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ผู้มาประชุม

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
เริม่ ประชุมเวลา 09.00 น.

ลำดับที่
ชือ่ – สกุล
1.
นางธนพร มนตรี
2.
นายจันใด คตธมาตย์
3.
นายสฤษดิ์ ปะมะโน
4.
นายเดชบวร ดวงศรี
5.
นายฉัตรชัย แก้วสุฟอง
6.
นายทะนูคิด ยามา
7.
นายบุญเพ็ง ศรีมงคล
8.
นางสถิตย์ ภักดีวัน
9.
นายพิชัย คงเจริญ
10. นางรัตนาพร ดวงศรี
11. นายทองดา มะณีพร้าว
12. นางกิ่งดาว ธนะสูตร
13. นายสุเทพ สุขจันดา
14. นายเสมียน วงศ์พุทธา
15. นายคงฤทธิ์ อำคาบัว
16. นายจินกรณ์ โสภาพร
17. นายสมาน กุลนะวงศ์
18. นายสุทธิพร ศรีอรรคจันทร์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1.
นายธนชิต สุพรหมอินทร์
2.
นายนคร
โสภาพร
3.
นายบัวลอง ไชยศรีฮาด
4.
นายสุริยันต์ พรหมแสนสุข
5.
นางวิไลจิตร ศรีมาตย์
6.
นายเอกชน วงศ์ภูเวช
7.
นายรุ่ง
ชัยนนท์
8.
นางอนัชชา ทองจันทร์

ตำแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
ส.อบต. ม.1
ส.อบต. ม.2
ส.อบต. ม.2
ส.อบต. ม.3
ส.อบต. ม.3
ส.อบต. ม.4
ส.อบต. ม.5
ส.อบต. ม.5
ส.อบต. ม.6
ส.อบต. ม.7
ส.อบต. ม.7
ส.อบต. ม.8
ส.อบต. ม.8
ส.อบต. ม.9
ส.อบต. ม.9
เลขาฯ

ลายมือชือ่
ธนพร
จันใด
สฤษดิ์
เดชบวร
ฉัตรชัย
ทะนูคิด
บุญเพ็ง
สถิตย์
พิชัย
รัตนาพร
ทองดา
กิ่งดาว
สุเทพ
เสมียน
คงฤทธิ์
จินกรณ์
สมาน
สุทธิพร

นายก อบต. นาแขม
รองนายก อบต. นาแขม
รองนายก อบต. นาแขม
เลขานุการนายก อบต.
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
หัวหน้าสำนักปลัด

ธนชิต
นคร
บัวลอง
สุริยันต์
วิไลจิตร
เอกชน
รุ่ง
อนัชชา

หมายเหตุ
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เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสุทธิพร ศรีอรรคจันทร์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ได้ให้สัญญาณเข้าห้องประชุม เรียนเชิญประธานสภาฯจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย นางธนพร มนตรี
ประธานสภาฯจึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่างๆ ดังนี้
ประธานสภาฯ
สวัสดีท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง
ทุกท่าน ขอเปิ ด ประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลนาแขมสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3
ครั้งที่ 2/2563 ณ บัดนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3

เรือ่ งเสนอเพือ่ ทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

(ไม่มี)
เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา

ประธานสภาฯ

ในวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งคณะผู้บริหารมีเรื่อง
ที่ ต้องขอมติ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้
4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 วาระที่
3 ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเสร็จแล้ว (ขั้นอนุมัติเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2564)

ประธานสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ในวาระแรก เมื่อคราวประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 และได้ส่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯได้รายงานผลการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้ประธานสภาฯทราบ
และได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯทราบแล้ว นั้น จึงขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี งบประมาณ 2564 ให้ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ
พิจารณาต่อไป

นายเดชบวร ดวงศรี

-เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแปรญัตติตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
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ประธานคณะกรรมการฯ กำหนดไว้ แ ล้ ว ปรากฏว่ า ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯท่ า นใดเสนอคำแปรญั ต ติ แ ต่ อ ย่ า งใด
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
จึงลงมติให้คงตามร่างเดิมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม รับหลักการไว้ในวาระ
ที่ 1 เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 4 สิงหาคม
พ.ศ. 2563 จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ในวาระที่สามต่อไป
ประธานสภาฯ

ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าได้ลง
มติให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไว้ตามร่าง
เดิม ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม รับหลักการไว้ในวาระที่ 1 เมื่อ
เมื่อประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 หมวด 3 ว่าด้วยเรื่องญัตติ ข้อ
51 กำหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ฉะนั้น ในการพิจารณาวาระที่สองจะไม่มีการปรึกษาข้อที่มีการแปรญัตติและให้
คงไว้ต ามร่ างเดิ มตามที่ ค ณะกรรมการแปรญั ตติ ร่างข้อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2564 ต่อไปจึงเป็นการพิจารณาในวาระที่ สาม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง(ฉบั บ ที่ 2 )พ.ศ.2554 หมวด3 ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งญั ต ติ ข้ อ 52
กำหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

ประธานสภาฯ

ขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลนาแขม เห็ น ชอบให้ ต ราเป็ น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนาแขม กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมอีกประกอบกับ
ดำเนินการประชุมกันครบทุกวาระแล้ว จึงขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.
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ลงชื่อ

ลงชื่อ

สุทธิพร ศรีอรรคจันทร์ สุทธิพร ศผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุทธิพร ศรีอรรคจันทร์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

สฤษดิ์ ปะมะโน สฤษดิ์ ปะมะโน)
(นายสฤษดิ์ ปะมะโน)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ

ลงชื่อ

สถิตย์ ภักดีวัน
สถิตย์ ภัก
(นางสถิตย์ ภักดีวัน)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ

รัตนาพร ดวงศรีพร ดวงศรี
(นางรัตนาพร ดวงศรี)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภา อบต.นาแขม รับรองรายงานการประชุมสภาฯแล้ว เมื่อ.วันที่..17 สิงหาคม 2563.............
ลงชื่อ

ธนพร มนตรี

ผู้รับรองรายงานการประชุมธนพร มนตรี

(นางธนพร มนตรี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

