
 

 
 

รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป# พ.ศ.2563 

วันศุกร�  ท่ี  7  สิงหาคม  2563 
ณ ห,องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 

 

ผู,มาประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
2. 
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นางจิราวัลย(  แสงใหญ� 
นายดุสิต  เกตุแก,ว 
นายสุรพล  แก,วทอง 
นายสมโชค ปานสังข( 
นายวิจิตร พรหมอนุมัติ 
นายธวัช  ฉิมมุสิก 
นายธีรภัทร รูปพร,อม 
นางอุษณีย( แสนทอง 
นายเลบ มะหมัด 
นายสมชาย ดําแก,ว 
นางจิราวรรณ จิตเขม,น 
นายมนตรี ขุนจิตร 
นายเทพประสิทธิ์ ศรีสว�าง 
นายสุธน แก,วช�วย 
นายวสันต(  จันทร(ลอย 
นางสิริรัตน( วิชัยกุล 
นายสุภักดี พรหมคีรี 
นายธีระวัต ดําแก,ว 
นายประทีป  วิบูลย(ศิลป< 
นายศุภชัย เพชรเศรษฐ( 
นายอาคม ใจอารีย( 
นายวิชิตพงษ(  พรหมคีรี 
นายวัชรินทร( อินทรคํา 
นายเจนวิทย( แสนภักดี 
นายสรศักด์ิ ศรีทอง 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
ส.อบต. ม.12 
ส.อบต. ม.8 
ส.อบต. ม.10 
ส.อบต. ม.9 
ส.อบต. ม.9 
ส.อบต. ม.7 
ส.อบต. ม.11 
ส.อบต. ม.15 
ส.อบต. ม.1 
ส.อบต. ม.2 
ส.อบต. ม.12 
ส.อบต. ม.10 
ส.อบต. ม.16 
ส.อบต. ม.3 
ส.อบต. ม.3 
ส.อบต. ม.13 
ส.อบต. ม.14 
ส.อบต. ม.13 
ส.อบต. ม.6 
ส.อบต. ม.6 
ส.อบต.ม.5 
ส.อบต.ม.5 

จิราวัลย(  แสงใหญ� 
ดุสิต  เกตุแก,ว 
สุรพล  แก,วทอง 
สมโชค ปานสังข( 
วิจิตร พรหมอนุมัติ 
ธวัช  ฉิมมุสิก 
ธีรภัทร รูปพร,อม 
อุษณีย( แสนทอง 
เลบ มะหมัด 
สมชาย ดําแก,ว 
จิราวรรณ จิตเขม,น 
มนตรี ขุนจิตร 
เทพประสิทธิ์ ศรีสว�าง 
สุธน แก,วช�วย 
วสันต(  จันทร(ลอย 
สิริรัตน( วิชัยกุล 
สุภักดี พรหมคีรี 
ธีระวัต ดําแก,ว 
ประทีป  วิบูลย(ศิลป< 
ศุภชัย เพชรเศรษฐ( 
อาคม ใจอารีย( 
วิชิตพงษ(  พรหมคีรี 
วัชรินทร( อินทรคํา 
เจนวิทย( แสนภักดี 
สรศักด์ิ ศรีทอง 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
ผู,เข,าร�วมประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 

นายสันติ พันธวาที 
นายพันธ(เศรษฐ เพชรเศรษฐ( 
นายพสิษฐ(  พรหมคีรี 
นางสาวกนกพร  รอดทอง 

นายก อบต.ทุ�งปรัง 
รองนายก อบต.ทุ�งปรัง 
รองนายก อบต.ทุ�งปรัง 
เลขานุการนายก 

สันติ พันธวาที 
พันธ(เศรษฐ เพชรเศรษฐ( 
พสิษฐ(  พรหมคีรี 
กนกพร  รอดทอง 

 

 
ผู,ขาด-ลา ประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
2. 
 

นายวีระศักด์ิ สิงห(สามารถ 
นายสุชาติ  เดชแก,ว 
 

ส.อบต ม.4 
ส.อบต ม.14 

 

 ขาด 
ขาด 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
 

เรื่องก�อนระเบียบวาระ  -  ให,สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังเข,าห,องประชุม 
นายสุรพล แก,วทอง บัดนี้สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ซ่ึงมีท้ังหมด  27  คน  
(เลขานุการสภาฯ) เข,าร�วมประชุม  25  คน ซ่ึงครบองค(ประชุม จึงขอเชิญท�านประธานสภาองค(การ

บริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง จุดธูป เทียน เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และเปEดประชุมสภา
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปF พ.ศ.
2563  ขอเรียนเชิญครับ   

                             

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  บัดนี้สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง เข,าร�วมประชุมครบองค(ประชุม
(ประธานสภาฯ)    แล,วดิฉันขอเปEดประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 

ครั้งท่ี 1 ประจําปFพ.ศ.2563  ซ่ึงมีระเบียบวาระการประชุมดังต�อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ 
นางจิราวัลย( แสงใหญ�  วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจ,งให,ทราบ ดังต�อไปนี้ค�ะ  
(ประธานสภาฯ) แนะนําเจ,าหน,าท่ีโอนย,ายเข,ามาทํางานใหม� 1 ท�าน ก�อนอ่ืนขอให,สมาชิกทุกท�าน

ปEดเสียงโทรศัพท( และใส�แมสเพ่ือความเหมาะสมก�อนค�ะ และขอเชิญเจ,าหน,าท่ี
แนะนําตัวเพ่ือให,สมาชิกได,รับทราบและรู,จัก ขอเชิญค�ะ 

 



 

น.ส.รุ�งกมล สุวรรณนิมติ กราบเรียนท�านประธานสภาฯ นายกอบต.ทุ�งปรัง และสมาชิกท่ีเคารพทุกท�าน ดิฉัน 
(หน.ฝIายทะเบียนทรัพย(สิน)  น.ส.รุ�งกมล  สุวรรณนิมติ ตําแหน�งหัวหน,าฝIายทะเบียนทรัพย(สินและพัสดุ มา

บรรจุเม่ือวันท่ี 1 ก.ค.63 เดิมตํารงตําแหน�งนักวิชาการการเงินและบัญชี อบต. 
บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฏร(ธานี มีความยินดีท่ีได,ร�วมงานกับอบต.ทุ�งปรังทุกท�าน 
ขอบคุณค�ะ 

 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� ขอบคุณแทนสมาชิกสภาฯและยินดีต,อนรับร�วมงานกันนะค�ะ 
(ประธานสภาฯ)  
  
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
นางจิราวัลย( แสงใหญ�  รับรองรายงานการประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังสมัยวิสามัญ สมัย
(ประธานสภาฯ)   วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปFพ.ศ.2563 วันพุธ ท่ี 11  มีนาคม 2563 ณ ห,อง  

ประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมาชิกตรวจรายงานการประชุมว�ามี
ข,อบกพร�องในส�วนใดบ,าง ขอเชิญสมาชิกคะ 

 

ท่ีประชุม   -ไม�มี- 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ถ,าไม�มีสมาชิกท�านใดจะแก,ไขส�วนใดของรายงานการประชุม ดิฉันจะขอให,รับรอง   
(ประธานสภาฯ)   รายงานการประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  

ประจําปF พ.ศ.2563 วันพุธ ท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห,องประชุมสภาองค(การ
บริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง นะคะ  

    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 3.1  ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ�ายเป:นรายการใหม� 

ขออนุมัติโอนลดจํานวน  2  รายการ 
 1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
 งาน  กีฬาและนันทนาการ 
 หมวดรายจ�าย งบเงินอุดหนุน 
 ประเภทรายจ�าย เงินอุดหนุนส�วนราชการ 4)อุดหนุนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 
 รายการ เพ่ือจ�ายเป'นเงินอุดหนุนให)แก�โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ตามโครงการแข�งขันกีฬา 
  สีกลุ�มทุ�งปรัง 
 งบประมาณต้ังไว)    จํานวน 400,000.-บาท ขณะนี้คงเหลือ 400,000  บาท 
 โอนลด                จํานวน 400,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน - บาท  
 

 2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    
 งาน  กีฬาและนันทนาการ 
 หมวดรายจ�าย เงินอุดหนุน  
 ประเภทรายจ�าย เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป'นสาธารณประโยชน3 



 

 รายการ เพ่ือจ�ายเป'นเงินอุดหนุนให)แก�คณะกรรมการหมู�บ)าน หมู�ท่ี 1 - 16 
 งบประมาณต้ังไว)    จํานวน 160,000 บาท ขณะนี้คงเหลือ 160,000  บาท 
 โอนลด                จํานวน 48,600  บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
                                         จํานวน   111,400 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขออนุมัติโอนไปตั้งจ#ายเป%นรายการใหม# จํานวน 2 รายการ  
 

 1. ด(านบริหารท่ัวไป  
  แผนงาน  งานบริหารท่ัวไป 
  งาน  บริหารท่ัวไป 
  หมวดรายจ�าย ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร)าง 
  ประเภทรายจ�าย  ค�าก�อสร)างสิ่งสาธารณูปโภค 
  รายการ  โครงการก�อสร)างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข)าสํานักงาน อบต.ทุ�งปรัง 

โดยทําการก�อสร)างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว)าง 6 เมตร ยาว 90.5 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม�น)อยกว�า 543 ตร.ม. วางท�อ คสล.ศก.0.60 เมตร  
จํานวน 8 เมตร และติดป?ายโครงการและป?ายประชาสัมพันธ3 จํานวน 2 ป?าย 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทุ�งปรังกําหนด 

  งบประมาณท่ีตั้งไว)   จํานวน -    บาท ขณะนี้คงเหลือ -   บาท  
  โอนเพ่ิม               จํานวน 287,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 287,000 บาท  
 

 2.  ด(านบริหารท่ัวไป 
   แผนงาน  งานบริหารท่ัวไป 
  งาน  บริหารท่ัวไป 
  หมวดรายจ�าย ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร)าง 
  ประเภทรายจ�าย ค�าก�อสร)างสิ่งสาธารณูปโภค 
  รายการ  โครงการก�อสร)างโรงจอดรถ บริเวณสํานักงาน อบต.ทุ�งปรัง (หลังใหม�) 

โดยก�อสร)างโรงจอดรถ มีขนาดกว)าง 8 เมตร ยาว 25 เมตร และติดต้ังป?าย
ประชาสัมพันธ3โครงการ จํานวน 2 ป?าย รายละเอียดตามแบบองค3การบริหารส�วน
ตําบลทุ�งปรังกําหนด 

  งบประมาณท่ีตั้งไว)  จํานวน  - บาท  ขณะนี้คงเหลือ  - บาท 
  โอนเพ่ิม  จํานวน  161,600 บาท (113,000+48,600)  
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน 161,600 บาท 
 



 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยวิธีการงบประมาณขององค3กร
ปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ.2541 แก)ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ.2543 
หมวด 4 ข)อ 27 การโอนงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ3 ท่ีดิน และ
สิ่งก�อสร)าง ท่ีทําให)ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ�ายเป'น
รายการใหม� ให)เป'นอํานาจอนุมัติของสภาท)องถ่ิน 
ขอเชิญสมาชิกสอบถามเพ่ิมเติมได)เลยค�ะ 

 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
 

นางจิราวัลย3  แสงใหญ�  ถ)าไม�มีสมาชิกท�านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ดิฉันจะขอมติจากท่ีประชุมแห�งนี้ สมาชิก
(ประธานสภาฯ)   ท�านใดเห็นชอบอนุมัติให)โอนงบประมาณไปต้ังจ�ายเป'นรายการใหม� ขอเสียงยกมือ 
     ด)วยค�ะ 
 

ท่ีประชุม   เห็นชอบ  21  เสียง 
     ไม�เห็นชอบ  - 
     ท่ีเหลืองดออกเสียง 

3.2  ขอความเห็นชอบร#างแผนพัฒนาท(องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพ่ิมเติม
และเปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 3/2563) 

  

นางจิราวัลย3  แสงใหญ�  ขอเชิญฝJายบริหาร ชี้แจงเหตุผลการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนได)เลยค�ะ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายสันติ  พันธวาที  ตามท่ีองค3การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังได)ประกาศใช)แผนพัฒนาท)องถ่ิน  
(นายกอบต.ทุ�งปรัง)  (พ.ศ. 2561 – 2565)    เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562  ซ่ึงแผนพัฒนาท)องถ่ิน  

คือแผนพัฒนาขององค3กรปกครองส�วนท)องถ่ิน  ท่ีกําหนดวิสัยทัศน3 ประเด็น
ยุทธศาสตร3 เป?าประสงค3 ตัวชี้วัด ค�าเป?าหมาย และกลยุทธ3  โดยสอดคล)องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร3การพัฒนาขององค3กรปกครองส�วนท)องถ่ินในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู�บ)านหรือแผนชุมชน 
อันมีลักษณะเป'นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับปQงบประมาณแต�ละปQ      และให)ใช)แผนพัฒนาท)องถ่ิน เป'นกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปQ งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม          
และงบประมาณจากเงินสะสมในช�วงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให)มีการ
ปฏิบัติให)บรรลุวัตถุประสงค3ตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว)ในแผนพัฒนาท)องถ่ิน  

แต�ด)วยเหตุผลความจําเป'นเพ่ือให)สามารถแก)ไขปSญหาและตอบสนองความต)องการ
ของประชาชน     ท่ีสอดคล)องกับข)อเท็จจริงในสถานการณ3ปSจจุบัน  จึงต)องมีการ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท)องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ซ่ึงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค3กรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
พ.ศ. 2548  และแก)ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ระบุว�า “เพ่ือประโยชน3
ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา ให)องค3กรปกครองส�วนท)องถ่ินดําเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้  

 

   (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ินจัดทําร�างแผนพัฒนา 

   ท)องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพร)อมเหตุผลและความจําเป'นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน   
 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ินและประชาคมท)องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนา
ท)องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม สําหรับองค3การบริหารส�วนตําบลให)ส�งร�างแผนพัฒนาท)องถ่ินท่ี



 

เ พ่ิมเ ติมให)สภาองค3การบริหารส�วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห�ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค3การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 ด)วย 

 

และตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด�วนท่ีสุด ท่ี นศ 0023.3/ว2340 ลง
วันท่ี 23 เมษายน 2563 เรื่องยกเว)นการจัดทําประชาคมท)องถ่ินกรณีเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท)องถ่ินขององค3กรปกครองส�วนท)องถ่ินในสถานการณ3แพร�ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงยกเว)นการจัดทําประชาคมท)องถ่ิน
การ เ พ่ิม เ ติมแผนพัฒนาท) อง ถ่ินขององค3กรปกครองท)อง ถ่ิน ในจั งหวั ด
นครศรีธรรมราชสถานการณ3แพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางท่ีปลอดภัย   

 

เม่ือแผนพัฒนาท)องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมได)รับความเห็นชอบแล)ว ให)ส�งแผนพัฒนาท)องถ่ิน
ดังกล�าวให)ผู)บริหารท)องถ่ินประกาศใช) พร)อมท้ังปZดประกาศให)ประชาชนทราบโดย
เปZดเผยไม�น)อยกว�าสามสิบวันนับแต�วันท่ีผู)บริหารท)องถ่ินประกาศใช) 

   ท้ังนี้ ได)มีการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา จํานวน   17   โครงการ 

   (ดังรายละเอียดแนบ)  
 

นางจิราวัลย3  แสงใหญ�  ท�านนายกได)ชี้แจงเหตุผลและความจําเป'นให)ท�านทราบแล)ว ส�วนรายละเอียด
(ประธานสภาฯ)   โครงการท้ังหมด 17 โครงการตามเอกสารแนบท�านสมาชิกสภาได)ศึกษาล�วงหน)า 

   มาแล)ว ก็เปZดโอกาสให)สมาชิกอภิปรายหรือซักถามจนหมดข)อสงสัย ขอเชิญค�ะ 
 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
 

นางจิราวัลย3  แสงใหญ�  เม่ือไม�มีสมาชิกจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมแล)ว ดิฉันจะขอมติจากท่ีประชุม
(ประธานสภาฯ)   แห�งนี้ สมาชิกท�านใดเห็นชอบร�างแผนพัฒนาท)องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 

   และเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2563) ขอเสียงยกมือด)วยค�ะ 
 

ท่ีประชุม   เห็นชอบ  21  เสียง 

   ไม�เห็นชอบ  -  เสียง 

   ท่ีเหลือ งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ,ามี) 
นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  -งบประมาณหมวดรายจ�าย เงินอุดหนุนของวัดและกรรมการหมู�บ,านทุกหมู�บ,าน 
(ประธานสภาฯ)    ท่ีจะขอเงินอุดหนุนในกิจกรรม ตามโครงการจัดการแข�งขันกีฬาฟุตบอล ทุ�งปรังคัพ  

ซ่ึงบางหมู�บ,านยังไม�ได,ดําเนินการทีขอให,รีบดําเนินการ และงบเงินอุดหนุนตกแต�ง
เรือพนมพระวัดถํ้าเทียนถวาย,วัดดอนนท( และวัดมณีประสิทธิ์ ยังไม�ได,ดําเนินการที
ขอแจ,งให,ผู,รับผิดชอบจัดทําโครงการด,วย 

    -อุดหนุนการกีฬาให,กับหมู�บ,าน ม.4,11 และ 14 ยังไม�ได,ส�งโครงการทีขอให,เร�งส�ง 
    โครงการด,วย 
    -ทางกรมชลประทานได,ลงตรวจพ้ืนท่ีในหมู�ท่ี 16 คลองท�าเชี่ยว ซ่ึงครั้งแรกจะต้ัง 

หมู�ท่ี 16 แต�เขาบินพิจารณาสํารวจแล,วไม�มีความเหมาะสมในพ้ืนท่ี จะขอเลื่อนไป
ไว,หมู�ท่ี 12 ซ่ึงมีความเหมาะสมมากกว�า และจํามีการก�อสร,างคันตลิ่งข,างละ 100 
เมตร จะมีสถานีสูบน้ํา มีการวางท�อให,หมู�ท่ี 16 ได,ใช,ด,วย ซ่ึงโครงการอยู�ในการ



 

สํารวจและออกแบบจะมีการวางท�อและออกแบบอีกครั้งหนึ่ง และมีถนนบนริมคัน
คลอง ส�วนคลองท�าควายคงจะเปOนหมู�ท่ี 2 เปOนจุดแรก ซ่ึงเรื่องดังกล�าวขอความ
ร�วมมือเพ่ือจะกําหนดว�าจะให,ไปทางไหนอย�างไร ซ่ึงจะได,ส�งรายละเอียดคร�าว ๆ 
ให,เขาก�อน 

    -ภาพถ�ายวันกิจกรรมตัดหญ,า หมู�ไหนท่ียังไม�ได,ส�งภาพถ�ายขอให,ส�งให,ด,วยนะค�ะ 
    -ผอ.วิญQู  ใจอารีย( ทําหนังสือแจ,งมายังนายกอบต.ทุ�งปรัง ว�า สโมสรโรตารี่ ขอใช, 

ห,องประชุมอาคารหลังเก�า เพ่ือใช,เปOนสถานท่ีจัดประชุมของสโมสรโรตารี่ โดยทาง
สโมสรจะเข,ามาตกแต�ง ปรับปรุง ปรับภูมิทัศน(บริเวณภายในอาคารและนอก
อาคารเอง ค�าใช,จ�ายท่ีเกิดข้ึนทางสโมสรเปOนผู,รับผิดชอบเอง จึงขอความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมแห�งนี้ว�าเห็นชอบให,ใช,สถานท่ีดังกล�าวหรือไม�  

 

ท่ีประชุม     เห็นชอบ 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  มีสมาชิกท�านใดจะหารือเรื่องอ่ืน ๆ อีกไหมค�ะ ขอเชิญค�ะ 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
นางอุษณีย(  แสนทอง   เรียนท�านประธานสภาฯและฝIายบริหาร มีเรื่องจะหารือว�าพ้ืนท่ีของหมู�ท่ี 9 ได,มี 
(ส.อบต.ม.9)   การถมดินเพ่ือจะสร,างร,านค,า จึงขอฝากทางทางช�างอบต.สักนิดเพ่ือให,เข,าไปดูแล

ความเรียบร,อยให,เปOนไปตามระเบียบกลัวว�าชาวบ,านในพ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีข,างเคียงจะ
ได,รับผลกระทบกับการเกิดน้ําท�วม ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล�าวจะเปOนไหล�ทางท้ัง 2 ข,าง ฝาก
ดูแลด,วยนะค�ะ 

 

นางจิราวรรณ  จิตเขม,น  กราบเรียนท�านประธานสภาฯและฝIายบริหาร ทางหมู�ท่ี 15 ได,แจ,งให,ทราบแล,ว 
(ส.อบต.ม.15)    เรื่องถนนชํารุด แต�ยังไม�ได,รับการดูแล ขอฝากด,วยค�ะ อีกเรื่อง เรื่องไฟฟSา 
    สาธารณะหมู�ท่ี 15 เสียฝากดูแลด,วยค�ะ 
 

นายสันติด  พันธวาที   ครับ ในพ้ืนท่ี หมู�ท่ี 15 ให,ช�างดูรายละเอียดอยู�และต,องขออภัยด,วยท่ีการ 
(นายกอบต.ทุ�งปรัง)   ดําเนินการล�าช,า เพราะว�าในช�วงนี้งบประมาณรายได,ไม�เข,าตรงตามท่ีกําหนดไว,  

ยังไงจะดูแลให,ครับ ส�วนเรื่องถนนสายจอมพิบูลย(-เขาใหญ� จะพยายามดูแลให,ครับ 
เราต,องพ่ึงพาอาศัยกัน ชาวบ,านได,ประโยชน(ได,เราไปยึดระเบียบมากเกิรไปก็ไม�ดี 
ชาวบ,านในพ้ืนท่ีมีรายได,มีอาชีพเราก็ดีใจแล,วส�วนผลกระทบถ,าเกิดปTญหาข้ึนจริง
เราก็ต,องหาแนวทางแก,ไขกันต�อไป ขอบคุณครับ    

 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  มีสมาชิกท�านใดจะพูดคุยหรือเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกไหมค�ะ ขอเชิญค�ะ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุม    ไม�มี 
 



 

นางจิราวัลย( แสงใหญ�   เม่ือไม�มีสมาชิกจะหารือในวาระเรื่องอ่ืนๆแล,ว ดิฉันจึงขอขอบคุณท�านสมาชิก  
(ประธานสภาฯ)    ฝIายบริหาร เจ,าหน,าท่ีทุกๆท�านท่ีเข,าร�วมประชุมนะคะ ดิฉันจึงขอปEดประชุมสภา 
    องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปFพ.ศ.2563  
    ขอขอบคุณค�ะ 
      
ปEดประชุมเวลา  12.00  น. 

ลงชื่อ        ผู,บันทึกรายงานการประชุม 
              ( นายสุรพล  แก,วทอง) 

เลขานุการสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ประธานสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
 ข,าพเจ,า สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตาํบลทุ�งปรัง  ได,ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
สมัยสามญั  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปF พ.ศ.2563 วันศุกร( ท่ี 7  สิงหาคม  2563  ณ ห,องประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
เรียบร,อยแล,วรายงานการประชุมถูกต,องเปOนไปตามมติท่ีประชุมทุกประการ   

                         เมื่อครั้งประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตาํบลทุ�งปรัง ..................................................................................................... 

(ลงช่ือ)                 ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางอุษณีย(  แสนทอง) 
สมาชิกสภาองค(การบรหิารส�วนตําบลทุ�งปรัง หมู�ท่ี 9  
(ลงช่ือ)                  ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายธวัช  ฉิมมุสิก) 
สมาชิกสภาองค(การบรหิารส�วนตําบลทุ�งปรัง หมู�ท่ี 10 

     (ลงช่ือ)       
     (นางสาวจิราวัลย(  แสงใหญ�) 

                                                                ประธานสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
 


