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รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป# พ.ศ.2563 

วันศุกร� ท่ี  14  สิงหาคม 2563 
ณ ห,องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 

 

ผู,มาประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นางจิราวัลย(  แสงใหญ� 
นายดุสิต  เกตุแก,ว 
นายสุรพล  แก,วทอง 
นายสมโชค ปานสังข( 
นายวิจิตร พรหมอนุมัติ 
นายธีรภัทร รูปพร,อม 
นางสิริรัตน( วิชัยกุล 
นายธวัช  ฉิมมุสิก 
นายเลบ  มะหมัด 
นายสุธน  แก,วช�วย 
นางจิราวรรณ จิตเขม,น 
นายศุภชัย เพชรเศรษฐ( 
นายอาคม ใจอารีย( 
นายวสันต( จันทร(ลอย 
นายประทีป  วิบุลศิลป< 
นายวิชิตพงษ( พรหมคีรี 
นายสมชาย  ดําแก,ว 
นายวีรศักด์ิ  สิงห(สามารถ 
นายเจนวิทย( แสนภักดี 
นายธีระวัต ดําแก,ว 
นายเทพประสิทธิ์  ศรีสว�าง 
นายมนตรี ขุนจิตร 
 

ประธานสภาฯ 
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นางจิราวัลย(  แสงใหญ� 
นายดุสิต  เกตุแก,ว 
นายสุรพล  แก,วทอง 
นายสมโชค ปานสังข( 
นายวิจิตร พรหมอนุมัติ 
นายธีรภัทร รูปพร,อม 
นางสิริรัตน( วิชัยกุล 
นายธวัช  ฉิมมุสิก 
นายเลบ  มะหมัด 
นายสุธน  แก,วช�วย 
นางจิราวรรณ จิตเขม,น 
นายศุภชัย เพชรเศรษฐ( 
นายอาคม ใจอารีย( 
นายวสันต( จันทร(ลอย 
นายประทีป  วิบุลศิลป< 
นายวิชิตพงษ( พรหมคีรี 
นายสมชาย  ดําแก,ว 
นายวีรศักด์ิ  สิงห(สามารถ 
นายเจนวิทย( แสนภักดี 
นายธีระวัต ดําแก,ว 
นายเทพประสิทธิ์  ศรีสว�าง 
นายมนตรี ขุนจิตร 
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ผู,เข,าร�วมประชุม 
 

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

นายสันติ พันธวาที 
นายพสิษฐ(  พรหมคีรี 

นายก อบต.ทุ�งปรัง 
  รองนายกอบต.  

สันติ พันธวาที 
พสิษฐ(  พรหมคีรี 

 

 
ผู,ขาด-ลา ประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5 
 

นายสรศักด์ิ  ศรีทอง 
นายสุภักดี พรหมคีรี 
นางอุษณีย(  เสนทอง 
นายวัชรินทร(  อินทรคํา 
นายสุชาติ  เดชแก,ว 
 

ส.อบต ม.5 
ส.อบต ม.3 
ส.อบต ม.9 
ส.อบต ม.6 
ส.อบต.ม.14 

 

 ขาด 
ขาด 
ลา 
ลา 
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  22  คน ซ่ึงครบองค(ประชุม จึงขอเชิญประธานสภาองค(การ

บริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง จุดธูป เทียน เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และเปEดประชุมสภา
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 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 2 ประจําปFพ.ศ.2563  ซ่ึงมีระเบียบวาระการประชุมดังต�อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ 
 วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจ,งให,ท่ีประชุมทราบอยู� 1 เรื่องนะค�ะ 
 -เรื่องประกาศใช,แผนพัฒนาท,องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 

(ครั้งท่ี 3/2563) 
 ตามท่ีสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ได,มีมติเห็นชอบ ร�างแผนพัฒนา

ท,องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2563) ในคราว
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปF พ.ศ.2563 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 
2563 และนายกองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ได,อนุมัติและประกาศใช,
แผนพัฒนาท,องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 
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3/2563) เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด,วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค(กรปกครองส�วนท,องถ่ิน 
พ.ศ.2548 และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ซ่ึงได,ดําเนินการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท,องถ่ิน ตามข,อ 22 และการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท,องถ่ิน ตามข,อ 
22/1 และตามข,อ 24 ท่ีระบุว�า “ให,ผู,บริหารท,องถ่ินประกาศใช,แผนพัฒนาท,องถ่ิน
ท่ีอนุมัติแล,ว และนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจ,งสภาท,องถ่ิน คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ องค(การบริหารส�วนจังหวัด อําเภอ หน�วยงานท่ีเก่ียวข,อง 
และประกาศให,ประชาชนในท,องถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห,าวันนับแต�วันท่ี
ประกาศใช,และปEดประกาศโดยเปEดเผยไม�น,อยกว�าสามสิบวัน” 

 จึงขอแจ,งประกาศใช,แผนพัฒนาท,องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2563) ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 เพ่ือใช,เปPนแนวทางการ
พัฒนาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังต�อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
  - 
    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 3.1  การเสนอร�างข,อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป#งบประมาณ  

พ.ศ.2564 
 เพ่ือให,เปPนไปตามระเบียบราชการและให,สมาชิกเข,าใจตรงกันจึงขอเชิญ เลขานุการ

สภาฯ ชี้แจงระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก�อนท่ีท�านนายกจะเสนอข,อบัญญัติ 
ขอเชิญค�ะ 

 

นายสุรพล แก,วทอง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด,วยข,อบังคับการประชุม 2550 และแก,ไข
(เลขานุการสภาฯ)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข,อ 48 วรรค 3 ว�าร�างข,อบัญญัติสภาท,องถ่ิน  

ประจําปFพ.ศ. งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม�ได, และในการพิจารณา 
ในวาระท่ี 2 จะกําหนดให,เวลาเสนอคําแปรญัตติไว,ไม�น,อยกว�า 24 ชั่วโมง นับต้ังแต�
สภาท,องถ่ินมีมติรับหลักการแห�งร�างข,อบัญญัติประมาณนั้น 

  ข,อ 47 ในการพิจารณาข,อบัญญัติในวาระท่ี1 ให,ท่ีประชุม สภาท,องถ่ิน
ศึกษาหลักการแห�งร�างข,อบัญญัติว�า และลงมติว�าจะรับหลักการแห�งร�างข,อบัญญัติ
นั้น หรือไม�หากมีสมาชิกสภาท,องถ่ินประสงค(จะอภิปลายห,ามไม�ให,ลงมติก�อนท่ี
สมาชิกท,องถ่ินได,อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควร ข,อ 49 ญัตติ ร�างข,อบัญญัติสภา
ท,องถ่ินลงมติรับหลักการการแล,วจะต,องส�งให,คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียดและท่ีประชุมสภาท,องถ่ิน จะต,องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ต�อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ด,วยในระยะเวลา เสนอคําแปรญัตติท่ีสมาชิกท,องถ่ิน
กําหนด ตามวรรค 1 ผู,บริหารท,องถ่ินหรือสมาชิกสภาท,องถ่ินผู,ใดเห็นควรจะแก,ไข
เพ่ิมเติมร�างข,อบัญญัติก็ขอให,เสนอคําแปรญัตติล�วงหน,า ทําเปPนหนังสือ โดยให,
คณะกรรมการแปรญัตติตามข,อ และเสนอต�อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
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ในกรณีสภาท,องถ่ินเปPนผู,แปรญัตติ จะต,องมีสมาชิกสภาท,องถ่ินรับรองอย�างน,อย  
2 คน 

  ข,อ 50 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได,พิจารณาแล,วจะต,องเสนอร�าง
ข,อบัญญัติตามร�างเดิมตามท่ีมีการแก,ไขเพ่ิมเติมพร,อมท้ังรายงานและบันทึก
ความเห็นอ่ืนต�อประธานท,องถ่ินรายงานนั้น อย�างน,อยจะต,องระบุว�าได,มีหรือไม�มี
การแก,ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข,อความใด คําแปรญัตติและลงมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเก่ียวกับการแปรบัญญัตินั้นเปPนประการใด การสงวนความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติด,วยและให,ประธานสภาท,องถ่ินส�งรายงานแก�สมาชิกสภา
ท,องถ่ิน ไม�น,อยกว�า 24 ชั่วโมง ก�อนวันประชุมพิจารณา เปPนการด�วน ให,
คณะกรรมการแปรญัตติร�วมประชุม สภาท,องถ่ินด,วยเพ่ือแถลงประกอบในการ
เสนอชี้แจงข,อสงสัยต�างๆเก่ียวกับรายงานนั้น 

ข,อ 59 การแปรญัตติร�างข,อบัญญัติงบประมาฯจะกระทําได,เฉพาะการลด
รายจ�าย หรือ ลดจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจ�ายและจะต,องมีจํานวนสมาชิกรับรอง
เช�น เ ดียว กัน เสนอญัตติคําแปรญัตติ เสนอล�วงหน,าเปPนหนังสือต�อสภา
คณะกรรมการแปรญัตติในเวลาท่ีสภาท,องถ่ินกําหนด ข,อท่ี 45 วรรค 3 และ ข,อ 
49 วรรค 1 ข,อ 60 ห,ามไม�ให,แปรญัตติรายจ�ายข้ึนใหม�หรือเพ่ิมญัตติรายจ�าย หรือ
เปลี่ยนแปลงตามความประสงค(ขอจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจ�ายเงิน แต�จะได,รับคํา
รับรองจากผู,บริหารท,องถ่ินหรือคําแปรญัตตินั้น ผู,บริหารท,องถ่ินเปPนผู,แปรญัตติ 

 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  เพ่ือนสมาชิกเข,าใจถูกต,องเรียบร,อย ดิฉันจะขอเข,าท่ีประชุมวาระรับหลักการต�อไป 
(ประธานสภาฯ) วาระท่ี  1.ข้ันรับหลักการ ขอเชิญนายกองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังแถลง

งบประมาณรายจ�ายประจําปFงบประมาณพ.ศ.2564 ขอเชิญค�ะ 
 

นายสันติ พันธวาที เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังท่ีเคารพ 
(นายก.อบต.ทุ�งปรัง)  ทุกท�านกระผมนายสันติ พันธวาที นายกองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง  

                                 บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู,บริหารขององค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง จะได,เสนอร�าง  
                                 ข,อบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําปFต�อสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง  
                                 อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู,บริหารองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังจึง  
                                 ขอชี้แจงให,ท�านประธานและสมาชิกทุกท�านได,ทราบถึงสถานการณ(คลังตลอดจน  
                                 หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปFงบประมาณ พ.ศ. 2564   
                                ดังต�อไปนี้ 
                    1. สถานะการคลัง 

                1.1 งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
              ในปFงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค(กรปกครอง   

          ส�วนท,องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
           1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 22,207,234.76 บาท 
           1.1.2 เงินสะสม จํานวน 2,422,117.31 บาท 
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         1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,043,821.56 บาท 
          1.1.4 รายการท่ีได,กันเงินไว,แบบก�อหนี้ผูกพันและยังไม�ได,เบิกจ�าย จํานวน 1   

        โครงการ รวม 124,875.00 บาท 
        1.1.5 รายการท่ีได,กันเงินไว,โดยยังไม�ได,ก�อหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม    

     164,388.00 บาท 
                           1.2 เงินกู,คงค,าง จํานวน 0.00 บาท 

                           2. การบริหารงบประมาณ ในป#งบประมาณ 2563      
                           ณ วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2563 

                      (1) รายรับจริง จํานวน 58,099,422.78 บาท     
                 ประกอบด,วย 

    หมวดภาษีอากร จํานวน 167,984.19 บาท 
   หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ 

และใบอนุญาต 
จํานวน 727,306.80 บาท 

   หมวดรายได,จากทรัพย(สิน จํานวน 169,884.22 บาท 
   หมวดรายได,จากสาธารณูปโภค

และการพาณิชย( 
จํานวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได,เบ็ดเตล็ด จํานวน 58,105.00 บาท 
   หมวดรายได,จากทุน จํานวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,942,523.57 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 34,033,619.00 บาท 

 
              (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให,โดยระบุวัตถุประสงค( จํานวน 326,273.00 บาท 

              (3) รายจ�ายจริง จํานวน 47,921,717.12 บาท ประกอบด,วย 
   งบกลาง จํานวน 17,248,095.00 บาท 
   งบบุคลากร จํานวน 15,795,433.25 บาท 
   งบดําเนินงาน จํานวน 6,025,503.99 บาท 
   งบลงทุน จํานวน 5,893,080.00 บาท 
   งบรายจ�ายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,959,604.88 บาท 
            (4) รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให,โดยระบุวัตถุประสงค( จํานวน          

               252,763.00 บาท 
            (5) รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินสะสม จํานวน 4,048,320.00 บาท 
            (6) รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
            (7) รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินกู, จํานวน 0.00 บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 

  ประกอบงบประมาณรายรับประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2564     
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 

อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

          รายรับจริง  
ป#  2562 

ประมาณการ  
ป# 2563 

ประมาณการ ป# 
2564 

รายได,จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 1,082,418.00 455,000.00 260,000.00 
  หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต 937,427.70 576,000.00 576,000.00 
  หมวดรายได,จากทรัพย(สิน 248,030.74 440,000.00 440,000.00 
  หมวดรายได,เบ็ดเตล็ด 297,705.00 470,000.00 470,000.00 

รวมรายได,จัดเก็บเอง 2,565,581.44 1,941,000.00 1,746,000.00 
รายได,ท่ีรัฐบาลเก็บแล,วจัดสรรให,องค�กรปกครองส�วนท,องถิ่น       
  หมวดภาษีจดัสรร 30,393,869.39 28,030,000.00 29,520,000.00 

รวมรายได,ท่ีรัฐบาลเก็บแล,วจัดสรรให,องค�กรปกครองส�วนท,องถิ่น 30,393,869.39 28,030,000.00 29,520,000.00 
รายได,ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให,องค�กรปกครองส�วนท,องถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 36,348,844.00 46,029,000.00 44,734,000.00 

รวมรายได,ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให,องค�กรปกครองส�วนท,องถิ่น 36,348,844.00 46,029,000.00 44,734,000.00 
รวม 69,308,294.83 76,000,000.00 76,000,000.00 

 
 
 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายจ�าย รายจ�ายจริงป# 2562 ประมาณการ ป# 2563 ประมาณการ ป# 2564 

จ�ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 19,626,263.00 23,651,190.00 23,707,660.00 

  งบบุคลากร 18,333,628.00 20,776,560.00 21,925,720.00 

  งบดําเนินงาน 7,327,888.02 13,253,040.00 13,806,734.00 

  งบลงทุน 10,454,624.00 12,942,210.00 11,978,886.00 

  งบรายจ�ายอ่ืน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 4,426,029.51 5,352,000.00 4,556,000.00 

รวมจ�ายจากงบประมาณ 60,193,432.73 76,000,000.00 76,000,000.00 

รวม 60,193,432.73 76,000,000.00 76,000,000.00 
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นางจิราวัลย( แสงใหญ�  ค�ะท�านนายกได,ชี้แจง สถานะทางการคลัง และแถลงงบประมาณรายจ�ายประจําปF 
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ.2564 พร,อมได,ชี้แจงสถานการณ(คลังให,กับสมาชิกได,รับทราบเรียบร,อยแล,วก็ 

เชิญสมาชิกอภิปรายจนหมดข,อสงสัย แล,วจะมาลงมติว�าจะรับหลักการหรือไม�รับ
หลักการ ขอเชิญค�ะ 
 

นายวีรศักด์ิ  สิงห(สามารถ  กราบเรียนประธานสภาฯฝTายบริหารเพ่ือนสมาชิกผู,ทรงเกียรติทุกท�าน  
(ส.อบต.ม.4) กระผม วีรศักด์ิ  สิงห(สามารถ ส.อบต.ม.4  จากการท่ีผู,บริหารได,ชี้แจงงบประมาณ

ของปF พ.ศ.2564 ซ่ึงดูจากตัวเลขแต�ละปFของงบประมาณ อบต.ทุ�งปรัง ได,รับการ
จัดสรรจากรัฐบาลก็ดี หรือจากการจัดเก็บรายได,ของอบต.ทุ�งปรังก็ดี ซ่ึงผมว�ายอด
สูงข้ึนทุกปF ซ่ึงเปPนสิ่งท่ีดีของตําบลทุ�งปรังของเราในการพัฒนา ซ่ึงปFนี้ 70 กว�าล,าน
บาท ผมจึงขอฝากทางฝTายบริหารให,พัฒนาตรงนี้ให,เกิดประโยชน(สูงสุดของตําบล
ทุ�งปรัง ขอบคุณครับ 

  

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� มีสมาชิกท�านใดมีข,อเสนอ แนวคิดเพ่ิมเติม ขอเชิญค�ะ 
 (ประธานสภาฯ)  
 

ท่ีประชุม ไม�มี 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ไม�มีสมาชิกท�านใดอภิปรายหรือซักถามในส�วนใดแล,ว ดิฉันจะขอปEดอภิปรายนะค�ะ  
(ประธานสภาฯ) และขอดําเนินการในข้ันตอนรับหลักการ ตอนนี้ในห,องประชุมยังอยู�ครบองค(

ประชุม อยู�หรือไม�ค�ะ 
 

ท่ีประชุม มี 22 ท�าน 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� ตอนนี้ท่ีประชุมมีสมาชิกท้ังหมด 22 ท�าน ซ่ึงครบองค(ประชุม ดิฉันขอเสียงสมาชิก 
(ประธานสภาฯ) ว�าผู,ใดเห็นชอบรับหลักการให,ใช,ข,อบัญญัติงบประมาณปF 2564 โปรดยกมือด,วยค�ะ 
 

ท่ีประชุม เห็นชอบ  19  เสียง 
 
นางจิราวัลย(  แสงใหญ� สมาชิกท�านใดเห็นชอบไม�รับหลักการ ขอเสียงยกมือด,วยค�ะ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุม ไม�มี 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� ท่ีเหลือถือว�างดออกเสียง   
รับหลักการเวลา 11.13 น. ของวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 ก�อนจะดําเนินการ
วาระต�อไปขอให,สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ได,เสนอชื่อแต�งต้ัง
คณะกรรมการแปรญัตติก�อน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข,อระเบียบและ
ข,อบังคับด,วยค�ะ 
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นายสุรพล แก,วทอง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด,วยข,อบังคับการประชุมสภาฯ ท,องถ่ิน พ.ศ. 
(เลขานุการสภาฯ) 2542ในกรณีสภาท,องถ่ินไม�ได,ต้ังคณะกรรมการแปรญัตติไว, หรือต้ังคณะกรรมการ

แปรญัตติเปPนการเฉพาะเม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได,ปฏิบัติหน,าท่ีตามท่ีได,รับ
หมอบหมาย ตามข,อ 106/1 (4)  สภาอบต. จะต,องดําเนินการเลือกต้ัง
คณะกรรมการแปรญัตติตามข,อ 107 โดยมีการประชุมของสภาท,องถ่ินจะไห,มี
คณะกรรมการแปรญัตติมีจํานวนก่ีคนก็ได,ซ่ึงตามระเบียบ ข,อ103 ประกอบด,วยข,อ 
105 กําหนดให,คณะกรรมการแปรญัตติร�างข,อบัญญัติ จํานวนไม�น,อยกว�า 3 คน แต�
ไม�เกิน 7 คน วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร�างข,อบัญญัติ ต,องดําเนิน
เลือกต้ังคณะกรรมการแปรญัตติทีละคนไม�สามารถเลือกครั้งเดียว 7 คน พร,อมกัน
ได, ดังนั้นการเลือกต้ังกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 ก�อนจนถึงกรรมการแปรญัตติคนท่ี 
7 ถ,าการเลือกต้ังกรรมการแปรญัตติลําดับใดมีผู,เสนอเพียงคนเดียวผู,นั้นจะได,เปPน
กรรมการแปรญัตติลําดับนั้น ข,อ(14 ) ถ,าลําดับใดมีผู,เสนอเปPนกรรมการแปรญัตติ
มากกว�า 1 คน ก็ต,องใช,วิธีเลือกตามข,อ 8 วรรค 1 คือการเขียนชื่อตัวและสกุลลง
ในแผ�นกระดาษใส�ซองตามข,อ 15 วรรค 3 เม่ือได,คณะกรรมการตามจํานวนแล,ว
สภา อบต. จะต,องมีมติกําหนดรายชื่อสมาชิกสภาท,องถ่ินท่ีมิได,เปPนกรรมการแปร
ญัตติเสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติเปPนเวลาไม�น,อยกว�า 24 ชั่วโมง 
นับแต�สภามีมติรับหลักการร�างข,อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายดังกล�าว ตลอดจน
สถานท่ี ท่ีจะยื่นคําแปรญัตติ (ข,อ 49 )วรรค 1 อีกท้ังสภาต,องมีกําหนดระยะเวลา
ให,คณะกรรมการแปรญัตติไปดําเนินการแปรญัตติจากสมาชิก อบต. แล,วเปPน
กําหนดเปPนระยะเวลาก่ีวันต้ังแต�วันไหนถึงวันไหนและเวลาใดถึงเวลาใด ในแต�ละ
วันรวมท้ังสถานท่ีท่ีกรรมการแปรญัตติพิจารณา (ข,อ 49,ข,อ50 และข,อ 110 ) 
ขอขอบคุณครับ 

 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  เลขานุการสภาฯได,ชี้แจงระเบียนข,อบังคับเข,าใจแล,วนะคะ ลําดับต�อไปก็ขอไห,
(ประธานสภาฯ)    เพ่ือนสมาชิกได,เสนอว�าจะไห,มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนก่ีคนซ่ึงกําหนดไว,  
    3-7 คน ขอเชิญสมาชิกค�ะ 
 

นายสมโชค ปานสังข( กระผม นายสมโชค ปานสังข(  ส.อบต. ม.12 เสนอให,มีกรรมการแปรบัญญัติจํานวน 
(ส.อบต. ม.12)     3 คน 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� มีสมาชิกเสนอเปPนอย�างอ่ืนไหมค�ะ 
(ประธานสภาฯ)  
 

ท่ีประชุม ไม�มี 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� ถ,าไม�มีถือว�ามีมติไห,มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 3 คน ลําดับต�อไปขอให,
(ประธานสภาฯ)        สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติโดยให,เสนอลําดับท่ี 1 ก�อน ไม�จํากัด  
 จํานวนก่ีคนก็ได, ถ,าเสนอคนเดียวถือว�าคนนั้นเปPนคนท่ี 1 ขอเชิญสมาชิกค�ะ 
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นางสิริรัตน(  วิชัยกุล เสนอ นายวีระศักด์ิ  สิงห(สามารถ ส.อบต.ม.4 เปPนกรรมการคนท่ี 1  
(ส.อบต.ม.16) ผู,รับรองคนท่ี 1 นางจิราวรรณ  จิตต(เขม,น ส.อบต.ม.15  
 ผู,รับรองคนท่ี 2 นายวิจิตร พรหมอนุมัติ ส.อบต.ม.8 
 

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  มีสมาชิกเสนอใครเปPนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 อีกหรือไม�  
   (ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ถ,าไม�มีถือมติว�า นายวีระศักด์ิ  สิงห(สามารถ ส.อบต. ม.4 เปPนกรรมการแปรญัตติ
(ประธานสภาฯ)   คนท่ี 1 ต�อไปจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 ขอเชิญสมาชิกค�ะ 

 
 
 

นายสมโชค  ปานสังข(  เสนอ นางสิริรัตน(  วิชัยกุล ส.อบต. ม.16 เปPนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2  
(ส.อบต.ม.4)   นายธวัช  ฉิมมุสิก ส.อบต. ม.10 เปPนผู,รับรองคนท่ี 1  

นายวิชิตพงษ( พรหมคีรี ส.อบต. ม.6 เปPนผู,รับรองคนท่ี 2  
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  มีสมาชิกเสนอใครเปPนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 อีกหรือไม� 
(ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ถ,าไม�มีถือว�า นางสิริรัตน(  วิชัยกุล ส.อบต. ม.16เปPนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 
(ประธานสภาฯ)   2 ต�อไปจะเลือกกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 ขอเชิญสมาชิกค�ะ 
 

นายวีระศักด์ิ  สิงห(สามารถ เสนอ นายธีระวัติ  ดําแก,ว ส.อบต. ม.3 เปPนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3  
(ส.อบต. ม.4)   นายสมชาย  ดําแก,ว  ส.อบต. ม.11 เปPนผู,รับรองคนท่ี 1  

นายสุธน  แก,วช�วย ส.อบต. ม.12 เปPนผู,รับรองคนท่ี 2  
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  มีสมาชิกเสนอใครเปPนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 อีกหรือไม� 
   (ประธานสภาฯ)  
 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ถ,าไม�มี ถือว�า นายธีระวัติ  ดําแก,ว ส.อบต. ม.3 เปPนกรรมการแปรญัตติคนท่ี  
(ประธานสภาฯ) 3 ก็ถือว�าได,คณะกรรมการแปรญัตติครบท้ัง 3 คนแล,ว หลังเลิกประชุมขอเชิญ

กรรมการแปรญัตติท้ัง 3 คน ร�วมประชุมกันต�อเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการ 
กําหนดวัน เวลา เพ่ือดําเนินการท่ีเก่ียวข,อง คณะกรรมการท้ัง 3 คน นี้ต,องอยู� ณ 
สถานท่ีท่ีใด กําหนดระยะเวลาให,ผู,มายื่นแปรญัตติด,วย ลําดับต�อไปให,สมาชิกสภาฯ 
มีมติกําหนดระยะเวลาให,สมาชิกสภาฯ อบต. ท่ีจะเสนอคําแปรญัตติต�อประธาน
กรรมการแปรญัตติไม�น,อยกว�า 24 ชั่วโมง นับต้ังแต�สภามีมติรับหลักการร�าง
ข,อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปF พ.ศ.2564 ซ่ึงสภาองค(การบริหารส�วน
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ตําบลทุ�งปรัง มีมติรับหลักการเวลา 11.13 น. ท่ีบอกไปแล,วขอให,เพ่ือนสมาชิก
เสนอว�าจะกําหนดยื่นคําแปรญัตติได,วันไหน เวลาใด ท่ีไหน ขอเชิญค�ะ 

 

นายเลบ  มะหมัด  กราบเรียนประธานสภาฯ ผู,บริหาร และสมาชิกท่ีทรงเกียรติทุกท�าน กระมผม  
(ส.อบต.ม.7)   นายเลบ มะหมัด ส.อบต.ม.7 กําหนดเวลายื่นคําแปรญัตติ ระหว�าง วันท่ี 17  

สิงหาคม 2563 ต้ังแต�เวลา 08.30 น. ถึงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. 
ในเวลาราชการ ณ ห,องประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง และ
คณะกรรมการแปรญัตติต,องดําเนินการประชุมให,แล,วเสร็จภายในวันท่ี 21 
สิงหาคม 2563 ขอบคุณครับ  

 

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  มีใครเสนอเปPนอย�างอ่ืนอีกหรือไม�ค�ะ 
  (ประธานสภาฯ)   
 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
 
 
 
 

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  ถ,าไม�มีก็ถือว�าเห็นชอบตามท่ี นายเลบ  มะหมัด ส.อบต. ม.7 เสนอนะคะ 
(ประธานสภา)   เม่ือกรรมการพิจารณาแล,วเสร็จ เชิญสมาชิกลงมติอีกครั้งทางสภาองค(การบริหาร  
                                          ส�วนตําบลทุ�งปรังจะทําหนังสือแจ,งไปอีกครั้ง เม่ือกําหนดวันประชุมท่ีแน�นอน 
 

    3.2ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได,ก�อหนี้ผูกพัน 
นางจิราวัลย(  แสงใหญ� ตามท่ีองค
การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ได�ประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณ
(ประธานสภาฯ) รายจ�าย ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2563 แล�วนั้น ด�วยมีรายการ ในแผนงาน 

เคหะและชุมชน งานไฟฟ7าถนน งบลงทุน ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ค�าก�อสร�าง
สาธารณูปโภค จํานวน 5 รายการ ไม�สามารถก�อหนี้ผูกพันได�ทันภายใน 
ป+งบประมาณรายจ�าย พ.ศ. 2563 เนื่องจากรายรับจริงในป<จจุบันไม�เพียงพอต�อ
การก�อหนี้ผูกพัน ซ่ึงตามข�อเท็จจริงระยะเวลาในป+งบประมาณ พ.ศ. 2563 จะ
สิ้นสุดในวันท่ี 30 กันยายน 2563 โดยช�วงระยะเวลาท่ีเหลือคาดว�าจะมีรายได�เข�า
มาเพ่ิมอีก ประกอบกับรายการดังกล�าวมีความจําเปAนต�องดําเนินการเพ่ือประโยชน

สุขของประชาชน           จึงจําเปAนต�องขออนุมัติกันเงินไว�เบิกในป+งบประมาณ
รายจ�าย พ.ศ. 2564 ต�อไป ดังรายละเอียดดังนี้ 

 

1.โครงการก
อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายโรงเรียนวัดชนาราม - 
บานลุงสาย  หมู
ท่ี 8 ตําบลทุ�งปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยให�มี
ขนาดกว�าง 4 เมตร ยาว  185 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือให�มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม�
น�อยกว�า 740 ตารางเมตร   ตามแบบองค
การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง  จํานวน 
494,100 บาท 

 

2.โครงการก
อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายบานหมอจวง – หมู
ท่ี 8  
หมู
ท่ี 12   ตําบลทุ�งปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให�มีขนาดกว�าง 
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4 เมตร ยาว  184 เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือให�มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม�น�อยกว�า 
736 ตารางเมตร ตามแบบองค
การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง            
จํานวน 499,000 บาท 

 

3.โครงการก
อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายสามแยก รพช.-บาน
นายสมคิด หมู
ท่ี 14  ตําบลทุ�งปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให�มี
ขนาดกว�าง 4 เมตร ยาว  184 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือให�มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม�
น�อยกว�า 736 ตารางเมตร ตามแบบองค
การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง       
จํานวน 499,000 บาท 

 

4.โครงการก
อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายบานเคล่ือน  หมู
ท่ี 15  
ตําบลทุ�งปรัง    อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยให�มีขนาดกว�าง 4 เมตร 
ยาว  185 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือให�มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม�น�อยกว�า 740 
ตารางเมตร  ตามแบบองค
การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังจํานวน 494,100 บาท 

 

5.โครงการก
อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายเลียบชายทะเล  
(บานลุงชอบ-บ
อผูใหญ
นุ)   หมู
 ท่ี 16  ตําบลทุ�งปรัง อําเภอสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยให�มีขนาดกว�าง 4 เมตร ยาว  185 เมตร     หนา 0.15 
เมตร หรือให�มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม�น�อยกว�า 740 ตารางเมตร   ตามแบบองค
การ
บริหารส�วนตําบล    ทุ�งปรัง  จํานวน 494,100 บาท 
รวมเป:นเงินท้ังส้ิน จํานวน 2,480,300 บาท(สองลานส่ีแสนแปดหม่ืนสามรอย
บาทถวน) 

           

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561  ข�อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ�ายหมวดครุภัณฑ
ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ยังมิได�ก�อ
หนี้ผูกพันแต�มีความจําเปAนจะต�องใช�จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก ให�องค
กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต�อสภาท�องถ่ินได�อีกไม�เกินระยะเวลาหนึ่งป+ 
 

สมาชิกได�รับทราบรายละเอียดในการขออนุมัติกันเงินต�อสภาฯกรณียังมิได�ก�อหนี้
ผูกพันเปAนท่ีเรียบร�อยแล�ว สมาชิกมีความคิดเห็นเปAนอย�างไรหรือจะอภิปรายใน
โครงการใดบ�าง ขอเชิญสมาชิกค�ะ 

 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
 

นางจิราวัลย
  แสงใหญ�  ในการขอมติจากท่ีประชุมสมาชิกมีความคิดเห็นว�าจะขอมติครั้งเดียวทุกโครงการ 
(ประธานสภาฯ)   หรือขอมติครั้งละ 1 โครงการ  
 

ท่ีประชุม   ขอมติครั้งเดียว ท้ัง 5 โครงการ 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  สมาชิกท�านใดเห็นชอบให,อนุมัติกันเงินกรณียังมิได,ก�อหนี้ผูกพัน จํานวน 5 
(ประธานสภาฯ)   โครงการตามท่ีกล�าวมา จํานวนเงิน 2,480,300 บาท ขอเสียงยกมือด,วยค�ะ 
 
ท่ีประชุม   เห็นชอบ  19  เสียง 
    ไม�เห็นชอบ  - 
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    ท่ีเหลือถือว�างดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ (ถ,ามี) 
นางจิราวัลย( แสงใหญ�  ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน  ไม�ทราบว�ามีสมาชิกหรือฝTายบริหารจะหารือเรื่อง
(ประธานสภาฯ)   อะไรบ,าง ขอเชิญค�ะ 
 

นายวีรศักด์ิ  สิงห(สามารถ  กราบเรียนท�านประธานสภาฯ ฝTายบริหาร กระผมนายวีรศักด์ิ  สิงห(สามารถ  
(ส.อบต.ม.4)   ส.อบต.ม.4 ขอเรียนให,ท�านประธานทราบว�า อําเภอสิชลไม�มีใครไม�รู,จักไอ,ไข�  

วัดเจดีย( แต�ละช�วงวันหยุดยาว หรือวันปกติ ก็จะเห็นผู,คนเดินทางมามาก  
การสัญจรจะมีรถหนาแน�นมาก เราในฐานะ อบต.ทุ�งปรัง มีพ่ืนท่ีหรือเส,นทางท่ีจะ
ผ�านไปวัดเจดีย(หลายเส,นทาง กระผมมีความเปPนห�วงเพราะจากการท่ีผู,คนมาวัด
เจดีย(มาก คนตําบลทุ�งปรังก็มีรายได,เพ่ิมข้ึน มีการปลูกสร,างต�าง ๆ มากมาย ก็
ขอให,พวกเราชาวตําบลทุ�งปรัง ช�วยกันดูแลและอํานวยความสะดวกเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู,มาเยือน  ขอบคุณครับ 
 

นายเลบ  มะหมัด  เรียนท�านประธานและเพ่ือนสมาชิก วันท่ี 25 นี้ ดาราจะมาท่ีตลาดปลายทอน  
(ส.อบต.ม.7)   ถ,าท�านมีเวลาขอเชิญไปเท่ียวกันได,นะครับ ขอบคุณครับ 
 
 
 
 
นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ขอขอบคุณสมาชิกท้ัง 2 ท�านท่ีได,เสนอแนะในส�วนดีๆ นะค�ะ มีสมาชิกท�านใด 
(ประธานสภาฯ)   จะหารืออีกไหมค�ะ 
 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  เม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดจะหารือแล,ว ก็ขอขอบคุณสมาชิก เจ,าหน,าท่ี ฝTายบริหาร  
(ประธานสภาฯ)   ท่ีได,เข,าร�วมประชุมในวันนี้ ดิฉันขอปEดประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปFพ.ศ. 2563 ขอขอบคุณค�ะ    
 

 
ปEดประชุมเวลา  12.15  น. 
 
 

ลงชื่อ                              ผู,บันทึกรายงานการประชุม 
              ( นายสุรพล  แก,วทอง) 

เลขานุการสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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เรียน  ประธานสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
  ข,าพเจ,า สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง  ได,ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค(การบริหาร

ส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปF พ.ศ.2563 วันศุกร(  ท่ี 14  สิงหาคม  2563  ณ ห,องประชุม
สภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง เรียบร,อยแล,วรายงานการประชุมถูกต,องเปPนไปตามมติท่ีประชุมทุกประการ       
เม่ือครั้งประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ...................................................................................................... 

 
 
(ลงชื่อ)                  ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
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     (นางสาวจิราวัลย(  แสงใหญ�) 
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