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รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป� พ.ศ.2562 

วันศุกร�  ท่ี  15  กุมภาพันธ� 2562 
ณ ห+องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 

 

ผู+มาประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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26. 

 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� 
นายดุสิต  เกตุแก,ว 
นายสุรพล  แก,วทอง 
นายสมโชค ปานสังข( 
นายสุธน แก,วช�วย 
นายเทพประสิทธิ์ ศรีสว�าง 
นายเจริญ  เพชรรับแจ,ง 
นางสิริรัตน( วิชัยกุล 
นางจิราวรรณ จิตเขม,น 
นายสมชาย ดําแก,ว 
นายธวัช  ฉิมมุสิก 
นายเลบ มะหมัด 
นายประทีป  วิบูลย(ศิลป: 
นายวสันต(  จันทร(ลอย 
นายสรศักด์ิ ศรีทอง 
นายสุภักดี พรหมคีรี 
นายวิจิตร พรหมอนุมัติ 
นายธีระวัต ดําแก,ว 
นายมนตรี ขุนจิตร 
นายสุชาติ  เดชแก,ว 
นายวิชิตพงษ(  พรหมคีรี 
นายสุพจน(  ดําเพ็ง 
นางอุษณีย( แสนทอง 
นายวีระพันธ( ณ นคร 
นายศุภชัย เพชรเศรษฐ( 
นายวัชรินทร( อินทรคํา 

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

จิราวัลย(  แสงใหญ� 
ดุสิต  เกตุแก,ว 
สุรพล  แก,วทอง 
สมโชค ปานสังข( 
สุธน แก,วช�วย 
เทพประสิทธิ์ ศรีสว�าง 
เจริญ  เพชรรับแจ,ง 
สิริรัตน( วิชัยกุล 
จิราวรรณ จิตเขม,น 
สมชาย ดําแก,ว 
ธวัช  ฉิมมุสิก 
เลบ มะหมัด 
ประทีป  วิบูลย(ศิลป: 
วสันต(  จันทร(ลอย 
สรศักด์ิ ศรีทอง 
สุภักดี พรหมคีรี 
วิจิตร พรหมอนุมัติ 
ธีระวัต ดําแก,ว 
มนตรี ขุนจิตร 
สุชาติ  เดชแก,ว 
วิชิตพงษ(  พรหมคีรี 
สุพจน(  ดําเพ็ง 
อุษณีย( แสนทอง 
วีระพันธ( ณ นคร 
ศุภชัย เพชรเศรษฐ( 
นายวัชรินทร( อินทรคํา 
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ผู+เข+าร�วมประชุม 
 

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

นายสันติ พันธวาที 
นายพันธ(เศรษฐ เพชรเศรษฐ( 

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

สันติ พันธวาที 
พันธ(เศรษฐ เพชรเศรษฐ( 

 

 
ผู+ขาด-ลา ประชุม 
 

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

นายวีระศักด์ิ สิงห(สามารถ 
นายเจนวิทย( แสนภักดี 
นายธีรภัทร รูปพร,อม 
นายอาคม ใจอารีย( 

ส.อบต ม.4 
ส.อบต ม.5 
ส.อบต ม.9 
ส.อบต ม.13 

 ลา 
ลา 
ลา 
ลา 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
 

เรื่องก�อนระเบียบวาระ  -  ให,สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังเข,าห,องประชุม 
นายสุรพล แก,วทอง บัดนี้สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ซ่ึงมีท้ังหมด  30  คน  
(เลขานุการสภาฯ) เข,าร�วมประชุม  26  คน ซ่ึงครบองค(ประชุม จึงขอเชิญท�านประธานสภาองค(การ

บริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง จุดธูป เทียน เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และเปFดประชุมสภา
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปG พ.ศ.2562       
ขอเรียนเชิญครับ   

                             

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  บัดนี้สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง เข,าร�วมประชุมครบองค(ประชุม
(ประธานสภาฯ)    แล,วดิฉันขอเปFดประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยแรก  

ประจําปGพ.ศ.2562  ซ่ึงมีระเบียบวาระการประชุมดังต�อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ 
นางจิราวัลย( แสงใหญ�  วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจ,งให,ทราบ 2 เรื่องนะคะ  
(ประธานสภาฯ) 1.หลังเลิกประชุมแล,ว วันนี้จะมีการเลี้ยงอาหารกลางวัน จึงขอเชิญสมาชิกอยู�ร�วม

รับประทานอาหารกลางวันพร,อมกันนะค�ะ พร,อมด,วยเจ,าหน,าท่ีทุกคน 
 2.ขอแนะนําพนักงานโอนย,ายมาประจําท่ี อบต.ทุ�งปรัง จํานวน 2 ท�าน 2 ตําแหน�ง 
 ตําแหน�งแรก นายวัชรพงค( เชาวลิต ตําแหน�งเจ,าพนักงานธุรการ ตําแหน�งท่ี 2 คือ

นายธนเดช จักษุรางค( ตําแหน�ง ผอ.กองช�าง จึงขอเชิญเจ,าหน,าท่ี  
คุณวัชรพงค( เชาวลิต ได,แนะนําตัวกับสภาฯและสมาชิกก�อนนะคะ ขอเชิญคะ 
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นายวัชรพงค( เชาวลิต  สวัสดีครับ เรียนท�านประธานสภาฯท�านรองประธานสภาฯท�านเลขานุการ สมาชิก
(เจ,าพนักงานธุรการ)  สภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ท�านนายก ท�านรองนายก ท�านปลัด ท�าน 

รองปลัด อบต.ท�งปรัง หัวหน,าฝKายและข,าราชาร อบต.ทุ�งปรังทุกท�าน กระผมนาย
วัชรพงค( เชาวลิต ชื่อเล�น น,องยอด โอนย,ายมาจาก อบต.ท�าศาลา ในตําแหน�งเจ,า
พนักงานธุรการ เปLนคนท�าศาลาโดยกําเนิด บรรจุครั้งแรกท่ี อบต.ท�าข้ึน ใน
ตําแหน�งเจ,าพนักงานธุรการ ก็มีประสบการณ(การทํางาน 4 ปGเหตุผลท่ีย,ายมาท่ีนี้
เพ่ือรับรองบัญชีตําแหน�งนักวิเคราะห(นโยบาลและแผน ตอนนี้ยังอยู�ในกระบวนการ
การรับรองบัญชีท่ีจังหวัด เม่ือกระบวนการเสร็จสิ้นก็จะได,ทํางานร�วมกับทางสภา 
อบต.ทุ�งปรัง มากข้ึนเพราะจะมีงานท่ีเก่ียวกับงานนโยบายและแผน ก็ต,องขอฝาก
เนื้อฝากตัวด,วยนะครับ เพราะยังมีประสบการณ(ท่ีไม�มากนักแต�ก็มีความต้ังใจใน
การทํางานนะครับ มีอะไรจะให,รับใช,ขอให,บอกได,นะครับ ขอขอบคุณครับ 
 

นางจิราวัลย( แสงใหญ� ค�ะ ต�อไปขอเชิญคุณธนเดช จักรษุรางค( ผอ.กองช�าง ขอเชิญคะ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายธนเดช จักรษุรางค(  ครับ สวัสดีครับ เรียนท�านประธานสภาฯ ท�านรองประธานสภาฯ ท�านนายกฯและ
(ผอ.กองช�าง)   ก็สมาชิกสภาฯทุกท�าน ผมนายธนเดช จักรษุรางค( ย,ายมาจาก อบต.นาแว อ.ฉวาง  

ในตําแหน�ง ผอ.กองช�าง เปLนคนนครบ,านผมอยู�แถวสี่แยกเบญจมฯ ผมยินดีนะครับ
ท่ีได,ทํางานท่ีนี่ ได,รู,จักสมาชิกทุกท�าน มีโอกาสมีปMญหาเก่ียวกับโครงสร,างพ้ืนฐาน
เก่ียวกับ พรบ.ควบคุมอาหาร ชาวบ,านยังไม�ค�อยรู,และเข,าใจซ่ึงผมจะเข,าร�วม
ประชุมหมู�บ,านในช�วงท่ีผู,ใหญ�มีการประชุมประจําเดือนหมู�บ,าน จะได,ไปให,ความรู,
ในเรื่องนี้บ,าง มีอะไรขอฝากเนื้อฝากตัวด,วยนะครับ ขอขอบคุณครับ 

 

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  ขอขอบคุณเจ,าหน,าท่ีท่ีโอนย,ายมาใหม� ดิฉันในนาม อบต.ทุ�งปรัง ก็ขอแสดง 
(ประธานสภาฯ)   ความยินดีและขอต,อนรับเจ,าหน,าท่ีท่ีจะได,มาปฏิบัติงานร�วมกัน ขอให,มีการทํางาน 

อย�างมีความสุขและเต็มท่ีในการทํางาน ขอขอบคุณคะ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
นางจิราวัลย( แสงใหญ�  รับรองรายงานการประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังสมัยวิสามัญ สมัย
(ประธานสภาฯ)   ท่ี 1 ประจําปG พ.ศ.2561 วันศุกร(ท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห,องประชุมสภา 

องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมาชิกตรวจรายงานการประชุมว�าท่ีข,อบกพร�อง
ในส�วนใดบ,าง ขอเชิญสมาชิกคะ 

 

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

ประจําปG พ.ศ.2561 วันศุกร(ท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห,องประชุมสภาองค(การ
บริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง นะคะ  

    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 3.1  การกําหนดสมัยประชุม ประจําป� พ.ศ.2562 
 3.2  การกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป� พ.ศ.2563 
นางจิราวัลย( แสงใหญ�   ในระเบียบวาระกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ขอเชิญท�านเลขาอ�านระเบียบ  
(ประธานสภาฯ) กฎข,อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ขอเชิญคะ 
 

นายสุรพล แก,วทอง  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค(การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 (และแก,ไข
(เลขานุการสภาฯ)    เพ่ิมเติมฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552) มาตรา 53 
 ในปGหนึ่งให,มีสมัยประชุมสมัยสามัญ 2 สมัย หรือหลายสมัยแล,วแต�องค(การบริหาร

ส�วนตําบลกําหนดแต�จะต,องไม�เกิน 4 สมัย วันท่ีเริ่มสมัยประชุมประจําปGให,สภา
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังกําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด,วย
ข,อบังคับการประชุมสภาท,องถ่ิน พ.ศ.2547    ข,อ 21 การกําหนดจํานวนสมัย
ประชุมสามัญประจําปGของแต�ละสมัยนั้น วันท่ีเริ่มประชุมปGถัดไประยะเวลาของ
สมัยประชุมประจําปG สมัยแรกและปGถัดไปประธานสภาฯนําปรึกษาในท่ีประชุม
สามัญประจําปGสมัยแรกของแต�ละปG เม่ือสภาท,องถ่ินมีมติแล,วให,ประธานสภา
ท,องถ่ินทําเปLนประกาศของสภาท,องถ่ิน พร,อมท้ังปFดประกาศไว,ในท่ีเปFดเผย ณ 
สํานักงานองค(กรปกครองส�วนท,องถ่ิน  ขอขอบคุณครับ 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  เลขานุการฯได,อ�านกฎระเบียบและข,อบังคับของกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการ 
(ประธานสภาฯ) กําหนดสมัยประชุมในแต�ละปG เปLนท่ีเรียบร,อยแล,ว ลําดับต�อไปขอเชิญสมาชิก  

สภาฯเสนอวัน เวลา เพ่ือกําหนดสมัยประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
สมัยสามัญ ประจําปG พ.ศ.2562 และกําหนดสมัยประชุมสมัยแรก พ.ศ.2563 ขอ
เชิญค�ะ 

 

นายสุพจน( ดําเพ็ง  กราบเรียนท�านประธานสภาฯ ฝKายบริหารและสมาชิกผู,ทรงเกียรติทุกท�าน กระผม 
(ส.อบต.ม.1)   นายสุพจน( ดําเพ็ง ส.อบต.ม.1 ขอเสนอสมัยประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบล 

ทุ�งปรัง สมัยสามัญ ประจําปG พ.ศ.2562 เปLน 4 สมัย คือ 
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1 วันท่ี  1  -  15  กุมภาพันธ( พ.ศ.2562 
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  วันท่ี  1  -  15  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  วันท่ี  1  -  15  สิงหาคม  พ.ศ.2562 
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  วันท่ี  1  -  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 

และกําหนดสมัยประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง  สมัยแรกปGพ.ศ.
2563 กําหนดวันท่ี  1  -  15  กุมภาพันธ(  พ.ศ.2563  
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นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  มีสมาชิกท�านใดจะเสนอเปLนอย�างอ่ืนอีกไหมค�ะ  
(ประธานสภาฯ)  
 

ท่ีประชุม   -ไม�มี- 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ถ,าไม�มีสมาชิกสภาฯท�านใดเสนอเปLนอย�างอ่ืนอีก ดิฉันจะขอมติจากท่ีประชุม
(ประธานสภาฯ)    สมาชิกสภาฯท�านใดเห็นชอบให,กําหนดสมัยประชุมสภาองค(การบริหารส�วน 

ตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ ประจําปG พ.ศ. 2562 เปLน 4 สมัย คือ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1 วันท่ี  1  -  15  กุมภาพันธ( พ.ศ.2562 

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  วันท่ี  1  -  15  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  วันท่ี  1  -  15  สิงหาคม  พ.ศ.2562 
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  วันท่ี  1  -  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 
    และกําหนดสมัยประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ประจําปG พ.ศ 2563 

สมัยสามัญ สมัยแรก วันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ( พ.ศ.2563 โปรดขอเสียงยกมือด,วย
ค�ะ 

 

ท่ีประชุม   เห็นชอบ  23  เสียง 
     

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  สรุปมีสมาชิก  
(ประธานสภาฯ)   เห็นชอบ  23  เสียง 
    ไม�เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  3  เสียง 

 

    3.3  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ 2562  
นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  จากเรื่องเดิม ตามท่ีองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ได,ประกาศใช,ข,อบัญญัติ
(ประธานสภาฯ)   องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง เรื่องงบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณ  

2562 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2561 นั้น 
ข,อเท็จจริง ด,วยกองช�างมีความประสงค(จะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�าย
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว,ไม�เพียงพอจึงขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   
(1) ขออนุมัติโอนลด 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารท่ังไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบ  ลงทุน 
หมวดรายจ�าย ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร,าง 
ประเภทรายจ�าย ค�าออกแบบ ค�าควบคุมงานท่ีจ�ายให,แก�เอกชน นิติบุคคล หรือ 
บุคคลภายนอกเพ่ือให,ได,มาซ่ึงสิ่งก�อสร,าง 
โครงการ/กิจกรรม ค�าจ,างออกแบบ จ,างควบคุมงาน 
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งบประมาณท่ีได,รับอนุมัติ  300,000 บาท ปรากฏในหน,าท่ี 24/36 
งบประมาณก�อนโอน  300,000 บาท 
จํานวนท่ีโอน   200,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน  100,000 บาท 

  

    (2) อนุมัติโอนเพ่ิม 
   แผนงาน  เคหะและชุมชน 
   งาน  บริหารท่ังไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
   งบ  ลงทุน 
   หมวดรายจ�าย ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร,าง 
   ประเภทรายจ�าย ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร,าง 
   งบประมาณท่ีได,รับอนุมัติ  300,000 บาท ปรากฏในหน,าท่ี 24/36 
   งบประมาณก�อนโอน  300,000 บาท 
   จํานวนท่ีโอน   200,000 บาท 
   งบประมาณหลังโอน  500,000 บาท  

  สมาชิกท�านใดมีความเห็นในการโอนงบประมาณ ขอเชิญท�านหารือได,คะ  
 มีสมาชิท�านใดจะมีความคิดเห็นไหมคะ 

 

ท่ีประชุม   -ไม�มี- 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� ไม�มีท�านใดไม�มีความคิดเห็น ดิฉันจึงขอมติในท่ีประชุมเลยนะคะ สมาชิกท�านใดมี 
(ประธานสภาฯ) ความเห็นชอบให,โอนงบประมาณ ขอเสียงยกมือด,วยค�ะ 
 

ท่ีประชุม เห็นชอบ  22  เสียง 
 ไม�เห็นชอบ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  4  เสียง 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� สรุปว�าสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ให,มีความเห็นชอบโอนงบประมาณ
(ประธานสภาฯ) รายจ�ายประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2562 เห็นชอบ  22  เสียง  ไม�เห็นชอบ  ไม�มี  
 งดออกเสียง 4 เสียง เปLนมติเอกฉันท( 
 

3.4  ขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ.2562 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� ตามบันทึกข,อความเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาฯ)  เรื่องเดิม 
 ตามท่ีองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ได,ประกาศใช,ข,อบัญญัติองค(การบริหารส�วน

ตําบลทุ�งปรัง เรื่องงบประมาณ 2562 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2561 นั้น 
  ข+อเท็จจริง 
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  ด,วยกองช�างมีความประสงค(จะขอเปลี่ยนแปลงคําชี้ งบประมาณประจําปG

งบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากคําชี้แจงรายละเอียดโครงการไม�ถูกต,อง จึงขอ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟUา
ถนน งบลงทุน ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร,าง ค�าก�อสร,างสาธารณูปการ จํานวน 3 
โครงการ 

  1.ก�อสร+างถนนบุกเบิก สายคลองชลประทาน-บ+านนายด�วน หมู�ท่ี 2 ต.ทุ�งปรัง 
 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 งาน  ไฟฟUาถนน 
 งบ  ลงทุน 
 หมวดรายจ�าย ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร,าง 
 ประเภทรายจ�าย ค�าก�อสร,างสิ่งสาธารณูปการ 
 โครงการ/กิจกรรม  ก�อสร,างถนนบุกเบิก สายคลองชลประทาน-บ,านนายด�วน  
  หมู�ท่ี 2 ต.ทุ�งปรัง 
 งบประมาณท่ีได,รับอนุมัติ 500,000 บาท ปรากฏในหน,าท่ี 29/36 
  รายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณเดิม 
 เพ่ือจ�ายเปLนค�าก�อสร,างถนนบุกเบิก สายคลองชลประทาน-บ,านนายด�วน หมู�ท่ี 2  

 ถนนกว,าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว 724 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ีไม�น,อยกว�า 3,600 ตร.ม. ไหล�ทางหินคลุกพร,องเกลี่ยเรียบข,างละ 0.50 
ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังกําหนด พร,อมปUาย
ประชาสัมพันธ(จํานวน 2 ปUาย(เปLนไปตามแผนพัฒนาขององค(การปกครองส�วน
ท,องถ่ินสี่ปG พ.ศ.2561-2564)หน,าท่ี 95 ลําดับท่ี 69 
 รายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลงใหม� 
เพ่ือใช,จ�ายก�อสร,างถนนบุกเบิกสายคลองชลประทาน-บ,านนายด�วน หมู�ท่ี 2  
 ผิวจราจรหินคลุกกว,าง 5.00 ม. ยาว 724 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไม�
น,อยกว�า 3,620 ตร.ม. พร,อมติดต้ังปUายประชาสัมพันธ(โครงการจํานวน 2 ปUาย และ
ปUายซอยจํานวน 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลนองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�ง
ปรังกําหนด(เปLนไปตามแผนพัฒนาขององค(การปกครองส�วนท,องถ่ินสี่ปG พ.ศ.2561-
2564) หน,าท่ี 95 ลําดับท่ี 69 
 2.ก�อสร+างถนนบุกเบิก สายโยธา-ห+วยหลุมพงศ�(สามแยกบ+ายนายณรงค� เพชร
เศรษฐ�) หมู�ท่ี 14 ต.ทุ�งปรัง 
 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 งาน  ไฟฟUาถนน 
 งบ  ลงทุน 
 หมวดรายจ�าย ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร,าง 
 ประเภทรายจ�าย ค�าก�อสร,างสิ่งสาธารณูปการ 
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 โครงการ/กิจกรรม ก�อสร,างถนนบุกเบิก สายโยธา-ห,วยหลุมพงศ((สามแยก
บ,ายนายณรงค( เพชรเศรษฐ() หมู�ท่ี 14 ต.ทุ�งปรัง 

  งบประมาณท่ีได,รับอนุมัติ 429,500 บาท ปรากฏในหน,าท่ี 29/36 
  รายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณเดิม 

เพ่ือใช,จ�ายเปLนค�าก�อสร,างถนนบุกเบิก สายโยธา-ห,วยหลุมพงศ((สามแยกบ,ายนาย 
ณรงค( เพชรเศรษฐ() หมู�ท่ี 14 ถนนกว,าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 410 ม. ผิวจราจร
หินคลุกหนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไม�น,อยกว�า 2,050 ตร.ม.รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังกําหนด พร,อมติดต้ังปUายประชาสัมพันธ(
โครงการจํานวน 2 ปUาย(เปLนไปตามแผนพัฒนาขององค(การปกครองส�วนท,องถ่ินสี่ปG 
พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 หน,าท่ี 19 ลําดับท่ี 33  

  รายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลงใหม� 
 เพ่ือเปLนค�าก�อสร,างถนนบุกเบิก สายโยธา-ห,วยหลุมพงศ((สามแยกบ,ายนายณรงค(-  

เพชรเศรษฐ() หมู�ท่ี 14 ผิวจราจรหินคลุกกว,าง 5.00 ม. ยาว 410 ม. ผิวจราจรหิน
คลุกหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไม�น,อยกว�า 2,050 ตร.ม. พร,อมติดต้ังปUาย
ประชาสัมพันธ(โครงการจํานวน 2 ปUาย และปUายซอยจํานวน 1 ปUายรายละเอียด
ตามแบบแปลนองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังกําหนด(เปLนไปตามแผนพัฒนาของ
องค(การปกครองส�วนท,องถ่ินสี่ปG พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
2 หน,าท่ี 19 ลําดับท่ี 33 
 3.ก�อสร+างปรับปรุงถนนสายบ+านนายอานนท�-บ+านนายนิพนธ� หมู�ท่ี 8 ต.ทุ�งปรัง 
 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 งาน  ไฟฟUาถนน 
 งบ  ลงทุน 
 หมวดรายจ�าย ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร,าง 
 ประเภทรายจ�าย ค�าก�อสร,างสิ่งสาธารณูปการ 
 โครงการ/กิกรรม  ก�อสร,างปรับปรุงถนนสายบ,านนายอานนท(-บ,านนาย
นิพนธ( หมู�ท่ี 8 ต.ทุ�งปรัง 
 งบประมาณท่ีได,รับอนุมัติ 492,000 บาท ปรากฏในหน,าท่ี 29/36 
 รายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณเดิม 
เพ่ือจ�ายเปLนค�าก�อสร,างปรับปรุงถนนสายบ,านนายอานนท(-บ,านนายนิพนธ( หมู�ท่ี 8 
ต.ทุ�งปรัง ถนนกว,าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 585 ม. ผิวจราจรหินคลุกหนา 0.15 ม.
หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไม�น,อยกว�า 2,925 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค(การ
บริหารส�วนตําบลทุ�งปรังกําหนด พร,อมติดต้ังปUายประชาสัมพันธ(โครงการจํานวน 2 
ปUาย(เปLนไปตามแผนพัฒนาขององค(การปกครองส�วนท,องถ่ินสี่ปG พ.ศ.2561-2564)
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 หน,าท่ี 18 ลําดับท่ี 31 
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 รายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลงใหม� 
 เพ่ือจ�ายเปLนค�าก�อสร,างปรับปรุงถนนสายบ,านนายอานนท(-บ,านนายนิพนธ( หมู�ท่ี 8 
ต.ทุ�งปรัง ผิวจราจรหินคลุกกว,าง 5.00 ม. ยาว 585 ม. ผิวจราจรหินคลุกหนา 0.15 
ม. หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไม�น,อยกว�า 2,925 ตร.ม. พร,อมติดต้ังปUายประชาสัมพันธ(
โครงการจํานวน 2 ปUาย และปUายซอยจํานวน 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลน
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังกําหนด(เปLนไปตามแผนพัฒนาขององค(การ
ปกครองส�วนท,องถ่ินสี่ปG พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 
หน,าท่ี 18 ลําดับท่ี 31 
 มีสมาชิกจะอภิปรายในส�วนของโครงการใดบ,างขอเชิญค�ะ  
 

ท่ีประชุม -ไม�มี-  
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ไม�มีสมาชิกท�านใดจะขอแก,ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะ ดิฉันจะขอมติในท่ี
(ประธานสภาฯ)   ประชุมแห�งนี้  สมาชิกท�านใดมีความเห็นชอบให,มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

งบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียดท่ีได,ชี้แจงไปแล,ว 
ขอเสียงยกมือด,วยคะ 

 

ท่ีประชุม   เห็นชอบ  22 เสียง 
    ไม�เห็นชอบ -   เสียง 
    งดออกเสียง 4   เสียง 
 

3.5 ขอความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาท+องถ่ิน พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 4/2562) 

 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  จะขอชี้แจงเหตุผลและความจําเปLนในร�างแผนพัฒนาท,องถ่ิน พ.ศ.2561-2564  
(ประธานสภาฯ)   (เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2562) กรมส�งเสริมการปกครองท,องถ่ิน ได,มี 

หนังสือด�วนท่ีสุด ท่ีมท 08103/ว 4222 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2561 เรื่องการ
ยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบ,านและบัตรประชาชน) ให,องค(กรปกครอง
ส�วนท,องถ่ินดําเนินการให,บริการสาธารณะให,เปLนไปตามคําสั่งหัวหน,าคณะรักษา
ความสงบเรียบร,อยแห�งชาติ ท่ี 21/2560 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2560 โดยให,จัดซ้ือ
อุปกรณ(อ�านบัตรแบบอเนกประสงค((Smart Card Reader) เพ่ือรองรับการยกเลิก
สําเนาเอกสาร และหนังสือด�วนท่ีสุด ท่ี มท. 0810.5/ว.141 ลงวันท่ี 14 มกราคม 
2562 เรื่องการจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด,านสาธารณสุข ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเติมแต�
โครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท,องถ่ิน จึงมีความจําเปLนต,องเพ่ิมเติม
ท้ังสองโครงการซ่ึงประกอบด,วย โครงการจัดซ้ืออุปกรณ(อ�านบัตรอเนกประสงค(
(Smart Card Reader)และโครงการพระราชกําริด,านสาธารณสุขโครงการใน
แผนพัฒนาท,องถ่ิน 
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และหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท,องถ่ิน ท่ี มท. 0808.2/ว.2595-2670 ลง
วันท่ี 28 มกราคม 2562 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําปG
งบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว(ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ,าและเงินอุดหนุน
สําหรับสํารวจข,อมูลจํานวนสัตว(และข้ึนทะเบียนสัตว( ตามโครงการสัตว(ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ,าตามพระปณิธาร ศ.ดร สมเด็จพระเจ,าลูกเธอ เจ,า
ฟUาจุฬาภรวลัยลักษณ( อัครราชกุมารี (งวดท่ี 1) โดยองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�ง
ปรังได,รับเงินอุกหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการฯ จํานวน 67,440 บาท และเงิน
อุดหนุนสําหรับสํารวจข,อมูลจํานวนสัตว(และข้ึนทะเบียนสัตว(ตามโครงการจํานวน 
6,744 บาท โดยงบประมาณของโครงการดังกล�าวในแผนพัฒนาท,องถ่ิน ระบุไว,
จํานวน 46,500 บาท ซ่ึงน,อยกว�างบประมาณท่ีได,รับจัดสรรจึงมีความจําเปLนต,อง
เปลี่ยนแปลงจํานวนงบประมาณและเปUาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ใน
แผนพัฒนาท,องถ่ิน  
ยุทธศาสตร(  ปG 2562   ปG 2563         ปG 2564        รอบ 4 ปG 
3. ยุทธศาสตร(ด,านชุมชน  จํานวน 1 งบ จํานวน 1 งบ   จํานวน 1 งบ 
และคุณภาพชีวิต  1 โครงการ 1 โครงการ     1 โครงการ     โครงการ/งบ 

3.1 แผนสาธารณสุข 2/394,200 2/394,000    2/394,000   6/1,182,600 
 

ซ่ึงตามแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.ด 1) แผนพัฒนาท,องถ่ิน พ.ศ.
2561-2564 สําหรับองค(กรปกครองส�วนดําเนินการ  
สรุปมีการเพ่ิม 2 โครงการ และได,เปลี่ยนแปลง 1 โครงการ สมาชิกมีข,อสงสัยหรือ
ซักถามในส�วนนี้ได,เลยคะ 

 

ท่ีประชุม   -ไม�มี- 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ในเม่ือไม�มีสมาชิกจะอภิปรายหรือซักถาม ดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิกท�านใดให, 
(ประธานสภาฯ)   ความเห็นชอบให,มีการเพ่ิมเติม จํานวน 2 โครงการ และเปลี่ยนแปลง 1 โครงการ  

ขอเสียงยกมือด,วยคะ 
 

ท่ีประชุม   เห็นชอบ  22 เสียง 
    ไม�เห็นชอบ -   เสียง 
    งดออกเสียง 4   เสียง 
 

3.6 คัดเลือกสมาชิกสภาท+องถ่ินร�วมเปBนคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลทุ�งปรัง 

นางจิราวัลย(   แสงใหญ�  อํานาจหน,าท่ีของคณะกรรมการพัฒนาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังมีอํานาจ 
(ประธานสภาฯ)   กําหนดแนวทางการพัฒนาท,องถ่ินร�วมกับทําร�างแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทาง 
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พัฒนาและแก,ไขปMญหาเก่ียวกับการจัดทําร�างแผนพัฒนา ร�างแผนการดําเนินงาน 
พิจารณาให,ข,อคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลและหน,าท่ีอ่ืนๆเพ่ือเปLน
ประโยชน(ในการพัฒนาท,องถ่ิน มีวาระในตําแหน�งคราวละ 4 ปG และอาจคัดเลือก
อีกก็ได, ซ่ึง 
คณะกรรมการท�านเดิม คือ 
1.นายวิชิตพงค( พรหมคีรี 
2.นายสุชาติ เดชแก,ว 
3.นายเจนวิทย( แสนภักดี 
ซ่ึงได,หมดวาระตําแหน�งแล,ว และขอให,สมาชิกเสนอให,เลือกต�อหรือเสนอบุคคล
ท�านใหม� ขอเชิญคะ 

 

นายสมโชค ปานสังข(  กราบเรียนท�านประธาน กระผมขอเสนอให,เปLนชุดเดิมครับ ซ่ึงเขาทํางานเข,าใจแล,ว  
(ส.อบต. ม.12)   ขอขอบคุณครับ 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  คะ ชุดเดิมวันนี้มีอยู�ท�านหนึ่งเขาไม�ได,เข,าประชุม คุณเจนวิทย( แสนภักดี ขอให,ท�าน
(ประธานสภาฯ)   เสนอท�านสมาชิกใหม�อีก 1 ท�าน ขอเชิญค�ะ 
 

นายสมโชค ปานสังข(  กราบเรียนท�านประธานอีกครั้ง กระผมขอเสนอ นาย สรศักด์ิ ศรีทอง ส.อบต.ม. 5 
(ส.อบต.ม.12)   ครับ 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ขอผู,รับรอง 2 ท�านคะ 
(ประธานสภาฯ)  
   

ท่ีประชุม   นายเทพประสิทธิ์ ศรีสว�าง ส.อบต.ม.2 คนท่ี 1 
    นายสมชาย ดําแก,ว ส.อบต.ม.11 คนท่ี 2 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  มีท�านอ่ืนจะเสนอีกไหมคะ ถ,าไม�มีสรุปได,ว�า คณะกรรมการการพัฒนาองค(การ 
(ประธานสภาฯ)   บริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 3 ท�าน คือ 
    1. นายวิชิตพงค( พรหมคีรี 
    2. นายสุชาติ เดชแก,ว 
    3. นายสรศักด์ิ ศรีทอง 
 

3.7 คัดเลือกคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การ
บริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�ง 
(ประธานสภาฯ) ปรัง มีอํานาจหน,าท่ีกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา,ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา,รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได,จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู,บริหารท,องถ่ิน 
ตลอดจนการแต�งต้ังอนุกรรมการหรือคณะกรรมทํางานเพ่ือช�วยในการปฏิบัติงานมี
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วาระอยู�ในตําแหน�งคราวละ 4 ปG และอาจคัดเลือกใหมอีกก็ได, ซ่ึงคณะกรรมการชุด
เก�าท่ีหมดวาระ 3 ท�าน คือ 
1. นายอาคม ใจอารีย( 
2. นายธวัช ฉิมมุสิก 
3. นายสุพจน( ดําเพ็ง 
จึงขอให,ท�านสมาชิกเสนอให,คัดเลือกต�อหรือเสนอบุคคลท�านใหม�ก็ ขอเชิญคะ  
ซ่ึงในการประชุมครั้งนี้ คุณอาคม ใจอารีย( ไม�ได,เข,าประชุม ขอเชิญคะ 

 

นายสมโชค ปานสังค(  กราบเรียนท�านประธาน กระผมขอเสนอคณะกรรมการชุดเก�าและขอเสนอ  
(ส.อบต.ม.12) นายธีระวัติ  ดําแก,ว แทนนายอาคม ใจอารีย( ซ่ึงไม�ได,เข,าประชุมในวันนี้  

ขอขอบคุณครับ 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  มีท�านสมาชิกท�านอ่ืนเสนอเปLนอย�างอ่ืนอีกหรือไม� ถ,าไม�มีสรุปว�าคณะกรรมการ 
(ประธานสภาฯ)   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง คือ 
    1. นายธีระวัติ ดําแก,ว 
    2. นายธวัช ฉิมมุสิก 
    3. นายสุพจน( ดําเพ็ง 
    ซ่ึงมี 1.นายเทพประสิทธิ์ ศรีสว�าง ผู,รับรองคนท่ี 1 
     2. นายสมชาย ดําแก,ว  ผู,รับรองคนท่ี 2  
 

 3.8  ขอความเห็นชอบจ�ายขาดเงินทุนสํารองสะสม 
นางจิราวัลย(  แสงใหญ� ก�อนจะเข,าสู�วาระในการขอความเห็นชอบการจ�ายขาดเงินทุนสํารองสะสม ก็ขอให, 
(ประธานสภาฯ)  เลขานุการสภาฯได,อ�าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ให,ท�านสมาชิกได,รับทราบ

ก�อนนะค�ะ ขอเชิญค�ะ 
 

นายสุรพล  แก,วทอง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด,วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค(กรปกครองส�วนท,องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2561 ข,อ 87 ทุกวันสิ้นปGงบประมาณ เม่ือองค(กรปกครองส�วนท,องถ่ินได,ปFดบัญชี
รายรับ รายจ�ายแล,ว ให,กันยอดเงินสะสมประจําปGไว,ร,อยละสิบห,าของทุกปG 

 องค(กรปกครองส�วนท,องถ่ินอาจใช,จ�ายเงินทุนสํารองเงินสะสมได,กรณีดังต�อไปนี้ 
(1) กรณียอดเงินสะสมคงเหลือไม�ถึงร,อยละสิบห,าของเงินสะสม ณ วันท่ี 1 ตุลาคม

ของปGงบประมาณนั้นให,ขอความเห็นชอบจากสภาท,องถ่ิน และขออนุมัติผู,ว�า
ราชการจังหวัด ขอขอบคุณครับ 

 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� เม่ือท�านได,รับทราบระเบียบเก่ียวกับการเสนอขอจ�ายเงินทุนสํารองเงินสะสมแล,ว 
(ประธานสภาฯ) อีกส�วนหนึ่งท่ีจะให,ท�านรับทราบก�อนพิจารณาว�าเห็นควรจะให,ผ�านหรือไม� ขอให, 
 เจ,าหน,าท่ี ผอ.กองคลัง ได,มาชี้แจงงบประมาณ ขอเชิญท�าน ผอ.กองคลังค�ะ 
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นางรจนา  ขรัวทองเขียง ขอรายงานต�อสภาฯแห�งนี้ในส�วนของรายรับ รายจ�ายจริง ประจําปGงบประมาณ 
(ผอ.กองคลัง) พ.ศ.2562  ณ วันท่ี  14  กุมภาพันธ(  2562 
 รายรับ 
 หมวดภาษีอากร   รวมรายรับ 224,727 บาท 
 หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับและใบอนุญาต  58,221.70 บาท 
 หมวดรายได,จากทรัพย(สิน    110,722.83 บาท 
 หมวดรายได,เบ็ดเตล็ด    108,595 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร     10,286,063.56  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    22,641,563 บาท 
 รวมรายรับท้ังหมด    33,429,893 บาท 
 รายจ�าย 
 งบกลาง      8,478,118 บาท 
 เงินอุดหนุน     1,640,000 บาท 
 งบดําเนินงาน     2,303,581.05 บาท 
 งบบุคลากร     5,959,339 บาท 
 งบรายจ�ายอ่ืน     - 
 งบลงทุน      19,170.20 บาท 
 รวมรายจ�ายท้ังหมด    18,400,208.25 บาท 
 

 ทุนสํารองเงินสะสม  ณ  วันท่ี  14  กุมภาพันธ(  2562 
 ทุนสํารองเงินสะสม    8,830,599.84 บาท 
 หัก โครงการท่ีขออนุมัติจ�ายระหว�างดําเนินการ 
 ตามหนังสือท่ี นศ 0023.5/ว5307 ลว.3 ต.ค.61 2,325,600 บาท 
 คงเหลือ      6,504,999.84 บาท 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� ตามท่ีท�านนายกขอใช,เงินส�วนนี้จํานวนเงิน 4 ล,านบาท ท�านได,รับทราบกฎระเบียบ 
(ประธานสภาฯ) และงบประมาณท่ีทางผอ.กองคลังได,รายงานให,ท�านทราบไปแล,ว ขอเชิญนายก

อบต.ทุ�งปรัง ชี้แจงเหุตผลถึงความจําเปLนการขอความเห็นชอบในการขอใช,จ�ายเงิน
จํานวน 4,000,000 บาท  ขอเชิญท�านนายกค�ะ 

 

นายสันติ  พันธวาที  เรียน  ท�านประธานสภาฯ ผ�านไปยังสมาชิกท่ีเคารพรักทุกท�าน  
(นายกอบต.) ตามท่ี พ้ืนท่ีตําบลทุ�งปรังได�มีฝนตกหนักต�อเนื่องติดต�อกันต้ังแต� พฤศจิกายน, 

ธันวาคม ๒๕๖1 และวาตภัย “พายุปาบึก” ในช�วงต�นเดือนมกราคม  จนเกิด
อุทกภัยน้ําท�วมในพ้ืนท่ีตําบลทุ�งปรัง อีกท้ังฝนยังตกต�อเนื่อง  องค2การบริหารส�วน
ตําบลทุ�งปรัง ได�ออกประกาศ เรื่องต้ังศูนย2อํานวยการเฉพาะกิจป6องกัน และแก�ไข
ป8ญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล�ม ตําบลทุ�งปรัง  อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช, ออกคําสั่ง จัดต้ังศูนย2อํานวยการเฉพาะกิจป6องกันและแก�ไข
ป8ญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล�ม, และออกคําสั่ง แต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีประจํา
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ศูนย2อํานวยการเฉพาะกิจป6องกันและแก�ไขป8ญหาอุทกภัยวาตภัย และดินถล�ม และ
จังหวัดนครศรีธรรมราชได�ประกาศให�พ้ืนท่ีตําบลทุ�งปรังคลุมท้ังตําบลเป<นเขตพ้ืนท่ี
ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย  และ  วาตภัย  กระผมจึงได�สั่งให� ฝ>ายก�อสร�าง กองช�าง 
องค2การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังได�สํารวจ ตรวจสอบ ความเสียหายผลกระทบด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน  สิ่งก�อสร�างสาธารณะ ถนน เส�นทางจราจร ท่ีเกิดจากอุทกภัย
ดังกล�าว พบว�ามีตลิ่งคลองท�าควาย ถนน เส�นทางจราจร ได�รับผลกระทบ และมี
ความจําเป<นท่ีจะต�องพิจารณาดําเนินการปรับปรุงและซ�อมแซมเพ่ือแก�ไขป8ญหาท่ีมี
ผลกระทบต�อประชนชนในพ้ืนท่ี ท่ีใช�เส�นทางจราจรในชีวิตประจําวัน ท้ังยังอํานวย
ความสะดวกให�กับประชาชนท่ีต�องการขนสินค�าทางการเกษตรออกไปจําหน�าย ซ่ึง
เป<นการส�งเสริมให�ประชาชนมีรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึน และเพ่ือให�สิ่งก�อสร�างสาธารณะ ได�
มีการปรับปรุงซ�อมแซมให�มีความพร�อมและสะดวกในการใช�เส�นทาง และผู�บริหาร
เห็นถึงความจําเป<นอย�างยิ่งท่ีจะต�องดําเนินการแก�ป8ญหาให�แก�ประชาชน แต�ท้ังนี้
งบประมาณปกติตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายมีไม�เพียงพอต�อการแก�ไข
ป8ญหาโดยเร�งด�วน อีกท้ัง เงินสะสม ขององค2การบริหารส�วนตําบลก็มีไม�เพียงพอ 
จึงมีความจําเป<นท่ี จะต�องเสนอโครงการขอความเห็นชอบ จ�ายเงินทุนสํารองเงิน
สะสม ต�อสภาฯ แห�งนี้  ก�อน ท่ีจะส� ง ไปขออนุ มั ติต�อผู� ว� าราชการจั งหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือนําเงินมาดําเนินการโครงการในการแก�ไขป8ญหาให�แก�
ประชาชนในพ้ืนท่ีต�อไป ซ่ึงรายละเอียดโครงการตามท่ีแจ�งให�ทราบก�อนหน�านี้แล�ว 

 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ท�านนายกก็ได,ชี้แจงเหตุผลความจําเปLนท่ีได,ขอความเห็นชอบต�อสภาฯแห�งนี้ในการ
(ประธานสภาฯ)   ใช,เงินทุนสํารองเงินสะสม ตามระเบียบเม่ือสภาฯให,ความเห็นชอบแล,วต,องส�งให, 

ผู,ว�าฯอนุมัติอีกครั้ง จึงจะใช,จ�ายเงินในส�วนนี้ได, ซ่ึงรายละเอียดท้ังหมด 10โครงการ  
รวมเปLนเงิน 4,162,000  บาท มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
๑.  โครงการก�อสร,างผนังก้ันตลิ่งคลองท�าควาย หมู�ท่ี ๑ บ,านเขาเหล็ก (ช�วงบ,าน
แดงหีด) วางหินระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร พ้ืนท่ีไม�น,อยกว�า ๗๕๐ 
ตารางเมตร พร,อมติดต้ังปUายประชาสัมพันธ(โครงการ จํานวน ๒ ปUาย รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง   งบประมาณ ๔๕๕,๕๐๐ บาท 
(สี่แสนห,าหม่ืนห,าพันห,าร,อยบาทถ,วน) 
 

๒. โครงการก�อสร,างผนังก้ันตลิ่งคลองท�าควาย หมู�ท่ี ๔  บ,านนาเหม,า วางหิน
ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร พ้ืนท่ีไม�น,อยกว�า ๗๑๕ ตารางเมตร พร,อม
ติดต้ังปUายประชาสัมพันธ(โครงการ จํานวน ๒ ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลน
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง งบประมาณ ๔๗๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืน
สองพันบาทถ,วน) 
 

๓.  โครงการก�อสร,างถนน คสล.สายเลียบชายทะเล หมู�ท่ี ๑๖ (บ,านท�าเชี่ยว)     
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว,าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พ้ืนท่ีไม�น,อยกว�า ๘๐๐ ตารางเมตร และไหล�ทางกว,างข,างละ ๐.๕๐ เมตร 
พร,อมติดต้ังปUายประชาสัมพันธ(โครงการ จํานวน ๒ปUาย รายละเอียดตามแบบ
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แปลน อบต. ทุ�งปรังกําหนด งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก,าหม่ืนแปดพัน
บาทถ,วน) 
 

๔.  โครงการก�อสร,างถนน คสล.สายเหมืองแร� หมู�ท่ี ๑๔ บ,านเขาเหล็ก ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว,าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีไม�
น,อยกว�า ๘๐๐ ตารางเมตร และไหล�ทางกว,างข,างละ ๐.๕๐ เมตร พร,อมติดต้ังปUาย
ประชาสัมพันธ(โครงการ จํานวน ๒ ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ทุ�งปรัง
กําหนด งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก,าหม่ืนแปดพันบาทถ,วน) 

                      

๕. โครงการก�อสร,างถนน คสล.สายบ,านนายสนิท-บ,านนายเหยบ หมู� ท่ี ๗       
บ,านปลายทอน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว,าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีไม�น,อยกว�า ๘๐๐ ตารางเมตร และไหล�ทางกว,างข,างละ 
๐.๕๐ เมตร พร,อมติดต้ังปUายประชาสัมพันธ(โครงการ จํานวน ๒ ปUาย รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต. ทุ�งปรังกําหนด งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก,า
หม่ืนแปดพันบาทถ,วน) 

 

๖. โครงการก�อสร,างถนน คสล.สายชายเขาเกียรติ หมู� ท่ี ๓ บ,านต,นจันทน(         
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว,าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พ้ืนท่ีไม�น,อยกว�า ๘๐๐ ตารางเมตร และไหล�ทางกว,างข,างละ ๐.๕๐ เมตร 
พร,อมติดต้ังปUายประชาสัมพันธ(โครงการ จํานวน ๒ ปUาย รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต. ทุ�งปรังกําหนด งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก,าหม่ืนแปดพัน
บาทถ,วน) 

 

๗. โครงการก�อสร,างผนังก้ันตลิ่งคลองท�าควาย หมู�ท่ี ๔ (บ,านนาเหม,า) วางหิน
ระยะทาง ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร พ้ืนท่ีไม�น,อยกว�า ๒๐๐ ตร.ม. พร,อม
ติดต้ังปUายประชาสัมพันธ(โครงการ จํานวน ๒ ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต. ทุ�งปรังกําหนด งบประมาณ ๑๑๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันห,า
ร,อยบาทถ,วน) 

 

๘. โครงการก�อสร,างถนน คสล.สายผู,ใหญ�ศรี-จิตต(เจต หมู� ท่ี ๑๒ บ,านในไร�        
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว,าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พ้ืนท่ีไม�น,อยกว�า ๗๗๕ ตารางเมตร พร,อมติดต้ังปUายประชาสัมพันธ(โครงการ 
จํานวน ๒ ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ทุ�งปรังกําหนด งบประมาณ 
๔๙๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก,าหม่ืนสามพันบาทถ,วน)   
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๙. โครงการก�อสร,างผนังก้ันตลิ่งคลองท�าควาย หมู�ท่ี ๑ (บ,านเขาเหล็ก) วางหิน
ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร พ้ืนท่ีไม�น,อยกว�า ๗๕๐ ตร.ม.  พร,อม
ติดต้ังปUายประชาสัมพันธ(โครงการ จํานวน ๒ ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต. ทุ�งปรังกําหนด งบประมาณ ๔๖๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหม่ืนเก,าพันบาท
ถ,วน)   
 

๑๐. โครงการก�อสร,างผนังก้ันตลิ่งคลองท�าควาย หมู�ท่ี ๔ (ช�วงหลังบ,านน,าต้ิว)    
วางหินระยะทาง ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร พ้ืนท่ีไม�น,อยกว�า ๓๗๖ ตร.ม.  
พร,อมติดต้ังปUายประชาสัมพันธ(โครงการ จํานวน ๒ ปUาย รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต. ทุ�งปรังกําหนด งบประมาณ ๑๖๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนสอง
พันบาทถ,วน)   

 

ก�อนจะขอมติท่ีประชุม ขอเชิญสมาชิก อภิปรายหรือซักถามข,อสงสัยในโครงการ
ใดบ,าง ขอเชิญค�ะ 

 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  เม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดจะอภิปรายหรือซักถามในส�วนใด ดิฉันก็จะขอมตินะค�ะ 
(ประธานสภาฯ)   สมาชิกท�านใดให,ความเห็นชอบให,จ�ายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม ขอเสียงยกมือ
ด,วยค�ะ 
 

ท่ีประชุม   เห็นชอบ  23  เสียง 
    ไม�เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  3  เสียง  
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� 3.9  ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ�ายรายการใหม� ประจําป�งบประมาณ  
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.2562 
    ขอเชิญนายกชี้แจงค�ะ 
 

นายสันติ  พันธวาที  กราบเรียนประธานสภาฯผ�านไปยังสมาชิกทุกท�าน ตามท่ีอบต.ทุ�งปรังได,ประกาศใช,
(นายกอบต.)   ข,อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2562 เม่ือวันท่ี  21   

กันยายน  2561 โดยได,ประมาณการรายจ�าย เปLนจํานวนเงิน 76,000,000  บาท  
ประกอบกับผู,ใหญ�บ,านหมู�ท่ี  6 ได,รับแจ,งจากผู,ใช,น้ําประปา หมู�ท่ี 6 (ลูกท่ี 2)ว�า
ระบบปMlมน้ําเสีย ไม�สามารถจ�ายน้ําให,กับราษฏรได, ผู,ใช,น้ําได,รับความเดือดร,อน
หลายครัวเรือน จึงแจ,งขอความอนุเคราะห(งบประมาณเพ่ือซ�อมเครื่องปMlมน้ํา 
เนื่องจากงบประมาณของกลุ�มประปาดังกล�าวมีงบประมาณไม�เพียงพอ นายกอบต.
จึงได,สั่งการให,กองช�างออกตรวจสอบ ปรากฏว�าระบบประปาหมู�บ,านดังกล�าวชํารุด
จริง สาเหตุเนื่องมาจากปMlมซัมเมอร(ชํารุดมอเตอเผาไหม, ไม�สามารถซ�อมแซมได,ใหม� 
จึงจําเปLนต,องจัดซ้ือปMlมซัมเมอร(ใหม�  กองช�างอบต.ทุ�งปรัง จึงมีความประสงค(จะขอ
โอนงบประมาณไปตั้งจ�ายรายการใหม� ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 
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โอนไปต้ังจ�ายรายการใหม�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค�าครุภัณฑ(  ประเภทครุภัณฑ(อ่ืน เพ่ือจัดซ้ือปMlมซัมเมอร(ส 
ขนาด 1.5 แรงม,า  จํานวน 2 ตัว ตัวละ 25,000  บาท  และขนาด 2 แรงม,า 
จํานวน 1 ตัว ตัวละ  28,000  บาท  รวมเปLนเงิน  78,000  บาท 
โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหุและชุมชน 
หมวดค�าใช,สอย ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม ต้ังไว,  400,000  บาท  
ปรากฏในหน,า 22/36  งบประมาณก�อนโอน  331,309  บาท  งบประมาณหลัง
โอนคงเหลือ  253,309  บาท 

 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ตามท่ีท�านนายกได,ชี้แจงเหตุผลความจําเปLนในการขอโอนงบประมาณไปต้ังจ�าย
(ประธานสภาฯ)   รายการใหม�ไปแล,วนั้น ไม�ทราบมีสมาชิกท�านใดสงสัยจะซักถามหรือไม� 
 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ถ,าไม�มีสมาชิกท�านใดจะซักถาม  ดิฉันขอมติจากท่ีประชุมแห�งนี้เลยนะค�ะ สมาชิก
(ประธานสภาฯ)   ท�านใดอนุมัติให,โอนงบประมาณไปต้ังจ�ายรายการใหม�  ขอเสียงยกมือด,วยค�ะ 
 

ท่ีประชุม   อนุมัติ  23  เสียง 
    ไม�อนุมัติ  - เสียง 
    งดออกเสียง  3  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ+ามี) 
นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  -  แจ,งประกาศใช,แผนพัฒนาท,องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2564 (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) 
(ประธานสภาฯ)    ครั้งท่ี3/2561 เพ่ือเปLนการรายงานให,สมาชิกรับทราบ 
    ตามท่ีสภาอบต.ทุ�งปรัง ได,ให,ความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาท,องถ่ิน พ.ศ.2561 –  

2564 (เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 3/2561 ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปG พ.ศ.2561 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 และนายกอบต.
ทุ�งปรัง ได,ใช,แผนดังกล�าวเม่ือวันท่ี 30  ตุลาคม 2561 ไปแล,วนั้น 
ตามข,อ 24  แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด,วยการจัดทําแผนพัฒนาองค(กร
ปกครองส�วนท,องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก,ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ระบุว�า 
ให,ผู,บริหารท,องถ่ินประกาศใช,แผนท่ีอนุมัติแล,วและนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ,งสภา
ท,องถ่ิน คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค(การบริหารส�วนจังหวัด 
อําเภอ หน�วยงานท่ีเก่ียวข,อง และประกาศให,ประชาชนในท,องถ่ินทราบท่ัวกัน
ภายใน 15 วัน นับแต�วันประกาศใช,และปFดประกาศโดยเปFดเผยไม,น,องกว�า 30 วัน 
ซ่ึงตอนนี้ได,ดําเนินการเรียบร,อยแล,ว จึงแจ,งเพ่ือทราบ 
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    -รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2561 
นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ทุ�งปรัง ได,ดําเนินการ
(ประธานสภาฯ)    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2561 และได,รายงาน 
    ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู,บริหารท,องถ่ิน 

ซ่ึงนายกองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ได,ประกาศผลการติตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562 เม่ือ
วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 
ตามข,อ 29 (3) แห�งกระทรวงมหาดไทยว�าด,วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค(การ
บริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง พ.ศ.2548 และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)พ.ศ.2561 
กําหนดให,คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท,องถ่ิน รายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงได,จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท,องถ่ินต�อ
ผู,บริหาร เพ่ือให,ผู,บริหารท,องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท,องถ่ิน พร,อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท,องถ่ิน ให,ประชาชนในท,องถ่ินทราบ 
ในท่ีเปFดเผยภายใน 15 วัน นับต้ังแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าว 
และต,องปFดประกาศไว,เปLนระยะเวลาไม�น,อยกว�า 30 วัน โดยอย�างน,อยปGละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปG ถ,าใครอยากจะดูได,ท่ีฝKายนโยบายและแผนเพ่ิมเติม
คะ 
- แจ,งแผนพัฒนาท,องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) แก,ไข (ครั้งท่ี 1/2562) 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ตามท่ีนายกอบต.ทุ�งปรัง ได,แก,ไขแผนพัฒนาท,องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งท่ี 
(ประธานสภาฯ)    1/2562 เม่ือวันท่ี  8  กุมภาพันธ( 2562  โดยมีรายละเอียด คือ แก,ไขปGงบประมาณ 

เพ่ือจัดซ้ือปMlมซัมเมอร(ส ขนาด 1.5 แรงม,า จํานวน 2 ตัว งบประมาณตัวละ 25,000  
บาท และขนาด 2 แรงม,า จํานวน 1 ตัว งบประมาณตัวละ 28,000  บาท จากเดิม
บรรจุในปG 2561 แก,ไขเปLนปG 2562 ซ่ึงวัตถุประสงค(และสาระสําคัญเดิมไม�ได,
เปลี่ยนแปลงไป และยังไม�ได,ดําเนินการจัดซ้ือในปGงบประมาณ พ.ศ.2561 
โดยเปLนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด,วยการจัดทําแผนพัฒนาองค(กร
ปกครองส�วนท,องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข,อ 4 
“การแก,ไข” หมายความว�า การแก,ไขข,อผิดพลาดในแผนพัฒนาท,องถ่ินหรือ
แผนการดําเนินงานให,ถูกต,อง โดยไม�ทําให,วัตถุประสงค(และสาระสําคัญเดิม
เปลี่ยนแปลงไป และข,อ 21 “ การแก,ไขแผนพัฒนาท,องถ่ินเปLนอํานาจของผู,บริหาร
ท,องถ่ิน เม่ือผู,บริหารท,องถ่ินได,เห็นชอบแผนพัฒนาท,องถ่ินท่ีแก,ไขแล,ว ให,ปFด
ประกาศให,ประชาชนทราบโดยเปFดเผยไม�น,อยกว�าสามสิบวันนับแต�วันท่ีผู,บริหาร
ท,องถ่ินเห็นชอบ พร,อมท้ังแจ,งสภาท,องถ่ิน อําเภอและจังหวัดทราบด,วย 
อีกเรื่องให,สมาชิกออกสํารวจไฟฟUาแสงสว�างภายในหมู�บ,านว�าเสียหายอย�างไรบ,าง 
และขอให,มาทําเรื่องเพ่ือขอซ�อมแซ�มละบํารุงทางฝKายกองช�างนะคะ เพ่ือจะได,
ซ�อมแซม มีเรื่องอ่ืนๆใดเพ่ิมเติมอีกไหมคะ ถ,ามีขอเชิญคะ 
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ท่ีประชุม    -ไม�มี- 
 

นางจิราวัลย( แสงใหญ�   เม่ือไม�มีสมาชิกจะหารือในวาระเรื่องอ่ืนๆแล,ว ดิฉันจึงขอขอบคุณท�านสมาชิก  
(ประธานสภาฯ)    ฝKายบริหาร เจ,าหน,าท่ีทุกๆท�านท่ีเข,าร�วมประชุมนะคะ ดิฉันจึงขอปFดประชุมสภา 
    องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปGพ.ศ.2562  
    ขอขอบคุณค�ะ 
      
ปFดประชุมเวลา  12.00  น. 

ลงชื่อ     สุรพล  แก,วทอง    ผู,บันทึกรายงานการประชุม 
              ( นายสุรพล  แก,วทอง) 

เลขานุการสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ประธานสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 

  ข,าพเจ,า สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง  ได,ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค(การบริหาร
ส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปG พ.ศ.2562 วันศุกร( ท่ี 15 กุมภาพันธ( 2562  ณ ห,องประชุมสภา
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง เรียบร,อยแล,วรายงานการประชุมถูกต,องเปLนไปตามมติท่ีประชุมทุกประการ 
 
(ลงชื่อ)             อุษณีย(  แสนทอง  ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางอุษณีย(  แสนทอง) 
สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง หมู�ท่ี 9  
  
(ลงชื่อ)              ธวัช  ฉิมมุสิก   ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายธวัช  ฉิมมุสิก) 
สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง หมู�ท่ี 10  
 
(ลงชื่อ)              สุพจน(  ดําเพ็ง   ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายสุพจน(  ดําเพ็ง) 
สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง หมู�ท่ี 1  
 
 

(ลงชื่อ)      จิราวัลย(  แสงใหญ� 
     (นางสาวจิราวัลย(  แสงใหญ�) 

                                                    ประธานสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
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