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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

 

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

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

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

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2562 

วันท่ี 10  ตุลาคม  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 09.30 ประกฤษ  ทาวัน  
2 นายจรัญ  สุขสงคราม ส.อบต. 1 09.30 จรัญ  สุขสงคราม  
3 นางสาวจิรภัทร  จันทร์เทพ ส.อบต. 2 09.30 จิรภัทร  จันทร์เทพ  
4 นายสทา  สัมมุตถี ส.อบต. 2 09.30 สทาสัมมุตถี  
5 นายประวรวรถ่ายฐาน ส.อบต. 3 09.30 ประวรวรถ่ายฐาน  
6 นายจรัส  ชัยมี ส.อบต. 3 09.30 จรัส  ชัยมี  
7 นายประธาน  รักษาแก้ว ส.อบต. 4 09.30 ประธาน  รักษาแก้ว  
8 นายสนธยา  ทุมผารักษ์ ส.อบต. 5 09.30 สนธยา  ทุมผารักษ์  
9 นายบุญมี  สาหงษ์ ส.อบต. 5 09.30 บุญมี  สาหงษ์  

10 นายอัมรัตน์  สีสะทาน ส.อบต. 6 09.30 อัมรัตน์  สีสะทาน  
11 นายเสาร์  กุลมาตร ส.อบต. 6 09.30 เสาร์  กุลมาตร  
12 นายชม  ภูทองเงิน ส.อบต. 7 09.30 ชม  ภูทองเงิน  
13 นายโสภา  ศรีโยธา ส.อบต. 8 09.30 โสภา  ศรีโยธา  
14 นายบุญส่วน  ชัยบุตรดี ส.อบต. 8 09.30 บุญส่วน  ชัยบุตรดี  
15 นายเดช  แสนเมือง ส.อบต. 9 09.30 เดช  แสนเมือง  
16 นายสนิท  เวียงนนท์ ส.อบต. 9 09.30 สนิท  เวียงนนท์  
17 นายถาวร  ผาสุจิตร ส.อบต. 10 09.30 ถาวร  ผาสุจิตร  
18 นายนิพนธ์  สีโท ส.อบต. 10 09.30 นิพนธ์  สีโท  
19 นายสวาท  บุติพันคา ประธานสภาฯ 11 09.30 สวาท  บุติพันคา  
20 นางศุภาวัย  สุขสงคราม ส.อบต. 12 09.30 ศุภาวัย  สุขสงคราม  
21 นายถาวร  มูลละ ส.อบต. 13 09.30 ถาวร  มูลละ  
22 นายค าสาน  ท้าวพา ส.อบต. 14 09.30 ค าสาน  ท้าวพา  
23 นายอุทิศ  เวียงแจ ส.อบต. 14 09.30 อุทิศ  เวียงแจ  
24 นายเกียรติภูมิ  มาตแก้ว ส.อบต. 15 09.30 เกียรติภูมิ  มาตแก้ว  
25 นางศศิธร  อินทรพิมพ ์ เลขานุการสภาฯ  09.30 ศศิธร  อินทรพิมพ ์  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
1 นายจรัส   ศรีรัตนกูล นายก อบต.บ้านพร้าว จรัส   ศรีรัตนกูล  
2 นายสอน  ผาสุจิตร รองนายก อบต.บ้านพร้าว สอน  ผาสุจิตร  
3 นายเกษตร  อันลูกท้าว รองนายก อบต.บ้านพร้าว เกษตร  อันลูกท้าว  
4 นางสมคิด  สัมมุตถี เลขานุการนายก อบต.บ้านพร้าว สมคิด  สัมมุตถี  
5 นายศราวุธ  ศรีสัตตรัตน์กุล ผู้อ านวยการกองช่าง ศราวุธ  ศรีสัตตรัตน์กุล  
6 นายวสันต์  สิงขรณ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง วสันต์  สิงขรณ์  
7 นางสาวมนเทียร  เหล่ามาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มนเทียร  เหล่ามาลา  
8 นางสาวสุพรรษา  ประดับศรี   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุพรรษา  ประดับศรี  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง หมู่ที ่ หมายเหต ุ
1 นายอุดม  แก้วมูลตร ี ส.อบต. 4 ลา 
2 นายสังคม  ศรีพันธ์ ส.อบต. 15 ลา 

 

เปิดประชุมเวลา  09.30  น. 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
1.1  เรื่องการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562  ด้วยองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพร้าว  มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อขอความเห็นชอบและมติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านพร้าว  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในเขตต าบลบ้านพร้าว 
     อาศัยอ านาจตามมาตรา 55  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  นายอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู  จึงเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี 2562  ในระหว่างวันที่  1 – 
15  ตุลาคม  2562  มีก าหนดไม่เกิน  15  วัน 
1.2  เรื่องการลาประชุมในวันน้ีมี 2 ท่าน คือ 1. นายอุดม  แก้วมูลตรี  ส.อบต. ม.4 
2. นายสังคม  ศรีพันธ์  ส.อบต. ม.15 
1.3  เรื่องการเล่นประทัดในวันออกพรรษา  อยากฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านให้เตือนบุตรหลานของท่าน
เกี่ยวกับการเล่นประทัดเพราะว่าในทุกปีจะมีประทัดระเบิดใส่มือเด็กและได้ตัดมือทิ้ง  จึงอยากฝากทุก
ท่านให้เตือนบุตรหลานให้เล่นด้วยความระมัดระวัง 
เรื่องแจ้งเพื่อทราบของทางสภาก็มีเพียงเท่านี้  ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
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นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต.บ้านพร้าว 

- อนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบอยู่ 2 เรื่องครับ คือ  
1. เรื่องการของบประมาณไปยังส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตต าบลบ้านพร้าว  
งบประมาณในปี 2564  จ านวน  4  โครงการ 
- โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านป่าคา หมู่ 4 ถึงบ้านห้วยค้อ หมู่ 10  งบประมาณ  
1,507,000  บาท 
- โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านโนนส าราญ  หมู่ 12  ถึงบ้านโนนสูง  หมู่ 8  งบประมาณ  
3,964,000  บาท 
- โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านบก หมู่ 5 ถึงบ้านพร้าว  หมู่ 1  งบประมาณ  3,933,000  
บาท 
- โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านห้วยค้อ หมู่ 10 ถึงบ้านหนองหว้า  ต าบลหนองหว้า  
งบประมาณ 1,323,000  บาท 
รวมงบประมาณที่เสนอของบประมาณส านักนายกรัฐมนตรี  จ านวน  10,727,000  บาท 
2. ได้มีหนังสือจากทางคณะผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีออกตรวจสถานที่ของบประมาณซ่อม
สร้างถนนลาดยางสายบ้านโนนเรียงถึงบ้านศรีสุข  ระยะทาง 980 เมตร งบประมาณปี 2563  จ านวน  
2,989,000  บาท  ตอนแรกว่าจะมาวันที่  11  ตุลาคม  เลื่อนมาเป็นวันที่  10  ตุลาคม แต่สุดท้ายมา
วันที่ 9 ตุลาคม  เวลา  14.30 น.  และทางผู้ตรวจว่าถนนสายนี้ช ารุดทั้งสายจึงจะท า คสล. ให้ตลอดทั้ง
สาย ระยะทาง 6  กิโลเมตร  แต่ทางผู้ตรวจบอกว่าของบประมาณคนละครึ่ง  ผมลองค านวณดูแล้วถ้าท า 
คสล. ทั้งสายงบประมาณเกือบสามสิบล้าน  ผมเลยตอบกับทางผู้ตรวจว่าไม่มีงบประมาณ  ทางผู้ตรวจก็
ได้ตอบกลับมาว่าถ้าไม่มีงบประมาณก็จบ  ผมจึงอยากแจ้งกับทางสภาฯ  ว่าถนนสายนี้คงไม่ได้
งบประมาณแล้วครับ 

ระเบียบวาระที่ 2         รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
- ผมจะให้เลขาสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นางศศิธร  อินทรพิมพ ์
เลขาสภาฯ 

- ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสภาทราบแล้ว 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าใครเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 23 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4         กระทู้ถาม 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
- กระทู้ถามนั้นผมได้แจกให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้วให้สมาชิกสภาย่ืนต่อประธานสภา
ท้องถ่ิน  มีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริงหรือเป็นนโยบายของนายก อปท. ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้ง
กระทู้ถามรับรองว่าเป็นข้อเท็จจริงถูกต้อง  ค าถามข้อเท็จจริงตลอดจนค าช้ีแจงประกอบต้องไม่ฟุ่มเฟือย 
วกวน ซ้ าซากหรือมีลักษณะเป็นการอภิปรายผมไม่เห็นหนังสือกระทู้ถามส่งมายังผมก็คงไม่มีสมาชิกท่าน
ใดจะสอบถาม  ดังนั้นถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดส่งกระทู้ถามผมจะข้ามไประเบียบวาระที่ 5 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน
เขตต าบลบ้านพร้าว ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เชิญท่านนายกอภิปรายต่อสภาครับ 

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต.บ้านพร้าว 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  สาเหตุที่ได้ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้มี
อยู่  2  เรื่องครับ 
1. ประชาชนแต่ละหมู่บ้านได้ท าประชาคมแจ้งความเดือดร้อนเรื่องถนนเข้ามา 
2. ได้มีหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164  ลงวันที่  29  
สิงหาคม  2562  เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสามารถน าเงินสะสมมาใช้
ในการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาล  จึงได้ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล 5 ด้าน ประกอบด้วย  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านการสร้างความเข้มแข้งให้ชุมชน 3. ด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 5. ด้านการศึกษาและอาศัยอ านาจตามความใน
ข้อ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติมปลัดกระทรวง
มหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้  โดยยกเว้นการกันเงิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณากันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนตามความจ าเป็น  โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง 
และต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถ่ินภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 
       สถานะการเงนิการคลงั เงนิสะสม ณ วันที ่30 กันยายน 2562  จ านวน  13,158,842  บาท 
หักภาระค่าใช้จ่าย 
งบบุคลากรประเภทเงินเดือน   จ านวน  3,078,873  บาท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน  3,694,500  บาท 
ค่าสาธารณภัยฯ  จ านวน  1,312,272  บาท 
รวม  8,085,645  บาท 
เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  จ านวน  5,073,197  บาท 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

ผมอยากขอถามมติเกี่ยวกับการอภิปรายและการลงมติเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมว่าเราจะหามติทีละ
ข้อหรือว่าเราจะเอาแบบภาพรวม 

น.ส.จิรภัทร  จันทร์เทพ 
ส.อบต. ม.2 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอเสนอแบบภาพรวมครั้งเดียวค่ะ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

ครับคุณจิรภัทร ก็ได้เสนอมาแล้วว่าขออภิปรายแบบภาพรวมและการลงมติก็ครั้งเดียวจบครับ  ผมจะ
อ่านโครงการทั้งหมด 14 โครงการ ดังนี้ครับ 
5.1  พิจารณาว่าด้วยการ ให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete  โดยวิธี  PAVEMENT  IN-PLACE  RECYCLING (ช่วงที่ 2)  สายบ้านโนนเรียง ม.
6 ถึงบ้านศรีสุข ม.7 (นภ.ถ. 53004)  ผิวจราจรกว้าง  7.00  เมตร  ระยะทางยาว  650.00 เมตร  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

 

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

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

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

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  4,550  ตารางเมตร  จ านวนเงิน  1,998,000  บาท 
5.2 

นายอัมรัตน์  สีสะทาน 
ส.อบต. ม.6 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯข้อ 5.1  ผมอยากทราบว่ามีความหนาเฉลี่ยไหมครับ  

นายโสภา  ศรีโยธา 
ส.อบต. ม.8 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ผมเห็นด้วยกับทางฝ่ายบริหารครับที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
พี่น้องประชาชน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 23 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องต่างๆหรือไม่  เชิญครับ 
 

นายอัมรัตน์  สีสะทาน 
ส.อบต. ม.6 

- ผมอยากของบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายตรงข้ามป่าคึมชาดครับ  เพราะว่าถนนสายนี้ยัง
ไม่เคยได้รับงบประมาณเลยครับ 

นายประกฤษ  ทาวัน 
รองประธานสภาฯ 

- คือเรื่องการขออนุญาตปลูกสร้างบ้านเพื่อที่จะสร้างบ้านและเพื่อกู้เงินกับทางธนาคารว่ามีความจ าเป็น
อย่างไร  และอยากจะของบประมาณท าถนน คสล. ข้างวัดสระธาตุ  ตรงข้ามตลาดสดและอยากจะขอ
งบประมาณในการสร้างห้องน้ าตลาดสดครับ 

  
  
  
  
  

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านและสมาชิก
สภาฯทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมในครั้งนี้  ผมขอปิดประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.  

 

(ลงช่ือ) ผู้จดบันทึกรายงานการประขุม 
(นางศศิธร  อินทรพิมพ)์ 

เลขานุการสภา อบต. บ้านพร้าว 
 
 
 

(ลงช่ือ)        ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายสวาท  บุติพันคา) 

ประธานสภา อบต. บ้านพร้าว 
 


