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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2563(ครั้งที่ 1 ) 

วันที่  7 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2563 ( เวลา  09.30  น. ) 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
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ผูเ้ขา้ประชุม 
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นายธนบูลย์  มีมาก 
นายวรธน  มีมาก 
นายพิพัฒน์พงษ์  ปลั่งกลาง 
นายสุชิน  ทับส ี
นายสมชาย  จันทร์มาก 
นายจ านงค์  คงคาช่วย 
นายบุญเลิศ  เสือสอาด 
นายบุญมาก  ขาวสอาด 
นายนเรตร์  ทับทิมทอง 
นายประสิทธิ์   เอี่ยมเทศ 
นายบุญธรรม  บุตรน้อย 
นางกนกวรรณสลีวงศ์ 
นางพยอม    เทพเทศ 
นายเทียน  ทองคล้ า 
นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์ 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 

ธนบูลย์  มีมาก 
วรธน  มีมาก 
พิพัฒน์พงษ์  ปลั่งกลาง 
สุชิน  ทับส ี
สมชาย  จันทร์มาก 
จ านงค์  คงคาช่วย 
บุญเลิศ  เสือสอาด 
บุญมาก  ขาวสอาด 
นเรตร์  ทับทิมทอง 
ประสิทธิ์   เอ่ียมเทศ 
บุญธรรม  บุตรน้อย 
กนกวรรณสลีวงศ์ 
พยอม    เทพเทศ 
เทียน  ทองคล้ า 
ธัญพร  รัตนกุสุมภ์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
1.  นายวิชา      ทองยืน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  
2.  นางพรนภา  คนคล่อง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
3.  นายบุญลือ    บุญมี                      รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  
4.  นายอธิวัฒน์  ทัศนา                      เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  
5.  นายสมใจ   ตาละลักษณ์  ผู้อ านวยการกองช่าง  
6.  นางวิภาวี  ช่อกระทุ่ม  ผู้อ านวยการกองคลัง 
7.  นางวารุณี  โตทรัพย์   หัวหน้าส านักงานปลัด 
8.  นางสาวปาณิสรา เฮงมี   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
9.  นายวันชัย   ปัณอัจฉรา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  
10.  นายสายันต์  สีสังข์   ผู้แทนชาวบ้าน 
11.  นางสาวอุทัยวรรณ พิกุลทอง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
12.  นางกาญดา  แก้วสะอาด  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
เปิดประชุม  เวลา  9.30 น. 
  เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว  นายธนบูลย์  มีมาก  ประธานในการประชุม  ได้จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย  พร้อมกล่าวเปิดประชุม 
 
นายธนบูลย์  มีมาก - วันนี้เป็นการประชุมสภาฯสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2563 (ครั้งที่ 1)  ตามท่ี
(ประธานสภาฯ)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ได้ก าหนดสมัยการประชุมสภาอบต.บางจาก 
   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2563  โดยก าหนด 15 วัน  ในระหว่างวันที่  

1-15  สิงหาคม  2563  ดังนั้น  จึงท าการเรียกประชุมสภา อบต.บางจาก สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) ขึ้นในวันนี้  วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม  2563  เวลา  
9.30 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่องการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี   งบประมาณ

พ.ศ. 2564  (ขั้นรับหลักการ) 
4.2  คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
/ 4.3... 
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4.3  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

   ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
   ต่อไปขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)  
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายธนบูลย์  มีมาก    แจ้งแนะน าข้าราชการใหม่  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ประธานสภาฯ) บางจาก   ชื่อ  นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์  ย้ายมาจาก อบต.สระพังลาน   อ าเภอ

อู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2563  
 

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.บางจาก  ครั้งที่ผ่านมา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  
ประจ าปี  พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2563 

นายธนบูลย์  มีมาก    ขอให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุม 
(ประธานสภาฯ) สภาอบต.บางจาก  ในการประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่  

22  พฤษภาคม  2563  ว่ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือไม่  ถ้าดูแล้วผิดพลาด
จะได้ใช้มติขอสภาฯเพ่ือก าหนดการแก้ไขให้ถูกต้อง  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้
ท าการตรวจรับ  หากมีการตกหล่นในสาระส าคัญตรงไหนก็แจ้งให้สภาฯทราบและ
จะได้ท าการแก้ไขให้ครับ  ถ้าไม่มี...ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  13  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
     

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

นายธนบูลย์  มีมาก    ด้วยนายประสิทธิ์  เอี่ยมเทศ  ต าแหน่งเลขานุการสภา อบต.บางจาก 
(ประธานสภาฯ) ได้ท าเรื่องขอลาออกจากต าแหน่ง  เลขานุการสภาอบต.บางจาก  เนื่องจากไม่มีเวลา  

ประกอบกับการเป็นเลขานุการสภาต้องมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายเป็นอย่างดี  
โดยมีผลตั้งแต่วันที่  31  กรกฎาคม  2563  นั้น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 15 เมื่อประธานสภา
ท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อน
ครบอายุสภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภา
ท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่างดังนี้  (1)  

 
/ กรณ.ี.. 
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กรณีประธานสภาท้องถิ่น  หรือรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือก
เลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีข้ึนคราวแรก
นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

 ข้อ 18  ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  หรือสมาชิกท้องถิ่นคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  
ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภา  ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความ
ถึง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เท่านั้น 

  ดังนั้น  ผมขอให้ที่ประชุมเสนอผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯ 
ด้วยครับ 

นายประสิทธิ์ เอี่ยมเทศ  ผมขอเสนอนางสาวธัญพร รัตนกุสุมภ์ปลัด อบต.บางจาก 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6)  

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2  ท่านครับ 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ปลั่งกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ผู้รับรอง 
2. นายสุชิน  ทับสีสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ผู้รับรอง 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกไหมครับ...ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมลงมติด้วยครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  13  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
  งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564  (วาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ) 

นายธนบูลย์  มีมาก     ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  เป็นผู้  
(ประธานสภาฯ)  เสนอญัตติ ร่างงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

และขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากชี้แจงรายละเอียด  
เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจัดท าข้อบัญญัติดังกล่าว  ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางจากได้รับทราบเพื่อพิจารณาต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายวิชา  ทองยืน   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมขอ 
(นายก อบต.) น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

/ พ.ศ.... 
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 พ.ศ.2564 ต่อสภา อบต.บางจาก โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 หลักการ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 23 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณใน
ขั้นต้นแล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณา
อนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีหลังให้เจ้าหน้าที่ 
งบประมาณรวบรวมและจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นภายใน 15 สิงหาคม 

 งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  21,000,000.-บาท 
 แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้
 ด้านบริหารทั่วไป 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป     9,681,560.-บาท 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน      283,000.-บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา      1,979,370.-บาท 
   แผนงานสาธารณสุข      290,000.-บาท 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์    10,000.-บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน     3,241,600.-บาท 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     35,000.-บาท 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   175,000.-บาท 

     ด้านการเศรษฐกิจ 
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  1,799,000.-บาท 
       แผนงานการเกษตร    220,000.-บาท 
       แผนงานการพาณิชย์    1,005,000.-บาท 
     ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
       แผนงานงบกลาง      2,280,470.-บาท 
 
 

/ เหตุผล... 
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เหตุผล 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้
วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ได้
ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 21,000,000.- บาท แยกเป็น 

     ประมาณการรายรับ ทั้งสิ้น 21,000,000.- บาท 

     รายได้จัดเก็บเอง 
     หมวดภาษีอากร     21,300.-บาท  
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  7,300.-บาท  
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   135,100.-บาท  
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    100,000.-บาท  
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    1,300.-บาท  

     รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     หมวดภาษีจัดสรร    13,635,000.-บาท  

     รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      7,100,000.-บาท  
    ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว   

นายธนบูลย์  มีมาก     ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ) รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามท่ีท่านนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลบางจากเสนอ  และรายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่
แจกให้ทุกท่านแล้ว  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  ขอเชิญซักถามได้ครับ
......ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมรับหลักการ       
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม รับหลักการ   13  เสียง 
  ไม่รับหลักการ   0    เสียง 
  งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
 

/ 4.2... 
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 4.2  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

นายธนบูลย์  มีมาก     การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
(ประธานสภาฯ)  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามท่ีสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในระเบียบวาระที่ 
4  ข้อ  4.1  ไปแล้วนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 103 (1) 
“คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน”  ประกอบกับ ข้อ 105  จึงขอมติที่ประชุม
ว่าจะเลือกคณะกรรมการฯเพื่อท าหน้าที่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 จ านวนกี่คนครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3 คน 

นายธนบูลย์  มีมาก     ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  เพื่อท า 
(ประธานสภาฯ)    หน้าที่แปรญัตติในวาระท่ี 2  ด้วยครับ 

นายประสิทธิ์  เอ่ียมเทศ    เสนอนายบุญมาก  ขาวสอาด  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการฯ  
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6)    ผู้รับรอง 1. นายสุชิน  ทับสีสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 2 
    ผู้รับรอง 2. นางกนกวรรณ  สลีวงศ์สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 

นายบุญเลิศ  เสือสอาด    เสนอนายนเรตร์  ทับทิมทอง  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการฯ 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3)    ผู้รับรอง 1. นายประสิทธิ์  เอ่ียมเทศสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 
    ผู้รับรอง 2. นายบุญมาก  ขาวสอาดสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 

นายบุญมาก  ขาวสอาด    เสนอนายสุชิน  ทับสี  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการฯ  
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4)    ผู้รับรอง 1. นางพยอม  เทพเทศสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 
    ผู้รับรอง 2. นายบุญเลิศ  เสือสอาดสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 

นายธนบูลย์  มีมาก    มีท่านใดจะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่ครับ...ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ  
(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  13  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
  งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 

/ น.ส.... 
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น.ส.ธัญพร  รัตนกุสุมภ ์  ตามท่ีแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  หลังจากการ 
(เลขานุการสภาฯ) ประชุมสภาฯแล้วเสร็จ  ขอเชิญผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาร่วมประชุมเพ่ือ

คัดเลือกประธานฯ  และเลขาฯด้วยค่ะ  และขอก าหนดรับค าแปรญัตติ  
วันที่  10,11,12สิงหาคม  2563  เวลา  08.30-16.30 น.  ณ  ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  และวันที่ 13สิงหาคม  2563  
ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติประชุมพร้อมกัน  ในเวลา  08.30  – 
11.30 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

นายธนบูลย์  มีมาก     ส าหรับวาระต่อไปจะขอนัดประชุมเพื่อพิจารณา  วาระท่ี 2   
(ประธานสภาฯ)  แปรญัตติ  และวาระที่ 3  ลงมติ  ในวันที่  15  สิงหาคม  2563  เวลา 

13.30  น.  ณ ห้องประชุม  องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  และจะ
ให้เลขานุการฯจัดท าหนังสือเชิญประชุมให้กับสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง  มี
สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่...หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมที่
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  13  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
  งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

 4.3  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

นายธนบูลย์  มีมาก   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(ประธานสภาฯ)  พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 103 (1) “คณะกรรมการสามัญ  

ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ด
คน” ประกอบกับ ข้อ 105   จึงขอมติที่ประชุมว่าจะเลือกคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม  เพื่อท าหน้าที่ ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
จ านวนกี่คนครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
จ านวน  3 คน 

นายธนบูลย์  มีมาก     ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(ประธานสภาฯ)     

นายพิพัฒน์พงษ์ ปลั่งกลาง   เสนอนายบุญมาก  ขาวสอาด  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 เป็นประธาน  
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1)   คณะกรรมการฯ 
     

/ ผู้รับรอง... 
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ผู้รับรอง 1. นายสุชิน  ทับสีสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 2 

    ผู้รับรอง 2. นางกนกวรรณ  สลีวงศ์สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 

นายบุญเลิศ  เสือสอาด    เสนอนายประสิทธิ์  เอ่ียมเทศ  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการฯ 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3)    ผู้รับรอง 1. นายเทียน  ทองคล้ าสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8 
    ผู้รับรอง 2. นายบุญมาก  ขาวสอาดสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 

นายบุญมาก  ขาวสอาด    เสนอนายเทียน  ทองคล้ า  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมการฯ  
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4)    ผู้รับรอง 1. นางพยอม  เทพเทศสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 
    ผู้รับรอง 2. นายบุญเลิศ  เสือสอาดสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 

นายธนบูลย์  มีมาก    มีท่านใดจะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่ครับ...ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ  
(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  13  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
  งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวารที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

1. แจ้งรายการเสียภาษีประจ าปี 
ผู้อ านวยการกองคลัง  แจ้งให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านด าเนินการเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 2. แจ้งการคืนเงินผู้สูงอายุ 
นายวิชา  ทองยืน     แจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่เป็นไปตามประกาศ 
(นายก อบต.)  หลักเกณฑ์ให้เข้ารับฟังค าชี้แจงจาก ปลัด อบต.ในวันนี้  เวลา 14.00 น. 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายธนบูลย์  มีมาก    สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดสอบถาม  

 

 

 

/นาย... 
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นายธนบูลย์  มีมาก     เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การ  
(ประธานสภาฯ)  บริหารส่วนต าบลบางจากสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563    

(ครั้งงท่ี 1) และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกัน ขอขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา     12.00น. 
 
 

(ลงชื่อ)    ธัญพร  รัตนกุสุมภ์     ผู้จดรายงานการประชุม  
           ( นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์) 
                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
 
  คณะกรรมการฯ ได้มาตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 1) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  พ.ศ.2563 

 
(ลงชื่อ)           บุญมาก  ขาวสอาด   ประธานกรรมการ   

                          (นายบุญมาก  ขาวสอาด) 
                สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบางจาก หมูที่ ่4 

 
(ลงชื่อ)  ประสิทธิ์  เอ่ียมเทศ กรรมการ  (ลงชื่อ)  เทียน  ทองคล้ า   กรรมการ
         (นายประสิทธิ์  เอ่ียมเทศ)           (นายเทียน  ทองคล้ า) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก หมู่ที่ 6         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก หมู่ที่ 8 
 

 
  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางจาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 1)    

 
 

(ลงชื่อ)  ธนบูลย์  มีมาก  ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                                                 (นายธนบูลย์ มีมาก)                 
                         ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบางจาก 

 
 


