
 
บันทกึรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
เมื่อวันพฤหสับดี ที ่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

............................................................................................................................... 
ผู้มาประชุม      ๒๑     คน 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอำนวยวิทย์  น่วมศิริ ประธานสภาอบต.บางขันแตก อำนวยวิทย์  น่วมศิริ  
๒ นายอภิเดช  บุญพยัคฆ์ รองประธานสภาอบต. อภิเดช  บุญพยัคฆ์  
๓ นายธนัญชัย  แก้วพันธุ์ เลขานุการสภาอบต.บางขันแตก ธนัญชัย  แก้วพันธุ์ ปลัดอบต. 
๔ นายวิโรจน์  เสรีสมนึก ส.อบต.บางขันแตก หมู่ที ่๑ วิโรจน์  เสรสีมนึก  
๕ นายสมดุลย์  พิศดาร ส.อบต.บางขันแตก หมู่ที่ ๒ สมดุลย์  พิศดาร  
๖ นางอนุรัตน์  อ่ิมเกียรติ ส.อบต.บางขันแตก หมู่ที่ ๒ อนุรัตน์  อ่ิมเกียรติ  
๗ นายจรัญ  วิมลทอง ส.อบต.บางขันแตก หมูที่ ๓ จรัญ  วิมลทอง  
๘ นายเกรียศักดิ์  ตันจตุรงค์ ส.อบต.บางขันแตก หมู่ที่ ๓ ลาประชุม  
๙ นางอุทัยวรรณ  ชูช่วย ส.อบต.บางขันแตก หมู่ที่ ๔ อุทัยวรรณ  ชูช่วย  

๑๐ นายประชุม  คงมณี ส.อบต.บางขันแตก หมู่ที่ ๔ ประชุม  คงมณี  
๑๑ นายนิกร  นวลจันทร์ ส.อบต.บางขันแตก หมู่ที่ ๕ นิกร  นวลจันทร์  
๑๒ นายปราโมทย์  แสงพุ่ม ส.อบต.บางขันแตก หมู่ที่ ๕ ปราโมทย์  แสงพุ่ม  
๑๓ นายประวิทย์  เพชรดี ส.อบต.บางขันแตก หมู่ที่ ๖ ประวิทย์  เพชรดี  
๑๔ นายปราโมทย ์ อินทรสุวรรณ ส.อบต.บางขันแตก หมู่ที่ ๖ ปราโทย์  อินทรสุวรรณ  
๑๕ นางพยอม  บุญท้วม ส.อบต.บางขันแตก หมู่ที่ ๗ พยอม  บุญท้วม  
๑๖ นายสำราญ  บุญมา ส.อบต.บางขันแตก หมู่ที่ ๘ สำรวย  บุญมา  
๑๗ นายพรชัย  ลำดวน ส.อบต.บางขันแตก หมู่ที่ ๙ พรชัย  ลำดวน  
๑๘ นายปรีชา  อยู่ยงค์ ส.อบต.บางขันแตก หมู่ที่ ๙ ปรีชา  อยู่ยงค์  
๑๙ นายณรงค์  กำเหนิดโทน ส.อบต.บางขันแตก หมู่ที่ ๑๐ ณรงค์  กำเหนิดโทน  
๒๐ น.ส.วชัรีวรรณ  เจริญชัยพัฒน์ ส.อบต.บางขันแตก หมู่ที่ ๑๐ วัชรีวรรณ เจริญชัยพัฒน ์  
๒๑ นายวิทยา  เนียมพิบูลย์ ส.อบต.บางขันแตก หมู่ที ่๑๑ วิทยา  เนียมพิบูลย์  
๒๒ นายพสิิทธิ์  นวลจันทร์ ส.อบต.บางขันแตก หมู่ที่ ๑๑ พิสิทธิ์  นวลจันทร์  
๒๓ นายชล  เครือบุตรสินธิ ส.อบต.บางขันแตก หมู่ที่ ๑๒ ชล  เครือบุตรสินธิ  

 
ผู้ไม่มาประชุม   ๑   คน 
 

๑ นายเกรียศักดิ์  ตันจตุรงค์ ส.อบต.บางขนัแตก หมู่ที่ ๓ ลาประชุม  
 
 
 
 



  

-๒- 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ๔  คน 
 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช นายกอบต.บางขันแตก อภินันท์  พัฒนาการพนิช    
๒ นายณรงค์ศักดิ์  แย้มเกษร ผอ.กองช่าง ณรงค์ศักดิ์   แย้มเกษร  
๓ นางกชพร  สุดถนอม หัวหน้าสำนักปลัด กชพร  สุดถนอม  
๔ นางสาวสุภาพรรณ  ไทยน้อย จพง.ธุรการ นางสาวสุภาพรรณ  ไทยน้อย  
๕ นางสาวมณธณา  ศรีเมือง ผช.จพง.ธุรการ นางสาวมณธณา  ศรีเมือง  

 
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น. 
 เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายอำนวยวิทย์  น่วมศิริ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
เป็นประธานการประชุม โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 
ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

- แนะนำตัวข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลโอน(ย้าย)มาดำรงตำแหน่งใหม่ 
- นางกชพร  สุดถนอม  ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด โอน(ย้าย) มาจากหัวหน้าสำนักปลัด อบต.โรงหีบ เมื่อ

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ผ่านมา 
  ๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญท่ี ๒ ครั้งที ่๑ เมื่อวันที ่
๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมิได้มีการแก้ไข ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (๑๙ เสียง) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถ้าม (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 
  ๕.๑ ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 
ประธาน  - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกแถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
นายกอบต. - เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาอบต.บางขันแตก บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของอบต.บางขัน
แตก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาอบต.บางขันแตกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
ผู้บริหารท้องถิ่นอบต.บางขันแตก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการณ์คลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 



  

-๓- 
๑. สถานะการคลัง 

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร  จำนวน  ๑๓๘,๙๑๓,๑๒๘.๓๒  บาท 
๑.๑.๒ เงินสะสม  จำนวน  ๑๒๘,๑๕๐,๑๗๒.๑๓  บาท 
๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  ๓๓,๐๐๒,๕๗๘.๘๕  บาท 
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันฯ  ไม่มี 
๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒๖ โครงการ รวม ๑๓,๙๖๙,๙๓๒  บาท 

๑.๒ เงินกู้คงค้าง ไม่มี 
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

๒.๑ รับจริง  จำนวน  ๔๗,๗๐๓,๖๔๘.๙๕  บาท 
๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  ๒.๙๔๘,๑๙๒.๐๐  บาท 
๒.๓ รายจ่ายจริง  จำนวน  ๔๑,๓๖๘,๒๖๘.๑๗  บาท 
๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๑,๑๕๘,๑๙๒.๐๐  บาท 
๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมฯ ไม่มี 
๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากทุนสำรองเงินสะสม ไม่มี 
๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  ไม่มี 

  สำหรับรายละเอียดประมาณการรายรับ และรายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะได้ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาต่อไป 
ปลัดอบต. - (เจ้าหน้าที่งบประมาณ)  ตามท่ีผู้บริหารอบต.บางขันแตกได้แถลงหลักการ เหตุผลและนโยบายการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น ต่อไปจะได้ชี้แจงรายละเอียดประกอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ ทั้งส่วนประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย ดังนี้ 
  ๑. ประมาณการรายรับ จำนวน  ๕๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ประกอบด้วย 
 - รายได้จัดเก็บเอง  ประมาณการรับไว้รวม  ๒,๘๕๑,๐๐๐  บาท 
 - รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.  ประมาณการรับไว้  ๒๖,๑๔๙,๐๐๐  บาท 
 - รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท. ประมาณการรับไว้  ๒๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๒. ประมาณการรายจ่าย  จำนวน  ๕๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ประกอบด้วย 
 ๒.๑ ด้านบริหารงานอื่น แยกเป็น 
  แผนงานงบกลาง  จำนวน   
 ๒.๑ ด้านบริหารงานทั่วไป แยกเป็น 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  จำนวน  ๑๒,๐๓๔,๑๖๐  บาท ประกอบด้วย 
   งานบริหารทั่วไป จำนวน  ๘,๘๗๓,๑๘๐ บาท 
   งานงานบริหารงานคลัง  จำนวน  ๓,๑๖๐,๙๘๐  บาท 
  แผนงานรักษาความสงบภายใน  จำนวน  ๒๓๕,๐๐๐  บาท ประกอบด้วย 
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน ๒๓๕,๐๐๐  บาท 
 ๒.๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม  แยกเป็น 
  แผนงานการศึกษา  จำนวน  ๗,๖๗๘,๖๐๐  บาท ประกอบด้วย 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จำนวน  ๓,๐๓๙,๒๔๐  บาท 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  จำนวน ๔,๖๔๑,๓๖๐  บาท 
  แผนงานสาธารณสุข  จำนวน  ๒,๐๒๓,๗๔๐  บาท  ประกอบด้วย 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  จำนวน  ๑,๗๓๓,๗๔๐  บาท 



  

-๔- 
   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  จำนวน  ๒๙๐,๐๐๐  บาท 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์  จำนวน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท  ประกอบด้วย 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  จำนวน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
  แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน  ๓,๙๕๐,๐๐๐  บาท  ประกอบด้วย 
   งานไฟฟ้าและประปา  จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
   งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จำนวน๒,๓๔๗,๐๐๐  บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ประกอบด้วย 
   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน  ๔๔๐,๐๐๐  ประกอบด้วย 
   งานกีฬาและนันทนาการ จำนวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  จำนวน  ๔๑๐,๐๐๐  บาท 
 ๒.๓ ด้านการเศรษฐกิจ  แยกเป็น 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  ๑๐,๓๑๒,๕๐๐  บาท  ประกอบด้วย 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  ๒,๙๐๓,๖๐๐  บาท 
   งานก่อสร้าง  จำนวน  ๗,๔๐๘,๙๐๐  บาท   
  แผนงานการเกษตร  จำนวน  ๒๑๘,๐๐๐  บาท  ประกอบด้วย 
   งานส่งเสริมการเกษตร  จำนวน  ๑๗๘,๐๐๐  บาท 
   งานงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  จำนวน  ๔๐,๐๐๐  บาท 
  แผนงานการพานิชย์  ประกอบด้วย 
   งานกิจการประปา  จำนวน  ๖๑๘,๐๐๐  บาท 
 ๒.๔ ด้านดำเนินงานอ่ืน แยกเป็น 
  แผนงานงบกลาง  จำนวน  ๒๐,๒๖๘,๐๐๐  บาท 
   ทั้งนี้ได้ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายเป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องแล้ว โดยรายละเอียดรายรับและรายจ่ายปรากฏตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ ที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันแล้ว สำหรับรายการและแบบแปลนการ
ก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ โครงการก่อสร้างต่างๆ สามารถสอบถามจากผอ.กองช่างได้  
ประธาน  - เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาประสงค์จะอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว ก็จะได้ขอมติรับหลักการต่อไป  
มติที่ประชุม - เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ ด้วยคะแนน ๑๙ 
คะแนน งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธาน/รองประธานสภา) 
 
  ๕.๒ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม - มีมติแต่งตั้งสมาชิกสภาอบต.บางขันแตก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
   ๑. นายสมดุลย์  พิศดาร    ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
   ๒. นางอนุรัตน์  อ่ิมเกียรติ   ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
   ๓. นายประชุม  คงมณี    ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
   ๔. นายพรชัย  ลำดวน  ส.อบต.หมู่ที่ ๙ 
   ๕. นายณรงค์  กำเหนิดโทน  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
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