
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเพ่ิมพูนทรัพย� 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  คร้ังท่ี 1  ประจําป& 2561   

วันศุกร�ท่ี  28  กันยายน  2561  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห/องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเพ่ิมพูนทรัพย� 

**************************************** 

ผู/มาประชุม 

ลําดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 

1. นางนวลอนงค�  ถวาย ประธานสภา อบต. นวลอนงค�  ถวาย 
2. นายปริญญา  คล�ายสุวรรณ เลขานุการสภา อบต. ปริญญา  คล�ายสุวรรณ 
3. นางกาญจนา  เกษกล�า สมาชิกสภา อบต. หมู'ที่ 1 กาญจนา  เกษกล�า 
4. นายบุญเลิศ  ดํากุล สมาชิกสภา อบต. หมู'ที่ 2 บุญเลิศ  ดํากุล 
5. นายทวี  เทียมกุล สมาชิกสภา อบต. หมู'ที่ 3 ทวี  เทียมกุล 
6 นายยงยุทธ  ทองท'าชี สมาชิกสภา อบต. หมู'ที่ 4 ยงยุทธ  ทองท'าชี 
7. นายเชาวลิต  แจ�งมณี สมาชิกสภา อบต. หมู'ที่ 6 เชาวลิต  แจ�งมณี 
8. นายวิรพันธ�  ช�อยกิตติพันธ� สมาชิกสภา อบต. หมู'ที่ 6 วิรพันธ�  ช�อยกิตติพันธ� 

 
ผู/ไม�มาประชุม 

ลําดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 

1. นายโสภณ  บุญสุข รองประธานสภา อบต. - 
2. นายพรชัย  ท'าชี สมาชิกสภา อบต. หมู'ที่ 2 - 
3. นายปรีชา  มณีวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู'ที่ 4 - 
4. นางจุฑามาศ  แก�วพวง สมาชิกสภา อบต. หมู'ที่ 5  

 

ผู/เข/าร�วมประชุม 

ลําดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 

1. นางละออ  ภู'ขํา หัวหน�าสํานักปลัด ละออ  ภู'ขํา 
2. นางสาวสุปราณี  ประเสริฐ เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สุปราณี  ประเสริฐ 
3. นางสาวจุรีพร  มากขนอน ผู�ช'วยเจ�าพนักงานธุรการ จุรีพร  มากขนอน 
   
  /เร่ิมประชุมเวลา ..... 
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เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
   
นายปริญญา  คล/ายสุวรรณ  ขอเรียนเชิญท'านสมาชิกสภาองค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย� 
เลขานุการสภาฯ อบต. ทุกท'านเข�าประชุมครับ 
   วันน้ีเป?นการประชุมสภาองค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย�  สมัย

สามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป@ 2561 และตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค�การบริหารส'วนตําบล พ.ศ.2537 แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552  มาตรา 56  การประชุมสภาองค�การบริหารส'วนตําบลต�องมีสมาชิกสภา
องค�การบริหารส'วนตําบลมาประชุมไม'น�อยกว'าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภา
องค�การบริหารส'วนตําบลทั้งหมดเท'าที่มีอยู' จึงจะเป?นองค�ประชุม  ซึ่งบัดน้ี
สมาชิกสภาองค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย�เข�าประชุม จํานวน 7 ท'าน 
จาก 11 ท'าน  ถือว'าครบองค�ประชุมแล�ว 

          ก'อนที่ท'านประธานสภาองค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย�จะเปHด
ประชุม ผมขอเรียนเชิญท'านประธานสภาองค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย� 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล'าวเปHดประชุมสภาฯ ครับ 

   ---  ประธานสภาองค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย� จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย --- 

นางนวลอนงค�  ถวาย   สวัสดีท'านสมาชิกสภาองค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย�  
ประธานสภาฯ อบต. ท'านคณะผู�บริหารองค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย� และเจ�าหน�าที่

องค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย�ทุกท'าน ดิฉันขอเปHดประชุมสภาองค�การ
บริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย�  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจําป@ 2561  
ณ บัดน้ี 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ/งต�อที่ประชุม 
นางนวลอนงค�  ถวาย 1.1  แจ/งยอดเงินสะสม  ณ วันที่  28  กันยายน  2561    
ประธานสภาฯ อบต.   ขอเชิญท'านปลัดองค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย� แจ�งยอดเงิน

สะสม  ณ วันที่  28 กันยายน  2561  ต'อที่ประชุมสภาองค�การบริหารส'วน
ตําบลเพิ่มพูนทรัพย�ด�วยค'ะ   

นายปริญญา  คล/ายสุวรรณ  เรียนท'านประธานสภาฯ และท'านสมาชิกสภาฯ ทุกท'าน ยอดเงินสะสม 
ปลัด อบต. ณ วันที่  28  กันยายน  2561  มีดังน้ี 

1. เงินสะสม  จํานวน  1,672,361.60  บาท 
โดยหักรายจ'ายที่จําเป?นไว�แล�ว ดังน้ี 

 

/ประเภทรายจ�ายจําเป<น ….. 
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ประเภทรายจ�ายจําเป<น 
จํานวนเงิน (บาท) 

รายจ�าย ยอดเงินสะสม 
ยอดเงินสะสมที่นําไปใช/ได/ ณ ปAจจุบัน 
(หลังหักรายจ�ายส�งฝาก ก.ส.ท. หรือ     
ก.ส.อ. แล/ว) 
หัก - สํารองจ'ายเงินสะสมที่อนุมัติแล�ว 

แต'ยังไม'ได�ดําเนินการ หรืออยู'
ระหว'างดําเนินการ และยังไม'ได�
เบิกจ'าย 

 - สํารองงบบุคลากร (ประมาณ  
   6 เดือน) 

คงเหลือ 
หัก  - สํารองกรณีสาธารณภัย 10% 

(จากยอดเงินสะสมคงเหลือ 
1,858,179.55) 

คงเหลือเงินสะสม 

 
 
 
4,222,000.00 

 
 
 

3,300,000.00 
 

 
185,817.96 

9,380,179.55 
 
 
 
 

 
 
 

 
1,858,179,55 

 
 
 

1,672,361.60 
  

                                              2. เงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  8,819,614.21  บาท 
                                         โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
    - ทุนสํารองเงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560    จํานวน 7,985,455.61   บาท 

- สํารองเงินสะสม 25% จากรายรับคงเหลือของป@งบประมาณ 2560 
  (3,336,634.38 บาท x 25%)        จํานวน   834,158.60    บาท 

                                                - รับเงินทุนสํารองเงินสะสมระหว'างป@                     จํานวน       4,329.08     บาท 
    รวมเงินทุนสํารองเงินสะสม        จํานวน 8,823,943.29  บาท 
                                               
 

ระเบียบวาระที่ 2                  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่ 2  ประจําป&   
นางนวลอนงค�  ถวาย          2561 (วันจันทร�ที่  27  สิงหาคม  2561)  
ประธานสภาฯ อบต.   ตามที่สภาองค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย�ได�มีการประชุมสภา

องค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย� สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป@ 
2561  เมื่อวันจันทร�ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหาร                                  
ส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย� ซ่ึงทางฝOายเลขานุการสภาฯ ได�ทําสําเนารายงานการ
ประชุมสภาแจกให�กับท'านสมาชิกสภาฯ ทุกท'านทราบแล�ว  น้ัน 

ดิฉันขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบให�ท'านสมาชิกสภาฯ ทราบ 
ก'อนลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา 

 
/ตามระเบียบ...... 
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นายปริญญา  คล/ายสุวรรณ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ อบต. พ.ศ.๒๕4๗ (แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข�อ 33 วรรคสอง    

กล'าวว'า การแก�ไขถ�อยคําในรายงานการประชุมให�กระทําโดยมติของที่ประชุม
สภาท�องถ่ิน 

   ดังน้ัน สมาชิกสภาองค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย�ท'านใด     
จะแก�ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป?นอํานาจของมติสภาฯ แห'งน้ี    
เป?นผู�แก�ไขเพิ่มเติม   

นางนวลอนงค�  ถวาย           ขอให�สมาชิกสภาฯ ทุกท'านได�ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ หากมี  
ประธานสภาฯ อบต. ข�อความใดที่ ยังไม'สมบูรณ�หรือมีความประสงค�จะแก�ไขเพิ่มเติม  ก็ขอเชิญ

นําเสนอต'อที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ ให�แก�ไขเพิ่มเติม 

ที่ประชุม    ไม'มี 

นางนวลอนงค�  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม'มีการเสนอแก�ไขรายงานการประชุมสภาเพิ่มเติม  
ประธานสภาฯ อบต.  ดิฉันขออาศัยอํานาจตามความในตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'าด�วยข�อบังคับ    

การประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕4๗ (แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) 
ข�อ 74 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว'าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาหรือไม' 
ถ�าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา ขอให�ท'านสมาชิกสภาฯ ยกมือข้ึนค'ะ 

 ที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ อยู'ในห�องประชุมสภาฯ จํานวน 8 ท'าน และที่ประชุม   
สภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูน
ทรัพย� สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป@ 2561 วันจันทร�ที่ 27 สิงหาคม  
2561  ดังน้ี  

รับรองรายงานการประชุม  จํานวน    6  เสียง  
ไม'รับรอง    จํานวน     -   เสียง  
งดออกเสียง    จํานวน     1  คน 
(ผู�งดออกเสียง จํานวน 1 คน คือ นางนวลอนงค�  ถวาย) 

 
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู/ถาม 
นางนวลอนงค�  ถวาย  - ไม'มี - 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท/องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล/ว 
นางนวลอนงค�  ถวาย  - ไม'มี - 
ประธานสภาฯ อบต. 
 

  /ระเบียบวาระที่ 5 ….. 
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ระเบียบวาระที่ 5          เร่ืองที่เสนอใหม� 
                                       - ไม'มี -                        
                                

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน ๆ  
นางนวลอนงค�  ถวาย สําหรับเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ เพื่อขอมติความเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ อบต. จากที่ประชุมสภาฯ ในวันน้ีเป?นอันเสร็จส้ินแล�ว มีสมาชิกสภาฯ ท'านใดจะนําเรื่อง

เสนอต'อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม'  

นายปริญญา  คล/ายสุวรรณ  เรียนท'านประธานสภาฯ และท'านสมาชิกสภาฯ ทุกท'าน  กระผมขอ 
ปลัด อบต.                          ประชาสัมพันธ�การดําเนินโครงการขององค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย� 

ดังน้ี 
1.องค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย�ได�รับงบประมาณในการก'อสร�าง         
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านวังหิน  จํานวน 1 หลัง งบประมาณ 2,063,300.-บาท 
(สองล�านหกหมื่นสามพันสามร�อยบาทถ�วน) สามารถรองรับนักเรียนได� 50 คน 
ทางอบต.จะประกาศงานจ�างในป@งบประมาณ 2562 และได�มีการประชุม
ผู�ปกครองเพื่อหารือเรื่องการย�ายศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเรียบร�อยแล�ว โดยทาง
โรงเรียนบ�านวังหินได�อนุเคราะห�สถานที่ให�ใช�จัดการเรียนการสอนจนกว'าจะ
ก'อสร�างศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านวังหินแล�วเสร็จ 
2. โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ในหมู'ที่ 1 หมู'ที่ 5 และหมู'ที่ 6 ขณะน้ี             
ผู�รับจ�างได�เข�าทําสัญญาแล�ว คาดว'าจะส'งมอบงานภายในเดือนธันวาคม น้ี 
3. โครงการก'อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จะต�องมีวิศวกรสามัญรับรองและ
ทางอบต.ได�ขออนุญาตไปยังหน'วยงานต'างๆ ปรากฏว'าไม'มีหน'วยงานใดสามารถ
อนุญาตได� จึงมอบหมายให�กองช'างดําเนินการจัดจ�างวิศวกรเพื่อรับรองงาน
ก'อสร�าง 
4.  องค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย�ได� รับจัดสรรงบประมาณจาก  
องค�การบริหารส'วนจังหวัดสุราษฎร�ธานี โครงการพัฒนาแหล'งท'องเที่ยว              
บ'อนํ้าพุร�อน (ตอนที่ 2) ตําบลเพิ่มพูนทรัพย� งบประมาณ 2,377,813.26 
บาท (สองล�านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร�อยสิบสามบาทยี่สิบหกสตางค�) ผู�
เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได�แก' ห�างหุ�นส'วนจํากัด วรดิถีวิศวกรรม            
โดยดําเนินการปรับภูมิทัศน�ดังน้ี  
      - ก'อสร�างศาลาบ'อนํ้าพุร�อน    จํานวน 1  หลัง 
      - ก'อสร�างศาลาบ'อแช'นํ้าร�อน   จํานวน  3  หลัง 
      - ก'อสร�างห�องนํ้า-ส�วม           จํานวน  1 หลัง 
      - ก'อสร�างถังเก็บนํ้า คสล.         จํานวน  1  แห'ง 
      - รื้ออาคารห�องอาบนํ้าเดิมที่ชํารุดพร�อมปรับปรุงภูมิทัศน�บริเวณรอบบ'อ
นํ้าพุร�อน 

/นางนวลอนงค�.....   



- ๖ - 

 

 

นางนวลอนงค�  ถวาย             มีสมาชิกสภาฯ ท'านใดจะนําเรื่องเสนอต'อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม' 
ประธานสภาฯ อบต.        

ที่ประชุม ไม'มี 
 

                                                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน 
 พ.ศ. ๒๕4๗ หมวด ๘ เรื่องการอภิปราย ข�อ 6๕  ถ�าไม'มีผู�ใดจะอภิปรายต'อไป 

ให�ถือว'าเป?นการปHดอภิปราย หรือถ�ามี แต'ประธานสภาท�องถ่ินเห็นว'าได�อภิปราย
กันพอสมควรแล�ว ประธานสภาท�องถ่ินจะเสนอให�ที่ประชุมวินิจฉัยว'าควรจะปHด
อภิปรายหรือไม'ก็ได� เว�นแต'การอภิปรายตามความในข�อ 72 

   เมื่อที่ประชุมไม'มีการนําเสนอเพิ่มเติม  ดิฉันขอปHดการประชุมสภา
องค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย� สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป@ 
2561  ขอบคุณค'ะ 

 
เลิกประชุมเวลา  14.15 น. 
 
      ลงช่ือ นายปริญญา  คล�ายสุวรรณ ผู�บันทึกรายงานการประชุม 
            (นายปริญญา  คล�ายสุวรรณ) 
                                                                  เลขานุการสภาองค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย� 

 
ได�ตรวจสอบข�อความรายงานการประชุมฉบับน้ีแล�วเสร็จ มีความถูกต�อง สมบูรณ� 

  
 
ลงช่ือ    นายปรีชา  มณีวรรณ   ผู�ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายปรีชา  มณีวรรณ) 
สมาชิกสภาองค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย� หมู'ที่ 4 

 
 

ลงช่ือ    นางจุฑามาศ  แก�วพวง  ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
                (นางจุฑามาศ  แก�วพวง) 

สมาชิกสภาองค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย� หมู'ที่ 5 
 

 
ลงช่ือ  นายวิรพันธ�  ช�อยกิตติพันธ� ผู�ตรวจรายงานการประชุม 

              (นายวิรพันธ�  ช�อยกิตติพันธ�) 
สมาชิกสภาองค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย� หมู'ที่ 6     

/สภา............ 



- ๗ - 

 

 

 สภาองค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย� มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส'วนตําบล
เพิ่มพูนทรัพย�ฉบับน้ี  ในคราวการประชุมสภาองค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย�  สมัย...............สามัญ............   
สมัยที่ .....2.......  ครั้งที่.....2.......  ประจําป@.......2561..........  วันที่ ........27 สิงหาคม 2561..............                
เวลา.........13.00..น.......   ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย�  แล�วเสร็จ 

 
 
ลงช่ือ    นางนวลอนงค�  ถวาย  ผู�รับรองรายงานการประชุม 

                (นางนวลอนงค�  ถวาย) 
                                                               ประธานสภาองค�การบริหารส'วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย� 
 

 
 
 
 
 

 
 


