
บันทึกการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันอาทิตย์ท่ี ๑๕' สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.0๐ น. 
ณ. ห้องประขุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

รายขื่อผู้เข้าร่วมประขุม ๑๖ คน ลา - คน ขาด...... - คน

ลำดับท่ี ซ่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือซ่ือ หมายเหตุ
๑ นายระเบียบ เอกเกิด ประธานสภา อบต. นายระเบียบ เอกเกิด
๒ นายเลิศสิน กรรไกรภัย รองประธานสภา อบต. นายเลิศสิน กรรไกรภัย
๓ นายดาวเรือง ย้ิมน้อย สมาขิกสภา อบต. หมี ๑ นายดาวเรือง ย้ิมน้อย
(&1 นายสุเทพ ระษารักษ์ สมาขิกสภา อบต. หมี ๒ นายสุเทพ ระษารักษ์
๕ นายสำเริง กะมะรินทร์ สมาขิกสภา อบต. หมี ๒ นายสำเริง กะมะรินทร์
๖ นางจำเนิน เอกเกิด สมาขิกสภา อบต. หมี ๓ นางจำเนิน เอกเกิด
๗ นายคงศักดี้ สำราญจิต สมาขิกสภา อบต. หมี ๓ นายคงศักดี้ สำราญจิต
๘ นายวิโรจน์ โมราวงษ์ สมาขิกสภา อบต. หมี ๔ นายวิโรจน์ โมราวงษ์
๙ นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน สมาขิกสภา อบต. หมี ๕ นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน

๑๐ นายสมพร พูลสวัสดี้ สมาขิกสภา อบต. หมี ๖ นายสมพร พูลสวัสดี้
๑๑ นายรัญจวน คซรินทร์ สมาขิกสภา อบต. หมี ๗ นายรัญจวน คขรินทร์
๑!อ นายประทิน ซัซวารี สมาขิกสภา อบต. หมี ๗ นายประทิน ซัซวารี
๑๓ นายเทิดศักดิ้ มีมงคล สมาขิกสภา อบต. หมี ๘ นายเทิดศักดิ้ มีมงคล
๑๔ นายอภิลักษ์ ระษารักษ์ สมาขิกสภา อบต. หมี ๘ นายอภิลักษ์ ระษารักษ์
๑ (SL นางภัทรภร โมราวงษ์ สมาขิกสภา อบต. หมี ๙ นางภัทรภร โมราวงษ์
๑๖ นายสำราญ โภคี สมาขิกสภา อบต. หมี ๙ นายสำราญ โภคี

รายซ่ือผู้เข้าร่วมประขุม  ๔....คน ล า  - คน

ลำดับท่ี ซ่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือซ่ือ หมายเหตุ
๑ นายส้มภาษ อยู่พร้อม นายก อบต. นายส้มภาษ อยู่พร้อม
๒ นายเฉลิมพร อนุโชติ รองนายก อบต. นายเฉลิมพร อนุโชติ
๓ นายวิโรจน์ เอ้งฉ้วน รองนายก อบต. นายวิโรจน์ เอ้งฉ้วน

นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ เลขานุการนายก อบต. นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ



-๑-

เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมมาพร้อมเพรียงกันแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว,าด้วย'ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๔๔๔ ข้อ ๒๒ การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นฯ และ ข้อ ๒๓ จึงให้มีการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การ 
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครังที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาฯ ไม่มี
ระเบียบวาระท่ี ๒ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓

ประธานสภาฯ

(นายประทิน ซัซวารี) 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ

เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา
จากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๙ สิงหาคม ๒๔๖๔ นั้น จึงขอให้สมาซิก อบต. ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ มีสมาซิก อบต.ท่านใด จะขอแกไข 
รายงานการประชุมหรือไม่ 
ไม่มี
ถ้าไม่มีสมาซิกท่านใดที่จะขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ เมื่อวันที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๔๖๔ ก็ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลครั้งที่ผ่านมานะครับ ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ๑๔ เลียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง 
๑_เสิยง
เร่ือง การพิจารณา
๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
ข้ันท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ
อาศัยอำนาจ ข้อ ๔๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔ และตามที่ประชุมได้เสนอ 
ซื่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้วเมื่อคราวประชุมครังที่แล้วนั้น ขอเชิญท่านประทิน ซ'ขวารี 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการประชุมการแปรญัตติ 
ขอเรียนเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม และท่าน 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมทุกท่าน คณะกรรมการแปรญัตติได้ 
ประชุมกันเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๖๔ เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
เลขานุการแปรญัตติ มีมติสรุป ดังนี้

๑. นายประทิน ซัซวารี เปีนประธานกรรมการ
๒. นางจำเนิน เอกเกิด เป็นกรรมการ 
๓. นายอภิลักษ์ ระษารักษ์ เป็นเลขานุการ 

และเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๔ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมกัน เพ่ือพิจารณา 
แปรญัตติ มีมติประชุมสรุป ดังนี้

/ตามมติทีประชุมสภาฯ



-๒-

ประธานสภาฯ

มติท่ีประขุม

ประธานสภาฯ

ท่ีประขุม 
ประธานสภาฯ

ตามมติที่ประขุมสภาฯ ได้กำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติในวันที่ ๑0-๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกที่เห็นควร 
แก้ไขเพิ่มเติม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
นัน คณะกรรมการแปรญัตติได้รอรับหนังสือเสนอคำแปรญัตติ ณ ห้องประขุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ในเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหาร หรือ 
สมาชิกท่านใดเสนอคำแปรญัตติ ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ จึงได้พิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ประธานสภาฯ 
ส่งมาอย่างละเอียดแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม โดย 
ให้ยืนตามร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม ดังนี้

๑. ขื่อข้อบัญญัติและการใช้ข้อบัญญัติไม่มีการแก้ไข ให้ยืนตามร่างเดิม 
๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นยอดเงิน 

รายจ ่ายท ี่ประมาณ การไว ้ถ ูกต ้องและเหมาะสมแล ้ว ไม ่ม ีการแปรญ ัตต ิ ดังนั้น 
คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านร่อม เพื่อพิจารณาเห็นชอบในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไปครับ 
ขอขอบคุณท่านประทิน ซัซวารี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ คณะกรรมการ 
แปรญัตติได้ประขุมคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข 
เพ่ิมเติม ลำดับต่อไปเป็นการลงมติเห็นขอบในวาระที่ ๒ จึงขอมติที่ประขุมครับ ถ้าท่าน 
สมาชิกเห็นชอบให้เป็นร่างข้อบัญญัติฯ ก็ฃอให้ท่านสมาชิกทุกท่านยกมือฃี้นครับ 
มติที่ประขุมเห็นขอบด้วยคะแนนเสียง @1๕ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง 
@1 เสียง
ข้ันท่ี ๓ ข้ันลงมติ
อาศัยอำนาจ ข้อ ๕๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภา 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้รับความเห็นขอบให้ผ่านใน 
วาระที่ ๑ และวาระที่ ๒ แล้วลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ในวาระนี้จะไม่ 
มีการอภิปราย แต่ถ้าสมาชิกท่านใดมีเหตุอันสมควรที่จะขออภิปรายเพิ่ม ต้องขอความ 
เห็นขอบต่อที่ประชุมสภาก่อนจึงจะให้อภิปรายได้ มีท่านสมาขิกท่านใดจะอภิปราย 
หรือไม
ไม่มีการอภิปราย
ในวาระที่ ๓ ให้ที่ประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ขั้นลงมติว่าจะให้ตรา 
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงขอมติที่ประขุม 
ว่าจะรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อจะให้ 
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หรือไม่ ถ ้าท ่านสมาชิกผู้ทรงเก ียรติท ุกท ่านเห ็นขอบให้ 
ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้ท่าน 
สมาชิกทุกท่านยกมือขึ้นครับ

/มติที่ประขุม
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มติท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ

ท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๔ 
ประธานสภาฯ

ท่ีประชุม 
ปิดประชุมเวลา

มติทีประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 6)๕ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง 
ร1 เสียง
เม ื่อท ี่ประช ุมม ีมต ิเห ็นชอบ,ให ้ตราเป ็นข ้อบ ัญ ญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำป ี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว ก็จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕: ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ต่อท่านนายอำเภอ 
ท่าเรือเพื่อลงนามให้ความเห็นชอบต่อไป 
รับทราบ
เร่ือง อ่ืน ๆ
มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ ไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไร 
ก็ฃอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้บริหาร ที่ได้มาร่วมประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญ 
สมัยที, ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕: กระผมขอปิดประชุมสภาฯ ครับ 
รับทราบ
๑๕.๐๐ น.

ลงซ่ือ นายสมพร พูลสวัสด้ี ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายสมพร พูลสวัสด้ิ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านร่อม

ลงชื่อ นางภัทรภร โมราวงษ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางภัทรภร โมราวงษ์)_
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

ลงชื่อ นายสุเทพ ระษารักษ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม ลงชื่อ นางสาวเบญจรรณ อ่อนหวาน ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสุเทพ ระษารักษ์) (นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕

ลงชื่อ นายระเบียบ เอกเกิด ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
(นายระเบียบ เอกเกิด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม


