
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป% พ.ศ. 2564  
วันท่ี 16  สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. 

ณ ห0องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สมาชิกสภาฯ ท่ีมาประชุม  
 

1. นายบัณฑิต เบ�าคํา ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
2. นายสุเทพ อุปฌาย� รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
3. นายชาญชัย แสนสีมล สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 3 
4. นายป/ยะ เพชรพัฒนมงคล สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 3 
5. นายอู�ทอง สีดาดาน สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 4 
6. นายชาญชัย น�อยหว�า สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 4 
7. นายมนัส พลศักด์ิ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 5 
8. นายดวง ปริมาตัง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 7 
9. นายสําเรียง เรืองฤาหาร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 7 

10. นางนุสสรณ� เต็มตาวงษ� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 8 
11. นายบุญถ่ิน บุตรดี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 8 
12. นายสามารถ ขันทะโคตร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 9 
13. นายนัฐพล น�อยจันทร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 10 
14. นายสหสันต� ต�นเกตุ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 10 
15. นายวิทยา   อาษากิจ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 11 
16. นายบุญเพ็ง วงศ�ศรี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 12 
17. นางบุญเพ็ง ลักษณะเปBCย สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 12 

 

สมาชิกสภาฯ ท่ีมาประชุม  จํานวน  17  คน  
สมาชิกสภาฯ ท่ีลาประชุม  จํานวน   1    คน   
สมาชิกสภาฯ ท่ีขาดประชุม จํานวน   -    คน 
ผู�เข�าร�วมประชุม    จํานวน  9    คน 
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ผู0เข0าร�วมประชุม 

1 นายอําพันธ� อรัญปFกษ� นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
2 นายบุญโจม แสนสีมล รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
3 นายพลาม จันทะสี เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
4 นายป/ยวิทย�  โชติเกียรติ รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  
5 นายทศพร   ทันแล�ว หัวหน�าสํานักงานปลัด 
6 นายสมชาย  คําควร ผู�อํานวยการกองช�าง 
7 นายธวัชชัย  ใบภักดี ผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8 นางสุฎารัตน�  ศิริจันทร� ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
9 นายบุญมี   ศูนยราช นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ  
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  
เม่ือท่ีประชุมพร�อมแล�ว นายบัณฑิต เบ�าคํา ประธานสภาองค�การบาริหารส�วนตําบลบงเหนือ ได�ตรวจ  

และนับจํานวนผู�เข�าร�วมประชุม ปFจจุบันสภาองค�การบาริหารส�วนตําบลบงเหนือ มีสมาชิกสภาฯ ท้ังหมด          
จํานวน 18 คน  วันนี้มาประชุมจํานวน 17 คน ลาประชุม 1 คน ดังนั้นถือว�าครบองค�ประชุมแล�ว จึงได�กล�าวเป/ด
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปB พ.ศ. 2564 และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ0งให0ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1 การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3       

ประจําปB พ.ศ. 2564 
 - เรียนท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ คณะผู�บริหาร หัวหน�าส�วน

ราชการ และผู�เข�าร�วมรับฟFงการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือทุกท�าน 
วั นนี้ เ ปM นกา รประชุ มสภาองค� ก า รบริ ห า รส� วน ตํ าบลบง เหนื อ  ส มั ยส า มัญ                  
สมัยท่ี 3 ประจําปB พ.ศ. 2564 ซ่ึงตามประกาศเรียกประชุมสาภาฯ กําหนดไว�ต้ังแต�
วันท่ี 10 - 24  สิงหาคม 2564 และตามหนังสือนัดประชุมสภาฯ นั้น ได�นัดประชุม
ต้ังแต�วันท่ี 16 - 24  สิงหาคม  2564 เปMนเวลา 7 วัน  ซ่ึงวันนี้เปMนการประชุมวันแรก 
เพ่ือพิจารณาร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2565  ร�าง
ข�อบัญญัติว�าด�วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ...... และร�างข�อบัญญัติว�าด�วยการ
ควบคุมกิจการท่ีเปMนอันตรายต�อสุขภาพ  พ.ศ. ...... 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล0ว 
ประธานสภาฯ  - รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 เม่ือวันท่ี 13 - 14 กรกฎาคม       

พ.ศ. 2564 ซ่ึงรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล�าว คณะกรรมการตรวจรายงาน        
การประชุมฯ ได�ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมแล�ว จึงขอให�สภาฯ          
ร�วมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก�อนลงมติรับรองมีสมาชิกสภาฯ ท�านใดจะขอเปลี่ยนแปลง
แก�ไขอย�างไรขอเชิญครับ  

ท่ีประชุม  - ไม�มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดขอแก�ไขเปลี่ยนแปลง  จึงมีมติรับรองรายงานการประชุม 
    รับรอง              17 เสียง 
    ไม�รับรอง             - เสียง 
    งดออกเสียง          - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  
   - ไม�มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติเพ่ือพิจาณา  
   4.1 เพ่ือพิจารณาร�างข0อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป%งบประมาณ          

  พ.ศ. 2565 

   ข้ันรับหลักการ 
ประธานสภาฯ   - ตามท่ีท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เปMนผู�เสนอญัตติ ร�างข�อบัญญัติ

  งบประมาณรายจ�าย ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2565 และก�อนท่ีจะดําเนินการ     
  ขอให�ท�านเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบและกฎหมายวิธีการจัดทํางบประมาณและ
  ข้ันตอนการพิจารณา ให�ท่ีประชุมสภาฯ ทราบ 

เลขานุการสภาฯ   - เรียนท�านประธานสภาฯ ท�านสมาชิกสภาฯ คณะผู�บริหาร หัวหน�าส�วนราชการ และ
  ผู�เข�าร�วมประชุมทุกท�าน ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการพิจารณาร�างงบประมาณรายจ�าย 
  ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ ผมขอชี้แจง
  ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ครับ  

   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 ข�อ 23  ให�เจ�าหน�าท่ี
งบประมาณทําการพิจารณา ตรวจสอบวิเคราะห� และแก�ไขงบประมาณในชั้นต�น      
แล�วเสนอต�อคณะผู�บริหารท�องถ่ิน เม่ือคณะ ผู�บริหารท�องถ่ิน ได�พิจารณาอนุมัติให�ต้ังเงิน
งบประมาณยอดใด เปMนงบประมาณประจําปB แล�วให�เจ�าหน�าท่ีงบประมาณรวบรวม และ
จัดทําเปMนร�างงบประมาณรายจ�ายประจําปB เสนอต�อคณะผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือคณะ
ผู�บริหารท�องถ่ินได�นําเสนอต�อสภาท�องถ่ิน ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม ของทุกปB 

    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน       
  พ.ศ. 2547 ข�อ 45  (วรรคสาม) ญัตติร�างข�อบัญญัติท่ีประชุมสภาท�องถ่ินต�องพิจารณา
  เปMนสามวาระ โดยญัตติร�างข�อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม�ได� 
  และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให�กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว�ไม�น�อยกว�า
  ย่ีสิบสี่ชั่วโมงนับแต�สภาท�องถ่ินมีมติรับหลักการแห�งร�างข�อบัญญัติงบประมาณนั้น  

    ข�อ 47 ในการพิจารณาญัตติร�างข�อบัญญัติวาระท่ี 1 ให�ท่ีประชุมสภาท�องถ่ิน
  ปรึกษาในหลักการแห�งร�างข�อบัญญัติ และลงมติว�าจะรับหลักการแห�งร�างข�อบัญญัตินั้น
  หรือไม� หากมีสมาชิกสภาท�องถ่ินประสงค�จะอภิปรายห�ามไม�ให�ลงมติก�อนท่ีสมาชิกสภา
  ท�องถ่ินได�อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล�ว  เพ่ือประโยชน�แก�การพิจารณาร�างข�อบัญญัติ  
  การพิจารณาวาระท่ี 1 สภาท�องถ่ินอาจจะให�คณะกรรมการสภาท�องถ่ิน พิจารณาก�อน
  รับหลักการก็ได�  
   ข�อ 49 ญัตติร�างข�อบัญญัติท่ีสภาท�องถ่ินลงมติรับหลักการแล�ว ถ�าจะต�องส�งให�

 คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให�ประธานสภาท�องถ่ินส�งร�างข�อบัญญัตินั้น ไปให�
 คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาจะต�องกําหนด
 ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติด�วย ภายในระยะเวลาเสนอคํา
แปรญัตติท่ีสภาท�องถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู�บริหารท�องถ่ินหรือสมาชิกสภาท�องถ่ิน
ผู�ใด เห็นควรจะแก�ไขเพ่ิมเติมร�างข�อบัญญัติก็ให�เสนอคําแปรญัตติล�วงหน�าเปMนหนังสือ 
โดยให�แปรญัตติเปMนรายข�อและเสนอ ต�อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีท่ี
สมาชิกสภาท�องถ่ินเปMนผู�แปรญัตติ จะต�องมีสมาชิกสภาท�องถ่ินรับรองเช�นเดียวกับการ
เสนอญัตติ  
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   ข�อ 50 เ ม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได�พิจารณาแล�ว จะต�องเสนอร�าง 
 ข�อบัญญัตินั้นตามร�างเดิม และตามท่ีมีการแก�ไขเพ่ิมเติม พร�อมท้ังรายงานและบันทึก 
ความเห็นย่ืนต�อประธานสภาท�องถ่ินรายงานนั้นอย�างน�อยจะต�องระบุว�าได�มีหรือไม�มี 
การแก�ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข�อใดบ�าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเก่ียวด�วยการแปรญัตตินั้นเปMนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด�วย และให�ประธานสภาท�องถ่ินส�งรายงานนั้นแก�
สมาชิกสภาท�องถ่ินไม�น�อยกว�าย่ีสิบสี่ชั่วโมง ก�อนวันประชุมพิจารณาเว�นแต�กรณีต�อง
พิจารณาเปMนการด�วน  

   ให�คณะกรรมการแปรญัตติไปร�วมประชุมสภาท�องถ่ินด�วย เพ่ือแถลงประกอบ
  รายงานหรือชี้แจงข�อสงสัยต�างๆ เก่ียวกับรายงานนั้น  
   ข�อ 51 ในการพิจารณาร�างข�อบัญญัติวาระท่ีสอง ให�ปรึกษาเรียงตามลําดับ    
  ข�อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก�ไขเท�านั้น เว�นแต�ท่ีประชุม
  สภาท�องถ่ินจะได�ลงมติเปMนอย�างอ่ืน ถ�าท่ีประชุมสภาท�องถ่ินลงมติเห็นด�วย กับคําแปร
  ญัตติหรือเห็นด�วยกับการแก�ไขในข�อใดแล�ว ไม�ให�เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ     
  ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ�าข�อความในข�อใดท่ีได�มีมติไปแล�วขัดแย�งกันหรือบกพร�อง 
  ในสาระสําคัญท่ีประชุมสภาท�องถ่ินจะลงมติให�ส�งปFญหานั้นไปให�คณะกรรมการแปร
  ญัตติพิจารณาใหม�เฉพาะท่ีขัดแย�งหรือบกพร�องก็ได� โดยไม�ให�มีการแปรญัตติในเรื่องใหม�
  ข้ึนอีกในกรณีท่ีมีมติส�งปFญหาไปให�คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม�ดังกล�าวแล�ว     
  การพิจารณาเฉพาะข�อนั้นๆ เปMนอันระงับไว�ก�อนแต�ถ�าไม�เปMนการขัดข�องท่ีจะพิจารณา
  ข�ออ่ืนๆ ต�อไป สภาท�องถ่ินอาจลงมติให�พิจารณาจนจบร�างข�อบัญญัติก็ได� ถ�าข�อขัดแย�ง
  หรือข�อบกพร�องตามวรรคสาม เกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียว ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินจะ
  ลงมติให�ดําเนินการตาม ความในวรรคสามก็ได� เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได�ย่ืน
  รายงานการพิจารณาข�อท่ีได�ระงับไว�นั้น ตามวรรคสามแล�วให�ประธานสภาท�องถ่ิน      
  ส�งรายงานนั้นให�แก� สมาชิกสภาท�องถ่ินไม�น�อยกว�าย่ีสิบสี่ชั่วโมงก�อนวันนัดประชุมเว�น
  แต�กรณี ต�องพิจารณาเปMนการด�วนในการ ประชุมต�อวาระท่ีสองให�ท่ีประชุมสภาท�องถ่ิน   
  ลงมติเฉพาะข�อท่ีได�ระงับไว�เท�านั้น  
   ข�อ 52 การพิจารณาร�างข�อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม�มีการอภิปรายเว�นแต�      
  ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินจะได�ลงมติให�มีการอภิปรายถ�ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา  
  วาระนี้ให�ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินลงมติว�าจะให�ตราเปMนข�อบัญญัติหรือไม� 

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ นําเสนอร�างงบประมาณรายจ�าย 
 ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น ซ่ึงวันนี้เปMนการพิจารณาในข้ันรับหลักการ   
 ผมขอเรียนเชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ นายอําพันธ� อรัญปFกษ�    
 ได�กล�าวคําแถลงและชี้แจงรายละเอียดร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปB
 งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  
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นายก อบต.บงเหนือ - กราบเรียนท�านประธานสภาท่ีเคารพและท�านสมาชิกสภาฯ ผู�ทรงเกียรติทุกๆ ท�าน 
บัดนี้ถึงเวลาท่ีผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ จะได�เสนอร�างข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยความเห็นชอบของสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  และขอให�สมาชิกสภาฯ ทุกท�านพิจารณาเอกสาร
ร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบ  ดังนี้ 

 หลักการและเหตุผล 
 หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง
 ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2541 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) ข�อ 23 กําหนดให�เจ�าหน�าท่ี
 งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห� และแก�ไขงบประมาณในชั้นต�น
 แล�วเสนอต�อคณะผู�บริหารท�องถ่ิน  เม่ือคณะผู�บริหารท�องถ่ินได�พิจารณาอนุมัติให�ต้ัง
 งบประมาณยอดใดเปMนงบประมาณ ประจําปBแล�วให�เจ�าหน�าท่ีงบประมาณรวบรวม และ
 จัดทําร�างงบประมาณรายจ�ายเสนอ ต�อคณะผู�บริหารท�อง ถ่ิน อีกครั้ งหนึ่ ง เ พ่ือคณะ
 ผู�บริหารท�องถ่ินได�นําเสนอต�อสภาท�องถ่ิน ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม  ของทุกปB 

 งบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน  จํานวนเงิน 62,900,00 บาท 
 โดยแยกรายละเอียดออกตามแผนงาน ได0ดังนี้  
      1. ด0านการบริหารท่ัวไป  
      1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป   จํานวนเงิน 12,202,344 บาท  
      2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน   จํานวนเงิน 1,706,080 บาท 
 2. ด0านบริการชุมชนและสังคม 
      1) แผนงานการศึกษา    จํานวนเงิน 14,711,006 บาท  
      2) แผนงานสาธารณสุข    จํานวนเงิน 1,498,700 บาท  
      3) แผนงานสังคมสงเคราะห�   จํานวนเงิน 1,560,500 บาท  
      4) แผนงานเคหะและชุมชน    จํานวนเงิน 1,575,000 บาท  
      5) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน  จํานวนเงิน 260,000 บาท  
      6) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวนเงิน 210,000 บาท  
 3. ด0านการเศรษฐกิจ  
      1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   จํานวนเงิน 10,293,500 บาท  
      2) แผนงานการเกษตร    จํานวนเงิน 20,000 บาท  
 4. ด0านการดําเนินงานอ่ืน  
      1) แผนงานงบกลาง    จํานวนเงิน 18,862,870 บาท  
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 เหตุผล 
   เพ่ือใช�ในการดําเนินงานตามนโยบายของนายกองค�การบริหารส�วนตําบล      
  บงเหนือท่ีได�วางแผนไว�ตามแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล ตลอดปBงบประมาณ 
  พ.ศ. 2565 จึงเสนอร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปBงบประมาณ         
  พ.ศ. 2565 เพ่ือให�สมาชิกสภาฯ พิจารณาเห็นชอบต�อไป 
   สําหรับรายละเอียดประมาณการรายจ�ายท่ัวไป ประจําปBงบประมาณ 2565    
  องค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ ได�ประมาณการรายรับ โดยแยกได�ดังนี้     

   หมวดภาษีอากร 
        - ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร�าง   จํานวนเงิน  30,000 บาท  
        - ภาษีปVาย    จํานวนเงิน   20,000 บาท 

   หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต  
   - ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จํานวนเงิน  2,000 บาท  
   - ค�าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย   จํานวนเงิน 105,000 บาท 
   - ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย�  จํานวนเงิน   1,000 บาท 
   - ค�าปรับการผิดสัญญา    จํานวนเงิน 100,000 บาท 
   - ค�าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวนเงิน 2,000 บาท  
   - ค�าธรรมเนียมอ่ืนๆ    จํานวนเงิน 500 บาท  

   หมวดรายได0จากทรัพย�สิน  
   - ดอกเบ้ีย     จํานวนเงิน 200,000 บาท  

   หมวดรายได0เบ็ดเตล็ด 
   - ค�าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ�าง  จํานวนเงิน 3,000 บาท  
   - รายได�เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ   จํานวนเงิน 200,000 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร 
   รายได0ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล0วจัดสรรให0องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน   
   - ภาษีรถยนต�     จํานวนเงิน 500,000 บาท 
   - ภาษีมูลค�าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ   จํานวนเงิน 10,000,000 บาท 
   - ภาษีมูลค�าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได�ฯ   จํานวนเงิน 3,500,000 บาท 
   - ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จํานวนเงิน 70,000 บาท 
   - ภาษีสรรพสามิต     จํานวนเงิน 8,000,000 บาท 
   - ค�าภาคหลวงแร�     จํานวนเงิน 70,000 บาท 
   - ค�าภาคหลวงป/โตรเลียม     จํานวนเงิน 75,000 บาท 
   - ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
   - ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน   จํานวนเงิน 700,000 บาท 
   - ค�าธรรมเนียมและค�าใช�น้ําบาดาล   จํานวนเงิน 2,000 บาท   
   - ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ     จํานวนเงิน 3,000 บาท 
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   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  
   รายได0ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให0องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน  
   - เงินอุดหนุนท่ัวไป    จํานวนเงิน 39,316,500 บาท  
   ประมาณการรายรับ ท้ังส้ิน   จํานวนเงิน 62,900,000 บาท  

ท่ีประชุม   - รับทราบ  

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท�านนายกฯ  ได�กล�าวคําแถลงงบประมาณ และรายละเอียดในหลักการและ
 เหตุผลของร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล�ว
 ขอให�ท่ีประชุมสภาฯ ร�วมกันพิจารณาตามเอกสารร�างข�อบัญญัติฯ และมีท�านใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม� ว�าจะรับหลักการร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําปB
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม�  

ท่ีประชุม   - ไม�มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดอภิปรายเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ   - ถ�าไม�มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดอภิปรายเพ่ิมเติม  ลําดับต�อไปเปMนการลงมติรับหลักการ
  แห�งร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท�านใดเห็นว�า
  รับหลักการโปรดยกมือ 

ท่ีประชุม    - มีมติด�วยเสียงส�วนใหญ�รับหลักการ ด�วยคะแนนเสียง ดังนี้  
    รับหลักการ จํานวน 17 เสียง 
    ไม�รับหลักการ  จํานวน  -  เสียง 
    งดออกเสียง  จํานวน  - เสียง  
 
ประธานสภาฯ   - โดยสรุป ตามท่ีท�านนายกฯ ได�เสนอร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปB

  งบประมาณ พ.ศ. 2565  นั้น ในข้ันรับหลักการ  ท่ีประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการ
  จํานวน  17 เสียง ไม�มีผู�ไม�รับหลักการ จึงสรุปว�าสภาองค�การบริการส�วนตําบลบงเหนือ
  มีมติรับหลักการร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2565   

   - ขณะนี้เวลา 12.15 น. ขอพักการประชุม เพ่ือรับประทานอาหารกลางวันแล�วเริ่ม
  ประชุมอีกครั้งเวลา 13.30 น. ซ่ึงลําดับถัดไปจะเปMนการพิจารณาในข�อ 4.2 เรื่อง
  พิจารณาร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  ว�าด�วยการกําจัดสิ่งปฏิกูล
  และมูลฝอย พ.ศ. .... และข�อ 4.3 ร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ     
  ว�าด�วยการควบคุมกิจการท่ีเปMนอันตรายต�อสุขภาพ พ.ศ..... พร�อมท้ังการเลือกและ
  แต�งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือพิจารณาร�างข�อบัญญัติฯ และการกําหนด วัน เวลา 
  สถานท่ี ในการย่ืนคําร�องขอแปรญัตติ  ต�อไป  

ท่ีประชุม    - พักรับประทานอาหารกลางวัน   
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เริ่มประชุม  เวลา  13.30 น. 

    4.2  เพ่ือพิจารณาร�างข0อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  ว�าด0วยการ
   กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ....... 

ประธานสภาฯ     - ตามท่ีท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  ได�เสนอร�างข�อบัญญัติองค�การ
   บริหารส�วนตําบลบงเหนือ  ว�าด�วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. .......  เพ่ือให�
   สภาฯ  พิจารณาเห็นชอบนั้น  ซ่ึงท�านนายกฯ  ได�มอบหมายให�หัวหน�าสํานักงานปลัด  
   ได�อธิบายในหลักการและเหตุผล  พร�อมท้ังชี้แจงในรายละเอียดของร�างข�อบัญญัติ     
   ให�ท�านสมาชิกสภาฯ ทราบต�อไป 

หัวหน�าสํานักงานปลัด - หลักการ  ร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  ว�าด�วยการกําจัดสิ่งปฏิกูล
  และมูลฝอย  พ.ศ. .......  เพ่ือให�มีข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  ว�าด�วย
  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. .....  เพ่ือประโยชน�ในการรักษาความสะอาด  การ
  จัดระเบียบและบริหารจัดการ สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  ในเขตองค�การบริหาร      
  ส�วนตําบลบงเหนือ 

   - เหตุผล    เพ่ือให�เปMนไปตามอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายและเพ่ือให�เกิดความสะอาด
   เรียบร�อย ของบ�านเมือง  รวมท้ังการจัดระเบียบและบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูล
   ฝอย  ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนืออย�างมีประสิทธิภาพ               
     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  68 (1)  และมาตรา  71  แห�ง 
   พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ. 2537  และแก�ไข
   เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552  ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
   พ.ศ. 2535  องค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือจึงตราร�างข�อบัญญัติว�าด�วยการ
    กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ............  ดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสารร�าง
ข�อบัญญัติ   ท่ีแจกให�กับทุกท�าน) 

ท่ีประชุม   - รับทราบ และไม�มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดอภิปรายเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ   - ถ�าไม�มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดอภิปรายเพ่ิมเติม  ลําดับต�อไปเปMนการลงมติรับหลักการ
  แห�งร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  ว�าด�วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
  ฝอย  พ.ศ. ............ ท�านใดเห็นว�ารับหลักการโปรดยกมือ 

ท่ีประชุม    - มีมติด�วยเสียงส�วนใหญ�รับหลักการ ด�วยคะแนนเสียง ดังนี้  
    รับหลักการ จํานวน 17 เสียง 
    ไม�รับหลักการ  จํานวน  -  เสียง 
    งดออกเสียง  จํานวน  - เสียง  

ประธานสภาฯ  - โดยสรุป ตามท่ีท�านนายกฯ ได�เสนอร�างข�อบัญญัติว�าด�วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
   ฝอย  พ.ศ. .....  นั้น ในข้ันรับหลักการ  ท่ีประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการ  จํานวน 
   17 เสียง ไม�มีผู�ไม�รับหลักการ จึงสรุปว�าสภาองค�การบริการส�วนตําบลบงเหนือมีมติรับ
   หลักการ ร�างข�อบัญญัติว�าด�วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. .....  
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   4.3 เพ่ือพิจารณาร�างข0อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  ว�าด0วยการ
   ควบคุมกิจการท่ีเปBนอันตรายต�อสุขภาพ พ.ศ. .... 

ประธานสภาฯ     - เรียนท�านสมาชิกสภาฯ  ต�อไปเปMนการพิจารณาในวาระท่ีสี่  ข�อ 4.3 เพ่ือพิจารณาร�าง
   ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  ว�าด�วยการควบคุมกิจการท่ีเปMนอันตราย
   ต�อสุขภาพ พ.ศ. .... 

         ตามท่ีท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  ได�เสนอ ร�างข�อบัญญัติ
   องค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  ว�าด�วยการควบคุมกิจการท่ีเปMนอันตรายต�อสุขภาพ 
   พ.ศ. ....  เพ่ือให�สภาฯ  พิจารณาเห็นชอบนั้น  ซ่ึงท�านนายกฯ  ได�มอบหมายให�หัวหน�า
   สํานักงานปลัด ได�อธิบายในหลักการและเหตุผล  พร�อมท้ังชี้แจงรายละเอียดของร�าง
   ข�อบัญญัติฯ  ให�ท�านสมาชิกสภาฯ ทราบต�อไป 

หัวหน�าสํานักงานปลัด - หลักการ  ร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  ว�าด�วยการควบคุมกิจการ  
  ท่ีเปMนอันตรายต�อสุขภาพ  พ.ศ. ......   เพ่ือให�มีข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล   
  บงเหนือว�าด�วยการควบคุมกิจการ  ท่ีเปMนอันตรายต�อสุขภาพ  พ.ศ. ....  เพ่ือประโยชน�
  ในการควบคุม  การจัดระเบียบและบริหารจัดการกิจการท่ีเปMนอันตรายต�อสุขภาพ      
  ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ   

   - เหตุผล    เพ่ือให�เปMนไปตามอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายและเพ่ือให�เกิดเรียบร�อยของ
   บ�านเมือง  รวมท้ังเพ่ือประโยชน�ในการควบคุม  การจัดระเบียบและบริหารจัดการ
   กิจการท่ีเปMนอันตรายต�อสุขภาพ      ของประชาชนในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล  
   บงเหนือ 
     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  68 (1)  และมาตรา  71  แห�ง 
   พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ. 2537  และแก�ไข
   เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552  ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
   พ.ศ. 2535  องค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือจึงตราร�างข�อบัญญัติว�าด�วยการควบคุม
   กิจการท่ีเปMนอันตรายต�อสุขภาพ  พ.ศ. ...... ดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสาร            
   ร�างข�อบัญญัติท่ีแจกให�กับทุกท�าน) 

ท่ีประชุม   - รับทราบ และไม�มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดอภิปรายเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ   - ถ�าไม�มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดอภิปรายเพ่ิมเติม  ลําดับต�อไปเปMนการลงมติรับหลักการ
  แห�งร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  ว�าด�วยการควบคุมกิจการ  
  ท่ีเปMนอันตรายต�อสุขภาพ  พ.ศ. ......  ท�านใดเห็นว�ารับหลักการโปรดยกมือ 

ท่ีประชุม    - มีมติด�วยเสียงส�วนใหญ�รับหลักการ ด�วยคะแนนเสียง ดังนี้  
    รับหลักการ จํานวน 17 เสียง 
    ไม�รับหลักการ  จํานวน  -  เสียง 
    งดออกเสียง  จํานวน  - เสียง  
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ประธานสภาฯ  - สรุป ตามท่ีท�านนายกฯ ได�เสนอร�างข�อบัญญัติว�าด�วยการควบคุมกิจการท่ีเปMนอันตราย
   ต�อสุขภาพ พ.ศ. .... นั้น ในข้ันรับหลักการท่ีประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการ จํานวน 
   17 เสียง ไม�มีผู�ไม�รับหลักการ จึงสรุปว�าสภาองค�การบริการส�วนตําบลบงเหนือมีมติรับ
   หลักการ ร�างข�อบัญญัติว�าด�วยการควบคุมกิจการท่ีเปMนอันตรายต�อสุขภาพ  พ.ศ. .... 

ประธานสภาฯ   - ต�อไปเปMนการพิจารณาเลือกและแต�งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาร�าง
 ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปBงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ร�างข�อบัญญัติ
องค�การ บริหารส�วนตําบลบงเหนือ  ว�าด�วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอย พ.ศ. . . . . . . 
และร�าง ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  ว�าด�วยการควบคุมกิจการท่ีเปMน
อันตราย ต�อสุขภาพ  พ.ศ. ......  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดข้ันตอนและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข�องต�อไป  

เลขานุการสภาฯ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. 2547                    
 (แก�ไขถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554) หมวด 8 คณะกรรมการสภาท�องถ่ิน ข�อ103 
 คณะกรรมการสภาท�องถ่ิน  มี 2 ประเภท คือ  

   1) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด�วยสมาชิกสภาท�องถ่ินมีจํานวนไม�น�อยกว�า
สามคนแต�ไม�เกินเจ็ดคน  

   2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด�วยสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม�ได�
เปMนสมาชิกสภาท�องถ่ินมีจํานวนไม�น�อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินเจ็ดคน  

        ข�อ 105 ภายใต�ยังคับข�อ 103 และข�อ 104 สภาท�องถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภา
   ท�องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม�ได�เปMนสมาชิกสภาท�องถ่ิน เปMนคณะกรรมการสภาท�องถ่ินชุด
   ต�างๆ ตามความจําเปMนแก�กิจการในหน�าท่ีของสภาท�องถ่ิน   
    (3) คณะกรรมการแปรญัตติร�างข0อบัญญัติ  
    ข�อ 106 กรรมการสภาท�องถ่ินพ�นจากหน�าท่ีเม่ือ  
         (1) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต�อประธานสภาท�องถ่ิน  
         (2) ตาย  
         (3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท�องถ่ินของผู�นั้นสิ้นสุดลง  
         (4) เลือกคณะกรรมการสภาท�องถ่ินข้ึนใหม�หรืองานท่ีได�รับมอบหมายเสร็จ
     สิ้นลง  
         (5) สภาท�องถ่ินมีมติให�พ�นจากหน�าท่ี  

  ข�อ 107 ภายใต�ข�อบังคับ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท�องถ่ิน ให�สมาชิก
 สภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม�ได�เปMน
 สมาชิกสภาท�องถ่ินแล�วแต�กรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภาท�องถ่ินเปMนผู�เสนอต�องมีสมาชิก
สภาท�องถ่ินรับรองไม�น�อยกว�าสองคน ส�วนกรณีท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเปMนผู�เสนอไม�ต�องมี
ผู�รับรองการเสนอชื่อให�เสนอได�ไม�จํากัดจํานวน เว�นแต�ท่ีประชุมมีมติเปMนอย�างอ่ืนและให�
นําวิธีการเลือกตามข�อ 12 มาใช�บังคับโดยอนุโลม  

ท่ีประชุม   - รับทราบ  
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ประธานสภาฯ  - สําหรับข้ันตอนต�อไป  ให�ท�านสมาชิกสภาฯ พิจารณาเสนอว�าควรมีคณะกรรมการแปร
   ญัตติจํานวนก่ีคน เชิญเสนอครับ 

นายบุญถ่ิน  บุตรดี  
ส.อบต. หมู� 8  - ขอเสนอว�าคณะกรรมการแปรญัตติร�างข�อบัญญัติฯ ควรให�มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

 จํานวน 4 คน ครับ  

ประธาน   - มีท�านสมาชิกสภาฯ ท�านใดจะเสนอเปMนอย�างอ่ืนอีกหรือไม�  

ท่ีประชุม  - ไม�มี  

ประธานสภาฯ   - เม่ือในท่ีประชุมไม�มีการเสนอเพ่ิมเติม ผมขอมติว�าให�มีคณะกรรมการแปรญัตติ      
 ร�างข�อบัญญัติฯ จํานวน 4 คน  ขอมติท่ีประชุมสภาฯ ครับ 

ทีประชุม   - มีมติด�วยเสียงส�วนใหญ� ให�มีคณะกรรมการแปรญัตติ ร�างข�อบัญญัติฯ จํานวน 4 คน 
 ด�วยคะแนนเสียง  

   เห็นชอบ  จํานวน 17 เสียง 
   ไม�เห็นชอบ จํานวน  -  เสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน  - เสียง 

ประธานสภาฯ   - ขอให�ท่ีประชุมสภาฯ ร�วมกันพิจารณาเสนอชื่อท�านสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นว�ามีความรู�
 ความสามารถเหมาะสมท่ีจะได�รับการคัดเลือกให�เปMนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต�อไป  

นายบุญเพ็ง วงศ�ศรี - ผมเสนอ นายบุญถ่ิน บุตรดี  ส.อบต. หมู� 8  
ส.อบต. หมู� 12 

ประธานสภาฯ   - สมาชิกสภาฯ ท�านใดจะเปMนผู�รับรอง  
ท่ีประชุม  - ผู�รับรอง   1. นายดวง  ปริมาตัง  ส.อบต. หมู� 7  
    2. นายมนัส  พลศักด์ิ  ส.อบต. หมู� 5 

นายบุญถ่ิน บุตรดี  - ผมเสนอ นายสามารถ ขันทะโคตร  ส.อบต. หมู� 9 
ส.อบต. หมู� 8 

ประธานสภาฯ   - สมาชิกสภาฯ ท�านใดจะเปMนผู�รับรอง  
ท่ีประชุม  - ผู�รับรอง   1. นายวิทยา  อาษากิจ    ส.อบต. หมู� 11 
    2. นายณัฐพล  น�อยจันทร�  ส.อบต. หมู� 10 

นายสําเรียง เรืองฤาหาร  - ผมเสนอ นายวิทยา  อาษากิจ ส.อบต. หมู� 11 
ส.อบต. หมู� 7 

ประธานสภาฯ   - สมาชิกสภาฯ ท�านใดจะเปMนผู�รับรอง  

ท่ีประชุม  - ผู�รับรอง   1. นายบุญถ่ิน  บุตรดี  ส.อบต. หมู� 8 
    2. นายสหสันต�  ต�นเกตุ  ส.อบต. หมู� 10 
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นายสามารถ ขันทะโคตร - ผมเสนอ นางนุสสรณ�  เต็มตาวงษ�  ส.อบต. หมู� 8  
ส.อบต. หมู� 9 

ประธานสภาฯ   - สมาชิกสภาฯ ท�านใดจะเปMนผู�รับรอง  

ท่ีประชุม  - ผู�รับรอง   1. นายชาญชัย  น�อยหว�า  ส.อบต. หมู� 4 
    2. นางบุญเพ็ง ลักษณะเปBCย  ส.อบต. หมู� 12 

ประธานสภาฯ   - มีผู�ใดจะเสนออีกหรือไม� 

ท่ีประชุม   - ไม�มี  

ประธานสภาฯ   - ตามท่ีท่ีประชุมสภาฯ ได�เสนอชื่อท�านสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นว�ามีความรู�ความสามารถ
 และเหมาะสมท่ีจะได�รับการคัดเลือกให�เปMนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็เปMนอันครบ 
 จํานวน 4 คน ต�อจากนี้ ขอให�ท่ีประชุมสภาฯ ลงมติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 ท่ีได�การคัดเลือก ตามลําดับรายชื่อ ดังนี้  

       1. นายบุญถ่ิน บุตรดี   ส.อบต. หมู� 8  
   - เห็นชอบ   จํานวน 17 เสียง   
   - ไม�เห็นชอบ   จํานวน  -  เสียง    
   - งดออกเสียง   จํานวน  -  เสียง 

       2. นายสามารถ ขันทะโคตร  ส.อบต. หมู� 9  
   - เห็นชอบ   จํานวน 17 เสียง   
   - ไม�เห็นชอบ   จํานวน  -  เสียง    
   - งดออกเสียง   จํานวน  -  เสียง 

       3. นายวิทยา  อาษากิจ  ส.อบต. หมู� 11  
   - เห็นชอบ   จํานวน 17 เสียง   
   - ไม�เห็นชอบ   จํานวน  -  เสียง    
   - งดออกเสียง   จํานวน  -  เสียง 

       4. นางนุสสรณ�  เต็มตาวงษ�  ส.อบต. หมู� 8 
   - เห็นชอบ   จํานวน 17 เสียง   
   - ไม�เห็นชอบ   จํานวน  -  เสียง    
   - งดออกเสียง   จํานวน  -  เสียง 
 
ประธานสภาฯ   - สรุปท่ีประชุมสภาฯ มีมติแต�งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 4 คน ประกอบด�วย  
        1. นายบุญถ่ิน บุตรดี   ส.อบต. หมู� 8  
        2. นายสามารถ ขันทะโคตร  ส.อบต. หมู� 9  
        3. นายวิทยา  อาษากิจ  ส.อบต. หมู� 11  
   4. นางนุสสรณ�  เต็มตาวงษ�  ส.อบต. หมู� 8 
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ประธานสภาฯ   - เม่ือได�คณะกรรมการแปรญัตติร�างข�อบัญญัติฯ แล�ว  ลําดับต�อไปจะเปMนการกําหนด 
วัน เวลาและสถานท่ี ในการย่ืนคําร�องขอแปรญัตติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. 2547  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
รายละเอียดข้ันตอนและระเบียบท่ีเก่ียวข�อง ต�อไป  

เลขานุการสภาฯ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. 2547                    
 (แก�ไขถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554) ข�อ 45 (วรรคสาม) ญัตติร�างข�อบัญญัติท่ีประชุมสภา
 ท�องถ่ินต�องพิจารณาเปMนสามวาระ  โดยญัตติร�างข�อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
 วาระรวดเดียวไม�ได� และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให�กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
 ญัตติไว�ไม�น�อยกว�าย่ีสิบสี่ชั่วโมงนับแต�สภาท�องถ่ินมีมติรับหลักการแห�งร�างข�อบัญญัติ
 งบประมาณนั้น  

   ข�อ 49 ญัตติร�างข�อบัญญัติท่ีสภาท�องถ่ินลงมติรับหลักการแล�ว ถ�าจะต�องส�งให�
 คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให�ประธานสภาท�องถ่ินส�งร�างข�อบัญญัตินั้น ไปให�
 คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาจะต�องกําหนด
 ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติด�วย ภายในระยะเวลาเสนอคํา
แปรญัตติท่ีสภาท�องถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู�บริหารท�องถ่ินหรือสมาชิกสภาท�องถ่ิน
ผู�ใด เห็นควรจะแก�ไขเพ่ิมเติมร�างข�อบัญญัติก็ให�เสนอคําแปรญัตติล�วงหน�าเปMนหนังสือ             
โดยให�แปรญัตติเปMนรายข�อและเสนอ ต�อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีท่ี
สมาชิกสภาท�องถ่ินเปMนผู�แปรญัตติ จะต�องมีสมาชิกสภาท�องถ่ินรับรองเช�นเดียวกับการ
เสนอญัตติ  

   ข�อ 50 เ ม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได�พิจารณาแล�ว จะต�องเสนอร�าง 
 ข�อบัญญัตินั้นตามร�างเดิม และตามท่ีมีการแก�ไขเพ่ิมเติม พร�อมท้ังรายงานและบันทึก 
ความเห็นย่ืนต�อประธานสภาท�องถ่ินรายงานนั้นอย�างน�อยจะต�องระบุว�าได�มีหรือไม�มี 
การแก�ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข�อใดบ�าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเก่ียวด�วยการแปรญัตตินั้นเปMนประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ  ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด�วย และให�ประธานสภาท�องถ่ินส�งรายงานนั้นแก�
สมาชิกสภาท�องถ่ินไม�น�อยกว�าย่ีสิบสี่ชั่วโมง ก�อนวันประชุมพิจารณาเว�นแต�กรณีต�อง
พิจารณาเปMนการด�วน  

ท่ีประชุม   - รับทราบ  

ประธานสภาฯ   - ผมขอเสนอ วัน เวลาและสถานท่ี ในการย่ืนคําร�องขอแปรญัตติ  เริ่มต้ังแต� วันท่ี 17,   
 18, 19  สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ สํานักงานปลัด อบต. (สํานักงานเลขานุการสภา 
อบต.บงเหนือ) ในวันเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.) ท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบ
หรือไม� หรือมีสมาชิกท�านใดมีความเห็นเพ่ิมเติมหรือไม� 

ท่ีประชุม   - ไม�มีสมาชิกท�านใดเสนอเพ่ิมเติม  และสภาฯ มีมติเห็นชอบด�วยเสียงส�วนใหญ� ดังนี้  
   เห็นชอบ   จํานวน 17 เสียง   
   ไม�เห็นชอบ   จํานวน  -  เสียง    
   งดออกเสียง   จํานวน  -  เสียง  
 
 



 

 - 15 - 

ประธานสภาฯ  - โดยสรุป ท่ีประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให�กําหนดวันและเวลาย่ืนคําร�องขอแปรญัตติ     
 ร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปBงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ร�างข�อบัญญัติ    
ว�าด�วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ...... และร�างข�อบัญญัติว�าด�วยการควบคุม
กิจการท่ีเปMนอันตรายต�อสุขภาพ  พ.ศ. ...... ระหว�างวันท่ี 17,18, 19 สิงหาคม         
พ.ศ. 2564 ณ สํานักงานปลัด อบต. (สํานักงานเลขานุการสภา  อบต.บงเหนือ) ในวัน
เวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.) หากสมาชิกสภาฯ ท�านใดหรือผู�บริหารเห็นควร
จะแก�ไขเพ่ิมเติมร�างข�อบัญญัติก็ให�เสนอคําแปรญัตติเปMนหนังสือโดยให�แปรญัตติเปMนราย
ข�อและเสนอต�อคณะกรรมการแปรญัตติ ตามวันและเวลาท่ีกําหนด 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

ประธานสภาฯ  - ให�เลขานุการสภาฯ  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติเข�าร�วมประชุมครั้งแรกเพ่ือพิจารณา
 เลือกประธานกรรมการและเลขานุการฯ  พร�อมท้ังพิจารณาร�างข�อบัญญัติฯ และให�
คณะกรรมการแปรญัตติมาปฏิบัติงานรับคําร�องขอแปรญัตติ ตามวันและเวลาท่ีกําหนด 

เลขานุการสภาฯ   - เรียนท�านประธานสภาฯ ท�านคณะกรรมการแปรญัตติฯ  กระผมขอเชิญคณะกรรมการ
   แปรญัตติฯ เข�าร�วมประชุมครั้งแรกในวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.  
   ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เพ่ือพิจารณาเลือกประธาน
   กรรมการและเลขานุการฯ  พร�อมท้ังพิจารณาร�างข�อบัญญัติฯ  ต�อไป  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภาฯ    - มีท�านใดมีข�อเสนอเพ่ือหารือหรือเรื่องอ่ืนๆ ท่ีจะเสนอหรือสอบถามหรือไม�   

ท่ีประชุม  - ไม�มี 

ประธานสภาฯ  - ถ�าไม�มี กระผมขอแจ�งนัดประชุมสภาฯ อีกครั้งในวันท่ี 23 สิงหาคม 2564  เวลา 
10.00 น. เปMนต�นไป เพ่ือพิจารณาร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปB
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 ร�างข�อบัญญัติว�าด�วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
...... และร�างข�อบัญญัติว�าด�วยการควบคุมกิจการท่ีเปMนอันตรายต�อสุขภาพ  พ.ศ. ......         
ในวาระสอง  ข้ันแปรญัตติต�อไป  

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
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ปFดประชุมเวลา  16.00  น. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

   (ลงชื่อ)      ชาญชัย  น�อยหว�า   ผู�บันทึกรายงานการประชุม 
             (นายชาญชัย  น�อยหว�า) 
   ตําแหน�ง  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
 
          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได�ตรวจรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล       
บงเหนือ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปB 2564 เรียบร�อยแล�ว ตรวจสอบถูกต�อง   
 

(ลงชื่อ)        สุเทพ  อุปฌาย�    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายสุเทพ  อุปฌาย�) 
       สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  หมู�ท่ี 5 
 
    
   (ลงชื่อ)       บุญถ่ิน  บุตรดี  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายบุญถ่ิน  บุตรดี) 
      สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  หมู�ท่ี 8 
 
    
   (ลงชื่อ)       วิทยา  อาษากิจ เลขานุการฯ /กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นายวิทยา  อาษากิจ) 
     สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  หมู�ท่ี 11 

 

 สภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ ได�รับรองรายงานการประชุมแล�ว จึงได�ลงลายมือชื่อรับรองไว�   
เพ่ือป/ดประกาศรายงานการประชุมให�ประชาชนท่ัวไปทราบ  

 
 

   (ลงชื่อ)           บัณฑิต  เบ�าคํา    ผู�รับรองรายงานการประชุม 
                    (นายบัณฑิต  เบ�าคํา) 
   ตําแหน�ง  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  


