
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓/๒๕62  ครั้งที่  2 

                               วันที ่ 1  เดือน    สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕62 

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.   นายพิษณุ         ดวงลัดดา              นายช่างโยธา         

                         7.   นางสาวสุกัญญา    จอมเตปิน        หัวหน้าส านักงานปลัด 

         8.   นางเพลนิจิตร     ศรีกอก               ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

       9.   นางสาวณัทชพร  กรณ์เจริญ           เจ้าพนักงานธุรการ 

       10. นายอมรพันธ์     กันทาติ๊บ              นักพัฒนาชุมชน 

                         11.  นายวิทยา         แกว้ตา                บุคลากร            
 

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.0๐    น. 

 

         เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแลว้  นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ เลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่น

ต าบลท่าวังพร้าว     ได้เชญิ นายวิรัช   สุใจจา ประธานสภา อบต. เร่ิมด าเนินการประชุมสมัยสามัญ 

สมัยที่  ๓/๒๕62  ครัง้ที่  2  ตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ 

 

ระเบียบวาระที่   ๑     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

            ไมม่ ี

   

ระเบียบวาระที่    ๒    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕62  ครัง้ที ่  1                     

                              วันที ่ 22 กรกฎาคม  ๒๕62  

 

ประธานสภา อบต.     ให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณารายงานผลการประชุมคร้ังที่แลว้ว่าถูกต้อง   

                               หรือมีส่ิงใดแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

 

ที่ประชุม  ไมม่ีผู้ใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 

ประธานสภา อบต.      ขอมติในที่ประชุม 

 

ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว ดว้ยคะแนนเสยีง  ๗ เสยีง  

                                งดออกเสียง   ๑   เสยีง 

 

ระเบียบวาระที่   ๓    เรื่องเพื่อพจิารณา (แปรญัตติ) 

           เรื่องที่ ๑ พจิารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ    พ.ศ. ๒๕63  

          

วาระที่  ๒                                 

ประธานสภา ฯ          เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นผูชี้แ้จงครับ 

 

ประธานกรรมการ      ไมม่ีผู้ใดขอแปรญัตติ จึงผ่านในวาระที่  ๒ 



 

ที่ประชุม                   เห็นชอบ   ๗  เสยีง  งดออกเสียง  1 เสยีง 

 

   วาระที่  ๓ 

ประธานสภา ฯ           ขอความเห็นชอบรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                             

                              งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63   

 

ที่ประชุม           มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

                               งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  

ดว้ยคะแนนเสยีง  ๗  เสยีง  

งดออกเสียง        ๑  เสยีง 
 

ที่ประชุม                  รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่   4    เรื่องเพื่อพจิารณา 

           เร่ืองที ่ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 

ประธานสภา อบต.    เชิญท่านนายก อบต. ชีแ้จงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว   

 

นายก อบต. ทางคณะผู้บรหิารร่วมกับท่านปลัดและหัวหน้าสว่นราชการทั้งสี่สว่น ได้มี

ความเห็นตรงกันว่าเพ่ือเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในสว่นของ

ส านักงานรวมถึงบรเิวณโดยรอบ จึงเห็นตรงกันว่าควรจะมีการจัดต้ังกลอ้ง

วงจรปิด บรเิวณโดยรอบของอาคารส านักงานขององค์การบรหิารสว่นต าบล

ท่าวังพร้าว ของเรา เพ่ือปอ้งกันของสูญหาย หรือว่าเวลามทีรัพย์สินสูญหาย

ทางหน่วยงานจะได้หาผู้รับผิดชอบได้โดยง่าย  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายในสว่นของ  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดคา่ครุภัณฑ์ 

ประเภท ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รายการ   จัดซือ้กล้องโทรทัศน์

วงจรปิดชนิดเครอืข่ายแบบมุมมองคงที่   จ านวน 8 ตัว ส าหรับติดต้ังภายใน

อาคารนอกอาคารส าหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์และ

ติดต้ัง  งบประมาณที่ต้องใช้ จ านวน  69,000.- บาท (หกหมื่นเก้าพันบาท

ถ้วน)  



 โดยขอโอนงบประมาณที่เหลือจ่ายจาก 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ไป งบด าเนนิงาน หมวด

รายจ่าย ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอัน

เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 20,000.- บาท 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนนิการ หมวด

รายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ ประเภทรายจ่าย ค่าใช้จา่ยในการเลอืกต้ัง 

งบประมาณ  33,310.- บาท 

3.  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ 

งบด าเนนิการ หมวดรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ประเภทรายจ่าย โครงการจัดท าแผน

ชุม ประจ าปีงบประมาณ 2562  งบประมาณ  4,640.-  บาท 

4. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ

ด าเนนิงาน หมวดรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ประเภทรายจ่าย โครงการทัศนศึกษาเพ่ือ

สร้างเสริมประสบการณ์เรยีนรู้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

งบประมาณ  11,050.-  บาท  

รวมยอดโอนทั้งหมด  จ านวน  69,000.-  บาท 

 

ประธานสภา อบต.     ถามทีป่ระชุมว่ามีผู้ใดแกไ้ขจุดไหนอีกหรอืไม่ 

 

ที่ประชุม                   ไมม่ีผู้ใดสงสัยหรือแก้ไขจุดไหนเพ่ิมเตมิ 

 

ประธานสภา อบต.     ขอมติที่ประชุม 

 

ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ดว้ยคะแนนเสยีง  ๗  เสยีง  

งดออกเสียง        ๑  เสยีง 

 

 

 



ระเบียบวาระที่   4    เรื่องอ่ืน ๆ 

           ไมม่ี   

             

ประธานปิดประชุมเวลา  12.00  น. 

 

 

        (ลงช่ือ)    ยุพาภรณ์  รักษาคุณ        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ) 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 2 วันที่  1 สงิหาคม 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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


