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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 2561  ครั้งท่ี 3 

วันท่ี  15  สิงหาคม  2562  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  

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

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

10 นายอัมรัตน์  สีสะทาน ส.อบต. 6 09.00 อัมรัตน์  สีสะทาน  
11 นายชม  ภูทองเงิน ส.อบต. 7 09.00 ชม  ภูทองเงิน  
12 นายบุญส่วน  ชัยบุตรดี ส.อบต. 8 09.00 บุญส่วน  ชัยบุตรดี  
13 นายเดช  แสนเมือง ส.อบต. 9 09.00 เดช  แสนเมือง  
14 นายสนิท  เวียงนนท์ ส.อบต. 9 09.00 สนิท  เวียงนนท์  
15 นายนิพนธ์  สีโท ส.อบต. 10 09.00 นิพนธ์  สีโท  
16 นายถาวร  ผาสุจิตร ส.อบต. 10 09.00 ถาวร  ผาสุจิตร  
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 นายค าสาน  ท้าวพา ส.อบต. 14 09.00 ค าสาน  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  
24 นางศศิธร  อินทรพิมพ ์ เลขานุการสภาฯ  09.00 ศศิธร  อินทรพิมพ ์  

 
 



2 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

 

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

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

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

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง เวลา ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายจรัส    ศรีรัตนกูล นายก อบต. 09.30 จรัส   ศรีรัตนกูล  
2 นายเกษตร  อันลูกท้าว รองนายก อบต. 09.30 เกษตร  อันลูกท้าว  
3 นายสอน  ผาสุจิตร รองนายก อบต. 09.30 สอน  ผาสุจิตร  
4 นางสมคิด  สัมมุตถี เลขานุการนายก 09.30 สมคิด   สัมมุตถี  
5 นายศราวุธ   ศรีสัตตรัตน์กุล ผอ.กองช่าง 09.30 ศราวุธ   ศรีสัตตรัตน์กุล  
6 นายสายันต์  ไชยโยธา หัวหน้าส านักปลัด 09.30 สายันต์  ไชยโยธา  
7 นายสันติพล  เศรษโฐ ผอ.กองสวัสดิการ 09.30 สันติพล  เศรษโฐ  
8 นางสาวมนเทียร  เหล่ามาลา นักวิเคราะห์ฯ 09.30 มนเทียร  เหล่ามาลา  
9 นางสาวสุพรรษา  ประดับศร ี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 09.30 สุพรรษา  ประดับศร ี  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง หมู่ที ่ หมายเหต ุ
1 นางสาวจิรภัทร  จันทร์เทพ ส.อบต. 2 ลา 
2 นายอุดม  แก้วมูลตร ี ส.อบต. 4 ลา 
3 นายโสภา  ศรีโยธา ส.อบต. 8 ลา 

 

เปิดประชุมเวลา  09.30  น. 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
1.1เรื่องการลาประชุมในวันน้ีก็มี  3  ท่าน คือ 1. นางสาวจิรภัทร  จันทร์เทพ  ส.อบต. ม.2 
2. นายอุดม  แก้วมูลตรี  ส.อบต. ม.4  3. นายโสภา  ศรีโยธา  ส.อบต. ม.8   เนื่องจากติดภารกิจ 
1.2 วันน้ีได้มีอุบัติเหตุกระเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ที่ถนนหน้าตลาดชุมชนบ้านโนนส าราญ  ผมจึง
อยากฝากบอกลูกหลานของเราให้ขับข่ีด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ 
- เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบฝ่ายสภาฯ ก็มีเพียงเท่านี้ เชิญทางฝ่ายบริหารครับ 

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต.บ้านพร้าว 

- ขออนุญาตท่านรองประธานสภาฯ  ทางฝ่ายบริหารไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบครับ 

ระเบียบวาระที่ 2         รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
- ผมจะให้เลขาสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นางศศิธร  อินทรพิมพ ์
เลขานุการสภาฯ 

- ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสภาทราบ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะ ขอมติที ่
ประชุมว่าใครเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 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 2 2 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 าช้ีแจงประกอบต้องไม ่
ฟุ่มเฟือย วกวน ซ้ าซากหรือมีลักษณะเป็นการอภิปรายผมไม่เห็นหนังสือกระทู้ถามส่งมายังผมก็คงไม่ม ี
สมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ดังนั้นถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดส่งกระทู้ถามผมจะข้ามไประเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
5.1 พิจารณาว่าด้วยร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563  (ข้ันลงมติฯ) 
- ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 76 ก าหนดให้ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถ่ินตรวจสอบดูว่า
มีสมาชิกสภาท้องถ่ินอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถ่ินอยู่ในที่
ประชุมไม่ครบจ านวน เป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใด ๆไม่ได้และตามที่สภาได้รับหลักการ
และแปรญัตติฯ ได้ผ่านไปแล้วนั้น วันน้ีก็เป็นการประชุมเพื่อลงมติ  ดังนั้นจึงจะขอมติสภาเลยว่าสมาชิก
ท่านใดเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563 ที่คณะผู้บริหารเสนอมา
และผ่านการแปรญัตติแล้ว เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ในการ
พัฒนาต่อไป  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 2 2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 1 เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เมื่อ
สภาท้องถ่ินเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 แล้ว ให้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  ให้นายอ าเภอเพื่ออนุมัติ  หลังจากนายอ าเภอ
อนุมัติแล้ว ก็จะส่งร่างข้อบัญญัติน้ันคืนมาเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามประกาศใช้
ต่อไป 

 5.2 พิจารณาว่าด้วยการโอนงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงาน  
ไปเพิ่มในหมวดค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  ค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการตรวจงานจ้าง  จ านวนเงิน  47,000  บาท 

นายศราวุธ  ศรีสัตตรัตน์กุล 
ผอ.กองช่าง 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  เนื่องจากตอนน้ีค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการตรวจงานจ้างจะ
หมดแล้ว  และยังเหลืออีกหลายโครงการที่จะต้องได้เบิกค่าคณะกรรมการตรวจงานจ้างครับ  จึงขอโอน
งบประมาณเพิ่มครับ  โอนงบประมาณจากแผนงานเคหะชุมชน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่า
ออกแบบ  ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ซึ่งสิ่งก่อสร้าง  ค่า
ออกแบบค่าควบคุมงาน  โอนเพิ่มแผนงานเคหะและชุมชน  หมวดค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จ านวน  47,000  บาท  ครับ  
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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 
 

 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
- มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามอะไรหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าใครเห็นชอบ
พิจารณาว่าด้วยการโอนงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงาน  ไป
เพิ่มในหมวดค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  ค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการตรวจงานจ้าง  จ านวนเงิน  47,000  บาท โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 2 2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่  เชิญครับ 

นายถาวร  ผาสุจิตร 
ส.อบต. ม.10 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านห้วยค้อเป็นหลุมเป็นบ่อ  สายบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านช ารุดและมีน้ าขังตลอด  ผมจึงอยากให้ทางฝ่ายบริหารปรับปรุงซ่อมแซมครับ 

นายสนธยา  ทุมผารักษ์ 
ส.อบต. ม.5 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  คือฝาท่อระบายน้ าตรงทางโค้งช ารุด  และมีรถยนต์  รถจักรยานยนต์  
ปละเด็กก็ข่ีรถจักรยานตกบ่อยครั้ง  ผมจึงอยากทราบว่าทาง อบต. มีงบประมาณพอที่จะซ่อมแซมไหม
ครับ 

นายประกฤษ  ทาวัน 
รองประธานสภาฯ 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ข้อ 4.3.3 
การเลือกตั้ง  ผมอยากทราบว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ครับ  และอยากให้ท่านนายกช่วยช้ีแจงเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 ว่าเบิกจ่าย
ครบทุกโครงการหรือยังครับ 

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต.บ้านพร้าว 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  เกี่ยวกับถนน หมู่ที่ 10 ผมจะให้ทางกองช่างออกไปส ารวจให้ครับ  
ส่วนหมู่ที่ 5 ผมได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านท าประชาคมหมู่บ้านและให้มาเขียนค าร้องที่ อบต. ครับ  ส่วนเรื่อง
การเลือกตั้งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่  ส่วนเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น  เบิกครบทุกโครงการแล้วครับ  เหลือโครงการสุดท้ายคือจ่ายขาดเงิน
สะสมถนนสายบ้านโนนเรียงถึงบ้านศรีสุขตอนนี้ก าลังด าเนินการอยู่ครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่  ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันน้ี  ผม
ขอปิดประชุมครับ 

 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.  

(ลงช่ือ)                               ผู้จดบันทึกรายงานการประขุม  
  (นางศศิธร  อินทรพิมพ์) 

เลขานุการสภา อบต. บ้านพร้าว 
 

 
                            (ลงช่ือ)                                  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  

      (นายสวาท  บุติพันคา) 
     ประธานสภา อบต. บ้านพร้าว 
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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 
 

 


