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รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป! พ.ศ.2562 

วันพฤหัสบดี ท่ี  18  เมษายน 2562 
ณ ห.องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 

 

ผู.มาประชุม 
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ผู.เข.าร�วมประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
 

นายสันติ พันธวาที 
 

นายก อบต.ทุ�งปรัง 
 

สันติ พันธวาที 
 

 

 
ผู.ขาด-ลา ประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
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นายสุภักดี พรหมคีรี 
นายสรศักด์ิ ศรีทอง 
นางสิริรัตน( วิชัยกุล 
นายธวัช  ฉิมมุสิก 
นายธีรภัทร รูปพร,อม 
นายศุภชัย เพชรเศรษฐ( 
นายสุชาติ  เดชแก,ว 
 

ส.อบต ม.3 
ส.อบต ม.5 
ส.อบต ม.16 
ส.อบต ม.10 
ส.อบต.ม.9 
ส.อบต.ม.14 
ส.อบต.ม.14 

 ลา 
ลา 
ลา 
ลา 
ลา 
ขาด 
ขาด 

 
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  23  คน ซ่ึงครบองค(ประชุม จึงขอเชิญท�านประธานสภาองค(การ

บริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง จุดธูป เทียน เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และเปFดประชุมสภา
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปG พ.ศ.2562       
ขอเรียนเชิญครับ   

                             

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  บัดนี้สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง เข,าร�วมประชุมครบองค(ประชุม
(ประธานสภาฯ)    แล,วดิฉันขอเปFดประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี1  

ประจําปGพ.ศ.2562  ซ่ึงมีระเบียบวาระการประชุมดังต�อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ 
นางจิราวัลย( แสงใหญ�  วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจ,งให,ทราบ 1 เรื่องนะคะ  
(ประธานสภาฯ) คือการแนะนําตัวเจ,าหน,าท่ี ท่ีโอนย,ายมาใหม� 1 ตําแหน�ง คือตําแหน�งนักวิชาการ

จัดเก็บรายได,ชํานาญการ นางจินตนา  มุสิกรักษ(  ขอเชิญเจ,าหน,าท่ีย,ายมาใหม�
พบปะกับสมาชิกค�ะ 
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นางจินตนา  มุสิกรักษ( สวัสดีค�ะ ชื่อนางจินตนา  มุสิกรักษ(  ย,ายมาจากอําเภอเมือง จ.สุราษฎร(ธานีค�ะ  
(นวช.จัดเก็บรายได,) จากตําแหน�งนักวิชาการการเงิน มาเปJนนักวิชาการจัดเก็บรายได, มีอะไรชี้แนะได,

นะค�ะ เปJนคนสิชล หมู�ท่ี 2 ต.เปลี่ยน ขอขอบคุณค�ะ 
 

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  ขอขอบคุณ นางจินตนา  มุสิกรักษ( ท่ีได,เข,ามาอยู� ต.ทุ�งปรัง ก็ยินดีร�วมงานกับท�าน 
(ประธานสภาฯ)   และยินดีกับสมาชิกด,วย ขอขอบคุณค�ะ  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
นางจิราวัลย( แสงใหญ�  รับรองรายงานการประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังสมัยสามัญ สมัย
(ประธานสภาฯ)   ท่ีแรก ประจําปGพ.ศ.2562 วันศุกร( ท่ี 15 กุมภาพันธ( 2562 สมาชิกท่ีได,รับรายงาน 

การประชุมล�วงหน,าแล,ว สมาชิกคงได,เปFดอ�านกันแล,วนะค�ะ ว�ามีข,อบกพร�องหรือ
ผิดประการใดส�วนใดบ,าง ขอเชิญสมาชิกค�ะ  

 

ท่ีประชุม   -ไม�มี- 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ถ,าไม�มีสมาชิกท�านใดจะแก,ไขส�วนใดของรายงานการประชุม ดิฉันจะขอให,รับรอง   
(ประธานสภาฯ)   รายงานการประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยแรก  

ประจําปG พ.ศ.2562 วันศุกร(ท่ี 15  กุมภาพันธ( 2562 ณ ห,องประชุมสภาองค(การ
บริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง นะคะ  

    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 3.1  ขออนุมัติใช.จ�ายเงินสะสม 
 ขอเชิญท�านนายก ช้ีแจงเหตุผลความจําเป:นในการขออนุมัติใช.จ�ายเงินสะสม 

ให.สมาชิกได.รับทราบค�ะ 
 

นายสันติ  พันธวาที  เรียน  ประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท�าน ตามท่ีสํานักพระราชวัง ได ประกาศ
(นายกอบต.)   ให ทราบท่ัวถึงกัน เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯให ตั้งการพระราชพิธี  

บรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลท่ี 10 แห�งราชวงศ5จักรี         ตามพระราชประเพณี เพ่ือความเป7นสวัสดิ
มงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให เป7นท่ีชื่นชมยินดีของประชาชนโดย
ท่ัวถึงกัน จึงให ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว�างวันท่ี 4 – 6 
พฤษภาคม 2562  นั้น ประกอบกับหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี นศ 
0023.1/ว 1211  ลงวันท่ี  26  กุมภาพันธ5  2562 เรื่อง การเตรียมการและ
สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายกองค5การบริหารส�วนตําบลทุ�ง
ปรัง ได พิจารณาแล วเพ่ือเป7นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถือเป7นโอกาส
สําคัญยิ่งท่ีส�วนราชการต�าง ๆ ตลอดถึงพสกนิกรชาวไทย จะได ร�วมกันเตรียมการ
จัดงานการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให สมพระเกียรติ เพ่ือเปJนการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง เห็นควรจัดทําซุ,มเฉลิมพระ
จํานวน 17 ซุ,ม โดยเปJนซุ,มขนาดใหญ� มีฐานกว,างไม�น,อยกว�า 6 เมตร จํานวน 1 
ซุ,ม หน,าสํานักงานอบต.ทุ�งปรัง และเปJนซุ,มขนาดเล็ก มีฐานกว,างไม�น,อยกว�า 2 
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เมตร จํานวน 16 ซุ,มประจําทุกหมู�บ,านในตําบลทุ�งปรัง แต�เนื่องจากงบประมาณใน
การจัดทําซุ,มดังกล�าว  มีไม�เพียงพอจึงขออนุมัติจากสภาฯแห�งนี้เพ่ือขอใช,จ�ายเงิน
สะสมในการจัดทําซุ,มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 17 ซุ,ม รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารท่ีส�งให,สมาชิกก�อนหน,านี้แล,ว  ขอขอบคุณครับ 
 

นางจิราวัลย5  แสงใหญ�  ก�อนท่ีเราจะเข าสู�กระบวนการพิจารณา เปCดอภิปรายสอบถามก็ขอให  ผอ.กองคลัง
(ประธานสภาฯ)   ได มาชีแจงสถานะการเงินการคลังให กับสมาชิกได รับทราบก�อน ว�าจะมียอดเงินจะ 

จ�ายได หรือไม�อย�างไร ขอเชิญ ผอ.กองคลังค�ะ 
 

นางรจนา  ขรัวทองเขียว  เรียนประธานสภาฯและสมาชิกทุกท�านขอชี้แจงให ท่ีประชุมทราบถึงสถานะการเงิน 
(ผอ.กองคลัง)  การคลังของอบต.ทุ�งปรัง ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562 
  รับจริง      42,649,602.82  บาท 
  -รายจ�ายจริง    29,196,247.30       บาท 
    -รายจ�ายอยู�ระหว�างดําเนินการก�อหนี้ 4,320,321.60     บาท 
    เหลือ      9,133,033.92   บาท 
 
    ยอดเงินสะสม     5,023,362.29  บาท 

ยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม   6,524,599.84  บาท 
    -อยู�ระหว�างขออนุมัติตามหนังสือ 
    กองช�างท่ี 77303/305 ลว.4 มี.ค.62 
    จํานวน 10 โครงการ    4,162,000   บาท 

คงเหลือเงินทุนสํารองเงินสะสม   2,362,599.84  บาท 
  
นางจิราวัลย5  แสงใหญ�  ตามท่ี ผอ.กองคลังได แจ งให เรารับทราบแล ว ก็มีเงินสะสมคงเหลือประมาณ 5 
(ประธานสภาฯ)   ล านกว�าบาท ซ่ึงเราจะขอเอามาจ�ายขาดเงินสะสมประมาณ 1.9 ล านบาท  

มีสมาชิกท�านใดจะอภิปรายหรือมีอะไรจะเสนอแนะขอเชิญได นะค�ะ 
 

ท่ีประชุม  ไม�มี 
 

นางจิราวัลย5  แสงใหญ� เม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดจะอภิปรายหรือซักถาม ต�อไปก็ขออนุมัติใช จ�ายเงินสะสม 
ในครั้งนี้นะค�ะ 

 โครงการท่ีขออนุมัติใช จ�ายเงินสะสม 
1.จัดทําซุ,มเฉลิมพระเกียรติพร,อมติดต้ัง(ซุ,มใหญ�) จํานวน 1 ซุ,ม เพ่ือติดต้ัง  
ณ บริเวณหน,าสํานักงานอบต.ทุ�งปรัง งบประมาณ 490,000  บาท  (สี่แสนเก,า
หม่ืนบาทถ,วน)  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน 
หมวดค�าครุภํณฑ( ประเภทค�าครุภัณฑ(อ่ืน ๆ รายละเอียดของซุ,มเฉลิมพระเกียรติ  
มีดังนี้ 
-ขนาดโดยรวมสูง 5.80 เมตร x กว,าง 6.50 เมตร 
-ขนาดของกรอบด,านนอกพระบรมฉายาลักษณ( สูง 4.00 เมตร x กว,าง 2.70 เมตร 
-ขนาดของรูป สูง 2.75 เมตร x  กว,าง 1.45 เมตร 
-ขนาดของฐาน (สูง 1.20 เมตรxกว,าง 6.50 เมตร) 
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-ขนาดของตราสัญลักษณ(วปร. สูง 1.00เมตร 
-ขนาดของปQายทรงพระเจริญ ยาว 4.00 เมตร 
-ขนาดของเสาพานพุ�มเงิน-พุ�มทอง สูง 3.50 เมตร 
-ขนาดของครุฑ กว,าง 0.70 เมตร 
-ขนาดของเทพธิดา สูง 1.80 เมตร 
-ขนาดของเมฆ กว,าง 1.50 เมตร 
-ขนาดของปQายชื่อหน�วยงาน สูง 0.50 เมตร x กว,าง 3.00 เมตร 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ 
 

2. จัดทําซุ,มเฉลิมพระเกียรติพร,อมติดต้ัง(ซุ,มเล็ก) จํานวน 1 ซุ,ม เพ่ือติดต้ัง  
ณ ศาลาประจําหมู�บ,าน หมู�ท่ี 1  
งบประมาณ 89,000  บาท  (แปดหม่ืนเก,าพันบาทถ,วน)  ปรากฏตามแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน หมวดค�าครุภํณฑ( ประเภทค�า
ครุภัณฑ(อ่ืน ๆ รายละเอียดของซุ,มเฉลิมพระเกียรติมีดังนี้ 

    - ขนาดโดยรวมสูง 4.90 เมตร x กว,าง 2.40 เมตร 
    -ขนาดของกรอบด,านนอก สูง 2.60 เมตร x กว,าง 1.60 เมตร 
    -ขนาดของรูป สูง 2.00 เมตร x กว,าง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของฐาน (สูง 1.20 เมตรxกว,าง 2.40 เมตร) 
    -ขนาดของตราสัญลักษณ( วปร.สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของริบบ้ินทรงพระเจริญ ยาว 1.10 เมตร 
    -ขนาดของพานพุ�มเงิน-พุ�มทอง สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของครุฑ กว,าง 0.60 เมตร 
    -ขนาดของปQายซ่ือหน�วยงาน สูง 0.20 เมตร x กว,าง 1.20 เมตร 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ 
 

3.จัดทําซุ,มเฉลิมพระเกียรติพร,อมติดต้ัง(ซุ,มเล็ก) จํานวน 1 ซุ,ม เพ่ือติดต้ัง  
ณ ศาลาประจําหมู�บ,าน หมู�ท่ี 2 งบประมาณ 89,000  บาท  (แปดหม่ืนเก,าพันบาท
ถ,วน)  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค�าครุภํณฑ( ประเภทค�าครุภัณฑ(อ่ืน ๆ รายละเอียดของซุ,มเฉลิมพระเกียรติมี
ดังนี้ 

    -ขนาดโดยรวมสูง 4.90 เมตร x กว,าง 2.40 เมตร 
    -ขนาดของกรอบด,านนอก สูง 2.60 เมตร x กว,าง 1.60 เมตร 
    -ขนาดของรูป สูง 2.00 เมตร x กว,าง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของฐาน (สูง 1.20 เมตรxกว,าง 2.40 เมตร) 
    -ขนาดของตราสัญลักษณ( วปร.สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของริบบ้ินทรงพระเจริญ ยาว 1.10 เมตร 
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    -ขนาดของพานพุ�มเงิน-พุ�มทอง สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของครุฑ กว,าง 0.60 เมตร 
    -ขนาดของปQายซ่ือหน�วยงาน สูง 0.20 เมตร x กว,าง 1.20 เมตร 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ 
 

4.จัดทําซุ,มเฉลิมพระเกียรติพร,อมติดต้ัง(ซุ,มเล็ก) จํานวน 1 ซุ,ม เพ่ือติดต้ัง          
ณ วัดเขาเกียรติ หมู�ท่ี 3 งบประมาณ 89,000  บาท  (แปดหม่ืนเก,าพันบาทถ,วน)  
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน หมวดค�า
ครุภํณฑ( ประเภทค�าครุภัณฑ(อ่ืน ๆ รายละเอียดของซุ,มเฉลิมพระเกียรติมีดังนี้ 

    -ขนาดโดยรวมสูง 4.90 เมตร x กว,าง 2.40 เมตร 
    -ขนาดของกรอบด,านนอก สูง 2.60 เมตร x กว,าง 1.60 เมตร 
    -ขนาดของรูป สูง 2.00 เมตร x กว,าง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของฐาน (สูง 1.20 เมตรxกว,าง 2.40 เมตร) 
    -ขนาดของตราสัญลักษณ( วปร.สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของริบบ้ินทรงพระเจริญ ยาว 1.10 เมตร 
    -ขนาดของพานพุ�มเงิน-พุ�มทอง สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของครุฑ กว,าง 0.60 เมตร 
    -ขนาดของปQายซ่ือหน�วยงาน สูง 0.20 เมตร x กว,าง 1.20 เมตร 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ 
 

5.จัดทําซุ,มเฉลิมพระเกียรติพร,อมติดต้ัง(ซุ,มเล็ก) จํานวน 1 ซุ,ม เพ่ือติดต้ัง  
ณ ศาลาประจําหมู�บ,าน หมู�ท่ี 4 งบประมาณ 89,000  บาท  (แปดหม่ืนเก,าพันบาท
ถ,วน) ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน   
หมวดค�าครุภํณฑ( ประเภทค�าครุภัณฑ(อ่ืน ๆ รายละเอียดของซุ,มเฉลิมพระเกียรติมี
ดังนี้  

    -ขนาดโดยรวมสูง 4.90 เมตร x กว,าง 2.40 เมตร 
    -ขนาดของกรอบด,านนอก สูง 2.60 เมตร x กว,าง 1.60 เมตร 
    -ขนาดของรูป สูง 2.00 เมตร x กว,าง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของฐาน (สูง 1.20 เมตรxกว,าง 2.40 เมตร) 
    -ขนาดของตราสัญลักษณ( วปร.สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของริบบ้ินทรงพระเจริญ ยาว 1.10 เมตร 
    -ขนาดของพานพุ�มเงิน-พุ�มทอง สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของครุฑ กว,าง 0.60 เมตร 
    -ขนาดของปQายซ่ือหน�วยงาน สูง 0.20 เมตร x กว,าง 1.20 เมตร 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ 
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6.จัดทําซุ,มเฉลิมพระเกียรติพร,อมติดต้ัง(ซุ,มเล็ก) จํานวน 1 ซุ,ม เพ่ือติดต้ัง  
ณ ศาลาประจําหมู�บ,าน หมู�ท่ี 5 งบประมาณ 89,000  บาท  (แปดหม่ืนเก,าพันบาท
ถ,วน)  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค�าครุภํณฑ( ประเภทค�าครุภัณฑ(อ่ืน ๆ รายละเอียดของซุ,มเฉลิมพระเกียรติมี
ดังนี้ 

    -ขนาดโดยรวมสูง 4.90 เมตร x กว,าง 2.40 เมตร 
    -ขนาดของกรอบด,านนอก สูง 2.60 เมตร x กว,าง 1.60 เมตร 
    -ขนาดของรูป สูง 2.00 เมตร x กว,าง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของฐาน (สูง 1.20 เมตรxกว,าง 2.40 เมตร) 
    -ขนาดของตราสัญลักษณ( วปร.สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของริบบ้ินทรงพระเจริญ ยาว 1.10 เมตร 
    -ขนาดของพานพุ�มเงิน-พุ�มทอง สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของครุฑ กว,าง 0.60 เมตร 
    -ขนาดของปQายซ่ือหน�วยงาน สูง 0.20 เมตร x กว,าง 1.20 เมตร 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ 
 

7.จัดทําซุ,มเฉลิมพระเกียรติพร,อมติดต้ัง(ซุ,มเล็ก) จํานวน 1 ซุ,ม เพ่ือติดต้ัง  
ณ ศาลาประจําหมู�บ,าน หมู�ท่ี 6 งบประมาณ 89,000  บาท  (แปดหม่ืนเก,าพันบาท
ถ,วน)  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค�าครุภํณฑ( ประเภทค�าครุภัณฑ(อ่ืน ๆ รายละเอียดของซุ,มเฉลิมพระเกียรติมี
ดังนี้ 

    -ขนาดโดยรวมสูง 4.90 เมตร x กว,าง 2.40 เมตร 
    -ขนาดของกรอบด,านนอก สูง 2.60 เมตร x กว,าง 1.60 เมตร 
    -ขนาดของรูป สูง 2.00 เมตร x กว,าง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของฐาน (สูง 1.20 เมตรxกว,าง 2.40 เมตร) 
    -ขนาดของตราสัญลักษณ( วปร.สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของริบบ้ินทรงพระเจริญ ยาว 1.10 เมตร 
    -ขนาดของพานพุ�มเงิน-พุ�มทอง สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของครุฑ กว,าง 0.60 เมตร 
    -ขนาดของปQายซ่ือหน�วยงาน สูง 0.20 เมตร x กว,าง 1.20 เมตร 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ 
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8.จัดทําซุ,มเฉลิมพระเกียรติพร,อมติดต้ัง(ซุ,มเล็ก) จํานวน 1 ซุ,ม เพ่ือติดต้ัง  
ณ ศาลาประจําหมู�บ,าน หมู�ท่ี 7 งบประมาณ 89,000  บาท  (แปดหม่ืนเก,าพันบาท
ถ,วน)  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค�าครุภํณฑ( ประเภทค�าครุภัณฑ(อ่ืน ๆ รายละเอียดของซุ,มเฉลิมพระเกียรติ 
มีดังนี้ 

    -ขนาดโดยรวมสูง 4.90 เมตร x กว,าง 2.40 เมตร 
    -ขนาดของกรอบด,านนอก สูง 2.60 เมตร x กว,าง 1.60 เมตร 
    -ขนาดของรูป สูง 2.00 เมตร x กว,าง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของฐาน (สูง 1.20 เมตรxกว,าง 2.40 เมตร) 
    -ขนาดของตราสัญลักษณ( วปร.สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของริบบ้ินทรงพระเจริญ ยาว 1.10 เมตร 
    -ขนาดของพานพุ�มเงิน-พุ�มทอง สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของครุฑ กว,าง 0.60 เมตร 
    -ขนาดของปQายซ่ือหน�วยงาน สูง 0.20 เมตร x กว,าง 1.20 เมตร 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ 
 

9.จัดทําซุ,มเฉลิมพระเกียรติพร,อมติดต้ัง(ซุ,มเล็ก) จํานวน 1 ซุ,ม เพ่ือติดต้ัง  
ณ สามแยกบ,านปQาลี่หน,าประปา หมู�ท่ี 8 งบประมาณ 89,000  บาท  (แปดหม่ืน
เก,าพันบาทถ,วน)  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป         
งบลงทุน หมวดค�าครุภํณฑ( ประเภทค�าครุภัณฑ(อ่ืน ๆ รายละเอียดของซุ,มเฉลิม
พระเกียรติมีดังนี้ 

    -ขนาดโดยรวมสูง 4.90 เมตร x กว,าง 2.40 เมตร 
    -ขนาดของกรอบด,านนอก สูง 2.60 เมตร x กว,าง 1.60 เมตร 
    -ขนาดของรูป สูง 2.00 เมตร x กว,าง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของฐาน (สูง 1.20 เมตรxกว,าง 2.40 เมตร) 
    -ขนาดของตราสัญลักษณ( วปร.สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของริบบ้ินทรงพระเจริญ ยาว 1.10 เมตร 
    -ขนาดของพานพุ�มเงิน-พุ�มทอง สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของครุฑ กว,าง 0.60 เมตร 
    -ขนาดของปQายซ่ือหน�วยงาน สูง 0.20 เมตร x กว,าง 1.20 เมตร 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ 
 

10.จัดทําซุ,มเฉลิมพระเกียรติพร,อมติดต้ัง(ซุ,มเล็ก) จํานวน 1 ซุ,ม เพ่ือติดต้ัง  
ณ ศาลาประจําหมู�บ,าน หมู�ท่ี 9 งบประมาณ 89,000  บาท  (แปดหม่ืนเก,าพันบาท
ถ,วน)  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค�าครุภํณฑ( ประเภทค�าครุภัณฑ(อ่ืน ๆ รายละเอียดของซุ,มเฉลิมพระเกียรติ 
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มีดังนี้ 
    -ขนาดโดยรวมสูง 4.90 เมตร x กว,าง 2.40 เมตร 
    -ขนาดของกรอบด,านนอก สูง 2.60 เมตร x กว,าง 1.60 เมตร 
    -ขนาดของรูป สูง 2.00 เมตร x กว,าง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของฐาน (สูง 1.20 เมตรxกว,าง 2.40 เมตร) 
    -ขนาดของตราสัญลักษณ( วปร.สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของริบบ้ินทรงพระเจริญ ยาว 1.10 เมตร 
    -ขนาดของพานพุ�มเงิน-พุ�มทอง สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของครุฑ กว,าง 0.60 เมตร 
    -ขนาดของปQายซ่ือหน�วยงาน สูง 0.20 เมตร x กว,าง 1.20 เมตร 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ 
 

11.จัดทําซุ,มเฉลิมพระเกียรติพร,อมติดต้ัง(ซุ,มเล็ก) จํานวน 1 ซุ,ม เพ่ือติดต้ัง  
ณ ศาลาประจําหมู�บ,าน หมู�ท่ี 10 งบประมาณ 89,000  บาท  (แปดหม่ืนเก,าพัน
บาทถ,วน)  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน 
หมวดค�าครุภํณฑ( ประเภทค�าครุภัณฑ(อ่ืน ๆ รายละเอียดของซุ,มเฉลิมพระเกียรติ 
มีดังนี้ 

    -ขนาดโดยรวมสูง 4.90 เมตร x กว,าง 2.40 เมตร 
    -ขนาดของกรอบด,านนอก สูง 2.60 เมตร x กว,าง 1.60 เมตร 
    -ขนาดของรูป สูง 2.00 เมตร x กว,าง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของฐาน (สูง 1.20 เมตรxกว,าง 2.40 เมตร) 
    -ขนาดของตราสัญลักษณ( วปร.สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของริบบ้ินทรงพระเจริญ ยาว 1.10 เมตร 
    -ขนาดของพานพุ�มเงิน-พุ�มทอง สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของครุฑ กว,าง 0.60 เมตร 
    -ขนาดของปQายซ่ือหน�วยงาน สูง 0.20 เมตร x กว,าง 1.20 เมตร 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ 
 

12.จัดทําซุ,มเฉลิมพระเกียรติพร,อมติดต้ัง(ซุ,มเล็ก) จํานวน 1 ซุ,ม เพ่ือติดต้ัง  
ณ ศาลาประจําหมู�บ,าน หมู�ท่ี 11 งบประมาณ 89,000  บาท  (แปดหม่ืนเก,าพัน
บาทถ,วน)  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป   งบลงทุน 
หมวดค�าครุภํณฑ( ประเภทค�าครุภัณฑ(อ่ืน ๆ รายละเอียดของซุ,มเฉลิมพระเกียรติ 
มีดังนี้ 

    -ขนาดโดยรวมสูง 4.90 เมตร x กว,าง 2.40 เมตร 
    -ขนาดของกรอบด,านนอก สูง 2.60 เมตร x กว,าง 1.60 เมตร 
    -ขนาดของรูป สูง 2.00 เมตร x กว,าง 1.00 เมตร 
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    -ขนาดของฐาน (สูง 1.20 เมตรxกว,าง 2.40 เมตร) 
    -ขนาดของตราสัญลักษณ( วปร.สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของริบบ้ินทรงพระเจริญ ยาว 1.10 เมตร 
    -ขนาดของพานพุ�มเงิน-พุ�มทอง สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของครุฑ กว,าง 0.60 เมตร 
    -ขนาดของปQายซ่ือหน�วยงาน สูง 0.20 เมตร x กว,าง 1.20 เมตร 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ 
 

13.จัดทําซุ,มเฉลิมพระเกียรติพร,อมติดต้ัง(ซุ,มเล็ก) จํานวน 1 ซุ,ม เพ่ือติดต้ัง  
ณ ศาลาประจําหมู�บ,าน หมู�ท่ี 12 งบประมาณ 89,000  บาท  (แปดหม่ืนเก,าพัน
บาทถ,วน)  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป   งบลงทุน 
หมวดค�าครุภํณฑ( ประเภทค�าครุภัณฑ(อ่ืน ๆ รายละเอียดของซุ,มเฉลิมพระเกียรติ 
มีดังนี้ 

    -ขนาดโดยรวมสูง 4.90 เมตร x กว,าง 2.40 เมตร 
    -ขนาดของกรอบด,านนอก สูง 2.60 เมตร x กว,าง 1.60 เมตร 
    -ขนาดของรูป สูง 2.00 เมตร x กว,าง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของฐาน (สูง 1.20 เมตรxกว,าง 2.40 เมตร) 
    -ขนาดของตราสัญลักษณ( วปร.สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของริบบ้ินทรงพระเจริญ ยาว 1.10 เมตร 
    -ขนาดของพานพุ�มเงิน-พุ�มทอง สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของครุฑ กว,าง 0.60 เมตร 
    -ขนาดของปQายซ่ือหน�วยงาน สูง 0.20 เมตร x กว,าง 1.20 เมตร 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ 
 

14.จัดทําซุ,มเฉลิมพระเกียรติพร,อมติดต้ัง(ซุ,มเล็ก) จํานวน 1 ซุ,ม เพ่ือติดต้ัง  
ณ ศาลาประจําหมู�บ,าน หมู�ท่ี 13 งบประมาณ 89,000  บาท  (แปดหม่ืนเก,าพัน
บาทถ,วน)  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป   งบลงทุน 
หมวดค�าครุภํณฑ( ประเภทค�าครุภัณฑ(อ่ืน ๆ รายละเอียดของซุ,มเฉลิมพระเกียรติ 
มีดังนี้ 

    -ขนาดโดยรวมสูง 4.90 เมตร x กว,าง 2.40 เมตร 
    -ขนาดของกรอบด,านนอก สูง 2.60 เมตร x กว,าง 1.60 เมตร 
    -ขนาดของรูป สูง 2.00 เมตร x กว,าง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของฐาน (สูง 1.20 เมตรxกว,าง 2.40 เมตร) 
    -ขนาดของตราสัญลักษณ( วปร.สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของริบบ้ินทรงพระเจริญ ยาว 1.10 เมตร 
    -ขนาดของพานพุ�มเงิน-พุ�มทอง สูง 1.00 เมตร 



11 

    -ขนาดของครุฑ กว,าง 0.60 เมตร 
    -ขนาดของปQายซ่ือหน�วยงาน สูง 0.20 เมตร x กว,าง 1.20 เมตร 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ 
 

15.จัดทําซุ,มเฉลิมพระเกียรติพร,อมติดต้ัง(ซุ,มเล็ก) จํานวน 1 ซุ,ม เพ่ือติดต้ัง  
ณ ศาลาประจําหมู�บ,าน หมู�ท่ี 14 งบประมาณ 89,000  บาท  (แปดหม่ืนเก,าพัน
บาทถ,วน)  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป   งบลงทุน 
หมวดค�าครุภํณฑ( ประเภทค�าครุภัณฑ(อ่ืน ๆ รายละเอียดของซุ,มเฉลิมพระเกียรติ 
มีดังนี้ 

    -ขนาดโดยรวมสูง 4.90 เมตร x กว,าง 2.40 เมตร 
    -ขนาดของกรอบด,านนอก สูง 2.60 เมตร x กว,าง 1.60 เมตร 
    -ขนาดของรูป สูง 2.00 เมตร x กว,าง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของฐาน (สูง 1.20 เมตรxกว,าง 2.40 เมตร) 
    -ขนาดของตราสัญลักษณ( วปร.สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของริบบ้ินทรงพระเจริญ ยาว 1.10 เมตร 
    -ขนาดของพานพุ�มเงิน-พุ�มทอง สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของครุฑ กว,าง 0.60 เมตร 
    -ขนาดของปQายซ่ือหน�วยงาน สูง 0.20 เมตร x กว,าง 1.20 เมตร 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ 
 

16.จัดทําซุ,มเฉลิมพระเกียรติพร,อมติดต้ัง(ซุ,มเล็ก) จํานวน 1 ซุ,ม เพ่ือติดต้ัง  
ณ ศาลาประจําหมู�บ,าน หมู�ท่ี 15 งบประมาณ 89,000  บาท  (แปดหม่ืนเก,าพัน
บาทถ,วน)  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป   งบลงทุน 
หมวดค�าครุภํณฑ( ประเภทค�าครุภัณฑ(อ่ืน ๆ รายละเอียดของซุ,มเฉลิมพระเกียรติ 
มีดังนี้ 

    -ขนาดโดยรวมสูง 4.90 เมตร x กว,าง 2.40 เมตร 
    -ขนาดของกรอบด,านนอก สูง 2.60 เมตร x กว,าง 1.60 เมตร 
    -ขนาดของรูป สูง 2.00 เมตร x กว,าง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของฐาน (สูง 1.20 เมตรxกว,าง 2.40 เมตร) 
    -ขนาดของตราสัญลักษณ( วปร.สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของริบบ้ินทรงพระเจริญ ยาว 1.10 เมตร 
    -ขนาดของพานพุ�มเงิน-พุ�มทอง สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของครุฑ กว,าง 0.60 เมตร 
    -ขนาดของปQายซ่ือหน�วยงาน สูง 0.20 เมตร x กว,าง 1.20 เมตร 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ 
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17.จัดทําซุ,มเฉลิมพระเกียรติพร,อมติดต้ัง(ซุ,มเล็ก) จํานวน 1 ซุ,ม เพ่ือติดต้ัง  
ณ ศาลาประจําหมู�บ,าน หมู�ท่ี 16 งบประมาณ 89,000  บาท  (แปดหม่ืนเก,าพัน
บาทถ,วน)  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป   งบลงทุน 
หมวดค�าครุภํณฑ( ประเภทค�าครุภัณฑ(อ่ืน ๆ รายละเอียดของซุ,มเฉลิมพระเกียรติ 
มีดังนี้ 

    -ขนาดโดยรวมสูง 4.90 เมตร x กว,าง 2.40 เมตร 
    -ขนาดของกรอบด,านนอก สูง 2.60 เมตร x กว,าง 1.60 เมตร 
    -ขนาดของรูป สูง 2.00 เมตร x กว,าง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของฐาน (สูง 1.20 เมตรxกว,าง 2.40 เมตร) 
    -ขนาดของตราสัญลักษณ( วปร.สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของริบบ้ินทรงพระเจริญ ยาว 1.10 เมตร 
    -ขนาดของพานพุ�มเงิน-พุ�มทอง สูง 1.00 เมตร 
    -ขนาดของครุฑ กว,าง 0.60 เมตร 
    -ขนาดของปQายซ่ือหน�วยงาน สูง 0.20 เมตร x กว,าง 1.20 เมตร 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ 
 
นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  รวมขออนุมัติใช,จ�ายเงินสะสมในครั้งนี้  จํานวน  17  โครงการ  เปJนจํานวนเงิน  
(ประธานสภาฯ)   1,914,000  บาท  ซ่ึงสมาชิกท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให,ใช,จ�ายเงินสะสมด,วยเสียง 

เห็นชอบ 20 เสียง  ไม�เห็นขอบ ไม�มี  งดออกเสียง  3 เสียง 
 

3.2  ขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 
นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ตามท่ีองค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ได ประกาศใช ข อบัญญัติองค5การบริหาร 

(ประธานสภาฯ) ส�วนตําบล   ทุ�งปรัง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2562 
เม่ือวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2561 นั้น 
ด วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความประสงค5ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ�ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากเกณฑ5ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5 ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ 
ณ วันท่ี  15 มีนาคม 2562 มีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงไปจากคําชี้แจง
งบประมาณรายจ�าย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2562 หน า:17/36 ซ่ึงใช ตาม
เกณฑ5ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5 ประจําปK พ.ศ.
2561 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
เครื่องคอมพิวเตอรโน�ตบุ�ก สําหรับงานสํานักงาน 
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบ   ลงทุน 
หมวดรายจ�าย  ค�าครุภัณฑ5 
ประเภทรายจ�าย  ครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5 
โครงการ/กิจกรรม เครื่องคอมพิวเตอร5โน ตบุQก สําหรับงานสํานักงาน 
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งบประมาณท่ีได รับอนุมัติ 80,000  บาท ปรากฏในหน า:17/36 
    รายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณเดิม 
    เพ่ือจ�ายเป7นค�าจัดซ้ือ เครื่องคอมพิวเตอร5โน ตบุQก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน  

5 เครื่อง สําหรับศูนย5พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

    - มีหน�วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม�น อยกว�า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน  
1 หน�วย โดยมีคุณลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่งหรือดีกว�า ดังนี้ 
1. ในกรณีท่ีมีหน�วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม�น อยกว�า 2 MB ต อง
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น อยกว�า 2.5 GHz และมีหน�วยประมวลผล
ด านกราฟCก (Graphics Processing Unit) ไม�น อยกว�า 6 แกน หรือ 
2. ในกรณีท่ีมีหน�วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม�น อยกว�า 3 MB ต อง
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น อยกว�า 2.4 GHz  

        - มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว�า ขนาดไม�น อยกว�า 4 GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม�น อยกว�า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม�น อยกว�า 120 GB จํานวน 1 หน�วย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม�น อยกว�า 1,366×768 Pixel และมีขนาดไม�
น อยกว�า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว�า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวน 1 หน�วย 

        - มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�าไม�น อยกว�า 3 ช�อง 
        - มีช�องเชื่อมต�อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม�น อยกว�า 1 ช�อง 

- มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว�า จํานวนไม�น อยกว�า 1 ช�อง 

        - สามารถใช งานได ไม�น อยกว�า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
- เป7นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย.
2559 
- เป7นไปตามแผนพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท องถ่ินสี่ปK (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี2 หน าท่ี 38 ลําดับท่ี 3 
- ตามเกณฑ5ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5 ประจําปK 
พ.ศ.2561 

    รายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลงใหม) 
    เพ่ือจ�ายเป7นค�าจัดซ้ือ เครื่องคอมพิวเตอร5โน ตบุQก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน  

5 เครื่อง สําหรับศูนย5พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น อยกว�า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น อยกว�า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได ในกรณีท่ีต องใช ความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน 1 
หน�วย 
- หน�วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน�วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม�น อยกว�า 4 MB 

        -  มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว�า ขนาดไม�น อยกว�า 4 GB 
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- มีหน�วยจัดเก็บข อมูล ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�น อยกว�า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม�น อยกว�า 120 GB จํานวน 1 หน�วย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม�น อยกว�า 1,366 × 768 Pixel และมีขนาด
ไม�น อยกว�า 12 นิ้ว 

        - มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�า ไม�น อยกว�า 3 ช�อง 
        - มีช�องเชื่อมต�อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม�น อยกว�า 1 ช�อง 

- มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว�า จํานวนไม�น อยกว�า 1 ช�อง 
- สามารถใช งานได ไม�น อยกว�า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
- เป7นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย.
2559 
- เป7นไปตามแผนพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท องถ่ินสี่ปK (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี2 หน าท่ี 38 ลําดับท่ี 3 
- ตามเกณฑ5ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5 ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 

 ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เปJนการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะราคาไม�ได,
เปลี่ยนแปลง แต�เปJนการเปลี่ยนตามเกณฑ(ราคากลางราชการ ไม�ทราบสมาชิกท�าน
ใดมีข,อสงสัยในส�วนนี้บ,างไหมค�ะ 

 

ท่ีประชุม -ไม�มี- 
 

นางจิราวัลย( แสงใหญ� ถ,าไม�มีสมาชิกท�านใดสงสัย หรือ แก,ไขส�วนใด ดิฉันจะขอมติในท่ีประชุมแห�งนี้ 
(ประธานสภาฯ) สมาชิกท�านใดเห็นชอบให,มีการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ขอ

เสียงยกมือด,วยนะค�ะ 
 

ท่ีประชุม เห็นชอบ 19 เสียง 
ไม�เห็นชอบ – เสียง 
งดออกเสียง 4 เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ(ถ.ามี) 
นางจิราวัลย( แสงใหญ�   เรื่องแจ,งประกาศใช,แผนพัฒนาท,องถ่ิน พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง)
(ประธานสภาฯ)   ครั้งท่ี 4/2562 เพ่ือท่ีประชุมรับเพ่ือทราบ 

ตามท่ีสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ได,ให,ความเห็นชอบร�าง
แผนพัฒนาท,องถ่ินสี่ปG (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
4/2562) ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ( 2562 
นั้น บัดนี้ผู,บริหารองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ได,อนุมัติและประกาศใช,แผน
ดังกล�าวแล,ว ตามประกาศองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ( 
2562 ซ่ึงเปJนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด,วยการจัดทําแผนพัฒนา
ท,องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข,อท่ี 24 (หมวดท่ี 5 
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การนําแผนพัฒนาท,องถ่ินไปปฏิบัติ) กําหนดให,ผู,บริหารท,องถ่ินประกาศใช,
แผนพัฒนาท,องถ่ินท่ีอนุมัติแล,ว และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ,งสภาท,องถ่ิน 
คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค(การบริหารส�วนจังหวัด อําเภอ 
หน�วยท่ีเก่ียวข,อง และประกาศให,ประชาชนในท,องถ่ินทราบโดยท่ัวถึงกันภายในสิบ
ห,าวันนับแต�วันท่ีประกาศ โดยเปFดเผยไปน,อยกว�าสามสิบวัน 

เพ่ือทราบอีกครั้งหนึ่งค�ะ ซ่ึงท่ีเปลี่ยนแปลงคือท่ีอ�านบัตรอเนกประสงค(
และโครงการปลอดโรคปลอดภัย(พิษสุนัขบ,า)ของสาธารณสุข สมาชิกท�านใดจะ
หารือเพ่ิมเติมอีกขอเชิญได,เลยค�ะ 

 

นายสมโชค ปานสังข(  กราบเรียนท�านประธาน ท�านนายก กระผมว�าโครงการทุกโครงการท่ีอนุมัติแล,ว จะ
(ส.อบต.ม.12)   เปJนถมหลุมบ�อหรือถนนคอนกรีตให,เร�ง เพราะฝนจะตกอีกแล,ว และให,ช�างไปดู 

ประปาหมู�บ,าน หมู�ท่ี 12 ว�ามันเสื่อมหรือเสียน้ําไม�ไหล ชาวบ,านเดือดร,อน ผมจึง
ขอฝากท�านประธานและท�านนายกแค�นี้ครับ 

 

นายวีระศักด์ิ สิงห(สามารถ กราบเรียนท�านประธาน ท�านนายก และเพ่ือนๆสมาชิกผู,ทรงเกียรติทุกท�าน 
(ส.อบต.ม.4)  กระผมวีระศักด์ิ สิงห(สามารถ ส.อบต.ม.4 อยากปรึกษาท�านประธาน ผ�านไปยัง

ผู,บริหารนะครับ สืบเนื่องปGท่ีผ�านมา เกิดอุทกภัยท่ีมีผลกระทบกับพ้ืนท่ีโดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีชายฝWXงริมคลอง ม.1-ม.2-ม.3ม.4 ขอฝากผู,บริหารแก,ไขเพ่ือจะบรรเทา เช�น 
ช�วงล�างสะพานทางไปวัดถํ้าเทียนถวาย จะได,แก,ไขบรรเทาได,ระดับหนึ่ง ส�วนท่ีหนัก
ก็ว�าไปตามงบประมาณท่ีเรามีอยู�หวังว�ากองช�างคงจะรับทราบดีแล,ว และอีกเรื่อง 
เรื่องประปาหมู�บ,าน หมู�ท่ี 4 ก็ได,ก�อสร,างมาหลาย 10 ปGมาแล,ว เปJนลูกแรกและลูก
เดียว ยังใช,ได,ดีอยู� ซ่ึงมีบางครั้งมีการเสียบ,าง ผมเปJนประธานก็ดูแลอยู�สามารถ
แก,ไขและใช,การได, ทุกปGผมทํารายรับ-รายจ�ายส�งมายัง อบต. ในการซ�อมแซมก็
สามารถช�วยเหลือตัวเองได,อยู� และอยากหารือ เหตุการณ(ข,างหน,า ถ,าเปJนไปได,
อยากจะขอเพ่ิมเติมอีกสักลูกหนึ่ง ซ่ึงพ้ืนท่ีในการขุดเจาะและก�อสร,างจะอุทิศเปJน
พ้ืนท่ีของกระผมเอง ขอฝากท�านประธานและผู,บริหารด,วย เพราะปWญหาเรื่องน้ํา
เปJนปWญหาหลัก ขอให,ท�านดูแลและขอฝากด,วย ขอฝากแค�นี้ครับ 

 

นายจิราวัลย( แสงใหญ� เม่ือได,พูดถึงเรื่องนี้ ในส�วนหมู�ท่ี 16,5,7 ได,เสนอแนวคิดหลายๆท�านหลายๆ 
(ประธานสภาฯ) หน�วยงาน ในพ้ืนท่ีม.5,7 มีพ้ืนท่ีพรุจระเข,ไข�อยู�เปJนแหล�งน้ําดิบขนาดใหญ� ไม�ทราบ

ว�า ต,องการให, อบต.ทุ�งปรัง นําน้ําส�วนนี้มาใช,ทําเปJนประปาผิวดิน ซ่ึงสามารถด่ืม
กินได,สมารถใช,คลอบคลุมได, ม.7,ม.5,ม.16 น�าจะเปJนประโยชน(ต�อชุมชนได, ขอ
ฝากฝYายบริหารช�วยผลักดันทําประปาผิวดินเข,าสู�หน�วยอ่ืนข้ึนไป ขอฝากในส�วนนี้
ด,วย ขอบคุณมากค�ะ 

 

นางจิราวรรณ จิตเขม,น  กราบเรียนท�านประธานสภาฯ ฝYายบริหารและเพ่ือนสมาชิกดิฉันจิราวรรณ  
(ส.อบต.ม.15) จิตเขม,น ส.อบต.ม.15 ดิฉันก็ขอปรึกษาเรื่องน้ําเช�นกันค�ะ ม.15 มีปWญหาทุกฤดู

ไม�ใช�เฉพาะฤดูแล,ง เพราะมีราษฎรมีเพ่ิมข้ึนมาหลายหลังแล,ว ประปามีอยู�จุดเดียว 
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และตอนนี้น้ําไม�มีเลย ถ,าเปJนไปได,ก็ขอฝากว�าให,มีประปาหมู�ท่ี 15 สักอีกจุดเพ่ือ
รองรับปWญหาน้ําท่ีเกิดข้ึน ขอขอบคุณค�ะ 

 

นายสันติ พันธวาธี เรียนท�านประธาน ผ�านไปยังสมาชิกท่ีเคารพรักทุกท�าน ของ ม.4 ตลิ่งพังอยู�หลาย 
(นายกอบต.) จุดและมีปWญหาอยู�บ,างซ่ึงผมให,ช�างเข,าไปดูแล,ว เราจะจ�ายเงินท่ีเหลือข,อบัญญัติ 

อาจจะเปJนปลายปG ขอให,สมาชิกเข,าใจเรื่องงบประมาณนะครับ จะพยายาม
กระจายไปทุกหมู�บ,าน ขอดูความจําเปJนทุกท�านนะครับ เรื่องประปาในแผนพัฒนา
ใส�ไว,ทุกปG สําคัญอยู�ท่ีการอุทิศท่ีดิน ถ,าท�านมีท่ีดินก็อุทิศมาเลยเรื่องประปาผมจะ
พยายามหามาจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ได,ทุกปG ปGละ 5 ถึง 6 ลูกถ,ามีพ้ืนท่ี แล,วก็
สามารถจะก�อสร,างได, ปGนี้งบอุดหนุนเราได,ถนนสายหน,ากองร,อย เก,าล,านกว�าบาท 
ซ่ึงเปJนงบท่ีใหญ�พอสมควร ขอให,ท�าสมาชิกสํารวจจุดอุทิศพ้ืนท่ีมาผมจะพยายามหา
งบประมาณให, ถ,าไม�มีงบของ อบต. ก็สามารถแยกได,บ,างถ,ามีความจําเปJน ขอฝาก
สมาชิกทุกท�านถ,ามีปWญหาขอให,ทําหนังสือมาเลย ผมจะให,เจ,าหน,าท่ีลงไปดู ขอให,
ประสานมาเพ่ือจะได,ทํางานร�วมกัน เรื่องไฟฟQาท่ีจะใช,เพ่ือก�อสร,างประปาและใช,ใน
การผลิตน้ําประปา ซ่ึงเรื่องนี้จะเรื่องของผู,รับเหมาประปาท่ีอยู�พร,อมกันใน
งบประมาณ และในการอุทิศเปJนสัก 2-3 จุด เผื่อแห�งไหนไม�มีน้ําเราจะเลื่อนเจาะ
อีกแห�งได,ครับ ขอขอบคุณครับ 

 

นางจิราวัลย( แสงใหญ� มีสมาชิกท�านใดจะหารือ หรือซักถามอะไรอีกไหมค�ะ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุม -ไม�มี- 
 
นางจิราวัลย( แสงใหญ�  เม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดจะหารือ หรือซักถามอะไรแล,ว ดิฉันจึงขอปFดประชุม สภา

องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปG พ.ศ.2562  
ขอขอบคุณสมาชิกและเจ,าหน,าท่ีฝYายบริหารด,วย ขอขอบคุณค�ะ  
 

 
ปFดประชุมเวลา  12.00  น. 

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

เลขานุการสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



17 

 
เรียน  ประธานสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 

  ข,าพเจ,า สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง  ได,ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค(การบริหาร
ส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําปG พ.ศ.2562 วันพฤหัสบดี ท่ี 18 เมษายน 2562  ณ ห,องประชุมสภา
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง เรียบร,อยแล,วรายงานการประชุมถูกต,องเปJนไปตามมติท่ีประชุมทุกประการ 
 
(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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