
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 

วันที่  24  สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 

------------------ 
ผู้เข้าประชุม 
 ๑. นายเสงี่ยม เกตุภูงา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์   
 ๒. นายสุดใจ  กกฝ้าย  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
 ๓. นายบุญมี อนุมาตย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์   
 ๔. นายนิคม จันนีย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
 5. นายสุวรรณ  อาศัยสงฆ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
 ๖. นายอ าไพ บุญแสนรัน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
 ๗. นายสมพร โนนตูม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
 ๘. นายจ านง ประดิษบุญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
 ๙. นายเคน พิมพ์บูลย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
          ๑๐. นางวาด  บุตรศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
          ๑๑. นายค านึง จันทร์เพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์      
          ๑๒. นายจิระศักดิ์  หินแสงไสย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
          ๑๓. นายสุปัน  สารรตัน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
          ๑๔. นางประดับศรี บูรณะกิติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
          ๑๕. นายจรัสบริณ โพธิปรึก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
          ๑๖. นายประเทือง  รัตนวงค ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
          ๑๗. นายประยูร เพชรแสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
          ๑๘. นายสุรพงษ์ แสนจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
          ๑๙. นายบัวผัน ชูแก้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ มาประชุม    ๑๙   คน  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ ลาประชุม      ๑   คน นายนิพน พลเยี่ยม   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ ขาดประชุม     -   คน   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสนอง  สัตนาโค    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  
๒. นายมงคล  ตรีเมฆ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
๓. นายพรชัย  พรมทา    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์       
๔. นายชัยยา  พลเยี่ยม    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
๕. นางสาวสายรุ้ง มูลศรีแก้ว   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รรก. ปลัด อบต.พรมสวรรค์ 
๖. นางนลินรัตน์  เตโช    หัวหน้าส านักปลัด 
๗. นายศิรเวท รัตนวงศ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นางสาวมนพร  เพชรโรจน์  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
๙. นางกนกลักษณ์  เชื้ออุ่น ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๐. นายนพดล บุญเดช    นิติกร 
๑๑. นางเครือวัลย์  ตละแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๒. น.ส.พัชรี  พลเยี่ยม  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓0 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเสงี่ยม  เกตุภูงา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 พรมสวรรค์ เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 มีสมาชิกลา ๑ ท่าน คือ นายนิพน  พลเยี่ยม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 พรมสวรรค์  หมู่ที่ ๗   
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ สมัยประชุม

สามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖4 
มตทิี่ประชุมสภาฯ  - สมาชิกสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
   รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4  

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖4  จ านวน  ๑๙  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
วาระท่ีสอง  ขั้นแปรญัตติ   
 

ประธาน สภาฯ   - ให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

เลขานุการสภาฯ - ได้ชี้ แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น                   
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน และให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับ
รายงานนั้น ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา
เรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน วรรคสอง ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วย
กับค าแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอ
ญัตติขอเปลี่ยนแปลงนั้นอีก 

 

ประธานสภาฯ  - ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ แถลงประกอบรายงาน 
 

นายบัวผัน ชูแก้ว  - การพิจารณาเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปี 
ประธานคณะกรรมการ    งบประมาณ ๒๕๖๕  มีผู้ยื่นแบบเสนอญัตติ  ๑  คน คือ ๑. นายสนอง  สัตนาโค                                                      
แปรญัตติ                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ ยื่นแปรญัตติแก้ไขข้อความที่ผิดพลาดตกไป  

และ และคณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาและมีมติให้แก้ไขตามค าเสนอแปรญัตติ   
ทั้ง ๓ ข้อ ปรากฏตามรายงานที่ประธานสภาฯ ส่งให้สมาชิกสภาฯ ก่อนวันประชุมแล้ว 
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ประธานสภาฯ   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ 
- เมื่อไม่มีผู้สงสัย ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมครบองค์ประชุม จึงจะปรึกษา
เรียงตามล าดับข้อ ที่คณะกรรมการแปรญัตติรายงานดังนี้ 
 

ประธานสภาฯ               - ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาค าแปรญัตติและลงมติในแต่ละข้อต่อไป  
                               การพิจารณาค าแปรญัตติที่ 1 นายสนอง  สัตนาโค นายกฯขอแปรญัตติแผนงานเคหะ 

 และชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน 
 อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บ้านสมสนุก   
 หมู่ที่ ๑๐ 

                                แก้ไขข้อความจาก  
                                เริ่มต้นจากที่นายสุวรรณ  อาศัยสงฆ์ 
                                แก้ไขเป็น  
                                เริ่มต้นจากที่นายไพศาล  วิลัยหอม 
 

     ประธานสภาฯ               - ขอมติที่ประชุมสภา ท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไข โปรดยกมือ 
 

 มติที่ประชุมสภาฯ          - สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นด้วยกับการแก้ไข  ๑๙  เสียง  
  

   ประธานสภาฯ              การพิจารณาค าแปรญัตติที่ ๒ นายสนอง  สัตนาโค นายกฯขอแปรญัตติแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
รัฐวิ ส าหกิ จ  โครงการขยาย เขตระบบจ าหน่ าย ไฟ ฟ้ าแรงสู ง บ้ านสุ ขส าราญ  
หมู่ที่ ๙ 

                               แก้ไขข้อความจาก  
เริ่มต้นจากที่นายทูล  บุตรสระ ไปตามทางข้างวัดโพธิศรีวนาราม 

                              แก้ไขเป็น 
                               เริ่มต้นจากที่นายทูล  บุตรษา  ไปตามทางข้างวัดโพธิ์ศรีส าราญวนาราม 
 

     ประธานสภาฯ                - ขอมติที่ประชุมสภา ท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไข โปรดยกมือ 
 

 มติที่ประชุมสภาฯ           - สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นด้วยกับการแก้ไข  ๑๙  เสียง   
 

   ประธานสภาฯ               การพิจารณาค าแปรญัตติที่ ๓ นายสนอง  สัตนาโค นายกฯขอแปรญัตติแผนงาน 
อุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า 
ก่อสร้างสาธารณูปการ  โครงการบูรณะซ่อมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(โดยวิธีเททับทางเดิม) บ้านหนองหอย  หมู่ที่ ๘ 

                                แก้ไขข้อความจาก 
                                สิ้นสุดบ้านนายอ่อน  ศรีนุกูล 
                              แก้ไขเป็น 
                               สิ้นสุดบ้านนายอ่อน  ศรีบุกูล 
 

     ประธานสภาฯ               - ขอมติที่ประชุมสภา ท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไข โปรดยกมือ 
 

 มติที่ประชุมสภาฯ           - สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นด้วยกับการแก้ไข  ๑๙ เสียง   
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 ระเบียบวาระที่ 4          พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  เรื่อง งบประมาณ 
          รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
          วาระท่ีสาม ขั้นลงมติตราเป็นข้อบัญญัติ   
 

ประธานสภาฯ - ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

เลขานุการสภาฯ - ได้ชี้ แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น                   
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่

 

ประธานสภาฯ - ขณะนี้สมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านใด
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   ๑๙ เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ - ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย 
นายพรชัย พรมทา        - เรียนที่ประชุมครับ จากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด ซึ่งผู้เสียชีวิตมีภูมิล าเนาอยู่ที่บ้าน

หนองหิ่งหาย หมู่ที่ ๔ แต่เสียชีวิตที่กรุงเทพมหานคร และท าการฌาปณกิจที่กรุงเทพฯ ซึ่ง
ได้ท าบุญอัฐิขึ้นที่ หมู่ ๔ ปรากฏว่าภายในงานมีคนติดโควิด จากการส่งตรวจรอบแรก
จ านวน ๖ ราย ผลปรากฏว่าติดเชื้อจ านวน ๒ ราย และวันนี้ส่งตรวจเพ่ิมอีกจ านวน ๓๗ 
ราย ทราบผลตรวจพรุ่งนี้  ด้วยเหตุนี้จึงอยากฝากผู้น าให้เข้มงวดเรื่องการงดการจัดงาน 
เพราะโรคนี้เกิดจากบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน และอยากฝากท่านสมาชิก            
ในฐานะเจ้าพนักงาน ให้ช่วยก ากับดูแล ในส่วนของทาง อบต.ก็จะดูแลศูนย์พักคอยให้ดี
ที่สุดครับ 

นายสุวรรณ อาศัยสงฆ์    - ขอสอบถามเรื่องการบริหารงานศูนย์พักคอย อบต.พรมสวรรค์ ครับ  อยากถามว่าขยะ
มูลฝอยมีวิธีก าจัดยังไงครับ 

นายก อบต.พรมสวรรค์   - ปัจจุบันให้ผู้ป่วยก าจัดเองภายในศูนย์พักคอยครับ และก าลังจะด าเนินการจัดท าเตาเผา
ขยะขนาดเล็ก และห้องน้ า ในศูนย์พักคอย เพ่ือความปลอดภัยและเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นครับ 

นายสุวรรณ อาศัยสงฆ์    - กระผมมีความเป็นห่วงในกรณี บ้านหนองหิ่งหาย หมู่ที่ ๔ อยากสอบถามนายกหรือผู้น า 
 ในวันที่ญาติไปรับอัฐิ  ได้มาพักท่ีบ้านนั้นกี่คืนครับ 
นายก อบต.พรมสวรรค์   - เรื่องการไปรับกระดูกมาท าบุญผมไม่ทราบครับ เนื่องจากไม่รับแจ้งเรื่องนี้ และเข้าใจว่า

เจ้าของงานก็จัดงานกันเฉพาะญาติ แต่คนในชุมชนเราส่วนใหญ่ญาติเยอะเลยอาจท าให้มี
ผู้ร่วมงานเยอะครับ 

นายจรัสบริณ โพธิปรึก   - ได้รับแจ้งว่ามีคนทิ้งขยะเกลื่อนกลาดในพ้ืนที่นาท่านรองมงคล อยากให้ผู้น าประกาศ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนก าจัดกันเอง ไม่อยากให้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืนครับ 

 
 
 



-๕- 
 

นายมงคล ตรีเมฆ  - อีกอย่างที่เสี่ยง คือ รถขายของ รถพุ่มพวง ที่ไปขายของหลายที่อยากให้เพ่ิมมาตรการ
มากว่านี้ เช่นมีเจลล้างมือ และผู้ซื้อ ผู้ขาย ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ประสงค์ท่ีจะเสนออะไรอีก  จึงปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพรมสวรรค์  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

    ปิดการประชุมเวลา  ๑๐.๑๕  น. 
  
(ลงชื่อ)        บวัผัน  ชูแก้ว     ผู้บันทึกการประชุม            (ลงชื่อ)      เสงี่ยม  เกตุภูงา 
     (นายบัวผัน  ชูแก้ว)      (นายเสงี่ยม  เกตุภูงา) 
                เลขานุการสภาฯ        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
 
(ลงชื่อ)      สุวรรณ  อาศัยสงฆ์ 
 (นายสุวรรณ  อาศัยสงฆ์) 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)        เคน  พิมพ์บูลย์ 
   (นายเคน  พิมพ์บูลย์) 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)       วาด  บุตรศาสตร์ 
   (นางวาด  บุตรศาสตร์) 
      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)         สมพร  โนนตูม 
    (นายสมพร  โนนตูม) 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)         นิคม  จันนีย ์
    (นายนิคม  จันนีย์) 
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 


