
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำป ๒๕๖๒ 

วันพธุที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 

********************** 
ผูมาประชุม  1.   นางปราณี        ยอดแกว   ประธานสภา ฯ 
   2.   นางเทียมทิพย   ชางประดิษฐ   รองประธานสภา ฯ 

3.   นางสาวชญาภา   โอภาไพบูลย  ปลัด อบต./ เลขานุการ ฯ 
4.   นายจำนงค       ถาดทอง   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  1 
5.   นายนพดล       แวนแกว   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  1 
6.   นายพิเชษฐ    เอ่ียมอารมณ   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  2 
7.   นายณรงคชัย   วิศษิฐศาสตร   สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  2 
8.   นายธน ู           ทองขาว   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  4 
9.   นายสลาวุฒิ     ฤกษเย็น   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  4 
10.  นายพรชัย      เกตุเกษร   สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  5 
11.  นางสาวสายบัว  ดีจริง   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  5 

   12. นายมานะ    โพธิ์ทองคำ   สมาชิกสภา  อบต   หมูที่  6 
   13. นางกำไร        แสงลำใย   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  6 
   14. นางจุฑารัตน    พึ่งแยม         สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  7 

15. นายประเสริฐ   ยิ้มเปนสขุ   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  7 
16. นายชลอ      หอมชื่น   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  8 
17. นายไพรรัตร      ทองพันธ   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  9 
18. นายวิชาญ      เกตุพงษ   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  10 
 

ผูไมมาประชุม  1. นายสิทธิชัย     คงใหญ   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  3 
   ๒. นางสาวธนารัตน  ใยนอย   สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  8 

ผูเขารวมประชุม   1.นายวินัย    บุญศร ี  นายกองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
                        2.นายอุดม    เมืองจุมพล  รองนายกองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
     3.นางสมคิด  สุขทวี           รองนายกองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 

             4.นายอภิภู    พลพัตธนดล เลขานายกองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
             ๕.นางสาวดวงกมล  มาตสิงห หัวหนาสำนักปลัด 
    6.นายเรณู     พรมมิราช  ผูอำนวยการกองคลัง 
    ๗.นายจิราวุธ  จิตใจฉ่ำ           ผูอำนวยการกองชาง 
  ๘.นางสาวพรรณี มวงศรีจันทร นักจัดการงานทั่วไป   

   ๙. นางสาวพรพรรณ  พุมมาลา     นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
   ๑๐.สิบเอกสุเมธ    บรรณวรรณ นิติกร 
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เมื่อที่ประชุมพรอมประธานสภาฯ กลาวเรียนเชิญ  นายก อบต.ฯ จุดธูปเทียน 
บูชารัตนตรยั  พรอมกลาวเปดการประชุม  เวลา  09.30 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา      ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานพรานเขารวมการอบรมและเดนิทางไป

ราชการ “หลักสูตรพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๒ คุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้ง การตัดคุณสมบัติ การลดจำนวนสมาชิก การ
จำกัดวาระดำรงตำแหนง การแบงเขตเลือกตั้ง ขอหามในการหาเสียง    บทกำหนดโทษ 
เทคนิคในการกำหนดนโยบายหาเสียง และเทคนิคในการพิจารณารางงบประมาณ
รายจายประจำป ๒๕๖๓” รุนที่ ๕ ระหวางวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
เอเชียชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เริ่มรายงานตัวและลงทะเบียน   ในวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลบานพรานเขารับการอบรม จำนวน ๑๖ ราย ดังนี้ 

 ๑.นางปราณี   ยอดแกว 
 ๒.นางเทียมทิพย  ชางประดิษฐ 
 ๓.นายจำนงค   ถาดทอง 
 ๔.นายนพดล  แวนแกว 
 ๕.นายพิเชษฐ   เอ่ียมอารมณ 
 ๖.นายณรงคชัย  วิศิษฐศาสตร 
 ๗.นายสลาวุฒิ  ฤกษเย็น 
 ๘.นายธน ู  ทองขาว 
 ๙.นางสาวสายบัว ดีจริง 
 ๑๐.นายพรชัย  เกตุเกษร 
 ๑๑.นายมานะ  โพธ์ิทองคำ 
 ๑๒.นายประเสริฐ ย้ิมเปนสุข 
 ๑๓.นางจุฑารัตน  พ่ึงแยม 
 ๑๔.นายชลอ   หอมชื่น 
 ๑๕.นางสาวธนารัตน ใยนอย. 
 ๑๖.นายไพรรัตร  ทองพันธ 
 - สำหรับ นางเทียมทิพย ชางประดิษฐ แจงวา คุณแมปวย จึงไมสามารถเขารวมรับการ

อบรมได และไดแจงเจาหนาที่ เพ่ือติดตอมหาวิทยาลัย ขอรับคืนคาลงทะเบียนการ
อบรมแลว แจงที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
ประธานสภา      รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวสิามัญ สมัยที่ ๒ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๒  

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  
    ขอเชิญที่ประชุมตรวจเอกสารรายงานการประชุมมีการแกไขหรือไม 

นายนพดล แวนแกว ขอแกไขรายงานการประชุม หนา ๔  
สมาชิกสภา ม.๑  ขอ ๓.กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
    งบดำเนินงาน 
        หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 
        คาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 
        - รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว ๙๓๓,๐๐๐ บาท ใชไปแลว  

      ๗๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณท่ีถือจาย ๓๗๙,๒๐๐ บาท  
   แกไขเปน 

- รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ ต้ังไว ๘๙๘,๐๐๐ บาท ใชไป ๕๑๘,๐๐๐ 
บาท คงเหลือ ๓๗๙,๙๐๐ บาท โอนลด ๗๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณที่
ถือจาย ๓๗๙,๒๐๐ บาท 

ที่ประชุม    มีมติ  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
ประธานสภา   รายงานสถานะการเงินขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน ประจำป พ.ศ.

๒๕๖๒ ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามแนบ ๑)  
   ขอเชิญ ผูอำนวยการกองคลัง ชี้แจง 
ผอ.กองคลัง รายงานสถานะการเงินฯ (รายละเอียดตามแนบ ๑) 
 รายงานท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา   
ประธานสภา ๔.๑ ขอรับความเห็นชอบเขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
      ขอเชิญ นักจัดการงานท่ัวไป ช้ีแจง 
นักจัดการงานทั่วไป      ตามที่อำเภอแสวงหาไดแจงแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนที่ทราบ และสรางความเขาใจใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสมัครเขารวมสนองพระราชดำริตามโครงการ อพ.สช. จึงไดนำเรื่องนี้แจงที่
ประชุม เพ่ือขอรับความเห็นชอบการเขารวมโครงการ ทั้งนี้  เพ่ือเปนการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ซึ่งมีหลากหลาย เชน พันธุกรรมหวาย สวนพืชสมุนไพร 
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นางกำไร แสงลำไย    ปลูกพืชสมุนไพรก็ได มีหลากหลายชนิด จัดทำปายปก เพ่ือเปนแหลงเรียนรูได 
สมาชิกสภา ม.๖ 
 

ประธานสภา     ขอความเห็นชอบที่ประชุมในการดำเนินงานโครงการดังกลาว  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ 
 
ประธานสภา  ๔.๒ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจายรายการใหม ตามขอบัญญัติองคการ
   บริหารสวนตำบลบานพราน เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
   ๒๕๖๒   
  ขอเชิญ หัวหนาสำนักปลัด ชี้แจง 
 

หัวหนาสำนักปลัด  ดวย อบต.บานพราน จะดำเนินการสรางโรงจอดรถ เพื่อไวจัดเก็บรถของทาง
ราชการ แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว จึงขออนุมัติโอนลด เพ่ือตั้งจายรายการใหม
ดังน้ี 

      โอนลด  
   ๑.สำนักปลัด (แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป) 
        งบดำเนินงาน  

     หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ  
  คาใชสอย ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  
  - คาใชจายในการเลือกตั้ง ตั้งไว ๔๒๘,๐๐๐ บาท โอนลด ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

คงเหลืองบประมาณท่ีถือจาย ๒๘,๐๐๐ บาท  
รวมยอดเงินงบประมาณที่ขอโอนลด ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
 
ขออนุมัติโอนต้ังจายรายการใหม 
๑.กองชาง (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน) 

      งบลงทุน  
     หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
  คากอสรางสิ่งสาธารณปูการ  

- โครงการกอสรางโรงจอดรถ ขนาดกวาง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร (บริเวณ      
ที่ทำการ อบต.บานพราน) วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสน    
บาทถวน) ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตรที่ 
๔ การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานที่ ๔ สงเสริมดานความ
เขมแข็งของชุมชน โครงการที่ ๘ หนา ๗๑  

   รวมยอดงบประมาณที่ขออนุมัติโอนต้ังจายรายการใหม ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ๑๖ เสียง 
   งดออกเสียง    ๑ เสียง 
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เลขาสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย
รายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 
ประธานสภา  ๔.๓ การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลบานพราน เรื่อง  
         งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
         (รายละเอียดตามแนบ ๒) 

เชิญ นายก อบต. ชี้แจง  
 

นายก อบต.    เรียนประธานสภา ทานสมาชิกสภา ในการจัดทำรางขอบัญญัต ิเรื่อง 
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอใหสมาชิกตรวจดูราง
ขอบัญญัติตามที่แจกที่ประชุม ซึ่งประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓   

    ประมาณการรายรับ  ๓๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
    ประมาณการรายจาย ๓๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
   รายละเอียดมอบให หัวหนาสำนักปลัด ชี้แจง 
 

หัวหนาสำนักปลัด  รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  
แยกตามแผนงาน และแยกเปนดานตางๆ ๔ ดาน ดังนี้ 
๑.ดานบริหารทั่วไป 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป   ๑๑,๙๖๔,620.- บาท 
    แผนงานรักษาความสงบภายใน       235,000.- บาท 
 

๒.ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา    4,396,410.- บาท 

แผนงานสาธารณสขุ         55,๐๐๐.- บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห    1,049,500.- บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน     3,327,๙00.- บาท 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน     275,000.- บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    ๓25,๐๐๐.- บาท 

 

๓.ดานการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    1,536,6๐๐.- บาท 

แผนงานการเกษตร         449,200.- บาท 
 

๔.ดานการดำเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง      9,985,77๐.- บาท 

               งบประมาณรายจายทั้งสิ้น   ๓๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท 
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รายละเอียดตามเอกสารแจกที่ประชุมทราบและแบบแปลนโครงการตางๆ ไดทราบ มี
สมาชิกทานใดมีขอซักถามหรือไม  

 
ประธานสภา  เรียนเชิญ นายก อบต. คะ   
นายก อบต.   สำหรับป น้ีทานสมาชิกจะเห็นวามีการขออนุมัติตั้งจาย หมวดคาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร หลายเครื่อง เนื่องจากคอมพิวเตอรที่เจาหนาท่ีใชอยูมีอายุการใชงานนาน 
ซึ่งงานในปจจุบันจำเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรในการคียขอมูลตางๆ ทำใหเครื่องที่มี
อยูไมรองรับ สำหรับโนตบุคท่ีสมาชิกใหเจาหนาที่ใชอยูเปนของสวนตัวทั้งน้ัน จึงมีความ
จำเปนตองขออนุมัติตั้งจายรายการดังกลาว 

สำหรับรถยนตของทางราชการที่มีอยู ๑ คัน ก็ใชงานมานานมาก ๑๐ ปขึ้นไป
แลว ประกอบกับงานปจจุบันมีจำนวนมาก ซึ่งไมเพียงพอตอการใชงาน 

เครื่องปรบัอากาศขออนุมัติต้ังจายใหม ซึ่งปจจุบันไมสามารถซอมได ไมคุมคา 
ซึ่งจะจำหนายพัสดุตอไป 

จึงแจงเหตุผลและความจำเปนใหสมาชิกทุกทานทราบ 
 

ประธานสภา   มีสมาชิกมีขอซักถามหรือไม 
เมื่อที่ประชุมไมมีขอซักถาม ขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ วาระที่ ๑ ขั้นรบัหลักการ วาควรจะรับหลักการ
รางขอบัญญัติดังกลาวหรือไม อยางไร ขอมติที่ประชุม   

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ๑๖ เสียง 
   งดออกเสียง    ๑ เสียง 
 
ประธานสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๔๕ วรรคสาม ญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระที่
สอง ใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตสภา
ทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้น  และสงรางขอบัญญัติฯ น้ัน ให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาพิจารณาและที่ประชุมจะตองกำหนดระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติในวาระที่สาม ไมมีอภิปราย เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗        
ขอ ๔๕, ๔๙ และหมวดที่ ๘ ขอ ๑๐๓-๑๑๐ ขอใหสมาชิกสภา เสนอชื่อสมาชิกผูที่มี
ความรูความสามารถ เพ่ือเปนกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ จำนวน ๓-๗ คน   
การเลือก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๘ จึงขอใหที่ประชุม
กำหนดวาจะเลือกกรรมการแปรญัตติกี่คน และเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่ เหมาะสม    
เพื่อทำหนาที่ตอไป 
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นายนพดล แวนแกว ขอเสนอการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ คน 
สมาชิกสภา ม.๑ 
  

ประธานสภา  มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม หากไมมีผูใดเสนอจะไดขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม  เห็นชอบ เสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ คน 
 

ประธานสภา  ตอไปขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท่ีจะเปนกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
 

นายสลาวุฒิ ฤกษเย็น ขอเสนอนายวิชาญ เกตุพงษ สมาชิกสภา ม.๑๐ 
สมาชิกสภา ม.๑ 
 

ประธานสภา  ขอผูรับรอง ๒ ทาน 
 

ที่ประชุม  นางสาวสายบัว ดีจริง  สมาชิกสภา ม.๕ รับรอง 
   นายพิเชษฐ เอ่ียมอารมณ สมาชิกสภา ม.๒ รับรอง 
 

ประธานสภา ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให นายวิชาญ เกตุพงษ สมาชิกสภา ม.๑๐ เปนกรรมการแปร
ญัตติคนที่ ๑ 

 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 
 

ประธานสภา  ตอไปขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท่ีจะเปนกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 
 

นายไพรรัตร ทองพันธ ขอเสนอนางกำไร แสงลำใย สมาชิกสภา ม.๖ 
สมาชิกสภา ม.๙ 
 

ประธานสภา  ขอผูรับรอง ๒ ทาน 
 

ที่ประชุม  นายมานะ โพธ์ิทองคำ สมาชิกสภา ม.๖ รับรอง 
   นางจุฑารัตน พึ่งแยม สมาชิกสภา ม.๗ รับรอง 
 

ประธานสภา ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให นางกำไร แสงลำไย สมาชิกสภา ม.๖ เปนกรรมการแปร
ญัตติคนที่ ๒ 

 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 
 

ประธานสภา  ตอไปขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท่ีจะเปนกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 
 

นายจำนงค ถาดทอง ขอเสนอนายนพดล แวนแกว สมาชิกสภา ม.๑ 
สมาชิกสภา ม.๑ 
 

ประธานสภา  ขอผูรับรอง ๒ ทาน 
 

ที่ประชุม  นายพรชัย เกตุเกษร  สมาชิกสภา ม.๕ รับรอง 
   นายณรงคชัย วิศิษฐศาสตร สมาชิกสภา ม.๒ รับรอง 
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ประธานสภา  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให  นายนพดล แวนแกว สมาชิกสภา ม.๑ เปน
กรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ 

 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ 

ประธานสภา  ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๓ ทาน ไปกำหนดวันประชุมกับทางเลขา 
สภาฯ เพ่ือเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและดำเนินการพิจารณาแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ใหแลวเสร็จ  

 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภา   การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอที่ประชุมไดเสนอ 
 

นายประเสริฐ ย้ิมเปนสุข  ขอเสนอใหสงคำแปรญัตติใหกับคณะกรรมการ ตั้งแตวันที่ ๑๔-๒๑ สิงหาคม 
สมาชิกสภา ม.๗ ๒๕๖๒ โดยวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เริ่มรับคำแปรญัตติ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

วันที่ ๑๕, ๑๙, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา อบต.บานพราน 
เหตุที่กำหนดยาวเนื่องจากสมาชิกสภา จะตองไปอบรมในวันศุกรท่ี ๑๖-๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

ประธานสภา   มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีขอมตทิี่ประชุม 
 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบตามเสนอ 

ประธานสภา  การกำหนดวันลงมติ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ตอไป ขอเชิญเสนอ 

 

นางกำไร แสงลำใย   ขอเสนอวันลงมติ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  
สมาชิกสภา ม.๖ พ.ศ.๒๕๖๓ วันจันทรที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา 

อบต.บานพราน     

ประธานสภา   มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมี ขอมติที่ประชุม 
 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ 
 

นายสลาวุฒิ ฤกษเย็น   ขอที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการสภาทองถ่ินทำหนาท่ีคณะกรรมการ  
สมาชิกสภา ม.๔ ตรวจรายงานการประชุม เพราะตามที่ประชุมสภาไดเสนอ นางสาวธนารัตน ใยนอย 

เปนคณะกรรมการสภาทองถิ่น เพ่ือทำหนาที่ตรวจรายงานประชุม วันนี้ติดภารกิจ จึงขอ
ที่ประชุมไดเลือกสมาชิกสภา ๑ ทาน เพ่ือทำหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา ครั้งนี้ 

 

นายพิเชษฐ เอี่ยมอารมณ  ขอเสนอ นายไพรรัตร ทองพันธ สมาชิกสภา ม.๙   
สมาชิกสภา ม.๒      
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ประธานสภา   ขอผูรับรอง ๒ ทาน 
 

ที่ประชุม   นายสลาวุฒิ ฤกษเย็น  สมาชิกสภา ม.๔ รับรอง 
    นางสาวสายบัว ดีจริง  สมาชิกสภา ม.๕ รับรอง 

ประธานสภา   ผูทำหนาที่คณะกรรมการสภาทองถิ่น ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้ มีดังน้ี 
   ๑.นายสลาวุฒิ ฤกษเย็น  สมาชิกสภา ม.๔   
   ๒.นางสาวสายบัว ดีจริง  สมาชิกสภา ม.๕   
   ๓.นายไพรรัตร ทองพันธ  สมาชิกสภา ม.๙   

 ขอนัดการประชุมสภา ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอง
ประชุมสภา อบต.บานพราน เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๓ ในวาระ ๒, ๓ ตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่น ๆ  
นายมานะ โพธ์ิทองคำ   เรื่องลงลูกรังของหมูที่ ๖ ที่นายกฯ ไดบอกไวจะสามารถดำเนนิการได เมื่อใด   
สมาชิกสภา ม.๔      

นายก อบต.  ไวผมจะดำเนินการให เพราะในขอบัญญัติงบประมาณปนี้ หมูของทานขอ
ดำเนินการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.กอน ผมรับปากจะดำเนินการให 

ประธานสภา   มีสมาชิกทานใด มีเรื่องอ่ืนหรือไม ถาไมมี 
   ขอปดประชุม   
   ขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน 
   ปดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 
 
 
ลงชื่อ   ชญาภา  โอภาไพบูลย   ผูจดบันทึกการประชุม      ลงชื่อ ปราณี   ยอดแกว ผูรบัรองรายงานการประชุม     
นางสาวชญาภา  โอภาไพบูลย                 นางปราณี   ยอดแกว 
        ปลัด/เลขานุการ            ประธานสภาฯ 
 
        
ลงชื่อ   สลาวุฒิ      ฤกษเย็น  ผูตรวจรายงานการประชุม  ลงชื่อ       สายบัว ดีจริง  ผูตรวจรายงานการประชมุ 
     นายสลาวุฒิ      ฤกษเย็น                 นางสาวสายบัว ดีจริง 
        สมาชิกสภา ฯ ม.๔                            สมาชิกสภา ฯ ม.๕ 
 
 
      ลงชื่อ   ไพรรัตร ทองพันธ  ผูตรวจรายงานการประชุม 
                    นายไพรรัตร ทองพันธ   
                 สมาชิกสภา ฯ ม.๙ 


