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     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕62 

ครั้งที่ ๒/๒๕62 
วันอังคารที่  ๒7 สิงหาคม  ๒๕62  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
---------------------------- 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที ่    ชื่อ – สกุล    ตำแหน่ง 
   ๑    นายอาจ    จิตตนุมาต  ประธานสภา อบต.  
   2    นายสมชาย   จิตรแจ่ม  รองประธานสภา อบต. 
   3    นายจำนงค ์   อุดมดัน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
   4    นางสาวกำไร   วงษ์โคคุ้ม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
   5    นายคำนวน         ทองประสงค ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
   6    นายชาตรี   จาบกัน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
   7    นายเกษม   สุวรรณชาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
   8    นายมงคล   ทองเอียง  เลขานุการสภา อบต. 
 
 ผู้ไม่มาประชุม 
   1    นายสุเทพ   สร้างการนอก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
   2    นางสาวสุภาภรณ์  เอ้ือเฟ้ือ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
   3    นางสาววิราวรรณ  แก้วก้อน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2        
   4     
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่    ชื่อ – สกุล    ตำแหน่ง 
   1    นายประทีป   กลิ่นเล็ก  เลขานุการนายก อบต. 
   2    นางสาวนันท์หทัย  พุทธรักษี  รองนายก อบต. 
   3    นายเฉลิมไชย   แก้วกระจ่าง  รองนายก อบต.    
   4    นายสมหมาย   ทองคำ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
   5    นางสาวฐิติกาญจน์  คำสอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
   6    นายณัฐภัทร   สินสมบัติ  เจ้าพนักงานธุรการฯ 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  นายอาจ  จิตตนุมาต ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. :  ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบล     
เขาจ้าว  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว สมัยประชุมสามัญ   

สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕62 ครั้งที่ ๑/๒๕62 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕62 
ประธานสภา อบต. :  ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วว่าถูกต้อง    
.   หรือมีสิ่งใดแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
มติที่ประชุม :  พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงรับรองรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕62 
ครั้งที่ ๑/๒๕62 เมื่อวันที่  20 สิงหาคม ๒๕62 
-มีมติ ดังนี้ 

  (1)  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  จำนวน    8   เสียง 
  (2)  ไม่เห็นชอบ     จำนวน    -    เสียง 
  (3)  งดออกเสียง     จำนวน    -    เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
ประธานสภาอบต. :  สำหรับวันนี้ไม่มีกระทู้ถามจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

จึงขอผ่านไปวาระต่อไป 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
     ๔.๑ การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. :  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  :  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกทุกท่าน

ผมนายเกษม  สุวรรณชาติ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ได้มีการประชุมครั้งที่  2/2562 วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 
2562 เพ่ือพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2563 นั้น  
บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้สรุปผลการพิจารณาการแปรญัตติดังนี้ เมื่อไม่มีผู้ใด
มายื่นแปรญัตติ  ภายในกำหนดระยะเวลาที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวได้
กำหนดไว้ในคราวประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  
กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2562  ภายในวันพฤหัสบดีที่   23 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 16.30 น.   
คณะกรรมการจึงลงความเห็นให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับเดิม  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

มติที่ประชุม :  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑ ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว  วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภา อบต. : ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ รายงานว่าไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ  ดังนั้นจึงไม่
ต้องพิจารณาในวาระนี้  ผมขอผ่านไปวาระท่ีสาม ขั้นลงมติ 

 
๕.2 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว วาระท่ีสาม ขั้นลงมติ 

ประธานสภา อบต. :  การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕63 ในวาระที่ สาม (ขั้นลงมติ ) จะไม่มีการอภิปราย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 กำหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า
จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
- ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตรา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ในวาระที่สาม     
(ข้ันลงมติ) หรือไม่  

มติที่ประชุม :  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ตรา
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว  
-มีมต ิดังนี้ 

  (1)  เห็นชอบ     จำนวน   8    เสียง 
  (2)  ไม่เห็นชอบ     จำนวน    -    เสียง 
  (3)  งดออกเสียง     จำนวน    -    เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. : มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ หากไม่มีผมขอบคุณ

ท่านสมาชิกทุกท่านและขอปิดประชุม   
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
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  ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ 
    (นายสุเทพ  สร้างการนอก) 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่ 1 
 

 

    ลงชื่อ      ผู้ตรวจสอบ     
     (นายเกษม  สุวรรณชาติ) 

           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่ 6 
 

 

    ลงชื่อ      ผู้ตรวจสอบ 
     (นายประทีป  กลิ่นเล็ก) 

 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
 

 

    ลงชื่อ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  (นายมงคล  ทองเอียง) 

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
 
 
 

สภา อบต.เขาจ้าว  รับรองรายงานการประชุมสภาฯแล้ว เมื่อ  28 พ.ย. 2562  
 

     ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสมชาย  จิตรแจ่ม) 

         รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
                              ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

 


