
 
 

 ( ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 /2564  

 วันที่  13  สิงหาคม  2564 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายเกลี้ยง  เกิดช่อ 
นางบัวรอง  จงรักษ์ 
นายสุชาติ  พรมวงค์ 
นายสวัสดิ์  ยินดีชาต ิ
นางทองม้วน  ปะนามะตัง 
นางหนูไกล  เงาะเศษ 
นางเหง่า  ทะรารัมย์ 
นางเฉลิม  สิงหนาท 
นายศิริ  นาคินชาติ 
นายสมัย  เกิดช่อ 
นายแพง  นาแก้ว 
นายจ านงค์   ศรีเนาวรัตน์ 
นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
นายปรีชา  อยู่สินธุ์ 
นายประจวบ  วงษาเศก 
นายประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
นายทองค า  สิริสุข 
นายบุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
นายค าพอง  สิงรี 
นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
นายเอกชัย  สืบรัมย์ 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น 
นายอุดม  ศรีโสภณ 
 
 

ประธานสภา ฯ 
สมาชิก อบต.4 
สมาชิก อบต.1 
สมาชิก อบต.12 
สมาชิก อบต.3 
สมาชิก อบต.6 
สมาชิก อบต.4 
สมาชิก อบต.11 
สมาชิก อบต.3 
สมาชิก อบต.9 
สมาชิก อบต.11 
สมาชิก อบต.9 
สมาชิก อบต.5 
สมาชิก อบต.2 
สมาชิก อบต.8 
สมาชิก อบต.12 
สมาชิก อบต.6 
สมาชิก อบต.13 
สมาชิก อบต.1 
สมาชิก อบต.13 
สมาชิก อบต.7 
เลขานุการสภา ฯ 
รองประธานสภา ฯ 
 

เกลี้ยง  เกิดช่อ 
บัวรอง  จงรักษ์ 
สุชาติ  พรมวงค ์
สวัสดิ์  ยินดีชาต ิ
ทองม้วน  ปะนามะตัง 
หนูไกล  เงาะเศษ 
เหง่า  ทะรารัมย์ 
เฉลิม  สิงหนาท 
ศิริ  นาคินชาติ 
สมัย  เกิดช่อ 
แพง  นาแก้ว 
จ านงค์   ศรีเนาวรัตน์ 
ประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
ปรีชา  อยู่สินธุ ์
ประจวบ  วงษาเศก 
ประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
ทองค า  สิริสุข 
บุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
ค าพอง  สิงรี 
สวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
เอกชัย  สืบรัมย์ 
สมปอง  ภูอาจดั้น 
อุดม  ศรีโสภณ 
 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายส ารวย   บ่อไทย 
นายช านาญ  สุภาษิต 
นายทองดี  ปะริโต 
นายธรรธราธิป  จันทร์วิเชียร 
นายศุภสวัสดิ์  อาจหาญ 
นางสาวอลิสา  สุขกล่ า 
นางสาวโสรยา  เล็กประโคน 
 

นายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
เลขานุการ นายก อบต. 
รองปลัด อบต. 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
 

ส ารวย   บ่อไทย 
ช านาญ  สุภาษิต 
ทองดี  ปะริโต 
ธรรธราธิป  จันทร์วิเชียร 
ศุภสวัสดิ์  อาจหาญ 
อลิสา  สุขกล่ า 
โสรยา  เล็กประโคน 
 

 

 



 

      -2- 
เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม  จึงให้สัญญาณเรียกเข้าห้อง
ประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
เลขานุการสภาฯ  บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิด 
   ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -ไม่มี-   

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัย 
   ที่  3  ครั้งที่  1 /2564  เม่ือวันที่  6  สิงหาคม  2564 
เลขานุการสภาอบต.         เลขานุการสภา  อบต.ช่อผกา  นางสมปอง  ภูอาจดั้น อ่านบันทึกรายงานการ  

ประชุมสภา  อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที ่1/2564  เมื่อวันที่  6  สิงหาคม 2564  
ณ  ห้องประชุมที่ท าการ อบต.ช่อผกา  ให้ที่ประชุมทราบ   

มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ  3.1  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2565 (วาระท่ี 2,3) 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ช่อผกา  
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2564  และที่ประชุมได้มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  จ านวน  3  คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาทุกท่านก็ได้รับรายงาน
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  แล้ว  

ในล าดับต่อไป  ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ได้รายงานผลการพิจารณาให้ที่ประชุมทราบ  ต่อไป 

นายประจวบ  วงษาเศก  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้มีมติแต่งตั้งข้าพเจ้ากับพวก  
ประธานคณะกรรมการฯ            รวม  3  คนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ 
   จ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในคราวประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1/ 2564 

เมื่อวันที่  6   สิงหาคม  2564  โดยที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3  วัน(ในวันที ่ 7  สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 
17.00  น. วันที่  8  สิงหาคม  2564  เวลา  เวลา  08.30 น.–17.00  น วันที่  9   สิงหาคม  
2564  เวลา  08.30 น.-17.00  น) และคณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดประชุมเพ่ือพิจารณา
ค าเสนอขอแปรญัตติตามที่สมาชิกสภาฯ เสนอ เมื่อวันที่  10  สิงหาคม 2564  เวลา 09.30  น. 
เป็นต้นไปปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดยื่นเสนอขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ได้ประชุมแล้วมีมติเห็นชอบ
ตามร่างเดิมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  จึงขอรายงานผลการพิจารณาให้ท่านประธานสภาฯ และ
ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ประธานสภาฯ  -  เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์ขอแปรญัตติ  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะให้ผ่านวาระที่  2  
ขั้นแปรญัตติ  หรือไม่?  ถ้าเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี  2  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้ผ่านวาระที่  2  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นด้วย  21  เสียง,ไม่ 
   เห็นด้วย   0   เสียง) 
ประธานสภาฯ  ในล าดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่  3  ขั้นลงมติ  ซึ่งตามข้อบังคับ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ข้อ  52  ความว่า “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่  3  ไม่มีการ
อภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควร  ในการ
พิจารณาในวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ในการ
พิจารณาข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย   เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มี
การอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควร  วรรคสองก าหนดว่า  ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  

ดังนั้นผมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565   ต่อไป    
 ท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565   
ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ  เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  21  เสียง,ไม่เห็นชอบ   0  เสียง ) 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ.2565  และขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2565  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณด าเนินการต่อไป 
ที่ประชุม  -  รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ      (ถ้าม)ี 
นายก อบต.ช่อผกา  4.1   ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  ในการผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
  ผมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ช่อผกา  

ทุกท่านที่ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตั้งแต่
วาระที่หนึ่ง(ขั้นรับหลักการ)   วาระที่สอง(ขั้นพิจารณา)  และขั้นที่สาม (ขั้นลงมติ )  โดยไม่มี
สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  ท่านใดเสนอขอแปรญัตติฯ และได้ให้ความเห็นชอบให้ตราร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   และขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ท าให้การประชุมสภา 
อบต.ช่อผกา  เกี่ยวกับการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ที่ประชุม  - รับทราบ – 
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เลิกประชุม เวลา  14.00  น.     

                            (ลงชื่อ)  สมปอง  ภูอาจดั้น   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                 (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)       
                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

                          (ลงชื่อ)    เกลี้ยง  เกิดช่อ      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                           (นายเกลี้ยง  เกิดช่อ) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1.  ลงชื่อ นายประจวบ  วงษาเศก  ประจวบ 
2.  ลงชื่อ นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์  สวัสดิ ์
3.  ลงชื่อ นายจ านงค์  ศรีเนาวรัตน์  จ านงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


