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รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป# พ.ศ.2562 

วันอังคาร ท่ี  30  เมษายน 2562 
ณ ห.องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 

 

ผู.มาประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� 
นายดุสิต  เกตุแก,ว 
นายสุรพล  แก,วทอง 
นายสมโชค ปานสังข( 
นายวิจิตร พรหมอนุมัติ 
นางสิริรัตน( วิชัยกุล 
นางจิราวรรณ จิตเขม,น 
นายสุธน แก,วช�วย 
นายสุภักดี พรหมคีรี 
นายเจริญ  เพชรรับแจ,ง 
นายธวัช  ฉิมมุสิก 
นายเทพประสิทธิ์ ศรีสว�าง 
นายสมชาย ดําแก,ว 
นายศุภชัย เพชรเศรษฐ( 
นายสุพจน(  ดําเพ็ง 
นางอุษณีย( แสนทอง 
นายเลบ มะหมัด 
นายอาคม ใจอารีย( 
นายธีรภัทร รูปพร,อม 
นายมนตรี ขุนจิตร 
นายสรศักด์ิ ศรีทอง 
นายประทีป  วิบูลย(ศิลป> 
นายเจนวิทย( แสนภักดี 

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

จิราวัลย(  แสงใหญ� 
ดุสิต  เกตุแก,ว 
สุรพล  แก,วทอง 
สมโชค ปานสังข( 
วิจิตร พรหมอนุมัติ 
สิริรัตน( วิชัยกุล 
จิราวรรณ จิตเขม,น 
สุธน แก,วช�วย 
สุภักดี พรหมคีรี 
เจริญ  เพชรรับแจ,ง 
ธวัช  ฉิมมุสิก 
เทพประสิทธิ์ ศรีสว�าง 
สมชาย ดําแก,ว 
ศุภชัย เพชรเศรษฐ( 
สุพจน(  ดําเพ็ง 
อุษณีย( แสนทอง 
เลบ มะหมัด 
อาคม ใจอารีย( 
ธีรภัทร รูปพร,อม 
มนตรี ขุนจิตร 
สรศักด์ิ ศรีทอง 
ประทีป  วิบูลย(ศิลป> 
เจนวิทย( แสนภักดี 
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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 
รองนายก อบต.ทุ�งปรัง 

สันติ พันธวาที 
พสิษฐ( พรหมคีรี 

 

 
ผู.ขาด-ลา ประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5 
6. 
7. 
 

นายธีระวัติ ดําแก,ว 
นายวีระศักด์ิ สิงห(สามารถ 
นายวิชิตพงค( พรหมคีรี 
นายวัชรินทร( อินทร(คํา 
นายวสันต( จันทร(ลอย 
นายสุชาติ เดชแก,ว 
นายวีระพันธ( ณ นคร 

ส.อบต ม.3 
ส.อบต ม.4 
ส.อบต ม.6 
ส.อบต ม.6 
ส.อบต.ม.10 
ส.อบต.ม.14 
ส.อบต.ม.15 

 ขาด 
ขาด 
ขาด 
ขาด 
ขาด 
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 ครั้งท่ี 2 ประจําปG พ.ศ.
2562 ขอเรียนเชิญครับ   

                             

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

ครั้งท่ี 2 ประจําปGพ.ศ.2562  ซ่ึงมีระเบียบวาระการประชุมดังต�อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ 
 -ไม�มี-  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
นางจิราวัลย( แสงใหญ� รับรองรายงานการประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัย 
(ประธานสภาฯ) สามัญวิสามัญ   สมัยท่ี 1 ประจําปGพ.ศ.2562 วันพฤหัสบดี ท่ี 18 เมษายน 2562 

สมาชิกท่ีได,รับรายงานการประชุมล�วงหน,าแล,ว สมาชิกคงได,เปFดอ�านกันแล,วนะค�ะ 
ว�ามีข,อบกพร�องหรือผิดประการใดส�วนใดบ,าง ขอเชิญสมาชิกค�ะ  
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ท่ีประชุม   -ไม�มี- 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� ถ,าไม�มีสมาชิกท�านใดจะขอแก,ไขส�วนท่ีผิดพลาดของรายงานการประชุม 
(ประธานสภาฯ) ดิฉันจะขอให,รับรองรายงานการประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง  

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี1 ครั้งท่ี 1 วันพฤหัสบดี ท่ี 18  กุมภาพันธ( 2562  
ณ ห,องประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง นะคะ  

    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 3.1  ขออนุมัติโอนงบประมาณไปจ�ายเป:นรายการใหม� 
นางจิราวัลย�  แสงใหญ� ตามหนังสืออําเภอสิชล ท่ี นศ 0023.27/996  ลงวันท่ี  24  เมษายน  2562  

เรื่อง การจัดทําซุ)มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562 และอําเภอสิชลได)มอบหมายให)องค3การบริหารส4วนตําบลทุ4งปรังดําเนินการ
จัดซุ)มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน)าท่ีว4าการอําเภอสิชล 
แต4องค3การบริหารส4วนตําบลทุ4งปรัง ไม4ได)ต้ังงบประมาณรายจ4ายในการจัดทําซุ)ม
เฉลิมพระเกียรติไว)ในข)อบัญญัติงบประมาณรายจ4าย ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 
2562  

สํานักงานปลัด องค3การบริหารส4วนตําบลทุ4งปรัง จึงขอโอนงบประมาณรายจ4าย
ประจําป:งบประมาณ 2562 ไปต้ังจ4ายเป=นรายการใหม4 ดังนี้  

ขออนุมัติโอนลดจํานวน  2  รายการ 
    1. ด)านบริหารท่ัวไป  
    แผนงาน  งานบริหารงานท่ัวไป  
    งาน  งานบริหารท่ัวไป 
    หมวดรายจ4าย ค4าใช)สอย 

ประเภทรายจ4าย รายจ4ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม4เข)าลักษณะรายจ4าย  
                     หมวดอ่ืนๆ 

    โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรท)องถ่ิน ผู)นําชุมชน และประชาคม 
  รายการ  เพ่ือจ4ายเป=นค4าใช)จ4ายในการดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
    บุคลากรท)องถ่ิน ผู)นําชุมชนและประชาคมฯลฯ 
    งบประมาณต้ังไว) จํานวน 300,000.-บาท ขณะนี้คงเหลือ 300,000  บาท 

โอนลด             จํานวน 300,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
  จํานวน - บาท  
 

    2. ด)านบริหารท่ัวไป  
    แผนงาน  งานบริหารงานท่ัวไป  
    งาน  งานบริหารท่ัวไป 
    หมวดรายจ4าย เงินเดือน(ฝIายประจํา) 
    ประเภทรายจ4าย เงินเดือนพนักงาน 
  รายการ  เพ่ือจ4ายเป=นเงินเดือนให)แก4พนักงานส4วนตําบลของสํานักงานปลัด 
    องค3การบริหารส4วนตําบล 
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งบประมาณต้ังไว) จํานวน 4,142,000.-บาท ขณะนี้คงเหลือ 2,147,810  บาท 
โอนลด             จํานวน 190,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
     จํานวน 1,957, 810 บาท 

 

    ขออนุมัติโอนไปตั้งจ�ายเป�นรายการใหม� จํานวน 1 รายการ  
    1. ด)านบริหารท่ัวไป  
    แผนงาน  งานบริหารท่ัวไป 
    งาน  บริหารท่ัวไป 
    หมวดรายจ4าย ค4าครุภัณฑ3 
    ประเภทรายจ4าย  ครุภัณฑ3อ่ืน 
    รายการ  เพ่ือจ4ายเป=นค4าจ)างจัดทําซุ)มเฉลิมพระเกียรติพร)อมติดต้ัง  
      จํานวน 1 ซุ)ม 
    งบประมาณท่ีตั้งไว)   จํานวน -    บาท ขณะนี้คงเหลือ -   บาท  
    โอนเพ่ิม               จํานวน 490,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
         490,000 บาท  
    ขอเชิญนายกชี้แจงเหตุผลและความจําเป=นขอเชิญค4ะ 
 

นายสันติ  พันธวาที  ตามท่ีองค3การบริหารส4วนตําบลทุ4งปรัง ได)ประกาศใช)ข)อบัญญัติงบประมาณ 
(นายกอบต.)  รายจ4าย ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปแล)ว แต4เนื่องด)วยงบประมาณ

รายจ4ายบางส4วนของท่ีตั้งไว)เดิมไม4พอจ4าย ประกอบกับอําเภอสิชลมีหนังสือท่ี  
  นศ 0023.27/996  ลงวันท่ี  24  เมษายน  2562  เรื่อง  การจัดซุ)มเฉลิมพระ

เกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ซ่ึงอําเภอสิชลได)
มอบหมายให)องค3การบริหารส4วนตําบลทุ4งปรัง ดําเนินการจัดซุ)มเฉิลมพระเกียรติ
บริเวณหน)าท่ีว4าการอําเภอสิชล ซ่ึงเป=นซุ)มขนาดใหญ4  จึงมีความจําเป=นต)องโอน
งบประมาณใปต้ังจ4ายเป=นรายการใหม4 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก พ.ศ. 
2562 อําเภอสิชล มอบหมายให)องค3การบริหารส4วนตําบลทุ4งปรัง จัดทําซุ)มเฉลิม
พระเกียรติหน)าอําเภอสิชล ท้ังนี้มีหนังสือจากกรมส4งเสริมปกครองส4วนท)องถ่ินแจ)ง
ในกรณีองค3การบริหารส4วนท)องถ่ิน ได)มอบหมายได)ดําเนินการท่ีเก่ียวข)องกับงาน
พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก องค3การบริหารส4วนท)องถ่ินให)จ4ายเงินสะสมได) ซ่ึง
ในครั้งนี้ก็จะใช)จ4ายงบประมาณประจําป:ท่ีจะโอยมาตามท่ีหนังสืออําเภอสั่งมา 
ขอขอบคุณมากครับ 

 

นางจิราวัลย3  แสงใหญ4  เพ่ือจ4ายเป=นค4าจ)างจัดทําซุ)มเฉลิมพระเกียรติพร)อมติดต้ัง จํานวน 1 ซุ)ม 
(ประธานสภาฯ)   เพ่ือติดต้ัง ณ บริเวณหน)าท่ีว4าการอําเภอสิชล งบประมาณ 490,000  บาท   

(สี่แสนเก)าหม่ืนบาทถ)วน)  รายละเอียดของซุ)มเฉลิมพระเกียรติมีดังนี้ 
- ขนาดโดยรวมสูง 5.80 เมตร x กว)าง 6.50 เมตร 
- ขนาดของกรอบด)านนอกพระบรมฉายาลักษณ3 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) 
- ขนาดของตราสัญลักษณ3วปร. สูง 1.00เมตร 
- ขนาดของปPายทรงพระเจริญ ยาว 4.00 เมตร 
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- ขนาดของเสาพานพุ4มเงิน-พุ4มทอง สูง 3.50 เมตร 
- ขนาดของครุฑ กว)าง 0.70 เมตร 
- ขนาดของเทพธิดา สูง 1.80 เมตร 
- ขนาดของเมฆ กว)าง 1.50 เมตร 
- ขนาดของปPายชื่อหน4วยงาน สูง 0.50 เมตร x กว)าง 3.00 เมตร 
ก4อนจะดําเนินการในลําดับต4อไปเพ่ือให)สมาชิกได)รับทราบข)อระเบียบกฎหมาย  
ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงให)สมาชิกได)รับทราบ ขอเชิญค4ะ 
 

นายสุรพล  แก)วทอง  กราบเรียนท4านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯท่ีเคารพทุกท4าน 
(เลขานุการสภาฯ) อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าด)วยวิธีการงบประมาณขององค3กร

ปกครองส4วนท)องถ่ิน พ.ศ.2541 แก)ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ.2543 
หมวด 4 ข)อ 27 การโอนงบประมาณรายจ4ายในหมวดค4าครุภัณฑ3 ท่ีดิน และ
สิ่งก4อสร)าง ท่ีทําให)ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ4ายเป=น
รายการใหม4 ให)เป=นอํานาจอนุมัติของสภาท)องถ่ิน ขอขอบคุณครับ 
 

นางจิราวัลย3 แสงใหญ4  ในส4วนของเราก็ใช)งบไปแล)ว ครั้งนี้จัดเพ่ือสร)างให)กับหน4วยงานอ่ืน ซ่ึงอยู4ในการ 
(ประธานสภาฯ) ดูแลขององค3กรปกครองขององค3การบริหารส4วนตําบลทุ4งปรัง ซ่ึงในลําดับต4อไป

ดิฉันจะขอมติสภาฯแห4งนี้นะค4ะ สมาชิกท4านใดมีความคิดเห็นชอบให)มีการโอน
งบประมาณไปต้ังจ4ายรายการใหม4 ขอเสียงยกมือด)วยค4ะ 

 

ท่ีประชุม   เห็นชอบ     20 เสียง 
    ไม4เห็นชอบ   – เสียง 
    งดออกเสียง  3 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
นางจิราวัลย3 แสงใหญ4  ในเรื่องอ่ืนๆมีสมาชิกจะหารือไหมค4ะ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุม   -ไม4มี- 
 

นางจิราวัลย3 แสงใหญ4  ดิฉันขอหารือสักเรื่อง ซ่ึงได)คุยกับชาวบ)านสําหรับท่ีดินข)างหลัง อบต. มีการบุกเบิก 
(ประธานสภาฯ) เพ่ิมออกไปเพ่ือท่ีจะสร)างโรงพยาบาล ถ)าเราจะขอคืนมาหรือส4วนท่ีไม4ได)ใช)ชาวบ)าน

ให)ความเห็นว4าทาง อบต.ทุ4งปรัง น4าจะหาท่ีสักแห4งเพ่ือสร)างติดต้ังแผ4นโซล4าเซลล3 
โดยการทําเรื่องขอจากกระทรวงพลังงาน เพ่ือมาติดต้ังบริการประชาชนใน 
ตําบลทุ4งปรัง หรือขายให)กับการไฟฟPาเพ่ือก4อเกิดรายได)กับตําบล และบริการพ่ีน)อง
ประชาชนด)วย พ้ืนท่ีส4วนนี้เราจะใช)ส4วนไหนได)บ)างในปIาสนสร)อยเพ่ือท่ีส4วนนี้เราจะ
ใช)ประโยชน3ได)ด)วย ไม4ทราบสมาชิกมีความเห็นอย4างไร ซึงอยู4ในอํานาจของ อบต.
จะเป=นสถานท่ีศึกษาดูงาน สนามกีฬา ตลาดต4างๆ อบต.สามารถทําเองได) ซ่ึงการ
วางโซล4าเซลล3จะเป=นบนพ้ืนดิน หรือ พ้ืนน้ําเราก็สามารถทําได)เพ่ือจะได)เป=นการ
เจริญเติบโตของตําบลทุ4งปรัง ซ่ึงเราคิดว4าขายความคิดกันเพ่ือว4าจะมีอะไรดีข้ึน  
จึงขอฝากๆไว)ค4ะ เพ่ือผลประโยชน3ของชาวตําบลทุ4งปรัง มีสมาชิกท4านอ่ืนจะหารือ
อีกไหมค4ะ 

 

ท่ีประชุม   -ไม4มี- 
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นางจิราวัลย3 แสงใหญ4  เม่ือไม4มีสมาชิกท4านใดจะหารือ ดิฉันจะขอปVดประชุมสภาองค3การบริหารส4วนตําบล 
(ประธานสภาฯ) ทุ4งปรัง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป: พ.ศ.2562 ขอขอบคุณสมาชิก

สภาฯ ฝIายบริหาร และเจ)าหน)าท่ีทุกท4าน ขอขอบคุณ 
 
 
ปFดประชุมเวลา  12.10  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 สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําปG พ.ศ.2562 วันอังคาร ท่ี 30 เมษายน 2562                 
ณ ห,องประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง เรียบร,อยแล,วรายงานการประชุมถูกต,องเปLนไปตามมติท่ีประชุม
ทุกประการ 

 
(ลงชื่อ)              สุพจน(  ดําเพ็ง   ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายสุพจน(  ดําเพ็ง) 
สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง หมู�ท่ี 1  
 
  
(ลงชื่อ)              ธวัช  ฉิมมุสิก   ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายธวัช  ฉิมมุสิก) 
สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง หมู�ท่ี 10  
 
 
(ลงชื่อ)             อุษณีย(  แสนทอง  ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางอุษณีย(  แสนทอง) 
สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง หมู�ท่ี 9  
 
 

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

                                                    ประธานสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
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