
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 2  ประจ าปี 2562 

วันท่ี 14  มิถุนายน  2562  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

ผู้มาประชุม 
ลําดับที่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง หมู่ที ่ เวลา ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายประกฤษ  ทาวัน รองประธานสภาฯ 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 นายบุญมี  สาหงษ์ ส.อบต. 5 09.00 บุญมี  สาหงษ์  
9 นายอัมรัตน์  สีสะทาน ส.อบต. 6 09.00 อัมรัตน์  สีสะทาน  

10 นายเสาร์  กุลมาตร ส.อบต. 6 09.00 เสาร์  กุลมาตร  
11 นายชม  ภูทองเงิน ส.อบต. 7 09.00 ชม  ภูทองเงิน  
12 นายโสภา  ศรีโยธา ส.อบต. 8 09.00 โสภา  ศรีโยธา  
13 นายเดช  แสนเมือง ส.อบต. 9 09.00 เดช  แสนเมือง  
14 นายสนิท  เวียงนนท์ ส.อบต. 9 09.00 สนิท  เวียงนนท์  
15 นายถาวร  ผาสุจิตร ส.อบต. 10 09.00 ถาวร  ผาสุจิตร  
16 นายนิพนธ์  สีโท ส.อบต. 10 09.00 นิพนธ์  สีโท  
17 นายสวาท  บุติพันคา ประธานสภาฯ 11 09.00 สวาท  บุติพันคา  
18 นางศุภาวัย  สุขสงคราม ส.อบต. 12 09.00 ศุภาวัย  สุขสงคราม  
19 นายถาวร  มูลละ ส.อบต. 13 09.00 ถาวร  มูลละ  
20 นายคําสาน  ท้าวพา ส.อบต. 14 09.00 คําสาน  ท้าวพา  
21 นายอุทิศ  เวียงแจ ส.อบต. 14 09.00 อุทิศ  เวียงแจ  
22 นายเกียรติภูมิ  มาตแก้ว ส.อบต. 15 09.00 เกียรติภูมิ  มาตแก้ว  
23 นายสังคม  ศรีพันธ์ ส.อบต. 15 09.00 สังคม  ศรีพันธ์  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลําดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง 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  ศรีสัตตรันต์กุล ผู้อํานวยการกองช่าง ศราวุธ  ศรีสัตตรันต์กุล  
6 นางศศิธร  อินทรพิมพ ์ ผู้อํานวยการกองคลัง ศศิธร  อินทรพิมพ ์  
7 นายวีระศักดิ์  จันทรี นักวิชาการศึกษา วีระศักดิ์  จันทรี  
8 นางสาวมนเทียร  เหล่ามาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มนเทียร  เหล่ามาลา  
9 จ.อ.สุรเชษฐ์  จิตรา นักวิชาการเกษตร สุรเชษฐ์  จิตรา  
 นางสาวสุพรรษา  ประดับศรี   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุพรรษา  ประดับศรี  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ลําดับที่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง หมู่ที ่ หมายเหต ุ
1 นายอุดม  แก้วมูลตรี ส.อบต. 4 ขาด 
2 นายสนธยา  ทุมผารักษ์ ส.อบต. 5 ลากิจ 
3 นายถาวร  โพธ์ิศรี ส.อบต. 7 ขาด 
4 นายบุญส่วน  ชัยบุตรดี ส.อบต. 8 ลากิจ 

 

เปิดประชุมเวลา  09.30  น. 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
1.1เรื่องการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว  
เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2562  ได้มี
มติกําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว  สมัยสามัญในปี พ.ศ. 2562  ไว้ 4 สมัย 
นั้น 
     บัดน้ีได้ถึงกําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว  สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562  
แล้ว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว
จึงเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2562ตั้งแต่วันที่  1-15มิถุนายน  2562  เป็น
ต้นไป  มีกําหนด 15 วัน 
1.2 เรื่องการลาออกจากตําแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว  ตามที่นางสาวอุไร  
ผางดี  มีความประสงค์ขอลาออกจากตําแหน่งเลขานุการสภาฯ ตั้งแต่วันที่  14  มิถุนายน  2562  จึง
ทําให้ตําแหน่งเลขานุการสภาฯ ว่างลงและวันน้ีเราก็จะได้เลือกเลขานุการสภาฯ คนใหม่มาทําหน้าที่แทน 
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1.3เรื่องการขอลาประชุมในวันน้ี มี 2 ท่าน คือ 1. นายสนธยา  ทุมผารักษ์  ส.อบต. หมู่ 5 
2. นายบุญส่วน  ชัยบุตรดี  ส.อบต. หมู่ 8 เนื่องจากท่านติดภารกิจจึงไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ 
เรื่องแจ้งเพื่อทราบของทางสภาก็มีเพียงเท่านี้ เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต.บ้านพร้าว 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ทางฝ่ายบริหารไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบครับ 

ระเบียบวาระที่ 2         รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
- ผมได้แจกบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาใหก้ับสมาชิกทุกท่านแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  
มรสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ ขอเชิญครับถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าใคร
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 2 2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4         กระทู้ถาม 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
- กระทู้ถามนั้นผมได้แจกให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้วให้สมาชิกสภาย่ืนต่อประธานสภา
ท้องถ่ิน  มีข้อความเป็นคําถามในข้อเท็จจริงหรือเป็นนโยบายของนายก อปท. ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้ง
กระทู้ถามรับรองว่าเป็นข้อเท็จจริงถูกต้อง  คําถามข้อเท็จจริงตลอดจนคําช้ีแจงประกอบต้องไม่ฟุ่มเฟือย 
วกวน ซ้ําซากหรือมีลักษณะเป็นการอภิปรายผมไม่เห็นหนังสือกระทู้ถามส่งมายังผมก็คงไม่มีสมาชิกท่าน
ใดจะสอบถาม  ดังนั้นถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดส่งกระทู้ถามผมจะข้ามไประเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
5.1  พิจารณาว่าด้วยการคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว  แทนบุคคลเดิมที่
ลาออก 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)   
ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถ่ิน  รองประธานสภาท้องถ่ิน  หรือเลขานุการสภาท้องถ่ินพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบอายุของสภาท้องถ่ิน  ให้สภาท้องถ่ินเลือกประธานสภาท้องถ่ิน  รองประธานสภาท้องถ่ิน  หรือ
เลขานุการสภาท้องถ่ิน  แล้วแต่กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง  ดังนี ้

(1) กรณีประธานสภาท้องถ่ิน หรือรองประธานสภาท้องถ่ิน  ให้สภาท้องถ่ินเลือกประธานสภา
ท้องถ่ินหรือรองประธานสภาท้องถ่ินแทนตําแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่าง
ลง 

(2) กรณีเลขานุการสภาท้องถ่ิน  ให้สภาท้องถ่ินเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินแทนตําแหน่งที่ว่างใน
การประชุมสภาท้องถ่ินที่มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง 

ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ิน  ให้นําความในข้อ 8  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถ่ิน  ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ินคน
หนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถ่ิน  การเสนอน้ันต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ช่ือ
ที่เสนอไม่จํากัดจํานวน  และให้สมาชิกสภาท้องถ่ินลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่าน้ัน  โดยวิธีเขียนช่ือตัว
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และช่ือสกุลของผู้ที่ถูกเสนอช่ือคนละหนึ่งช่ือ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาที่ประชุมประกาศคะแนน
ต่อที่ประชุมสภาท้องถ่ินผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือก
ใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดน้ัน  โดยวิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
อีก  ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
       วิธีการเสนอช่ือและการรบัรองตามวรรคหน่ึงใหนํ้าความในข้อ  39  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
       ใหป้ระธานทีป่ระชุมเชิญสมาชิกสภาทอ้งถ่ินไมน้่อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
       วิธีจบัสลากตามวรรคหน่ึงใหป้ระธานทีป่ระชุมดําเนินการใหผู้ไ้ด้คะแนนสงูสดุเทา่กนัตกลงกนั
เสียก่อน  ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  แล้วให้จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน
ตามจํานวนเท่ากับจํานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน  โดยเขียนข้อวามว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ท้องถ่ิน” เพียงบัตรเดียว  นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถ่ิน” 
ข้อ 18 ให้ภาท้องถ่ินเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันหรือ
สมาชิกสภาท้องถ่ินน้ันคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการสภาท้องถ่ิน  ทั้งนี้ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถ่ิน 
          สาํหรบัองค์การบรหิารสว่นตําบล  พนักงานหรอืข้าราชการสว่นทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึงให้
หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น 
ข้อ 19 เลขานุการสภาท้องถ่ินมีหน้าที่ดังต่อไปนี ้

(1) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถ่ินตามคําสั่งของประธานสภาท้องถ่ิน 
(2) ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติซึ่ง

เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อที่ประชุมสภาท้องถ่ิน 
(3) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถ่ินจัดระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถ่ิน 
(4) เชิญประธานสภาท้องถ่ินช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที ่
(5) จัดทํารายงานการประชุมสภาท้องถ่ิน 
(6) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถ่ิน  แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก

ประธานสภาท้องถ่ิน 
(7) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถ่ินในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(8) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถ่ินในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถ่ิน 
(9) หน้าที่อื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือกระทํากิจการอื่นตามที่ประธานสภาท้องถ่ิน

มอบหมาย 
ในการประชุมสภาท้องถ่ินครั้งใด  ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถ่ิน หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  ให้สภาท้องถ่ินเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือข้าราชารหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถ่ินเฉพาะใน
การประชุมคราวนั้น  โดยให้นําความในข้อ 13  และข้อ 26  วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่
การลงคะแนนเลือกให้กระทําด้วยวิธีการยกมือ 
- ผมก็ขอช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าวเพียง
เท่านี้ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรือช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบนี้หรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ 

นายโสภา  ศรีโยธา 
ส.อบต. หมู่ 8 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบการเลือกเลขานุการ
สภาท้องถ่ิน  ในความคิดของผมก็อยากให้สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นเลขานุการสภาท้องถ่ิน  แต่ผมก็กลัวว่า
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ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
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ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

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

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

การติดต่อประสานงานกันจะมีปัญหา  แต่ถ้าได้หัวหน้าส่วนแต่ละส่วนการทํางานก็จะคล่องแคล่วดีกว่า
สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ผมจึงอยากฝากเพื่อนสมาชิกไตร่ตรองให้ดีครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาท้องถ่ินท่านใดจะช้ีแจงอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอเชิญเสนอช่ือบุคคลเพื่อมาทําหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถ่ินได้ครับ 

นายถาวร  ผาสุจิตร 
ส.อบต. หมู่ 10 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ คุณศศิธร  อินทรพิมพ์  ผู้อํานวยการกองคลัง  ครับ 
ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 1. นายเดช  แสนเมือง 
                         2. นายบุญมี  สาหงษ์  

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาท้องถ่ินจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ 

นายสังคม  ศรีพันธ์ 
ส.อบต. หมู่ 15 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ คุณประวรวรถ่ายฐาน  ส.อบต. หมู่ 3  ครับ 
ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 1. นายอัมรัตน์  สีสะทาน 
                         2. นายเกียรติภูมิ  มาตแก้ว  

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาท้องถ่ินจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอนับ 1 2 3 ปิดการเสนอช่ือ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าวครับ  ก่อนที่จะลงคะแนนผมขอทําความเข้าใจกับ
สมาชิกสภาท้องถ่ินทุกท่านครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) 
ข้อ 18 ให้ภาท้องถ่ินเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันหรือ
สมาชิกสภาท้องถ่ินน้ันคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการสภาท้องถ่ิน  ทั้งนี้ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถ่ิน 
          สาํหรบัองค์การบรหิารสว่นตําบล  พนักงานหรอืข้าราชการสว่นทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึงให้
หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น 
ตามที่คุณถาวร  ผาสุจิตร  เสนอ คุณศศิธร  อินทรพิมพ์  ผู้อํานวยการกองคลัง  จะผิดระเบียบไหมครับ 

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต.บ้านพร้าว 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯหลังจากที่ที่คุณอุไร  ผางดี  ไปช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนตําบล
นิคมพัฒนา อําเภอโนนสัง นั้น  ผมได้ทําคําสั่งแต่งตั้งคุณศศิธร  อินทรพิมพ์  ผู้อํานวยการกองคลัง  เป็น
ผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ซึ่งก็ทําหน้าที่เสมือนกับปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลครับ  ขอบคุณครับ   

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าวได้ช้ีแจงเกี่ยวกับการที่ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลไปช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนตําบลอื่น  ท่านก็ได้ทําคําสั่งแต่งตั้งคุณศศิธร  อินทรพิมพ์  
ผู้อํานวยการกองคลัง  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  แต่ทั้งนี้ในข้อกฎหมายผมก็ว่า
ยังไม่ชัดเจนเพราะกฎหมายก็ได้ช้ีชัดว่า “เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น” แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็
ข้ึนอยู่กับสภาฯ ของเราเป็นผู้พิจารณา  และก็คงจะไม่ผิดระเบียบใช่ไหมครับท่านนายกฯ  เพราะท่าน
นายกฯ ก็ได้ทําคําสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดแล้ว 

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต.บ้านพร้าว 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ไม่ผิดระเบียบครับ  เพราะผู้อํานวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลครับ  และทั้งนี้ก็เป็นอํานาจของสภาฯ ครับ  

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  เขาก็ระบุชัดเจนว่าเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแต่เพียงผู้เดียว  ผมก็ยัง
อ่านไม่เจอเหมือนกันว่าเขาให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเลขานุการสภา
ท้องถ่ินได ้
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นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต.บ้านพร้าว 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน ผมเลยไปปรึกษากับท้องถ่ินอําเภอและท้องถ่ิน
จังหวัด  ซึ่งก็ได้คําตอบมาว่าข้ึนอยู่กับทางสภาองค์การบริหารส่วนตําบลครับ  ว่าจะสรรหาสมาชิกสภา
องค์การส่วนตําบล เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ท่านนายกฯ ได้ไปปรึกษากับทางท้องถ่ินอําเภอและท้องถ่ินจังหวัดแล้วว่าไม่ผิดระเบียบ  เราก็จะ
หามติว่าเราจะเลือกเลขานุการสภาแบบใด  แต่ตามระเบียบก็ระบุชัดเจนว่าให้ยกมือข้ึนรับรองเลย 
ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถ่ิน  ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ินคน
หนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถ่ิน  การเสนอน้ันต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ช่ือ
ที่เสนอไม่จํากัดจํานวน  และให้สมาชิกสภาท้องถ่ินลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่าน้ัน  โดยวิธีเขียนช่ือตัว
และช่ือสกุลของผู้ที่ถูกเสนอช่ือคนละหนึ่งช่ือ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาที่ประชุมประกาศคะแนน
ต่อที่ประชุมสภาท้องถ่ินผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือก
ใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดน้ัน  โดยวิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
อีก  ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
       วิธีการเสนอช่ือและการรบัรองตามวรรคหน่ึงใหนํ้าความในข้อ  39  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
       ใหป้ระธานทีป่ระชุมเชิญสมาชิกสภาทอ้งถ่ินไมน้่อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
       วิธีจบัสลากตามวรรคหน่ึงใหป้ระธานทีป่ระชุมดําเนินการใหผู้ไ้ด้คะแนนสงูสดุเทา่กนัตกลงกนั
เสียก่อน  ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  แล้วให้จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน
ตามจํานวนเท่ากับจํานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน  โดยเขียนข้อวามว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ท้องถ่ิน” เพียงบัตรเดียว  นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถ่ิน” 
วันน้ีมีจํานวน 2 ท่านที่ถูกเสนอช่ือข้ึนมาเราก็จะมายกมือเลือกเลยว่าเราจะเลือกโดยวิธีลับหรือวิธีเปิดเผย 
เชิญครับ 

นางศุภาวัย  สุขสงคราม 
ส.อบต. ม.12 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอเสนอวิธีแบบเปิดเผยค่ะ 
ผู้รับรอง 2 ท่าน  1. นางจิรภัทร  จันทร์เทพ  ส.อบต. หมู่ 2 
                      2. นายถาวร  ผาสุจิตร  ส.อบต. หมู่ 10  

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาท้องถ่ินจะเสนอเป็นวิธีอื่นอีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ 

นายสังคม  ศรีพันธ์ 
ส.อบต. หมู่ 15 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอวิธีแบบลับครับ 
ผู้รับรอง 2 ท่าน  1. นายสนิท  เวียงนนท์  ส.อบต. หมู่ 9 
                      2. นายเสาร์  กุลมาตร  ส.อบต. หมู่ 6 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- ครับก็มีสมาชิกเสนอทั้ง 2 แบบนะครับ ทั้งแบบลับและแบบเปิดเผย  ต่อไปเราก็จะหามตินะครับว่า
สมาชิกจะเลือกแบบใด 
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินโดยวิธีเปิดเผย  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  6 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 0 เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินโดยวิธีลับ  โปรดยกมือครับ 



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

 

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

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

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

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  14 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 0 เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- ครับมติที่ประชุมก็ออกมาแล้วว่าเป็นวิธีลับนะครับ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่เตรียมกระดาษได้เลยครับ 
- ต่อไปเราก็จะเสนอช่ือคระกรรมการมาช่วยตรวจนับคะแนนจํานวน 2 คนครับ  เชิญเสนอได้เลยครับ 

นายคําสาน  ท้าวพา 
ส.อบต. หมู่ 14 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอคุณถาวร  ผาสุจิตร  ส.อบต. หมู่ 10 
ผู้รับรอง 2 ท่าน  1. นายสนิท  เวียงนนท์  ส.อบต. หมู่ 9 
                      2. นายเสาร์  กุลมาตร  ส.อบต. หมู่ 6 

นางจิรภัทร  จันทร์เทพ   
ส.อบต. ม.2 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอเสนอนางศุภาวัย  สุขสงครามส.อบต. หมู่ 12 
ผู้รับรอง 2 ท่าน  1. นายจรัญ  สุขสงคราม  ส.อบต. หมู่ 1 
                      2. นายอุทิศ  เวียงแจ  ส.อบต. หมู่ 14  

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- ครับ เชิญคณะกรรมการทั้งสองท่านออกมาข้างหน้าเลยครับ  เชิญสมาชิกเขียนช่ือของผู้ที่คิดว่าจะให้
เป็นเลขานุการสภาท้องถ่ินมาย่ืนลงกล่องได้เลยครับ 
- ครับสําหรับคะแนนคณะกรรมการก็ได้ตรวจนับเรียบร้อยแล้ว  ผลก็คือ 

1. คุณศศิธร  อินทรพิมพ์  ได้คะแนนทั้งหมด  13  คะแนน 
2. คุณประวรวรถ่ายฐาน  ได้คะแนนทั้งหมด  9  คะแนน 

งดออกเสียง  จํานวน  1 เสียง    รวมเป็น  23  เสียง  ครบตามจํานวนสมาชิกที่มาพอดีครับ 
- เราก็ได้เลขานุการสภาท้องถ่ินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ  คือคุณศศิธร  อินทรพิมพ์  ผู้อํานวยการกอง
คลัง  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นเลขานุการสภาท้องถ่ินของเราครับ 

 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เชิญทางฝ่ายบริหารช้ีแจงครับ 

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต.บ้านพร้าว 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เมื่อก่อนจะเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน  
และแผน 3 ปี  ก็เปลี่ยนมาเป็นแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี และล่าสุดเปลี่ยนจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีมาเป็น
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี  โดยทางฝ่ายแผนก็ได้ดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนต่างๆ เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และวันน้ีก็จะนําเข้าสภาฯ ของเราเพื่อให้ความเห็นชอบ  และเมื่อสภาฯ เห็นชอบก็จะได้ประกาศใช้
ต่อไป  และเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการประชุมผมอยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านเปิดดูเล่มร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ินที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับทุกท่านว่าหมู่บ้านของท่านครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ท่านนายกฯ ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) แล้วมีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามอะไร  อีกหรือไม่  ถ้าหากไม่มีผมขอหามติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  23 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 0 เสียง  

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรายการงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic comcerte(โดยวิธี Pavement  In – Placr  Recycling) สาย
บ้านโนนเรียง ม.6 – บ้านศรีสุข ม.7 เชิญเจ้าหน้าที่ครับ 
 



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

 

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

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

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

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต.บ้านพร้าว 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ตามที่ทางฝ่ายบริหารได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสายบ้านโนนเรียง-
บ้านศรีสุข ไปแล้วนั่นในตอนแรกได้ขออนุมัติซ่อมแซมเป็นจุด แต่เนื่องจากถนนในปัจจุบันถนนได้ชํารุด
เสียหายเป็นจํานวนมาก  เดี๋ยวผมจะให้ ผอ.กองช่าง ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

นายศราวุธ ศรีสัตตรัตน์กุล 
ผอ.กองช่าง 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าวได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic  concrete (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) สายบ้านโนนเรียง ม.6 – บ้านศรีสุข ม.7 ในวงเงินงบประมาณ 2,079,000 บาท เมื่อครั้ง
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นั้น  เนื่องจากในปัจจุบัน  
กองช่างได้สํารวจถนนสายบ้านโนนเรียง ม.6 – บ้านศรีสุข ม.7 ที่จะดําเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ตามโครงการดังกล่าว  พบว่าถนนสายนี้มีสภาพชํารุดเสียหายมากขึ้นจากเดิมที่ชํารุดเสียหายเป็นบางจุด  
ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวเกิดชํารุดเสียหายหนักตลอดสายทาง  ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความ
ยากลําบากมากข้ึน  ทําให้มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขจุดที่จะดําเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวจราจร Asphaltic  concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโนนเรียง ม.6 
– บ้านศรีสุข ม.7  เพื่อจะได้ดําเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยางให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนตลอดสายทาง  โดยจะดําเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโนนเรียง – 
บ้านศรีสุข จากเดิม ช่วง กม. ที่ 0+130 ถึง 2+030 เป็น ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง 0+660  ระยะทาง 
660.00 เมตร  โดยในส่วนที่เหลือจาก 660 เมตรไปจนถึงบ้านศรีสุขเราได้ทําเรื่องของบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินไปแล้ว  และวันน้ันที่ทางผู้ตรวจการจากกรมออกมาก็ได้ช้ีแจงว่ามี
งบประมาณเหลือจ่ายอยู่ประมาณเจ็ดล้านบาท  และให้ทาง อบต. ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อมาซ่อมสร้างถนนสายบ้านโนนเรียงถึงบ้านศรีสุข ครับ 

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต.บ้านพร้าว 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ตามที่ผู้ตรวจกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินได้มาตรวจเยี่ยม
โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน  และท่านได้ปารกกับทางอําเภอ  ท่านได้เสนอแนะให้ถ้า อบต. มีงบประมาณ
เท่าไหร่ก็ให้ซ่อมแซมไปเท่านั่นก่อนแล้วส่วนที่เหลือให้ทําเรื่องของบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  และท่านก็รับปากว่าจะดูแลให้  และบ้านศรีสุขก็ได้งบประมาณมาก่อสร้างธนาคาร
น้ําใต้ดิน งบประมาณ 1,300,000  บาท งบประมาณในปี 2563 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่เจ้าหน้าที่ ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรายการงาน
ก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic comcerte(โดยวิธี Pavement  In – 
Placr  Recycling) สายบ้านโนนเรียง ม.6 – บ้านศรีสุข ม.7 แล้วมีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือ
สอบถามอะไรหรือไม่  ถ้าหากไม่มีผมขอหามติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ
รายการงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic comcerte(โดยวิธี 
Pavement  In – Placr  Recycling) สายบ้านโนนเรียง ม.6 – บ้านศรีสุข ม.7  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  23 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่   

จ.อ.สุรเชษฐ์  จิตรา 
นักวิชาการเกษตร 

- ขออนุญาตท่านประธาน เนื่องจากทางแผนงานการเกษตร ได้ดําเนินการปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชดําริ  ประจําปี 2562  ในวันที่ 27 – 28  มิถุนายน 2562  ณ สระเปรมบ้านโนนเรียง ม. 6



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

 

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

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

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

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

และหนองโสกเก้าหาบบ้านศรีสุข ม.7  ผมจึงอยากขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโครงการครับ 
นายจรัส  ศรีรัตนกูล 

นายก อบต.บ้านพร้าว 
- ผมขอแจ้งประชาสัมพันธ์ครับ  วันน้ีทางโรงพยาบาลวัฒนาอุดรธานี  ได้ออกมาตรวจสุขภาพฟรีที่หน้า
ห้องประชุมครับ  ไม่มีค่าใช่จ่ายอะไร  ผมจึงอยากเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมตรวจสุขภาพครับ 

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 
 


