
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2/2563  

วันศุกร์ที่  14  สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย (ชั้น 2) 

ผู้มาประชุม 
ล าดั
บที่ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมานพ         เฟ่ืองบางหลวง ประธานสภาอบต.บางเตย มานพ    เฟื่องบางหลวง  
2 นายพูลผล         แซ่ซี รองประธานสภาอบต.บางเตย พูลผล      แซ่ซี  
3 นางธนิศา         รอดรักวงศ์ไท เลขานุการสภาอบต.บางเตย ธนิศา      รอดรักวงศ์ไท  
4 นายบุญมี         น้อยประชา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 บุญมี       น้อยประชา  
5 นายวิม            เปรมปรีดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 วิม          เปรมปรีดิ์  
6 นายเสรี           ปิ่นบัวทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 เสรี          ปิ่นบัวทอง  
7 นายสุรวุฒิ        เกติพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สุรวุฒิ      เกติพันธ์  
8 นายสมศักดิ์      สร้อยทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 สมศักดิ์     สร้อยทอง  
9 นายอรรถพล    พลชัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 อรรถพล   พลชัย  
10 นายนิคม         เจริญลักษณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 นิคม         เจริญลักษณ์  
11 นายฉลอง        จันทราภาษ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ฉลอง        จันทราภาษ  
12 นายอุทัย          แย้มประชา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 อุทัย         แย้มประชา  
13 นางสาววารุณี    แซ่บู๊ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 วารุณี        แซ่บู๊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิทยา         ชิวค้า นายกอบต.บางเตย วิทยา         ชิวค้า  
2 นายสุรพัต         การะเกตุ รองนายกอบต.บางเตย สุรพัต         การะเกตุ  
3 นายสมพงษ์       เฟ่ืองบางหลวง รองนายกอบต.บางเตย สมพงษ์  เฟ่ืองบางหลวง  
4 นายณัฏฐพล      สุขนันทฬส ปลัดอบต.บางเตย  ณัฏฐพล      สุขนันทฬส  
5 นางสาวกฤตาณัฐ แตรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการเงิน ระดับต้น  

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
กฤตาณัฐ     แตรพันธ์  

6 นางสาววัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์ ผู้อ านวยการกองช่าง วัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์  
7 นายสุนัน          บ ารุง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  สุนัน          บ ารุง  
8 นางพนิดา        ประชาชน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ พนิดา        ประชาชน  
9 นางจุฑามณี      สืบเสียง หัวหน้าส านักปลัด  จุฑามณี      สืบเสียง  
10 นางสาวกัญญา     ปรีประชา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ กัญญา        ปรีประชา  
11 นางสาวปัตติยา     อาระหัต หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค ปัตติยา     อาระหัต  
12 นางสาวศุภิมา       จ้อยบ ารุง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศุภิมา       จ้อยบ ารุง  
13 นางสาวสวิตตา     ตุ่นอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สวิตตา     ตุ่นอินทร ์  
14 นางสาวณัฐกาญจน์  เปี่ยมสิน นิติกรช านาญการ ณัฐกาญจน์ เปี่ยมสิน  
15 จ.ส.อ.อรรถพงศ์    หวลโคกสูง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อรรถพงศ์    หวลโคกสูง  
16 นายกฤษดา          สุขสมัย ก านันต าบลบางเตย กฤษดา       สุขสมัย  
17 นายนราศักดิ์         จันทร์กลัด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นราศักดิ์      จันทร์กลัด  
18 นายอภิชาติ        สุขสมัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 อภิชาติ        สุขสมัย  
19 นางสาวจิราวรรณ การะเกตุ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จิราวรรณ การะเกต ุ  
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2/2563 
วันศุกร์ที ่14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย (ชั้น2) 
.................................................... 

เปิดประชุมเวลา 10.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายมานพ  เฟื่องบางหลวง เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การพิจารณา(ร่าง)  
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 2) และการพิจารณา(ร่าง) 
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 3)  
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สมัยสามัญ 
    สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 
นายมานพ  เฟื่องบางหลวง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
(ประธานสภาฯ)   ส่วนต าบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ว่ามีข้อความใดต้อง 

เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีการลงมติรับรองรายงาน 
การประชุมต่อไป ขอเชิญ คุณธนิศา รอดรักวงศ์ไทเลขานุการสภาฯชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม
ขอเชิญครับ 

นางธนิศา รอดรักวงศ์ไท  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยครั้งที่ผ่านมา ได้ผ่าน 
(เลขานุการสภาฯ)  การตรวจรายงานการประชุมจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นคือ คณะกรรมการ 
    ตรวจรายงานการประชุมสภาแล้ว แต่ยังอาจจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอให้ 
    สมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาอีกครั้ง 
ที่ประชุม    รับทราบ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อไม่มีผู้ใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีก ก็ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
(ประธานสภาฯ)   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 

สิงหาคม พ.ศ.2563 
- เห็นชอบ  13 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 
ขณะนั้นมีสมาชิกสภาในที่ประชุม 13 ท่าน 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอกระทู้ถามหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม    ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ มีสองเรื่อง เรื่องแรก 
(ประธานสภาฯ)   เรื่องการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 

 ตามเอกสารการตรวจรายงานการประชุมฯ ที่แจกให้แล้ว อีกเรื่องหนึ่งคือ คณะกรรมการ 
    แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ได้ประชุมเมื่อวันที่ 
     10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
    ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้  
    นายอรรถพล พลชัย  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
    นายบุญมี น้อยประชา เป็นกรรมการแปรญัตติฯ 
    นางสาววารุณี       แซ่บู ๊  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    รายละเอียดตามเอกสาร (เอกสารแนบ1) 
ที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 เรื่องการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน
วาระที่ 2 และวาระที่ 3  

นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยได้รับหลักการ 
(ประธานสภาฯ)   แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ 1  
    ไว้แล้ว และได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ให้ คณะกรรมการแปรญั ตติ ฯ เรียบร้อยแล้ วต่ อไปจะเป็ นการพิจารณาในวาระที่  2                        
จึงขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายอรรถพล พลชัย  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ตามที่สภาองค์การบริหาร 
(ประธานคณะกรรมการ  ส่วนต าบลบางเตย ได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการในวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่าง 
แปรญัตติฯ)   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการประชุมสภา 

สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่  10  สิงหาคม 2563 ที่ประชุมได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ และก าหนดระยะเวลาให้ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเตย ยื่นเสนอ ค าแปรญัตติฯ ไว้ 2 วัน พร้อมกันนี้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางเตย ได้ส่ งร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอบต.บางเตย รอรับค าแปรญัตติระหว่างวันที่ 
11-12 สิงหาคม 2563 และประชุม 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการแปรญัตติครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18.30 น. 
 ระหว่างนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยยื่นหนังสือเสนอ     
ค าแปรญัตติฯ แต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงได้ตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทุกขั้นตอนแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ ฯ 
หลักการ และเหตุผล ทุกประการ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด       
จึงขอส่งร่างข้อบัญญัติฯ ให้สภาฯ พิจารณาต่อไป 

ที่ประชุม    รับทราบ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ จึงถือว่าสมาชิกสภาฯ 
(ประธานสภาฯ)   ให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เดิมไว้ จึงขอมติ 

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2 การพิจารณา 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ในวาระที่ 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
- เห็นชอบ 13 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง - เสียง 

ขณะนั้นมีสมาชิกสภาในที่ประชุม 13 ท่าน 
ในระหว่างนี้ประธานสภาได้พักการประชุมเป็นเวลา 10 นาที 
 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564              
ในวาระที่ 3 การตราเป็นข้อบัญญัติ 

นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ผ่านในวาระที่ 2 แล้ว ต่อไปจะ 
(ประธานสภาฯ)   เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ในวาระที่ 3 ซึ่งเป็นการพิจารณาว่าที่ 

ประชุมจะอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หรือไม ่

ที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติได้ 
-     เห็นชอบ 13 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง - เสียง 

ขณะนั้นมีสมาชิกสภาในที่ประชุม 13 ท่าน 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อที่ประชุมอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ.2564 จะได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติฯ นี้ไปยังอ าเภอสามพราน เพ่ือให้นายอ าเภอ 
    สามพรานพิจารณาลงนามและประกาศใช้ต่อไป 
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    5.2) เรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ขอเชิญท่านปลัดอบต.บางเตย ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
(ประธานสภาฯ)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4 ขอเชิญครับ 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(ปลัดอบต.บางเตย)  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ตามระเบียบฯ  

“ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้
กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปีเพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) กรณียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของ

ปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
(2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน า
เงินทุนส ารองเงินสะสมในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น” 

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อย
ละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมี
สาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

“ข้อ 89/1 ในกรณีท่ีมีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยและ
จ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ โดยมีความจ าเป็นต้องใช้ 
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จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอ 
และไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมตามข้อ 87  และข้อ 89 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ...1.... ) 

นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  โครงการที่จะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตอนนี้เรามีเงินสะสมที่สามารถน ามาใช้ได้ 
(ปลัดอบต.บางเตย)  ทั้งหมด 29,481,487.70.- บาท จึงขอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยพิจารณา 
    อนุมัติทั้งหมด 10 โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
    1.) โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ริมถนนบางเตยซอย 2 หมู่ที่ 1  
    (โดยเริ่มจากบ้านเลขที่ 37/10 หมู่ที่ 1 มาทางร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา) จ านวน 500,000.-บาท 
    2.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ถนนเจริญท า 

แยก 1 หมู่ที่ 1 จ านวน 637,000.- บาท 
3.) โครงการวางท่อเมนประปาบริเวณคลองสามบาท เริ่มจากซอยบ้านนายเชี่ยวถึงบริเวณหลังโรงงาน
รุ่งเรืองเหล็กอุตสาหกรรม หมู่ที่ 1 จ านวน 161,000.- บาท 
4.) โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บริเวณหอถังประปาที่ท าการ อบต.
บางเตย หมู่ที่ 1 จ านวน 1,078,000.- บาท 
5.) โครงการวางท่อเมนประปาจากหอถังประปาสาคร – สุดท้าย อุทิศ ถึงคลองบางเตยหมู่ที่ 2 
จ านวน 152,000.- บาท 
6. ) โครงการวางท่อเมนประปาถนนบางเตยซอย 5 และถนนบางเตยซอย 6 หมู่ที่ 2 จ านวน 749,000.- บาท  
7.) โครงการก่อสร้างผนังกันดิน พร้อมวางท่อและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ดินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเตย หมู่ที่ 2 จ านวน 1,600,000.- บาท  
8.) โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ริมถนนบางเตยซอย 4 หมู่ที่ 2 จ านวน 200,000.- บาท 
9.) โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. กันดินริมคลองประดับ หมู่ที่ 3 จ านวน 500,000.-บาท 
10.) โครงการวางท่อเมนประปาจากถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ถึงถนนฉลอม หมู่ที่ 7 จ านวน 
168,000.- บาท  (รายละเอียดแนบท้าย..2....) 

นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,745,000.-บาท จึงขอให้สภาอบต.บางเตยพิจารณาอนุมัติ 
(ปลัดอบต.บางเตย)  โครงการจ่ายขาดเงินสะสมดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้นครับ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะสอบถามเรื่องการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวหรือไม่  
(ประธานสภาฯ)   เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
     พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 4) 
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ที่ประชุม   มีมติการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2563 ดังนี้ 

- เห็นชอบ   13 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ  -- เสียง 
- งดออกเสียง  -- เสียง 

ขณะนั้นมีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม 13 ท่าน 

    5.3 เรื่องการพิจารณาขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 

นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ขอเชิญท่านปลัดอบต.บางเตย ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการพิจารณาขออนุมัติกันเงิน 
(ประธานสภาฯ)   ต่อสภาท้องถิ่น (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ขอเชิญครับ 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(ปลัดอบต.บางเตย)  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง  
ก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกั น เงินต่อสภาท้องถิ่น ได้ อีกไม่ เกินระยะเวลาหนึ่ งปี               
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณพ.ศ.2563อบต.บางเตย มีความ
จ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน 8 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ท่ี 2 จ านวน 300,000 บาท 
2.) โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนสาธารณะในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 จ านวน   495,000 บาท 
3.) โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนสาธารณะในพ้ืนที่ หมู่ที่ 2  จ านวน 381,000 บาท 
4.) โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนสาธารณะในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 จ านวน 495,000 บาท  
5.) โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนสาธารณะในพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 จ านวน 196,000บาท 
6.) โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนเจริญท าแยก 1 หมู่ที่ 1   
   จ านวน 1,523,000 บาท 
7.) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณตรงข้ามที่ท าการ อบต.บางเตย หมู่ที่ 1 จ านวน 300,000 บาท 
8.) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าช่วงหมู่ที่ 3-7 จ านวน 490,000 บาท 

       (ตามรายละเอียดแนบท้าย..3...) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะสอบถามเรื่องการพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
(ประธานสภาฯ)  พ.ศ.2563 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติกันเงิน 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
ที่ประชุม    มีมติการพิจารณาอนุมัติกันเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)    

- เห็นชอบ   13 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ  -- เสียง 
- งดออกเสียง  -- เสียง 

ขณะนั้นมีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม 13 ท่าน 
/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

น.ส.วัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากเมื่อการประชุม 
(ผอ.กองช่าง)   ครั้งที่แล้ว มติที่ประชุมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบประตูน้ าคลอง 
    ยายจู๋ และคลองหลวง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ได้แจกให้ทุกท่าน ซึ่ง 
    กรรมการพิจารณาแล้วว่าอาคารบังคับน้ าคลองหลวงหมู่ที่ 3 พบปัญหาดังต่อไปนี้ 

1.ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างก าแพงดิน เนื่องจากขณะก่อสร้างก าแพงกันดิน 
ไม่สามารถรับน้ าหนักดินได้ท าให้แนวก าแพงดินเกิดการเคลื่อนตัวและเกิดความเสียหายของ
โครงสร้างจึงมีการใช้เหล็กมาค้ ายันเพ่ือกันการพลิกคว่ าของก าแพงกันดิน ซึ่งจากรูปถ่ายจะเห็น
ว่าแนวก าแพงกันดินยังมีการเคลื่อนตัวอยู่เนื่องจากเหล็กที่ใช้ค้ ายันมีการโก่งงอ จึงเห็นสมควร
ให้วิศวกรรับรองโครงสร้างของก าแพงกันดินว่ามีความมั่นคงแข็งแรงสามารถใช้งานได้และ
ปลอดภัยต่อประชาชน 
2. ปรับปรุงบานประตูน้ าเนื่องจากเกิดสนิมและมีสภาพผุกร่อน และโครงสร้างยกประตู 
3.ไม่สามารถทดสอบท่อสูบน้ าได้เนื่องจากไม่มีระบบไฟฟ้า 
4.บริเวณท่อสูบน้ าไม่มีฝาปิด อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 
5.บริเวณฝาปิดปลายท่อสูบน้ าไม่สนิท ท าให้น้ าสามารถซึมผ่านได้ 
ประตูระบายน้ าคลองยายจู๋ หมู่ที่ 4  
1.ปัญหาความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างก าแพงดิน เนื่องจากขณะก่อสร้างก าแพงกันดินไม่
สามารถรับน้ าหนักดินได้ท าให้แนวก าแพงดินเกิดการเคลื่อนตัวและเกิดความเสียหายของ
โครงสร้างจึงมีการใช้เหล็กมาค้ ายันเพ่ือกันการพลิกคว่ าของก าแพงดิน และมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของก าแพงกันดินจากแบบแปลนเดิม จึงเห็นสมควรให้วิศวกรรับรองโครงสร้างของ
ก าแพงกันดินว่ามีความมั่นคงแข็งแรงสามารถใช้งานได้และปลอดภัยต่อประชาชน 
2.ปรับปรุงบานประตูน้ าเนื่องจากเกิดสนิมและมีสภาพผุกร่อน ที่ประชุมจึงมีมติให้ตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบ และให้กรมชลประทานด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไข
ประตูน้ าก่อนที่จะรับโอนมายังอบต.บางเตย 

นายอรรถพล พลชัย  ในส่วนของปัญหาตรงนี้ได้หาข้อสรุปของสภาพปัญหาแล้วซึ่งในส่วนของอาคารบังคับน้ า 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4)  คลองหลวง พบปัญหาค่อนข้างมาก การแก้ไขปัญหาจะต้องใช้เวลา ส่วนของหมู่ที่ 4  
    ภาพรวมถ้าไม่มีปัญหาในเรื่องของเขื่อนกันดินก็รับได้ ถ้ากรมชลประทานแก้ไขปัญหาทั้ง 

 2 แห่ งตามที่ ผู้ อ านวยการกองช่างได้ชี้ แจงแล้วนั้ น ก็พอที่ จะรับได้  การใช้งานถ้าหาก               
กรมชลประทานยืนยันในเรื่องของโครงสร้าง ซึ่งก็ยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไรและเมื่อหากใช้งานไป
ระยะหนึ่งหรือมีการปรับพ้ืนที่ด้านข้างอาจมีการสไลด์ของดินสูง แต่ถ้ากรมชลประทานชี้แจง
รับรองในเรื่องของความแข็งแรงประตูน้ าของหมู่ที่ 4 ก็ต้องพิจารณากันใหม่ว่าเราจะรับหรือไม่รับ 
ในส่วนของหมู่ที่ 3 นั้นการก่อสร้างไม่ตรงตามแบบ ไม่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการว่าจะ
พิจารณาอย่างไร 

/นายกฤษดา... 
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นายกฤษดา สุขสมัย   เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้ง 2 อาคาร 
(ก านันต าบลบางเตย) ไม่ได้ด าเนินการก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง ซึ่งได้แจ้งประสานงานเพ่ือขอดูแบบก่อสร้าง            

แล้วปรากฏว่าเขาไม่ให้ดู ล่าสุดได้ให้กองช่างส่งเรื่องทางกรมชลประทานตอบกลับมาว่าหมด
ประกันสัญญา ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมานั้นได้มีการบันทึกภาพถ่ายเก็บไว้ หากตอนนี้เรารับมา         
ใช้งานได้ 2 – 3 ปีอาจจะเกิดความเสียหายตามมา 

นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง มีท่านใดต้องการสอบถามเรื่องประตูระบายน้ าคลองยายจู๋และอาคารบังคับน้ าคลองหลวงอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ)   
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้กรมชลประทานด าเนินการแก้ไข ซ่อมแซมและน าเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
นางพนิดา ประชาชน เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของงาน 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็มีเรื่องจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ คือเรื่องการท าหมันสุนัข 

โดยอบต.บางเตย ร่วมกับมูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอยบริการท าหมันสุนัขจรจัดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
เฉพาะวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่คุณบอย 089-055 7702 
ขอบคุณค่ะ 

นายสุนัน บ ารุง  เรียนท่านประธานสภาฯ อบต.บางเตย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอ่ืนต้องกล่าว 
(ผอ.กองการศึกษาฯ) ขอขอบคุณท่านนายกอบต.บางเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาฯอบต.บางเตยที่ ได้                  

ให้โอกาสผมได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่อบต.บางเตย ในห้วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกิจกรรมกันหลาย
อย่าง รู้สึกยินดีและพยายามปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ต้องขอขอบคุณในความเมตตา 
เนื่องจากว่าผมได้ยื่นค าร้องขอโอนย้ายกับท่านนายกฯ เพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครนายก จุดประสงค์เพ่ือหาประสบการณ์ในการท างานเพ่ิมมากขึ้นและปรับขึ้นเป็น
ผู้อ านวยการระดับกลาง ในส่วนนี้จึงขออนุญาตกล่าวลาคณะผู้บริหาร เพ่ือนพนักงาน และท่าน
ประธานสภาอบต.บางเตยและคณะท่านสมาชิกสภาฯ และท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน มา      
ณ โอกาสนี้ ขออนุญาตกล่าวขอบคุณทุกๆความเมตตาที่ได้ร่วมงานกันมา ขอขอบคุณครับ 

นายกฤษดา สุขสมัย เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอประชาสัมพันธ์โครงการ 
(ก านันต าบลบางเตย) จิตอาสาภัยพิบัติฯ ซึ่งในส่วนของต าบลบางเตยอยู่ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2563 

ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ ต าบลตลาดจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยหลักๆจะเป็น
ทีมงานก านันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และพนักงานอบต.บางเตยจึง            
ขอความร่วมมือส าหรับท่านที่มีรายชื่อเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาที่กล่าวไว้ข้างต้นโดย          
พร้อมเพรียงกัน ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือมี่เมื่อไม่มีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม 
(ประธานสภาฯ)   ประชุมและขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ                                     
ที่ประชุม    รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา 11.45  น. 
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ลงชื่อ................ .................................................ผูจ้ดรายงานการประชมุ 
                                               (นางธนิศา  รอดรักวงศ์ไท) 
                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจเรียบร้อยแล้ว 
 
 
ลงชื่อ........................................................................... 
                (นายบุญมี   น้อยประชา) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ลงชื่อ.............................................................................. 
                (นางสาววารุณี   แซ่บู๊) 
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ลงชื่อ............................ .................................................. 
                (นายอรรถพล  พลชัย) 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สมัย         วิสามัญ        ครั้งที่       2      /   2563     . 
วันที่       06         เดือน           ตุลาคม       พ.ศ.        2563      . 

 
 

ลงชื่อ................ ..............................................................ผูรั้บรองรายงานการประชุม 
                                              (นายมานพ  เฟ่ืองบางหลวง) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

 


