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การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งที่  2    ประจ าปี 2561 

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

************************************* 
 
เปิดประชุม          เวลา 09.34 น. 

       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วได้เชิญนายปรีชา  อยู่ยงค์จุดเทียนธูปหน้าพระพุทธรูปจากนั้น
นายอ านวยวิทย์  น่วมศิริ ต าแหน่ง ประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าว
เปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาฯ ถ้าจะแก้ขอเป็นมติที่ประชุม 
นายสมัคร  จันทร์พึ่งสุข 
สมาชิกอบต.บางขันแตก  
หมู่ที่ 7 

กระผมขอให้ตัดค าว่า “สตง.หรือไม่”หน้าที่ 13 ออก 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกมีท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอนับองค์ประชุมและขอให้สมาชิกยกมือ
รับรองด้วย 

 องค์ประชุม จ านวน      22     คน   
มติที่ประชุม รับรอง   19    เสียง     
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
(ข้ันแปรญัตติและลงมติ) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

หมวด 8 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

          ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการและส่งคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น 
          รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นชอบกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค า



๒ 

 

แปรญัตติด้วย 
ประธานสภาฯ เนื่องจากประธานคณะกรรมการแปรญัตติสมัยสามัญ ได้ ส่งสรุปผลการประชุมของ

คณะกรรมการแปรฯดังนี้  คือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกได้ก าหนด
ระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และให้
ส่งคืนประธานสภา อบต.บางขันแตกเพ่ือน าเสนอต่อสภา อบต.บางขันแตกในวันที่ 15 
สิงหาคม 2561 เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป นั้น คณะกรรมการแปร
ญัตติได้ด าเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามร่างเดิมของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล เพียงแต่ฝ่ายบริหารขอแก้ไขค าผิดและเพ่ิมเติมรายละเอียดให้
เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นจึงถือว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ได้ผ่าน 
การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ มีรายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติที่แจกทุกท่านแล้ว ท่านสมาชิกทุกท่านวันนี้จะพิจารณาวาระที่2
ขั้นแปรญัตติซึ่งไม่มีผู้ขอแปรแต่อย่างใดก็จะเข้าวาระที่ 3 ขั้นลงมติแต่ก่อนลงมติขอแจ้งให้
ทุกท่านทราบในช่วงที่ยังไม่ได้เสนอร่างให้นายอ าเภอพิจารณาขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่
แก้ค าผิดเพ่ิมเติมในกรณีที่ตรวจเจอ เช่นใส่หน้าหรือล าดับในแผนผิด เป็นต้น จึงขออนุมัติ
แก้ค าผิดเพ่ิมเติมที่ประชุมมีความเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ทางเลขานุการสภานับ
องค์ประชุม 

 องค์ประชุม จ านวน     22      คน   
มติที่ประชุม เห็นชอบ   21    เสียง      
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายประชุม  คงมณี 
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 4 

ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านเรื่องแรกน้ าประปาที่ผมได้สอบถามเมื่อการประชุมคราวที่
แล้วยังไม่มีใครคุยเพ่ือท าความเข้าใจกับชาวบ้านขอให้รีบด าเนินการด้วย 

 เรื่องสะพานหมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที ่7 ทรุดขอให้กองช่างท าการตรวจสอบโดยด่วน 
 เรื่องสะพานหมู่ที ่7 เชื่อมหมู่ที8่ ข้างล่างช ารุดมีคนถ่ายรูปมาให้ดูรีบด าเนินการให้ด้วย 
 เรื่องเบอะนั่งขอให้ด าเนินการซ่อมแซมด้วย 
 เรื่องเสียงตามสายและไฟฟ้าขอให้เปิดรับคนงานโดยเฉพาะเพ่ือแก้ปัญหา 
 เรื่องห้องน้ า อปพร ขอให้ด าเนินการรื้อด้วยและจ าใช้ห้องน้ าร่วมกับต ารวจ 
 เรื่องเครื่องตัดหญ้าและเลื่อยซ่อมเสร็จแล้ว สามารถไปใช้ได้ 
 เรื่องเช่าซื้อบ้านของปลัดขอค าชี้แจงด้วย 
นายอภิศักดิ์   บุญท้วม 
รองนายก 

ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านจะมีถนนลาดยางชื่อโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางตีนเป็ด – บ้านศาลาพักร้อน หมู่ที่ 10หมู่ที่ 8 และหมู่ที่7 
เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วรอประมาณราคาก่อสร้างและอบต.ณรงค์ประสานงานกับช่าง
อรุณ กองช่างอบจ.สส.แล้ว 

นายอภิเดช  บุญพยัคฆ์ 
รองประธานสภา 

ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านถนนเส้นนี้ อบจ.สส.ส่งเรื่องให้ทางหลวงชนบทแล้ว จะท า
ประมาณ 2562 ผมตามเรื่องอยู่ 

นายพรชัย ใจเพิ่ม ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านเรื่องค่าเช่าบ้านจะขอแยกเป็น 2 กรณี 
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เลขานุการสภาฯ 1.เช่าบ้าน หลักคือต้องอยู่จริง และราคาเหมาะสมกับค่าเช่า คนละอ าเภอก็ได้ โดยเกิดสิทธิ
แล้วและหน่วยงานไม่ได้จัดที่พักไว้ไว้ ซึ่งอบต.บางขันแตกไม่ได้จัดที่พักไว้ให้ 
2.เช่าซื้อหรือผ่อนค่าเช่ากับธนาคาร 
หลักคือเข้าเงื่อนไขเหมือนกับเบิกค่าเช่าบ้านและต้องใช้สิทธิภายในอ าเภอที่ท างานเดิมก่อน
และมีค าสั่งย้ายไปอ าเภออ่ืนก็สามารถน าสิทธินี้ไปเบิกได้ มิฉะนั้นต้องไปซื้อบ้านใหม่ทุก
อ าเภอที่ย้ายถึงจะได้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อหรือผ่อนค่าเช่ากับธนาคารและการอยู่จริงหรือไม่นั้น
มีหลักการเหตุและผล ดังนี้ เช่น การเช่าซื้อบ้านที่สมุทรสงครามและมีค าสั่งย้ายไปอยู่
เชียงใหม่ต้องเดินทางมาอยู่จริงที่สมุทรสงครามทุกวันก็ไม่ใช่ และท างานที่เชียงใหม่แล้ว
ห้ามท าอะไรกับบ้านที่สมุทรสงครามจะต้องปล่อยร้างเท่านั้น ซึ่งปลัดเองก็ไม่เคยเห็น
ระเบียบข้อห้ามนี้ 

ประธานฯ ท่านสมาชิกทุกท่านเรื่องเครื่องเสียงที่ประชุมขอให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งรัดด าเนินการโดยด่วน
ด้วย 

นายปราโมทย์  แสงพุ่ม 
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5 

ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านเรื่องงานก่อสร้างในพ้ืนที่ขอให้ทางกองช่างแจ้งไปที่ตัว
สมาชิกด้วย 

นายปราโมทย์ อินทรสุวรรณ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6 

ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านเรื่องกรรมการตรวจการจ้างควรแต่งตั้งจากคนที่มีความรู้
ในงานก่อสร้าง 

นายประวิทย์ เพชรดีสมาชิก
อบต.หมู่ที่ 6 

ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านเสียงตามสายไม่ได้ยินขอให้ทางผู้บริหารพิจารณาด้วยเป็น
เสียงไร้สายก็ได้ 

นายพรชัย ใจเพิ่ม 
เลขานุการสภาฯ 

ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านเรื่องแผนพัฒนาต าบลจะให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯถ่ายแจก
สมาชิกส่วนเรื่องเสียงไร้สายไม่ใช่ท าไม่ได้เพียงแต่เคยปรึกษาผู้บริหารแล้วว่ามันไม่เหมาะสม
มีปัญหาเยอะ 

นายสมัคร  จันทร์พึ่งสุข
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 7 

ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านเรื่องตรวจงานขอให้ทางอบต.ระมัดระวังให้ดีอย่าให้มีเรื่อง
เสียเปรียบผู้รับเหมาเช่นหินคลุกเขาแบกมาท าไร กี่คิว ครบจ านวนหรือป่าว ตรวจสอบ
อย่างไร อย่าให้จ านวนคิวหาย 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมวันนี้ได้ประชุมทุกระเบียบวาระแล้วมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุมสภา 
ณ  บัดนี้ 

 ปิดประชุมเวลา 11.20 . น. 
                ลงชื่อ...........................................ผู้จดบันทึกการประชุม 
                           (นายพรชัย  ใจเพ่ิม) 
                  เลขานุการสภา อบต.บางขันแตก 
  
        ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                          (นายอ านวยวิทย์  น่วมศิริ) 

                      ประธานสภา อบต.บางขันแตก 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่    21    สิงหาคม พ.ศ. 2561 

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

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

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

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

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมในสมัยประชุม…………………………………………………………….  

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

                                                            ประธานสภา อบต.บางขันแตก 
 


