
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1/ 2562 

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 

----------------- 
รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นางโสภา  หาญขุนทด ประธานสภา อบต.ทับพริก 
2 นายบุญมาก  เพ่ิมผล รองประธานสภา อบต.ทับพริก 
3 นางค าเวียง  จอมรัตน์ เลขานุการสภา อบต.ทับพริก 
4 นางสาวนุชรา หมื่นพรม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 1 
5 นางบังอร  ช่อชบา สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 2 
6 นายบุญเลิศ  เงางาม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 3 
7 นางรัชนี  บุญญาสุ สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 4 
8 นายเจริญชัย  สามล สมาชิกสภา อบต.ทับพริก  หมู่ที่ 4 
9 นายประสิทธิ์  ผันผยอง สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 5 

10 นายเมฆี  สุขเข็ม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 5 
11 นายเจษฎา  บุญแถม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 6 
12 นายแมนสวง  สายมิ่ง สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 7 
13 นายแสงจันทร์  สามล สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 7 

 

รายชื่อผู้ไมม่าประชุม 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

นายวิเชียร  เรืองสุข สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 6 ลา 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายบดินทร์ ลาน้อย นายก อบต.ทับพริก 
๒ นายธนะเทพ ซาเฮา รองนายก อบต.ทับพริก 
๓ นายภาราดร เชื้อค าศรี รองนายก อบต.ทับพริก 
๔ นายทอแดง วรค า เลขานุการนายก อบต.ทับพริก 
๕ จ่าเอกไชโย อินอุ่นโชติ หัวหน้าส านักปลัดรักษาราชการแทนปลัด 
๖ นางประนอม ลือค าหาญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
๗ นางรัตนากร พุฒเส็ง สารวัตรก านันต าบลทับพริก 
8 รต.สงการ ทูค ามี รอง ผบ.ร้อย ทพ.1302 
9 ส.ต.ท.สุทิน ใจบาน ผบ.หมู่(ป) สภ.คลองน้ าใส 

10 รต.สมโภช จรัญยาอ่อน ผบ.ร้อย ทพ.1302 
11 นายนิชล เสี้ยวเส็ง ประธาน อปพร.ต าบลทับพริก 
12 น.ส.วรุพันธ์ ท ากิจการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
13 นายวิชัย มณีจันทร์  ผู้อ านวยการกองช่าง  



ล าดับที่  ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
14 น.ส.ชรินทร์ทิพย์ อ้ิวจันทึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15 นายวินัย ธรรมแสง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
16 นายสันติภาพ สารการ นักวิชาการศึกษา 
17 นายมงคล กอนเกียน ผู้ใหญ่หมู่ที่ 6 

 

  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นางค าเวียง จอมรัตน์ เลขานุการสภา อบต.ทับพริกได้กล่าวเชิญ  
นางโสภา หาญขุนทด ประธานสภา อบต.ทับพริก ได้ท าการจุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย และท าการเปิดประชุมสภา 
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
นางโสภา หาญขุนทด 1.1 แจ้งมีสมาชิก อบต. ทับพริก ลากิจ 1 ท่าน คือ 
ประธานสภา ฯ    นายวิเชียร  เรืองสุข สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 6 
     

1.2 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 อ.อรัญประเทศ ได้จักกิจกรรมอันเนื่องมาใน        
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยกิจกรรมมีดังนี้ 

   ภาคเช้า – พิธีท าบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานสยามมินทร์ 
- พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลาน         
เอนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ 

ภาคบ่าย – กิจกรรมปลูกป่า ณ สวนกาญจนาภิเษก อ.อรัญประเทศ โดยมี
สมาชิกสภา ฯ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายส านักปลัดและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทับพริกเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

มติที่ประชุม  - รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
คร้ังที่ 1 / 2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562  

นางค าเวียง จอมรัตน์  - ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบไปพร้อม ๆ กัน 
เลขานุการสภา ฯ  - อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2562 

ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
นางโสภา หาญขุนทด  - รายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก ที่เลขานุการสภา ฯ อบต.ทับพริกได้อ่าน  
ประธานสภา ฯ   รายงานการประชุมสภา ฯ หรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไขและเพ่ิมเติม ก็ขอมติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นล าดับต่อไป 
 
มติที่ประชุม - เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 

1/2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
   - เห็นชอบ 12 เสียง   
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง   1       เสยีง 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องด่วนเพื่อทราบและพิจารณา 
 

นางโสภา หาญขุนทด  - เชิญผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ  
ส.ต.ท.สุทิน ใจบาน  - ในช่วงนี้เกิดสถานการณ์ที่กรุงเทพฯ ฝากผู้น าตรวจสอบวัตถุสงสัย ขอให้แจ้งทาง 
หมู่(ป) สภ.คลองน้ าใส  เจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหารในพ้ืนที่ เบอร์โทรของ สภ.คลองน้ าใส 037 – 233999 
  - ส าหรับปัญหาในชุมชน เรื่องเด็กแว้นขี้จักรยนต์เสียงดังรบกวนชาวบ้าน ทาง  
   สภ.คลองน้ าใส ได้แจ้งให้ต ารวจยึดท่อได้เลย ฝากผู้ดูแลลูกหลานด้วย 
รท.สมโภท จรัญยาอ่อน  - ขอเพ่ิมเติมทางต ารวจ ช่วงนี้มีเหตุที่กรุงเทพฯ มีการสร้างสถานการณ์ เป็นภัยเกี่ยวกับ 
ผบ.ร้อย ทพ.1302  ความมั่นคง ถ้าพบวัตถุสงสัย ขอให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลย 
   - แจ้งการเข้า – ออกแรงงานที่ดอยเต่า และปล่อยท่ี ปอ.04 ทางทหารได้ส่งข้อมูลไปที่

หน่วยเหนือทราบแล้ว 
  - แจ้งการเข้า – ออก ส าหรับท่านใดที่มีครอบครัวที่เป็นชาวกัมพูชาในการเข้า – ออก 

ขอให้แจ้งทางกองร้อยทหารพราน และขอความร่วมมือหากพบผู้ต้องสงสัยให้แจ้งทาง
เจ้าหน้าที่ด้วย 

  - เด็กแว้นที่ขีร่ถจักรยานยนต์แล้วแต่งท่อเสียงดัง สร้างความร าคาญให้กับชุมชน ถ้าจับ
ได้ ขอความร่วมมือทางผู้ปกครองอย่าเข้าข้างเด็ก 

นายมงคล กอนเกียน  - แจ้งเรื่องน้ าประปา หมู่ที่ 6 ปัญหาคือปริมาณน้ าไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้ชาวบ้าน ผู้น า 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6  จึงแก้ปัญหาด้วยการซื้อน้ าประปาให้กับทางลูกบ้านไปก่อนโดยใช้เงินกองทุนหมู่บ้าน 
  - อ าเภออรัญประเทศไม่ได้ประกาศภัยแล้ง ฝากทาง อบต.ทับพริก ซ่อมประปาหมู่ที่ 6 
นายบดินทร์ ลาน้อย  - ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ต ารวจ ทหารที่ได้รับข่าวสารแล้วน ามาเสนอต่อที่ประชุมได้ 
นายก อบต.  รับทราบ 
  - ส าหรับเรื่องเด็กแว้น ฝากผ าช่วยประชาสัมพันธ์ 
  - เรื่องประปาหมู่ที่ 6 ต้องชื่นชมผู้น า ส าหรับการซ่อมประปาจะติดตามให้ 
  - แจ้งการรับสมัครจิตอาสา 904 วปร เดือนสิงหาคม เปิดรับระหว่างวันที่ 5 – 10  
  - ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 จะมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอรัญ 
  - ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะมีการจัดกิจกรรม ณ ลาน          
พระสยามมินทร์ อ าเภออรัญประเทศ  

    เวลา 07.30 น. - ท าบุญตักบาตร 
           08.30 น. - ลงนามถวายพระพรชัย 
    การแต่งกาย ข้าราชการแต่งปกติขาว ประชาชนทั่วไปแต่งชุดสีฟ้า 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ    
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนายกแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางโสภา หาญขุนทด  - ขอเชิญนายกแถลงงบประมาณรายจ่าย 2563 
ประธานสภา ฯ  
นายบดินทร์ ลาน้อย  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต.   บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จะได้เสนอ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก
อีกครั้ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จึงขอชี้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุมได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานการณ์คลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 มีสถานะ
การเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน 41,130,182.13  บาท 
1.1.2 เงินสะสม   จ านวน 26,316,893.34  บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงิน  จ านวน  12,248,503.29  บาท 
1.1.4 รายการที่กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
 จ านวน 0 โครงการ รวม 0. 00 บาท 
1.1.5 รายการที่กันเงินไว้ โดยไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีจ านวน  8  โครงการ   

    รวมเป็นเงิน จ านวน  504,594.62  บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง   จ านวน  0.00   บาท 
 2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 

 2.1 รายรับจริง จ านวน  19,989,599.14  บาท  ประกอบด้วย 
        หมวดภาษีอากร   จ านวน 30,387.54  บาท 
        หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน  32,248.70  บาท 
        หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน 11,264.99  บาท 
        หมวดภาษีสรร   จ านวน 9,875,474.91  บาท 
        หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 10,040,223.0 บาท 
 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  30,000.00  บาท 
 2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 13,725,579.65  บาท ประกอบด้วย 
        งบกลาง   จ านวน  4,562,331.00  บาท 
        งบบุคลากร   จ านวน  4,153,237.00  บาท 
        งบด าเนินงาน  จ านวน  3,805,511.65  บาท 
        งบลงทุน   จ านวน  1,127,000.00  บาท 
 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
      จ านวน 30,000.00    บาท 
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 2.5 รายจ่ายที่รายจากเงินสะสม จ านวน  41,700.00  บาท 
 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 0.00  บาท 
 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00  บาท  
 
 ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีดังนี้ 
    

รายการ รายรับจริง ปี  61 ประมาณการ ปี 62 ประมาณการ ปี 63 

รายได้จัดเก็บเอง 
  - หมวดภาษีอากร 
  - หมวดค่าธรรมเนียม 
    ค่าปรับและใบอนุญาต 
  - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
  - หมวดรายได้สาธารณูป- 
    โภคและการพาณิชย์ 
  - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง 
 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  - หมวดภาษจีัดสรร 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บ ฯ 
 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
ร ว ม ร า ย ไ ด้ ที่ รั ฐ บ า ล
อุดหนุนให้ ฯ 
 

 
56,595.13 
15,510.10 
 
3,932.32 
2,438.00 
 
168 
78,643.55 
 
 
 
 
14,672,056.59 
14,672,056.59 
 
 
 
 
11,753,266.00 
11,753,266.00 
 

 
90,000.00 
1,600.00 
 
145,000.00 
6,500.00 
 
15,900.00 
259,000.00 
 
 
 
 
14,086,000.00 
14,086,000.00 
 
 
 
 
13,500,000.00 
13,500,000.00 
 

 
113,400.00 
11,700.00 
 
160,700.00 
2,000.00 
 
287,800.00 
287,800.00 
 
 
 
 
14,765,800.00 
14,765,800.00 
 
 
 
 
14,746,400.00 
14,746,400.00 
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 ค าแถลงงบประมาณ 
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี 61 ประมาณการ ปี 62 ประมาณการ ปี 63 
จ่ายจากงบประมาณ 
   - งบกลาง 
   - งบบุคลากร 
   - งบด าเนินงาน 
   - งบลงทุน 
   - งบรายจ่ายอื่น 
   - งบเงินอุดหนุน 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 
 

 
5,017,639.00 
6,057,768.00 
4,598,758.55 
   452,003.00 
     34,527.00 
1,642,500.00 
17,803,195.55 

 
5,747,810.00 
9,733,000.00 
8,570,190.00 
2,020,000.00 
60,000.00 
1,714,000.00 
27,845,000.00 
 

 
7,643,032.00 
9,696,910.00 
7,758,458.00 
2,949,100.00 
60,000.00 
1,692,500.00 
29,800,000.00 

  
นายบดินทร์ ลาน้อย  - กล่าวชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  
นายก อบต.  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด

ดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม - รับททราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   - เรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา มีดังนี้ 
 5.1 เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
นายบดินทร์ ลาน้อย  - กล่าวชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  
นายก อบต.  
นางโสภา หาญขุนทด  - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เรื่อง งบประมาณ 
ประธานสภา ฯ   รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1 มีสมาชิกสภา อบต.ทับพริก ท่าน

ใดประสงค์จะอภิปรายหหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

มติที่ประชุม - เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

   - เห็นชอบ 13 เสียง    ลากิจ   1  เสียง  
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  -        เสียง 
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 5.2 ญัตติการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
นางโสภา หาญขุนทด  - เมื่อสภา ฯ มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เรื่อง 
ประธานสภา ฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอ      

รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
ดังกล่าว ฯ ไม่น้อยกว่าสามคนและก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 49 ประกอบกับข้อ 105 จึงเสนอขอให้
ที่ประชุมพิจารณา 

นายแมนสวง สายมิ่ง - ขอเสนอ นางรัชนี บุญญาสุ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. หมู่ที่ 7 
นายเจษฎา บุญแถม - รับรอง 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 
นางบังอร ช่อชบา - รับรอง 
ส.อบต. หมู่ที่ 2 
 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ นางรัชนี บุญญาสุ  ส.อบต. หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
   - เห็นชอบ 13 เสียง    ลากิจ   1  เสียง  
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  -        เสียง 
 

นางสาวนุชรา หมื่นพรม  - ขอเสนอ นายแมนสวง สายมิ่ง ส.อบต. หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. หมู่ที่ 1 
นายประสิทธิ์ ผันผยอง - รับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 
นางรัชนี บุญญาสุ - รับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ นายแมนสวง สายมิ่ง ส.อบต. หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  - เห็นชอบ 13 เสียง    ลากิจ   1  เสียง  

     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  -        เสียง 
 

นางรัชนี บุญญาสุ - ขอเสนอ นางบังอร ช่อชบา ส.อบต. หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
นายเมฆี สุขเข็ม - รับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 
นายบุญเลิศ เงางาม - รับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 
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มติที่ประชุม -  เห็นชอบ นางบังอร ช่อชบา ส.อบต. หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
  - เห็นชอบ 13 เสียง    ลากิจ   1  เสียง  

     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  -        เสียง 
นางโสภา หาญขุนทด   - มติที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ อบต.ทับพริก เรื่อง 
ประธานสภา ฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. นางรัชนี บุญญาสุ  ส.อบต. หมู่ที่ 4 
2. นายแมนสวง สายมิ่ง ส.อบต. หมู่ที่ 7 
3. นางบังอร ช่อชบา ส.อบต. หมู่ที่ 2 

- โดยก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติในวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 
08.30 น.-16.30 น. ก าหนดสถานที่แปรญัตติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับพริก ซึ่งไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติ ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาสามวันนับตั้งแต่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 

 - ตามที่ สมาชิก อบต.ทับพริก มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว มีสมาชิกสภา 
อบต.หรือคณะผู้บริหาร เสนอเห็นควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าว ก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 - หลังปิดประชุมสภา อบต.ทับพริก ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตตินัดประชุมเลือก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 

 มติที่ประชุม - รับทราบ 
  
 5.3 เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี    

พ.ศ. 2562 
นางโสภา หาญขุนทด  - ตามท่ีได้ส่งหนังสือให้สมาชิกสภา อบต.ทับพริก ล่วงหน้าแล้ว 3 วัน ก็ขอมติรับทราบ 
ประธานสภา ฯ  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 

2562  
 

มติที่ประชุม - รับทราบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 
2562 

 5.4 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 

1. เรื่องเดิม 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้จัดท าข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค หน้า 54/74 เกี่ยวกับโครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 6  นั้น 
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2. ข้อเท็จจริง 

 ตามรายละเอียดระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ อบต.ทับพริก ใช้แบบ
มาตรฐานระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์จากส านักงานจังหวัดนครนายก 
กระทรวงพลังงาน ตามโครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ขนาดไม้น้อย
กว่า 5,000 วัตต์ โดยระบบดังกล่าวจะท างานในช่วงกลางวันที่มีแสงอาทิตย์และ
เมื่อสิ้นแสงอาทิตย์เข้าสู่ช่วงกลางคืนระบบจะไม่ท างาน หากใช้ระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวน้ าอาจไม่พอใช้ เพราะช่วงเวลาตอนเย็น
ประชาชนกลับจากการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นกิจวัตรประจ าวันของแต่ละ
ครอบครัว มีการใช้น้ าในปริมาณมาก จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้า ช่วยใน
การผลิตน้ าประปาในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งระบบสูบน้ าตามรายละเอียดที่ อบต. 
ทับพริก ก าหนดไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า ที่ใช้ตามบ้านเรือนปกติทั่วไป 
ซึ่งจะมีขนาด 220 โวลต์ ( 1 เฟส 2 สาย แรงดัน 220 โวลต์ ) กองช่าง จึงขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ข้อความเดิม 
  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้ 

1. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่ที่ 3 ตามแบบ
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5,000 วัตต์ งบประมาณ 436,000 บาท 

2. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่ที่ 5 ตามแบบ
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5,000 วัตต์ งบประมาณ 436,000 บาท 

3. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่ที่ 6 ตามแบบ
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5,000 วัตต์ งบประมาณ 436,000 บาท 

4. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่ที่ 2 ตามแบบ
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5,000 วัตต์ งบประมาณ 447,000 บาท 

 

ข้อความใหม ่
  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้ 

1. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่ที่ 3 ตามแบบ
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3,000 วัตต์ งบประมาณ 436,000 บาท 

2. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่ที่ 5 ตามแบบ
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3,000 วัตต์ งบประมาณ 436,000 บาท 
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3. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่ที่ 6 ตามแบบ
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3,000 วัตต์ งบประมาณ 436,000 บาท 

4. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่ที่ 2 ตามแบบ
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3,000 วัตต์ งบประมาณ 447,000 บาท 

  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ข้อ 29 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

นางโสภา หาญขุนทด  - ขอมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
ประธานสภา ฯ    2562 ขออนุมัติค่ะ 
 

มติที่ประชุม - เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  
    - เห็นชอบ 13 เสียง    ลากิจ   1  เสียง  
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  -        เสียง 
 

 5.5 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ข้อ 29 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

นางโสภา หาญขุนทด  - ขอมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภา ฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอมติค่ะ 
 

มติที่ประชุม - เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

    - เห็นชอบ 13 เสียง    ลากิจ   1  เสียง  
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  -        เสียง 
 
 5.6 เรื่อง การขอกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562  
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 ใน 
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  กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ

จ าเป็นใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

นางโสภา หาญขุนทด  - ขอมติที่ประชุมขอกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 
ประธานสภา ฯ 
 

มติที่ประชุม - เห็นชอบขอกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
    - เห็นชอบ 13 เสียง    ลากิจ   1  เสียง  
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  -        เสียง 
 
 5.7 เรื่อง โครงการย้ายประปาหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 
นางโสภา หาญขุนทด  - ขอมติที่ประชุมอนุมัติ โครงการย้ายประปาหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ บ้านคลอง 
ประธานสภา ฯ  สมบูรณ์ หมู่ที่ 7 
 

มติที่ประชุม - เห็นชอบโครงการย้ายประปาหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 7  
    - เห็นชอบ 13 เสียง    ลากิจ   1  เสียง  
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  -        เสียง 
 

 5.8 เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูล
ฝอย พ.ศ. 2562  

นางโสภา หาญขุนทด  - ตามท่ี อบต.ทับพริก เสนอร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  
ประธานสภา ฯ    พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สภา ฯ เห็นชอบ  นั้น ขอเริ่มการพิจารณาด้วย วาระที่ 1 การรับ

หลักการ มีสมาชิกสภา อบต.ทับพริก ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีขอ
มติที่ประชุมรับหลักการร่างข้อบัญญัติ 

 

มติที่ประชุม - เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เรื่อง หลักเกณฑ์การ
คัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

   - เห็นชอบ 13 เสียง    ลากิจ   1  เสียง  
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  -        เสียง 
นางโสภา หาญขุนทด  - เมื่อสภา อบต.ทับพริก มีมติรับหลักการข้อบัญญัติฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูล 
ประธานสภา ฯ  ฝอย พ.ศ. 2562 ส าหรับวาระต่อไปขอรวบยอด และแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้

ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
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  - ในวาระที่สอง (ขั้นตอนการแปรญัตติ)  ที่ประชุมให้แปรญัตติเต็มสภา ประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ สอบถาม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี ในวาระ
ที่สอง ก็คงร่างเดิม 

  - ในวาระที่สาม (ขั้นตอนการลงมติ) ประธานกรรมการ ขอมติที่ประชุมสภา ฯ เห็นชอบ
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูล
ฝอย พ.ศ. 2562  

 

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัด
แยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ดังนี้  

   - เห็นชอบ 13 เสียง    ลากิจ   1  เสียง  
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  -        เสียง 
 

 5.9 เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562  

นางโสภา หาญขุนทด  - ตามท่ี อบต.ทับพริก ได้ยื่นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เรื่อง การ 
ประธานสภา ฯ  ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ฯ 

จะขอพิจารณาทั้งสามวาระในการประชุมครั้งนี้ให้แล้วเสร็จ เพราะร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
พ.ศ. 2562 ไม่ได้เป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อบต.ทับพริก เป็น
กฎระเบียบของ อบต.ทับพริก การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้ประธานในที่ประชุมจะเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

 

มติที่ประชุม - เห็นชอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 ดังนี้  

   - เห็นชอบ 13 เสียง    ลากิจ   1  เสียง  
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  -        เสียง 
นางโสภา หาญขุนทด  - เมื่อที่ประชุมเห็นชอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ก็ขอเข้าสู่วาระท่ี 1 ขั้นตอน 
ประธานสภา ฯ   การรับหลักการ ขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม - เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

   - เห็นชอบ 13 เสียง    ลากิจ   1  เสียง  
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  -        เสียง 
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นางโสภา หาญขุนทด  - ขอเข้าสู่วาระท่ีสอง (การแปรญัตติ) ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ถามสมาชิก 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี ในวาระท่ีสอง ก็คงร่างเดิม 
 

นางโสภา หาญขุนทด  - ขอเข้าสู่วาระท่ีสาม (การลงมติ) ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอมติที่ประชุม 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ อบต.ทับพริก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย

ในอาคาร พ.ศ. 2562 
 

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

   - เห็นชอบ 13 เสียง    ลากิจ   1  เสียง  
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  -        เสียง 
 

 5.10 เรื่อง แนวทางการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ และการด าเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)  

นางโสภา หาญขุนทด  - ขอมติที่ประชุมสภา อบต.ทับพริก การสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริและการด าเนิน 
ประธานสภา ฯ  งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ดังนี้ 
 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ 13 เสียง    ลากิจ   1  เสียง  
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  -        เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  - เรื่องอ่ืนๆ 
นางโสภา หาญขุนทด - เชิญสมาชิก ฝ่ายบริหาร ฝ่ายส านักปลัดและผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภา ฯ 
นางสาวนุชรา หมื่นพรม - แจ้งไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 1 ดับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 1 
 นางโสภา หาญขุนทด - ฝากทางผู้บริหาร ช่วยเร่งโครงการวางท่อระบายน้ า 
ประธานสภา ฯ 
นายบุญมาก เพ่ิมผล - ฝากทางผู้บริหารช่วยเร่งทุกโครงการฯ ทุกหมู่ 
รองประธานสภา 
นางบังอร ช่อชบา - ตอนนี้มีคนแปลกหน้าเข้ามาชักชวนเด็กๆ ฝากผู้น าประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองช่วย 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 ดูแลเด็กๆ ด้วย 
 - ฝากเร่งโครงการวางท่อระบายน้ าด้วย 
 - สอบถามพ้ืนที่นอกเขตการปกครองด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 
นางค าเวียง จอมรัตน์ - แจ้งช่วยเร่งซ่อมไฟฟ้ารายทางด้วย 
เลขานุการสภา ฯ  - ขอเริ่มไฟฟ้าแสงสว่าง 2 จุด 
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นายเจริญชัย สามล - แจ้งช่วยเร่งโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 4 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
นายประสิทธ์ ผันผยอง - ช่วงนี้มีขโมยมาขโมยปั้มน้ า สายไฟ ฝากผู้น าช่วยเป็นหูเป็นตา 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 - ชวยเร่งซ่อมไฟฟ้ารายทาง 
จ่าเอกไชโย อินอุ่นโชติ - การรับสมัครจิตอาสา(วปร.) ของเดือนสิงหาคม จะอยู่ระหว่างวันที่ 5 – 10 สิงหาคม   
หน.สป.รักษาราชการแทนปลัด ส่วนเดือนต่อไป จะเป็นทุกวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน ที่อ าเภอทุกอ าเภอ 
 - การประชุมอบรมโรคติดต่อที่ระบาดในพื้นที่ต าบลทับพริก ประจ าปี 2562 จะจัดขึ้น

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562  
 - แจ้งให้ ส.อบต.ทุกหมู่ส ารวจไฟฟ้ารายทางที่ต้องซ่อมและท าแผนที่แนบส่งมาด้วย 
 - แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ต าบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจ าปี 2562 จะมีการ

ฝึกอบรมหลักสูตร ช่างดินสายไฟฟ้าประจ าชุมชน ในวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562 
ภายใต้ MOU ระว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อบรมฟรี 
หลักฐานในการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 

    1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
    2. ใบรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน 
   หากผู้ใดสนใจสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามที่ อบต.ทับพริก และต้องส่งแบบ

ตอบรับภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 
นายวิชัย มณีจันทร์ - แจ้งเรื่องซ่อมไฟฟ้า ให้ ส.อบต.แต่หมู่ส ารวจเข้ามาภายในอาทิตย์หน้า และจะซ่อม 
ผอ.กองช่าง ภายในเดือนสิงหาคมนี ้
 - แจ้งเรื่องขอกันเงินจากท่ีประชุมสภา การกันเงิน กันไว้ได้ 1 ปี 
นายธนะเทพ ซาเฮา  - โรคไข้เลือดออกของต าบลทับพริก มีผู้ป่วยเป็นไขเลือดออกจ านวนมาก ทาง           
รองนายก อบต.    สาธารณสุขอ าเภอ จึงจะลงมาพ้ืนที่ต าบลทับพริก 
   - แจ้งประชาสัมพันธ์ สภากัญชาต าบลทับพริก ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่มสมัคร

เป็นสมาชิกสภากัญชาฯ ไม่มีการบังคับ 
นายบดินทร์ ลาน้อย  - แจ้งโครงการในปี 2562 จ่ายขาดเงินสะสม ทาง อบต.ทับพริก ก าลังด าเนินการอยู่ 
นายก อบต.   - ส าหรับพืน้ที่นอกเขตการปกครอง ทางอ าเภอก าลังด าเนินการอยู่  
  - ก าลังด าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบล 
  - การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกสร หมู่ที่ 6 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

นางโสภา หาญขุนทด  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดประชุมสมัยสามัญ  
ประธานสภา ฯ   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562  ลงวันที่ 5 สิหาคม 2562 
 
  ลงชื่อ        ค ำเวียง         ผูจ้ดรายงานการประชุม 
      (นางค าเวียง จอมรัตน์) 
  เลขานุการสภา อบต.ทับพริก 
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 ลงชื่อ   โสภำ หำญขุนทด   ผูต้รวจรายงานการประชุม 
      (นางโสภา หาญขุนทด) 
   ประธานสภา อบต.ทับพริก 
 
 ลงชื่อ    บังอร ช่อชบำ    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางบังอร ช่อชบา) 
      ส.อบต.ทับพริก หมู่ที่ 2 
 
 ลงชื่อ      วิเชียร          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายวิเชียร เรืองสุข) 
    ส.อบต.ทับพริก หมู่ที่ 6 
 
 ลงชื่อ  นุชรำ หมื่นพรม   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นางสาวนุชรา หมื่นพรม) 
      ส.อบต.ทับพริก หมู่ที่ 1 
 
 
 


