
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/ 2562 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 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 นายวิเชียร  เรืองสุข สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 6 
13 นายแสงจันทร์  สามล สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 7 
14 นายแมนสวง  สายมิ่ง สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 7 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายบดินทร์  ลาน้อย นายก อบต.ทับพริก 
2 นายภาราดร  เชื้อค าศรี รองนายก อบต.ทับพริก 
3 นายธนะเทพ  ซาเฮา รองนายก อบต.ทับพริก 
4 นายทองแดง  วรค า เลขานุการนายก อบต.ทับพริก 
5 จ่าเอกไชโย  อินอุ่นโชติ หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัด 
6 นายสัมพันธ์  พรมที เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
7 นายสันติภาพ  สารการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
8 นายวินัย  ธรรมแสง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
9 รท.สมโภท จรัญยาอ่อน ผบ.ร้อย.ทพ.1302 

10 นายสาทร  ไข่สอาด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต าบลทับพริก 
11 นายสุทิน  ศรีทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองหว้า 
12 นางสาววรุพันธุ์  ท ากิจการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลทับพริก 
13 นางสาวชรินทร์ทิพย์  อิว้จันทึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
14 นายประเสริฐ  เจริญศรี ที่ปรึกษานายก 
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เริ่มประชุม ณ เวลา 09.00 น. 
  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นางค าเวียง จอมรัตน์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
ทับพริก ได้กล่าวเชิญนางโสภา หาญขุนทด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ด าเนินการจุดธูป – เทียน   
บูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่ 1/2562 ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางโสภา หาญขุนทด  1.1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ทางองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ  ส่วนต าบลทับพริก ได้จัดตั้งศูนย์ อปพร. เพ่ือปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ตาม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ ปี พ.ศ. 2562 โดยมีผู้เข้าร่วม
แต่ละหมู่เรียบร้อยด ี

 1.2 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้จัดประชุม
เพ่ือร่วมวางแผน “แผนบิหารด้านขยะมูลฝอยประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง
ประชารัฐ “แผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง” โดยมีฝ่ายบริหาร หัวหน้าส านักปลัด สมาชิก
สภาฯและผู้น าชุมชน ได้เข้าร่วมวางแผนอย่างพร้อมเพรียง 

 1.3 มีบุคลากรที่ผ่านการสอบการบรรจุใหม่เข้ามาปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับพริก จ านวน 2 ต าแหน่ง ได้แก่ 

   1. นายสันติภาพ สารการ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ซึ่งทาง
จังหวัดสระแก้ว ได้มีค าสั่งแต่งตั้งและให้มาด ารงต าแหน่งที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับพริก ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

   2. นายวินัย ธรรมแสง ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทางจังหวัด
สระแก้ว ได้มีค าสั่งแต่งตั้งและให้มาด ารงต าแหน่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับ
พริก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม - รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 
ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

นางโสภา หาญขุนทด - ให้เลขานุการสภาฯ อบต.ทับพริก อ่านรายงานการประชุมฯ และเชิญสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ  ร่วมตรวจสอบไปพร้อมๆ กัน 
นางค าเวียง จอมรัตน์ - อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/ 2561 
เลขานุการสภาฯ ตามรายงานการประชุมที่แนบให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ข้าพเจ้าเลขานุการสภาฯ 

ขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ 5  
 ข้อความเดิม 2.9 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทอง งบประมาณ  40,000 บาท

แก้ไขเป็น     2.9 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ  40,000 บาท 
นางโสภา หาญขุนทด - รายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก ที่เลขาสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมแล้ว 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใด ขอแก้ไขและเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ 



3 
 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/ 2561 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

- เห็นชอบ 12 เสียง  นอกห้องประชุม 2   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องด่วน (ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา) 
นางโสภา หาญขุนทด  - เชิญผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งต่อที่ประชุมได้ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
รท.สมโภท จรัญยาอ่อน  - วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จะด าเนินการจัดกิจกรรมเก็บขยะที่จุด 
(ผบ.ร้อย.1302)  อนุโลม ปล่อยแรงงานจุดดอยเต่า จากจุดคลองยุทธศาสตร์ถนน 2 ข้างทาง “โครงการ 

ครีนิ่งเดย์” ฝากผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภาฯเข้าร่วมกิจกรรม “ โครงการ      
ครีนิ่งเดย์” โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. และขอรับการสนับสนุนถุงด า
และป้ายรณรงค์จากองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 

  - การปล่อยแรงงานไปเข้า – เย็นกลับ จะมีการคัดกรองแรงงานทุกเช้า ตั้งแต่           
เวลา 06.00 น. ฝากผู้น าเข้าร่วมปล่อยแรงงาน ให้แต่งกายตามต้นสังกัด 

นางสาววรุพันธุ์ ท ากิจการ - ฝากทาง อบต.ทับพริก เรื่อไฟฟ้ารายทาง ตามซอยไฟดับ ช่วยด้วย 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนายกแจ้งเพื่อทราบ 
นายบดินทร์ ลาน้อย  - ตามท่ีกองร้อย ทพ.1302 ขอความร่วมมือในการด าเนินการจัดกิจกรรมครีนิ่งเดย์ ณ 
นายก อบต.  จุดดอยเต่า เชิญสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ทางเราขอแจ้ง

ว่ายินดีให้ความร่วมมือ 
  - แจ้งเรื่องการปล่อยแรงงานไปเช้า – เย็นกลับ ที่ดอยเต่า ทาง อบต.ทับพริก ได้เข้า

ร่วมปล่อยแรงงาน โดยสมาชิกได้เข้าปล่อยแรงงาน หมู่ละ 1 วัน ทางผู้บริหารก็จะเข้า
ปล่อยแรงงานร่วมด้วย 

  - ตามท่ีผู้ใหญ่ หมู่ที่ 2 แจ้งเรื่องการซ่อมไฟฟ้ารายทางในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ขอชี้แจงว่าทาง 
อบต.ทับพริก ได้มอบหมายให้รองนายกด าเนินการแจ้งให้สมาชิกแต่ละหมู่ส ารวจความ
เสียหายของแต่ละหมู่แล้วเสนอเข้ามาทาง อบต.ทับพริก จะได้ด าเนินการซ่อมต่อไป 

  - แจ้ง อบต.ทับพริกได้เข้าร่วมประชุมที่จังหวัด เรื่อง การจัดการขยะ ในแต่ละพ้ืนที่  
ทาง อบต.ทับพริก ไม่สามารถจัดซื้อรถเก็บขยะได้ เพราะ อบต.ทับพริก เป็น อบต. 
ขนาดเล็ก แต่ อบต.ทับพริก ก็มีแนวทางในการคัดแยกขยะและได้ด าเนินการคัดแยก
ขยะอยู่แล้ว และได้ด าเนินการมอบถังขยะเพ่ือคัดแยกขยะให้แต่ละชุมชนแล้ว 
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  - ตามที่นายกได้เข้าร่วมวิจัย เตาเผาขยะกับส านักงาน สสส. ทาง สสส.ได้มีแนวทางใน
การด าเนินการท าเตาเผาขยะ เป็นเตาเผาไม่ใหญ่ ขนาด 2,000 ลิตร อบต.ทับพริกได้
มีแนวทางจัดท าเตาเผาขยะให้กับหน่วยงานของรัฐไว้เป็นต้นแบบ เช่น โรงเรียน เป็นต้น 

  - แจ้งฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ขยะที่เป็นขยะอันตราย เช่น 
ขวดยาฆ่าแมลง หลอดไฟ ให้แต่ละหมู่บ้านรวบรวมไว้แต่ละหมู่ แล้วแจ้งมายัง อบต. 
เพ่ือจะได้ไปเกบ็ขยะอันตรายแล้วน าไปด าเนินการท าลายต่อไป 

มติที่ประชุม  -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
             5.1 เรื่องเพื่อพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภา อบต.ทับพริก สมัยสามัญ ที่เหลือประจ าปี พ.ศ. 2562 
นางค าเวียง จอมรัตน์  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภาฯ  (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 21 “การก าหนดจ านวนสมัยประชุม 

สมัยสามัญ ประจ าปี ระยะเวลา และวันที่เริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปี ของแต่ละสมัยในนั้น วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ปี 
โดยให้น าความใน ข้อ 11. มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  -ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มารตรา 53 “ในปีหนึ่ง ให้มีสมัยประชุม สมัยสามัญ สองสมัย
หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย 
วันเริ่มประชุม สมัยสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด” 

    ดังนั้นในการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับพริกได้ก าหนดสมัยประชุมไปแล้ว 1 สมัยก็เหลือในการก าหนดได้อีกไม่เกิน 3 
สมัย ในปี พ.ศ. 2562 จึงขอปรึกษาหารือในที่ประชุมว่าควรก าหนดสมัยประชุมกี่สมัย
และก าหนดประชุมสมัยสามัญของปีถัดไปเป็นช่วงใดบ้าง ก็ขอให้ที่ประชุมได้เสนอ 

นางโสภา หาญขุนทด  - ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทับพริก เป็นผู้เสนอและรับรอง 2 คน 
ประธานสภาฯ 
นายเมฆี สุขเข็ม  - แจ้งเห็นควรก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ จ านวน 4 สมัย 
 ส.อบต. หมู่ที่ 5 
นายแมนสวง สายมิ่ง  - รับรอง 
 ส.อบต. หมู่ที่ 7 
นางรัชนี บุญญาสุ  - รับรอง 
 ส.อบต. หมู่ที่ 4 
นางโสภา หาญขุนทด  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ ดังนั้นในการก าหนดสมัยประชุม  
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญของสภา อบต.ทับพริกก็เป็น 4 สมัย ซึ่งสภา อบต.ทับพริกได้ก าหนดสมัย

ประชุมไปแล้ว 1 สมัย ยังคงเหลืออีก 3 สมัย และก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญของปี
ถัดไป 
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นางค าเวียง จอมรัตน์  - แจ้งการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ของสภา อบต.ทับพริก ในปีที่ผ่านมามีดังนี้ 
เลขานุการสภา ฯ    สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2561 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2561 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ของปีถัดไป) 
 

                     5.1.1  การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ก าหนดระหว่างวันที่....เดือน...........พ.ศ........ 
นางค าเวียง จอมรัตน์  - แจ้งเห็นควรก าหนดประชุมระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
เลขานุการสภา ฯ 
นางบังอร ช่อชบา  - รับรอง 
 ส.อบต.หมู่ที่ 2 
นางรัชนี บุญญาสุ  - รับรอง 
 ส.อบต. หมู่ที่ 4 
 

                    5.1.2 การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ก าหนดระหว่างวันที่....เดือน...........พ.ศ.......... 
นางสาวนุชรา หมื่นพรม  - แจ้งเห็นควรก าหนดประชุมระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 ส.อบต. หมู่ที่ 1  
นายประสิทธิ์ ผันผยอง  - รับรอง 
 ส.อบต. หมู่ที่ 5 
นายเจษฎา บุญแถม  - รับรอง 
 ส.อบต. หมู่ที่ 6 
 

    5.1.3 การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ก าหนดระหว่างวันที่......เดือน...........พ.ศ............ 
นายวิเชียร เรืองสุข  - แจ้งเห็นควรก าหนดประชุมระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 ส.อบต. หมู่ที่ 6 
นายแสงจันทร์ สามล  - รับรอง 
 ส.อบต. หมู่ที่ 7 
นายบุญเลิศ เงางาม  - รับรอง 
 ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

 5.1.4 การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ของปีถัดไป สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 จะก าหนด
ระหว่างวันที่......เดือน...........พ.ศ............ 

นายเจษฎา บุญแถม  - แจ้งเห็นควรก าหนดประชุมระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2563 
 ส.อบต. หมู่ที่ 6 
นายเมฆี สุขเข็ม  - รับรอง 
 ส.อบต. หมู่ที่ 5 
นายเจริญชัย  - รับรอง 
 ส.อบต. หมู่ที 4 
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มติที่ประชุม  - เห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญของ อบต.ทับพริก จ านวน 4 สมัย ดังนี้ 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2562 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2562 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 (ของปีถัดไป) 
   เห็นชอบ  14 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   - เสียง 
 

 5.2 เรื่อง ขอเสนอญัตติ 
นางโสภา หาญขุนทด  - เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
ประธานสภา ฯ      เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายก อบต.ทับพริกได้ยื่นญัตติ เรื่อง การจัดท า

แผนด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เพ่ือเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 ข้อ 26 (2) องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จึงขอเสนอแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และเสนอต่อสภาฯ เพ่ือทราบ 

   - ขอเชิญเจ้าหน้าที่ อบต.ทับพริก ชี้แจง 
นางสาวชรินทร์ทิพย์ อ้ิวจันทึก - ได้ชี้แจงรายละเอียด เรื่อง การจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562 ต่อที่ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชุมทราบ 
นางโสภา หาญขุนทด  - เจ้าหน้าที่ อบต.ทับพริก ได้ชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอมติที่ประชุมด้วย 
ประธานสภา ฯ 
 

มติที่ประชุม    - รับทราบ เรื่อง การจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562  
     เห็นชอบ  14  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง     
    งดออกเสียง   -  เสียง 
 5.3 เรื่อง ขอเสนอญัตติ  
นางโสภา หาญขุนทด  - เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
ประธานสภา ฯ      เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้

เสนอญัตติ เรื่อง การรับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และประกาศใช้ข้อบัญญัติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ไปแล้ว และได้ด าเนินโครงการ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2561 ไปแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561)) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับพริก จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2561 โดยขอเสนอ
ญัตติเรื่องดังกล่าวเข้าในระเบียบวาระการประชุมของสภา อบต.ทับพริก ได้ทราบ 
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   ในการประชุมสภา อบต.ทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/ 2562 ในวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2562 จึงแจ้งต่อสภา ฯ เพ่ือทราบ 

นางโสภา หาญขุนทด  - ขอให้ทางเจา้หน้าที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
ประธานสภา ฯ 
นางสาวชรินทร์ทิพย์ อ้ิวจันทึก - ขอชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางโสภา หาญขุนทด  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา ฯ 
 

มติที่ประชุม   - รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2561 
รอบระยะ 6 เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2561) 

      เห็นชอบ 14  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง     
     งดออกเสียง   -  เสียง 
 5.4 เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
  เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562  
นางโสภา หาญขุนทด  - ขอเจ้าหน้าทีชี้แจงต่อท่ีประชุม พร้อมขอมติจากท่ีประชุม 
ประธานสภา ฯ 
 

มติที่ประชุม   - รับทราบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
     เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 
     เห็นชอบ  14 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง     
     งดออกเสียง   -  เสียง 
 5.5 เรื่อง ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 
  เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ 
      5.5.1  โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จ านวน 1 ชุด ตามราคามาตรฐานที่ก าหนด 
      5.5.2  การติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในส านักงาน 
เจ้าหน้าที่ อบต.ฯ   1. เรื่องเดิม 
     ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ในแต่ละส านัก/กอง ซึ่งมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 
และมีงบประมาณบางรายการคงเหลือ ไม่เพียงพอด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมฯ 
แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   2. ข้อเท็จจริง 
     งานงบประมาณได้รวบรวมข้อมูลการขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณ

เรียบร้อยแล้ว มีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการ ที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ จึงขออนุมัติ
การโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งรายการใหม่ ดังรายละเอียดดังนี้ 
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    ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย 
   ส านักงานปลัด 
     1. แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
              งาน    บริหารทั่วไป 
    งบ    ด าเนินงาน 
    หมวดรายจ่าย   ค่าใช้สอย 
    ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
    งบประมาณท่ีตั้งไว้  จ านวน 750,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือ 
        จ านวน 334,685 บาท 
    โอนลด จ านวน 55,000 บาท งบคงเหลือหลังโอนจ านวน 279,685 บาท 
 

     2. แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
              งาน    บริหารทั่วไป 
    งบ    ด าเนินงาน 
    หมวดรายจ่าย   ค่าใช้สอย 

 ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมและโครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติและสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

    งบประมาณท่ีตั้งไว้  จ านวน 80,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือ 
        จ านวน 80,000 บาท 
    โอนลด จ านวน 8,500 บาท งบคงเหลือหลังโอนจ านวน 71,500 บาท 
 
    ขออนุมัติการโอน ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   ส านักงานปลัด 
     1. แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
              งาน    บริหารทั่วไป 
    งบ    ด าเนินงาน 
    หมวดรายจ่าย   ค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    งบประมาณท่ีตั้งไว้  จ านวน 0 บาท    
    โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่จ านวน 55,000 บาท งบคงเหลือหลังโอนจ านวน 55,000 บาท 
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   ขออนุมัติการโอน ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   ส านักงานปลัด 
     2. แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
              งาน    บริหารทั่วไป 
    งบ    ด าเนินงาน 
    หมวดรายจ่าย   ค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    งบประมาณท่ีตั้งไว้  จ านวน 0 บาท    
    โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่จ านวน 8,500 บาท งบคงเหลือหลังโอนจ านวน 8,500 บาท 
   ** รวมโอนตั้งรายการใหม่ 2 รายการ รวมเป็นเงินจ านวน 63,500 บาท 
   ** รวมโอนลด 2 รายการ รวมเป็นเงินจ านวน 63,500 บาท 
 

   3. ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
     การโอนงบประมาณในครั้งนี้ จ านวน 63,500 บาท อาศัยอ านาจตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

นางโสภา หาญขุนทด  - การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในวาระท่ี 5.5 ในการอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ประธานสภา ฯ   จ านวน 2 รายการ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ในครั้งนี้ เพ่ือเป็นประโยชน์ใน

การใช้งาน มีความจ าเป็นต่อองค์กรจึงขอมติในท่ีประชุม 
 
มติทีป่ระชุม   - รับทราบ เรื่องการโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 2 รายการ รวมเป็นเงิน

จ านวน 63,500 บาท และโอนลด 2 รายการ รวมเป็นเงินจ านวน 63,500 บาท 
     เห็นชอบ  14  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง     
     งดออกเสียง   -  เสียง 
 

นางโสภา หาญขุนทด  - เมื่อที่ประชุมเห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประธานสภา ฯ   จ านวน 63,500 บาท แล้ว ต่อไปจะขอความเห็นในรายการย่อยเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ดังนี้ 
1. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จ านวน 1 ชุด เป็นเงินจ านวน 8,500 บาท 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  14  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   - เสียง     
    งดออกเสียง   -  เสียง  
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2. การติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในส านักงาน ค่าช้จ่ายในการด าเนินการ
จ านวน 55,000 บาท 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  14  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   - เสียง     
    งดออกเสียง   -  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
นางโสภา หาญขุนทด  - เชิญสมาชิกสภา ฯ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา ฯ 
นางบังอร ช่อชบา  - ฝากฝ่ายบริหาร เรื่อง การซ่อมไฟฟ้ารายทางที่ดับและบางจุดเกิดการช ารุด 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  - โครงการวางท่อระบายน้ า ม.2 และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

นายบุญมาก เพ่ิมผล  - ฝากผู้บริหาร เรื่อง wifi ที่ตั้งปิดเวลา 4 ทุ่ม ตอนนี้ wifi ปิดเลย 4 ทุ่ม 
ส.อบต. หมู่ที่ 2   - การซ่อมไฟฟ้านอกเขตการปกครอง ซ่อมได้ไหม 
   - การซ่อมไฟฟ้า อยากให้ อบต.ทับพริก ระบุว่าจะซ่อมไฟฟ้าปีละก่ีครั้ง 
นางรัชนี บุญญาสุ  - การซ่อมไฟฟ้ารายทาง ที่ผ่านมาซ่อมแล้วดับ ซ่อมไม่นานก็ดับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 
นายเจริญชัย สามล  - การซ่อมไฟฟ้าเปลี่ยนจากหลอดตะเกียบเป็นหลอดยาว ก็ขอให้มีคุณภาพท่ีดีดี 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 
นายประสิทธิ์ ผันผยอง  - ไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายอรัญ – คลองหาด อยากได้ไฟฟ้าแสงสว่างให้ถึงหมู่ที่ 5 ด้วย 
ส.อบต. หมู่ที่ 5  ฝากให้นายกท าหนังสือถึงกรมทางหลวงด้วย 
   - ฝากถามว่าจะไปศึกษาดูงานกันเมื่อไหร่ 
นายวิเชียร เรืองสุข  - ถามเจ้าหน้าที่ เรื่อง ไฟฟ้ารายทางของ อบต.ทับพริก ไปพาสเกี่ยวกับไฟฟ้าของ 
ส.อบต. หมู่ที่ 6  ชาวบ้านจะด าเนินการอย่างไร 
นายเจษฎา บุญแถม  - สอบถามเรื่องที่ของกันเงินไว้ เรื่องไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรของ หมู่ที่ 6 งบประมาณ     
ส.อบต. หมู่ที่ 6  โดยประมาณ เจ็ดแสนกว่าบาท 
นายแมนสวง สายมิ่ง  - ผู้แทนชุมชนบ้านคลองสมบูรณ์ ฝากผู้บริหาร เรื่อง ประปาที่หมู่บ้านคลองสมบูรณ ์
ส.อบต. หมู่ที่ 7  - ฝากถามว่าจะไปศึกษาดูงานกันเมื่อไหร่ 
นางสาวนุชรา หมื่นพรม  - ฝากฝ่ายบริหาร เรื่องการย้าย wifi ของหมู่ที่ 1 
ส.อบต. หมู่ที่ 1 
นางโสภา หาญขุนทด   - ฝากนายกเร่งงบประมาณโครงการจ่ายเงินสะสมของแต่ละหมู่ 
ประธานสภา ฯ  - ฝากเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้ารายทาง (สายไฟไม่มี) 
นางค าเวียง จอมรัตน์   - แจ้งอยากให้เร่งซ่อมไฟฟ้ารายทางให้หมู่บ้านให้แล้วเสร็จ และขอเปลี่ยนหลอด
เลขานุการสภา ฯ  ตะเกียบเป็นหลอดยาว 
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นายประเสริฐ เจริญศรี  - ขอเชิญผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมงานบุญ ฌาปณกิจสรีระสังขารของ 
ที่ปรึกษานายก  หลวงพ่อสาลี อภินันโท อดีตเจ้าอาวาสวัดทับพริก ก าหนดงานระหว่างวันที่ 8 – 10 

มีนาคม พ.ศ. 2562 ฟังปาฐกถาธรรม โดย พระมหาสมปอง ตาลปุต.โต 
   - ทางคณะกรรมการวัดทับพริก ได้จัดซื้อต้นทองอุไร ให้ปลูกเส้นทางราดยางรอบ

บริเวณวัด และเส้นทางหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 ตามซอย 
   - ทางคณะกรรมการกองทุนหมู่ที่ 6 ได้จัดซื้อจักรยานไว้ให้คนในชุมชนขี่จักรยานชมจุด

ท่องเที่ยวภายในต าบล 
นายบดินทร์ ลาน้อย  - แจ้งเรื่อง การซ่อมไฟฟ้ารายทาง สายไฟไปไม่ถึง แนวที่ต้องการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง 
นายก อบต.   ขอให้แต่ละหมู ่น าเข้าไว้ในข้อบัญญัติ 
   - แจ้งเรื่องประปาคลองสมบูรณ์ หัวหน้าส านักปลัดก าลังด าเนินการ 
   - แจ้งเรื่องการศึกษาดูงาน มีก าหนดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
   - แจ้งเรื่องการเข้าร่วมปล่อยแรงงานที่จุดดอยเต่าให้ใส่ชุดวอร์มสีด า  
   - แจ้งการซ่อมไฟฟ้ารายทางจะซ่อมปีละ 3 ครั้ง หรือ 4 เดือน/ครั้ง ให้สมาชิกส ารวจ

จุดที่จะซ่อมมา 
   - ส าหรับเรื่องการขอไฟฟ้ารายทางของกรมทางหลวง ทาง อบต.ทับพริกจะสอบถามให้ 
นายภาราดร เชื้อค าศรี  - การขยายสายไฟรายทาง ไฟฟ้าคิด 5 % 
รองนายก อบต.  - ให้สมาชิกส ารวจไฟฟ้ารายทางของแต่หมู่และส่งภายในวันจันทร์ 
นายธนะเทพ ซาเฮา  - แจ้งงานประเพณีท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา ฯ มีก าหนดจัดงานระหว่าง 
รองนายก อบต.   วันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2562  
   - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 มีการประกวดร้องเพลง 
   - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันเปิดงาน 
   - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มีการเดินผ้าไทย 
   - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นคิวอ าเภออรัญเข้าเวรมัจฉากาชาด 
จ่าเอกไชโย อินอุ่นโชติ  -แจ้งเรื่องแผนรณรงค์ขยะ ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับหมู่บ้าน ร้านค้า หากต้องการถัง 
หน.สป.รักษาราชการแทนปลัด แยกขยะให้แจ้งความประสงค์มาที่ อบต.ได้ 
   - ขยะอันตราย มีแผนเก็บปีละ 2 ครั้ง เช่น หลอดไฟ ขวดยาฆ่าแมลง ให้ผู้น าแต่ละหมู่

รวบรวมไว้ แล้วแจ้งเข้ามา อบต.จะด าเนินการลงไปเก็บและก าจัดตามขนวนขั้นตอน
ต่อไป 

   - การซ่อมไฟฟ้าให้ ส.อบต.ส ารวจมา การซ่อมไฟฟ้าจะซ่อมทั้งต าบล ซ่อมปีละ 3 ครั้ง 
ก าหนดเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคม 

   -แจ้งเรื่องการท าความดีด้วยหัวใจ แสดงความจงรักภักดี จะจัดกิจกรรมด้วยการท า
ความสะอาด ปลูกต้นไม้(ต้นทองอุไร) ที่ หมู่ที่ 2และหมู่ที่ 6 ในเดือนมีนาคม รักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน แจ้งสมาชิกเพ่ือทราบ 

นายบดินทร์ ลาน้อย  - แจ้งเรื่องเงินที่กันไว้เพ่ือด าเนินการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรของหมู่ที่ 6 เงินมี 
เพราะบางโครงการไม่ได้ด าเนิการสามารถน ามาใช้ได้ 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
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นางโสภา หาญขุนทด   - มีสมาชิกสภา อบต.ทับพริก จะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อในที่ประชุมไม่มีเรื่อง 
ประธานสภา ฯ  ที่จะน าเสนอในที่ประชุมสภา อบต.ทับพริก ก็ขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/ 2562 ประจ าวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2562 และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
 

  
 
 
 
 
      
 
 
 
  
 
  
 
  
    
 
  


