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รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป� พ.ศ.2563 

วันอังคาร  ท่ี  4  กุมภาพันธ� 2563 
ณ ห,องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 

 

ผู,มาประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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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  29  คน  
(เลขานุการสภาฯ) เข,าร�วมประชุม  23  คน ซ่ึงครบองค(ประชุม จึงขอเชิญท�านประธานสภาองค(การ

บริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง จุดธูป เทียน เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และเปFดประชุมสภา
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปG พ.ศ.2563       
ขอเรียนเชิญครับ   

                             

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

ประจําปGพ.ศ.2563  ซ่ึงมีระเบียบวาระการประชุมดังต�อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ 
นางจิราวัลย( แสงใหญ�  วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจ,งให,ทราบ ดังต�อไปนี้ค�ะ  
(ประธานสภาฯ) แนะนําเจ,าหน,าท่ีโอนย,าย รายคุณไพรัช โสภิพัฒน(  เจ,าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

ได,ย,ายมาประจําท่ี อบต.ทุ�งปรัง จึงขอเชิญให,น,องแนะนําตัวต�อสภาฯแห�งนี้ ขอเชิญ
ค�ะ 

 
นายไพรัช  โสภิพัฒน( เรียนท�านประธานสภาฯ อบต.ทุ�งปรัง รองประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและคณะ

ผู,บริหาร กระผมนายไพรัช  โสภิพัฒน(  เจ,าพนักงานธุรการชํานาญงาน โอนย,ายมา
จากองค(การบริหารส�วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เปKนคนอ.พรหมคีรี มีครอบครัวอยู�
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ท่ี ต.เปลี่ยน ตอนนี้ได,ย,ายมาอยู�กับครอบครัว กระผมขอฝากเนื้อฝากตัวกับสมาชิก
สภาฯท้ังหลาย ขอให,ผมได,รับใช,ชาวตําบลทุ�งปรัง และขอให,ท�านท้ังหลายสั่งสอนได, 
มีอะไรให,ผมรับใช, เชิญได,เลย คิดว�าผมเปKนลูกเปKนหลานของพวกท�าน ขอบคุณครับ 

 
นางจิราวัลย(  แสงใหญ� ขอบคุณแทนสมาชิกสภาฯและยินดีต,อนรับร�วมงานกันนะค�ะ 
 -ขอแจ,งให,สมาชิกรับเอกสารหนังสือรับรองการหัก ณ ท่ีจ�าย จากเจ,าหน,าท่ีด,วยเพ่ือ

นําไปยื่นแสดงการชําระภาษี 
 -สมาชิกบริเวณวัดถํ้าเทียนถวาย ฝากเรียนเชิญร�วมงานและเปKนเกียรติการแข�งขัน

กีฬาวอลเลย(บอล วัดถํ้าคัพ ในวันท่ี 13 – 15 กพ. ณ โรงเรียนวัดถํ้าเทียนถวาย 
และในวันท่ี 13 ก.พ. ขอเชิญร�วมเปKนเกียรติในพิธีเปFดการแข�งขันด,วยค�ะ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
นางจิราวัลย( แสงใหญ�  รับรองรายงานการประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังสมัยวิสามัญ สมัย
(ประธานสภาฯ)   วิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปGพ.ศ.2562 วันจันทร( ท่ี 21 ตุลาคม 2562 ณ ห,อง  

ประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมาชิกตรวจรายงานการประชุมว�ามี
ข,อบกพร�องในส�วนใดบ,าง ขอเชิญสมาชิกคะ 

 

ท่ีประชุม   -ไม�มี- 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ถ,าไม�มีสมาชิกท�านใดจะแก,ไขส�วนใดของรายงานการประชุม ดิฉันจะขอให,รับรอง   
(ประธานสภาฯ)   รายงานการประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3  

ประจําปG พ.ศ.2562 วันจันทร( ท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ห,องประชุมสภา
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง นะคะ  

    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 3.1  การกําหนดสมัยประชุม ประจําป� พ.ศ.2563 
 3.2  การกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป� พ.ศ.2564 
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
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ท,องถ่ินทําเปKนประกาศของสภาท,องถ่ิน พร,อมท้ังปFดประกาศไว,ในท่ีเปFดเผย ณ 
สํานักงานองค(กรปกครองส�วนท,องถ่ิน  ขอขอบคุณครับ 
 

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

สภาฯเสนอวัน เวลา เพ่ือกําหนดสมัยประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
สมัยสามัญ ประจําปG พ.ศ.2563 และกําหนดสมัยประชุมสมัยแรก พ.ศ.2564 ขอ
เชิญค�ะ 

 

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

ทุ�งปรัง สมัยสามัญ ประจําปG พ.ศ.2563 เปKน 4 สมัย คือ 
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1 วันท่ี  1  -  15  กุมภาพันธ( พ.ศ.2563 
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  วันท่ี  1  -  15  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  วันท่ี  1  -  15  สิงหาคม  พ.ศ.2563 
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  วันท่ี  1  -  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

และกําหนดสมัยประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง  สมัยแรกปGพ.ศ.
2564 กําหนดวันท่ี  1  -  15  กุมภาพันธ(  พ.ศ.2564  

 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  มีสมาชิกท�านใดจะเสนอเปKนอย�างอ่ืนอีกไหมค�ะ  
(ประธานสภาฯ)  
 

ท่ีประชุม   -ไม�มี- 
 

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

ตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ ประจําปG พ.ศ. 2563 เปKน 4 สมัย คือ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1 วันท่ี  1  -  15  กุมภาพันธ( พ.ศ.2563 

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  วันท่ี  1  -  15  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  วันท่ี  1  -  15  สิงหาคม  พ.ศ.2563 
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  วันท่ี  1  -  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 
    และกําหนดสมัยประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ประจําปG พ.ศ 2564 

สมัยสามัญ สมัยแรก วันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ( พ.ศ.2564 โปรดขอเสียงยกมือด,วย
ค�ะ 

 

ท่ีประชุม   เห็นชอบ  20  เสียง 
     

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  สรุปมีสมาชิก  
(ประธานสภาฯ)   เห็นชอบ  20  เสียง 
    ไม�เห็นชอบ  -  เสียง 
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    งดออกเสียง  3  เสียง 
 

    3.3  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563  
นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ตามท่ีองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ได,ประกาศใช,ข,อบัญญัติ 
(ประธานสภาฯ)   องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง เรื่องงบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณ  

2563 ไปแล,ว นั้น แต�มีบางรายการงบประมาณท่ีตั้งไว,ไม�พอจ�ายและไม�ได,ตั้งจ�ายไว, 
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

ขออนุมัติโอนลดจํานวน  2  รายการ 
    1. ด�านเคหะและชุมชน  
    แผนงาน  เคหะและชุมชน  
    งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
    หมวดรายจ าย ค าท่ีดินและสิ่งก อสร�าง 
    ประเภทรายจ าย ค าก อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  ก อสร�างถนนบุกเบิก หมู ท่ี 9  
      สายทุ งกุมแป 
  รายการ เพ่ือจ ายเป,นค าก อสร�างถนนบุกเบิก สายทุ งกุมแป หมู ท่ี 9 ตําบลทุ งปรัง 
    งบประมาณต้ังไว�    จํานวน 422,400.-บาท ขณะนี้คงเหลือ 422,400  บาท 
    โอนลด                จํานวน 422,400.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด   
                                                                  จํานวน - บาท  
    2. ด�านบริหารท่ัวไป  
    แผนงาน  งานบริหารงานท่ัวไป  
    งาน  งานบริหารท่ัวไป 
    หมวดรายจ าย ค าครุภัณฑ7  
    ประเภทรายจ าย ครุภัณฑ7งานบ�านงานครัว ผ�าม าน 
  รายการ เพ่ือจ ายเป,นค าจัดซ้ือผ�าม านและอุปกรณ7 พร�อมติดต้ัง 
    งบประมาณต้ังไว�    จํานวน 170,000 บาท ขณะนี้คงเหลือ 170,000  บาท 
    โอนลด                จํานวน 123,786  บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
                                         จํานวน   46,214 บาท 
 

    3.  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
    งาน  งานกีฬาและนันทนาการ 
    หมวดรายจ าย   ค าใช�สอย   
  ประเภท  รายจ ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม เข�าลักษณะรายจ าย

หมวดอ่ืนๆ โครงการส งนักกีฬาเข�าร วมแข งขัน  
  งบประมาณต้ังไว� จํานวน  130,000 บาท ขณะนี้คงเหลือ  130,000  บาท 
  โอนลด จํานวน 28,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 102,000 บาท 
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    4.  ด�านเคหะและชุมชน  
    แผนงาน  เคหะและชุมชน  
    งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
    หมวดรายจ าย ค าตอบแทน 

ประเภทรายจ าย ค าตอบแทนผู�ปฎิบัติราชการอันเป,นประโยชน7แก องค7กรปกครอง
ส วนท�องถ่ิน 

    งบประมาณต้ังไว�    จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้คงเหลือ ๔๕๗,๒๐๐  บาท 
    โอนลด                จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
    จํานวน ๔๒๗,๒๐๐ บาท  
 

5.  แผนงานบริหารงานคลัง  
งบดําเนินงาน ค าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร7 ต้ังไว� 120,000.- บาท  ปรากฏ
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งท่ี 
1 งบประมาณก อนโอนคงเหลือ 71,519.- บาท โอนลด 2,500.- บาท  
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 69,019.- บาท 

6. แผนงานการศึกษา งานระดับก อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  ค าท่ีดิน
และ  สิ่งก อสร�าง  ประเภท ค าก อสร�างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง 
ซ อ ม แ ซ ม  ศ พ ด . วั ด ช น า ร า ม   จํ า น ว น  82,500 บ า ท                            
คงเหลือหลังโอน 39,200 บาท  

 

    ขออนุมัติโอนไปตั้งจ�ายเป�นรายการใหม� จํานวน 2 รายการ  
    1. ด�านบริหารท่ัวไป  
    แผนงาน  งานบริหารท่ัวไป 
    งาน  บริหารท่ัวไป 
    หมวดรายจ าย ค าครุภัณฑ7 
    ประเภทรายจ าย  ครุภัณฑ7สํานักงาน ตู�บานเลื่อนทึบ 
  รายการ  เพ่ือจ ายเป,นค าจัดซ้ือตู�บานเลื่อนทึบ ขนาด 118.7 x 40.8 x 

87.8 ซม. 
    งบประมาณท่ีตั้งไว�   จํานวน -    บาท ขณะนี้คงเหลือ -   บาท  
    โอนเพ่ิม               จํานวน 3,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
          3,500 บาท  
 

    2.  ด�านบริหารท่ัวไป 
     แผนงาน  งานบริหารท่ัวไป 
    งาน  บริหารท่ัวไป 
    หมวดรายจ าย ค าครุภัณฑ7 
    ประเภทรายจ าย ครุภัณฑ7สํานักงาน 
    รายการ  เพ่ือจ ายเป,นค าติดต้ังระบบตู�สาขาพร�อมเครื่องโทรศัพท7 และ  
    ระบบ เครือข ายอินเตอร7เนตภายในสํานักงานท้ังหมดพร�อมอุปกรณ7กระจาย  
                                        สัญญาณอินเตอร7เนตแบบไร�สาย 
    งบประมาณท่ีตั้งไว�  จํานวน  - บาท  ขณะนี้คงเหลือ  - บาท 
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     โอนเพ่ิม  จํานวน  342,186 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
     342,186 บาท 
 

3. แผนงาน การศึกษา   
งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
หมวดรายจ าย ค าครุภัณฑ7  
ประเภทรายจ าย ครุภัณฑ7สํานักงาน  
รายการ เพ่ือเป,นค าจัดซ้ือตู�เอกสารบานเลื่อนกระจก เพ่ือจ ายเป,นเงินค าตู�

เอกสาร  บานเลื่อนกระจก ขนาด กว�าง 91.6 ซม. xลึก 45.8 
ซม. x สูง 183 ซม. จํานวน 3 ตู�  

งบประมาณท่ีตั้งไว� จํานวน  - บาท  ขณะนี้คงเหลือ  - บาท 
โอนเพ่ิม  จํานวน 21,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
                     21,000 บาท  

 

4.  แผนงาน การศึกษา   
งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
หมวดรายจ าย ค าครุภัณฑ7  
ประเภทรายจ าย ครุภัณฑ7สํานักงาน  
รายการ เพ่ือเป,นค าจัดซ้ือตู� 2 บานเปPด ชนิดบิด เพ่ือจ ายเป,นเงินค าตู� 2 บานเปPด   
ชนิดบิด ขนาด กว�าง 91.6 ซม. X ลึก 45.8 ซม. x สูง 183 ซม.  
จํานวน 1 ตู�  
งบประมาณท่ีตั้งไว� จํานวน  - บาท  ขณะนี้คงเหลือ  - บาท 
โอนเพ่ิม  จํานวน 7,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 7,000 บาท  

 

    5. ด�านเคหะและชุมชน  
    แผนงาน  เคหะและชุมชน 
    งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
    หมวดรายจ าย ค าครุภัณฑ7 
    ประเภทรายจ าย ครุภัณฑ7สํานักงาน 
  รายการ  โตRะทํางาน โตRะเหล็ก 3 ½ ฟุต 4 ฟุต  OD-40 1227 (W) * 

668 (D) *750 (H)  ๒. เก�าอ้ี เป,นเก�าอ้ีพนักพิงตํ่า ล�อหมุนได� มีปุ]มปรับระดับการ
โยก จํานวน 3 ชุด  

    งบประมาณท่ีตั้งไว�   จํานวน  -   บาท ขณะนี้คงเหลือ -  บาท  
    โอนเพ่ิม   จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
                          ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

    6.  งานบริหารงานคลัง  
งบลงทุน ค าครุภัณฑ7 ประเภทค าครุภัณฑ7คอมพิวเตอร7 เพ่ือจ ายเป,นค าเครื่อง
สํารองไฟขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง เป,นเงิน 2,500.- บาท (สองพันห�าร�อย
บาทถ�วน) 

   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. มีกําลังไฟฟ̀าด�านนอกไม น�อยกว า 800 VA (480Watts) 
2. สามารถสํารองไฟฟ̀าได�ไม น�อยกว า 15 นาที 
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เป,นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิถุนายน  
2558  ตามเกณฑ7ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ7คอมพิวเตอร7 ฉบับ
เดือนมีนาคม  2562 

 

7. แผนงานการศึกษา งานระดับก อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  ค าท่ีดิน
และสิ่งก อสร�าง  ประเภท ค าก อสร�างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก อสร�างรั้วโรงอาหาร 
ศพด.วัดชนาราม เพ่ือจ ายเป,นค าก อสร�างรั้วโรงอาหาร ศพด.วัดชนาราม สูง 0.80 
เมตร ยาว 29.00 เมตร เป,นเงินจํานวน 82,500 บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 
82,500 บาท  

   

    ขออนุมัติโอนเพ่ิม จํานวน 1 รายการ  
    1. ด�านบริหารท่ัวไป  
    แผนงาน  งานบริหารท่ัวไป 
    งาน  บริหารท่ัวไป 
    หมวดรายจ าย ค าท่ีดินและสิ่งก อสร�าง 
    ประเภทรายจ าย  ค าก อสร�างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก อสร�างโรงจอดรถ บริเวณ 
    สํานักงาน  อบต.ทุ งปรัง(หลังใหม ) 
    รายการ  เพ่ือจ ายเป,นค าก อสร�างโรงจอดรถ บริเวณสํานักงาน อบต.ทุ งปรัง  
                                          (หลังใหม )                 
    งบประมาณท่ีตั้งไว�   จํานวน 274,500  บาท ขณะนี้คงเหลือ 274,500 บาท  
                           โอนเพ่ิม               จํานวน 200,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง

โอน 475,000 บาท 
 
นางจิราวัลย7  แสงใหญ  ต ามร ายละ เ อี ยด ท่ี แจ� ง ให� ท่ี ป ระชุ มทร าบ  อา ศั ย อํ านาจตามระ เ บี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว าด�วยวิธีการงบประมาณขององค7กรปกครองส วนท�องถ่ิน พ.ศ.
2541 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 ข�อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ ายในหมวดค าครุภัณฑ7 ท่ีดิน และสิ่งก อสร�าง ท่ีทําให�ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ ายเป,นรายการใหม  ให�เป,นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท�องถ่ิน มีสมาชิกท านใดมีข�อสงสัยหรือจะอภิปรายอะไรเพ่ิมเติม ขอเชิญ
สมาชิกค ะ 

 
ท่ีประชุม  ไม มี 
 
นางจิราวัลย7  แสงใหญ  เม่ือไม มีสมาชิกมีข�อสงสัยหรืออภิปรายอะไรเพ่ิมเติม ดิฉันจึงขออนุมัติขอความ

เห็นชอบในท่ีประชุมเลยนะค ะ สมาชิกท านใดเห็นชอบอนุมัติให�โอนงบประมาณ
รายจ ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดท่ีแจ�ง ของเสียงยกมือ
ด�วยค ะ 

 
ท่ีประชุม  เห็นชอบ  20  เสียง 
  ไม เห็นชอบ  -  เสียง 
  งดออกเสียง  3  เสียง 
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  3.4  การขออนุมัติแก�ไขเพ่ิมเติมข�อความในสัญญาจ�าง 
 

    ขอแก%ไขเพิ่มเตมิข%อความในสัญญาจ%าง 
   

ตามท่ีองค7การบริหารส วนตําบลทุ งปรังได�ทําสัญญาจ�าง ห�างหุ�นส วนจํากัด สิชลการ
ไฟฟ̀า ๒o๑๙  โครงการก อสร�าง ระบบประปา สํานักงาน  อบต.ทุ งปรัง (หลังใหม )  
โดยก อสร�างถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม น�อยกว า ๑๒ ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบ องค7การบริหารส วนตําบลทุ งปรังอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ปรากฏตามสัญญาจ�างก อสร�าง สัญญาเลขท่ี 9/2๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน 256
๓ โครงการก อสร�าง ระบบประปา สํานักงาน  อบต.ทุ งปรัง (หลังใหม )  หมู ท่ี 10 
ตําบลทุ งปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

ผู�ควบคุมงานของผู�รับจ�างเสนอว า มีการขัดแย�งกันระหว างปริมาณวัสดุ กับ
รายละเอียดงานท่ีก อสร�าง ท่ีกําหนดไว�ในปริมาณวัสดุก อสร�าง จึงไม สามารถจะ
ดําเนินการก อสร�าง ตามรูปแบบรายละเอียดและแบบแปลนท่ีกําหนดได� ถ�าหาก
ดําเนินการก อสร�าง ตามรูปแบบรายละเอียดและแบบแปลนดังกล าว อาจจะทําให�
เกิดผลเสียกับราชการได� จึงขอให�ผู�ว าจ�างพิจารณาขออนุมัติให�แก�ไขปริมาณวัสดุ 
ให�ตรงกัน ท้ังรูปแบบ รายละเอียดและรายการประกอบแบบ เพ่ือให�การก อสร�าง 
สามารถดําเนินการก อสร�างได� ตามบันทึกข�อความของช างควบคุมงานท่ีเสนอให�
แก�ไขรายละเอียดปริมาณวัสดุ ให�ถูกต�องตามหลักวิชาช าง และได�ทําการแก�ไข
รายการ ดังมีรายละเอียดดังนี้  
ต%องแก%ไขเพ่ิมเติมในสัญญา ดังนี้ 
ข%อความเดิม  
ข%อ 2.เอกสารอันเป�นส�วนหนึ่งของสัญญา 
2.1 ปริมาณวัสดุและราคา ( BOQ ) มิเตอร7ไฟฟ̀าขนาด 15 A. พร�อมขออนุญาต
จากการไฟฟ̀า   รวมเป,นเงิน ๘,๕oo บาท 
ข%อ 4 (ข)ค�าจ%างและการจ�ายเงิน วรรคห�า งวดท่ี ๑ (งวดเดียว) เป,นจํานวนเงินใน
อัตราร�อยละ ๑oo ของค าจ�าง เป,นจํานวนเงิน  จํานวน ๔๗๘,ooo.o บาท (สี่แสน
เจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ�วน) เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงานดังนี้ 
-ก อสร�าง ระบบประปาสํานักงาน อบต.ทุ งปรัง ท้ังหมดแล�วเสร็จภายในวันท่ี ๑๗ 
มีนาคม 256๓ ระยะเวลา ๖o วัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท�าย) 

 

ข%อความใหม� 
ข%อ 2.เอกสารอันเป�นส�วนหนึ่งของสัญญา 

        2.3.ผนวก 3 ปริมาณวัสดุและราคา( BOQ) 
1.สายไฟฟ̀า VCT.3x1.5 แรงดัน 750 v.พร�อมท อร�อยสายไฟ P.V.C ศก. ¾” 
เป,นราคาต อเมตรเมตรละ 50 บาทพร�อมติดต้ัง ระยะทาง 170 ม. รวมเป,นเงิน 
8,500 บาท 
หมายเหตุ 1.ช างผู�ควบคุมงานได�ทําการเปรียบเทียบราคาในส วนของการ
เปลี่ยนแปลง รายละเอียดดังนี้ 
1.1.งานมิเตอร7ไฟฟ̀าขนาด 15 A. พร�อมขออนุญาตจากการไฟฟ̀า (ตามคู สัญญา)  
รวมเป,นเงิน ๘,๕oo บาท 
ซ่ึงปรับเปลี่ยนเป,น   
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1.2.สายไฟฟ̀า VCT.3x1.5 แรงดัน 750 v.พร�อมท อร�อยสายไฟ P.V.C ศก. ¾” 
เป,นราคาต อเมตรเมตรละ 50 บาทพร�อมติดต้ัง ระยะทาง 170 ม. รวมเป,นเงิน 
8,500 บาท ซ่ึงเปรียบเทียบราคาแล�วจะมีส วนของราคาเท ากัน เป,นจํานวนเงิน 
8,500.0 ท่ีผู�รับจ�างไม มีการส งคืนให�กับผู�ว าจ�าง  

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 หมวด 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ข�อ 178 ผู�ควบคุมงาน 
มีหน�าท่ีดังนี้ 
(1)  ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไว�ในสัญญา หรือท่ีตกลงให�ทํางาน
จ�างนั้นๆ ทุกวันให�เป,นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข�อกําหนดในสัญญาทุก
ประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก�ไขเพ่ิมเติม  
หรือตัดทอนงานจ�างได�ตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาช างเพ่ือให�เป,นไปตาม
แบบรูปรายการละเอียด และ 
ข�อกําหนดในสัญญา ถ�าผู�รับจ�างขัดขืนไม ปฏิบัติตามก็สั่งให�หยุดงานนั้นเฉพาะส วน
หนึ่งส วนใดหรือท้ังหมด 
แล�วแต กรณีไว�ก อนจนกว าผู�รับจ�างจะปฏิบัติให�ถูกต�องตามคําสั่งและให�รายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายให�ทําหน�าท่ีรับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข�อตกลง 
และการตรวจรับพัสดุท่ีเป,นงานจ�างก อสร�างทันที 
(2)  ในกรณีท่ีปรากฏว าแบบรูปรายการละเอียด หรือข�อกําหนดในสัญญามี
ข�อความขัดกัน หรือเป,นท่ีคาดหมายได�ว าถึงแม�ว างานนั้นจะเป,นไปตามแบบรูป
รายการละเอียด และข�อกําหนดในสัญญา แต เม่ือสําเร็จ 
แล�วจะไม ม่ันคงแข็งแรง หรือไม เป,นไปตามหลักวิชาช างท่ีดี หรือไม ปลอดภัย ให�สั่ง
พักงานนั้นไว�ก อนแล�วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย
ให�ทําหน�าท่ีรับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือ 
ข�อตกลง และการตรวจรับพัสดุท่ีเป,นงานจ�างก อสร�างโดยเร็ว 
-พระราชบัญญัติการตัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.   2560 หมวด 
9 การทําสัญญา มาตรา 97 สัญญาหรือข�อตกลงเป,นหนังสือท่ีได�ลงนามแล�วจะ
แก�ไขไม ได� เว�นแต ในกรณีดังต อไปนี้ให�อยู ในดุลพินิจของผู�มีอํานาจท่ีจะพิจารณา
อนุมัติให�แก�ไขได� (2)ในกรณีท่ีมีความจําเป,นต�องแก�ไขสัญญาหรือข�อตกลง หากการ
แก�ไขนั้นไม ทําให�หน วยงานของรัฐเสียประโยชน7 (๓) เป,นการแก�ไขเพ่ือประโยชน7แก 
หน วยงานของรัฐหรือประโยชน7สาธารณะ 

     

เห็นควรพิจารณาอนุมัติแก�ไขรูปแบบรายละเอียดปริมาณวัสดุและท่ีกําหนดในแบบ
ก อสร�าง ให�สอดคล�องกับสภาพพ้ืนท่ี ตามความเป,นจริง ท่ีผู�ควบคุมงานเสนอ โดยไม 
ทําให�รัฐเสียผลประโยชน7ต อไป  ตามข�อกําหนดและเง่ือนไขแห งสัญญานี้รวมท้ัง
เอกสารแนบท�าย  
4.1.ปรับแก%ค�าวัสดุ ข%อ 2.เอกสารอันเป�นส�วนหนึ่งของสัญญา 

        2.3.ผนวก 3 ปริมาณวัสดุและราคา( BOQ) 
1.1 งานมิเตอร7ไฟฟ̀าขนาด 15 A. พร�อมขออนุญาตจากการไฟฟ̀า (ตามคู สัญญา)  
รวมเป,นเงิน ๘,๕oo บาท  ซ่ึงปรับเปลี่ยนเป,น   
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1.2. สายไฟฟ̀า VCT.3x1.5 แรงดัน 750 v.พร�อมท อร�อยสายไฟ P.V.C ศก. ¾” 
เป,นราคาต อเมตรเมตรละ 50 บาทพร�อมติดต้ัง จํานวน 170 ม. รวมเป,นเงิน 
8,500 บาท ซ่ึงเปรียบเทียบราคาแล�วจะมีส วนของราคาเท ากัน เป,นจํานวนเงิน 
8,500.0 ท่ีผู�รับจ�างไม มีการส งคืนให�กับผู�ว าจ�าง (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ) 
ข%อ 4 (ข)ค�าจ%างและการจ�ายเงิน วรรคห�า งวดท่ี ๑ (งวดเดียว) เป,นจํานวนเงินใน
อัตราร�อยละ ๑oo ของค าจ�าง เป,นจํานวนเงิน  จํานวน ๔๗๘,ooo.o บาท (สี่แสน
เจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ�วน) เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงานดังนี้ 
-ก อสร�าง ระบบประปาสํานักงาน อบต.ทุ งปรัง ท้ังหมดแล�วเสร็จภายในวันท่ี  17  
มีนาคม  2563 ระยะเวลา 60 วัน 

 
นางจิราวัลย7  แสงใหญ   ตามรายละเอียดดังกล าว มีสมาชิกท านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือมีข�อสงสัยอย าง
(ประธานสภาฯ)   ใดบ�าง ขอเชิญสมาชิกได�เลยค ะ 
 
ท่ีประชุม   ไม มี 
 
นางจิราวัลย7  แสงใหญ   ในการขออนุมัติแก�ไขเพ่ิมเติมข�อความในสัญญาจ�าง ไม มีสมาชิกท านใดจะซักถาม
(ประธานสภาฯ)   หรือสงสัย หรืออภิปรายเพ่ิมเติม ดิฉันขอความเห็นชอบว าจะอนุมัติให�แก�ไขเพ่ิมเติม 

ข�อความในสัญญาจ�างหรือไม  ขอเสียงยกมือด�วยค ะ 
 
ท่ีประชุม   เห็นชอบ  19  เสียง 
    ไม เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  4  เสียง 
 

3.5  ขอความเห็นชอบการขออนุญาตดูดทรายในท่ีกรรมสิทธิ์ของ 
นายยุทธศิลปv  นพเดช 
ตามท่ีอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค7จะรับฟwงความคิดเห็นของ
ประชาชน กรณี อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จะพิจารณาคําขอรับ
ใบอนุญาตกอบกิจการโรงงานของ นายยุทธศิลปv  นพเดช ประกอบกิจการดูดทราย
ในท่ีดินกรรมสิทธิ์ ต้ังอยู หมู ท่ี 10 ต.ทุ งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ตามโฉนด
เลขท่ี 4983,36987,36994,36995,46092,15912,รวม 6 แปลงนั้น 
และอุตสาหกรรมได�ออกประกาศรับฟwงความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณา
เก่ียวกับโรงงานประเภทท่ี 3 ตามประกาศ ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ไปแล�ว
นั้น องค7การบริหารส วนตําบลทุ งปรัง ได�รับการประสานจากผู�ประกอบการว าให�
สภาองค7การบริหารส วนตําบลทุ งปรัง ได�พิจารณาความเห็นว าจะเห็นชอบหรือ
คัดค�านอย างไร ส วนข�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ให�ท านนายกชี้แจงค ะ 

 
นายสันติ  พันธวาที  เรียนท านประธานท่ีเคารพ ขอนําเรียนข�อกฏหมายเพ่ิมเติมให�สมาชิกรับทราบว า
(นายกอบต.ทุ งปรัง)  การประกอบกิจการการดูดทรายเก่ียวข�องกับหลายหน วยงาน เช น ข�อกฎหมายท่ี 

เก่ียวข�อง 
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค7การบริหารส วนตําบล พ.ศ.2537 แก�ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(7) คุ�มครองดูแลและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
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2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยให�ดูดทราย พ.ศ.2546 ข�อ 11 และข�อ 12 ผู�ขอ
อนุญาตดูดทราย จะ ดําเนินการดูดทรายได�ก็ต�องได�รับการอนุญาตจากพนักงาน
เจ�าหน�าท่ี ในกรณีท่ีการอนุญาตดูดทรายไปเก่ียวข�องกับกฎหมายอ่ืนใด ก็ต�อง
ดําเนินการให�เป,นไปตามกฎหมายนั้น ๆ ด�วย  ข�อเท็จจริง จากประเด็นข�อกฎหมาย
ท่ีกล าวมาสรุปว าท่ีเก่ียวข�องกับท�องถ่ินเราเพราะพ้ืนท่ีประกอบการเป,นพ้ืนท่ีในเขต
ตําบลเรา ผู�ประกอบการต�องมาขออนุญาตขุดดินถมดินท่ี อบต.ทุ งปรัง และทาง
เจ�าหน�าท่ีได�แจ�งผู�ประกอบการให�มาขออนุญาตให�ถูกต�องต อไป ในส วนการขอ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทท่ี 3 กระทรวงอุตสาหกรรมจะเป,นผู�ออก
ใบอนุญาต ตามท่ีท านประธานได�เรียนท่ีประชุมทราบแล�วว า ผู�ประกอบการอยาก
ทราบความเห็นของสภาองค7การบริหารส วนตําบลทุ งปรัง ในฐานะเจ�าของพ้ืนท่ีจะ
มีความเห็นอย างไร เพ่ือนํามติไปประกอบการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานประเภทท่ี 3 อยู ท่ีสภาฯแห งนี้จะพิจารณา 

 
นางจิราวัลย7  แสงใหญ   สําหรับเรื่องนี้ สภาฯแห งนี้มีหน�าท่ีช วยกันพิจารณาเสนอความคิดเห็น หรือ
(ประธานสภาฯ)   สอบถามในส วนท่ีท านไม ทราบ หน�าท่ีของสภาอบต.ทุ งปรังคือการขออนุญาตขุดดิน  

ถมดิน เป,นของฝ]ายกองช างเป,นลําดับต อไป ในส วนหนังสือความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็มีหนังสือประกาศมาเรียบร�อยแล�ว ซ่ึง
มีรายละเอียดดังนี้ 
ประกาศสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง การรับฟwงความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเก่ียวกับโรงงานจําพวกท่ี 
3 
ด�วยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค7จะรับฟwงความคิดเห็น
ของประชาชน กรณีสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จะพิจารณาคํา
ขอรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 3 ประกอบกิจการ ดูดทรายในท่ีดิน
กรรมสิทธิ์ ของนายยุทธศิลปv นพเดช ต้ังอยู  ณ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 
4983,36987,36994,36995,46092,15912,เลขท่ีดิน 
30,99,100,101,114,18 หมู ท่ี 10 ตําบลทุ งปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรี 
ธรรมราช รายละเอียดตามเอกสารแนบท�ายประกาศนี้ 
บุคคลใดจะให�ความเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกล าวข�างต�น ขอให�แจ�งให�สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบภายในวันท่ี  25  พ.ย.2562 พ�นจาก
กําหนดนี้แล�ว สํานักงานอุตสาหรกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จะได�พิจารณา
ต อไป อนึ่ง หากผู�ใดประสงค7จะทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถสอบถามได�ท่ี 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 075-356740 โทรสาร 
075-346121  ประกาศ ณ วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562  ลงชื่อ นายวัชรินทร7 
ไชยานุพงศ7 อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู�ประกาศ 
ซ่ึงในส วนนี้ถ�าไม มีผู�ใดจะคัดค�านแล�ว อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชจะ
ดําเนินการต อไป ซ่ึงดิฉันจะขออ านรายละเอียดระเบียบการดูดทรายให�ทราบนะค ะ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วยการอนุญาตให�ดูดทราย พ.ศง2546  ตามท่ีได�
มีการประกาศใช�พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
กระทรวงมหาดไทยจังได�ปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร�างของ
กระทรวงมหาดไทย ให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัติดังกล าว จึงได�โอนภารกิจงาน
การขออนุญาตดูดทรายจากกองตรวจราชการและเรื่องราวร�องทุกข7สํานักงาน
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ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให�กรมท่ีดินดําเนินการ ดังนั้น เพ่ือให�การควบคุมการ
ประกอบการดูดทรายมิให�เป,นการทําลาย ทําให�เสื่อมสภาพท่ีดิน และมิให�เป,น
อันตรายแก ทรัพยากรในท่ีดิน ตามมาตรา 9 แห งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
รัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 20 แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ นดิน พ.ศ.2534 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 และมติ
คณะรัฐมนตรีลงวันท่ี 4 กันยายน 2522 เรื่องแต งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตให�ดูดทราย (ส วนกลาง) ท่ีกําหนดให�การพิจารณาอนุญาตให�ดูดทรายใน
จังหวัดต าง ๆ และการแก�ไขปwญหาอุปสรรคข�อขัดข�องเก่ียวกับการดูดทรายท้ังปวง
เป,นอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให�ดูดทราย (ส วนกลาง) ซ่ึง
ประกอบด�วยผู�แทนส วนราชการท่ีเก่ียวข�อง ออกระเบียบไว� ฯลฯ  จากระเบียบท่ี
สรุปไว�ในส วนนี้ดิฉันจะขอให�สมาชิกเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือจะอภิปรายก็
ได� ขอเชิญค ะ 

 
นายสมโชค  ปานสังข7  กราบเรียนท านประธานสภาฯ ในกรณีการดูดทรายของนายยุทธศิลปv นพเดช ซ่ึง
การกระทําดูดทรายในเอกสารสิทธิท่ีดินของเขา ไม ได�กระทําในห�วย หนอง คลอง บึงแต อย างไร สมควรแล�วท่ีจะ
อนุญาตและบางที บางคราว ชาวบ�านอาจจะได�รับผลประโยชน7ในผลผลิตก็ได� ผมขอให�ความคิดเห็นแค นี้ครับ 
ขอขอบคุณครับ 
 
นางจิราวัลย7  แสงใหญ   มีสมาชิกท านใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม ค ะ 
 
ท่ีประชุม   ไม มี 
 
นางจิราวัลย7  แสงใหญ   เม่ือไม มีสมาชิกท านใดจะอภิปรายเป,นอันว าสภาฯแห งนี้ได�พิจารณาแล�วนะค ะ 
ดิฉันก็จะขอมติเลยนะค ะ สมาชิกท านใดมีมติเห็นชอบการขออนุญาตดูดทรายในท่ีกรรมสิทธิ์ของนายยุทธศิลปv นพเดช 
ขอเสียงยกมือด�วยค ะ 
 
ท่ีประชุม   เห็นชอบ  20  เสียง 
    ไม เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  3  เสียง 
 
    3.6  ขอความเห็นชอบร างแผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 (เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1) 
 
นางจิราวัลย7  แสงใหญ   ขอเชิญท านนายกชี้แจงค ะ 
 
นายสันติ  พันธวาที  ตามท่ีองค7การบริหารส วนตําบลทุ งปรังได�ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน  

(พ.ศ. 2561 – 2565)  เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562  ซ่ึงแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
คือแผนพัฒนาขององค7กรปกครองส วนท�องถ่ิน    ท่ีกําหนดวิสัยทัศน7 ประเด็น
ยุทธศาสตร7 เป̀าประสงค7 ตัวชี้วัด ค าเป̀าหมาย และกลยุทธ7  โดยสอดคล�องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร7การพัฒนาขององค7กรปกครองส วนท�องถ่ินในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู บ�านหรือแผนชุมชน 
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อันมีลักษณะเป,นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับปMงบประมาณแต ละปM  และให�ใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน เป,นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ ายประจําปM งบประมาณรายจ ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสมในช วงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให�มีการปฏิบัติให�บรรลุ
วัตถุประสงค7ตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน  
แต ด�วยเหตุผลความจําเป,นเพ่ือให�สามารถแก�ไขปwญหาและตอบสนองความต�องการ
ของประชาชนท่ีสอดคล�องกับข�อเท็จจริงในสถานการณ7ปwจจุบัน  จึงต�องมีการ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ซ่ึงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค7กรปกครองส วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2548  และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ระบุว า “เพ่ือประโยชน7
ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา ให�องค7กรปกครองส วนท�องถ่ินดําเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้  
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินจัดทําร างแผนพัฒนา
ท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพร�อมเหตุผลและความจําเป,นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน   
(2) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร างแผนพัฒนา
ท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม สําหรับองค7การบริหารส วนตําบลให�ส งร างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ี
เ พ่ิมเ ติมให�สภาองค7การบริหารส วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค7การบริหารส วนตําบล พ.ศ.2537 ด�วย   
เม่ือแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมได�รับความเห็นชอบแล�ว ให�ส งแผนพัฒนาท�องถ่ิน
ดังกล าวให�ผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช� พร�อมท้ังปPดประกาศให�ประชาชนทราบโดย
เปPดเผยไม น�อยกว าสามสิบวันนับแต วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช� 
ท้ังนี้  ได� มีการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา จํานวน 1 โครงการ  
งบประมาณ  ปMละ 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ�วน) 

  
นางจิราวัลย7  แสงใหญ   ในส วนของการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงร างแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) มี 1 โครงการ คือ 
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ก. ยุทธศาสตร2จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให%น�าอยู� เข%มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร2การพัฒนาขององค2กรปกครองส�วนท%องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร2ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓. ยุทธศาสตร2ด%านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7 
เป̀าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว า 
จะได�รับ 

หน วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการฝ~กอบรม   
จิตอาสาหลักสูตร   
ชุดปฏิบตัิการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองค7กร
ปกครองส วนท�องถิ่น 

เพื่อเสริมสร�าง
ศักยภาพ ความรู�
ด�านการจัดการ
สาธารณภัย
เบื้องต�น และ
สนับสนนุให�
โครงการจิตอาสา
พระราชทาน 
904 วปร. ใน
ระดับพื้นที่ให�มี
ความเข�มแข็งและ
มีทักษะความรู� 
ความชํานาญใน
การจัดการภัย
พิบัติ  

จัดการฝ~กอบรม
จิตอาสาหลักสูตร
ชุดปฏิบตัิการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจําองค7กร
ปกครองส วน
ท�องถิ่น 

- - 170,000 170,000 170,000 จํานวน
เจ�าหน�าที่
ปฏิบัติการ
จิตอาสาภัย
พิบัติประจํา
องค7กร
ปกครอง                                           
ส วนท�องถิ่น
อย างน�อย 
50 คนต อ
แห ง 

มีชุด
ปฏิบัติการ
จิตอาสาภัย
พิบัติประจํา
องค7กร
ปกครองส วน
ท�องถิ่น
สามารถ
ปฏิบัติหน�าที่ 
ในพื้นที่เกิด
เหตุได�อย าง
ถูกต�อง 
รวดเร็ว         

สํานักงาน
ปลัด 

แ�� �. �� 
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นางจิราวัลย7  แสงใหญ   ในส วนเรื่องนี้มีสมาชิกท านใดจะให�ความคิดเห็นหรือจะอภิปราย ขอเชิญได�ค ะ 
 
ท่ีประชุม   ไม มี 
 
นางจิราวัลย7  แสงใหญ   ในส วนนี้เม่ือไม มีสมาชิกมีข�อสงสัยหรือซักถาม ดิฉันจะขอมตินะค ะ สมาชิกท านใด
เห็นชอบร างแผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) ขอเสียงยกมือด�วยค ะ 
 
ท่ีประชุม   เห็นชอบ  19  เสียง 
     ไม เห็นชอบ  -  เสียง 
     งดออกเสียง  4  เสียง 
 
     3.7  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ ายประจําปMงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
 
นางจิราวัลย7  แสงใหญ   ตามข�อบัญญัติองค7การบริหารส วนตําบลทุ งปรัง เรื่องงบประมาณรายจ ายประจําปM 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานการศึกษา งานระดับก อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน  ค าท่ี ดินและสิ่งก อสร�าง  ประเภท ค าก อสร�างสิ่ ง
สาธารณูปการ โครงการปรับปรุง ซ อมแซม ศพด.วัดชนาราม  หน�า 35/61 ต้ังไว� 
121,700 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร�อยบาทถ�วน)เบิกจ ายไปแล�ว - 
บาท คงเหลือ 121,700 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร�อยบาทถ�วน) 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีความประสงค7ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจ ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 
    รายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณเดิม 
    เพ่ือจ ายเป,น 

- ค าก อสร�างรั้งโรงอาหาร สูง 0.80 เมตร ยาว 29.00 เมตร  
- ค าปรับปรุง ซ อมแซม หลังคาและฝ`าเพดาน 54 ตร.ม. 

รายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลงใหม� 
    เพ่ือจ ายเป,น 

- ค าปรับปรุง ซ อมแซม หลังคาและฝ`าเพดาน 54 ตร.ม. 
    

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วยวิธีการงบประมาณขององค7กรปกครองส วน
ท�องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ข�อ ๒9  
การแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ ายในหมวดค าครุภัณฑ7 ท่ีดินและ
สิ่งก อสร�างท่ีทําให�ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ก อสร�าง ให�เป,นอํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน 
มีสมาชิกท านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม  ขอเชิญค ะ 

 
ท่ีประชุม   ไม มี 
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นางจิราวัลย7  แสงใหญ   เม่ือไม มีสมาชิกท านใดจะอภิปรายหรือซักถาม ดิฉันจะขอมติจากท่ีประชุมแห งนี้ 
สมาชิกท านใดให�ความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอ
เสียงยกมือด�วยค ะ 
 
ท่ีประชุม   เห็นชอบ  18  เสียง 
   ไม เห็นชอบ  -  เสียง 
   งดออกเสียง  5  เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ,ามี) 
นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  -รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท,องถ่ิน ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.
(ประธานสภาฯ)    2562  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค7กรปกครอง
ส วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข�อ 
29 ได�กําหนดให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค7กร
ปกครองส วนท�องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต อสภา
ท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปPดเผยภายในสิบห�าวันนับ
แต วันรายงานผล และต�องปPดประกาศไว�เป,นระยะเวลาไม น�อยกว าสามสิบวัน โดย
อย างน�อยปMละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปM  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค7การบริหารส วนตําบลทุ งปรัง ประจําปM
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ซ่ึงเป,นผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตร7 ดังนี้  
1. ยุทธศาสตร7ด�านเศรษฐกิจ  
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการเสร็จ 1 โครงการ   
2. ยุทธศาสตร7ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการเสร็จ 39 โครงการ อยู ระหว างดําเนินการ 2 โครงการ  
3. ยุทธศาสตร7ด�านชุมชนและคุณภาพชีวิต 

    จํานวนโครงการท่ีดําเนินการเสร็จ 47 โครงการ  
4. ยุทธศาสตร7ด�านสิ่งแวดล�อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน 

    จํานวนโครงการท่ีดําเนินการเสร็จ 2 โครงการ  
5. ยุทธศาสตร7ด�านบริหารจัดการองค7กร 
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการเสร็จ 6 โครงการ  
รวมโครงการท่ีดําเนินการแล�วเสร็จ  95  โครงการ  อยู ระหว างดําเนินการ 2 
โครงการ 
โครงการท่ีได�รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปM พ.ศ.2562  จํานวน  13  
โครงการ  ดังนี้ 
โครงการท่ีดําเนินการแล�ว 11  โครงการ   
1. โครงการซ อมสร�างถนนลาดยางผิวแอสฟwลท7   ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง

ท�องถ่ิน นศ.ถ.104-01 สายแยกทางหลวง 401 - บ�านเขาเหล็กหมู ท่ี 1,4,13 
บ�านเขาเหล็ก – บ�านนา   เหม�า ตําบลทุ งปรัง 
2. โครงการก อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขนส ง – อาจารย7วิสุทธิ์ หมู ท่ี 
๗,๕ ตําบลทุ งปรัง 
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3. โครงการก อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช.– สิชลฟาร7ม หมู ท่ี ๑๔ 
ตําบลทุ งปรัง 
4. โครงการก อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวรรณะ–วัดชนาราม หมู ท่ี ๑๕,๘ 
บ�านชายเขาพรง     ต.ทุ งปรัง 
5. โครงการก อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมอจ�วง-เขตหมู ท่ี ๘ พ้ืนท่ีหมู ท่ี 
๑๒ บ�านในไร          ต.ทุ งปรัง 
6. โครงการก อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป̀าแวว-ป̀าเอียด พ้ืนท่ีหมู ท่ี ๖ 
บ�านในไร  ต.ทุ งปรัง 
7. โครงการก อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห�วยหลุมพงศ7  พ้ืนท่ีหมู ท่ี ๑-๑๔ 
บ�านเขาเหล็ก       ต.ทุ งปรัง 
8. โครงการก อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชูชีพ  พ้ืนท่ีหมู ท่ี ๗ บ�านปลาย
ทอน  ต.ทุ งปรัง 

    9. โครงการก อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกโรงสี-บ�านนายเนือง พ้ื
    นท่ีหมู ท่ี ๑๕ บ�านชายเขาพรง 

10.โครงการก อสร�างคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมโชคพัฒนา พ้ืนท่ีหมู ท่ี ๑๒ บ�านใน
ไร  

    11.โครงการก อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสรี – ๔๐๑ หมู ท่ี ๖ 
โครงการท่ีอยู ระหว างดําเนินการ 2 โครงการ 
1. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๑-บ�านเขาเหล็ก 
หมู ท่ี   ๑๐-๑๓ ตําบลทุ งปรัง 
2. โครงการก อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผู�ใหญ ศรี-จิตเจตน7  พ้ืนท่ีหมู ท่ี 
๑๒ บ�านในไร  ตําบลทุ งปรัง 
รวมโครงการท่ีได�รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จํานวน  13  โครงการ 
โครงการท่ี อบต.ทุ งปรัง อุดหนุน ประจําปM พ.ศ.2562 

1. โครงการตกแต งเรือพนมพระ  (วัดปwณณาราม) 
2. โครงการตกแต งเรือพนมพระ  (วัดถํ้าเทียนถวาย) 
3. โครงการตกแต งเรือพนมพระ  (วัดชนาราม) 
4. โครงการตกแต งเรือพนมพระ  (วัดกุมแป) 
5. โครงการตกแต งเรือพนมพระ  (วัดดอนนนท7) 
6. โครงการตกแต งเรือพนมพระ  (วัดมณีประสิทธิ์) 
7. โครงการตกแต งเรือพนมพระ  (คณะกรรมการหมู บ�าน หมู ท่ี 3) 
8. โครงการตกแต งเรือพนมพระ  (คณะกรรมการหมู บ�าน หมู ท่ี 15) 
9. โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมวันวิสาขะแห ผ�าข้ึนถํ้า  (เขาพรง) 
10. โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร�อน  (มัสยิดอัลมุฮัมมะดียะห7) 
11. โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร�อน  (มัสยิดดารุลอามาน) 
12. โครงการจัดงานวันตรุษอิดิลฟPตรี  (มัสยิดอัลมุฮัมมะดียะห7,มัสยิดดารุลอามาน) 
13. โครงการแข งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน “หนองเต าคัพ”  (วัดชนาราม) 
14. โครงการแข งขันกีฬาวอลเลย7บอล “วัดถํ้าคัพ”  (วัดถํ้าเทียนถวาย) 
15. โครงการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอสิชลประจําปM 2562  (ท่ีทําการปกครอง

อําเภอสิชล) 
16. โครงการพัฒนากีฬาอําเภอสิชล ประจําปM 2562  (ท่ีทําการปกครองอําเภอสิชล) 
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17. โครงการจัดงานสืบสานประเพณี “แห หมรับรับเดือนสิบ” (ท่ีทําการปกครองอําเภอ
สิชล) 

18. โครงการจัดงานประเพณีมาฆะบูชาแห ผ�าข้ึนธาตุ ประจําปM 2562  (ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอสิชล) 

19. โครงการจัดงานวันปPยมหาราช  (ท่ีทําการปกครองอําเภอสิชล) 
20. โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ�าอยู หัวมหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  (ท่ีทําการปกครองอําเภอสิชล) 
21. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ”  (ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอสิชล) 
22. โครงการแข งขันกีฬาสีกลุ มทุ งปรัง  (โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา) 
23. โครงการส งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงพ้ืนบ�านปลายทอน  (กลุ มประมง

พ้ืนบ�านบ�านปลายทอน) 
รวมโครงการท่ี อบต.ทุ งปรัง อุดหนุน ประจําปM พ.ศ.2562 จํานวน  23  โครงการ 

    รวมงบประมาณ 1,226,000 บาท 
     
    -รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค7การบริหารส วนตําบล 

ทุ งปรัง ประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
นางจิราวัลย7  แสงใหญ   ขอเชิญท านนายกค ะ 
 
นายสันติ  พันธวาที  เรียน  ประธานสภาองค7การบริหารส วนตําบลทุ งปรัง ตามพระราชบัญญัติสภา 

ตําบลและองค7การบริหารส วนตําบล  พ.ศ.2537  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 5 ) 
พ.ศ.2546  มาตรา 58 / 5 ได�กําหนดให�นายกองค7การบริหารส วนตําบลรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได�แถลงไว� ต อสภาองค7การบริหารส วนตําบลเป,น
ประจําทุกปM นั้น        
บัดนี้ กระผมนายสันติ  พันธวาที  นายกองค7การบริหารส วนตําบลทุ งปรัง ได�
รวบรวมผลการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเป,นผลการดําเนินงาน ต้ังแต วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.
2561  ถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2562  พร�อมได�จัดทําเป,นรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได�แถลงไว�ต อสภาองค7การบริหารส วนตําบลทุ งปรัง 
เสร็จเรียบร�อยแล�ว และกระผมขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีแถลงต อ
สภาองค7การบริหารส วนตําบลทุ งปรัง ดังต อไปนี้ 

    วิสัยทัศน2   “นําทุ�งปรังสู�เมืองน�าอยู�  เชิดชูเรื่องการศึกษา  พัฒนาสู� 
    โครงสร%างพ้ืนฐานท่ีดี    มีส่ิงแวดล%อมท่ีสะอาด  ราษฎรใฝFคุณธรรม   
    นําพาชุมชนเข%มแข็ง  พัฒนาแหล�ง   ท�องเท่ียวท่ีมี  ทุกชีวีอยู�ดีมีสุข” 
 

นโยบายท่ี 1 นโยบายเร�งด�วน 
1. จัดหาทรัพยากรน้ํา สร�างและพัฒนาประปาชุมชนให�ท่ัวถึง บํารุงรักษา ซ อมแซม 
ให�อยู ในสภาพท่ีสมบูรณ7 ใช�การได� 

        2. ส งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเด็กก อนเรียนทุกสถานศึกษา 
        3. ส งเสริมสุขภาพของประชาชนในท�องถ่ินโดย โดยการให�มีการตรวจร างกาย  

ตรวจโรคขอ ผู�สูงอายุและสตรี และมีการรักษาพยาบาลเบ้ืองต�น 
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        4. ส งเสริมการผลิตและจําหน าย ปุ�ยชีวภาพเพ่ือลดต�นทุนของเกษตรกรในตําบล 
ทุ งปรัง 

 
นโยบายท่ี 2 ด%านอาชีพ 
1. ส งเสริมสนับสนุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการตลาดสินค�าหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑ7 
 

นโยบายท่ี 3 ด%านการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
1. ส งเสริม สนับสนุน ส งเสริม การพัฒนานักเรียนท้ังสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและศูนย7อบรม ศาสนาอิสลาม ให�มีความพร�อมมากยิ่งข้ึน 
2. ทํานุบํารุง ศาสนสถานท่ีเป,นการใช�ร วมกันของประชาชนให�มีความสมบูรณ7 
สามารถประกอบศาสนพิธีได� สะดวก 
3. ส งเสริมสนับสนุนการกีฬาของนักเรียน เยาวชน ประชาชนและร วมมือกับ
หน วยงานท่ีเก่ียวข�อง จัดกีฬา ระดับหมู บ�าน ระดับตําบล ระดับอําเภอและระดับ
จังหวัด 
4. ส งเสริมสนับสนุนให�มีสถานท่ีออกกําลังกาย สนามกีฬาและอุปกรณ7ในการออก
กําลังกายของประชาชนใน ระดับหมู บ�านและระดับตําบล 

             5. ส งเสริมกิจกรรมงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ินอันมีคุณค าของตําบล 
ทุ งปรัง 

 
นโยบายท่ี 4 ด%านโครงสร%างพ้ืนฐาน 
1. ก อสร�าง ประสานงานและพัฒนาระบบข ายถนนให�ท่ัวถึงและบํารุงรักษาให�อยู ใน
สภาพสมบูรณ7 
2. สนับสนุนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน เพ่ือเข�าสู แหล งท องเท่ียวของตําบลทุ งปรัง
อย างท่ัวถึง 

             3. ประสานงานพัฒนาระบบไฟฟ̀าในชุมชนให�ท่ัวถึงและสมบูรณ7 
 

นโยบายท่ี 5 ด%านกิจการ วัยรุ�น สตรี และคนชรา 
1. ส งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา เพ่ือการเป,นผู�นําท�องถ่ิน
และเป,นเจ�าบ�านท่ีดีรองรับการพัฒนาตําบลและการท องเท่ียวในท�องถ่ิน 

             2. ส งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี เพ่ือเพ่ิมรายได� ลดรายจ ายในครัวเรือน 
             3. ส งเสริม สนับสนุนสวัสดิการคนชราและผู�พิการ 
 

นโยบายท่ี 6 ด%านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล%อม 
    1. ส งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด�านเกษตรชีวภาพและลดเคมีการเกษตร 

2. ส งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม     
ร วมกับหน วยงานท่ี เก่ียวข�อง 

             3. สนับสนุน ประสานงานหน วยงานอ่ืน ในการร วมกันกําจัดขยะมูลฝอย 
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นโยบายท่ี 6 ด%านการบริหารงานจัดการองค2กรและสํานักงาน 
1. พัฒนาบุคลากร ข�าราชการ ลูกจ�างขององค7การบริหารส วนตําบลทุ งปรัง ให�มี
ความรู� ความสามารถ เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจให�แก องค7กรปกครองส วน
ท�องถ่ิน และการ บริการประชาชนท่ีดี 

             2. พัฒนาระบบข�อมูลข าวสารสนเทศ ให�มีประสิทธิภาพและสะดวกในการ 
     นํามาใช�ให�เกิดประโยชน7 

 3. พัฒนากิจการการป̀องกันสาธารณภัยในตําบลให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ
มีการจัดอบรม สมาชิก อปพร. เพ่ิมเติม การฝ~กอบรมทบทวน ตลอดถึงการการจัด
ชุดหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู�ภัย 
4. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและสํานักงานองค7การบริหารส วนตําบลทุ งปรังให�
สะดวกและ พอเพียงต อการบริหารและบริการประชาชน 
5. ส งเสริมให�ราษฎร ประชาคมในท�องถ่ินมีส วนร วมในการดําเนินงาน เพ่ือให�เกิด
ความโปรงใสตรวจสอบได�และเกิดประโยชน7สูงสุด 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. นโยบายเร�งด�วน 

ท่ี ผลการดําเนินการ(โครงการ) งบประมาณ 

1. ก อสร�างระบบประปาหมู บ�าน หมู ท่ี ๑ – ๑๖ 1,200,000 

2. ขุดลอกแหล งน้ําสาธารณะ 500,000 

3. โครงการสนับสนุนค าใช�จ ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย7พัฒนา
เด็กเล็ก 5 แห ง) 

1,600,000 

4. ส งเสริมคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ ผู�พิการและผู�ด�อยโอกาส งบ สปสช. 

5. พัฒนาเด็ก สตรี และคนชรา งบ สปสช. 

 
2. นโยบายด%านอาชีพ 

ท่ี ผลการดําเนินการ(โครงการ) งบประมาณ 

1. โครงการฝ~กอบรมอาชีพ 80,000 

2. โครงการส งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงพ้ืนบ�านปลายทอน 30,000 
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3. นโยบายด%านการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

ท่ี ผลการดําเนินการ(โครงการ) งบประมาณ 

๑ โครงการตกแต งเรือพนมพระ (วัดปwณณาราม) ๓๐,๐๐๐ 

๒ โครงการตกแต งเรือพนมพระ (วัดถํ้าเทียนถวาย) ๓๐,๐๐๐ 

๓ โครงการตกแต งเรือพนมพระ (วัดชนาราม) ๓๐,๐๐๐ 

๔ โครงการตกแต งเรือพนมพระ (วัดกุมแป) ๓๐,๐๐๐ 

๕ โครงการตกแต งเรือพนมพระ (วัดดอนนนท7) ๓๐,๐๐๐ 

๖ โครงการตกแต งเรือพนมพระ (วัดมณีประสิทธิ์) ๓๐,๐๐๐ 

๗ โครงการตกแต งเรือพนมพระ (คณะกรรมการหมู บ�าน หมู ท่ี ๓) ๓๐,๐๐๐ 

๘ โครงการตกแต งเรือพนมพระ (คณะกรรมการหมู บ�าน หมู ท่ี ๑๕) ๓๐,๐๐๐ 

๙ 

โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมวันวิสาขะแห ผ�าข้ึนถํ้า       
(เขาพรง) (คณะกรรมการหมู บ�าน หมู ท่ี ๑๕) 120,000 

๑๐ 

โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร�อน (มัสยิดอัลมุฮัมมะดี
ยะห7) ๕๐,๐๐๐ 

11 โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร�อน (มัสยิดดารุลอามาน) ๕๐,๐๐๐ 

12 

โครงการจัดงานวันตรุษอิดิลฟPตรี (มัสยิดดารุลอามานและมัสยิดอัล
มุฮัมมะดียะห7) 50,000 

13 

โครงการแข งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน “หนองเต าคัพ” (โรงเรียน
วัดชนาราม) 82,000 

14 

โครงการแข งขันกีฬาวอลเลย7บอล “วัดถํ้าคัพ” Zโรงเรียนวัดถํ้า
เทียนถวาย) ๑๐๐,๐๐๐ 

15 

โครงการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอสิชล ประจําปM 2562 (ท่ี
ทําการปกครองอําเภอสิชล) 40,000 

16 

โครงการพัฒนากีฬาอําเภอสิชล ประจําปM 2562 (ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ สิชล) 20,000 

17 

โครงการจัดงานสืบสานประเพณี”แห หมรับรับเดือนสิบ” (ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอสิชล) 20,000 

18 

โครงการจัดงานประเพณีมาฆะบูชาแห ผ�าข้ึนธาตุ ประจําปM 2562 
(ท่ีทําการปกครองอําเภอสิชล) 3,000 

19 โครงการจัดงานวันปPยมหาราช (ท่ีทําการปกครองอําเภอสิชล) 1,000 

20 

โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ�าอยู หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอสิชล) 10,000 

21 

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๑๒ สิงหา 
พระบรมราชินีนาถ” (ท่ีทําการปกครองอําเภอสิชล) 10,000 

22 โครงการแข งขันกีฬาสีกลุ มทุ งปรัง (โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา) 400,000 
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4. นโยบายด%านโครงสร%างพ้ืนฐาน 

ท่ี ผลการดําเนินการ(โครงการ) งบประมาณ 

1. โครงการก อสร�างถนน คสล. สาย รพช. – บ�านนายบํารุง หมู ท่ี 14 500,000 

2. โครงการก อสร�างถนน คสล. สาย รพช. – สิชลฟาร7ม หมู ท่ี 14 498,900 

3. โครงการก อสร�างถนน คสล. สายคลองพอ – เขากิว หมู ท่ี 11 498,900 

4. 
โครงการก อสร�างถนน คสล. สายซอยปณชัย – บ�านนางบุปผา  
หมู ท่ี 7 

500,000 

5. โครงการก อสร�างถนน คสล. สายซอยเมตตา หมู ท่ี 13 226,600 

6. โครงการก อสร�างถนน คสล. สายทุ งเรง หมู ท่ี 3 498,900 

7. โครงการก อสร�างถนน คสล. สายนายู หมู ท่ี 1 498,900 

8. โครงการก อสร�างถนน คสล. สายในแพรก หมู ท่ี 3 498,900 

9. โครงการก อสร�างถนน คสล. สายบ�านนายกล อม หมู ท่ี 16 498,900 

10. โครงการก อสร�างถนน คสล. สายบ�านนายเคลื่อน หมู ท่ี 15 498,900 

11. 
โครงการก อสร�างถนน คสล. สายบ�านนายจรัญ – ชายเขาพรง   
หมู ท่ี 9 

498,900 

12. โครงการก อสร�างถนน คสล. สายบ�านนายณรงค7 – เขต หมู  8 หมู ท่ี 15 490,800 

13. 
โครงการก อสร�างถนน คสล. สายบ�านนายประพันธ7 ไชยพงศ7 – 
บ�านนายอํานวย ไชยชํานาญ  หมู ท่ี 11 

49,400 

14. 
โครงการก อสร�างถนน คสล. สายบ�านนายมณี พัฒสงค7 – บ�าน
นายฉวย ดําแก�ว หมู ท่ี 11 

498,900 

15. 
โครงการก อสร�างถนน คสล. สายบ�านนายมนูญ – บ�านนายเชือง  
หมู ท่ี 16 

185,700 

16. โครงการก อสร�างถนน คสล. สายราษฎร7อุทิศ 2 หมู ท่ี 9 263,400 

17. โครงการก อสร�างถนน คสล. สายสมโชคพัฒนา หมู ท่ี 12 498,900 

18. โครงการก อสร�างถนน คสล. สายหมอจ�วง – เขต หมู  8 หมู ท่ี 12 496,800 

19. โครงการก อสร�างถนน คสล. สายหมอสวสัด์ิ – บ�านนายเงิน หมู ท่ี 14 496,800 

20. 
โครงการก อสร�างถนน คสล. สายในไร  (ตอนบ�านป̀าแวว - บ�านป̀า
เอียด หมู ท่ี 6 

363,000 

21. โครงการก อสร�างถนน คสล. สายห�วยหลุมพงศ7 หมู ท่ี 1 498,900 

22. โครงการก อสร�างถนน คสล. สายซอยนุรักษ7อุทิศ หมู ท่ี 13 498,900 

23. 
โครงการก อสร�างถนน บุกเบิก สายคลองชลประทาน – บ�านนาย
ด วน หมู ท่ี 2 

500,000 
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24. 
โครงการก อสร�างถนน บุกเบิก สายโยธา – ห�วยหลุมพงศ7 (สาม
แยกบ�านนายณรงค7 เพชรเศรษฐ7) หมู ท่ี 14 

429,500 

25. 
โครงการก อสร�างปรับปรุงถนน สายบ�านนายอานนท7 – บ�านนาย
นิพนธ7  หมู ท่ี 8 

492,000 

26. โครงการก อสร�างถนน คสล. สายบ�านนายชูชีพ หมู ท่ี 7 498,900 

27. 
โครงการซ อมสร�างถนนลาดยางผิวแอสฟwลท7   ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท�องถ่ิน นศ.ถ.104-01 สายแยกทางหลวง 401 - บ�านเขา
เหล็กหมู ท่ี 1,4,13 บ�านเขาเหล็ก – บ�านนา   เหม�า ตําบลทุ งปรัง 

4,766,000 

28. 
โครงการก�อสร,างถนน คสล. สายขนส�ง – อาจารย(วิสุทธิ์ หมู�ท่ี ๗,๕ 
ตําบลทุ�งปรัง 

494,500 

29. โครงการก อสร�างถนน คสล. สาย รพช.– สิชลฟาร7ม หมู ท่ี ๑๔  494,600 

30. 
โครงการก อสร�างถนน คสล.สายวรรณะ–วัดชนาราม หมู ท่ี ๑๕,๘ 
บ�านชายเขาพรง      

494,500 

32. 
โครงการก อสร�างถนน คสล.สาย หมอจ�วง-เขตหมู ท่ี ๘ พ้ืนท่ีหมู ท่ี 
๑๒ บ�านในไร           

498,000 

33. 
โครงการก อสร�างถนน คสล.สายป̀าแวว-ป̀าเอียด พ้ืนท่ีหมู ท่ี ๖ 
บ�านในไร   

498,000 

34. 
โครงการก อสร�างถนน คสล. ห�วยหลุมพงศ7  พ้ืนท่ีหมู ท่ี ๑-๑๔ 
บ�านเขาเหล็ก       

272,000 

35. 
โครงการก อสร�างถนน คสล.สายชูชีพ  พ้ืนท่ีหมู ท่ี ๗ บ�านปลาย
ทอน   

499,000 

36. 
โครงการก อสร�างถนน คสล.สายสามแยกโรงสี-บ�านนายเนือง 
พ้ืนท่ีหมู ท่ี ๑๕ บ�านชายเขาพรง 

495,000 

37. 
โครงการก อสร�างถนน คสล.สายสมโชคพัฒนา พ้ืนท่ีหมู ท่ี ๑๒ 
บ�านในไร  

379,000 

38. โครงการก อสร�างถนน คสล.สายเสรี – ๔๐๑ หมู ท่ี ๖ 274,000 

39 
โครงการก อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผู�ใหญ ศรี-จิตเจตน7  
พ้ืนท่ีหมู ท่ี ๑๒ บ�านในไร  

476,000 

40. 
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๑-
บ�านเขาเหล็ก หมู ท่ี ๑๐-๑๓ 

85,800 

41. ก อสร�างพนังก้ันน้ําคลองท าควาย หมู ท่ี 1  400,400 

42. ก อสร�างพนังก้ันน้ําคลองท าควาย หมู ท่ี 3 (บรเิวณหน�าบ�านเณรจีน) 243,200 

43. ก อสร�างพนังก้ันน้ําคลองท าควาย หมู ท่ี 3 (บรเิวณหน�าบ�านครมูาลัย) 271,300 
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5. นโยบายด%านกิจการ วัยรุ�น สตรี และคนชรา 

ท่ี ผลการดําเนินการ(โครงการ) งบประมาณ 

1. โครงการป̀องกันและแก�ไขปwญหายาเสพติดในเยาวชน 24,700 

2. โครงการส งเสริมอาชีพให�กับกลุ มสตรี และแม บ�าน 30,000 

3. เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 15,380,000 

4. เบ้ียยังชีพคนพิการ 5,200,000 

5. เบ้ียยังชีพผู�ป]วยเอดส7 90,000 

6. ส งเสริมคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ ผู�พิการและผู�ด�อยโอกาส งบ สปสช. 

6. พัฒนาเด็ก สตรี และคนชรา งบ สปสช. 

 
6. นโยบายด%านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล%อม 

ท่ี ผลการดําเนินการ(โครงการ) งบประมาณ 

1. โครงการรณรงค7และส งเสริมการลดปริมาณขยะ 30,000 

2. โครงการตามพระราชดําริ “รกัน้ํา รักป]า รักษาแผ นดิน” 20,000 

 
7. นโยบายด%านการบริหารงานจัดการองค2กรและสํานักงาน 

ท่ี ผลการดําเนินการ(โครงการ) งบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรด�านการปฏิบัติงานท�องถ่ิน 100,000 

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ผู�นําชุมชนและประชาคม 300,000 

 
 

      กระผม พร�อมด�วยคณะผู�บริหารทุกท าน ขอขอบคุณทุกท านท่ีมีส วนร วมในการสนับสนุนและส งเสริมใน
การปฏิบัติงาน ส งผลให�การดําเนินงานประสบผลสําเร็จด�วยดีตลอดมา และคงได�รับการสนับสนุนและให�
ความร วมมือเช นนี้ตลอดไป  ขอบคุณครับ 
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นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  สําหรับเรื่องอ่ืน ๆ ก็ขอแจ,งให,เพ่ือนสมาชิกได,ทราบถึงโครงการท่ีของบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)    ท�าน สส.ไป สมาชิกท�านใดมีอะไรเพ่ิมเติม หรือประสานงานก็ยินดีนะค�ะ ตอนนี้
กรมชลประทานได,ลงพ้ืนท่ี 2 ครั้งแล,ว เพ่ือตรวจดูและออกแบบแต�ละจุด มีบางจุดต,องยกเลิกไม�สามารถทําได, ของ
คลองท�าควายก็ผ�านท้ัง4 จุด ได,รับทราบว�าทางชลประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ท่ีประชุม    -ไม�มี- 
 

นางจิราวัลย( แสงใหญ�   เม่ือไม�มีสมาชิกจะหารือในวาระเรื่องอ่ืนๆแล,ว ดิฉันจึงขอขอบคุณท�านสมาชิก  
(ประธานสภาฯ)    ฝPายบริหาร 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,องเปKนไปตามมติท่ีประชุมทุกประการ 
 
(ลงชื่อ)             อุษณีย(  แสนทอง  ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางอุษณีย(  แสนทอง) 
สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง หมู�ท่ี 9  
  
(ลงชื่อ)              ธวัช  ฉิมมุสิก   ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายธวัช  ฉิมมุสิก) 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


