
 รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  

สมัยสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2562  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายโชคชัย      สีห์ประเสริฐ 
นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นายอภิชาต     พุทธสอน 
นางจงจิต        ชูเมือง 
นายจ้อย        นวนส าลี 
นางสุกัลยา     สุทธานันท์ 
นายบุญสม     โภครักษ์ 
นางเรณู        เหล็กจาน 
นายปัญญา    พากเพียรทรัพย์ 
นายพงษ์ศักดิ์  เหมือนพิทักษ์ 
นายทศพล     เหมือนพิทักษ์ 
จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท์ 
นายชูชีพ       ร่มโพธิ์แก้ว 
นายสมชาติ    ทองเฟ่ือง 
นางสุจิรา       นรินทร์วงษ ์
นายวิรัช        แก้วสีหาวงษ์ 
ร.ต.ส าเร็จ      เวชกามา 
น.อ.ไพฑูรย์    มาลาศรี 
นายสุรศักดิ์    จักสาน 
นายณรงค์      คล้ายเขียว 
นางอัญชลี      ค าศิริ 
นายปราโมทย์  เนียรมงคล 
นายปรีชา       คนหลัก 
นายบุญสืบ     ตันสงวน 
นายวงศ์ธวัช    สาวาป ี

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ  
สมาชิก อบต.ม.1 
สมาชิก อบต.ม.2 
สมาชิก อบต.ม.4 
สมาชิก อบต.ม.5 
สมาชิก อบต.ม.5 
สมาชิก อบต.ม.6 
สมาชิก อบต.ม.8 
สมาชิก อบต.ม.9
สมาชิก อบต.ม.9 

สมาชิก อบต.ม.10 
สมาชิก อบต.ม.11 
สมาชิก อบต.ม.12 
สมาชิก อบต.ม.13
สมาชิก อบต.ม.14 
สมาชิก อบต.ม.14 
สมาชิก อบต.ม.15 
สมาชิก อบต.ม.15
สมาชิก อบต.ม.16
สมาชิก อบต.ม.16 
สมาชิก อบต.ม.17 
สมาชิก อบต.ม.17 
สมาชิก อบต.ม.19 
เลขานุการสภาฯ 

นายโชคชัย      สีห์ประเสริฐ 
นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นายอภิชาต     พุทธสอน 
นางจงจิต        ชูเมือง 
นายจ้อย        นวนส าลี 
นางสุกัลยา     สุทธานันท์ 
นายบุญสม     โภครักษ์ 
นางเรณู        เหล็กจาน 
นายปัญญา    พากเพียรทรัพย์ 
นายพงษ์ศักดิ์  เหมือนพิทักษ์ 
นายทศพล     เหมือนพิทักษ์ 
จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท์ 
นายชูชีพ       ร่มโพธิ์แก้ว 
นายสมชาติ    ทองเฟ่ือง 
นางสุจิรา       นรินทร์วงษ ์
นายวิรัช        แก้วสีหาวงษ์ 
ร.ต.ส าเร็จ      เวชกามา 
น.อ.ไพฑูรย์    มาลาศรี 
นายสุรศักดิ์    จักสาน 
นายณรงค์      คล้ายเขียว 
นางอัญชลี      ค าศิร ิ
นายปราโมทย์  เนียรมงคล 
นายปรีชา       คนหลัก 
นายบุญสืบ     ตันสงวน 
นายวงศ์ธวัช    สาวาป ี

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ชื่อ –สกุล        ต าแหน่ง            หมายเหตุ 
1. นางประพิศ    จันณรงค ์  สมาชิก อบต.ม.1    ลา 
2. นายบุญเชาว    ปัณเขต  สมาชิก อบต.ม.2   ขาด 
3. นายกมล        วัลลานนท ์  สมาชิก อบต.ม.3   ขาด 
4. ร.ต.วิชิต         ค าเวียงจันทร์  สมาชิก อบต.ม.3   ขาด 
5. นายสรศักดิ์     ศรีตระกูล  สมาชิก อบต.ม.6   ลา 
5. นายอ านาจ      ทัพเนตร  สมาชิก อบต.ม.7   ขาด 
6. นางอารีย์        แจ่มเจริญ  สมาชิก อบต.ม.8   ลา 
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7. นายบ ารุง      กลิ่นหอม  สมาชิก อบต.ม.10  ลา 
8. จ.ส.อ.ดิเรก    เจือจาน   สมาชิก อบต.ม.11  ขาด  
9. นางศลิษา      มากสาคร         สมาชิก อบต.ม.13  ขาด 
10. นายโกเมฆ   ประสิทธิ์พันธุ์  สมาชิก อบต.ม.18  ลา 
11. นายชาญ     สุขคง    สมาชิก อบต.ม.19  ขาด    
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ชื่อ – สกุล         ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ 
1. นางประคอง  บุญฤทธิ์การ รองนายก อบต.บ้านพระ  ประคอง     บุญฤทธิการ 
2. นายสุรพล      เกตุมา  เลขานุการนายกฯ  สุรพล       เกตุมา 
3. นางอ าไพวรรณ วรรณโชต ิ หัวหน้าส านักปลัด  อ าไพวรรณ วรรณโชติ 
4. นางวรดาภา             สืบวงษ์  รองปลัด อบต.บ้านพระ  วรดาภา     สืบวงษ์ 
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ     ท่าหิน  นักวิเคราะห์นโยบายฯ  จันทร์เพ็ญ  ท่าหิน 
6. นางอ้อย                 ปั้นบัว  จพง.ธุรการ   อ้อย          ปั้นบัว 
7. นางปทุมพร    โอภาสวัฒนา นักพัฒนาชุมชน   ปทุมพร      โอภาสวัฒนา 
8. นางสาวพนัชกร    กลิ่นมะลิ ผช.จพง.ธุรการ   พนัชกร      กลิ่นมะลิ 
9. นายณรงค์ศักดิ์      บุญขวัญ  นิติกร    ณรงค์ศักดิ์  บุญขวัญ 
10. นายประชันย์   เจริญสุข  นักทรัพยากรบุคคล  ประชันย์     เจริญสุข 
11. นางพัณณ์ชิตา          เจริญสุข   นักวิชาการศึกษา ฯ  พัณณ์ชิตา    เจริญสุข 
12. นางสาวเดือนเพ็ญ      ควรมิตร  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เดือนเพ็ญ    ควรมิตร 
13. นางสาวเสาวนีย์        พวงยอด  นักวิชาการเงิน   เสาวนีย์       พวงยอด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

สมัยสามัญที ่4/2562 ครั้งที่ 2 วันที ่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  
 

เริ่มประชุม  เวลา 14.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ  ผมขอแจ้งเรื่องการลาของสมาชิกดังนี้ นางประพิศ จันณรงค์, นายสรศักดิ์  ศรีตระกูล,    

(ประธานสภาฯ)   นางอารีย์  แจ่มเจริญ, นายบ ารุง  กลิ่นหอม, นายโกเมฆ ประสิทธิ์พันธุ์ ครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2   - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที ่4/2562 ครั้งที่ 1 วันที ่9 ส.ค.62    
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 
(ประธานสภาฯ)        9 ส.ค.62 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไมค่รับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วยครับ  
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที ่4/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  9 ส.ค.62 

เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 

3.1 วาระท่ี 2 แปรญัตติ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ตามท่ี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ส่งหนังสือ เรื่องความเห็นของคณะกรรมการ 
(ประธานสภาฯ)  แปรญัตติดังนี้ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ ตามที่ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ ได้แจ้งให้คณะกรรมการแปรญัตติทราบว่า             
ได้ก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ ที่มีความประสงค์            
จะยื่นค าแปรญัตติ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 นั้น 
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยื่นขอแปรญัตติ ทางคณะกรรมการแปรญัตติจึงมีความเห็น
ยืนยันร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ตามร่างเดิม จึงเรียนมายัง
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ ด าเนินการประชุมสภาฯ             
ในวาระที่  2 และวาระที่  3 ต่อไป จึง เรียนมาเ พ่ือทราบและด าเนินการต่อไป               
ในเมื่อไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ ผมจึงขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบผ่านวาระที่ 2      
แปรญัตติ  

มติที่ประชุม  มีมติให้ความเห็นชอบผ่านวาระท่ี 2 แปรญัตติ เป็นเอกฉันท์ 

3.2 วาระท่ี 3 ตราเป็นข้อบัญญัติ   

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
(ประธานสภาฯ)  พ.ศ.2563 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  
มติที่ประชุม  มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 เป็นเอกฉันท ์
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ระเบียบวาระท่ี 4  - เรื่องอ่ืนๆ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญ คุณสุจิรา ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสุจิรา นรินทร์วงษ์ ในวันที่ 12 ส.ค.62 ที่ผ่านมา ผู้ใหญ่บ้าน ม.13 ได้ไปรับรางวัลกองทุนแม่ ซึ่งได้รับ 
(ส.อบต.ม.13)  คัดเลือกเป็นตัวแทนอ าเภอเมือง เข้าประกวดได้รับรางวัลที่ 1 และในวันที่ 31 ส.ค.62  

จะไปรับรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ คะ 
นายทศพล เหมือนพิทักษ์ ขอให้จัดท าป้ายจ ากัดน้ าหนัก เพราะถนนได้รับความเสียหาย ครับ 
(ส.อบต.ม.9) 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญ คุณชูชีพ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว สอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าจัดซื้อมาหรือยังครับ 
(ส.อบต.ม.11) 
นายวงศ์ธวัช สาวาปี  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วครับ จะด าเนินการซ่อมและติดตั้งตามล าดับที่หนังสือเข้ามา 
(ปลัด อบต.บ้านพระ) ครับ 
นายทศพล เหมือนพิทักษ์ เรื่องทางสาธารณะ ม.9 บ้านไดส้ร้างเสร็จแล้ว ขอฝากผู้บริหารเรื่องทางสาธารณะ 
(ส.อบต.ม.9)  ด้วยครับ 
ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา  ทวงถามเรื่องป้ายรณรงค์ไม่ทิ้งขยะตามเส้นทาง ได้ผ่านมาหลายเดือนแล้ว ฝากติดตาม  
(ส.อบต.ม.14)  ด้วยครับ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอให้ท าเป็นป้ายถาวร(ป้ายโครงการ) หมู่บ้านที่มีประชากรมากขอให้ท าป้าย 2 ป้ายครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายวงศ์ธวัช สาวาปี  จะคุยกับหัวหน้าส านักปลัด ก่อนสิ้นปีมีงบประมาณอะไรเหลือจ่ายบ้าง เช่นค่าซื้อวัสดุ 
(ปลัด อบต.บ้านพระ)  ก่อสร้าง,วัสดุการเกษตร ขอให้แต่ละหมู่รวบรวมมาว่ามีจุดไหนบ้างที่จะให้ไปติดตั้งป้ายได้ 

ว่าเป็นเขตหวงห้าม เขตห้ามท้ิงขยะ เรามีพรบ.การรักษาความสะอาด เรื่องขยะที่สามารถ
น าตัวนี้มาใช้ได้ ฝากท่านหัวหน้าส านักปลัดพิจารณาด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
(ประธานสภาฯ) 
ปิดประชุม   เวลา 15.05 น. 
 
 
          (ลงชื่อ)  วงศ์ธวัช สาวาปี  ผู้จดบันทึกการประชุม    (ลงชื่อ)  โชคชัย สีห์ประเสริฐ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

       (นายวงศ์ธวัช สาวาปี)         (นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
 
 

/ตรวจแล้ว... 
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ตรวจแล้ว 

(ลงชื่อ)       ส าเร็จ เวชกามา      (ลงชื่อ)    ปราโมทย์ เนียรมงคล 
(รอ้ยตรีส าเร็จ เวชกามา)    (นายปราโมทย์ เนียรมงคล) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
   

 

(ลงชื่อ)        ดิเรก  เจือจาน 
   (จ่าสิบเอกดิเรก  เจือจาน) 

             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 


