
         
รายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2 ประจ าปี  2563 

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ชั้น 3  

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงผู้ม าประชุมว่าครบองค์ประชุมแล้ว           
จึงให้สัญญาณ เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม และเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางเสาธง จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย เพื่อด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  

วาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

   - ไม่มี- 

วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองการรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2563 เมื่อวันอังคารที ่4 สิงหาคม พ.ศ.2563 

นายณรงค์  พูนสิน ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 1  
ประธานสภา ฯ  ประจ าปี 256 3 เมื่อวัน อังคาร ที่ 4 สิงหาคม  256 3 ว่ามีข้อความใด             
ต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกห รือไม่ .. . .( ไม่มี ).. .ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นควร               
รับรองรายงานการประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวัน อังคาร ที่ 4                        
สิงหาคม 2563 หรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  รับรอง  27  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน มีสมาชิกสภาฯ ท่าน ใด มีความเห็น ไม่ รับรองรายงานการประชุม สภา    
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 256 3 เมื่อวัน อังคาร ที่ 4                    
สิงหาคม 2563 หรือไม ่ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม - ไม่มี - 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ .ศ .2563  เมื่อ วัน อังคาร ที่ 4 สิงหาคม  2563                          
   โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

  รับรอง     27  เสียง 
  ไม่รับรอง     -   เสียง 
  งดออกเสียง  3  เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ) 

วาระท่ี 3... 
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วาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
 - ไม่มี - 

วาระท่ี 4  เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี - 

วาระท่ี 5   เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
         เพื่อพิจารณา 
 5.1 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  
 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระท่ี 2,3) 

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฏหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  พ.ศ.๒๕๔๗  หมวด ๓ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี ๒ ให้ปรึกษา 
เรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้วไม่ให้เสนอ ขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไป
แล้วขั ดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งห รือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มี การแปรญัตติในเรื่อง
ใหม่ข้ึนอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่ าวแล้ว การพิจารณา          
เฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงั บไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็ นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไปสภาท้องถิ่น
อาจจะลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้   
- ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลบางเสาธงรับร่างข้อบัญญัติ องค์การ บริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแป รญัตติ 
จ านวน  7 ท่าน ซึ่งได้มีการประชุมพิจารณาเมื่อวั นจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม  ๒๕63 ไปแล้ว  จึงขอเชิญ       
นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 ซึ่งเป็นประธาน คณะกรรมการแปรญัตติ  ชี้แจง
รายละเอียดการแปรญัตติให้ที่ประชุมสภาพิจารณาครับ 

นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนาย นิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร  สมาชิกฯ 
ประธานคณะกรรมการฯ หมู่ที่ 14 ผมขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ได้คัดเลือกผมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และในที่ประชุมได้คัดเลือก นายพิมล จุ้ยมณี เป็นเลขานุการฯ ผมขอรายงานผล
การประชุมแปรญัตติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่ วนต าบลบางเสาธง 
เวลา 10.00 น. มีระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการพิจารณา 3.1 เรื่อง การแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล บางเสาธง  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564 ตามท่ีสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและได้มอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือพิจารณาให้
เสร็จสิ้นตามร่างข้อบัญญัติฯ  ที่ได้แจกไป และก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนต าบลบางเสาธง 
ยื่นเสนอค าแปรญัตติภายในวั นที่ 5-7 สิงหาคม  2563 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 นั้น และการ
พิจารณาในครั้งนี้ ไม่มีสมาชิกสภาฯ ยื่นเสนอค าแปรญัตติภายในเวลาที่ก าหนดแต่อย่างใด  และ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ร่วม กัน พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนที่ 1... 
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ส่วนที่ 1 ค าแถลงประกอบ งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ.2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเสาธง มติที่ประชุมไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม 
ส่วนที่ 2 ตัวบทบัญญัติในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ต าบลบางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ร่วมกันพิจารณา มติที่ประชุมไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม  
ส่วนที่ 3 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานต่างๆ ของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
บางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว 
มติที่ประชุมไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม  และมีมติเห็นชอบ 6 เสียง ให้คงร่างเดิม ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมอบให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล บางเสาธง เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ตามระเบียบ 
ต่อไป    จึงน าเรียนที่ประชุมสภาฯ ครับ 

 นายณรงค์  พูนสิน ตามท่ี นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 ประธานคณะกรรมการ    
 ประธานสภา ฯ  แปรญัตติได้รายงานการ ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ องค์การ

บริหารส่วนต าบลบางเสาธง  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 
10 สิงหาคม 2563 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม ่ 

มติที่ประชุม  -  ไม่มี -  

นายณรงค์ พูนสิน ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านใด เห็นด้วย ตามท่ีประธานคณะกรรมการ            
ประธานสภาฯ  แปรญัตติรายงานผลฯ ขอให้สมาชิกฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย 27  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ท่านใดไม่เห็นด้วยตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลฯ          
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม  -  ไม่มี - 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นด้วยในการพิจารณา 
ประธานสภาฯ  ร่างข้อบัญญัต ิวาระท่ี 2 โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  27  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยในการพิจารณาร่างข้อบัญญัต ิวาระท่ี 2 
ประธานสภาฯ  โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม - ไม่มี - 

 

 

นายณรงค.์.. 
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นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป มติที่ประชุมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัต ิวาระท่ี 2 ดังนี้ 
ประธานสภาฯ เห็นด้วย    27  เสียง 

  ไม่เห็นด้วย    -   เสียง 
  งดออกเสียง  3  เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ) 

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ประธานสภา ฯ  ท้องถิ่นพ .ศ.๒๕๔๗ หมวด ๓ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๓  
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระ
ที่ ๓ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นควรว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมในวาระที่ 3 ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง   
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือไม่ ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นพ้น         
ศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   27   เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไมเ่ห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม -  ไม่มี - 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปมติ ที่ประชุมในวาระที่ 3 มีมติ เห็น ชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ  องค์การ บริ หาร ส่วน ต าบล บางเสาธง  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
   เห็นชอบ    27  เสียง 

  ไมเ่ห็นชอบ    -  เสียง 
  งดออกเสียง  3  เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ) 

วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
   - ไม่มี- 

นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  

มติที่ประชุม - ไม่มี - 

นายณรงค์  พูนสิน ถ้าไม่มี ขอเชิญ นายเกษม แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
ประธานสภาฯ  ได้กล่าวกับสมาชิกครับ 

 

นายเกษม... 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


