2560 ประชุมเวลา 09.30 น และเชิญท่านนายกฯเข้าประชุมพร้อมสมาชิกที่ขอแปรญัตติด้วยและขอปิดการ
ประชุมสภาวันนี้  ณ  บัดนี้ 

 ปิดประชุม เวลา 11.24 น. 
                             ลงชื่อ..........................................ผู้จดรายงานการประชุมสภาฯ 

(นายพรชัย  ใจเพ่ิม) 
เลขานุการสภา อบต.บางขันแตก 

                             ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
(นายอ านวยวิทย์  น่วมศิริ) 

ประธานสภา อบต.บางขันแตก 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อ วันที่   6   สิงหาคม  2561 

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

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ลงชื่อ..................................................เลขานุการ 
(นางอนุรัตน์  อ่ิมเกียรติ ) 

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

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมในสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2561 
 ลงชื่อ......................................................... 

    (นายอ านวยวิทย์  น่วมศิริ) 
                                                             ประธานสภา อบต.บางขันแตก 


