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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/ 2562 

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. 2562  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 

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

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นางโสภา  หาญขุนทด ประธานสภา อบต.ทับพริก 
๒ นายบุญมาก เพ่ิมผล รองประธานสภาฯ 
๓ นางค าเวียง  จอมรัตน์ เลขานุการสภา อบต.ทับพริก 
๔ นางสาวนุชรา หมื่นพรม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 1 
๕ นางบังอร  ช่อชบา สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 2 
๖ นายบุญเลิศ  เงางาม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 3 
๗ นางรัชนี  บุญญาสุ สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 4 
๘ นายเจริญชัย สามล สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 4 
๙ นายประสิทธิ์  ผันผยอง สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 5 

๑0 นายเมฆี  สุขเข็ม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 5 
1๑ นายวิเชียร  เรืองสุข สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 6 
1๒ นายแมนสวง  สายมิ่ง สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 7 
๑๓ นายแสงจันทร์ สามล สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 7 

 

รายชื่อผู้ไมม่าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายเจษฎา บุญแถม ส.อบต.ทับพริก ม.๖ ลากิจ 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายบดินทร์ ลาน้อย นายก อบต.ทับพริก 
๒ นายธนะเทพ ซาเฮา รองนายก อบต.ทับพริก 
๓ นายภาราดร เชื่อค าศรี รองนายก อบต.ทับพริก 
๔ นายทอแดง วรค า เลขานุการนายก อบต.ทับพริก 
๕ จ่าเอก ไชโย อินอุ่นโชติ หน.สป.รักษาราชการแทนปลัด  
๖ สิบต ารวจโท สุทิน ใจบาน สายตรวจต าบลทับพริก 
๗ ร้อยตรี สงการ ทูค ามี รอง ผบ.ร้อย ทพ.๑๒0๔ 
๘ นางสาวจินดาภา ตรีศักดิ์เดช ครโูรงเรียนสระปทุม 
๙ นางสาวสุทธิษา ลาวิลัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ 

๑0 นายวินัย ธรรมแสง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
1๑ นายสันติภาพ สารการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
12 รต.ปฏิพัทธ์ เสาว้า ร้อย ทพ.๑๓0๒ 
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  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นางค าเวียง จอมรัตน์ เลขานุการสภา อบต.ทับพริกได้กล่าวเชิญ  
นางโสภา หาญขุนทด ประธานสภา อบต.ทับพริก ได้ท าการจุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย และท าการเปิดประชุมสภา 
สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
นางโสภา หาญขุนทด 1.1 แจ้งม ีส.อบต. ลากิจ ๑ ราย ได้แก่ นายเจษฎา บุญแถม   ส.อบต. หมู่ที ่๖ 
ประธานสภา ฯ ๑.2 เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายก อบต. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุม

โรคติดต่อที่ระบาดในพ้ืนที่ต าบลทับพริก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การควบคุมโรคติดต่อที่ระบาดในพ้ืนที่ สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข ได้เหมาะสมทันท่วงที เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน มีสมาชิกสภาคณะผู้บริหาร 
ส านักปลัด อสม.และพนักงานในพ้ืนที่ต าบลทับพริกเข้าร่วมปะชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

  

มติการประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
   ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

นางโสภา หาญขุนทด - ให้เลขานุการสภา ฯ อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประธานสภา  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นางค าเวียง จอมรัตน์    -อ่านรายงานการประชุมสภาอบต.ทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒  
เลขานุการสภา ฯ   วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ 
นางโสภา หาญขุนทด  -รายงานการประชุมสภา ฯดังกล่าวที่เลขานุการสภา อบต.ทับพริก ได้อ่านรายงานไป 
ประธานสภา ฯ    มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด ขอแก้ไขและเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มี
    ขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ  
 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่๒/๒๕๖๒ 
   เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

- เห็นชอบ  ๑๓  เสียง  ลา ๑ เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  - เรื่องด่วน(ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบ) 
 

นางโสภา หาญขุนทด  - เชิญผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 
ส.ต.ท.สุทิน ใจบาน - เยาวชนในต าบลทับพริกมีการขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งเสียงดัง รบกวนชาวบ้าน โดย 
สายตรวจทับพริก เฉพาะในช่วงเวลา ๒ - ๔ ทุ่ม 
    - การตรวจวัตถุต้องสงสัยในพื้นท่ี 
    - ตม.กัมพูชา เข้มงวดการเข้า-ออก คนต่างจังหวัดมาท างานที่ฝั่งกัมพูชา 
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นางสาววรุพันธุ์ ท ากิจการ  - ถามเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ ม.๒ จะติดตั้งเมื่อไหร่  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2   - ขอขอบคุณ อบต.ทับพริก เรื่องซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง สมาชิกอบต.ได้ส ารวจ 
นางสาวสุทธิษา ลาวิลัย  - ซ่อมแซมถนนตามซอยในหมู่บ้าน ม.๔ และถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  
(ผช.ผ้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  
จ่าเอกไชโย อินอุ่นโชติ  - ขอให้สมาชิก อบต.ทับพริก ทุกหมู่ส ารวจถนนที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุม-บ่อ ส่งภายใน 
หน.สป.รักษาราชการแทนปลัด อาทิตย์หน้า จะได้รวบรวม แล้วให้ ผอ.กองช่าง ลงพ้ืนที่ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป
นายเมฆี สุขเข็ม   - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนค้นคลองยุทธศาสตร์ ทั้งต าบล ม.๓ถึงม.๕ 
ส.อบต.หมู่.๕  
 

มติการประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  - เรื่องนายกแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายบดินทร์ ลาน้อย - ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ต ารวจ,ทหาร,คร,ูนักเรียน สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
นายก อบต. ที่เขาก้านเหลือง ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
 - กิจกรรมทบทวนฝึกอบรมอปพร.เรื่องการป้องกันอัคคีภัย 
 - กิจกรรมโรคระบาดในพ้ืนที่ ต.ทับพริก มี อสม.เข้าร่วมกิจกรรม 
 - ฝากทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ,ทหาร ช่วยป้อมปราบเยาวชนที่ขับรถเสียงดัง 
 - ฝากสมาชิก อบต.ส ารวจไฟฟ้าดับจะได้รวบรวมจะได้จัดหาวัสดุเพื่อจะได้ซ่อมต่อไป 
 - ให้สมาชิก อบต.ส ารวจถนนลูกรังท่ีเสียหาย สัญจรไม่สะดวกถ่ายรูปส่งด้วย 
 - วันส าคัญๆ เช่น กิจกรรมวันพ่อ-วันแม่ ตั้งแต่ราชกาลที่ ๙ ได้สรรคตลง อบต.ทับพริก

ไม่ได้จัดกิจกรรมภายในต าบล มีเพียง อบต.ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมที่อ าเภอ 
 - เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๒ อบต.ทับพริก ไม่ได้จัดกิจกรรม แต่ได้ไปร่วมกิจกรรมที่อ าเภอ 

อบต.ทับพริก ได้อุดหนุนงบประมาณไปทางอ าเภอ  
 - ถ้า อบต.จัดกิจกรรม อบต. จะท าหนังสือไปยังอ าเภอด้วย  
 - หากชุมชนจัดกิจกรรมอยากให้ชุมชนมีหนังสือมายัง อบต.จะได้มีหนังสือยืนยันกับ

สตง.ที่ลงมาตรวจ อบต.ทับพริก ไม่ได้จัดกิจกรรมวันส าคัญๆ เพราะอยู่ในช่วงพระบรม
ราชาภิเษก 

นางโสภา หาญขุนทด - เรื่องการจัดกิจกรรมวันส าคัญๆ อบต.ทับพริก ไม่ได้จัดกิจกรรมเหมือนทุกป ีทาง 
ประธานสภาฯ ก านันต าบลทับพริก เสนอมาให้ อบต.ด าเนินการจัดกิจกรรม ฯ 
 

มติการประชุม  - รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  - เรื่องเพ่ือพิจารณา (ค้างพิจารณา) 
                         ๕.๑   เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.ทับพริก เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๓ (วาระที่ ๒ และ วาระท่ี ๓ ขั้นตอนลงมติ) 
นางโสภา หาญขุนทด - ตามท่ี อบต.ทับพริก ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภา ฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอให้ที่ประชุมสภา ฯ เพ่ือพิจารณาซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับหลักการใน

วาระที่ 1 ไปแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๕ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติได้มีมติพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ จึงได้จัดการประชุมในวันนี้ขึ้น
และตามที่สภา อบต.ทับพริก ได้มีการประกาศ สภา อบต.ทับพริก เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ลงวันที่ 1๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
รายงานการพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายแมนสวง สายมิ่ง - กระผม นายแมนสวง สายมิ่ง สมาชิกสภาอบต.ทับพริก หมู่ที่ ๗ ในฐานะประธาน 
ประธานกรรรมการแปรญัตติ กรรมการแปรญัตติ ขอรายงานการพิจารณา และแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกได้มีมติรับหลักการในวาระหนึ่งแห่งร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ และก าหนดสถานที่รับค าแปรญัตติ ณ ห้องประชุม อบต.ทับพริก ระยะเวลา
เสนอรับค าแปรญัตติระหว่างวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ตั้งแต่เวลา 0๘.๓0 น. ถึงเวลา ๑๖.๓0 น.(รวม ๒๔ ชั่วโมง) และให้คณะกรรมการแปร
ญัตติ พิจารณาแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามวัน นับตั้งแต่สิ้นสุด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตตินั้นปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นค าแปรญัตติ 

   -โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาการขอแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เวลา 0๙.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ทับพริก คณะกรรมการแปรญัตติ ได้
พิจารณาแล้วจึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวตามร่างเดิม 

นางโสภา หาญขุนทด - มีสมาชิกสภา อบต.ทับพริกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด 
ประธานสภา ฯ จะอภิปราย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระท่ี 2 
 

มติการประชุม  -มีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ 
ในวาระท่ีสอง 

   - เห็นชอบ ๑๓ เสียง ลา ๑ เสียง 
   - ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   - งดออกเสียง  - เสียง 
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นางโสภา หาญขุนทด - ตามท่ีสภาฯ ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ 
ประธานสภา ฯ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่สองและที่ประชุมได้มีมติให้ผ่านการพิจารณาในวาระ

ที่สองนั้น ต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระท่ีสาม (การลงมติ) 

 - ขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยรายละเอียด รอบคอบและขอมติที่ประชุมว่าเห็นสมควรร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวตราเป็นข้อบัญญัติ อบต.ทับพริก หรือไม ่

 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติ อบต.ทับพริก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่สาม ตราเป็นข้อบัญญัติ  อบต.ทับพริก เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

   - เห็นชอบ ๑๓ เสียง ลา ๑ เสียง 
   - ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   - งดออกเสียง  - เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  - เรื่องอ่ืนๆ 
นางโสภา หาญขุนทด - เชิญสมาชิก ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งต่อที่ประชุม 
 ประธานสภา ฯ 
นางสาวชรินทร์ทิพย์ อ้ิวจันทึก - การขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๓ บ้านเขาสารภี ขอให้แจ้งจุดที่จะขุดเจาะด้วย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
นางค าเวียง จอมรัตน์ - ขอขอบคุณ อบต.ที่ได้อุดหนุนแผนงบประมาณโครงการตามพระราชด าริให้กับชุมชน 
ส.อบต. หมู ่๓  
นายวิเชียร เรืองสุข - สอบถามเรื่องขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๖ ด าเนินการถงึไหนแล้ว 
ส.อบต.หมู่ ๖  
นางโสภา หาญขุนทด - การซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในต าบลด าเนินถึงไหนแล้ว 
ประธานสภา ฯ - ขอจ่ายขาดเงินสะสม หมู่ ๑ ก็ขอเพ่ิม 
จ่าเอกไชโย อินอุ่นโชติ - แจ้งได้ซ่อมรถดเีฟอร์ ไว้ใช้งานกรณีฉุกเฉินแล้ว 
(ทน.สป.รักษาราชการแทนปลัด) - ขยะอันตรายฝากทางชุมชนเก็บรวบรวมไว้ให้ด้วย ทาง อบต.ทับพริกจะลงไปเก็บให้ 
 - อบต.ทับพริก ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
นายบดินทร์ ลาน้อย - การขยายเขตไฟฟ้า ม. ๖ ทางไฟฟ้าได้ส ารวจแล้ว งบประมาณที่ต้องใช้ด าเนินงาน 
นายก อบต.  โดยประมาณ  ๖๔๘,๔๖๗ บาท อบต.ทับพริกอุดหนุนให้ไฟฟ้าแล้ว ไฟฟ้าได้ลงมา

ด าเนินการแล้ว 
 - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล งบประมาณ ๒๕๖๓ 
 - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในต าบล 
 - พลังงานแสงอาทิตย์ จะลงมาท่ีพ้ืนที่ของหมู่ ๗ เป็นเงินจ่ายขาดสะสม 
นายประสิทธ์ ผันทอง - การซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลเฉลี่ยซ่อมทั้งหมู่ ๗ 
ส.อบต. หมู่ ๕  
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นางโสภา หาญขุนทด -มีสมาชิกสภา จะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่เม่ือในประชุมไม่มีเรื่องที่จะเสนอใน 
ประธานสภา ฯ ในประชุมสภาทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๒ และขอขอบคุณทุกท่าท่ีร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณค่ะ 
 
ปิดประชุม -เวลา ๑๒.๔0 น. 
  
 
  
  


