
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

ผู้มาประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 
1 นำยสมชัย  โพธิ์สำมต้น ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 

2 นำยสมนึก   สวนกัน    รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  

3 นำงกัลยำ  พ่ึงค ำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๒ 

๔ นำยสมนึก   ศรีดี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๓ 

5 นำยบุญภำ  แก้วสุก    สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๕   

6 นำงวำสนำ  เจริญสุข สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๕ 

7 นำยประเชิญ  กล่อมจิตร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๖ 

8 นำงปรำณี   คุ้มจั่น     สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๖ 

9 นำยอนุชำ  จินดำวณิชย์ 
 

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ/  
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 

ผู้ไม่มาประชุม    
          นำงน  ำค้ำง  คิดควร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๑     (ลำกิจ) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ข 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 

1 นำยบ ำรุง  โพธิ์ศิลำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ   

2 นำยวันชัย  ถึงสีปั้น รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ   

3 นำยไพโรจน์  ศรีดี เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ   

๔ นำงสำวศิริพร  ศิรินรเศรษฐ์ รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ   

๕ นำยอัครพล  กุศลสร้ำง หัวหน้ำส ำนักปลัด 

๖ นำงสำวอโณทัย  ทองสุข   ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

 
ผู้มำประชุม          ๙   คน   
ผู้ลำประชุม          ๑   คน    
ผู้ขำดประชุม         -   คน   
ผู้เข้ำร่วมประชุม    ๕   คน 
 

/เริม่ประชุม... 

 



-๒- 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
   เมื่อได้เวลำอันสมควร เลขำนุกำรสภำฯ ได้ตรวจรำยชื่อผู้มำประชุม พบว่ำครบองค์
ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธำนสภำฯ จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และประธำนสภำฯ ได้ด ำเนินกำรประชุม
ตำมระเบียบวำระ  ดังนี  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธำนสภำฯ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ  นำงน  ำค้ำง  คิดควร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน 
                      ต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๑  ได้ขอลำกิจเพ่ือพำมำรดำไปหำหมอ 
ที่ประชุม  รับทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ สมัย

วิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประธำนสภำฯ ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ได้ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลบำงเดื่อ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนำยน  
พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อได้ท ำส ำเนำรำยงำน กำร
ประชุมสภำซึ่งคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ส่งให้สมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้มีโอกำสตรวจดูได้ก่อนเวลำประชุมเพ่ือให้สภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รับรองรำยงำนกำรประชุม นั น มีท่ำนใดจะขอแก้ไข 
เกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุมหรือไม่ถ้ำไม่มีก็ถือว่ำที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบรับรอง จ ำนวน     ๖   คน 
-ไม่รับรอง จ ำนวน     -    คน 
-งดออกเสียง จ ำนวน     -    คน 

ประธำนสภำฯ ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ มติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 
ครั งนี  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ สมัย
วิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๖๒  โดยมีมติ
รับรอง  ๖  เสียง  ไม่รับรอง  -    เสียง  งดออกเสียง     -     เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๑๗   

ประธำนสภำฯ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปี
งบประมำณ  ๒๕๖๒ ครั งที่ ๑๗   จ ำนวน ๒ รำยกำร   ดังนี    
รายการที่ ๑ โอนเพิ่ม 
แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน   หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
 ประเภทรำยกำรค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรวำงท่อระบำยน  ำขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.00 เมตร ยำว 114.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ส ำเร็จรูป 
จ ำนวน 2 บ่อ และวำงท่อระบำยน  ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.50 เมตร ยำว 
40.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ส ำเร็จรูป จ ำนวน 1 บ่อ  สถำนที่ก่อสร้ำง หมู่ที่ 5 
ต ำบลบำงเดื่อ งบประมำณ364,000 บำท  

/โดยโอนลดจำก... 

 



-๓- 
โดยโอนลดจาก แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน   หมวดค่ำที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง ประเภทรำยกำรค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรวำงท่อ
ระบำยน  ำขนำดศูนย์กลำง 1.00 เมตร ยำว 114.00 เมตรพร้อมบ่อพัก คสล.
ส ำเร็จรูป จ ำนวน 2 บ่อ และวำงท่อระบำยน  ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.50 เมตร 
ยำว 40.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ส ำเร็จรูป จ ำนวน 1 บ่อ  สถำนที่ก่อสร้ำง หมู่
ที่ 5 ต ำบลบำงเดื่อ งบประมำณ364,000 บำท  เหตุผลความจ าเป็น เพ่ือให้ชื่อ
ของโครงกำรมีควำมถูกต้องและชัดเจน  
รายการที่ ๒ โอนเพิ่ม 

                                 แผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรประปำ  งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภทรำยกำรค่ำก่อสร้ำงสิ่ งสำธำรณูปโภค โครงกำรวำงท่อพีวีซี  ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 3.00 นิ ว ชนิดปลำยบำน(13.5) ยำว 940.00 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซี  สถำนที่ก่อสร้ำง  หมู่ที่  1 ต ำบลบำงเดื่อ งบประมำณ 
160,000.00บำท  โดยโอนลดจาก แผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรประปำ  งบ
ลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทรำยกำรค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
โครงกำรวำงท่อพีวีซี ขนำด ศก. 3.00 นิ ว ชนิดปลำยบำน(13.5) ยำว 795.00 
เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อพีวีซี   สถำนที่ก่อสร้ำง  หมู่ที่  1 ต ำบลบำงเดื่อ 
งบประมำณ 160,000.00บำท เหตุผลความจ าเป็น เพ่ือให้ชื่อของโครงกำรมี
ควำมถกูต้องและขัดเจน 

                                  กำรโอนงบประมำณครั งนี เป็นอ ำนำจของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 ข้อ ๒๗ กำรโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ 
ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ
สภำท้องถิ่น  

ประธำนสภำฯ    จึงขอมติที่ประชุมสภำในกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒   
ครั งที่ ๑๗ จ ำนวน ๒ รำยกำร  ท่ำนใดเห็นชอบให้อนุมัติขอให้ยกมือขึ นครับ 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ  จ ำนวน     ๖   คน 
-ไม่เห็นชอบ จ ำนวน      -   คน 
-ไม่ออกเสียง จ ำนวน      -   คน 

ประธำนสภำฯ ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ ที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ มีมติ
เห็นชอบให้อนุมัติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ครั งที่ 
๑๗ จ ำนวน ๒ รำยกำร โดยมีมตเิห็นชอบ  ๖  เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง  
-   เสียง 

 
/ระเบียบวำระที่ ๔... 

 
 



-๔- 
ระเบียบวาระท่ี ๔     ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                             บางเดื่อ  

วำระที่ 1 ขั นรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี ๒๕๖๓ ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี แจงเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมำย 
เลขำนุกำรสภำฯ -ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

๑.พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มำตรำ ๔๖ (๒) สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำม
เห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
มำตรำ ๘๗ บัญญัติไว้โดยมีสำระส ำคัญดังนี   
-งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้จัดท ำเป็นข้อบัญญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ตำมระเบียบและวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 
-เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีแล้ว ให้เสนอนำยอ ำเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นำยอ ำเภอพิจำรณำ
ให้ แล้วเสร็จภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงข้อบัญญัติดังกล่ำว 
-ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  สภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลต้องพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับร่ำงข้อบัญญัติ
นั น  
-ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรำยกำรหรือจ ำนวนในรำยกำรมิได้ แต่อำจ
แปรญัตติได้ในทำงลดหรือตัดทอนรำยจ่ำย ซึ่งมิได้เป็นรำยจ่ำยที่เป็นเงินส่งใช้ต้น
เงินกู้ ดอกเบี ยเงินกู้ หรือเงินที่ก ำหนดให้จ่ำยตำมกฎหมำย และในกำรพิจำรณำของ
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กำรเสนอ กำรแปรญัตติ หรือกำรกระท ำด้วยประกำร
ใดๆ ที่มีผลให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีส่วนไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดย
อ้อม ในกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยจะกระท ำมิได ้
๒. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๓ ก ำหนดว่ำร่ำงข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี   
(๑) หลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติ  
(๒) เหตุผลที่เสนอร่ำงข้อบัญญัติ  
กำรเสนอร่ำงข้อบัญญัติให้เป็นไปตำมแบบท้ำยระเบียบนี   
 

/ข้อ ๔๔ วรรคท้ำย... 
 



                                       -๔- 
ข้อ ๔๔ วรรคท้ำย กำรเสนอญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณให้เป็นไปตำมควำมใน
หมวด ๔ ว่ำด้วยงบประมำณ  

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 

นำยก อบต.บำงเดื่อ เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 
บัดนี ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ จะได้เสนอร่ำง
ข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่ออีก
ครั งหนึ่ง ฉะนั น ในโอกำสนี  คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อจึงขอ
ชี แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำร
และแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี  

  1. สถำนะกำรคลัง       
     1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

      ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 5 สิงหำคม พ.ศ.2562  องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงิน ดังนี  

 (1)รำยรับจริง จ ำนวน 23,930,507.51 บำท ประกอบด้วย 
                    หมวดภำษีอำกร จ ำนวน  669,069.00  บำท 
           หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต จ ำนวน  171,547.93 บำท 
                  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน จ ำนวน  97,364.30 บำท       

         หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ จ ำนวน 872,827.00 บำท  
             หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด   จ ำนวน 0.00 บำท 
  หมวดรำยได้จำกทุน จ ำนวน 0.00 บำท 
 หมวดภำษีจัดสรร จ ำนวน 12,194,623.28 บำท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 9,925,076.00 บำท 
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 30,400.00 บำท 
 (3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 17,892,137.72 บำท ประกอบด้วย  
 งบกลำง จ ำนวน 4,966,811.00  บำท 
                        งบบุคลำกร จ ำนวน  6,681,426.00 บำท 
                      งบด ำเนินงำน  จ ำนวน  4,671,995.97  บำท 
           งบลงทุน จ ำนวน 371,700.00บำท 
                              งบรำยจ่ำยอื่น  จ ำนวน 0.00 บำท 
      งบเงินอุดหนุน จ ำนวน1,200,204.75 บำท 
 (4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 
                                       30,400.00 บำท 
 (5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท 
 

/(6) รำยจ่ำยที่... 
 



                                       -๕- 
  (6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท 
 (7) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท 

จึงขอให้สมำชิกสภำ อบต.บำงเดื่อ ทุกท่ำนพิจำรณำตำมร่ำงข้อบัญญัติฯ ที่เสนอให้ที่  
ประชุมสภำฯ พิจำรณำนั น โดยละเอียดถี่ถ้วนด้วยครับ 

ประธำนสภำฯ ตำมที่นำยก อบต.บำงเดื่อ ได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติฯไปแล้วนั นและที่ประชุม ได้
พิจำรณำโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี แจงเกี่ยวกับข้อระเบียบ
กฎหมำย 

เลขำนุกำรสภำฯ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๗ ก ำหนดว่ำ ในกำรพิจำรณำญัตติร่ำงข้อบัญญัติวำระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภำ
ท้องถิ่นปรึกษำในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติและลงมติว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำง
ข้อบัญญัตินั นหรือไม่ หำกมีสมำชิกสภำท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรำย ห้ำมไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมำชิกสภำท้องถิ่นได้อภิปรำยในเรื่องนั นพอสมควรแล้ว 
ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรำยไปพอสมควรแล้ว ถ้ำสมำชิกสภำท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด
อภิปรำย เพ่ือให้ลงมติว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณหรือไม่  ต้องมี
สมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของสมำชิกสภำท้องถิ่นที่อยู่ในที่
ประชุม 

ประธำนสภำฯ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ท่ำนใดประสงค์จะอภิปรำย ขอเชิญยก
มือขึ นครับ 

นำยสมนึก  ศรีด ี          กระผม นำยสมนึก  ศรีดี  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่ ๓ ขอ 
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๓        อภิปรำย ในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๖๓ หน้ำที่ ๒๕   

โครงกำรอบรมกำรดแูลสุขภำพผู้สูงอำยุแบบองค์รวมตำมวิถีพอเพียง ตั งงบประมำณ
ไว้ ๙๐,๐๐๐ บำท จะเพียงพอกับค่ำใช้จ่ำยหรือไม่ 

นำยก อบต.บำงเดื่อ ได้ชี แจงเนื่องจำกจ ำนวนของกลุ่มเป้ำหมำยยังไม่สำมำรถก ำหนดได้แน่นอน เลยตั ง
งบประมำณไว้ก่อนแค่นี  เมื่อกลุ่มเป้ำหมำยมีจ ำนวนที่ชัดเจนแล้วอำจจะต้องมีกำร
โอนงบประมำณเพ่ิมเติม 

ประธำนสภำฯ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ท่ำนใดประสงค์จะอภิปรำยอีกหรือไม่ 
ถ้ำไม่มีท่ำนใดจะอภิปรำยร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปี พ.ศ. 25๖๓ 
หรือไม่  จึงได้ขอมติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ว่ำจะรับหลักกำร
แห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปี พ.ศ. 25๖๓  หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบ
ให้รับหลักกำร ขอเชิญยกมือขึ น 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ ำนวน   ๖   คน 
 -ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน    -   คน   
 -ไม่ออกเสียง  จ ำนวน    -   คน   

                             (มีมติรับหลักกำร  เวลำ  ๑๐.๒๕ น. )        
    /ประธำนสภำฯ... 

 



-๖- 

ประธำนสภำฯ ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ มติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ มี
มติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ เรื่ อง 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 25๖๓ โดยมีมติเห็นชอบ  ๖  เสียง ไม่รับรอง - 
เสียง งดออกเสียง  - เสียง เป็นอันว่ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ได้มีมติ
รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ. 25๖๓ ในเวลำ 
๑๐.๒๕ น. 

ที่ประชุม รับทรำบ 
ว ำ ร ะที่  2  ขั น แป รญั ตติ ร่ ำ ง ข้ อบั ญญั ติ ง บป ร ะมำณร ำยจ่ ำ ย  ป ร ะจ ำ ปี                        
25๖๓ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 

ประธำนสภำฯ   ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี แจงเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมำย 
เลขำนุกำรสภำฯ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๕  วรรคท้ำย ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว
ไม่ได้ และในกำรพิจำรณำวำระที่สอง ให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่ วโมงนับแต่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้ อบัญญัติ
งบประมำณนั น 
ข้อ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมกำรสำมัญ ประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่น มีจ ำนวนไม่
น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ ตำมข้อ ๑๐๕ (๓) ถือเป็นคณะกรรมกำร
สำมัญตำมข้อ ๑๐๓ (๑) จึงประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่น มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ
สำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๑๐๗ วิธีเลือกคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น ให้สมำชิกสภำท้องถิ่นเสนอชื่อ ในกรณี
ที ่ สมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่ำสองคน  
ข้อ ๑๐๙ กำรนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นครั งแรก ให้เป็น
หน้ำที่ของเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ให้คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือก
ประธำนกรรมกำรและเลขำนุกำรจำกกรรมกำรสภำท้องถิ่นคณะนั นๆ 
ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นจะก ำหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหำร
ท้องถิ่นสมำชิกสภำท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทรำบล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก ำหนดเวลำนัดประชุม 

ประธำนสภำฯ ตำมท่ีเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี แจงเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมำยแล้วนั น บัดนี จะเป็นกำร
เลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 25๖๓ ซึ่ง
ประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่น มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน จึงขอ
มติที่ประชุมว่ำจะให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติจ ำนวนกี่คน   

นำยบุญภำ  แก้วสุก       กระผม นำยบุญภำ  แก้วสุก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่ ๕  
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๕   ขอเสนอให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติจ ำนวนสำมคน โดยมีผู้รับรอง 

/ได้แก่... 
 



-๗- 

 ได้แก่ 1. นำยสมนึก  ศรีดี  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่ ๓
         ๒. นำงกัลยำ  พ่ึงค ำ  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่ ๒                   
ประธำนสภำฯ มีผู้ใดจะเสนอจ ำนวนคณะกรรมกำรแปรญัตติจ ำนวนอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใด

เสนอเป็นอย่ำงอ่ืน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จ ำนวนสำมคน ขอเชิญยกมือขึ น 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ ำนวน   ๖  คน 
 -ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน    -  คน   
 -ไม่ออกเสียง  จ ำนวน    -  คน   
ประธำนสภำฯ ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ มีมติเห็นชอบ

ให้มคีณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 25๖๓  
จ ำนวน 3 คน โดยมีมติเห็นชอบ  ๖  เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง  งดออกเสียง   -  
เสียง  

ที่ประชุม รับทรำบ 
ประธำนสภำฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี 25๖๓  คนที่ 1 
นำยสมนึก  ศรีด ี         กระผม นำยสมนึก  ศรีดี  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่  ๓   
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๓ ขอเสนอ นำงกัลยำ  พ่ึงค ำ  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่ ๒
   เป็นกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 25๖๓ คนที่ 1 

  โดยมีผู้รับรอง ได้แก่  
                          1. นำยบุญภำ  แก้วสุก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่ ๕                                                                 
   ๒. นำยประเชิญ  กล่อมจิตร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่ ๖                           
ประธำนสภำฯ ผู้ใดจะเสนอกรรมกำรแปรญัตติฯ  คนที่ 1 อีกหรือไม่ หำกไม่มี  ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ว่ำเห็นชอบให้ นำงกัลยำ  พ่ึงค ำ  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่ 
๒  เป็นกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ ๑ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ ำนวน   ๕  คน 
 -ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน    -  คน   
 -ไม่ออกเสียง  จ ำนวน    -  คน   
ประธำนสภำฯ ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ มีมติเห็นชอบให้  

นำงกัลยำ  พ่ึงค ำ  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่ ๒ เป็น
กรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ ๑ โดยมีมติเห็นชอบ  ๕ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออก
เสียง   -  เสียง 

ที่ประชุม รับทรำบ 
ประธำนสภำฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี 25๖๓  คนที่ ๒ 
 

/นำงกลัยำ... 
 



-๘- 
นำงกัลยำ  พึ่งค ำ          ดิฉัน นำงกัลยำ  พ่ึงค ำ  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่  ๒   
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๒ ขอเสนอ นำยบุญภำ  แก้วสุก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่ ๕
   เป็นกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 25๖๓ คนที่ ๒ 

  โดยมีผู้รับรอง ได้แก่  
                          1. นำยสมนึก  ศรีดี   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่ ๓                                                                 
   ๒. นำงปรำณี  คุ้มจั่น สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่ ๖                           
ประธำนสภำฯ ผู้ใดจะเสนอกรรมกำรแปรญัตติฯ  คนที่ ๒ อีกหรือไม่ หำกไม่มี  ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ว่ำเห็นชอบให้ นำยบุญภำ  แก้วสุก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่
ที่ ๕  เป็นกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 

มติทีป่ระชุม -เห็นชอบ จ ำนวน   ๕  คน 
 -ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน    -  คน   
 -ไม่ออกเสียง  จ ำนวน    -  คน   
ประธำนสภำฯ ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ มีมติเห็นชอบให้  

นำยบุญภำ  แก้วสุก  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่ ๕ เป็น
กรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ ๒ โดยมีมติเห็นชอบ  ๕ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออก
เสียง   -  เสียง 

ที่ประชุม รับทรำบ 
ประธำนสภำฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี 25๖๓  คนที่ ๓ 
นำยสมนึก  ศรีด ี         กระผม นำยสมนึก  ศรีดี  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่ ๓  
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๓         ขอเสนอ นำยประเชิญ  กล่อมจิตร  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ 
                               ที ่๖  เป็นกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 25๖๓ 
                                คนที่ ๓  โดยมีผู้รับรอง ได้แก่  
                          1. นำงวำสนำ  เจริญสุข   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่ ๕                                                                 
   ๒. นำงกัลยำ  พ่ึงค ำ   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่ ๒                           
ประธำนสภำฯ ผู้ใดจะเสนอกรรมกำรแปรญัตติฯ  คนที่ ๓ อีกหรือไม่ หำกไม่มี  ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ว่ำเห็นชอบให้   นำยประเชิญ  กล่อมจิตร     สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บำงเดื่อ หมู่ที่ ๖  เป็นกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ ๓ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ ำนวน   ๕  คน 
 -ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน    -  คน   
 -ไม่ออกเสียง  จ ำนวน    -  คน   
ประธำนสภำฯ ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ มีมติเห็นชอบให้  

นำยประเชิญ  กล่อมจิตร   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่ ๖ เป็น
กรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ ๓ โดยมีมติเห็นชอบ  ๕ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออก
เสียง   -  เสียง 

 
/ที่ประชุม... 



-๙- 
ที่ประชุม รับทรำบ 
ประธำนสภำฯ  ขอประกำศว่ำคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี                              

25๖๓  ประกอบไปด้วย 
  1. นำงกัลยำ  พ่ึงค ำ  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่ ๒  เป็น

คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 25๖๓  คนที่ 1   
2 . นำยบุญภ ำ  แก้ ว สุ ก  สม ำชิ กสภำองค์ ก ำ รบริ ห ำ รส่ วนต ำ บลบำ ง เ ดื่ อ                         
หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี    
25๖๓ คนที่ 2   
๓. นำยประเชิญ  กล่อมจิตร   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ หมู่ที่ ๖
เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   25๖๓  คน
ที่ 3   

ที่ประชุม รับทรำบ 
 กำรพิจำรณำก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ประธำนสภำฯ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี แจงเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมำย 
เลขำนุกำรสภำฯ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๙ ก ำหนดว่ำ  ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถิ่นลงมติรับหลักกำรแล้ว ถ้ำจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งร่ำงข้อบัญญัตินั นไป
ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียดและที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะต้อง
ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติด้วย  

ประธำนสภำฯ เมื่อเรำได้คณะกรรมกำรแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
                               พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว ต่อไปคณะกรรมกำรดังกล่ำว  จะได้ด ำเนินกำรประชุมแปรญัตติฯ 
                               แล้ว เสนอให้สภำฯทรำบและเสนอสภำฯ  ด ำเนินกำรในวำระท่ี ๓  ขั นลงมติ ต่อไป 
เลขำนุกำรสภำฯ จึงขอก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ โดยไม่น้อยกว่ำ 

๒๔ ชั่วโมง นับตั งแต่ที่ประชุมสภำได้มีมติในกำรรับหลักกำร โดยก ำหนดระยะเวลำ
กำรเสนอค ำแปรญัตติ ตั งแต่ วันที่  ๙   สิงหำคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่  ๑๑   สิงหำคม 
๒๕๖๒  ในเวลำ  08.30 - 16.30 น. รวมระยะเวลำเท่ำกับ ๒๔ ชั่วโมง  โดยเสนอ
ค ำแปรญัตติได้ท่ีห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 

ประธำนสภำฯ ตำมที่เลขำนุกำรสภำ เสนอมำแล้วนั น สมำชิกทุกท่ำนเห็นด้วยตำมที่ก ำหนด
ระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติ จ ำนวน  ๓  วัน คือ วันที่  ๙   สิงหำคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่  
๑๑  สิงหำคม ๒๕๖๒  ผมขอให้ยกมือขึ นพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ ำนวน   ๖   คน 
 -ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน    -   คน   
 -ไม่ออกเสียง  จ ำนวน    -   คน   

/ประธำน.. 
. 



-๑๐- 
ประธำน เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแล้ว จะต้องเสนอร่ำงข้อบัญญัตินั นตำมร่ำง

เดิมหรือตำมที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั งรำยงำนและบันทึกควำมเห็นยื่นต่อ
ประธำนสภำฯ ส่งรำยงำนบันทึกควำมเห็นให้แก่สมำชิกสภำไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจำรณำในวำระที่สำม  

 เลขำนุกำรสภำ อบต. นัดประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ 
ประธำนสภำฯ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๐๙ กำรนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นครั งแรก ให้เป็น
หน้ำที่ของเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น  

                               ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ นัดประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
เลขำนุกำรสภำฯ ขอนัดประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ครั งแรก ในวันนี  เวลำ ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง

ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 
ที่ประชุม รับทรำบ 
ประธำนสภำ ฯ เพ่ือให้เป็นไปตำมเวลำในสมัยประชุม จึงขอให้คณะกรรมกำรแปรญัตติเสนอร่ำง

ข้อบัญญัติพร้อมทั งรำยงำนและบันทึกควำมเห็นต่อประธำนสภำฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๒  
สิงหำคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้ประธำนสภำฯ ส่งรำยงำนบันทึกควำมเห็นให้แก่สมำชิกสภำฯ 
ในวันวันจันทร์ที่ ๑๒  สิงหำคม ๒๕๖๒ และขอแจ้งก ำหนดนัดประชุมสภำสมัยที่ ๓ 
ครั งที่ ๒ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือพิจำรณำวำระที่สองขั นแปรญัตติ และพิจำรณำ
วำระที่สำมขั นตรำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันพุธที่ 
๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๒ และให้สมำชิกทุกท่ำนประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในพื นที่ทรำบ
โดยทั่วกัน  

ระ เบี ยบวาระที่  ๕    ญัตติ นายกองค์ การบริหารส่ วนต าบลบาง เดื่ อ  เ รื่ อ ง  การประกาศใช้                          
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ประธำนสภำ ฯ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ได้ประกำศใช้ แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนำยน  ๒๕๖๒  ตำม
ประกำศที่แจกให้สมำชิกสภำฯ ทรำบไปแล้วนั น มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะซักถำม
หรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอปิดประชุม   

                   
ปิดประชุม เวลำ ๑๐.๔๕ น. 
 

ลงชื่อ                        ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
                               (นำยอนุชำ  จินดำวณิชย์) 
                ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 

/คณะกรรมกำรตรวจ... 

 



-๑๑- 

 
      คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
   แล้ว 
 
        ลงชื่อ                 ผู้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                 (นำงน  ำค้ำง   คิดควร) 
                 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่ ๑ 
 
                                                ลงชื่อ                 ผู้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม      
                                                                (นำงกัลยำ   พ่ึงค ำ) 
                                               สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่ ๒ 
 
                                              ลงชื่อ                 ผู้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม      
                                                          (นำงวำสนำ       เจริญสุข) 
                                              สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่ ๕ 
                                        คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำฯ อบต.บำงเดื่อ 
 
                สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ได้รับรองรำยงำนกำรประชุมนี  ในกำรประชุมสภำองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔      
 
 
                                                   ลงชื่อ               ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                               (นำยสมชัย โพธิ์สำมต้น) 
        ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 

      
 

 
 
 
 


