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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี 2562  ครั้งท่ี 1 

วันท่ี 8  สิงหาคม  2562  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง หมู่ที ่ เวลา ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายประกฤษ  ทาวัน ส.อบต. 1 09.00 ประกฤษ  ทาวัน  
2 นายจรัญ  สุขสงคราม ส.อบต. 1 09.00 จรัญ  สุขสงคราม  
3 นางสาวจิรภัทร  จันทร์เทพ ส.อบต. 2 09.00 จิรภัทร  จันทร์เทพ  
4 นายสทา  สัมมุตถี ส.อบต. 2 09.00 สทาสัมมุตถี  
5 นายประวรวรถ่ายฐาน ส.อบต. 3 09.00 ประวรวรถ่ายฐาน  
6 นายจรัส  ชัยมี ส.อบต. 3 09.00 จรัส  ชัยมี  
7 นายประธาน  รักษาแก้ว ส.อบต. 4 09.00 ประธาน  รักษาแก้ว  
8 นายสนธยา  ทุมผารักษ์ ส.อบต. 5 09.00 สนธยา  ทุมผารักษ์  
9 นายบุญมี  สาหงษ์ ส.อบต. 5 09.00 บุญมี  สาหงษ์  

10 นายเสาร์  กุลมาตร ส.อบต. 6 09.00 เสาร์  กุลมาตร  
11 นายอัมรัตน์  สีสะทน ส.อบต. 6 09.00 อัมรัตน์  สีสะทาน  
12 นายชม  ภูทองเงิน ส.อบต. 7 09.00 ชม  ภูทองเงิน  
13 นายบุญส่วน  ชัยบุตรดี ส.อบต. 8 09.00 บุญส่วน  ชัยบุตรดี  
14 นายเดช  แสนเมือง ส.อบต. 9 09.00 เดช  แสนเมือง  
15 นายสนิท  เวียงนนท์ ส.อบต. 9 09.00 สนิท  เวียงนนท์  
16 นายสวาท  บุติพันคา ประธานสภาฯ 11 09.00 สวาท  บุติพันคา  
17 นางศุภาวัย  สุขสงคราม ส.อบต. 12 09.00 ศุภาวัย  สุขสงคราม  
18 นายถาวร  มูลละ ส.อบต. 13 09.00 ถาวร  มูลละ  
19 นายค าสาน  ท้าวพา ส.อบต. 14 09.00 ค าสาน  ท้าวพา  
20 นายอุทิศ  เวียงแจ ส.อบต. 14 09.00 อุทิศ  เวียงแจ  
21 นายเกียรติภูมิ  มาตแก้ว ส.อบต. 15 09.00 เกียรติภูมิ  มาตแก้ว  
22 นายสังคม  ศรีพันธ์ ส.อบต. 15 09.00 สังคม  ศรีพันธ์  
23 นางศศิธร  อินทรพิมพ ์ เลขานุการสภาฯ  09.00 ศศิธร  อินทรพิมพ ์  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง เวลา ลายมืช่ือ หมายเหต ุ
1 นายจรัส    ศรีรัตนกูล นายก อบต. 09.30 จรัส   ศรีรัตนกูล  
2 นายสอน  ผาสุจิตร รองนายก อบต. 09.30 สอน  ผาสุจิตร  
3 นายเกษตร  อันลูกท้าว รองนายก อบต. 09.30 เกษตร  อันลูกท้าว  
4 นายศราวุธ   ศรีสัตตรัตน์กุล ผอ.กองช่าง 09.30 ศราวุธ   ศรีสัตตรัตน์กุล  
5 นายสายันต์   ไชยโยธา หัวหน้าส านักปลัด 09.30 สายันต์   ไชยโยธา  
6 นายสันติพล   เศรษโฐ ผอ.กองสวัสดิการสังคม 09.30 สันติพล   เศรษโฐ  
7 นางสาวมนเทียร  เหล่ามาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 09.30 มนเทียร  เหล่ามาลา  
8 นางสาวสุพรรษา  ประดับศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 09.30 สุพรรษา  ประดับศรี  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง หมู่ที ่ หมายเหต ุ
1 นายอุดม  แก้วมูลตร ี ส.อบต. 4 ลา 
2 นายโสภา  ศรีโยธา ส.อบต. 8 ลา 
3 นายนิพนธ์  สีโท ส.อบต. 10 ลา 
4 นายถาวร  ผาสุจิตร ส.อบต. 10 ขาด 

 

เปิดประชุมเวลา  09.30  น. 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
1.1เรื่องการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  
ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว สมัยที่ 3/2562  ในวันที่ 8,14 และ 
15 สิงหาคม 2562  เวลา 09.30 น. จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว เข้า
ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
บัดน้ีได้ถึงก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562  
แล้ว  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านพร้าวจึงเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
เป็นต้นไป  มีก าหนด 15 วัน 
1.2เรื่องการขอลาประชุมในวันน้ี มี 3 ท่าน คือ 1. นายอุดม  แก้วมูลตรี  ส.อบต. หมู่ 4 
2. นายโสภา  ศรีโยธา  ส.อบต. หมู่ 8 3. นายนิพนธ์  สีโท  ส.อบต. หมู่ 10เนื่องจากท่านติดภารกิจจึง
ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ 
เรื่องแจ้งฝ่ายสภาฯ ก็มีเพียงเท่านี้ เชิญทางฝ่ายบริหารครับ 

นายจรัส  ศรีรัตนกุล 
นายก อบต.บ้านพร้าว 

- ไม่มีครับ 
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นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- ทางฝ่ายบริหารไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ข้ามไประเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
แล้ว 

ระเบียบวาระที่ 2         รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
- ผมจะให้เลขาสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นางศศิธร  อินทรพิมพ ์
เลขานุการสภาฯ 

- ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสภาทราบแล้ว 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะ ขอมติที่ประชุมว่าใคร
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 2 1 เสียง  
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4  กระทู้ถาม 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
- กระทู้ถามนั้นผมได้แจกให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้วให้สมาชิกสภาย่ืนต่อ 
ประธานสภาท้องถ่ิน  มีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริงหรือเป็นนโยบายของนายก อปท.  
ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าเป็นข้อเท็จจริงถูกต้อง  ค าถามข้อเท็จจริง 
ตลอดจนค าช้ีแจงประกอบต้องไม่ฟุ่มเฟือย วกวน ซ้ าซากหรือมีลักษณะเป็นการอภิปราย 
ผมไม่เห็นหนังสือกระทู้ถามส่งมายังผมก็คงไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ดังนั้นถ้าไม่ม ี
สมาชิกท่านใดส่งกระทู้ถามผมจะข้ามไประเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
5.1  พิจารณาว่าด้วยร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 (ข้ันรับหลักการ) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก้ไข(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 47 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่  หากสมาชิกสภา
ท้องถ่ินประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถ่ินได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร
แล้วขอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช้ีแจงต่อสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต.บ้านพร้าว 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ตลอดจนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี พ.ศ. 2563
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวอีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านพร้าวจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดังต่อไปนี้  
1. สถานการณ์คลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562ณ วันที่ 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2562องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานะ
การเงินดังนี ้
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1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน  34,487,030.31 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน  9,997,735.50  บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  13,584,466.27  บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 

บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ รวม  150,359  บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 
(1) รายรับจริง จ านวน  48,791,653.18  บาท ประกอบด้วย  

หมวดภาษีอากร จ านวน   329,491.66 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 318,128.00 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน   176,862.66 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน     56,756.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน   20,476,483.86 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน   27,433,931.00 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน510,900.00  บาท 
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 38,539,492.37   บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง จ านวน 12,677,540.00  บาท 
งบบุคลากร จ านวน 13,011,224.00 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน   8,228,136.31 บาท 
งบลงทุน  จ านวน   2,522,850.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน  2,099,742.06 บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  510,900.00  บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  0.00  บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน   0.00 บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00 บาท 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

 

         ค าแถลงงบประมาณ   

   ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563   
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  

อ าเภอเมืองหนองบัวล าภูจังหวัดหนองบัวล าภู  
  รายรับจริงปี  

2561 
ประมาณการ ปี 

2562 
ประมาณการ ปี 

2563 
รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 323,872.92 260,900.00 324,120.00 

  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต  596,889.00 508,000.00 596,850.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 300,369.98 328,100.00 300,360.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 60,465.00 129,600.00 60,450.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,281,596.90 1,226,600.00 1,281,780.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

  หมวดภาษีจัดสรร 23,182,029.06 21,116,800.0
0 

23,181,720.0
0 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

23,182,029.06 21,116,800.0
0 

23,181,720.0
0 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,422,211.00 27,630,200.0
0 

26,299,000.0
0 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

26,422,211.00 27,630,200.0
0 

26,299,000.0
0 

รวม 50,885,836.90 49,973,600.0
0 

50,762,500.0
0 

  

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการปี 
2562 

ประมาณการปี 
2563 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 14,827,445.00 16,615,020.00 16,071,235.0
0 

  งบบุคลากร 14,965,733.00 16,204,380.00 17,321,820.0
0 

  งบด าเนินงาน 6,539,306.51 11,183,700.00 8,558,445.00 

  งบลงทุน 3,504,869.39 2,580,500.00 5,371,000.00 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

  งบเงินอุดหนุน 3,787,552.73 3,390,000.00 3,440,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ  43,624,906.63 49,973,600.00 50,762,500.0
0 

รวม 43,624,906.63 49,973,600.00 50,762,500.0
0  

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต.บ้านพร้าว 

- ในส่วนของการช้ีแจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 นั้น เอกสารก็ได้แจกใหก้ับสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านแล้วครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

5.2 สมาชิกสภาอภิปรายก่อนรับหลักการ 
- ตามที่ผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  ต่อสภาก่อนรับหลักการ 
จะให้สภาได้อภิปรายก่อนพอสมควร  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็ขอเชิญครับ 

นายประกฤษ  ทาวัน 
รองประธานสภาฯ 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ปีนี้ก็น่าช่ืนใจงบประมาณที่เราประมาณการไว้ก็จ านวน  
50,762,500.00  บาท พอหักค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจ าออกแล้วก็มีงบประมาณมาพัฒนาหมู่บ้านใน
ต าบลของเรา จ านวน  5,371,000.00  บาท  ในนามของ ส.อบต. หมู่ 1 ก็ขอขอบคุณท่านนายกที่
มองเห็นปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 1 โครงการบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตรสายหลัง
สนามกีฬากลางบ้านพร้าว  งบประมาณ จ านวน  181,800  บาท  ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับทางฝ่ายบริหาร
ครับ  อีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากให้เพิ่มในแผนงานสาธารณะสุขคือเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่พ่นหมอก
ควันครับ  เพราะว่าคนที่พ่นหมอกควันเขาก็มีความเสี่ยงและท างานหนักเหมือนกันกว่าจะเดินรอบ
หมู่บ้านและเรื่องสุดท้ายที่อยากน าเรียนท่านนายกคือชาวบ้าน  บ้านพร้าว  บ้านหัน  บ้านท่าโพธ์ิชัยและ
บ้านป่าคา  ได้จัดกีฬาสานความสัมพันธ์กันทุกปีจึงอยากน าเรียนให้ท่านนายกช่วยจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนน้ีให้ด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะให้ทางฝ่ายบริหารช้ีแจง  เชิญครับ 
 

นายจรัญ  สุขสงคราม 
ส.อบต. หมู่ 1 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ทั้งฉบับครับ  และผมขอช้ีแจงเกี่ยวกับในวันที่ทางกองช่างได้ออกส ารวจพื้นที่ที่จะบุกเบิก
ถนนเพื่อการเกษตรในวันน้ันก็ได้ให้เจ้าของที่ดินเซ็นยินยอมให้ท าถนนเรียบร้อยแล้วครับ  เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาในภายหลังครับ  ขอบคุณครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะให้ทางฝ่ายบริหารช้ีแจง  เชิญครับ 
 

นายอัมรัตน์  สีสะทาน 
ส.อบต. หมู่ 6 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมอยากจะขอเพิ่มโครงการบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตรของบ้านโนน
เรียงเพิ่มอีกสักสายได้ไหมครับ  ตอนนี้ก็มีอยู่แล้ว  2  สาย  ก็อยากขอเพิ่มอีกสักสายครับ 

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต.บ้านพร้าว 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ในส่วนของกีฬาชุมชนถ้าหากไม่มีโครงการส่งมาขอเงินอุดหนุนผมก็ไม่
สามารถตั้งได้ครับและปีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคงตั้งเพิ่มไม่ได้  และในส่วนของโครงการบุกเบิกถนนเพื่อ
การเกษตรของบ้านโนนเรียงนั่นคงเพิ่มไม่ได้ครับ  เพราะว่าเราต้องได้ให้วิศวกรเป็นผู้เขียนแบบให้ครับ  
และที่เราได้ประชุมช้าก็เพราะว่าแบบนั่นเขียนล่าช้ากว่าวิศวกรจะเขียนเสร็จเนื่องจาก อบต. เราไม่มี
วิศวกร  เอาไว้ปีหน้านะครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

5.3 ขอมติสภารับหลักการ 
- ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพร้าว  ที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอมา  ให้สภาได้พิจารณาน้ันผมก็ขอปิดการอภิปรายเกี่ยวกับ
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และต่อไปก็คงเป็นการลงมติว่า
จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
- การออกเสียงลงมติว่าจะรับร่างข้อบัญญัติหรือไม่รับร่างข้อบัญญัติน้ัน มี  2  วิธี คือ 
1. การออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย  ท าได้  3  อย่าง  คือ 
   (1)  ยกมือข้ึนพ้นศีรษะ 
   (2)  ยืนข้ึน 
   (3)  เรียกช่ือเรียงตามตัวอักษร 
2. การออกเสียงลงคะแนนแบบลับ 
   (1) ให้ประธานเรียกช่ือสมาชิกตามล าดับตัวอักษรทีละคน 
   (2)  ให้มอบบัตรและให้ลงคะแนนที่คูหาลงคะแนน 
   (3)  เขียนเครื่องหมายลงในกระดาษที่เจ้าหน้าที่แจกให ้
       ถูก ()  หมายถึง  เห็นด้วย 
       ผดิ ()  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
       วงกลม ()  หมายถึง  ไม่ออกเสียง 
   (4)  น าบัตรลงคะแนนใส่ซองปิดผนึก  ใส่ลงหีบด้วยตนเองต่อหน้าประธาน 
   (5)  นับคะแนน 
ผมขอปรึกษาทางสภาว่าเราจะลงคะแนนแบบเปิดเผย หรือว่าแบบลับ 

นายจรัญ  สุขสงคราม 
ส.อบต. ม.1 

- ผมขอเสนอแบบเผย 
ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ  1. นายค าสาน  ท้าวพา  ส.อบต. ม.14 
                          2. นายสทา  สัมมุตถี   ส.อบต. ม.2  
 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับรองรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563จากสภาใครเห็นชอบว่ารับหลักการร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ          21      เสียง 
ไม่เห็นชอบ        0       เสียง 
ไม่ออกเสียง       1       เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

5.4  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจากสภาเพื่อแปรญัตติ  3-5-7  คน  ตามมติที่ประชุม 
- เมื่อสภารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯแล้วล าดับต่อไปก็จะเป็นการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ว่า
สภาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกี่ท่าน ซึ่งตามระเบียบเสนอได้ 3 , 5 หรือ 7 ท่าน  และก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชม. นับแต่รับหลักการ 
- ขอเชิญเสนอว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติกี่ท่านครับ 

นายจรัญ  สุขสงคราม 
ส.อบต. หมู่ที่ 1 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ  5 ท่าน ครับ 
ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 1. นายเสาร์  กุลมาตร  ส.อบต. หมู่ 6 
                         2. นายประวรวรถ่ายฐาน  ส.อบต. หมู่ 3 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

-  มีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  5  ท่าน โปรดยกมือ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ          21      เสียง 
ไม่เห็นชอบ        0       เสียง 
ไม่ออกเสียง       1       เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- เราได้จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว คือจ านวน  5  ท่าน ต่อไปก็ขอเชิญสมาชิกได้เสนอช่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายถาวร  มูลละ 
ส.อบต. ม.13 

- ผมขอเสนอ  นายจรัญ  สุขสงคราม  ส.อบต.ม.1 
ผู้รับรอง  2  ท่าน  คือ  1. นายเกียรติภูมิ  มาตรแก้ว   ส.อบต. ม.15 
                             2. นายสังคม  ศรีพันธ์   ส.อบต. ม.15 

นายประวรวรถ่ายฐาน 
ส.อบต. ม.3 

- ผมขอเสนอ นายจรัส  ชัยม ี ส.อบต.ม.3 
ผู้รับรอง  2  ท่าน  คือ  1. นายประธาน  รักษาแก้วส.อบต. ม.4 
                             2. นายบุญมี  สาหงส์   ส.อบต. ม.5 

นายเสาร์  กุลมาตร 
ส.อบต. ม.6 

- ผมขอเสนอ  นายประวรวรถ่ายฐาน  ส.อบต.ม.3 
ผู้รับรอง  2  ท่าน  คือ  1. นายอุทิศ  เวียงแจ  ส.อบต. ม.14 
                             2. น.ส.จิรภัทร  จันทร์เทพ  ส.อบต. ม.2 

นายจรัญ  สุขสงคราม 
ส.อบต. ม.1 

- ผมขอเสนอ  นายประกฤษ  ทาวัน  รองประธานสภาฯ 
ผู้รับรอง  2  ท่าน  คือ  1. นางศุภาวัย  สุขสงคราม  ส.อบต. ม.12 
                             2. น.ส.จิรภัทร  จันทร์เทพ  ส.อบต. ม.2 

นายประกฤษ  ทาวัน 
รองประธานสภาฯ 

- ผมขอเสนอ นายค าสาน  ท้าวพา  ส.อบต.ม.14 
ผู้รับรอง  2  ท่าน  คือ  1. นายประธาน  รักษาแก้วส.อบต. ม.4 
                             2. นายอัมรัตน์  สีสะทาน ส.อบต. ม.6 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีใครจะเสนอช่ืออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับรองจากสภาใครเห็นชอบให้ นายประกฤษ ทาวัน , 
นายจรัญ  สุขสงคราม , นายประวรวรถ่ายฐาน , นายจรัส  ชัยมี  และ นายค าสาน  ท้าวพา  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ          21      เสียง 
ไม่เห็นชอบ        0       เสียง 
ไม่ออกเสียง       1       เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- เราได้คณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง  5  ท่านแล้ว และตามระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547  กระบวนการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ที่ประชุมสภาท้องถ่ิน
ต้องก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง นับตั้งแต่รับหลักการ 
- คณะกรรมการแปรญัตติเลือกประธาน พร้อมรับค าเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ตามที่
สภาก าหนด 
- คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาค าแปรญัตติ เชิญนายกฯ และผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงร่วมประชุมช้ีแจง ต้อง
แจ้งให้นายกทราบไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง 
- ประธานสภาฯจะต้องแจ้งหรือส่งรายงานการประชุมที่มีการแปรญัตติให้สมาชิกสภาท้องถ่ินทราบไม่
น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ก่อนวันประชุมสภา  การแปรญัตติจะต้องพิจารณาเป็นรายข้อ คือ สมาชิกสภา
ท้องถ่ินจะเห็นชอบตามที่ คกก.แปรญัตติ มีความเห็นหรือร่างเดิมที่นายกเสนอ 
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547  กระบวนการแปรญัตติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ที่ประชุมสภาท้องถ่ินต้องก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติไม่
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง  ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาที่จะเสนอค าแปรญัตติ 
นายเสาร์   กุลมาตร 

ส.อบต.ม.6 
 - เรียนท่านประธานสภา  กระผ- - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอให้ส่งค าแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ใน

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00น. เป็นต้นไป  ถึงวันที่  10  สิงหาคม 2562 เวลา 
17.00 น. 

 
 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภา อบต. 

- มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมก็จะขอสรุปว่าหากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์
จะเสนอค าแปรญัตติ  ก็ให้ส่งค าแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ในวันที่  8 สิงหาคม 
2562 ตั้งแต่เวลา 16.00น. เป็นต้นไป  ถึงวันที่  10  สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องต่างๆหรือไม่  เชิญครับ 

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต.บ้านพร้าว 

- ผมขอน าเรียนเกี่ยวกับการของบประมาณธนาคารน้ าใต้ดินหมู่ที่ 7 จ านวนงบประมาณ  1,030,000  
บาท  กับส านักงบประมาณตอนนี้ทางส านักงบประมาณได้แจ้งมาว่าได้อนุมัติงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เรียบร้อยแล้ว  และเมื่อวานก็มีโทรศัพท์ด่วนจากทางจังหวัดว่าให้ส่ง
โครงการเร่งด่วนงบประมาณไม่เกินสามล้านบ้านภายในวันน้ี  ผมก็ได้ให้ทางกองช่างออกส ารวจถนนสาย
บ้านโนนเรียงถึงบ้านศรีสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะน าส่งจังหวัดในวันน้ีครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องต่างๆหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านและสมาชิก
สภาฯทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมในครั้งนี้  ผมขอปิดประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.  

(ลงช่ือ) ผู้จดบันทึกรายงานการประขุม 
(นางศศิธร  อินทรพิมพ)์ 

เลขานุการสภา อบต. บ้านพร้าว 
 
 

                                 (ลงช่ือ) ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  
          (นายสวาท  บุติพันคา) 

       ประธานสภา อบต. บ้านพร้าว 
 
 

 


