
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕63 

วันที่ 14  สิงหาคม  ๒๕63  เวลา 10.00 น. 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม หมู่ที่ ๑๐ 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

นายสมชาย 
นางสมใจ         
นายเสนาะ      
นายประทีป      
นายจินดา 
นางนิด            
นายวันชัย 
นางอัญชุลี       
นายยัง  
นางนุชรินทร์    
นายอนุทัย        
นายบุญชาญ      
นายยุทธนา       
นายสมชาย       
นางสายจิตต์
นายพาน           
นายรถ             
นายบุญลือ        
นางฐิติมา         
นายนิกร           

ศิริอนันไพฑูรย์ 
คงเมือง 
แห้งสะอาด 
ทัศน์แก้ว 
โนร ี
อ่ิมโอฐ 
บุญเกิด 
ศรีม่วง 
เทพเต็ม 
ชูชื่น 
แพรเขียว 
อ่อนม่ันคง   
ค ากลั่น 
พุ่มโลก 
เขียวประดับ 
เกิดพร้อม 
แพรเขียว 
คงยาง 
ชังวัน 
กลิ่นเกลี้ยง 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
เลขานุการสภา อบต. 

สมชาย  ศิริอนันไพฑูรย์ 
สมใจ    คงเมือง   
เสนาะ   แห้งสะอาด   
ประทีป  ทัศน์แก้ว 
จินดา  โนร ี
นิด  อิ่มโอฐ 
วันชัย  บุญเกิด 
- 
ยัง  เทพเต็ม 
นุชรินทร์  ชูช่ืน   
อนุทัย  แพรเขียว     
บุญชาญ  อ่อนม่ังคง 
ยุทธนา  ค ากลั่น   
สมชาย  พุ่มโลก 
สายจิตต์  เขียวประดับ 
พาน  เกิดพร้อม      
รถ  แพรเขียว 
- 
ฐิติมา  ชังวัน 
นิกร  กลิ่นเกลี้ยง 
 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม  1.  นางอัญชุลี  ศรีม่วง 
   2.  นายบุญลือ  คงยาง 
    
 
 
 
 
 
 

 
/  ผู้เข้าร่วม... 



- 2 - 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 

๑ 
2 
๓ 
4 
 
 

๕ 
6 
7 
8 
 
 

9 
10
๑1 
๑2 
13 
14 

15 

16 
17 

 
 

18 

19 
20 
21 

 
 

22 

 
 

23 
24 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
นายบุญรอด  เขียวเพชร 
นายเงิน   คงม่ัน 
นายด า  วันอยู่ 
นายสมเกียรติ  ชมแค 

 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
นายเทิดศักดิ์  อ่ิมโอฐ 
นายอรุณชัย  สมมิตร 
นายนิติพัฒน์  แน่นแคว้น 
นายถวิล  มีศักดิ์ 
 

ส านักปลัด 
นางบุญรัตน์  ตกค้าง 
นางสาวธีระนุช  แพใหญ่ 
นางสาวอมรรัตน์  ศิลปศร 
นางสาวอารีย์  ธีระกุล 
นางสาวศันสนีย์  เปรมปรีดิ์ 
นางสาวปาจรีย์  พันธ์เจริญ 
นางสาวขนิษฐา  แน่นแคว้น 
นางสาวณัฐวราพร  แก้วสะอาด 
นายรชฎ  ท้าวกัลยา   
 

กองคลัง 
นางพรพรรณ   กุญแจนาค 
นางสาวอุบล  กุญแจนาค 
นางสาวปราณี  สุขสม 
นางศิริวรรณ  คีรีนิล 

 

กองช่าง 
นางสาวสุภาวดี  เกาะเกตุ 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นางสาวรวีวรรณ  คีรีนิล 
นายศุภโชค  ฤกษ์งาม 

    
นายก อบต.หาดขาม     
รองนายก อบต.หาดขาม 
รองนายก อบต.หาดขาม 
เลขานุการนายก อบต.หาดขาม   
 

 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  3  
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  6 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  7 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  2 
 

 
หัวหน้าส านักปลัด 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นักวิชการตรวจสอบภายใน 
นิติกรช านาญการ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 
 

หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 

 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

 
ผู้อ านาวยการกองการศึกษาฯ 
นักวิชการศึกษา 
 

  
บุญรอด  เขียวเพชร  
เงิน  คงม่ัน 
ด า  วันอยู่ 
สมเกียรติ  ชมแค 
 
 
 

เทิดศักดิ์  อ่ิมโอฐ 
อรุณชัย  สมมิตร 
นิติพัฒน์  แน่นแคว้น 
ถวิล  มีศักดิ์ 
 

 
บุญรัตน์  ตกค้าง 
ธีระนุช  แพใหญ่ 
อมรรัตน์  ศิลปศร 
อารีย์  ธีระกุล 
ศันสนีย์  เปรมปรีดิ์ 
ปาจรีย์  พันธ์เจริญ 
ขนิษฐา  แน่นแคว้น 
ณัฐวราพร แก้วสะอาด 
รชฎ  ท้าวกัลยา   
 

 
พรพรรณ  กุญแจนาค 
อุบล  กุญแจนาค 
ปราณี  สุขสม 
ศิริวรรณ  คีรีนิล 
 
 

สุภาวดี  เกาะเกตุ 
 
 
 

รวีวรรณ  คีรีนิล 
ศุภโชค  ฤกษ์งาม 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
   

  /  เวลา... 
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  เวลา 10.00 น.  ประธานสภาฯ  ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  เข้า
ประชุม  มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม  18  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม  โดยมี  นายสมชาย  ศิริอนันไพฑูรย์  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดประชุม 
 

ประธาน    -  บัดนี้  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  ได้เข้าร่วมประชุมครบ 
    องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุม ณ บัดนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑          เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  

ที่ประชุม   -  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 

ประธาน รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม สมัยสามัญ  
สมัยที่  3  ประจ าปี  2563  วันที่  3  สิงหาคม  2563  

 

ที่ประชุม     -  รับรองไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ ทบทวนหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ที่ประชุม     -  ไม่มี   

               

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1 การพิจารณาให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  พ้นสภาพการ
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

 

ประธาน -  ตามท่ี  นายบุญลือ  คงยาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  หมู่ที่  
10  ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  3  ครั้ง  ติดต่อกันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร  คือขาดประชุมตั้งแต่   

  1. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
  2. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 วันที่ 9 มิถุนายน 2563 
  3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 
 

  อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2562  มาตรา  47  ตรี  
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สิ้นสุดลงเมื่อ  (4)  ขาด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

 

  โดยส่งเรื่องให้นายอ าเภอพิจารณาวินิจฉัย  ภายใน  30  วัน  ว่าสมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้นั้นสิ้นสุดลงและประกาศค าวินิจฉัย
ให้ทราบทั่วกัน  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  ให้สมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุ  แต่ไม่
กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการ
ประกาศค าวินิจฉัย 

 
 

/ ในกรณี... 



- 4 - 
 
  ในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้

ถือวันที่ประกาศวันวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้ค าวินิจฉัย
ของนายอ าเภอให้เป็นที่สุด 

 

  ตามท่ีประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังกล่าวแล้วนั้น  กรณี  นายบุญลือ  
คงยาง  สมาชิกสภาองค์องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  หมู่ที่ 10 ขาดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  จ านวน  3  ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร  ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  
2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2562  มาตรา  47  ตรี  (4)  ได้
ก าหนดไว้ซึ่งท าให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สิ้นสุดลง   

 

  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้พิจารณาด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2564  วาระท่ี  2  และวาระที่  3  

 

ประธานสภาฯ   - วาระที่สอง  ขั้นแปรญัตติ  ขอให้เลขานุการสภา ฯ ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุม  
    ทราบ           
 

เลขานุการสภาฯ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
    2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที ่ 2  พ.ศ. 2554  ก าหนดไว้  ดังนี้ 
  

ข้อ 49 วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนด
ตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม
ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ
และเสนอต่อประธาน คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
แปรญัตติจะต้องมี สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  

ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็น ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปร
ญัตติ เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่ 
กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่น
ด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 

 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ  หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
 

/ ประธาน... 
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ประธานสภาฯ   -  จากการประชุม  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2563  ที่ผ่านมา สภาองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลหาดขาม   ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  
    เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
 

       -  วาระที่ ๑ รับหลักการ ซึ่งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  
    ได้มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
    งบประมาณ พ.ศ.2564 และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ได้ก าหนด
    ระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ  ในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2563 เวลา  08.30 
    - 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  เพื่อจะได้ให้ 
    คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแปรญัตติ   ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ส่ง
    รายงานการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564
    ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม และทางสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลหาดขามทุกท่านได้พิจารณาก่อนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว      
           

     ข้อ  50  วรรคสอง  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่น
    ด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเก่ียวกับรายงานนั้น   

 

    -  ดังนั้น จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

 

นายประทีป  ทัศน์แก้ว  -  ผม นายประทีป ทัศน์แก้ว ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอชี้แจงผลการ
ประธานคณะกรรมการ    ยื่นเสนอแปรญัตติ ดังนี้ 
แปรญัตติ 
     ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  สมัยสามัญ  สมัย
    ที่ 3  ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2563  ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
    แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่  4 - 6  สิงหาคม  ๒๕63  เวลา  08.30 - 
    16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

 

  เมื่อครบระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติดังกล่าวแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหาร
ท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ผู้ใดได้เสนอค าแปร
ญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมและแปรญัตติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  แต่อย่างใด  และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุม
พิจารณาเสนอความเห็นและแปรญัตติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ในวันที่ 7 สิงหาคม  2563  เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  คณะกรรมการได้ร่วมกัน
พิจารณารายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2564 

 ในแต่ละส่วนโดยละเอียดไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อความใด  เห็นว่า 
ข้อความในงบประมาณรายจ่ายรายการต่าง ๆ  มีความเหมาะสมแล้ว จึงมีมติคงไว้
ตามร่างเดิม  และส่งรายงานความเห็นให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หาดขามทราบ  

 

 



/ ประธาน... 
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ประธานสภาฯ   -  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมทราบแล้ว  
    ต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุม ในวาระท่ีสองข้ันตอนแปรญัตติ  โดยการยกมือ 
 

มติที่ประชุม   - มีมติอย่างเป็นเอกฉันทโ์ดยไม่มีการแปรญัตติ 
     เห็นชอบ   16  เสียง  

ไม่เห็นชอบ    0 เสียง  
งดออกเสียง    1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

 

ประธานสภาฯ   -  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ 2564  วาระนี้ขอให้ผ่านไป 

 

   -  ต่อไปวาระที่  3  ขั้นลงมติ  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ  
   การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554   

 

    ข้อ 52 ก าหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ สาม ไม่มีการ   
   อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอัน  
   สมควร ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น 
   ข้อบัญญัติหรือไม ่

 

    -  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขอเรียนถามในที่ประชุมแห่งนี้ท่านใดเห็นชอบ  
    ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 ให้  
    ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 ได้  
    (โปรดยกมือ)  
  

มติที่ประชุม   -  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ร่างดังกล่าว ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เห็นชอบ   16  เสียง  
ไม่เห็นชอบ    0 เสียง  
งดออกเสียง    1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี - 
 

เลิกประชุมเวลา  12.00  น.      
 
 
(ลงชื่อ)          นิกร  กลิ่นเกลี้ยง  ผู้จดรายงานการประชุม 

                               (นายนิกร  กลิ่นเกลี้ยง)                                              
                                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
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ประธานสภาฯ   -  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมทราบแล้ว  
    ต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุม ในวาระท่ีสองข้ันตอนแปรญัตติ  โดยการยกมือ 
 

มติที่ประชุม   - มีมติอย่างเป็นเอกฉันทโ์ดยไม่มีการแปรญัตติ 
     เห็นชอบ   16  เสียง  

ไม่เห็นชอบ    0 เสียง  
งดออกเสียง    1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

 

ประธานสภาฯ   -  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ 2564  วาระนี้ขอให้ผ่านไป 

 

   -  ต่อไปวาระที่  3  ขั้นลงมติ  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ  
   การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554   

 

    ข้อ 52 ก าหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ สาม ไม่มีการ   
   อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอัน  
   สมควร ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น 
   ข้อบัญญัติหรือไม ่

 

    -  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขอเรียนถามในที่ประชุมแห่งนี้ท่านใดเห็นชอบ  
    ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 ให้  
    ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 ได้  
    (โปรดยกมือ)  
  

มติที่ประชุม   -  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ร่างดังกล่าว ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เห็นชอบ   16  เสียง  
ไม่เห็นชอบ    0 เสียง  
งดออกเสียง    1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี - 
 

เลิกประชุมเวลา  12.00  น.      
 
 
(ลงชื่อ)         นิกร  กลิ่นเกลี้ยง      ผู้จดรายงานการประชุม 

                               (นายนิกร  กลิ่นเกลี้ยง)                                              
                                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

 
 
 

/ คณะกรรม... 
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  คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.  
๒๕๖3  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  ๒๕63  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องทุกประการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)         เสนาะ  แห้งสอาด         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                               (นายเสนาะ  แห้งสอาด)                                              
                                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ ๑ 

 
(ลงชื่อ)         อนุทัย  แพรเขียว          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายอนุทัย  แพรเขียว) 

                                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ ๖ 
 
(ลงชื่อ)           ยัง  เทพเต็ม              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                 (นายยงั  เทพเต็ม)                                              
                                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ ๕ 
 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม สมัยวิสามัญ  สมัยที่     2     ครั้งที ่    -    ประจ าปี พ.ศ.   2563      เมื่อวันที่         
     23      เดือน             กันยายน              พ.ศ.       2563        .  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   
 
 

(ลงชื่อ)       สมชาย  ศิริอนันไพฑูรย์                                
                           (นายสมชาย  ศิริอนันไพฑูรย์)                                                     
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 

 
 
 
 


