
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 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2562 

วันท่ี 15  กุมภาพันธ์  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 นายอุดม  แก้วมูลตรี ส.อบต. 4 09.00 อุดม  แก้วมูลตรี  
8 นายประธาน  รักษาแก้ว ส.อบต. 4 09.00 ประธาน  รักษาแก้ว  
9 นายสนธยา  ทุมผารักษ์ ส.อบต. 5 09.00 สนธยา  ทุมผารักษ์  

10 นายบุญมี  สาหงษ์ ส.อบต. 5 09.00 บุญมี  สาหงษ์  
11 นายเสาร์  กุลมาตร ส.อบต. 6 09.00 เสาร์  กุลมาตร  
12 นายอัมรัตน์  สีสะทาน ส.อบต. 6 09.00 อัมรัตน์  สีสะทาน  
13 นายชม  ภูทองเงิน ส.อบต. 7 09.00 ชม  ภูทองเงิน  
14 นายถาวร  โพธ์ิศรี ส.อบต. 7 09.00 ถาวร  โพธ์ิศรี  
15 นายโสภา  ศรีโยธา ส.อบต. 8 09.00 โสภา  ศรีโยธา  
16 นายบุญส่วน  ชัยบุตรดี ส.อบต. 8 09.00 บุญส่วน  ชัยบุตรดี  
17 นายสนิท  เวียงนนท์ ส.อบต. 9 09.00 สนิท  เวียงนนท์  
18 นายถาวร  ผาสุจิตร ส.อบต. 10 09.00 ถาวร  ผาสุจิตร  
19 นายนิพนธ์  สีโท ส.อบต. 10 09.00 นิพนธ์  สีโท  
20 นายสวาท  บุติพันคา ประธานสภาฯ 11 09.00 สวาท  บุติพันคา  
21 นางศุภาวัย  สุขสงคราม ส.อบต. 12 09.00 ศุภาวัย  สุขสงคราม  
22 นายถาวร  มูลละ ส.อบต. 13 09.00 ถาวร  มูลละ  
23 นายอุทิศ  เวียงแจ ส.อบต. 14 09.00 อุทิศ  เวียงแจ  
24 นายสังคม  ศรีพันธ์ ส.อบต. 15 09.00 สังคม  ศรีพันธ์  
25 นางสาวอุไร  ผางด ี เลขานุการสภาฯ  09.00 อุไร  ผางดี  

 

 



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 
 

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 นายสายันต์  ไชยโยธา หัวหน้าส านักปลัด สายันต์  ไชยโยธา  
7 นางศศิธร  อินทรพิมพ ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ศศิธร  อินทรพิมพ ์  
8 นายสันติพล  เศรษโฐ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม สันติพล  เศรษโฐ  
9 นายวีรศักดิ์  จันทร ี นักวิชาการศึกษา วีรศักดิ์  จันทร ี  

10 นางสาวมนเทียร  เหล่ามาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มนเทียร  เหล่ามาลา  
11 นางสาวสุพรรษา  ประดับศรี   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุพรรษา  ประดับศรี  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง หมู่ที ่ หมายเหต ุ
1 นายเกียรติภูมิ  มาตแก้ว ส.อบต. 15 ติดภารกิจ 
2 นายเดช  แสนเมือง ส.อบต. 9 ติดภารกิจ 

 

เปิดประชุมเวลา  09.30  น. 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
1.1 เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  สมัยสามัญสมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 
2562  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี 
2561  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2561  ได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พร้าว สมัยสามัญในปี พ.ศ.2562  ไว้เป็นจ านวน 1 สมัยนั้น บัดน้ีได้ถึงก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 แล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2552 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวจึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป มี
ก าหนด 15 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
1.2 เรื่องการขอลาประชุมในวันน้ี มี 2 ท่าน คือ 1. นายเดช  แสนเมือง  ส.อบต. หมู่ 9   
2. นายเกียรติภูมิ  มาตแก้ว ส.อบต. หมู่ 15  เนื่องจากท่านติดภารกิจจึงไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ 
1.3 เรื่องการขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวมีจ านาวน  3 ท่าน



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 
 

คือ  1. นายบวร  ผาแดง  ส.อบต. ม.12  ขอลาออกมีผลวันที่  1  ธันวาคม  2561 
      2. นางจารึก  ลินทา  ส.อบต. ม.13  ขอลาออกมีผลวันที่  1  มกราคม  2562 
      3. นางสาวจันที  หมื่นมณี  ส.อบต. ม.11  ขอลาออกมีผลวันที่  1  กุมภาพันธ์  2562  การ
ลาออกของสมาชิกทั้งสามท่านก็เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น  ส าหรับเรื่องแจ้งเพื่อทราบของทางสภาฯ ก็มี
เพียงเท่านี้  ขอเชิญทางฝ่ายบริหารครับ 

นายจรัส  ศรีรัตนกุล 
นายก อบต.บ้านพร้าว 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ทางฝ่ายบริหาร มีอยู่หนึ่งเรื่องครับคือวันน้ีทาง สตง. ได้มาตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานของทาง อบต. บ้านพร้าว  จ านวน  3  วัน  คือวันที่  15 , 18  และ 20 กุมภาพันธ์  
2562 

ระเบียบวาระที่ 2         รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
- ผมจะให้เลขาสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นางสาวอุไร  ผางดี 
เลขาสภาฯ 

- ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสภาทราบแล้ว 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะ ขอมติที ่
ประชุมว่าใครเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 2 3 เสียง  
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 2 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 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
5.1  พิจารณาว่าด้วยการก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยที่  2 , 3 และ 4  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 
- ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ก าหนดใน(ประธานสภาฯ)
มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด  
        วรรคสี ่สมยัประชุมสามญัสมยัหน่ึงๆ ใหม้กี าหนดไมเ่กนิสบิหา้วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
        ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคับการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ .ศ.2547  
ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
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สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถ่ินน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
       เมือ่สภาทอ้งถ่ินมมีติแลว้ใหป้ระธานสภาทอ้งถ่ินท าเปน็ประกาศของสภาทอ้งถ่ินพรอ้มทัง้ปดิ
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
       ในกรณีทีไ่มไ่ด้ก าหนดสมยัประชุมสามญัประจ าปไีว้ หรอืไมไ่ด้ก าหนดวันเริม่ประชุมสามญัประจ าปี
สมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถ่ินปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอื่น 
หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 
        ข้อ 11 (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะ
มีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วันกับให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
- การก าหนดสมัยประชุม  สมัยหนึ่งก าหนดได้ไม่เกิน 15 วัน  ผมขอเรียนถามสมาชิกสภาฯ ของเราว่าจะ
เอาตามปีปฏิทินหรือตามปีงบประมาณ  ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอได้ครับ 

นายจรัญ  สุขสงคราม 
ส.อบต. ม.1 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ปีที่ผ่านมาเราก็เอาตามปีปฏิทิน  ผมขอเสนอตามปีปฏิทิน ครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

ผู้รับรอง  2 ท่าน   1. นายถาวร  มูลละ 
                       2. นายประวรวรถ่ายฐาน  
- มีใครจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีก็คงไม่ต้องถามมติที่ประชุมเพราะว่ามีคนเสนอเพียงคนเดียว คือ
ท่านจรัญ  สุขสงคราม  ดังนั้นสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวของเราก็เอาตามปี
ปฏิทิน  ต่อไปก็เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2,3 และ 4 ว่าเราจะเอาเดือน
อะไร  ขอเชิญครับ 

นายประกฤษ  ทาวัน 
ส.อบต. ม.1 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2562  ผมขอเสนอ 3 
สมัยครั้งเดียวเลยนะครับ      สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่ 1-15  มิถุนายน  2562 
สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม  2562 
สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่ 1-15  ธันวาคม  2562 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- ผู้รับรอง  2 ท่าน   1. จรัญ  สุขสงคราม 
                         2. นายประวรวรถ่ายฐาน 
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าใครเห็นชอบกับสมัย
ประชุมสมัยสามัญของเราคือ  สมัยที่  2  ระหว่างวันที่   1-15  มิถุนายน  2562  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 2 3 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
ไม่ออกเสียง  2 เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

สมัยที่  3  ระหว่างวันที่   1–15  สิงหาคม  2562  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 2 3 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 2 เสียง 



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 
 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

สมัยที่  4  ระหว่างวันที่   1-15  ธันวาคม  2562   โปรดยกมือครับ     

มติที่ประชุม เห็นชอบ 2 3 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 2 เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

5.2  พิจารณาว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2562  เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)  จ านวน  3 เครื่องๆละ   700 บาทรวมเป็นเงินทั้งหมดจ านวน  2,100  บาท 
- เชิญเจ้าหน้าที่อภิปรายครับ 

น.ส.มนเทียร  เหล่ามาลา 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่มีหน้าที่อนุมัติ 
อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้ง ด าเนินการพิจารณายกเลิกการเรียกส าเนา
ทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนในกระบวนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                    
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560ข้อที่ 17                           
และให้จังหวัดรายงานความต้องการเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดจึงแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(SmartCardReader) เพื่อรองรับการยกเลิกส าเนาเอกสารในกระบวนงาน การลงทะเบียนและยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการขอรับการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีการลงทะเบียนในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (Welfare.dla.go.th) โดยก าหนดราคาและคุณลักษณะของอุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (SmartCardReader) ให้เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พร้าวจึงขอโอนงบประมาณเพื่อมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จ านวน  3 เครื่องๆละ   700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมดจ านวน  2,100  บาทซึ่งการโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์เป็นอ านาจของทาง
สภา   

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่เจ้าหน้าที่ได้อภิปรายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
เชิญครับ  ถ้าไม่มีผลขอถามมติที่ประชุมว่าใครเห็นด้วยกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  
2562  เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จ านวน  3 เครื่องๆละ   700 บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด
จ านวน  2,100  บาท  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 2 3 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายจรัส  ศรีรัตนกุล 

นายก อบต.บ้านพร้าว 
- ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวได้ประกาศรับสมัครการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างส่วนต าบล
บ้านพร้าว เมื่อวันที่ 4- 14  กุมภาพันธ์  2562  จ านวน  5  อัตรา ซึ่งก าหนดปิดรับสมัครเมื่อวานนี้
และวันน้ีก็ได้ประกาศรายช่ือผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และก าหนดสอบวันที่  21  กุมภาพันธ์  2562  



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 
 

เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  ซึ่งต าแหน่งที่
เปิดสอบนั่นเป็นต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลังครับ 

นายวีระศักดิ์  จันทร ี
นักวิชาการศึกษา 

- ผมมีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ซึ่งปัญหาของปีที่ผ่านมาก็จะมีประกาศ
ของจังหวัดว่าให้จัดประเพณีบุญบั้งไฟวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่  และปัญหาที่พบคือบางหมู่บ้านส่ง
โครงการขอรับเงินอุดหนุนล่าช้า  และปีนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม  ตามประกาศของจังหวัดก็ได้
ออกมาแล้วว่าปีนี้ให้จัด แรม 1 ค่ าเดือน 6 ถึง แรม 15 ค่ าเดือน 6  และผมได้ดูปฏิทินแล้วเราจะ
สามารถจัดได้ในวันที่ 5 พ.ค. 2562 – 18  มิถุนายน 2562  จึงอยากขอเรียนแจ้งทุกหมู่บ้านให้
ปรึกษากับทางผู้น าชุมชนเพื่อส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนบุญบั้งไฟและในปีที่ผ่านมาบางหมู่บ้านยังไม่ได้
ขออนุญาตทางอ าเภอเพื่อขอจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟครับ  ดังนั้นปีนี้จึงขอให้ทุกท่านรีบเตรียมการตั้งแต่
ตอนนี้เลยครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านและสมาชิก
สภาฯทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมในครั้งนี้  ผมขอปิดประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลา  12.30 น.  

(ลงช่ือ) อุไร  ผางดีผู้จดบันทึกรายงานการประขุม 
(นางสาวอุไร  ผางดี) 

เลขานุการสภา อบต. บ้านพร้าว 
 

(ลงช่ือ) สวาท  บุติพันคาผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายสวาท  บุติพันคา) 

ประธานสภา อบต. บ้านพร้าว 
 


