
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 
วันศุกร ์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
-------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 ๑.นายประทีป ก้อมเมฆ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 2.นางสาวสมรักษ ์ ตรีอินทอง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 3.นายศรายุทธ์ เพ็ชรพลอย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๑ 
 4.นายธีรศักดิ์ ยอดสาลี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๒ 
 5.นายบุญเลิศ สามเกลียว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่3 
 6.นายศุภชัย กระแจะเจิม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๓ 
 7.นายกาวิล แย้มศรวล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๔ 
 8.นางศรีนันท์ เฉลิมพรเจือกุล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 9.นายประสาร คงกะเรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๗ 
 10.จ.ส.อ.อภิรมย์  สงใย   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
ผู้ไม่มาประชุม 
   นายสมบูรณ์  เหมาะเจาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที่ ๒ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายสังวร มุ่งดี   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 ๒.นายวรพจน์ สายน้ าเขียว  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 3.นายอุทิศ ทัศนภักดี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 4.นายทองทศ คงกะเรียน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
ผู้เข้ารับฟังการประชุมสภา 
  1.นางปริชาติ ฟักเถื่อน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  2.นายธงชัย สมเสนาะ  หัวหน้าส านักปลัด 
  3.นายชาญณรงค์  สุขอ่ิม   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  4.นายประสพพร  พ่วงพี   นายช่างโยธาช านาญการ รก.ผู้อ านวยการกองช่าง 
  5.นายเพิ่มพันธ์  ทัดศรี   นักปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
  6.นางสาวพัชรินทร์  เหมือนแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  7.นางสาวขวัญใจ  สุดถนอม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  8.นายวรินทร์  พิศาลทรัพย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  9.นางสาวนฤมล  ตรีเพชร  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  10.นายชัยพร  ศิลปริญญา  ก านันต าบลปราณบุรี 
  11.นายธเนศพล  วงษ์สวาท  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย 
  12.จ.ส.อ.สุรพล  เสนารา   รศ.หน.ชุด ชพส. 1209 
  13.ส.อ.วชิา  บุญสินธ์   ชุด ชพส. 1209 
  14.นางสมพร  นุษพรรณ์   ประธานสตรีต าบลปราณบุรี 
  15.นางประธน  จอมเผือก  กรรมการหมู่ 3 บ้านนาห้วย 
  16.นายไพศาล  สุภาเกตุ   ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านหนองกา 
  17.นายศรัณย์  หินแก้ว   ประธานกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านลุ่มโพธิ์ 
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  18.นางสาวชนัญญา  กรเพชร  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
  19.นางปราณี  ทรงธรรม   กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านาห้วย 
  20.นายระวัง  เพชรนิล   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านลุ่มโพธิ์ 
  21.นายโสภณ  หิมาลี   ประธานประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านนาพะเนียด 
  22.นายเรียง  ทิพย์เนตร   ประธานประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านหนองกา 
  23.นายเอกพนธ์  คงนิล   ตัวแทนแระชาคม หมู่ที่ 4 บ้านลุ่มโพธิ์ 
  24.นายสัมฤทธ์  ส าแดงเดช  กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะคู่ 
  25.นายประเสริฐ  รากทอง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาพะเนียด 
  26.นายสมาน  ทิพเนตร   ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านหนองกา 
  27.นายกรชัย  บรรชรรัตน ์  ตัวแทนประชาชน หมู่ 4 บ้านลุ่มโพธิ์ 
  28.นายส าเริง  มานพ   คนงานทั่วไป 
  29.นางสาวทิพรัตน์  ศาสตรเวช  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ 
  30.นางสาวรัตนวลี  รัตนธนโชค  คนงานทั่วไป 
     

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  -เมื่อฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี  ได้ตรวจสอบ 
ลายมือชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีผู้มาประชุมเห็นว่าครบ
องค์ประชุมแล้ว นายประทีป ก้อนเมฆ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราณบุรี  เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประทีป ก้อนเมฆ - แนะน าข้าราชการโอนย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 1 ต าแหน่ง    
(ประธานฯ)  นางสาวชนัญญา กรเพชร นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ สังกัดองค์การ  

  บริหารส่วนต าบลดอนยายหนู อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอนมาด ารง 
  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 

             เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 
ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายประทีป ก้อนเมฆ - แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีพิจารณารับรองรายงาน 
  (ประธานฯ)  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2561 
มติที่ประชุม  -  มีมติรับรอง  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี เรื่อง ประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความสุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2562 

นายประทีป ก้อนเมฆ - เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีประกาศเจตจ านงการบริหารงาน 
(ประธานฯ)  ด้วยความสุจริต 
นายสังวร  มุ่งดี  - ข้าพเจ้า นายสังวร มุ่งดี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี จะน าหน่วยงาน 
(นายอบต.)  ให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  

มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์นโยบายคุณธรรม  
 จริยธรรม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 
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1. ข้าพเจ้าจะบริหารงานและปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็วถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส         
และเป็นธรรม 
2. ข้าพเจ้าจะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
3. ข้าพเจ้าจะด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใส
ในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการ
ด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
4. ข้าพเจ้าจะประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส การทุจริต ร้องเรียนร้อง
ทุกข์ผ่านศูนย์ยุติธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริต          
อย่างจริงจัง 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
3.2 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุร ีเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 

นายประทีป ก้อนเมฆ - เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน 
(ประธานฯ)  และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 
นายสังวร  มุ่งดี - ข้าพเจ้า นายสังวร มุ่งดี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี ขอประกาศ  
(นายกอบต.) เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจ าปี พ.ศ. 2562

เจตนาฉบับนี้บังคับใช้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน และพนักงาน
จ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี ( รวมเรียกว่า “ พนักงาน” ) 

 พนักงานทุกคน มีหน้าที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริต หรือคอร์รัปชั่น ให้เกิดขึ้น     
ในองค์กร เพ่ือให้ทุกคน ได้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งกรณี ที่มี คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงาน
การกระท าการทุจริต ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร คณะกรมการม หน้าที่ให้ค าปรึกษา 
ข้อแนะน า พิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธรการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริหาร 

 รายละเอียดตามเอสารที่แจกทุกท่าน 
ที่ประชุม  - รับทราบ 

3.3 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความ 
 โปร่งใส ประจ าปี พ.ศ. 2562 

นายประทีป ก้อนเมฆ - เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรม 
(ประธานฯ)  และความ โปร่งใส ประจ าปี พ.ศ. 2562 
นายสังวร  มุ่งดี - ข้าพเจ้า นายสังวร มุ่งดี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี ขอประกาศ  
(นายกอบต.)  เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใส ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และ 
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นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิ
บาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ก าหนดให้
ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวก
แก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน ในระบบราชการ นั้น  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี จึงไดก้ าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรของ
องค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะ
น าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว          
จึงก าหนดแนวทางให้ทุกส านัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีถือ
ปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้  
  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็วถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็น
ธรรม  
  2.ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต  
  3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสใน
ทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  การปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการ
ด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  
  4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต 
ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ยุติธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
  5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงสุดกับผู้ที่
ทุจริตอย่างจริงจัง  

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   -ไม่มี 
ที่ประชุม   -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป 

นายประทีป ก้อนเมฆ   - ขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภา ประจ าปี 2562 และสมัยแรก 
(ประธานฯ)  ของปีถัดไป 
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จ.ส.อ.อภิรมย์ สงใย -ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537
เลขานุการสภาฯ  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม  
   สามัญสองสมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด 

แต่ต้องไม่เกินสี่สมัยวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547  หมวด 2 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและการเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุม สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 

นายประทีป ก้อนเมฆ -ให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาประจ าปี 2562 และสมัยแรกของ 
(ประธานฯ)  ปี 2563  
นายศรายุทธ์ เพ็ชรพลอย -เสนอให้มีการก าหนดสมัยสามัญประจ าปี 2562 จ านวน 4 สมัย และก าหนดสมัย
(สมาชิกสภาหมู่ที่ 1) แรกของปี 2562 ดังนี้ 

สมัยสามัญท่ี 1 วันที่ 1-15  กุมภาพันธ์ 2562 
    สมัยสามญัที่ 2 วันที่ 16-30  เมษายน 2562 

สมัยสามญัที่ 3 วันที่ 1-15  สิงหาคม 2562 
สมัยสามัญท่ี 4 วันที่ 17-31  ตุลาคม 2562 
สมัยสามัญแรกของปี 2563 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 

ผู้รับรองคนที่ 1  นางสมรักษ์  ตรีอินทอง    สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1 
 ผู้รับรองคนที่ 2  นายธีรศักดิ์  ยอดสาลี      สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2 
ที่ประชุม -รับทราบ 
นายประทีป ก้อนเมฆ -ขอมติที่ประชุมการก าหนดสมัยประชุมสภาประจ าปี 2562 และสมัยแรกของ 
(ประธานฯ)  ปี 2563  
ที่ประชุม  -มีมตกิ าหนดสมัยประชุมสภาประจ าปี 2562 และสมัยแรกของปี 2563 ดังนี้ 
   สมัยประชุมสภาประจ าปี 2562 จ านวนสี่สมัย 

สมัยสามัญท่ี 1 วันที่ 1-15  กุมภาพันธ์ 2562 
    สมัยสามัญท่ี 2 วันที่ 16-30  เมษายน 2562 

สมัยสามัญท่ี 3 วันที่ 1-15  สิงหาคม 2562 
สมัยสามัญท่ี 4 วันที่ 17-31  ตุลาคม 2562 
สมัยสามัญแรกของปี 2563 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 

4.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ส านักงานปลัด) 

นายประทีป ก้อนเมฆ - เชิญหัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานฯ)    
นายธงชัย สมเสนาะ - ด้วยส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติ 
(หัวหน้าส านักปลัด) ด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ซึ่งการโอนครั้งนี้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีกา ร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 
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โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 6,000 บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการจัดซื้อตู้ท าน้ าร้อนน้ าเย็นแบบตั้งพ้ืน 
จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 0.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 6,000 บาท  

     โอนลด จ านวน 6,000 บาท 
แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป งานบริหารทั่ ว ไป งบลงทุน หมวดค่า        

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อตู้ท าน้ าร้อนน้ าเย็นแบบตั้งพ้ืน 
จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 6,000 บาท คงเหลือ 6,000 บาท โอนลด 6,000 บาท 
รวมงบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 0.00 บาท 

ที่ประชุม  - มีมติให้โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ได้ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
   -ไม่มี 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑2.15 น. 
 
   (ลงชื่อ)     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
               (อภิรมย์ สงใย) 
           เลขานุการสภา อบต. 
 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีชุดตรวจรายงานการประชุม           
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/๒๕62   
เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์  ๒๕62 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)              ประธานกรรมการ 
              (นางสาวสมรักษ์  ตรีอินทอง) 
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 

 

(ลงชื่อ)          กรรมการ 
           (นางศรีนันท์  เฉลิมพรเจือกลุ) 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่4 

 

(ลงชื่อ)              กรรมการ 
              (นายประสาร  คงกะเรียน) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ 7 

 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562  
 

(ลงชื่อ)                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายประทีป  ก้อนเมฆ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
เรื่อง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 ข้อ 33 ก าหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิด
ประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  
 

   ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี ขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปราณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบท้ายประกาศนี้  
 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕62 
 

 
 

(นายประทีป ก้อนเมฆ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
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