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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 
นางกนกวรรณ   สลีวงศ์ 
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 
กนกวรรณ   สลีวงศ์ 
พยอม    เทพเทศ 
เทียน  ทองคล้ า 
ธัญพร  รัตนกุสุมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ประจ าปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
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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 
 
เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว  นายธนบูลย์  มีมาก เป็นประธานในการประชุม
และได้เป็นผู้ทีจุ่ดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดประชุม 

      
นายธนบูลย์  มีมาก     วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562  (ครั้งที่ 2) 
(ประธานสภาฯ) ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีก าหนด 15 วัน  ในระหว่างวันที่ 
1-15 สิงหาคม  2563  จึงท าการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ในวันที่ 
15 สิงหาคม  2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล บางจาก   
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- สมัยสามัญ สมัยที ่3 ประจ าปี พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม 
2563  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
4.1 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 (วาระท่ี 2  
ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ขั้นการลงมต)ิ  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี)  

 

 

/ต่อไป... 
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   ต่อไปขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563  (ครั้งที่ 2 ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายธนบูลย์  มีมาก  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  สมัยสามัญ  
   สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)  เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม 2563  
 

นายธนบูลย์  มีมาก       ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา  
(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ว่ามีข้อผิดพลาด ประการใด
หรือไม่  ถ้าดูแล้วผิดพลาดจะได้ใช้มติของสภาฯ เพื่อท าการแก้ไข ให้ถูกต้อง  ขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาฯ   ได้ท าการตรวจครับ หากมีการตกหล่นในสาระส าคัญตรงไหนก็แจ้งให้สภาฯ 
ทราบครับ จะได้ท าการแก้ไขให้ครับ ถ้าไม่มี... ผมขอรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 13 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ)  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
     3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  (วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ขั้นการลงมติ)  
 

นายธนบูลย์ มีมาก  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากเป็นผู้เสนอญัตติ ร่างข้อบัญญัติ 
(ประธานสภาฯ) งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และก่อนที่จะด าเนินการพิจารณาใน

วาระต่อไป ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ครับ 

น.ส.ธัญพร  รัตนกุสุมภ์   เรียนท่านประธานสภา อบต., รองประธานสภา อบต., สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน,  
(เลขานุการสภาฯ) ท่านนายก อบต. พร้อมคณะผู้บริหาร และสวัสดีผู้อ านวยการกองทุกกอง   ตามที่สภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือพิจารณาค าเสนอ
แปรญัตติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากไปแล้วและตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ.2554) 

   ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน และให้คณะกรรมการแปร
ญัตติร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ        
ที่เก่ียวกับรายงานนั้น 

/ ข้อ 51... 
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   ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

    
นายธนบูลย์ มีมาก  ตามท่ีท่านเลขาสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ล าดับต่อไป ขอเชิญ 
(ประธานสภาฯ) ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานการแปรญัตติ ครับ   

 
  

นายบุญมาก  ขาวสอาด ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง  
(ประธานคณะกรรมการฯ) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 

2563 และมีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 จนถึง
วันที่ 12 สิงหาคม 256 3 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. นั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากหรือผู้บริหารฯ ท่านใด ยื่นเสนอค าแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติยืนยันตามร่างฉบับเดิม รายละเอียด
ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติที่จัดส่งให้สมาชิกทุกท่าน
ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุมฯ ไปแล้ว ครับ 

 
นายธนบูลย์ มีมาก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
(ประธานสภาฯ) (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติม

รายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค า
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ ตามมติ
คณะกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 

  ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ครับ 

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

นายธนบูลย์ มีมาก  ผมขอมติว่าท่านใดเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
(ประธานสภาฯ) งบประมาณ พ.ศ.2564  ผ่านวาระท่ี 2 ครับ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  จ านวน  13  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  จ านวน  0  เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
 

/ นาย... 
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นายธนบูลย์ มีมาก  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ) รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 2 แล้ว ต่อไปเป็นการ พิจารณาในวาระท่ี 

3 ขั้นการลงมติ ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ 
 งบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านวาระท่ี 2 ครับ 
 
น.ส.ธัญพร  รัตนกุสุมภ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.      
(เลขานุการสภาฯ) 2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)  

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุสมควร 

.ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ 
 

นายธนบูลย์ มีมาก  ตามท่ีท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ได้ชี้แจงระเบียบที่  
(ประธานสภาฯ) เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วนั้น ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม่ครับ... 
 
มติที่ประชุม มีมติเห็นเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2564 
 เห็นชอบ  จ านวน  13  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  จ านวน  0  เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
นายธนบูลย์ มีมาก  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ    
(ประธานสภาฯ) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 แล้ว ขั้นตอนต่อไปกระผมจะน าร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอท่านนายอ าเภออู่ทอง เพื่อ
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี  
   - ไม่มี 
 
นายธนบูลย์ มีมาก สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดสอบถาม  
 
 
 
 

/นาย... 
 



- ๖ - 
 

นายธนบูลย์ มีมาก  เมื่อท่ีประชุมสภาฯ ไม่มีผู้ประสงค์ที่จะเสนอหรือสอบถามอีก ผมขอปิดการประชุม
(ประธานสภาฯ)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 2)  
                              และขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ 
 

ปิดประชุม   เวลา  16.00  น. 
 

(ลงชื่อ)              ธัญพร  รัตนกุสุมภ์     ผู้จดรายงานการประชุม  
                   ( นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์ ) 
                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
 
  คณะกรรมการฯ ได้มาตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 2) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม  2563    

 
   (ลงชื่อ)             บุญมาก  ขาวสอาด  ประธานกรรมการ  

                               (นายบุญมาก  ขาวสอาด) 
                สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบางจาก หมูที่ ่4 

 
(ลงชื่อ)         ประสิทธิ์  เอี่ยมเทศ  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 2)    

 
   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


