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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 

วันที่    25    เมษายน  2561 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

************* 
เปิดประชุมเวลา09.35น. เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วได้เชิญนางวัชรีวรรณ  เจริญชัยพัฒน์   ผู้มีอาวุโสสูงสุดจุดธูป

หน้าพระพุทธรูปจากน้ัน นายอํานวยวิทย์  น่วมศิริ  ตําแหน่ง   ประธานสภาฯ ทํา
หน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน 1.1 แนะนําตัวเจ้าหน้าท่ี(เพิ่มเติม) 

1.นางสาวณัฐกร  นกดารา  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ย้ายมา
จาก อบต.ศรีษะทอง  จ.นครปฐม 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 1.2 การรายงานติดตามและประเมินแผนพัฒนาตําบล ประจําปี 2561 งวดท่ี 1 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
หมวดท่ี 6 

ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

ประธาน ท่านสมาชิกทุกท่าน ด้วยท่านนายกได้ยื่นญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันแตกประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง  มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖1)ให้ท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดตามท่ีทุกท่านได้รับ มีสมาชิกท่านใด
สงสัยสอบถามรายละเอียดได้กับเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ขันแตก 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) 
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*******************  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 
2548 และท่ีเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  หมวดท่ี 6 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอ
ต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) รอบ
เดือนเมษายน 2561 มีรายละเอียด ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี   จํานวน   35  โครงการ  
  ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน จํานวน     1 โครงการ    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี   จํานวน   34  โครงการ  
  ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน จํานวน   15 โครงการ    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การ
รักษา ความสงบเรียบร้อย 
  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี   จํานวน   14  โครงการ  
  ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน จํานวน     2 โครงการ    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุนพณิชยก
รรมและการท่องเท่ียว 
  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี   จํานวน     9  โครงการ  
  ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน จํานวน     0 โครงการ    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี   จํานวน     7  โครงการ  
  ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน จํานวน     2 โครงการ    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี   จํานวน   48 โครงการ  
  ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน จํานวน     7 โครงการ    
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 รวมโครงการฯ ท้ังหมด 149 โครงการ ความสําเร็จ จํานวน  27 โครงการ  
สรุป  ผลการดําเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางขัน
แตก คิดเป็นร้อยละ  
 จํานวนโครงการท่ีดําเนินงาน ร้อยละ =      27   x 100   =  16.11 
        149  

ท่ีประชุม รับทราบ 
 1.3 โครงการ บางขันแตกรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทําความดีถวายพ่อหลวง 
 ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมโครงการในวันพรุ่งน้ี หมู่ท่ี 4 พร้อมกัน 8.30 น หน้า 

อบต. 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 

เม่ือวันที่  21  กุมภาพันธ์ 2561 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.   2547   

และแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ  33  “รายงานการประชุมสภาท้องถ่ินทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบและให้ทําสําเนารายงานการประชุมซึ่ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วข้ึนอย่างน้อยสองฉบับ  
เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้มีโอกาสตรวจดูก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงวัน  
เพื่อให้สภาท้องถ่ินรับรองรายงานการประชุมน้ัน 
      การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมให้กระทําโดยมติของท่ีประชุมสภา
ท้องถ่ิน  รายงานการประชุมสภาท้องถ่ินทุกครั้งอย่างน้อยจะต้องมีรายช่ือ    สมาชิก
สภาท้องถ่ินท่ีมาประชุม  ลาประชุมและขาดประชุม  ให้เลขานุการสภาท้องถ่ินปิด
ประกาศรายงานการประชุมท่ีสภาท้องถ่ินมีมติรับรองแล้วในท่ีเปิดเผย ณ  สํานักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปทราบ” 

ประธาน มีสมาชิกท่านจะขอแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภานับองค์
ประชุม 

 องค์ประชุม   22   คน 
มติท่ีประชุม รับรอง    19      คน       
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
 5.1 การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาตําบล ฉบับท่ี 1 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2548และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
หมวด 4 การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีได้ โดยให้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดทําร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
สี่ปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

(๓) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ีเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
ท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อนแล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป” 

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหน่ึงร้อย
แปดสิบวันไม่ให้ดําเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

ประธาน ขอเชิญผู้เสนอญัตติ 
นายอภิศักด์ิ  บุญท้วม 
รองนายก อบต. 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่านแผนพัฒนาตําบลท่ีผู้บริหารได้ยื่นญัตติในครั้งน้ีได้
ผ่านการประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่ ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาตําบลในวันท่ี  
3  เมษายน 2561ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวคิดของกรรมการ
พัฒนาและในวันน้ีได้รวบรวมและนําเสนอทุกท่านดังน้ันขอให้ท่านสมาชิกได้
พิจารณาโดยมีแนวทางพิจารณาดังน้ี 

1 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขอให้ท่านตรวจสอบว่าตรงกับ
ประชาคมหรือไม่ กรรมสิทธิ์พร้อมหรือไม่ ถ้าไม่เรียบร้อยขอให้ท่านสมาชิก
แจ้งถอนโครงการได้เลย 

2 โครงการท่ีมีรายละเอียดไม่ตรงกับข้อมูลหมู่บ้าน ท่านสามารถขอแก้ไขได้เลย 
3 กระผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาตําบล ฉบับท่ี 1ได้เลยในกรณีตรวจสอบพบข้อบกพร่องหรือ
ตามท่ีทุกท่าน ผอ.กองช่างให้รายละเอียดเพิ่มเติมให้แก้ไข 
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4 โครงการท่ีเป็นโครงการของส่วนรวมเช่นของโรงเรียน สปสช.อสม เป็นต้นซึ่ง
เป็นโครงการของทุกหมู่อยู่แล้ว ขออนุญาตการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาตําบล ฉบับท่ี 1 ได้เลย 

5 โครงการก่อสร้างถนนให้ท่านพิจารณาให้ชัดเจนว่าลาดยางหรือคสล.เพื่อ
เจ้าหน้าท่ีได้ทําการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการ 

6 โครงการไทยเข็มแข็งขอให้บรรจุในแผนด้วย 
7 ขออนุญาตบรรจุแผนของหมู่บ้านๆละ20,000 บาท เป็นต้น. 

นายประชุม  คงมณี 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 

ท่านประธานฯขอขอเรียนถามว่าโครงการของหมู่ท่ี 4 ทําไมปรากฎในแผนใหม่แต่ไม่
ปรากฎทุกโครงการ 

เลขานุการสภา ท่านประธานฯกระผมอาจจะไม่แม่นเรื่องโครงการแต่ถ้าปรากฎในแผนฉบับเก่าด้วยก็
ไม่เป็นไรถือว่าอยู่ในแผนแล้วสมารถหยิบมาทําโครงการได้ 

ประธาน ในการลงมติขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเป็นประเด็นเดียวกันคือเห็นชอบการแก้ไข 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาตําบล ฉบับท่ี 1 ท่ีเสนอฉบับน้ีหรือไม่ มีสมาชิก
ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ขอเชิญอภิปราย 

 องค์ประชุม จํานวน    22       คน   
มติท่ีประชุม เห็นชอบ   20     เสียง    
 5.2  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

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

หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่
ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานท่ี ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

นายอภิศักด์ิ  บุญท้วม 
รองนายก อบต. 

กระผมขอเสนอโครงการโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่  ตามเอกสารเพิ่มท่ีแนบมาพร้อม
ระเบียบวาระ ดังน้ี 

 1. การโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
ราคาหน่วย

ละ 
จํานว

น 
จํานวนเงิน รายละเอียด 

1 จัดซื้อโต๊ะทํางาน   8,000  5  40,000  โต๊ะทํางานไม้
พร้อมกระจก 
ขนาด ก.
140* ล.70 
*ส.76 ซม. 

2 จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน     1,900  5   9,500  เก้าอี้ทํางาน
ล้อเลื่อนพนัก
พิง มีวางแขน 
ปรับสูง-ตํ่า
ด้วยโช้ค ขา
เหล็กชุบเงา 

3 จัดซื้อโต๊ะประชุม     19,000  1 19,000  ชุดโต๊ะประชุม
ไม้เมลามีน 
12ท่ีน่ัง 
ประกอบด้วย-
โต๊ะประชุม
โล่ง ขนาด ก.
150*ล.60*
ส.75ซม. 
-โต๊ะประชุม
ครึ่งวงกลม 
ขนาด ก.
150*ล.75*
ส.75ซม. 

4 จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 1,700  12 20,400  เก้าอี้ทํางาน
ล้อเลื่่อน พนัก
พิงเต้ีย ปรับ
สูง-ตํ่าด้วยโช้ค 
มีวางแขน ขา
เหล็ก 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคาหน่วย
ละ 

จํานว
น 

จํานวนเงิน รายละเอียด 

5 จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์   

  22,000  5 110,000  แบบท่ี 1 ตาม
เกณฑ์ฯ
ประจําปี 
2560 ลว 
21 เมษายน 
2560 

6 จัดซื้อโต๊ะเทเบิ้ล
เทนนิส   

7,900  2 15,800    

รวม 214,700    
 

ประธาน เมื่อไม่มีผู้อภิปรายขอนับองค์ประชุม 
 องค์ประชุม จํานวน     22      คน   
มติท่ีประชุม เห็นชอบ    21    เสียง    
 5.3  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

พ.ศ.......... 
 ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 

ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถ่ินต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ี
ประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน
จํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ี
ประชุมสภาท้องถ่ินอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ี
สองน้ันให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ี
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ข้อ 63    สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคําใดต่อท่ีประชุมสภา
ท้องถ่ินให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถ่ินอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้
ยืนกล่าว ณ ท่ีของตนหรือ ณ ท่ีซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถ่ิน 
 ประธานสภาท้องถ่ินต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติอภิปราย
ก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภาท้องถ่ินอนุญาตให้
อภิปรายได้ครั้งละหน่ึงคน 
ข้อ 64    เมื่อผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติได้อภิปรายแล้ว ถ้ามีผู้ใดค้านก็ให้ผู้น้ันอภิปราย
เมื่อผู้คัดค้านอภิปรายแล้วถ้าผู้ใดจะสนับสนุนผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติก็ให้ผู้อภิปราย
และประธานสภาท้องถ่ินต้องให้อภิปรายสลับกันไป 
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 ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปรายแต่อีกฝ่ายหน่ึงมีผู้ประสงค์จะ
อภิปรายอยู่ให้ประธานสภาท้องถ่ินให้ผู้ประสงค์อภิปรายน้ันอภิปรายต่อเน่ืองกันได้ 
 เมื่อได้อนุญาตให้อภิปรายซ้อนไปคนหน่ึงแล้ว ให้ประธานสภาท้องถ่ินถามว่า 
ผู้ใดจะอภิปรายในทางตรงกันข้าม ถ้ามีก็ให้ประธานสภาท้องถ่ินอนุญาตให้อภิปราย 
แล้วดําเนินการให้อภิปรายสลับกันต่อไป ถ้าไม่มีก็ให้ประธานสภาท้องถ่ินอนุญาต
ต่อเน่ืองไปได้ 
 ถ้ามีผู้ยกมือจะอภิปรายหลายคน ประธานสภาท้องถ่ินจะอนุญาตให้ผู้ใด
อภิปรายก่อนก็ได้แต่ให้คํานึงถึงผู้เสนอ ผู้รับรองและผู้ท่ียังไม่ได้อภิปรายด้วย 

ประธาน ท่านสมาชิกทุกท่าน ขอแก้ไขร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง  การ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ..........หน้า6(2)บรรทัดท่ี 5 จากท้าย 
.........................และขนสิ่งปฏิกูลเป็นขนมูลฝอยและกระผมขอเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาสามวาระรวดท่ีประชุมเห็นชอบหรือไม่ขอมติท่ีประชุมด้วย ตามข้อ 45 
เชิญท่านสมาชิกอภิปรายได้ 

 องค์ประชุม จํานวน      22        คน   
 เห็นชอบ     21       เสยีง  
 เมื่อท่ีประชุมเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดกระผมจะขอเข้าสู่วาระท่ี1 
 วาระที่ 1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง  การกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ..........ขั้นรับหลักการ 
ประธาน ขอเชิญผู้เสนอญัตติ 
นายอภิศักด์ิ  บุญท้วม 
รองนายก อบต. 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่านโดยท่ีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 71  กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมี
อํานาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายและเป็น
อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล  โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ
กําหนดค่าปรับสําหรับผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลด้วยก็ได้โดยมี
หลักการและเหตุผลคือเพื่อให้มีเพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางขัน
แตกเร่ืองข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
พ.ศ.......... 

ประธาน ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก  ขอปิดอภิปรายท่ีประชุมมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ ขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมและขอมติ 

 องค์ประชุม จํานวน        22       คน   
มติท่ีประชุม เห็นชอบ     21        เสยีง 
ประธาน ท่านสมาชิกกระผมขอเข้าสู่วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ 
 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง  

การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.......... 
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 ข้อ 45  ....................................................................................... 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน
จํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ี
ประชุมสภาท้องถ่ินอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ี
สองน้ันให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ี
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ข้อ 63    สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคําใดต่อท่ีประชุมสภา
ท้องถ่ินให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถ่ินอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้
ยืนกล่าว ณ ท่ีของตนหรือ ณ ท่ีซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถ่ิน 

 ระเบียบวาระน้ีมีท่านใดจะขออภิปรายเพื่อแปรญัตติหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดขออภิปราย
เพื่อแปรญัตติแล้วกระผมขอปิดการอภิปรายมีท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ถ้าไม่มีขอปิดการอภิปรายและขอเข้าสู่วาระท่ี  3  ตามร่างเดิมท่ีผู้บริหาร
เสนอ 

  วาระที่ 3 ขั้นลงมติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง  การ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ..........  

 ท่านสมาชิกที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดรอบครอบแล้วกระผมจะขอมติท่ี
ประชุมว่าจะเห็นชอบเสนอนายอําเภอเมืองฯลงนามให้ความเห็นชอบตามท่ีปรากฏ
ในวาระท่ี 3 น้ีหรือไม่และขอนับองค์ประชุม 

 องค์ประชุม จํานวน     22      คน   
 เห็นชอบ    21     เสียง  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
นายสมัคร  จันทร์พึ่งสุข 
ส.อบต.หมู่ท่ี 7 

ท่านประธาน  เรื่องการเก็บภาษีล้งมะพร้าวของสรรพากร อบต.มีแนวทางอะไรช่วย
เขาได้ไหม  ขอให้ อบต.ช่วย  เรื่องท่ีสอง เรื่องการเปิดบัญชีผู้สูงอายุ ขอให้ อบต.
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบด้วยว่า ธกส.จะมาบริการเปิดบัญชีให้ท่ี อบต.ใน
วันท่ี 14,15,16 พฤษภาคม 2561 

นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช 
นายก  อบต. 

ท่านประธาน  เรื่องเปิดบัญชี ก็ตามท่ีท่านแจ้งต่อสภาฯ  ฝากท่านประชุม คงมณี 
ประชาสัมพันธ์ 

นายประชุม  คงมณี 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 

ท่านประธาน  เรื่องวันท้องถ่ินไทยขอให้ อบต.ประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึง เพราะเป็นวัน
สําคัญของพวกเรา ควรไปร่วมงานกันทุกคน  เรื่องเลื่อยยนต์ขอให้ทางอบต.
ดําเนินการแก้ไขนําไปซ่อมให้ใช้งานได้  พูดมาหลายครั้งแล้ว เรื่องต่อไปนํ้าท่ีหมู่ 4 
นํ้ามันแดงมากเพราะถังมันเป็นสนิม  เรื่องนํ้ากร่อยขอให้แก้ไขโดยด่วน  เรื่อง การ
ขอเครื่องราชฯให้ อปพร.ผมฝากด้วยอยากให้พี่น้อง อปพรมีกําลังใจในการทํางาน  
ผมอยากทราบข้อมูลเรื่องการเบิกค่าเช่าบ้าน อยากทราบว่ามีข้าราชการกี่คนท่ี
เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านท่ีอยู่อาศัย ผมจะถามใครได้  เรื่องสุดท้ายท่ีฝากไว้ถังนํ้าประปา
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บ้านตาแพนชํารุด 
เลขานุการสภาฯ ท่านประธาน  เรื่อง เลื่อยยนต์ตอนน้ีได้บรรจุไว้ในแผนฯแล้ว เด๋ียวทําการจัดซื้อ 
นายประชุม  คงมณี 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 

ท่านประธาน  แล้วทําไมไม่เอาซ่อมก่อน  ทําไมต้องซื้อใหม่ 

นายสมัคร  จันทร์พึ่งสุข 
ส.อบต.หมู่ท่ี 7 

ท่านประธาน  ผมอยากสอบถามเรื่องเครื่องดับเพลิงว่ายังใช้งานได้อยู่เปล่า และ
อยากให้อยู่ในสถานท่ี ท่ีหยิบใช้ได้สะดวกเวลาต้องการใช้ ถ้าเป็นไปได้อยากให้อยู่ท่ี 
อปพร.  เรื่อง เลื่อยถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมไป  ส่วนจะซื้อเพิ่มก็ซื้อ 

นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช 
นายก  อบต. 

ท่านประธาน  ก็ขอสรุปนะครับ เรื่อง เลื่อยยนต์ท่ีเสียก็เด๋ียวจัดการนําไปซ่อมเลย  
ส่วนเรื่องงานวันท้องถ่ินไทยก็ฝากผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการปฏิบัติครั้งต่อไป  ก็
ขอให้ทําเป็นหนังสือ  เครื่องดับเพลิงก็เอาออกมาแล้วอยู่ในสภาพใช้งานได้  เรื่อง 
อปพร.ก็ไม่ต้องห่วงมีเจ้าหน้าท่ีด้านน้ีมาแล้ว 

นายอํานวยวิทย์ น่วมศิริ 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 

ท่านประธาน  ผมขอแจ้งถังนํ้าหมู่ 1 มีระบบเสียอยู่ก็ฝากท่านนายกด้วยครับ และ
ไฟฟ้าท่ีเขียนคําร้องไว้ ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยครับ แจ้งไว้นานแล้ว ฝากตามด้วยนะ
ครับ  

เลขานุการสภาฯ ท่านประธาน  เรื่องท่ีท่านสมาชิกสอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน ผมขอช้ีแจงสํานักปลัด มี
ผม หัวหน้าสํานักปลัด เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ ท่ียื่นขอใช้สิทธิ แล้วกองช่างมี 1 คนท่ียื่น
ขอใช้สิทธิเช่าซื้อ ผมยื่นใช้สิทธิท่ีอําเภอบางคนทีเป็นเช่าช้ือไม่ได้เช่า 

นายอํานวยวิทย์ น่วมศิริ 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 

ท่านประธาน  เรื่องเลื่อยยนต์ผมขอให้นําไปซ่อมไปวันน้ีเลยนะครับ เผื่อมีพายุเข้ามา
อีก ฝากท่านปลัดด้วยนะครับ 

นายชล  เครือบุตรสินธิ 
ส.อบต.หมู่ท่ี 12 

ท่านประธาน  ผมอยากให้แจ้งเรื่องรถขยะว่าให้เข้าไปเก็บท่ีหมู่บ้านชาวบ้านเขาร้อง
มาว่าไม่ค่อยเข้าไปเก็บ 

ประธาน 
 

ท่ีประชุม วันน้ีได้ประชุมทุกระเบียบวาระแล้วมีเร่ืองอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2561 วันท่ี  25  เมษายน  
2561 ณ บัดน้ี 

ปิดประชุมเวลา  11.23 น 
                               ลงช่ือ                   

(นายพรชัย  ใจเพิ่ม) 
เลขานุการสภา อบต.บางขันแตก 

ผู้จดบันทึกการประชุมสภาฯ 
                               ลงช่ือ              

(นายอํานวยวิทย์  น่วมศิริ) 
ประธานสภา อบต.บางขันแตก 

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี.........
พฤษภาคม 2561 

ลงช่ือ..................................................  
(นายพรชัย  ลําดวน) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ลงช่ือ..................................................  
(นางอนุรัตน์  อิ่มเกียรติ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลงช่ือ..................................................  
       (นายสมดุลย์  พิสดาร) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ท่ีประชุมสภามีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมในสมัยประชุม....................................................   
เมื่อวันท่ี    ...........................................  

ลงช่ือ.........................................................  
(นายอํานวยวิทย์  น่วมศิริ) 

                                                ประธานสภาอบต.บางขันแตก 


