
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ 1/ 2562 

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 

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

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นางโสภา  หาญขุนทด ประธานสภา อบต.ทับพริก 
๒ นางค าเวียง  จอมรัตน์ เลขานุการสภา อบต.ทับพริก 
๓ นางสาวนุชรา หมื่นพรม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 1 
๔ นางบังอร  ช่อชบา สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 2 
๕ นายบุญเลิศ  เงางาม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 3 
๖ นางรัชนี  บุญญาสุ สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 4 
๗ นายประสิทธิ์  ผันผยอง สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 5 
๘ นายเมฆี  สุขเข็ม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 5 
๙ นายเจษฎา  บุญแถม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 6 

10 นายวิเชียร  เรืองสุข สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 6 
1๑ นายแมนสวง  สายมิ่ง สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 7 

 

รายชื่อผู้ไมม่าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายบุญมาก  เพ่ิมผล รองประธานสภา อบต.ทับพริก ลา 
๒ นายเจริญชัย  สามล สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 4 ลา 
๓ นายแสงจันทร์  สามล สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 7 ลา 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายบดินทร์ ลาน้อย นายก อบต.ทับพริก 
๒ นายธนะเทพ ซาเฮา รองนายก อบต.ทับพริก 
๓ นายทอแดง วรค า เลขานุการนายก อบต.ทับพริก 
๔ จ่าเอกไชโย อินอุ่นโชติ หัวหน้าส านักปลัดรักษาราชการแทนปลัด 
๕ นางปราณี ค าไกร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
๖ นางสมจิตร พันสี ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทับพริก 
๗ รต.สมโภช จรัญยาอ่อน ผบ.ร้อย ทพ.1302 
๘ รตอ.อุดม ทองประสงค์ สายตรวจต าบลทับพริก 
๙ นายสันติภาพ สารการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

10 น.ส.ชรินทร์ทิพย์ อ้ิวล้นทึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11 นายวินัย ธรรมแสง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
12 นายวิชัย มณีจันทร์  ผู้อ านวยการกองช่าง  
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  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นางค าเวียง จอมรัตน์ เลขานุการสภา อบต.ทับพริก ได้กล่าวเชิญ  
นางโสภา หาญขุนทด ประธานสภา อบต.ทับพริก ได้ท าการจุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย และท าการเปิดประชุมสภา 
สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
นางโสภา หาญขุนทด  แจ้งมีสมาชิก อบต. ทับพริก ลากิจ ๓ ท่านคือ 
ประธานสภา    ๑.นาย บุญมาก  เพ่ิมผล ส.อบต. หมู่ที่ ๒ 
     ๒.นาย เจริญชัย  สามล ส.อบต. หมู่ที ่๔ 
     ๓.นาย แสงจันทร์ สามล ส.อบต. หมู่ที ่๗ 
 

   ๑.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ จังหวัดศรีษะเกษ เรื่องการจัดการขยะ,เรื่องธนาคารน้ า          
ที่จังหวัดอุบลราชธานี,การสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และโครงการสาธิตเกษตรทฤษฎี
ใหม่อันเนื่องโครงการราชด าริ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วม
โครงการ ดังนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทับพริก ผู้น าท้องที่และประชาชนภายในต าบลทับพริก รวมทั้งสิ้น
จ านวน ๕0 ราย 

   ๑.๒ เมื่อวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้น าท้องที่และผู้น าท้องถิ่นต าบล 
ทับพริก ได้จัดประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องจากงานพระราชพิธี บรม
ราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัวราชการที่ ๑0 ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้น าท้องที่
,ผู้น าท้องถิ่น,หัวหน้าหน่วยราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน 

 

มติการประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นางโสภา หาญขุนทด  - ให้เลขานุการสภา อบต.ทับพริก อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก 
ประธานสภา ฯ   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นางค าเวียง จอมรัตน์  - อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒  
เลขานุการสภา    ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ 
นางโสภา หาญขุนทด  - รายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก ที่เลขานุการสภา อบต.ทับพริกได้อ่านรายงาน 
ประธานสภา ฯ  การประชุมสภาแล้ว มีสมาชิกสภา ท่านใด ขอแก้ไขและเพ่ิมเติมรายงานการประชุม

หรือไม่ หากไม่มี การแก้ไขและเพ่ิมเติม ก็มติทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก สมัยสามัญ ครั้งที่๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
   ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 
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    เห็นชอบ  ๑0  เสียง  ลา  ๓  เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
    งดออกเสียง  1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    - เรื่องด่วน(แจ้งผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคภายในทับพริก) 
 

นางโสภา หาญขุนทด  - เชิญผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 ประธานสภา ฯ 
ร.ท.สมโภท จรัญยาอ่อน  - แจ้งช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝน ฝนตกหนักขอฝากให้พ่ีน้องประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง 
ผบ.ร้อย ทพ. 1302  - ทางกองร้อยได้จัดชุดออกตรวจภายในต าบล ที่รับผิดชอบดูแล ผ่าน อบต.ทับพริก 

เห็นเด็กเยาวชนมาเล่นWi-Fi เวลา ๕ ทุ่ม-เที่ยงคืน มีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ที่มาจับกลุ่ม
เล่นWi-Fi ข้าง อบต.ขอให้ผู้ปกครองช่วยดูแลเด็กๆด้วย 

  - เด็กในชุมชนมีการจัดแข่งรถจักรยานยนต์ถนนสายคลองหว้า-ห้วยไคร้ มีการแข่งรถ
กัน เกิดเสียงดังเป็นปัญหาในชุมชน ทางกองร้อยออกตรวจ จับเด็กแว้นได้ยึดรถแล้ว
แจ้งผู้ปกครองมาพูดคุย 

นางสมจิตร พันสี   - แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับพริก ขณะนี้ประปา หมู่ที่ 6 มีน้ าไม่เพียงพอที่จะใช้ 
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กบ้านทับพริก สอย ส่งผลกระทบถึงศูนย์พัฒนาเด็ก ขาดแคลนน้ าใช้เช่นกัน ฝากหน่วยงานถ้ามีการขุด

เจาะบ่อบาดาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับพริกมีความต้องการบ่อบาดาล 
นางปราณี ค าไกร  - แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างรายทางเกิดการช ารุด/ดับ ที่ป้อมยามและหน้าบ้าน ๒ จุด 
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู๖่  
นางสาววรุพันธ์ ท ากิจการ  - ขอขอบ อบต.ทับพริก ที่ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง ปัจจุบันใช้งานได้แล้ว 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  - สอบถามงบประมาณโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หมู่.๒ ด าเนินการถึงไหนแล้ว 
นายนิชล เสี้ยวเส็ง  - แจ้งมีเด็กวัยรุ่นเข้ามาเล่น Wi-Fi ข้างอบต.ทับพริก ในเวลากลางคืนอยากให้ ยามตรวจ 
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  สอดส่องให้ด้วย อยากให้ อบต.ปิด W-iFi ให้เป็นเวลา 
นางประนอม ลือค าหาญ  - แจ้งวัดเขาสารภีได้มีคณะมาทอดผ้าป่า ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๒ 
จ่าเอกไชโย อินอุ่นโชติ - เรื่องการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างรายทางภายในต าบล ให้สมาชิกแต่ละหมู่ส ารวจแล้วแจ้ง  
หน.สป.รักษาราชการแทนปลัด ทาง อบต.ทับพริก เบื้องต้นซ่อมแล้วสว่างแล้ว ถ้าจุดที่ซ่อมแล้วยังดับอยู่ ก็ขอให้แจ้งที่ 

อบต.ด้วยจะได้ไปซ่อม  
 - เรื่อง Wi-Fi อยากให้ผู้น าหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมประจ าเดือนแต่ละหมู่แจ้ง

ในที่ประชุมฝากให้ผู้ปกครองช่วยดูแลเด็กและเยาวชน 
 - เรื่อง เด็กที่เข้ามาเล่น Wi-Fi ที่ อบต.ทับพริก ในช่วงกลางคืนทาง อบต.ทับพริก      

จะปิด wifi เวลา ๓ ทุ่ม 
 

มติการประชุม  -รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  -เรื่องนายกแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายบดินทร์ ลาน้อย - แจ้งนายวิชัย มณีจันทร์ ได้ย้ายกลับมาด ารงต าแหน่ง ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วน 
นายก อบต. ต าบลทับพริกอีกครั้ง ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้น โครงการต่าง ๆ ของ

แต่ละหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก าลังด าเนินการอยู่                                                                                                   
  - ชาวบ้านฝากถามผู้กองสมโภท จรัญยาอ่อน เรื่องการไปรับแรงงานไปเช้า-เย็นกลับ 

ช่วงฝนตกการไปรับแรงงานล าบากมาก อยากออกทางถนนลาดยางจะได้ไหม 
 - ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง ท าให้น้ าประปาของหมู่บ้านไม่ค่อยไหล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านทับพริกมีปัญหาเรื่องน้ าใช้ ขอให้ทางศูนย์มาแจ้ง อบต.ทับพริก จะได้เตรียมรถน้ า
ไปแบ่งเบาภาระเรื่องขาดแคลนน้ าได้ 

 - ส าหรับเรื่องการขดุเจาะบ่อบาดาล จะหารือไปยังท้องถิ่นจังหวัด 
 - เรื่องไฟฟ้ารายทางที่ดับภายในต าบล อบต.ทับพริก ได้ไปซ่อมแล้วนั้น ถ้าจุดที่ซ่อม

แล้วยังใช้งานไม่ได้ ขอให้แจ้งมายัง อบต.จะได้ให้ช่างไปซ่อม 
 - เรื่องเด็กที่เล่น Wi-Fi ที่ อบต.ทับพริก ช่วงเวลากลางคืนก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ ต ารวจ 

ทหาร ดูให้ด้วย อบต.จะให้ทางเวรยามที่อยู่สอดส่องดูแลด้วย 
 - เรื่องพ้ืนที่นอกแนวเขตการปกครอง อบต.ทับพริก ก าลังร่างแนวเขตคร่าวๆไว้ แล้วจะ

ได้น าไปเสนอต่ออ าเภอ 
 - แจ้งอ าเภอมีโครงการเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย ให้พ้ืนที่ต าบลทับพริกส ารวจพ้ืนที่

คุ้มครองสมุนไพร ให้สมาชิกส ารวจพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรให้กับทาง อบต. อบต.จะได้
น าส่งอ าเภอต่อไป 

 

มติกรประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  -เรื่องแจ้งเพ่ือทราบและพิจารณา 
นายเจษฎา บุญแถม - การประชุมสภา อบต. เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ทีผ่่านมา ได้น าแผนพัฒนา ๓ ป ี
ส.อบต. หมู่ที่ 6 ของ อบต.ทับพริก เข้าในวาระการประชุมและผ่านการเห็นชอบแผนพัฒนาแล้วนั้น 

สอบถามผู้บริหาร ท าไมวันนี้ไม่น าแผนพัฒนา ๓ ปี มากล่าวถึงรายละเอียดหรือ
โครงการที่จะด าเนินการ 

 - แจ้งเรื่องโครงการต่างๆที่ต้องให้สภา อบต.ทับพริก อนุมัติเห็นชอบ อยากให้เจ้าหน้าที่
ท ารายละเอียดให้ถูกต้องด้วย 

 

 ๕.๑. เรื่อง พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
นางโสภา หาญขุนทด - ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วยต าบลทับพริกเสนอญัตติต่อประธานสภา อบต. ทับพริก 
ประธานสภา ฯ เรื่อง พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยองคก์าร

บริหารส่วนต าบลทับพริกได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วนั้น แตเ่นื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณดังกล่าวไปใช้
จ่ายเพื่อด าเนินโครงการอ่ืนๆ โดยขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกไป
จ่ายตังเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
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   - แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม และโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ ตั้งไว้จ านวน ๘0,000 บาท โอนไปจ่ายครุภัณฑ์อ่ืน ซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ จ านวน ๖๙,000 บาท เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส 
ขนาด ๒.0๒*๓.๑0 เมตร ประกอบด้วย 

   - กรอบรูปไฟเบอร์กลาส   ขนาด ๑๕๘*๑๑๘ ซม. 
   - พระบรมฉายาลักษณ์(ร.๑0)  ขนาด ๗๗*๑๗๗ ซม. 
   - ฐานไฟเบอร์กลาส   ขนาด ๒0๒*๙๒ ซม. 
   - ตราสัญลักษณ์ สูง   ขนาด ๖0  ซม. 
   - พานพุ่มไฟเบอร์กลาสทองเงิน สูง  ขนาด ๖0  ซม. 
   - ครุฑไฟเบอร์กลาส สูง   ขนาด ๓0  ซม 
   - ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส สูง ขนาด 0.๒๕*๑00 ซม. 
  

มติการประชุม  - สภา อบต.ทับพริก เห็นชอบอนุมัติจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส . 
  - เห็นชอบ ๑๑ เสียง ลา ๓ เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  - งดออกเสียง  - เสียง 
   
 ๕.๒ เรื่องพิจารณาขออนุมัติกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน โดยกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน

เลี้ยงไก่พ้ืนบ้านของหมู่ที่ ๕ ความประสงค์ขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
  จ านวน ๓0,000 บาท โดยมีสมาชิกภายในกลุ่ม ดังนี้ 
   ๑. นาง ทองสุกข ์ บุตรขุนนาศ 
   ๒. นาย สิทธิพร  ปัญญาสิทธ์ 
   ๓. นางสาวพรินทร์  แจ่มจันทร์ 
             - เสนอโครงการเศรษฐกิจชุมชน โดยกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เลี้ยงไก่พ้ืนบ้านของหมู่ที่ ๕ 

ให้สภา อบต.ทับพริก เพ่ือทราบ 
 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  - เรื่องอ่ืนๆ 
นางโสภา หาญขุนทด - เชิญสมาชิก ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งต่อท่ีประชุม 
ประธานสภา ฯ 
รท.สมโภท จรัญยาอ่อน - ตามท่ีนายกสอบถามเรื่องการรับแรงงานไปเช้า-เย็นกลับให้ออกทางถนนลาดยาง 
ผบ.ร้อย ทพ. ๑๓0๒ ได้ไหมในการรับแรงงาน แจ้งไม่ให้สัญจรโดยเด็ดขาดให้ได้เฉพาะผู้ประกอบท า

การเกษตรในพื้นที่เท่านั้น 
 - จุดรับ – ส่งแรงงาน มีสองจุด คือ จุด ค.0๔ และจุดดอยเต่า 
 - ขอขอบคุณ อบต.ทับพริก ที่ได้ช่วยเหลือ เรื่องน้ า 
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 - การช่วยเหลือเรื่อง การเกิดภัยพิบัติ ที่เกิดความเสียหายทางกองร้อยได้จัดเจ้าหน้าที่
ไปช่วยเหลือในเขต ต.ทับพริก ส่วน ต.เบญจขร ห้วยไคร้ ก็เกิดความเดือดร้อนเช่นกัน 
ดังนั้น จึงอยากให้แจ้งและเก็บภาพความเสียหาย จะได้ส่งให้หน่วยเหนือได้รับทราบ
ต่อไป 

นางบังอร ช่อชบา - สอบถามเรื่องการซ่อมประปาพลังงานแสงอาทิตย์ของหมู่ ๔ 
ส.อบต.หมู่ ๒ - การซ่อมแซมถนนพื้นที่ทางการเกษตรช ารุด-เสียหาย นอกแนวเขตการปกครอง 
 - โครงการจ่ายขาดเงินสะสมของหมู่ ๒ ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยเร่งด าเนินการเร่งด่วน 
 - แจ้งเรื่องวาตภัย ล าไยโค่น เสียหาย 
นางค าเวียง จอมรัตน์ - โครงการจ่ายขาดเงินสะสมของหมู่ ๓ ด าเนินการถงึไหน ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยเร่ง 
ส.อบต. หมู ่๓  
นายแมนสวง สายมิ่ง -การซ่อมไฟฟ้าที่สนามฟุตบอล ซอยบ้านก านันดับ 
ส.อบต.หมู่ ๗ 
นางโสภา หาญขุนทด - แจ้งประปาพลังงานแสงอาทิตย์หมู่ ๑ ไฟช๊อต ฝากเจ้าหน้าที่เข้าไปดูให้ด่วน 
ประธานสภา ฯ - โครงการจ่ายขาดเงินสะสม หมู่ ๑ ช่วยเร่งด าเนินการให้ด้วย 
 - เรื่องการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในต าบลในปีนี้ ขอให้ซ่อมแซมให้ทั่วถึงด้วย 
นายบดินทร์ ลาน้อย - เรื่องการปรับปรุงแผนพัฒนา ๓ ปี ขอให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนด าเนิน 
นายก อบต. การ ทาง อบต.ทับพริก จะนัดสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องในการปรับแผนพัฒนา ๓ ปีเข้า

ร่วมประชุม 
 - ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบที่ อบต.ทับพริก ได้ทักท้วงเรื่องการจัดซื้อชุด

วอร์มกีฬา ว่าผิดระเบียบ 
 - โครงการเศรษฐกิจชุมชนของ อบต.ที่ให้แต่ละหมู่กู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนไป

ให้ทางเจ้าหน้าก าชับเร่งรัด และติดตาม ถ้าผิดระเบียบ ก็ท าหนังสือฟ้อง ถ้าเกิน ๑0 ปี
ท าหนังสือข้อตกลงกับโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

 - เรื่องเงินอุดหนุนประเพณีลอยกระทง หากหมู่ใดขอเงินอุดหนุน อยากให้ให้ท าหนังสือ
หักล้างเข้ามาด้วย ในปีต่อไป อบต. เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ 

 - โครงการจ่ายเงินสะสม ในข้อบัญญัติ ฯ ผอ.กองช่าง ก าลังเร่งด าเนินการ ทุกหมู่ 
 - เรื่องขยายเขตไฟฟ้าของหมู่ที่ ๖ จะได้น าส่งไฟฟ้า และจะได้โอนเงินงบประมาณไป

อุดหนุนทางไฟฟ้า 
นายธนะเทพ ซาเฮา - ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อบต.ทับพริก เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกีฬา อปท. 
รองนายก อบต. สัมพันธ์ ขอความร่วมมือสมาชิก ผู้น าเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ 
 - แจ้งการติดตั้งประปาพลังงานแสงอาทิตย์ จะท าให้การเก็บค่าน้ าประปาลดลง 
จ่าเอกไชโย อินอุ่นโชติ - ตามท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลงพ้ืนที่ อบต.ทับพริก ได้ให้ค าแนะน าในการให้เงิน 
หน.สป.รักษาราชการแทนปลัด   อุดหนุน เพ่ือให้การด าเนินงานถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ ของทางราชการ 
 

มติประชุม  -รับทราบ 
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นางโสภา หาญขนุทด - มีสมาชิกสภา ฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่   
ประธานสภา ฯ หากไม่มี ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าท่ีร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณค่ะ ก็ขอ

ปิดการประชุมในครั้งนี้ 
 
 
 ลงชื่อ        ค ำเวียง         ผูจ้ดรายงานการประชุม 
      (นางค าเวียง จอมรัตน์) 
  เลขานุการสภา อบต.ทับพริก 
 
 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 
  
 
  
  


