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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2563
วันศุกร์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย (ชั้น 2)
*********************
เข้าประชุม
1. นายณัฐพณ
2. นายโสภณ
3. นายวงค์ไกร
4. นายสุพรรณ
5. นายสวาท
6. นายเรืองฤทธิ์
7. นายสันทัด
8. นายศิลป์ชัย
9. นายหลี
10. นายชัชวาล
11. นายวิโรจน์
12. นายเงิน
13. นายจีรศักดิ์
14. นางสาวมานิตา
15. นายผัดแก้ว
16. นายภัทรพล

ใจแก้ว
แซ่ลี
แสนเครือคำ
ใจหล้า
ใจแก้ว
กิตตะศาสตร์
พรหมรส
คำบาง
ไชยลังกา
ไชยลังกา
อินใจ
สมปาน
แซ่เติ๋น
กันทะวงค์
จันทร์แก้ว
ไร่กันทา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

ผู้ลาการประชุม
1. นายล้วน

ก้างยาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

ผู้ขาดการประชุม
1. นายอำนาจ

หอมกลิ้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุชาติ
2. นายเสาร์เงิน
3. นายอนุชาติ
4. นางไปรยา
5. นางธวัลฤทัย
6. นางมารยาท
7. นางสาวน้ำฝน

อุ่นกันทา
ก้างยาง
ทิมภราดร
ไชยวิเศษ
สัมพันธสิทธิ์
หมายมั่น
ศักดิ์แสน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักปลัด
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8. นายสมสกุล
9. นางกัญเกรา
10. นายจำลอง
11. นายไพรวัลย์

มิลินทจินดา
ชัยวุฒิ
สายสุวรรณ
คำมา

นายช่างโยธาอาวุโส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ณ ห้ อ งประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลโชคชั ย นางธวั ล ฤทั ย สั ม พั น ธสิ ท ธิ์
ปลั ดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย และเป็น เลขานุการสภาองค์การบริห ารส่วนตำบลโชคชัย
ได้กล่าวเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
กล่าวเปิดการประชุม ดังนี้
ประธานสภาฯ ในวันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 3
(ครั้งที่ 2) โดยมีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 6 วาระด้วยกัน เมื่อครบองค์ประชุมและได้เวลา
อันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ครับ
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอสวัสดีท่านนายก ท่านรองนายก ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
มีผู้ลาการประชุม 1 ท่าน คือ นายล้วน ก้างยาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 6 และมีผู้ขาดการประชุม 1 ท่าน คือ นายอำนาจ หอมกลิ้ง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
- และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยในวันนี้

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

รับรองรายงานการประชุม
- การรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563
เมื่อวันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
เห็นชอบ
จำนวน 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
- เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3
(ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563 เมือ่ วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
(ไม่มี)
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ระเบียบวาระที่ 4

ประธานสภาฯ

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ (ประธานกรรมการแปรญัตติแถลงผลการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
- ตามทีส่ ภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้มมี ติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโชคชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และ
ที่ประชุมสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน 5 คน และ
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาฯ มีมติ รับหลักการ
ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.
ถึง 16.30 น.
- คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้พิจารณาแล้วและได้รายงานพร้อมทั้งบันทึก
ความเห็นต่อประธานสภาฯ แล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และประธานสภาฯ ได้ส่ง
รายงานแก่สมาชิกสภาฯ แล้วก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง เมื่อวันที่
19 สิงหาคม 2563 เช่นเดียวกัน จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติแถลงผล
การแปรญัตติให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ
- ขอเรียนเชิญประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติกล่าวรายงานการประชุม
ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบต่อไป

ประธานคณะกรรมการฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวงค์ไกร แสนเครือคำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโชคชัย ขออ่านประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลโชคชัย ดังนี้
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตามที่ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โชคชัย มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 ตามระเบียบกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติขึ้นมาเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ก่อนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย พิจารณาในวาระที่ 2
ขั้นแปรญัตติในที่ประชุมได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
1. นายวงค์ไกร แสนเครือคำ
ประธานกรรมการแปรญัตติ
2. นายสวาท ใจแก้ว
กรรมการแปรญัตติ
3. นายผัดแก้ว จันทร์แก้ว
กรรมการแปรญัตติ

4

4. นายภัทรพล ไร่กันทา
กรรมการแปรญัตติ
5. นายศิลป์ชัย คำบาง
เลขานุการกรรมการแปรญัตติ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
ลงชื่อ นายณัฐพณ ใจแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
- หลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติแล้ว ก็ได้มีการประชุมแปร
ญัตติของคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และได้มีการส่งเป็นบันทึกข้อความ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ให้กับประธานสภาฯ ดังนี้
- บันทึกข้อความ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียนประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโชคชัย
เรื่องเดิม
ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563
และกำหนดให้ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เสนอคำแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมี
มติรับหลักการ คือตั้งแต่วันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย นั้น
ข้อเท็จจริง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติขอรายงานว่าได้รอรับหนังสือคำขอแปรญัตติ
จากผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ตามวัน เวลา ดังกล่าว
ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยกำหนด ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยท่านใดยื่นหนังสือเสนอคำขอแปรญัตติ และคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ดำเนินการประชุม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้
คงร่างเดิมข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เดิมที่ส่งมาพร้อมนี้
ข้อเสนอแนะ
เห็นควรส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โชคชัยไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา
ลงชื่อ นายวงค์ไกร แสนเครือคำ ประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
- อีกฉบับหนึ่งเป็นรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ วันที่ 19 เดือนสิงหาคม
พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

5

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการแปรญัตติเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ
เข้าห้องประชุม และดำเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณารายละเอียด
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วน
ตำบลโชคชัย ตามวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานกรรมการฯ ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโชคชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563
ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และสภา
องค์การบริห ารส่ วนตำบลโชคชัย ได้รับร่างหลักการไปแล้ วนั้น โดยกำหนดระยะเวลาแปรญั ตติ
ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เสนอข้อแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วั นที่ 14 - 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ปิดรับคำแปรญัตติในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารหรือ
สมาชิ ก สภาฯ เสนอขอแปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ.2564 แต่อ ย่ างใด เพราะฉะนั้ น จึงขอให้ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่างงบประมาณรายจ่ าย
ประจำปี 2564 ร่วมพิ จ ารณาว่า ร่างข้อบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายดังกล่ าว มีความเหมาะสม
ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายหรือไม่ โดยพิจารณาเป็นรายข้อแต่ละหน้า ที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้คงร่างเดิมต่อไป และคณะกรรมการแปรญัตติ มีข้อคิดเห็นที่จะเสนอ
แก่คณะผู้บริหารในการบริหารงบประมาณ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน รวมถึงการจัดการองค์กร
เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ดังนี้
1. ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรคำนึงถึงความเพียงพอ
ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และผลิตผลของงาน ต้องเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นประโยชน์ต่อ
มวลรวม
2. ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะพบว่าเกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่ค่อนข้างจะรุนแรง ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลโชคชัยจึงเห็นควรให้มีการเตรียมความ
พร้อม ทั้งทางด้านบุคลากร และอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณ
ภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ เพราะท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งในยามสุข และยามทุกข์ โดยเฉพาะ
เมื่อเกิดอุบัติภัยต่างๆ ฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ
ที่ประชุม เห็นชอบ เมื่อไม่มีผู้ใด ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี
2564 เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เห็นชอบกับร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายว่ามีความเหมาะสม ถูกต้อง ตามข้อบังคับ ระเบียบกฎหมายทุก
ประการ ต่อไปจะได้นำเสนอประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในขั้นตอน ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี

เลิกประชุม เวลา 11.00 น.
ลงชื่อ นายศิลป์ชัย คำบาง เลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ ผู้บันทึกการประชุม
ประธานสภาฯ

- เมื่อที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบรายงานผลการแปรญัตติแล้วจึงขอให้พิจารณา
ร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองและสามต่อไป ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ
ที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ
เห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือ
เสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีกสอบถามสมาชิกสภาฯ มีผู้ใดจะอภิปรายพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือไม่
ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย ขอมติที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับคำแปรญัตติในวาระที่สองหรือไม่

ที่ประชุม

- มีมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติในวาระที่สอง ดังนี้
เห็นชอบ
จำนวน 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง

ประธานสภาฯ

4.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ
- เมื่อสภาฯ มีมติเห็นด้วยในวาระที่สอง ตามระเบียบฯ ข้อ 52 กำหนดไว้ว่า
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรขอมติที่ประชุ มสภาฯ ในการให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือไม่

ที่ประชุม

- มีมติในการเห็นชอบในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
เห็นชอบ
จำนวน 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
- ไม่มี

7

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดทีจ่ ะสอบถาม หรือมีเรื่องที่จะแจ้ง ขอเชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.
(ลงชื่อ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายณัฐพณ ใจแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ ว เห็ นถูกต้องแล้ ว
เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

(ลงชื่อ)
ประธานคณะกรรมการ
(นายเรืองฤทธิ์ กิตตะศาสตร์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 3
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสันทัด พรหมรส)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 4
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายล้วน ก้างยาง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 6
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- สภาองค์การบริห ารส่ว นตำบลโชคชัย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3
(ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ ............................................................
(ลงชื่อ)
(นายณัฐพณ ใจแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
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(ลงชื่อ) ธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
(ลงชื่อ)

ณัฐพณ ใจแก้ว ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายณัฐพณ ใจแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม แล้ ว เห็ นถูกต้องแล้ ว
เมือ่ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
(ลงชื่อ) เรืองฤทธิ์ กิตตะศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ
(นายเรืองฤทธิ์ กิตตะศาสตร์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 3
(ลงชื่อ)

สันทัด พรหมรส กรรมการ
(นายสันทัด พรหมรส)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 4
(ลงชื่อ)

ล้วน ก้างยาง
กรรมการ
(นายล้วน ก้างยาง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 6
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- สภาองค์การบริห ารส่ว นตำบลโชคชัย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4
(ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่.................................................................
(ลงชื่อ)
(นายณัฐพณ ใจแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

