
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 

สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจ ำปี ๒๕๖๒  คร้ังที่ ๑ 
วันจันทร์ที่  ๑๙  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ องค์กำรริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
-------------------------------------- 

ผูม้าประชุม 
 

๑. นายสวา่ง  เทียมทดั   ประธานสภา อบต.ทรงคนอง 
๒. นายไพโรจน์ รุ่งเรืองศรี  รองประธานสภา อบต.ทรงคนอง 
๓. นางสาวสิริมนต ์ มงักรสวสัด์ิ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
๔. นายวชิาญ  ค าชู   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
๕. นายสุรพล  คุมพล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
๖. นายศกัดา  ศรีพรหมมา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
๗. นายอ านวย  ปู่ มัน่   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
๘. นายนที  สุดประเสริฐ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
๙. นายสมพงษ ์ ปู่ มาก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
๑๐. นางสาวสมเจตต ์ อินแขก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
๑๑. นางศุภพชิา  เพช็รนิล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
๑๒. นายเอกชยั  เอกสมัพนัธท์ิพย ์ เลขานุการสภา อบต.ทรงคนอง 

ผูล้าประชุม ไม่มี 
ผูข้าดประชุม ไม่มี 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

๑. นายชินปพฏัฐ์ ประเสริฐมรรค  นายก อบต.ทรงคนอง 
๒. นายสุวทิย ์ ฤทธ์ิค  ารพ  รองนายก อบต.ทรงคนอง 
๓. นายประสาน การะเวก  รองนายก อบต.ทรงคนอง 
๔. นายบุญช่วย   ก่ิงสวสัด์ิ  เลขานุการนายก อบต.ทรงคนอง 
๕. นางสาวสุรภี  สายสุดใจ  ผูอ้  านวยการกองคลงั 
๖. นายนพพล  สิงหนาท  ผูอ้  านวยการกองช่าง 
๗. นายจกัร์พร  พวงนอ้ย  หวัหนา้ส านกัปลดั 
๘. นายเกียรติค  าแหง เทพสุนทร  จพง.ธุรการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
๙. นางสาวปฏิพทัธ์ ครุฑชา   ผช.นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
๑๐. นายสุวทิย ์ วงศสุ์วรรณ  จพง.ธุรการ 
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เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

  เม่ือไดเ้วลาประชุม ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบทรงคนองตรวจสอบรายช่ือสมาชิกผูม้า
ประชุม ปรากฏวา่มีผูม้าประชุมครบองคป์ระชุม จึงให้สญัญาณเชิญสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรง
คนองทุกท่านเขา้ที่ประชุมแลว้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี 
ระเบียบวำระที่  ๑ เร่ืองที่ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 
นายสวา่ง  เทียมทดั ๑.๑  การขออนุญาตลาการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ขอใหส้มาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ  ท าหนงัสือขออนุญาตลาเป็นหนงัสือทุกคร้ังที่ลาการประชุม        
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวำระที่  ๒  เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่แล้ว                
นายสวา่ง  เทียมทดั ขอใหส้มาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุม สมยัวสิามญั สมยัที่ ๑ ประจ าปี 
ประธานสภาฯ  ๒๕๖๒  คร้ังที่ ๑ เม่ือวนัที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีสมาชิกขอแกไ้ขเพิม่เติมหรือไม่        

ถา้ไม่มี จึงขอมติที่ประชุมวา่รับรองรายงานการประชุมหรือไม่ ลงมติครับ 
มติที่ประชุม  รับรอง  ๙ เสียง       
   ไม่รับรอง - เสียง       
   งดออกเสียง ๒ เสียง (นายสวา่ง  เทียมทดั,นางศุภพชิา  เพช็รนิล)      
ระเบียบวำระที่ ๓  เร่ืองญัตติกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  

๒๕๖๓ วำระที่ ๑ รับหลักกำร 
นายสวา่ง  เทียมทดั ขอเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ช้ีแจง                   
ประธานสภาฯ                                  
นายชินปพฏัฐ ์ประเสริฐมรรค    เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองและสมาชิกสภาองคก์าร        
นายก อบต.  บริหารส่วนต าบลทรงคนองที่เคารพ บดัน้ีถึงเวลาที่คณะผูบ้ริหารขององคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบลทรงคนอง จะไดเ้สนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองอีกคร้ังหน่ึง ฉะนั้น ในโอกาสน้ี คณะผูบ้ริหารของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงขอช้ีแจงใหท้่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานการณ์คลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดงัต่อไปน้ี 
ค าแถลงงบประมาณมอบใหป้ลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เจา้หนา้ที่งบประมาณ ช้ีแจง
รายละเอียด 

นายเอกชยั เอกสัมพนัธ์ทิพย ์ ๑. สถำนะกำรคลัง 
ปลดั อบต.  ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป   
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วนัที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสถานการณ์คลงัมีสถานะการเงิน ดงัน้ี 
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร  จ  านวน  ๕๙,๑๒๒,๔๙๒.๘๐  บาท 
๑.๑.๒ เงินสะสม  จ  านวน  ๒๒,๙๐๔,๘๗๑.๘๗  บาท 
๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม ๑๘,๑๔๐,๔๗๒.๘๔ บาท 
๑.๑.๔ รายการที่ไดก้นัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย จ านวน ๐    
โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 
๑.๑.๕ รายการที่ไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั จ  านวน ๑ โครงการ      
รวม ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๑.๒  เงินกูค้งคา้ง  จ  านวน ๐.๐๐ บาท 

๒. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎำคม พ.ศ.   
๒๕๖๒ 

(๑) รายรับจริง จ  านวน ๔๕,๙๘๑,๑๕๔.๘๒  บาท ประกอบดว้ย 
- หมวดภาษีอากร      จ  านวน  ๖,๘๗๗,๕๐๒.๔๑  บาท 

 - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน  ๑,๔๖๒,๙๐๕.๙๘   บาท 
 - หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น      จ  านวน     ๓๘๗,๓๔๐.๑๖  บาท 
 -หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์    
        จ  านวน    ๑,๖๙๐,๖๙๖.๐๐    บาท 
 - หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด     จ  านวน           ๒,๐๐๔.๐๐    บาท 
 - หมวดรายไดจ้ากทุน     จ  านวน             ๐.๐๐    บาท 
 - หมวดภาษีจดัสรร     จ  านวน ๒๒,๑๗๖,๐๘๓.๒๗ บาท 
 - หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป    จ  านวน ๑๓,๓๘๔,๖๒๓.๐๐  บาท 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน         ๒๖,๕๐๐.๐๐  บาท 
(๓) รายจ่ายจริง  จ  านวน ๒๙,๙๔๖,๘๓๕.๕๙  บาท ประกอบดว้ย 
 - งบกลาง     จ  านวน      ๘,๑๘๙,๘๐๔.๐๐  บาท 
 - งบบุคลากร     จ  านวน   ๑๐,๒๑๗,๖๖๙.๒๐  บาท 
 - งบด าเนินงาน     จ  านวน     ๗,๐๓๑,๓๓๖.๒๘ บาท 
 - งบลงทุน     จ  านวน     ๒,๙๕๕,๖๖๘.๐๐  บาท 
 - งบรายจ่ายอ่ืน     จ  านวน               ๐.๐๐  บาท 
 - งบเงินอุดหนุน     จ  านวน    ๑,๕๕๒,๓๕๘.๑๑  บาท 
 (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์ 
       จ  านวน            ๒๖,๕๐๐.๐๐  บาท 
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 (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม     จ  านวน ๒,๘๖๓,๖๐๙.๐๐  บาท 
 (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน                   ๐.๐๐  บาท 

         ประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดป้ระมาณการรายรับ      
         โดยเปรียบเทียบรายจ่ายจริง ปี ๒๕๖๑ และประมาณการปี ๒๕๖๒ ดงัน้ี 
          รำยได้จัดเก็บเอง 

      - หมวดภาษีอากร      ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
         - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   ๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
          - หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น             ๗๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

- หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์  ๒,๑๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
- หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด               ๓๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
- หมวดรายไดจ้ากทุน                     ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
รวมรำยได้จัดเก็บเอง        ๑๐,๙๑๕,๐๐๐.๐๐ บำท 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-หมวดภาษีจดัสรร     ๒๗,๑๘๑,๕๐๐.๐๐  บาท 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ๒๗,๑๘๑,๕๐๐.๐๐  บำท 
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป    ๑๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
รวมประมำณกำรรำยรับทั้งหมด               ๕๔,๗๙๖,๕๐๐.๐๐  บาท 
ประมำณกำรรำยจ่ำย 
- งบกลาง                  ๑๒,๗๖๖,๘๖๕.๐๐  บาท 
- งบบุคลากร                 ๑๕,๓๓๑,๖๘๐.๐๐  บาท 
- งบด าเนินงาน                 ๑๖,๑๕๑,๐๒๐.๐๐  บาท 
- งบลงทุน       ๙,๓๐๔,๒๐๐.๐๐  บาท 
- งบรายจ่ายอ่ืน               ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
- งบเงินอุดหนุน                     ๑,๒๑๓,๐๐๐.๐๐  บาท 
รวมจ่ำยจำกงบประมำณ                 ๕๔,๗๘๖,๖๗๕.๐๐  บำท 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป (หนา้ ๕-๗๘) ตารางรายจ่าย
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ             

นายสวา่ง  เทียมทดั มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือใหช้ี้แจงเพิม่เติมหรือไม่                   
ประธานสภาฯ 
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นายเอกชยั เอกสัมพนัธ์ทิพย ์ รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ตั้งแต่หนา้ที่ ๗๙ มอบให ้            
ปลดั อบต.  หวัหนา้ส านกัปลดั,ผอ.กองคลงั,ผอ.กองช่าง และ รก.ผอ.กองสาธารณสุข ช้ีแจง         
นายจกัรพร  พวงนอ้ย ช้ีแจงประมาณการรายจ่ายแต่ละแผนงานที่อยูใ่นความรับผดิชอบของส านกังานปลดัฯ
หน.ส านกัปลดั  โดยละเอียดทุกขอ้ ตามเอกสารที่แนบ               
น.ส.สุรภี  สายสุดใจ ช้ีแจงประมาณการรายจ่ายแต่ละแผนงานที่อยูใ่นความรับผดิชอบของกองคลงั            
ผอ.กองคลงั  โดยละเอียดทุกขอ้ ตามเอกสารที่แนบ 
นายนพพล  สิงหนาท ช้ีแจงประมาณการรายจ่ายแต่ละแผนงานที่อยูใ่นความรับผดิชอบของกองช่าง            
ผอ.กองช่าง  โดยละเอียดทุกขอ้ ตามเอกสารที่แนบ                  
นายเกียรติค าแหง เทพสุนทร ช้ีแจงประมาณการรายจ่ายแต่ละแผนงานที่อยูใ่นความรับผดิชอบของกองสาธารณสุข 
จพง.ธุรการ  โดยละเอียดทุกขอ้ ตามเอกสารที่แนบ                 
รก.ผอ.สาธารณสุขฯ                                 
นายสวา่ง  เทียมทดั มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือใหช้ี้แจงเพิม่เติมอีกหรือไม่  ถา้ไม่มีจะขอมติวา่จะ                 
ประธานสภาฯ  รับหลกัการ วาระที่ ๑ หรือไม่ ขอลงมติครับ                             
มติที่ประชุม  รับหลกัการ ๑๐ เสียง       
                ไม่รับหลกัการ    - เสียง       
                งดออกเสียง   ๑ เสียง (นายสวา่ง  เทียมทดั)     
นายสวา่ง  เทียมทดั สัง่พกัการประชุมประมาณ ๓๐ นาท ี
ประธานสภาฯ           
   - การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ 
นายสวา่ง  เทียมทดั ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนที่ ๑                    
ประธานสภาฯ                      
นายสุรพล  คุมพล   เสนอ   นำยนที  สุดประเสริฐ  ส.อบต.หมู่ ๔ 
ส.อบต.หมู่ ๒  ผูรั้บรอง  ๑. นายอ านวย  ปู่ มัน่  ส.อบต.หมู่ ๔ 
      ๒. นางศุภพชิา  เพช็รนิล ส.อบต.หมู่ ๖ 
นายสวา่ง  เทียมทดั มีสมาชิกสภาจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนที่ ๑ อีกหรือไม่ ถา้ไม่มี                
ประธานสภาฯ  นำยนที  สุดประเสริฐ  เป็นคณะกรรมกำรแปรญตัติคนที่ ๑              
นายสวา่ง  เทียมทดั ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนที่ ๒                    
ประธานสภาฯ  
นางศุภพชิา  เพช็รนิล เสนอ   นำงสำวสมเจตต์  อินแขก  ส.อบต.หมู่ ๖ 
ส.อบต.หมู่ ๖  ผูรั้บรอง  ๑. นางสาวสิริมนต ์ มงักรสวสัด์ิ ส.อบต.หมู่ ๑ 
     ๒. นายวชิาญ  ค  าชู  ส.อบต.หมู่ ๒ 
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นายสวา่ง  เทียมทดั มีสมาชิกสภาจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนที่ ๒ อีกหรือไม่ ถา้ไม่มี                
ประธานสภาฯ  นำงสำวสมเจตต์  อินแขก  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ ๒             
นายสวา่ง  เทียมทดั ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนที่ ๓                   
ประธานสภาฯ                      
นางสาวสมเจตต ์ อินแขก เสนอ   นำยสุรพล  คุมพล    ส.อบต.หมู่ ๒ 
ส.อบต.หมู่ ๖  ผูรั้บรอง  ๑. นายไพโรจน์  รุ่งเรืองศรี   ส.อบต.หมู่ ๓ 
     ๒. นายศกัดา  ศรีพรหมมา   ส.อบต.หมู่ ๓              
นายสวา่ง  เทียมทดั มีสมาชิกสภาจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนที่ ๓ อีกหรือไม่ ถา้ไม่มี                
ประธานสภาฯ  นำยสุรพล  คุมพล    เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ ๓     
นายสวา่ง  เทียมทดั ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนที่ ๔                    
ประธานสภาฯ                      
นายอ านวย  ปู่ มัน่ เสนอ   นำยศักดำ  ศรีพรหมมำ    ส.อบต.หมู่ ๓ 
ส.อบต.หมู่ ๔  ผูรั้บรอง  ๑. นางสาวสมเจตต ์ อินแขก  ส.อบต.หมู่ ๖ 
     ๒. นายนที  สุดประเสริฐ  ส.อบต.หมู่ ๔              
นายสวา่ง  เทียมทดั มีสมาชิกสภาจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนที่ ๔ อีกหรือไม่ ถา้ไม่มี                
ประธานสภาฯ  นำยศักดำ  ศรีพรหมมำ  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ ๔                                       

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติอีกหรือไม่ ถา้ไม่มีขอเชิญ เลขานุการ   
สภาฯ สรุปรายช่ือคณะกรรมการแปรญตัติ                                          

นายเอกชยั เอกสัมพนัธ์ทิพย ์  รายช่ือคณะกรรมการแปรญตัติ  จ านวน ๔ คน ประกอบดว้ย 
เลขานุการสภาฯ  ๑. นำยนที  สุดประเสริฐ  ส.อบต.หมู่ ๔ 
   ๒. นำงสำวสมเจตต์  อินแขก  ส.อบต.หมู่ ๖ 

๓. นำยศักดำ  ศรีพรหมมำ  ส.อบต.หมู่ ๓ 
   ๔. นำยสุรพล  คุมพล  ส.อบต.หมู่ ๒ 
   - ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติ                
นายสวา่ง  เทียมทดั ขอที่ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติ ต่อคณะกรรมการแปรญตัติ
ประธานสภาฯ                                     
มติที่ประชุม  ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติ ๓ วนั ตั้งแต่วนัที่ ๒๐ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒     
นายสวา่ง  เทียมทดั ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ก าหนดนดัประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการแปรญตัติ
ประธานสภาฯ                                   
นายเอกชยั เอกสัมพนัธ์ทิพย ์ ขอก าหนดนดัวนัประชุมคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 
เลขานุการสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คร้ังแรกวนัที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.  
   ณ หอ้งประชุม ชั้น ๓ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง และคร้ังที่สองวนัที่ ๒๓  
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สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม ชั้น ๓ องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ทรงคนอง 

นายสวา่ง  เทียมทดั ขอแจง้ก าหนดวนัประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง สมยัสามญั   
ประธานสภาฯ   สมยัที่ ๓ คร้ังที่ ๒ พจิารณาญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญตัติ วนัที่  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
    เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอ้งประชุม ชั้น ๓ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคะนอง 
ระเบียบวำระที่  ๔    เร่ืองญัตติกำรพิจำรณำรับโอนพัสดใุห้เป็นกรรมสิทธ์ิขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       ทรงคนอง 
นายสวา่ง  เทียมทดั ขอเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ช้ีแจง                   
ประธานสภาฯ                                  
นายชินปพฏัฐ ์ประเสริฐมรรค  เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองและสมาชิกสภาองคก์าร          
นายก อบต.     บริหารส่วนต าบลทรงคนองที่เคารพ ขา้พเจา้ขอเสนอญตัติเร่ืองการรับโอนครุภณัฑ ์
   ประเภทที่ดินและส่ิงก่อสร้าง จ  านวน ๒ รายการ ดงัน้ี 

    ๑. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรงคนอง ๕ หมู่ที่ ๒ จ านวนเงิน ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท    
        (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถว้น) 
    ๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรงคนอง ๓ หมู่ที่ ๑ จ  านวนเงิน ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท    
        (หน่ึงลา้นเจด็หม่ืนบาทถว้น) 

                   ครุภณัฑป์ระเภท ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง จ  านวน ๒ รายการดงักล่าวเป็นการรับโอน 
ทรัพยสิ์นของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยหน่วย
ด าเนินการ ที่ท  าการปกครองอ าเภอสามพราน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน 
     ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ้ ๙ “ในกรณีที่มีผู ้

อุทิศพสัดุใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือใหสิ้ทธิ 
เก่ียวกบัพสัดุ หรือมอบใหเ้ป็นผูดู้แลพสัดุนั้น ถา้การกระท าดงักล่าวมีเง่ือนไขหรือมี 
ภาระติดพนัหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินจะรับเอาพสัดุหรือสิทธินั้น ๆ ได ้
ต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
การไดม้าซ่ึงพสัดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบน้ีไดก้  าหนดไว ้และไม่มีระเบียบ 

    ของกระทรวงมหาดไทยหรือก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะใหป้ฏิบติัโดยอนุโลมตามวธีิการ 
จดัหาลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงที่ก  าหนดไวใ้นหมวดน้ี” 
ขอไดโ้ปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เร่ือง การรับ  
โอนครุภณัฑป์ระเภทที่ดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรง
คนอง ๕ หมู่ที่ ๒ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรงคนอง ๓ หมู่ที่ ๑   เพือ่
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น าไปจดับริการสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ินตามที่ก  าหนดไวใ้นแผนปฎิบตัิการ  
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อกนัเรียบร้อย
แลว้  โดยผูรั้บมอบจะน าไปจดับริการสาธารณะแก่ประชาชนใหมี้คุณภาพและมี
มาตรฐานที่ต  ่ากวา่ส่วนราชการ โดยจดัไวเ้ดิมและผูรั้บมอบจะยดึถือปฏิบติัตามเกณฑ์
และแนวทางมาตรฐานที่ส่วนราชการก าหนดไว ้ใหแ้ก่ประชาชนสญัจรไปมาในเขต
พื้นที่ต  าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม เพือ่พจิารณาต่อไป 

นายสวา่ง  เทียมทดั สอบถามสมาชิกในที่ประชุมฯ วา่มีสมาชิกผูใ้ดจะขอสอบถามเพิม่เติมอีกหรือไม่            
ประธานสภาฯ  ถา้ไม่มี จึงขอมติที่ประชุมวา่จะรับโอนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จ านวน  ๒ รายการ 

หรือไม่ ลงมติครับ                                      
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง       
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง       
       งดออกเสียง  ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 
ระเบียบวำระที ่๕     เร่ืองอ่ืนๆ 

นายสวา่ง  เทียมทดั ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ                       
ประธานสภาฯ  
น.ส.สิริมนต ์มงักรสวสัด์ิ โครงการเปล่ียนท่อเมนประปาคลองสุคต (ช่วงที่ 3) เน่ืองจากโครงการไม่ไดบ้รรจุใน  
ส.อบต.หมู่ ๑  ขอ้บญัญตั ิ

นายปฏิภาณ  ปานไว จะด าเนินการส ารวจและประมาณการราคา น าเสนอผูบ้ริหาร เพือ่พจิารณาในการประชุม
หน.ฝ่ายออกแบบฯ คร้ังต่อไป เน่ืองจากโครงการที่ส ารวจมีจ านวนมากจึงตกหล่นไป  
นายสุรพล คุมพล ขอใหด้ าเนินการซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรงคนอง ๔ จ านวน ๒ จุด    
ส.อบต.หมู่ ๒   

นายอ านวย ปู่ มัน่  ฝากช่วยดูแลความตอ้งการของประชาชน และเร่ืองรถช่วยเหลือประชาชน ด าเนินการ 
ส.อบต.หมู่ ๔  ช่วยเหลือเจบ็ป่วยไปส่งโรงพยาบาล   
นายเอกชยั เอกสมัพนัธท์ิพย ์ เร่ืองรถกูชี้พรับส่งผูป่้วย ขณะน้ีทอ้งถ่ินหลายแห่งมีปัญหา เน่ืองจาก สตง. ทว้งติงวา่มี
เลขานุการสภาฯ  การน ารถไปใชไ้ม่ถูกหนา้ที่  
นายนที สุดประเสริฐ  เร่ืองเอกสาร ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร สอบถามโครงการต่างๆ ที่เราตั้งไว ้
ส.อบต.หมู่ ๔  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เร่ืองปรับปรุงหอ้งประชุมและการติดตั้งเคร่ืองมลัติมีเดีย 

  โปรเจคเตอร์และโครงการอ่ืนๆด าเนินการไปถึงไหนแลว้ และขอปรึกษาเร่ืองการเก็บ 

ผกัตบชวา ซ่ึงไดเ้ขียนค าร้อง และช่างประมาณการราคาค่าจดัเก็บวชัพชืไวแ้ลว้ แต่วา่หา
คนที่จะด าเนินการไม่ไดบ้ริเวณคลองบา้นเหนือ และคลองกระเบา  

นายเอกชยั เอกสมัพนัธท์ิพย ์  เร่ืองปรับปรุงหอ้งประชุม อยูร่ะหวา่งแกไ้ขแบบและประมาณการราคากลาง แลว้
เลขานุการสภาฯ  เสร็จภายในปีน้ี ส่วนเคร่ืองมลัติมีเดียและโปรเจคเตอร์ตอ้งรอปรับปรุงหอ้งประชุม 
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เรียบร้อยก่อน 

นายสมพงษ ์  ปู่ มาก ขอใหเ้ก็บสวะบริเวณประตูน ้ าคลองยายมว้น และคลองราษฎร์บ ารุง 

ส.อบต.หมู่ ๕ 

นางสาวสมเจตต ์ อินแขก  เร่ืองซ่อมแซมถนนเน่ืองจากถนนเป็นหลุมเป็นบอ่ บริเวณแนวเขื่อนสะพาน ๓ 

ส.อบต.หมู่ ๖  เน่ืองจากประชาชนไดรั้บความเดือดร้อนเป็นอยา่งมาก 

นายชินปพฏัฐ ์ประเสริฐมรรค จะรีบด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในอาทิตยน้ี์     
นายก อบต. 
นายนพพล สิงหนาท  ขออนุญาตช้ีแจง เน่ืองจากกองช่างไดอ้อกไปส ารวจและไดท้  าบนัทึกจดัซ้ือจดัจา้ง  
ผอ.กองช่าง  ซ่ึงทางกองคลงัไดรั้บเร่ืองแลว้เม่ือวนัที่ ๕ สิงหาคม  ในการจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งด าเนินการ 

   เป็นขั้นตอน 

นายเกียรติค  าแหง เทพสุนทร  หากเร่ืองเร่งด่วน เขียนค าร้องทัว่ไป ที่ อบต.ไดเ้ลยที่ผูป้ระสานงานด าเนินการ 

จพง.ธุรการ  ในการรับเร่ืองความเดือดร้อนของประชาชน  

นายชินปพฏัฐ ์ประเสริฐมรรค มอบหมายใหท้างกองช่างด าเนินการในเร่ืองของการซ่อมแซมถนน 

นายก อบต.   

นายสวา่ง   เทียมทดั ถนนศาลเจา้-ศาลาดิน ทรุดตวัเอียงและเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณทางโคง้ หมู่ที่ ๑ ขอให ้ 
ประธานสภาฯ  แจง้หน่วยงานที่รับผดิชอบแกไ้ข    
นายสวา่ง  เทียมทดั มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนอีกหรือไม่  ถา้ไม่มีเพิม่เติมก็ขอขอบคุณทา่นนายก ท่านสมาชิก   
ประธานสภาฯ  หวัหนา้ส่วนราชการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๕.๐๐  น. 

ลงช่ือ    เอกชยั  เอกสมัพนัธท์ิพย ์   ผูจ้ดรายงานการประชุม 
              (นายเอกชยั  เอกสมัพนัธท์ิพย)์ 
          เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 

 ลงช่ือ        สวา่ง  เทียมทดั ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                   (นายสวา่ง  เทียมทดั) 
         ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
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คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เม่ือวนัที่          เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

(ลงช่ือ)    สุรพล   คุมพล  ประธานกรรมการ 
            (นายสุรพล   คุมพล)                                                  
 
(ลงช่ือ)          ศกัดา   ศรีพรหมมา  กรรมการ 

            (นายศกัดา   ศรีพรหมมา) 
 
(ลงช่ือ)   สมพงษ ์  ปู่ มาก  กรรมการ          

                                    (นายสมพงษ ์  ปู่ มาก)  
                                   
   (ลงช่ือ)             นที   สุดประเสริฐ  กรรมการ/เลขานุการ          
                           (นายนที   สุดประเสริฐ) 
 
 
    
 


