
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 
วันพฤหัสบดี ที่  15  สิงหาคม 2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
-------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 ๑.นายประทีป ก้อมเมฆ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 ๒.นางสมรักษ์ ตรีอินทอง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 ๓.นายศรายุทธ์ เพ็ชรพลอย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๑ 
 ๔.นายสมบูรณ์ เหมาะเจาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่2 
 ๕.นายธีรศักดิ์ ยอดสาลี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๒ 
 ๖.นายบุญเลิศ สามเกลียว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่3 
 ๗.นายศุภชัย กระแจะเจิม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๓ 
 ๘.นางศรีนันท์  เฉลิมพรเจือกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่4 
 ๙.นายกาวิล แย้มศรวล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๔ 
 ๑๐.นายประสาร คงกะเรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๗ 
 ๑๑.จ.ส.อ.อภิรมย์  สงใย   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายสังวร มุ่งดี   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 2.นายวรพจน์ สายน้ าเขียว  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 3.นายอุทิศ ทัศนภักดี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 4.นายทองทศ คงกะเรียน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
ผู้เข้ารับฟังการประชุมสภา 
 1.นางปริชาติ  ฟักเถื่อน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 2.นายชาญณรงค์  สุขอ่ิม   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 3.นางสาวนุชนาต  ทิพย์เนตร  ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.นายประสพพร พ่วงพี   นายช่างโยธาช านาญงาน 
  5.นางสมพร  นุษพรรณ์   ประธานสตรีต าบลปราณบุรี 
 6.นายระวัง เพชรนิล   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 7.นายไพศาล สุภาเกตุ   ตัวแทนประชาคม 
 8.นางเสาวณี นิลด า   ตัวแทนประชาคม 
 9.นางวาสนา พันธ์ดี   ตัวแทนประชาคม 
 10.นางสุกิจ พุ่มซ้อน   ตัวแทนประชาคม 
 11.นางนันทวัน เพชรนิล   อ.ส.ม. 
 12.นายธนู ศิลปแท้   ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 13.นางสาวรัตนวลี รัตนะโชค  คนงานทั่วไป 
  14.นางสาวพัชรินทร์  เหมือนแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  15.นางสาวนฤมล  ตรีเพชร  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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  16.นายศุภโชค นุษพรรณ์   พนักงานขับรถยนต์ 
  17.นายส าเริง มานพ   คนงานทั่วไป 
  18.นางสาวขวัญใจ สุดถนอม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  19.นายเพิ่มพันธ์ ทัดศรี   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  20.นางกรรณิการ์ แสงข า   ตัวแทนประชาคม 
  21.นางสาวทิพรัตน์  ศาสตรเวช  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ 
  22.นางสุจริตรา คงนิล   อ.ส.ม. 
  23.นางศศิธร สุขอ่ิม   อ.ส.ม. 
  24.นางบุญทิ้ง เพ่ิมพูน   อ.ส.ม. 
  25.นางนงนุช ทัศนภักดี   แม่บ้าน 
  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.30 น.  เมื่อฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี ได้ตรวจสอบลายมือ
ชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีผู้มาประชุมเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วนายประทีป ก้อนเมฆ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี  เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่แล้ว) 

นายประทีป ก้อนเมฆ - แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีพิจารณารับรองรายงานการ 
   (ประธานฯ)  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม  

2562 
มติที่ประชุม  - รับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
   4.1 ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) 
นายประทีป ก้อนเมฆ - เริ่มการประชุมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕63 
      (ประธานฯ)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ในวาระท่ี ๒   

จ.ส.อ.อภิรมย์  สงใย       ข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (เลขานุการสภาฯ) - เรียนประธานสภาอบต.ที่เคารพและสมาชิกสภาอบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ขออนุญาตชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
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ข้อ ๕๑ วรรคแรก  ก าหนดไว้ว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง
ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๕๙  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการ
ขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็น
หนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนด
ตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

ข้อ ๖๐  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย 
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับค า
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
  ข้อ ๖๑  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินที่มีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
 (๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ให้

ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

นายประทีป  ก้อนเมฆ -  ผมขอเริ่มการประชุมเ พ่ือพิจารณาร่า งข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย            
     (ประธานฯ)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  พิจารณาในวาระที่ ๒  ขอเชิญคณะกรรมการ
   แปรญัตติฯ แถลงรายงานและบันทึกความเห็นต่อสภาฯ 

นางศรีนันท์ เฉลิมพรเจือกุล   - ชี้แจงว่าตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีมีมติตั้งคณะกรรมแปรญัตติ 
(ส.อบต.หมู่ที่4) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.๒๕62  ในการประชุมสภาครั้งที่

ผ่านมานั้นทางคณะกรรมการได้ประชุมกันเลือกคนเป็นประธานคณะกรรมการฯ            
ซึ่งต่อมาได้เปิดให้มีการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี             
พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น จนถึงวัน 8 สิงหาคม
๒๕61 เวลา 16.30 น. ที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอแปรญัตติ            
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ดังนี้ 
๑. ในระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอเสนอแปรญัตติหรือขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
๒. ที่ประชุมได้ พิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕63 มีมติเห็นชอบ ดังนี้ คือ 

    ๑.ชื่อข้อบัญญัติ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ร่างเดิม 
            ๒.ร่างข้อบัญญัติ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ร่างเดิม 

- คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕63 ที่ได้พิจารณาแล้วต่อที่ประชุมสภา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 
 



 - ๔ - 
 

นายประทีป ก้อนเมฆ    - ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอรายงานดังกล่าวให้ท่านทราบแล้วนั้น 
      (ประธานฯ)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ ๕๑ ก าหนดว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี 2 
    ให้ปรึกษาเรียงล าดับเฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข 
   เท่านั้น เว้นแต่ว่าที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน” แต่เนื่องจากไม่มีการ 
   เสนอขอแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติไม่ได้แก้ไขร่างข้อบัญญัติแต่อย่างใด  
   ก่อนที่จะมีการขอมติให้ผ่านวาระที่2 มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย ถ้าไม่มี 
   สมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายผมก็จะขอมติ ที่ประชุมสภาว่า สมาชิกสภาท่านใด  
   เห็นชอบให้ผ่าน วาระท่ี 2  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม          - มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) คะแนน 9-0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

   4.2 ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี วาระท่ี 3 (การ
ตราเป็นข้อบัญญัติ)  

นายประทีป  ก้อนเมฆ - เชิญเลขานุการชี้แจงข้อระเบียบ 
  (ประธานฯ) 
จ.ส.อ.อภิรมย์ สงใย - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(เลขานุการสภาฯ) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน 
                    วาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้น แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  

ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา 
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ขอเรียนชี้แจงการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2563 ในวาระที่ 3 ขอเชิญประธานสภาน าเรียนปรึกษาใน
ที่ประชุมสภาว่า จะให้พิจารณาในวาระที่ 3 รวดเดียวหรือไม่ (เห็นชอบให้ตราเป็น
ร่างข้อบัญญัติ) 

นายประทีป  ก้อนเมฆ - ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นชอบจะให้พิจารณาในวาระที่ 3 รวดเดียวหรือไม่ หรือ 
  (ประธานฯ) จะพักก่อนถึงจะกลับมาพิจารณา หรือพิจารณาในวันต่อไป 

มติที่ประชุม          - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้พิจารณาในวาระที่ 3 รวดเดียว คะแนน 9-0 เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

จ.ส.อ.อภิรมย์ สงใย       - ขอเรียนชี้แจงในวาระที่ 3 (ตราเป็นข้อบัญญัติ) จะไม่มีการอภิปรายยกเว้นมีเหตุ
(เลขานุการสภาฯ) อันสมควรจะเป็นเรื่องเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ทั้งนี้แล้วแต่ที่ประชุม
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีจะพิจารณา 

นายประทีป  ก้อนเมฆ - มีมติเป็นเอกกฉันท์ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
(ประธานฯ)  พ.ศ.๒๕63 เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพจิารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในวาระที่ 3  ซึ่งตามข้อ ๕๒ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก าหนดว่า         
“ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้าไม่มีเหตุผลอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้          
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้น ขอมต ิ           
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จากที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 หรือไม ่ 

มติที่ประชุม          - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2563 คะแนน 9-0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

เลิกประชุมเวลา  ๑2.30 น. 
 
 
   (ลงชื่อ)     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
               (อภิรมย์ สงใย) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 

   คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีชุดตรวจรายงานการประชุม ได้
ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี    
๒๕63 เมื่อวันพฤหัสดบี ที่ 15 สิงหาคม ๒๕62 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ)              ประธานกรรมการ 
              (นางสาวสมรักษ์  ตรีอินทอง) 
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 

 
 

(ลงชื่อ)          กรรมการ 
           (นางศรีนันท์  เฉลิมพรเจือกุล) 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่4 

 
 

(ลงชื่อ)              กรรมการ 
              (นายประสาร  คงกะเรียน) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ 7 

 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562  
 
 

(ลงชื่อ)                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายประทีป  ก้อนเมฆ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
เรื่อง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 
 
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 ข้อ 33 ก าหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิด
ประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  
 

   ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี ขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปราณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 
2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบท้ายประกาศนี้  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

        ประกาศ  ณ  วันที ่ 31  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 

 
 

(นายประทีป ก้อนเมฆ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
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