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ประชุมสภาองคการบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป# พ.ศ.2562 

วันจันทร  ท่ี  26  สิงหาคม  2562 
ณ ห*องประชุมสภาองคการบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 

 
ผู*มาประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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26. 

 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� 
นายดุสิต  เกตุแก,ว 
นายสุรพล  แก,วทอง 
นายสมโชค ปานสังข( 
นายเจริญ  เพชรรับแจ,ง 
นางสิริรัตน( วิชัยกุล 
นายอาคม  ใจอารีย( 
นายธีรภัทร รูปพร,อม   
นายวิจิตร พรหมอนุมัติ 
นายธีระวัต ดําแก,ว 
นางจิราวรรณ จิตเขม,น 
นายสุภักดี พรหมคีรี 
นายเลบ มะหมัด 
นายวัชรินทร( อินทรคํา 
นายมนตรี  ขุนจิตร 
นายประทีป  วิบูลย(ศิลป9 
นายสุพจน(  ดําเพ็ง 
นายสุชาติ  เดชแก,ว 
นายเทพประสิทธิ์ ศรีสว�าง 
นายสมชาย ดําแก,ว 
นายเจนวิทย( แสนภักดี 
นายธวัช ฉิมมุสิก 
นายวิชิตพงษ(  พรหมคีรี 
นายสรศักด์ิ ศรีทอง 
นางอุษณีย( แสนทอง 
นายวีระพันธ( ณ นคร 
 
 

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

จิราวัลย(  แสงใหญ� 
ดุสิต  เกตุแก,ว 
สุรพล  แก,วทอง 
สมโชค ปานสังข( 
เจริญ  เพชรรับแจ,ง 
สิริรัตน( วิชัยกุล 
อาคม  ใจอารีย( 
ธีรภัทร รูปพร,อม   
วิจิตร พรหมอนุมัติ 
ธีระวัต ดําแก,ว 
จิราวรรณ จิตเขม,น 
สุภักดี พรหมคีรี 
เลบ มะหมัด 
วัชรินทร( อินทรคํา 
มนตรี  ขุนจิตร 
ประทีป  วิบูลย(ศิลป9 
สุพจน(  ดําเพ็ง 
สุชาติ  เดชแก,ว 
เทพประสิทธิ์ ศรีสว�าง 
สมชาย ดําแก,ว 
เจนวิทย( แสนภักดี 
ธวัช ฉิมมุสิก 
วิชิตพงษ(  พรหมคีรี 
สรศักด์ิ ศรีทอง 
อุษณีย( แสนทอง 
วีระพันธ( ณ นคร 
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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. 
 

นายวีรศักด์ิ  สิงห(สามารถ 
นายสุธน  แก,วช�วย 
นายวสันต(  จันทร(ลอย 
นายศุภชัย เพชรเศรษฐ( 

ส.อบต.ม.4 
ส.อบต.ม.12 
ส.อบต.ม.10 
ส.อบต.ม.14 

 

 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  26  คน ซ่ึงครบองค(ประชุม จึงขอเชิญท�านประธานสภาองค(การบริหาร

ส�วนตําบลทุ�งปรัง จุดธูป เทียน เพ่ือบูชาพระรัตนตรัยและเปFดประชุมสภาองค(การ
บริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปG พ.ศ. 2562  
ขอเรียนเชิญครับ 

 

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  บัดนี้สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังได,เข,าร�วมประชุมครบองค(ประชุมแล,ว 
(ประธานสภาฯ)   ดิฉันขอเปFดประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 

ประจําปG พ.ศ.2562 ซ่ึงจะดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ 
นางจิราวัลย( แสงใหญ�  วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ อยู� 3 – 4 เรื่อง  

-ขอแจ,งท่ีประชุมทราบนะค�ะ หมู�บ,านท่ีได,เบิกน้ํามันเพ่ือไปตัดหญ,าในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10 มี หมู�ท่ี 3,4,10,13,14,16 ให,นําภาพถ�ายในวันท่ีทํากิจกรรม
ให,กับเจ,าหน,าท่ีด,วย เพ่ือเจ,าหน,าท่ีจะได,ดําเนินการต�อไปนะค�ะ 
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-แจ,งประชาสัมพันธ( ด,วยองค(กรปกครองส�วนท,องถ่ินมีหนังสือร�วมบริจาคธารน้ําใจ
ท,องถ่ินไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก�ผู,ต,องขัง ซ่ึงทาง อบต.ทุ�งปรังได,รณรงค(และเข,าร�วม
โครงการนี้ด,วย เจ,าหน,าท่ีก็ขอเชิญชวนทางสมาชิกผู,เข,าร�วมประชุมในวันนี้ ถ,าหากท�าน
ใดประสงค(ท่ีจะเข,าร�วมบริจาคเพ่ือจะเอาไปเลี้ยงอาหารในวันท่ี 30 สิงหาคม 2562     
ณ ฑัณธสถานวัยหนุ�มนครศรีธรรมราช จึงขอความอนุเคราะห(จากท�านในการบริจาคเงิน
สมทบ ขอเชิญชวนร�วมบริจาคได,นะค�ะ จะได,รวบรวมกับทางเจ,าหน,าท่ีเพ่ือจะไปจัดเลี้ยง
พร,อมเพรียงกัน 
-ประชาสัมพันธ(เรื่องสุนัขในซอย อบต.ทุ�งปรัง ได,ทําโครงการทําหมันสุนัขและแมวฟรี 
เริ่มวันท่ี 2 กันยายน 2562 เปNนต,นไป ท่ีวัดกุมแป ต้ังแต�เวลา 09.00 – 16.00 น. ในวัน
จันทร( ถึงวันเสาร( ทําหมันสุนัขวันละ 40 ตัว แมววันละ 10 ตัว สําหรับหมู�บ,านใดไม�
สะดวกในการนําสุนัขไปทําหมัน ไม�มีรถ หรือจับยาก อยากให,สมาชิกหมู�บ,านนั้น
ประสานมาทางเจ,าหน,าท่ีจะไปจับหรือรับ – ส�ง ให,เรียบร,อย ท่ีไหนต,องการให,ไปรับ – 
ส�ง ช�วยแจ,งมูลนิธิหรือทางเจ,าหน,าท่ี ว�ามีจํานวนก่ีตัว กําหนดจุดท่ีไหนฝากด,วยค�ะ 
-วันนี้หลังเลิกประชุมนายกจะเลี้ยงอาหารกลางวันท่ีร,านครัวหนนพาด ขอเรียนเชิญทุก
ท�านนะค�ะ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นางจิราวัลย( แสงใหญ�  รับรองรายงานการประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
(ประธานสภา)   ครั้งท่ี 1 ประจําปGพ.ศง 2562 วันพุธท่ี 14 สิงหาคม 2562 สมาชิกได,รับเอกสารรายงาน 

การประชุมกันแล,วนะค�ะ มีข,อผิดพลาดประการใดบ,าง ขอเชิญสมาชิกค�ะ 
 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
 

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

สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปGพ.ศ. 2562 วันพุธท่ี 14 สิงหาคม 2562 ณ ห,องประชุมสภา
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
นางจิราวัลย(  แสงใหญ� 3.1  เรื่องการพิจารณาร�างข*อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป#งบประมาณ  
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.2563 วาระท่ี 2 ซ่ึงในการประชุม สภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัย

สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2562 ได,แต�งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 ท�าน เพ่ือ
รับคําขอแปรญัตติ ต้ังแต�วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ต้ังแต�สภาฯรับหลักการข,อบัญญัติ 
(เวลา 11.40 น.) ถึงวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ ห,องประชุมสภา
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง หลังจากนั้นคณะกรรมการแปรญัตติได,มีการประชุม
เรียบร,อยแล,ว จึงขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได,อ�านรายงานการประชุมแปร
ญัตติ ขอเชิญค�ะ  
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นายธีรวัติ ดําแก,ว  กราบเรียนประธานสภาฯ กระผมนายธีรวัติ ดําแก,ว  ส.อบต.ม. 3 ประธานกรรมการ 
(ประธานกรรมการฯ) แปรญัตติ เรื่องการพิจารณาคําแปรญัตติงบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ซ่ึงจากมติสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ได,ประชุมสภาองค(การบริหาร
ส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ท่ี
ประชุมมีมติรับหลักการร�างข,อบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และคณะกรรมการแปรญัตติดําเนินการรอรับคํายื่นขอแปรญัตติ ระหว�างวันท่ี 14 
สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี   19 สิงหาคม 2562 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,าเปNน
หนังสือโดยให,แปรญัตติเปNนรายข,อ และเสนอต�อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาท,องถ่ินเปNนผู,แปรญัตติจะต,องมีสมาชิกสภาท,องถ่ินรับรองเช�นเดียวกับ
การเสนอญัตติ 

    ปรากฏว�าในช�วงระยะเวลาดังกล�าวไม�มีผู,ใดมายื่นขอเสนอคําแปรญัตติแต�อย�าง  
    ใด ดังนั้นคณะกรรมการจึงได,ประชุมกันเพ่ือพิจารณาร�างข,อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 
    ประจําปGงบประมาณพ.ศ. 2563 และได,ขอมติท่ีประชุม 
 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติคงร�างเดิม 3 เสียง จึงเปNนเอกฉันท(ให,คงร�างงบประมาณรายจ�ายประจําปG  
    งบประมาณพ.ศ.2563 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 
 

ท่ีประชุม   เห็นชอบ  23 เสียง 
     

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

ท่ีประชุม   ไม�เห็นชอบ - เสียง 
 

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  ท่ีเหลือถือว�างดออกเสียงนะคะสรุปว�าท่ีประชุมมีมติด,วยเสียงเอกฉันท(ให,ผ�านวาระท่ี 2    
(ประธานสภาฯ)   ด,วยเสียงเห็นชอบ 23 เสียงไมเห็นชอบไม�มี งดออกเสียง 3 เสียง 
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3.2 การพิจารณาร�างข*อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป# พ.ศ.25632 วาระท่ี 3 
ก�อนเข,าสู�วาระท่ี 3 ขอให,เลขานุการสภาฯ ได,อ�านชี้แจงข,อระเบียบและข,อบังคับในวาระ
ท่ี 3 ขอเชิญค�ะ 

 

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

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  ค�ะท�านสมาชิกได,รับทราบกฎระเบียบและข,อบังคับแล,ว ต�อไปเข,าสู�การพิจารณาร�างข,อ
(ประธานสภาฯ)   บัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระท่ี 3 ตามระเบียบ   

กระทรวงมหาดไทย จึงขอมติจากท่ีประชุมแห�งนี้นะคะ สมาชิกท�านใดเห็นชอบ ให,ตรา
เปNนข,อบัญญัติ องค(การบริหารส�วนตําบล เรื่องงบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณ
พ.ศ.2563  โปรดยกมือด,วยค�ะ  

 

ท่ีประชุม   เห็นชอบให,ตราเปNนข,อบัญญัติ 23 เสียง 
 

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  สมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบให,ตราเปNนข,อบัญญัติองค(การบริหารส�วนตําบลเรื่อง 
(ประธานสภาฯ)   งบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2563 โปรดยกมือด,วยค�ะ 
 

ท่ีประชุม   ไม�เห็นชอบ - เสียง 
 

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  ท่ีเหลือถือว�างดออกเสียง สรุปว�าสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังมีมติเห็นชอบให,
(ประธานสภาฯ)   ตราเปNนข,อบัญญัติองค(การบริหารส�วนตําบล เรื่องงบประมาณรายจ�ายประจําปG 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด,วยเสียงเห็นชอบ 23 เสียง ไม�เห็นชอบไม�มี งดออกเสียง 3เสียง 
และจะประชุมในวาระต�อไปนะคะ 

     

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆถ*ามี 
นางจิราวัลย( แสงใหญ�  เข,าสู�วาระอ่ืนๆ มีสมาชิกอภิปราย หรือหารืออะไรไหมค�ะ ขอเชิญค�ะ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายสมโชค ปานสังข(  กราบเรียนท�านประธาน ผมอยากจะขอหารือว�า สมาชิกขาด 3 ครั้ง ผมอยากถามท�าน
(ส.อบต. ม.12)   ประธานว�ามีการลาหรือไม� ผมอยากทราบจะมีมาตรการอย�างไรบ,างครับ 
     

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  ดีแล,ว จะเปNนการฝากเตือนสมาชิกนะค�ะ ว�าในการขาดประชุมทุกครั้งต,องมีใบลาเปNน
(ประธานสภาฯ)   ลายลักษณ(อักษรนะค�ะ ไม�เช�นนั้นจะเปNนการขาด เพราะตอนนี้มีการตรวจเข,มอยู� ขอให, 

มาประชุมนะค�ะ ต,องปฏิบัติให,ถูกต,องตามมาตรการและข,อบังคับนะค�ะ มีสมาชิกท�านใด
จะหารือเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม� 

 

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

ทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปG พ.ศ. 2562 ขอปFดประชุม ขอขอบคุณค�ะ 
 
ปFดประชุมเวลา  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 2 ประจําปG พ.ศ.2562 วันจันทร(  ท่ี 26 สิงหาคม  2562   ณ ห,องประชุมสภา
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง เรียบร,อยแล,วรายงานการประชุมถูกต,องเปNนไปตามมติท่ีประชุมทุกประการ             
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)                  ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายสุพจน(  ดําเพ็ง) 
สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง หมู�ท่ี 1  
 
 

(ลงชื่อ)       
     (นางสาวจิราวัลย(  แสงใหญ�) 

                                                    ประธานสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
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