
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2/2562  ครั้งท่ี 1 

                               วันท่ี  6  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

……………………………. 

ผู้มาประชุม 

                             1.  นายวิรัช         สุใจจา          ประธานสภา อบต. 

       2.  นายณัฐวุฒ ิ    ตากันทา         รองประธานสภา อบต. 

       3.  นางสาวยุพาภรณ์    รักษาคุณ          เลขานุการสภา อบต. 

       4.  นายสุภาพ       จันทรท์รา                สมาชิกสภา อบต. 

       5.  นายจักรกริศน์    สทิธิเจรญิ        สมาชิกสภา อบต. 

       6.  นายนิเวช         กันธิยะ                   สมาชิกสภา อบต. 

     7.  นายพูลทรัพย์   มณีวรรณ            สมาชิกสภา อบต. 

     8.  นายจรัญ         นันทา                    สมาชิกสภา อบต. 

     9.  นายนิกรณ์       แสงตุ้ย                   สมาชิกสภา อบต. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

                         1.   นายธนวัฒน์      สงิหก์ันฑ์               นายก อบต. 

       2.  นายพิรุณ          อาภัย         รองนายก อบต. 

       3   นายสุรเดช        สุริยะมล               รองนายก อบต. 

                         4.  นายสมรัตน์        พันธุ์งาม               เลขานุการนายก อบต.   

                         5.   นายยงยุทธ       กองจันทร์              ผู้อ านวยการกองคลัง 

                         6.   นายพิพัฒน์       แสงรุ่งเรอืง             ผู้อ านวยการกองช่าง         

                         7.  นางสาวสุกัญญา    จอมเตปิน        หัวหน้าส านักงานปลัด 

                         8.  นางเพลนิจิตร     ศรีกอก                 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

      9.   นายอมรพันธ์     กันทาติ๊บ               นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 

                       10.  นายวิทยา          แก้วตา                 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 

     11. นางนพมาศ        วงศส์ารภี           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

     12. นางสาวณัทชพร  กรณ์เจรญิ             เจ้าพนักงานธุรการ 

     13. นางพรพรรณ     ดวงสะเก็ด              ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย ฯ

       

 



เร่ิมประชุมเวลา    09.30    น. 

 

                  เมื่อที่ประชุมพร้อมแลว้  นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ เลขานุการสภาองค์การบรหิาร

สว่นต าบลท่าวังพร้าว     ได้เชญิ นายวิรัช   สุใจจา ประธานสภา อบต. เร่ิมด าเนินการประชุมสมัย

วิสามัญ สมัยที่  2/๒๕62  ครัง้ที่ 1   ตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ 
 

ระเบียบวาระที่  1      เร่ืองที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

 

                              ไมม่ ี
 

ระเบียบวาระที่  2        เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3/ 2562  ครัง้ที่ 2  

          วันที่ 1  สงิหาคม  2562 

 

ประธานสภา อบต.     มีผู้ใดที่เห็นว่า ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมคร้ังก่อน มีจุดใดที่ต้องแก้ไข 

หรือไม่ หากไม่ม ีผมขอมติ ผู้ใดมคีวามเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้อง    

เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ยกมอืครับ 

 

ส อบต.  ไมม่ีจุดใดต้องแก้ไข 

 

ประธานสภา อบต.     ขอมติรับรองรายงาน การประชุมคร้ังก่อน 

 

ที่ประชุม           มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว้  

ดว้ยคะแนนเสยีง   7    เสยีง  

                              งดออกเสียง  1  เสยีง 

 

ระเบียบวาระที่   3     เร่ือง พิจารณารา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 1)   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

   วาระที่  1    

ประธานสภา อบต.     ตามที่ไดจ้ัดส่งส าเนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562  ให้กับท่านสมาชิกไปแลว้นัน้ ขอให้ท่านสมาชิกได้

พิจารณา กิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ที่ผู้บรหิารจะด าเนนิการใน

ปีงบประมาณ 2562 และผมขอเชิญท่านนายกไดชี้แ้จง ให้สมาชิกทุกท่าน

ทราบรายละเอียด อีกคร้ังหน่ึงครับ ขอเชิญครับ 



 

นายก อบต. ขอบคุณครับ กระผมขอชีแ้จง รายละเอียดของร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

            ตามรา่งข้อบัญญัติที่แจกไปนัน้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้      

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62 ได้มีรายรับเพิ่มเติมมาดังนี้ 

              รายได้                                                       784,000  บาท                                                              

                                รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

              หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย 

                                โอนเลอืกท า                                      114,240  บาท 

                                รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ฯ              114,000  บาท 

              รวม                                                            898,240 บาท 

                                ประมาณการรายจ่าย                        รวม        898,240 บาท 

     ด้านบริหารงานทั่วไป 

     แผนงานรักษาความสงบภายใน                         429,900  บาท 

              ด้านบริการชุมชนและสังคม 

              แผนงานเคหะและชุมชน                     460,500   บาท 

                                ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 

                                 แผนงานงบกลาง                          7,840  บาท 

          งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                                     898,240 บาท 

 

  ส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ ขอให้พจิารณาจากร่างข้อบัญญัติ ฯ ที่แจกไปให้นั้น 
                              

ประธานสภา อบต.     จากร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 1)   

                               ประจ าปี พ.ศ. 2562ที่นายก อบต. เสนอไปน้ัน มีผู้ใดจะขออภิปรายอีก

หรือไม ่
 

ที่ประชุม                   ไมม่ีผู้ใดขออภิปราย 
 

ประธานสภา อบต.      ขอมติในที่ประชุม 

 
 

ที่ประชุม                    มีมติเห็นชอบรับหลักการ  

 ดว้ยคะแนนเสยีง  ๗  เสยีง  



 งดออกเสียง  ๑  เสยีง 

 

 

 

ประธานสภา อบต.      ขอให้สมาชิกหรอืผู้บริหารเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือคัดเลอืกเป็น 

 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ  

(ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 โดยคณะกรรมการมีจ านวน 

 ไมน้่อยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน  ๗  คน ที่ประชุมจะก าหนดให้มคีณะกรรมการ     

 กี่คน 

 

นายสุภาพ                 เสนอให้มคีณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  3  คน 

 

ที่ประชุม            เห็นชอบตามที่เสนอ 

ประธานสภา ฯ            ขอให้ที่ประชุมเสนอบุคคลเพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

 

นายสุภาพ                 เสนอนายจักรกริศน์ สิทธิเจริญ   ให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

 

ประธานสภา ฯ           มีผู้ใดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการคนที่ 1 อีกหรอืไม ่

  

ที่ประชุม  ไมม่ีผู้เสนอ 

 

ประธานสภา ฯ           ขอผู้รับรองคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

 

นายนกิรณ์  แสงตุ้ย      เป็นผูรั้บรองคนที่ 1 

 

นายนเิวช   กันธิยะ       เป็นผูรั้บรองคนที่  2  

 

ประธานสภา ฯ            เป็นอันว่าผู้ที่ไดรั้บคดัเลอืกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  

                                คือ นายจักรกริศ  สทิธิเจรญิ เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 

ที่ประชุม                    เห็นชอบให้นายจักรกริศน์  สทิธิเจรญิ    

                                ดว้ยคะแนนเสยีง  7 เสยีง  



 งดออกเสียง  1  เสยีง 

 

ประธานสภา ฯ            ขอให้ที่ประชุมเสนอบุคคลเพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

 

นายนเิวช                  เสนอนายพูลทรัพย์   มณีวรรณ  ให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๒ 

                                 

ประธานสภา ฯ           มีผู้ใดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการคนที่ 2 อีกหรอืไม ่

  

ที่ประชุม  ไมม่ีผู้เสนอ 

 

ประธานสภา ฯ           ขอผู้รับรองคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

 

นายณัฐวุฒิ  ตากันทา  เป็นผูรั้บรองคนที่ 1 

 

นายสุภาพ   จันทรา     เป็นผูรั้บรองคนที่  2  

 

ประธานสภา ฯ            เป็นอันว่าผู้ที่ไดรั้บคดัเลอืกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  

                                คือ นายพูลทรัพย์  มณีวรรณ เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 

 

ที่ประชุม                    เห็นชอบให้ นายพูลทรัพย์  มณีวรรณ    

 ดว้ยคะแนนเสยีง  7 เสยีง 

    งดออกเสียง   1  เสยีง 

 

ประธานสภา ฯ            ขอให้ที่ประชุมเสนอบุคคลเพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

 

นายนเิวช                  เสนอนายจรัญ  นันทา  ให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 

                                 

ประธานสภา ฯ           มีผู้ใดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการคนที่ 3 อีกหรอืไม ่

  

ที่ประชุม  ไมม่ีผู้เสนอ 

 



ประธานสภา ฯ           ขอผู้รับรองคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

 

นายจักรกรศิน์  สิทธิเจริญ  เป็นผูรั้บรองคนที่ 1 

 

นายสุภาพ   จันทรา     เป็นผูรั้บรองคนที่  2  

 

ประธานสภา ฯ            เป็นอันว่าผู้ที่ไดรั้บคดัเลอืกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

                                คือ นายนายจรัญ  นันทา  เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 

 

ที่ประชุม                    เห็นชอบให้ นายจรัญ  นันทา    

                                ดว้ยคะแนนเสยีง  7 เสยีง 

     งดออกเสียง  1  เสยีง 

นางสาวยุพาภรณ์   

รักษาคุณ   

เลขานุการสภา อบต.     ที่ประชุมมีผู้ใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรอืไม่ 
 

ที่ประชุม                     ไมม่ีผู้ใดเสนอ 

 

นางสาวยุพาภรณ์   

รักษาคุณ   

เลขานุการสภา อบต.   ผู้ที่ไดรั้บคัดเลอืกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติได้แก่  

                              ๑. นายจักรกริศน์  สิทธิเจรญิ คนที่ 1 

                              ๒. นายพูลทรัพย์  มณีวรรณ  คนที่  2 

                     ๓. นายจรัญ       นันทา       คนที่  3 

นางสาวยุพาภรณ์   

รักษาคุณ   

เลขานุการสภา อบต.  เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ  

(ฉบับที่ 1)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครบแลว้ ขอใหท้ี่ประชุม

ก าหนด 

ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามระเบียบ ฯ

ต่อไป 



   

ที่ประชุม                  1. ก าหนดให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล เสนอขอ 

                              แปรญัตติระหว่างวันที ่ 9  กันยายน  2562 จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2562   

                              ระหว่าง 08.3-16.30 น.ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวัง   

                               พร้าว 

2. คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาค าขอแปรญัตติฯ ในวันที่  6     

กันยายน  2562  เวลา 13.00  น.  ณ หอ้งประชุมองค์การบรหิารสว่น

ต าบลท่าวังพร้าว เพ่ือคัดเลอืกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและ

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ และนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

เพ่ือรายงานผลการด าเนินการแปรญัตติของสมาชกิสภา อบต.ในวันที่ 11 

กันยายน2562 เวลา 17.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบล

ท่าวังพร้าว  

3.  ก าหนดประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวเพ่ือพิจารณา   

ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณเพ่ิมเตมิ ประจ าปี พ.ศ. 2562

ที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ลงความเห็นไว้แล้วในวาระที่ 2 และวาระที ่3 ใน

วันที่  13 กันยายน  2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบรหิาร

สว่นต าบลท่าวังพร้าว 

  

ประธานสภา อบต.   นัดประชุมวาระที่ 2 แปรญัตติ ในวันที่ 13 กันยายน  2562 เวลา 09.00  น. 

 

ประธานสภาฯ -  ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกทา่นใดมีขอ้ซักถามหรือไมค่รับ หากไม่ม ีผมขอ

ทราบมตใินที่ประชุมดว้ยครับ  สมาชิกทา่นใดเห็นควรรับหลักการ              

ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ขอให ้     

ยกมอืขึน้ครับ 

สมาชิกสภาฯ  -  มีมติรับหลักการดว้ยคะแนนเสยีง    7  เสยีง    งดออกเสียง  1  เสยีง 

 

ระเบียบวาระที่   4    เรื่องอ่ืน ๆ  

 

   ไมม่ ี

ประธานปิดประชุมเวลา  ๑4.๐๐    น. 

     

 



    (ลงช่ือ)    ยุพาภรณ์  รักษาคุณ        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ) 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 วันที่ 6  กันยายน 2562 

1 นายนิเวช   กันธิยะ คณะกรรมการ นิเวช  กันธิยะ 

2 นายณัฐวุฒ ิตากันทา คณะกรรมการ ณัฐวุฒ ิ ตากันทา 

3. นายสุภาพ  จันทรา คณะกรรมการ สุภาพ  จันทา 

 

    (ลงช่ือ)       วิรัช  สุใจจา      ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                     (นายวิรัช    สุใจจา) 
 

 


