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ประชุมสภาองคการบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 ประจําป" พ.ศ.2563 

วันอังคาร  ท่ี  25  สิงหาคม  2563 
ณ ห*องประชุมสภาองคการบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 

 
ผู*มาประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
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5. 
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22. 

 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� 
นายดุสิต  เกตุแก,ว 
นายสุรพล  แก,วทอง 
นายสมโชค ปานสังข( 
นายวิจิตร พรหมอนุมัติ 
นายเลบ มะหมัด 
นางสิริรัตน( วิชัยกุล 
นายสุธน  แก,วช�วย 
นายธีระวัต ดําแก,ว 
นายธวัช ฉิมมุสิก 
นายอาคม  ใจอารีย( 
นางจิราวรรณ จิตเขม,น 
นายสมชาย ดําแก,ว 
นายประทีป  วิบูลย(ศิลป9 
นายเจนวิทย( แสนภักดี 
นายเทพประสิทธิ์ ศรีสว�าง 
นายสุชาติ  เดชแก,ว 
นายธีรภัทร รูปพร,อม   
นายมนตรี  ขุนจิตร 
นายวัชรินทร( อินทรคํา 
นางอุษณีย( แสนทอง 
นายวิชิตพงษ(  พรหมคีรี 
 
 

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

จิราวัลย(  แสงใหญ� 
ดุสิต  เกตุแก,ว 
สุรพล  แก,วทอง 
สมโชค ปานสังข( 
วิจิตร พรหมอนุมัติ 
เลบ มะหมัด 
สิริรัตน( วิชัยกุล 
สุธน  แก,วช�วย 
ธีระวัต ดําแก,ว 
ธวัช ฉิมมุสิก 
อาคม  ใจอารีย( 
จิราวรรณ จิตเขม,น 
สมชาย ดําแก,ว 
ประทีป  วิบูลย(ศิลป9 
เจนวิทย( แสนภักดี 
เทพประสิทธิ์ ศรีสว�าง 
สุชาติ  เดชแก,ว 
ธีรภัทร รูปพร,อม   
มนตรี  ขุนจิตร 
วัชรินทร( อินทรคํา 
อุษณีย( แสนทอง 
วิชิตพงษ(  พรหมคีรี 
 

 

 
ผู*เข*าร�วมประชุม 
 

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

นายสันติ พันธวาที 
นางกนกพร  รอดทอง 

นายก.อบต.ทุ�งปรัง 
เลขานุการนายก 

สันติ พันธวาที 
กนกพร  รอดทอง 

 

 
 
 
 
ผู*ขาด – ลา ประชุม 

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

นายสรศักด์ิ  ศรีทอง 
นายวีรศักด์ิ  สิงห(สามารถ 
นายศุภชัย เพชรเศรษฐ( 
นายสุภักดี  พรหมคีรี 
นายวสันต(  จันทร(ลอย 
 

ส.อบต.ม.5 
ส.อบต.ม.4 
ส.อบต.ม.14 
ส.อบต.ม.3 
ส.อบต.ม.10 

 

 ขาด 
ลา 
ขาด 
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  22  คน ซ่ึงครบองค(ประชุม จึงขอเชิญท�านประธานสภาองค(การบริหาร

ส�วนตําบลทุ�งปรัง จุดธูป เทียน เพ่ือบูชาพระรัตนตรัยและเปEดประชุมสภาองค(การ
บริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 ประจําปF พ.ศ. 2563  
ขอเรียนเชิญครับ 

 

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  บัดนี้สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังได,เข,าร�วมประชุมครบองค(ประชุมแล,ว 
(ประธานสภาฯ)   ดิฉันขอเปEดประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 

ประจําปF พ.ศ.2563  ซ่ึงจะดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ 
นางจิราวัลย( แสงใหญ�  วันนี้มีผู,ใหญ�บ,านท่ีได,รับตําแหน�งใหม�เข,าร�วมประชุมด,วย คือผู,ใหญ� อรวรรณ  จิตต(เขม,น 
(ประธานสภาฯ)   ผู,ใหญ�บ,านหมู�ท่ี 15 ตําบลทุ�งปรัง สมาชิกและฝJายบริหารพร,อมท้ังเจ,าหน,าท่ีขอต,อนรับ 

ด,วยความยินดียิ่ง  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- 



3 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
นางจิราวัลย(  แสงใหญ� 3.1  การพิจารณาร�างข*อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป"งบประมาณ  
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.2564 วาระท่ี 2 ซ่ึงในการประชุม สภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัย

สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2563 ได,แต�งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 ท�าน เพ่ือ
รับคําขอแปรญัตติ ต้ังแต�วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 ต้ังแต�เวลา 08.30 น. ถึงวันท่ี 19 
สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. ในเวลาราชการ ณ ห,องประชุมสภาองค(การบริหารส�วน
ตําบลทุ�งปรัง หลังจากนั้นคณะกรรมการแปรญัตติได,มีการประชุมเรียบร,อยแล,ว จึงขอ
เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได,อ�านรายงานการประชุมแปรญัตติ ขอเชิญค�ะ  

 
 
 
 
 
 

นายธีรวัติ ดําแก,ว  กราบเรียนประธานสภาฯ กระผมนายธีรวัติ ดําแก,ว  ส.อบต.ม. 3 ประธานกรรมการ 
(ประธานกรรมการฯ) แปรญัตติ เรื่องการพิจารณาคําแปรญัตติงบประมาณรายจ�ายประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ซ่ึงจากมติสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ได,ประชุมสภาองค(การบริหาร
ส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 ท่ี
ประชุมมีมติรับหลักการร�างข,อบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และคณะกรรมการแปรญัตติดําเนินการรอรับคํายื่นขอแปรญัตติ ระหว�างวันท่ี 17 
สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี   19 สิงหาคม 2563 ตามวัน เวลา ท่ีสภาองค(การบริหารส�วน
ตําบลทุ�งปรัง กําหนดนั้น  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด,วย
ข,อบังคับการประชุมสภาท,องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข,อ 49 วรรคสอง ความว�า ภายใน
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาท,องถ่ินกําหนด ผู,บริหารท,องถ่ินหรือสมาชิกสภา
ท,องถ่ินผู,ใด เห็นควรจะแก,ไข เพ่ิมเติมร�างข,อบัญญัติก็ให,เสนอ คําแปรญัตติล�วงหน,าเปMน
หนังสือโดยให,แปรญัตติเปMนรายข,อ และเสนอต�อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาท,องถ่ินเปMนผู,แปรญัตติจะต,องมีสมาชิกสภาท,องถ่ินรับรองเช�นเดียวกับ
การเสนอญัตติ 

    ปรากฏว�าในช�วงระยะเวลาดังกล�าวไม�มีผู,ใดมายื่นขอเสนอคําแปรญัตติแต�อย�าง  
    ใด ดังนั้นคณะกรรมการจึงได,ประชุมกันเพ่ือพิจารณาร�างข,อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 
    ประจําปFงบประมาณพ.ศ. 2564 และได,ขอมติท่ีประชุม 
    ท่ีประชุมมีมติคงร�างเดิม 3 เสียง จึงเปMนเอกฉันท(ให,คงร�างงบประมาณรายจ�ายประจําปF  
    งบประมาณพ.ศ.2564 ตามร�างเดิมไม�มีการแก,ไขเปลี่ยนแปลงแต�อย�างใด  

ขอขอบคุณครับ 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ค�ะขอขอบคุณ คุณธีรวัติ ดําแก,ว ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได,ชี้แจงให,ท�าน 
(ประธานสภาฯ)   ทราบแล,วนะคะ ว�าไม�มีท�านใดขอยื่นอภิปรายดังนั้นขอมติท่ีประชุมว�าเห็นชอบให, 
    ผ�านวาระท่ี 2 หรือไม� สมาชิกท�านใดเห็นชอบให,ผ�านวาระท่ี 2 โปรดยกมือด,วยค�ะ 
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ท่ีประชุม   เห็นชอบ  19 เสียง 
     

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  สมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบโปรดยกมือด,วยค�ะ 
   (ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุม   ไม�เห็นชอบ - เสียง 
 
 

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  ท่ีเหลือถือว�างดออกเสียงนะคะ  
(ประธานสภาฯ)    

3.2 การพิจารณาร�างข*อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป" พ.ศ.25634 วาระท่ี 3 
ก�อนเข,าสู�วาระท่ี 3 ขอให,เลขานุการสภาฯ ได,ชี้แจงข,อระเบียบและข,อบังคับในวาระท่ี 3 
ขอเชิญค�ะ 

 

นายสุรพล แก,วทอง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด,วยข,อบังคับการประชุมสภาท,องถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ี
(เลขานุการสภาฯ)  แก,ไขเพ่ิมเติมถึงปOจจุบัน 
    ข,อ 52 การพิจารณาร�างข,อบัญญัติในวาระท่ี 3 ไม�มีการอภิปรายเว,นแต�ท่ี  
    ประชุมสภาท,องถ่ินจะได,ลงมติให,มีการอภิปราย ถ,ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณา 
    วาระนี้ ให,ท่ีประชุมสภาท,องถ่ินลงมติว�าจะให,ตราเปMนข,อบัญญัติหรือไม� ขอขอบคุณครับ 
 

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  ค�ะท�านสมาชิกได,รับทราบกฎระเบียบและข,อบังคับแล,ว ต�อไปเข,าสู�การพิจารณาร�างข,อ
(ประธานสภาฯ)   บัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 3 ตามระเบียบ   

กระทรวงมหาดไทย จึงขอมติจากท่ีประชุมแห�งนี้นะคะ สมาชิกท�านใดเห็นชอบ ให,ตรา
เปMนข,อบัญญัติ องค(การบริหารส�วนตําบล เรื่องงบประมาณรายจ�ายประจําปFงบประมาณ
พ.ศ.2564  โปรดยกมือด,วยค�ะ  

 

ท่ีประชุม   เห็นชอบให,ตราเปMนข,อบัญญัติ 19 เสียง 
 

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  สมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบให,ตราเปMนข,อบัญญัติองค(การบริหารส�วนตําบลเรื่อง 
(ประธานสภาฯ)   งบประมาณรายจ�ายประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2564 โปรดยกมือด,วยค�ะ 
 

ท่ีประชุม   ไม�เห็นชอบ - เสียง 
 

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  ท่ีเหลือถือว�างดออกเสียง  
(ประธานสภาฯ)   
 

    3.3  ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ�ายเป9นรายการใหม� 
นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ตามท่ีองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ได,ประกาศใช,ข,อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 
(ประธานสภาฯ)   ประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปแล,วนั้น แต�เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทุ�งปรัง 

ประสบปOญหาการใช,เส,นทางสัญจรไปมาไม�ได,รับความสะดวกสบาย ประกอบกับ 
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ได,ก�อสร,างสํานักงานแห�งใหม�เพ่ือรองรับการบริการ
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ประชาชนในพ้ืนท่ีให,ได,รับความสะดวกสบายมากท่ีสุดในการมาติดต�อราชการ แต�
โครงการท่ีจะขอโอนในวันนี้ ไม�ได,ต้ังงบประมาณไว,ในข,อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําปF พ.ศ.2563 จึงมีความจําเปMนต,องขออนุมัติโอนไปต้ังจ�ายรายการใหม� และขอ
อนุมัติโอนงบประมาณ ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 

 

๑.ขออนุมัติโอนไปตั้งจ�ายรายการใหม�   
โดยขออนุมัติโอนลดจํานวน  3  รายการ  

 1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
 งาน  กีฬาและนันทนาการ 
 หมวดรายจ�าย งบดําเนินงาน 
 ประเภทรายจ�าย รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข#าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ  
 รายการ โครงการจัดการแข�งขันกีฬาต#านยาเสพติด (ทุ�งปรังคัพ)  
  เพ่ือเป.นค�าใช#จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาต#านยาเสพติด (ทุ�งปรังคัพ) ประจําป0 2563 
 งบประมาณต้ังไว#    จํานวน 200,000.-บาท ขณะนี้คงเหลือ 200,000  บาท 
 โอนลด                จํานวน 179,500.- บาท (106,600/51,000/21,900) 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน 20,500 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    
 งาน  กีฬาและนันทนาการ 
 หมวดรายจ�าย ค�าใช#สอย  
 ประเภทรายจ�าย รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข#าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ 
 รายการ โครงการส�งนักกีฬาเข#าร�วมแข�งขัน 
  เพ่ือเป.นค�าใช#จ�ายในการส�งนักกีฬาเข#าร�วมการแข�งขันในนามของ อบต.ทุ�งปรัง 
 งบประมาณต้ังไว#    จํานวน 130,000 บาท ขณะนี้คงเหลือ 102,000  บาท 
 โอนลด                จํานวน 102,000  บาท  
    งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน   -  บาท 
 

 3.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    
 งาน  กีฬาและนันทนาการ 
 หมวดรายจ�าย เงินอุดหนุน  
 ประเภทรายจ�าย เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป.นสาธารณะประโยชน? 
 รายการ อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ#าน หมู�ท่ี 1 - 16 
 งบประมาณต้ังไว#    จํานวน 160,000 บาท ขณะนี้คงเหลือ 111,400  บาท 
 โอนลด                จํานวน 90,900  บาท  
    งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน   20,500  บาท 
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  ขออนุมัติโอนไปตั้งจ�ายเป(นรายการใหม� จํานวน 4 รายการ  
  1.  ด*านเคหะและชุมชน 
   แผนงาน  เคหะและชุมชน 
  งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
  หมวดรายจ�าย ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร#าง 
  ประเภทรายจ�าย ค�าก�อสร#างสิ่งสาธารณูปโภค 
  รายการ  โครงการก�อสร#างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพรง-ตลาดพุธ  
    (ช�วงสะพานคลองท�าน#อย หมู�ท่ี 15  โดยทําการก�อสร#างถนน คสล. 

 กว#าง 5 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม�น#อยกว�า 220 ตร.ม. และไหล�
ทางกว#างข#างละ 0.50 พร#อมติดต้ังปEายประชาสัมพันธ? และปEายโครงการ 2 ปEาย 
รายละเอียดตามแบบองค?การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังกําหนด 

  งบประมาณท่ีตั้งไว#  จํานวน  - บาท  ขณะนี้คงเหลือ  - บาท 
  โอนเพ่ิม  จํานวน  106,600 บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน 106,600 บาท 
 

  2.  ด*านบริหารท่ัวไป 
   แผนงาน  งานบริหารท่ัวไป 
  งาน  บริหารท่ัวไป 
  หมวดรายจ�าย ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร#าง 
  ประเภทรายจ�าย ค�าก�อสร#างสิ่งสาธารณูปโภค 
  รายการ  โครงการติดต้ังปEายประชาสัมพันธ? บอร?ดตู#กระจกนอกสถานท่ี หลังคาเมททัลชีท  
    ขนาด 120 x 240 ซม. 
  งบประมาณท่ีตั้งไว#  จํานวน  - บาท  ขณะนี้คงเหลือ  - บาท 
  โอนเพ่ิม  จํานวน  51,000 บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน 51,000 บาท 
 

  3. ด*านบริหารท่ัวไป  
  แผนงาน  งานบริหารท่ัวไป 
  งาน  บริหารท่ัวไป 
  หมวดรายจ�าย ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร#าง 
  ประเภทรายจ�าย  ค�าก�อสร#างสิ่งสาธารณูปโภค 
  รายการ  โครงการต�อเติมหลังคากันสาด สํานักงาน อบต.ทุ�งปรัง 

โดยทําการก�อสร#างกันสาด ขนาด ความยาว 6.32 ม. ความกว#าง 2.53 ม. 
 รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ�งปรังกําหนด 

  งบประมาณท่ีตั้งไว#   จํานวน -    บาท ขณะนี้คงเหลือ -   บาท  
  โอนเพ่ิม               จํานวน 21,900 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 21,900 บาท  
 

 4.  ด*านบริหารท่ัวไป 
   แผนงาน  งานบริหารท่ัวไป 
  งาน  บริหารท่ัวไป 
  หมวดรายจ�าย ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร#าง 
  ประเภทรายจ�าย ค�าก�อสร#างสิ่งสาธารณูปโภค 
  รายการ  โครงการก�อสร#างปEายสํานักงาน อบต.ทุ�งปรัง ขนาดความยาว 13.0 ม.  
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ความสูง 2.40 ม. (วัดจาก่ึงกลางปEาย)  และติดต้ังปEายประชาสัมพันธ?โครงการ จํานวน 
2 ปEาย รายละเอียดตามแบบองค?การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังกําหนด 

  งบประมาณท่ีตั้งไว#  จํานวน  - บาท  ขณะนี้คงเหลือ  - บาท 
  โอนเพ่ิม  จํานวน  192,900 บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน 192,900 บาท 
 
 2.ขออนุมัติโอนลดจํานวน  ๓  รายการเพ่ือนําไปเพ่ิมในรายการท่ีเงินไม�พอจ�าย 
 1. ด*านเคหะและชุมชน  
 แผนงาน   เคหะและชุมชน  
 งาน        งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
 หมวดรายจ�าย  ค�าใช#สอย 
 ประเภทรายจ�าย รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข#าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
    (การปฏิบัติราชการท่ีไม�เข#าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ) 
 งบประมาณต้ังไว#     จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้คงเหลือ ๙๒,๖๗๑  บาท 
 โอนลด                 จํานวน ๙๒,๖๗๑  บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน - บาท  
 

 ๒. ด*านเคหะและชุมชน  
 แผนงาน  เคหะและชุมชน  
 งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
 หมวดรายจ�าย ค�าใช#สอย 

 ประเภทรายจ�าย รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข#าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
    (ค�าใช#จ�ายในการรังวัดท่ีดิน) 

 งบประมาณต้ังไว#     จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้คงเหลือ ๘๐,๐๐๐  บาท 
 โอนลด                 จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน -  บาท  
 

 ๓. ด*านเคหะและชุมชน 
 แผนงาน  เคหะและชุมชน  
 งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
 หมวดรายจ�าย ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร#าง 
 ประเภทรายจ�าย ค�าก�อสร#างสิ่งสาธารณูปโภค (เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค�า k ) 
 งบประมาณต้ังไว#     จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 โอนลด                 จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน ๐ บาท 
 
  ขออนุมัติโอนเพ่ิม จํานวน 1 รายการ  
 1. ด*านเคหะและชุมชน  
  แผนงาน  เคหะและชุมชน 
  งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
  หมวดรายจ�าย ค�าวัสดุ 
  ประเภทรายจ�าย  วัสดุก�อสร#าง 

  รายการ  เพ่ือจ�ายเป.นค�าซ้ือวัสดุอุปกรณ?ท่ีใช#ในงานก�อสร#างและงานปรับปรุงซ�อมแซมเช�น  
    หินคลุก ลูกรัง หินผุ ยางมะตอย ท�อน้ํา อุปกรณ?ประปา ละอ่ืนๆท่ีเข#าลักษณะ 
    รายจ�ายประเภทนี้ 

  งบประมาณท่ีตั้งไว#   จํานวน  ๒๖๐,๐๐๐   บาท ขณะนี้คงเหลือ ๒๗,๓๕๘ บาท  
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  โอนเพ่ิม จํานวน ๒๗๒,๖๗๑ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๐๐,๐๒๙ บาท 
 

   อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด#วยวิธีการงบประมาณขององค?กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 
พ.ศ.2541 แก#ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 ข#อ 27 การโอนงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�า
ครุภัณฑ? ท่ีดิน และสิ่งก�อสร#าง ท่ีทําให#ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ�ายเป.นรายการใหม� ให#เป.นอํานาจ
อนุมัติของสภาท#องถ่ิน  ในส�วนนี้ไม�ทราบสมาชิกมีอะไรจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม� ขอเชิญค�ะ 
 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
 

นางจิราวัลย?  แสงใหญ�  ถ#าไม�มีสมาชิกจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ดิฉันจะขอมติจากท่ีประชุมแห�งนี้เลย 
(ประธานสภาฯ)   สมาชิกท�านใดเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณ ขอเสียงยกมือด#วยค�ะ 
 
ท่ีประชุม   เห็นชอบ  19  เสียง 
     ไม�เห็นชอบ  -  เสียง 
     งดออกเสียง  3  เสียง 
 

     3.4  ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได*ก�อหนี้ผูกพัน 
นางจิราวัลย?  แสงใหญ�  ตามท่ีองค?การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ได#ประกาศใช#ข#อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 
(ประธานสภาฯ)   ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2563 แล#วนั้น ด#วยมีรายการ ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

และแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค�า ท่ี ดินและสิ่ งก�อสร#าง ค� าก�อสร#าง
สาธารณูปโภค จํานวน 6 รายการ ไม�สามารถก�อหนี้ผูกพันได#ทันภายใน ป0งบประมาณ
รายจ�าย พ.ศ. 2563 เนื่องจากรายรับจริงในปXจจุบันไม�เพียงพอต�อการก�อหนี้ผูกพัน ซ่ึง
ตามข#อเท็จจริงระยะเวลาในป0งบประมาณ พ.ศ. 2563 จะสิ้นสุดในวันท่ี 30 กันยายน 
2563 โดยช�วงระยะเวลาท่ีเหลือคาดว�าจะมีรายได#เข#ามาเพ่ิมอีก ประกอบกับรายการ
ดังกล�าวมีความจําเป.นต#องดําเนินการเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชน            
 
จึงจําเป.นต#องขออนุมัติกันเงินไว#เบิกในป0งบประมาณรายจ�าย พ.ศ. 2564 ต�อไป  
ดังรายละเอียดดังนี้ 

 1.โครงการก�อสร*างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพรง-ตลาดพุธ (ช�วงสะพานคลองท�าน*อย  
หมู�ท่ี 15  โดยทําการก�อสร#างถนน คสล.กว#าง 5 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม�น#อยกว�า 220  
ตร.ม. และไหล�ทางกว#างข#างละ 0.50 พร#อมติดต้ังปEายประชาสัมพันธ? และปEายโครงการ 2 ปEาย รายละเอียดตาม 
แบบองค?การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังกําหนด  งบประมาณท่ีตั้งไว#  จํานวน  106,600  บาท   
 

 2.โครงการติดตั้งป;ายประชาสัมพันธ< บอร<ดตู*กระจกนอกสถานท่ี หลังคาเมททัลชีท  
ขนาด 120 x 240 ซม.งบประมาณท่ีตั้งไว#  จํานวน  51,000  บาท   
 

 3.โครงการต�อเติมหลังคากันสาด สํานักงาน อบต.ทุ�งปรัง โดยทําการก�อสร#างกันสาด ขนาด ความยาว 
6.32 ม. ความกว#าง 2.53 ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ�งปรังกําหนด  งบประมาณท่ีต้ังไว#   จํานวน     21,900 บาท 
  

 4.โครงการก�อสร*างป;ายสํานักงาน อบต.ทุ�งปรัง ขนาดความยาว 13.0 ม. ความสูง 2.40 ม.  
(วัดจาก่ึงกลางปEาย)  และติดต้ังปEายประชาสัมพันธ?โครงการ จํานวน 2 ปEาย รายละเอียดตามแบบองค?การบริหารส�วนตําบล
ทุ�งปรังกําหนด  งบประมาณท่ีตั้งไว#  จํานวน  192,900  บาท   
   

 5.โครงการก�อสร*างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข*าสํานักงาน อบต.ทุ�งปรัง โดยทําการก�อสร#างผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 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 
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เมตร จํานวน 8 เมตร และติดปEายโครงการและปEายประชาสัมพันธ? จํานวน 2 ปEาย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทุ�ง
ปรังกําหนด  งบประมาณท่ีตั้งไว#   จํานวน 287,000 บาท  
 

 6.โครงการก�อสร*างโรงจอดรถ บริเวณสํานักงาน อบต.ทุ�งปรัง (หลังใหม�) โดยก�อสร#างโรงจอดรถ มีขนาด
กว#าง 8 เมตร ยาว 25 เมตร และติดต้ังปEายประชาสัมพันธ?โครงการ จํานวน 2 ปEาย รายละเอียดตามแบบองค?การบริหาร
ส�วนตําบลทุ�งปรังกําหนด  งบประมาณท่ีตั้งไว#  จํานวน  161,600 บาท  
 

 รวมเป(นเงินท้ังส้ิน  821,000  บาท  (แปดแสนสองหม่ืนหนึ่งพันบาทถ*วน) 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด#วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค?กรปกครองส�วนท#องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  ข#อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ�ายหมวดครุภัณฑ?ท่ีดินและสิ่งก�อสร#าง ยัง
มิได#ก�อหนี้ผูกพันแต�มีความจําเป.นจะต#องใช#จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก ให#องค?กรปกครองส�วนท#องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต�อ
สภาท#องถ่ินได#อีกไม�เกินระยะเวลาหนึ่งป0  สมาชิกคงได#ศึกษารายละเอียดกันมาแล#วนะค�ะ ไม�ทราบมีสมาชิกท�านใดจะหารือ
เพ่ิมเติมหรือสอบถามหรือไม� ขอเชิญค�ะ 

 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
 

นางจิราวัลย?  แสงใหญ�  เม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดจะสอบถามหรือหารือ ดิฉันก็ขอมติจากท่ีประชุมแห�งนี้นะค�ะ 
(ประธานสภาฯ)   สมาชิกท�านใดเห็นชอบอนุมัติให#กันเงินกรณียังมิได#ก�อหนี้ผู#พัน จํานวน 6 โครงการ  

งบประมาณ 821,000 บาท ขอเสียงยกมือด#วยค�ะ 
 

ท่ีประชุม   เห็นชอบ  19  เสียง 
    ไม�เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  3 เสียง  
 
 
   
    

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆถ*ามี 
นางจิราวัลย( แสงใหญ�  เข,าสู�วาระอ่ืนๆ มีเรื่องท่ีจะแจ,งให,ทราบ เจ,าหน,าท่ีฝJายกิจการสภาฯฝากมาเตือนเพ่ือน
(ประธานสภาฯ)   สมาชิกเรื่องการเสียงภาษีเงินได, ไม�ทราบว�ามีสมาชิกท�านใดท่ียังไม�ได,ยื่นแบบการเสีย 

ภาษีบ,าง ซ่ึงถ,าสมาชิกท�านใดจะลงเลือกต้ังครั้งต�อไปมีระเบียบเก่ียวกับการการเลือกต้ัง
สมาชิกท,องถ่ินหรือผู,บริหารท,องถ่ิน พ.ศ.2562 หมวดท่ี 5 ในส�วนของผู,สมัครรับเลือกต้ัง 
มาตรา 51 ในการสมัครรับเลือกต้ัง ให,ผู,สมัครยื่นใบสมัครต�อผู,อํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําองค(กรปกครองส�วนท,องถ่ิน พร,อมท้ังหลักฐานการสมัครและค�าธรรมเนียมการ
สมัครตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด หลักฐานการสมัครตามวรรคหนึ่ง 
ผู,สมัครต,องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได,บุคคลธรรมดาเปMนเวลาติดต�อกันสามปF
นับถึงปFท่ีสมัครรับเลือกต้ังของผู,สมัคร เว,นแต�เปMนผู,ไม�ได,เสียภาษีเงินได, ให,ทําหนังสือ
ยืนยันการไม�ได,เสียภาษีพร,อมท้ังสาเหตุแห�งการไม�ได,เสียภาษี  เพราะฉะนั้น ก็ขอให,
เพ่ือนสมาชิกทุกคนท่ีได,ได,ดําเนินการตามเรื่องดังกล�าวทีขอให,จัดการด,วย  มีสมาชิกท�าน
ใดจะหารืออีกไหมค�ะ 
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นางอุษณีย(  แสนทอง  กราบเรียนท�านประธานสภาฯผ�านไปยังฝJายบริหาร ขอสอบถามเรื่องไฟสว�างตลอดแนว
(ส.อบต.ม.9)   ว�าไปถึงไหนแล,วท่ีตกค,างอยู� ขอฝากไปยังผู,บริหารด,วยค�ะ ขอบคุณค�ะ 
 

นายสุธน  แก,วช�วย  เรียนท�านประธานสภาฯและฝJายบริหารทุกท�าน ผมขออภิปรายเรื่องถนน หมู�ท่ี 12 สาย
(ส.อบต.ม.12)   ทุ�งคา-ตลาดพุธ ตอนนี้เสียหายเยอะ และผมขอเสนออีกเรื่องการมรณะถํ้า 2 ถํ้า ของหมู� 

ท่ี 12 น�าจะเปMนแหล�งท�องเท่ียวได,คือถํ้าทวดสุขและถํ้าทวดพริก แต�ตอนนี้ถนนลําบาก
มาก ผมขอฝากไปทางฝJายบริหารด,วย ขอบคุณครับ 

 

นายสุชาติ  เดชแก,ว  กราบเรียนท�านประธานสภาฯ กระผมสุชาติ เดชแก,ว ส.อบต.ม.14 ขอสอบถามเก่ียวกับ
(ส.อบต.ม.14)   ความคืบหน,าเรื่องการปูถนนลาดยางสายโยธา-บ,านเขาเหล็ก มีการต้ังคณะกรรมการ 

เรียบร,อยแล,ว แต�ตอนนี้ มันเลยเวลามาแล,วครับ ไม�ทราบว�ามันติดขัดตรงไหน 
ขอขอบคุณครับ 

 

นายสันติ  พันธวาที  กราบเรียนท�านประธานสภาฯผ�านไปยังสมาชิกท่ีเคารพรักทุกท�าน หมู�ท่ี 9 ขอแจ,งให,
(นายกอบต.ทุ�งปรัง)  ทราบว�า ขณะนี้เงินรายได,ของอบต.เข,ามาน,อยไม�สามารถดําเนินการได,ก�อนถ,ามีเงิน 

รายได,เข,ามาช�วงไหนก็จะรีบดําเนินการให, ท�านสมาชิกไม�ต,องเปMนห�วงนะครับ สําหรับ
หมู�ท่ี 12 สายปOณณาราม-ตลาดพุธ ผมเสนอโครงการไปเปMนเงินงบประมาณท่ีเยอะมาก
จะพยายามดูให,นะครับ ส�วนถนนลาดยางสายโยธา-บ,านเขาเหล็ก ผมให, พัสดุ
ประสานงานไปยังผู,รับเหมาแล,วเพราะสัญญาหมดแล,วเขาก็ยังไม�เข,ามาดําเนินการตอนนี้
ท่ีทราบข�าวผู,รับเหมารายนี้เขาประมูลได,ของเทศบาลสิชลและของทุ�งปรังซ่ึงท้ัง 2 ท่ีเขา
ยังไม�เข,ามาดําเนินการอะไรเลย แต�ผมคิดว�าเขาคงไม�ท้ิงงานเพราะเปMนห,างฯใหญ�
พอสมควร ผมก็ประสานงานอยู�เรื่อย ๆ เพราะกลัวงบประมาณจะตกไป ขอบคุณครับ 

 
นางจิราวรรณ  จิตต(เขม,น  กราบเรียนท�านประธานสภาฯ ดิฉันสมาชิก อบต.ม.15 ขอติดตามเรื่องถนนชํารุดหน,าถํ้า 
(ส.อบต.ม.15) เขาพรงท่ีได,แจ,งไปแล,ว ไม�ทราบได,ดําเนินการถึงไหนแล,ว และอีกเรื่องไฟสาธารณะได,

เสียหลายจุดแล,วดังท่ีได,แจ,งไว,แล,ว ก็ขอฝากไว,แค�นี้นะค�ะ ขอบคุณค�ะ 
 
 
 
นายสันติ  พันธวาที  กราบเรียนท�านประธานอีกครั้ง เรื่องซ�อมถนนตอนนี้กําลังดําเนินการอยู�นะครับ เริ่มจาก
(นายกอบต.ทุ�งปรัง)  หมู�ท่ี 8 และจะเข,าหมู�ท่ี 15 ตอนนี้ต,องเข,าใจด,วยนะครับเนื่องจากเงินงบประมาณเข,า 

น,อยมาก เรื่องไฟฟSาขอให,ท�านสมาชิกทําหนังสือมานะครับ ผมจะให,เจ,าหน,าท่ีเข,าไป
ดําเนินการให, ขอบคุณครับ 

 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ขอบคุณฝJายบริหาร มีสมาชิกท�านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมไหมค�ะ ขอเชิญค�ะ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
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นางจิราวัลย( แสงใหญ�  ไม�มีสมาชิกท�านใดจะหารือใดๆแล,วดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ฝJายบริหารและ 
(ประธานสภาฯ) เจ,าหน,าท่ีทุกท�านท่ีเข,าร�วมประชุม ดิฉันขอปEดประชุม สภาองค(การบริหารส�วนตําบล  

ทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 ประจําปF พ.ศ. 2563 ขอปEดประชุม 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�วนตําบลทุ�งปรัง  ได,ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค(การบริหารส�วน
ตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 ประจําปF พ.ศ.2563 วันอังคาร  ท่ี 25 สิงหาคม  2563   ณ ห,องประชุมสภา
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง เรียบร,อยแล,วรายงานการประชุมถูกต,องเปMนไปตามมติท่ีประชุมทุกประการ             
เม่ือครั้งประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ..................................................................................................... 
 
(ลงชื่อ)                    ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางอุษณีย(  แสนทอง) 
สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง หมู�ท่ี 9  
  
(ลงชื่อ)                  ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายธวัช  ฉิมมุสิก) 
สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง หมู�ท่ี 10  
 
 
 
 

(ลงชื่อ)       
     (นางสาวจิราวัลย(  แสงใหญ�) 

                                                    ประธานสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
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