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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2563

ครั้งท่ี 2/2563
ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
ผูมาประชุม
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ
1 นายประชา  ปททุม ประธานสภา ประชา  ปททุม
2 นายกิตติ  ยมโคตร รองประธานสภา กิตติ  ยมโคตร
3 นายพิสิฐ  ขันสีมนต ส.อบต.หมู 5 พิสิฐ  ขันสีมนต
4 นายสุภาษิต  อุมคํา ส.อบต. หมู 1 สุภาษิต  อุมคํา
5 นายเฉลิมศักดิ์  เอกสะพัง ส. อบต.หมู 1 เฉลิมศักดิ์  เอกสะพัง
6 นายวิทยา  หัตถกิจ ส.อบต. หมู 2 วิทยา  หัตถกิจ
7 นายสนธยา  เพ็ชรสมบัติ ส.อบต.หมู 2 สนธยา  เพ็ชรสมบัติ
8 นายสัญญา  บุญเติมนิติกุล ส.อบต. หมู 5 สัญญา  บุญเติมนิติกุล
9 นายสํานวน  แกวเชียงหวาง ส.อบต.หมู 4 สํานวน  แกวเชียงหวาง
10 นายสุทธิสาร  ศรีพันลม ส.อบต.หมู 6 สุทธิสาร  ศรีพันลม
11 นายบุญเฮือง  บุญแสน ส.อบต.หมู 6 บุญเฮือง  บุญแสน
12 นายนุกูล  สิงหัน ส.อบต.หมู 7 นุกูล  สิงหัน
13 นายพิทักษ  มณีสุข ส.อบต.หมู 8 พิทักษ  มณีสุข
14 นางสุชานันท  บุญปก ส.อบต.หมู 8 สุชานันท  บุญปก
15 น.ส.พิสมัย  สิงมาตร ส.อบต.หมู 9 พิสมัย  สิงมาตร
16 นายอันชัน  แกวดวงดี ส.อบต.หมู 9 อันชัน  แกวดวงดี
17 นายเดชา  นงคะวาส ส.อบต.หมู 10 เดชา  นงคะวาส
18 นายศราวุฒิ  สีทา ส.อบต.หมู 11 ศราวุฒิ  สีทา
19 นายสุวรรณ  บุญมี ส.อบต.หมู 12 สุวรรณ  บุญมี
20 นายไพรัตน  สิงหาสาร ส.อบต.หมู 11 ไพรัตน  สิงหาสาร
21 นายประดิษฐ  พรมจันทร ส.อบต.หมู 12 ประดิษฐ  พรมจันทร
22 นายบุญสนั่น  มหาอุป ส.อบต.หมู 3 บุญสนั่น  มหาอุป

ผูขาดประชุม
- ไมมี

ผูลาประชุม
- ไมมี
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ผูเขารวมประชุม
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ
1 นายคูณ อุนคํา นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม คูณ  อุนคํา
2 นายอุทิศ  อินลี รองนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อุทิศ  อินลี
3 นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ประเสริฐ  ตั้งอุปละ

เปดประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา โดยประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 2/2563 มีผูมาประชุมจํานวน 22 คน

ไมมาประชุม จํานวน ..-... คน ผูเขารวมประชุม 3 คน
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2562
ประธานสภา สําหรับวันนี้ เปนการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 2/2563 ครั้งท่ี 2/2563 ประจําป

2563 ซึ่งสภามีมติ นัดประชุม ในวันท่ีท่ี 10 สิงหาคม 2563 เม่ือคราวประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายปงบประมาณ 2564 ในวาระท่ี 2 ข้ันตอนการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
2564

ท่ีประชุม - ทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
1.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 2/2563 ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 3

สิงหาคม 2563
ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
3.1 การพิจารณารางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายปงบประมาณ 2564 ข้ันตอนการแปรญัตติ
นายประชา  ปททุม เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานการประชุมตอสภา
ประธานสภา
นายบุญสนั่น  มหาอุป เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
ประธานคณะ ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม   ไดกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ
กรรมการแปรญัตติ รวม 1 วัน คือวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 โดยกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร

ญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหวางวันท่ี 4-6 สิงหาคม 2563 ตั้งแต
เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ. หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม และใหสงคืนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  เพ่ือ
นําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกามเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2 และ
วาระท่ี 3 ตอไป นั้น บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติไดดําเนินการประชุมพิจารณา
แปรญัตติรางขอบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้น
เรียบรอย เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 โดยไมมีผูยื่นญัตติ คระกรรมการแปรญัตติมี
มติท่ีประชุมยืนยันรางเดิม

นายประชา  ปททุม มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม  ถาไมมีจะเขาวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ
ประธานสภา
ท่ีประชุม -ไมมี
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3.2 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายป 2563 วาระท่ี 3 ข้ันลงมติ
นายประชา  ปททุม ตามท่ีสภานี้ไดมีการอภิปราย รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายป 2564
ประธานสภา ข้ันแปรญัตติ เปนท่ีเรียบรอยแลว ตอไปนี้จะเปนการพิจารณาในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ

สวนในวาระนี้จะไมมีการอภิปราย แตจะขอมติท่ีประชุมวา เห็นสมควรใหราง
ขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564 ตราเปนขอบัญญัติตําบลหรือไม

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติประจําป 2564 จํานวน 21 เสียง
ไมเห็นชอบ..-..เสียง งดออกเสียง.......1.....เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ
นายคูณ  อุนคํา ขอบคุณสมาชิกท่ีไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ 2564
นายก อบต. ซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จะไดนําเสนอตอ นายอําเภอ เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป  ในสวนของการดําเนินการขอบัญญัติ
ปงบประมาณ 2564 ทานสมาชิกก็ยังตองมีหนาท่ี ท่ีตองตรวจสอบการดําเนินงาน
ของฝายบริหาร  วาไดดําเนินการไดบรรลุเปาหมายท่ีไดวางไวหรือไม

นายพิสิฐ  ขันสีมนต ไดยื่นหนังสือมายังศูนยดํารงธรรมประจําตําบล เพ่ือตรวจสอบการกอสราง
ส.อบต.หมู 5 หองน้ําของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอพนา ท่ีกอสรางเสร็จแลวแตใชงานไมได ให

ผูบริหารติดตามแกไขและแจงใหผูรองทราบตอไป

ปดประชุม  เวลา 12.00 นาฬิกา

(ลงชื่อ) ผูบันทึกการรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายประชา  ปททุม)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญสนั่น  มหาอุป)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายประดิษฐ  พรมจันทร)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพิสมัย  สิงมาตร)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิทักษ  มณีสุข)


