
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 
วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑.นายประทีป ก้อมเมฆ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 2.นางสาวสมรักษ ์ ตรีอินทอง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 3.นายศรายุทธ์ เพ็ชรพลอย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๑ 
 4.นายสมบูรณ์  เหมาะเจาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที่ ๒ 
 5.นายธีรศักดิ์ ยอดสาลี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๒ 
 6.นายบุญเลิศ สามเกลียว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่3 
 7.นายศุภชัย กระแจะเจิม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๓ 
 8.นายกาวิล แย้มศรวล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๔ 
 9.นางศรีนันท์ เฉลิมพรเจือกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที่ ๔

10.นายประสาร คงกะเรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๗ 
 11.จ.ส.อ.อภิรมย์  สงใย   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
ผู้ไม่มาประชมุ 
   ไม่มี 
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.นางสาวนุชนาต  ทิพย์เนตร  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  6.นางสาวพัชรินทร์  เหมือนแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  7.นางสาวขวัญใจ  สุดถนอม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  8.นางสาวฐานิสรา  ศรีใส   นักวิชาการสาธารณสุข 
  9.นายวรินทร์  พิศาลทรัพย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  10.นางสาวทิพรัตน์  ศาสตรเวช  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ 
  11.นางสาวรัตนวลี  รัตนธนโชค  คนงานทั่วไป 
  12.นายส าเริง  มานพ   คนงานทั่วไป 
  13.นายศุภโชค  นุษพรรณ์  พนักงานขับรถยนต์ 
  14.นางประธน  จอมเผือก  กรรมการหมู่ 3 บ้านนาห้วย 
  15.นางวัฒนวดี  ฉายวิเชียร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย 
  16.นายนิพนธ์  เอมโอษฐ์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย 
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  17.นายไกรฤกษ์   จินดามณี  กรรมการหมู่ 3 บ้านนาห้วย 
  18.นางปราณี  ทรงธรรม   กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย 
  19.นางนงนุช  ทัศนภักดี   แม่บ้าน 
  20.นางทองใบ  ตรงฉาก   กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย 
  21.นางศศิธร  สุขอ่ิม   ตัวแทน อ.ส.ม.หมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย 
  22.นางนันทวัน  เพชรนิล   ตัวแทนแม่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านลุ่มโพธิ์ 
  23.นางสาวเสาวณี  นิลด า  ตัวแทนแม่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านลุ่มโพธิ์ 
  24.นายธนู  ศิลปแท้   ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราณบุรี 
  25.นายไพศาล  สุภาเกตุ   ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านหนองกา 
  26.นางบุญทิ้ง  เพ่ิมพูน   ตัวแทน อ.ส.ม. หมู่ที่ 7 บ้านหนองกา 
     

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประทีป ก้อนเมฆ - ด้วยอ าเภอปราณบุรีก าหนดท ากิจกรรมจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ พัฒนา    
(ประธานฯ) ท าความสะอาดถนนสายบ้านลุ่มโพธิ์-บ้านหนองกา ต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. พร้อม
กันลานเอนกประสงค์หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี การแต่งกาย
ชุดจิตอาสา โดยนายอ าเภอปราณบุรีเป็นประธานในพิธี ดังนั้น จึงแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายประทีป ก้อนเมฆ - แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีพิจารณารับรองรายงาน 
(ประธานฯ)  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2562 
มติที่ประชุม  -  มีมติรับรอง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

   (เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
นายสังวร  มุ่งดี  -เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี ทุกท่าน  
(นายกอบต.)  กระผมนายสังวร  มุ่งดี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี ขอรายงานผลการ 
   ปฏิบัติงานตามนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เดือนตุลาคม 2561 –  
   มีนาคม 2562) จ านวน 6 ด้าน รายละเอียดสรุปตามเอกสารที่แจกท่ีประชุม  
ที่ประชุม  -รับทราบ 
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3.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) (เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

นายสังวร มุ่งดี  -เรียนสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ส าหรับรายงานการติดตามและแผนพัฒนา  
(นายก อบต.)               ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 ในส่วนนี้ 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีได้ 

ประชุมและรายงานให้คณะกรรมพัฒนาทราบแล้ว จึงรายงานให้สภา อบต.ทราบ 
รายละเอียดโดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย บทน า วัตถุประสงค์ ระยะเวลาด าเนินการ
ประเมินผล ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการติดตามและประเมินผล และแบบรายงาน
การติดตามและประเมินผล 

ส่วนที่ 2 เป็นการสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ตามแบบ 3 แบบ ดังนี้ 

- แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลโดย
ตนเองโดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น  

- แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น แยกเป็นดังนี้  

1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในปี 2562 
มีโครงการ จ านวน 167  โครงการ งบประมาณ 73,350,300 บาท 

                  2. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด    
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  
167 โครงการ งบประมาณ 73,350,300 บาท 

            3. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในปี 2562 จาก                                         
โครงการทั้งหมด 167 โครงการ แยกได้ดังนี้ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 34 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 0 โครงการ โครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 133 โครงการ   

4. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในปี 2562 แยก 
    ดังนี้ จ่ายจากงบปกติ 9,133,415 บาท จ่ายจากเงินสะสม 0.00 บาท 

5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2562 ได้รับเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ จ านวน 0 โครงการ งบประมาณ จ านวน 0.00  บาท  

      - แบบที่ 3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบ 
ประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ จากยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ปรากฏ
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในปี 2562 จ านวน 167 โครงการ ได้
ด าเนินการตามแผนพัฒนา จ านวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.00  

ที่ประชุม  -รับทราบ 
   3.3 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที่ 1/2562) 
นายสังวร  มุ่งดี  -ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปี 
(นายกอบต.)  งบประมาณ พ.ศ.2562 เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่1/2562) ลงวันที่ 1 เมษายน 2562  
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   โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 
27 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสารแจกที่ประชุม 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
   3.4 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม  

(ครั้งที่ 1/2562) 
นายสังวร  มุ่งดี  -ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปี 
(นายกอบต.)  งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม(ครั้งที่1/2562) ลงวันที่ 1 เมษายน 2562  
   โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27 จึงแจ้ง 
   ให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสารแจกที่ประชุม 
ที่ประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
4.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  
(ครั้งที่ 2/2562) 

นายประทีป ก้อนเมฆ -เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานฯ)  
นายธงชัย  สมเสนาะ -ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีได้รับการอนุมัติและประกาศใช้       
(หน.ส านักปลัด)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ตาม 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ไปแล้วนั้น แต่ยังมี 
   โครงการ/กิจกรรมที่จ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์ 
   สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการดังกล่าว  
   ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) นั้น   

เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปราณบุรีดังกล่าว มีโครงการ/กิจกรรมบางส่วนไม่อยู่ในห้วงเวลาที่จะด าเนินการได้ 
มียอดงบประมาณท่ียังไม่เป็นปัจจุบัน และมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในหลายๆ 
ส่วน  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2/2562) ครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมประชาคมระดับ
หมู่บ้าน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นส าคัญ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้
ด าเนินการตามระเบียบนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี จึงเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2561)เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 2/2562) ให้สภา
เห็นชอบรวมทั้งสิ้น 29 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกท่ีประชุม 

ที่ประชุม -มีมติ 9-0 เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2561)เปลี่ยนแปลง          
(ครั้งที่ 2/2562) 
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4.2การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม 
(ครั้งที่ 3/2562) 

นายประทีป ก้อนเมฆ -เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานฯ)  
นายธงชัย  สมเสนาะ -ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีได้รับการอนุมัติและประกาศใช้        
(หน.ส านักปลัด)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ตาม 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ไปแล้วนั้น แต่ยังมี 
   โครงการ/กิจกรรมที่จ าเป็นจะต้องจัดท า เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
   ประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการดังกล่าว ไม่ปรากฏใน 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) นั้น 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี มีความต้องการและความจ าเป็น  
   เร่งด่วนที่ต้องด าเนินงานตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้น จึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมโครงการที่ยัง 
   มิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   ปราณบุรีให้สามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม น าไปสู่การปฏิบัติที่  
   แท้จริง และการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ครั้ง 
   ที่ 3/2562) ในครั้งนี ้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นส าคัญ โดยถือปฏิบัติ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 การเพ่ิมเติม 
   หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ ดังนั้น จึงเสนอร่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3/2562) 
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกท่ีประชุม 

ที่ประชุม  -มีมติ 9-0 เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม 
(ครั้งที่ 3/2562) 

   4.3 ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่(ส านักงานปลัด) 
นายประทีป ก้อนเมฆ - ส านักงานปลัดขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 1 รายการ 
(ประธานฯ)  จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  
   Printer) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท 
   โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เพ่ือต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท  

   โอนลดจาก  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี ตั้งไว้ 17,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 17,000 บาท โอนลด
ครั้งนี้ 8,000 บาท คงเหลือ 9,000 บาท 

ที่ประชุม  -มีมติ 9-0 เสียง อนุมัติให้โอนมาตั้งจ่ายใหม่ได้ 
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4.4 ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 9,000 บี
ทียู พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท (ส านักงานปลัด) 

นายประทีป ก้อนเมฆ - ส านักงานปลัดขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 1 รายการ 
(ประธานฯ) รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 

9,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท 
   โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่  

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 9,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 9,000 บีทียู 
พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท 
โอนลดจาก  
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางฉลวย – บ้านนางจอก หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 359,000 บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 55,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 18,000 บาท คงเหลือ 37,000.00 บาท 

ที่ประชุม  -มีมติ 9-0 เสียง อนุมัติให้โอนมาตั้งจ่ายใหม่ได้ 

4.5 ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง จ านวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 27,000 บาท (ส านักงานปลัด) 

นายประทีป ก้อนเมฆ - ส านักงานปลัดขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 3 รายการ 
(ประธานฯ)  โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง รายการจัดซื้อ
หัวฉีดปรับฝอย เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดปรับฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว 
จ านวน 1 อัน เป็นเงิน 3,000 บาท 
 2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง รายการจัดซื้อสาย
ส่งน้ าดับเพลิง เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 
เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง จ านวน 2 เส้นๆ ละ 10,000 
บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท   
 3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง รายการจัดซื้อท่อ
ดูดน้ า เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อดูดน้ าขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาว 5 เมตร 
จ านวน 1 เส้น เป็นเงิน 4,000 บาท 
โอนลดจาก 
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รายการจัดซื้อหัวฉีด
ปรับฝอยแบบสวมเร็ว ตั้งไว้ 3,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 3,000 บาท โอนลด
ครั้งนี้ 3,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
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 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รายการจัดซื้อ
สายส่งน้ าดับเพลิง ตั้งไว้ 8,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 8,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 
8,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
  - แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รายการ
จัดซื้อท่อดูดน้ า ตั้งไว้ 4,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 4,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 
4,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 

    - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ตั้งไว้ 17,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 
9,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 9,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 

    - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 
บานเปิด ตั้งไว้ 12,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 3,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 3,000 
บาท คงเหลือ 0.00 บาท 

ที่ประชุม  -มีมติ 9-0 เสียง อนุมัติให้โอนมาตั้งจ่ายใหม่ได้ 

4.6 ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการโครงการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดส าคัญในหมู่บ้าน หมู่ที่  2 เป็นเงิน 276,000 บาท 
(ส านักงานปลัด) 

นายประทีป ก้อนเมฆ - ส านักงานปลัดขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 1 รายการ 
(ประธานฯ) รายการจัดซื้อรายการโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดส าคัญในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  

เป็นเงิน 276,000 บาท (ส านักงานปลัด) 
 โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการโครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดจุดส าคัญในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าจัดติดตั้งกล้องวงจรปิด
จุดส าคัญในหมู่บ้าน เป็นเงิน 276,000 บาท 
โอนลดจาก 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ
แบบไร้สายประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 498,000  บาท คงเหลือก่อนโอน 
498,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 42,000 บาท คงเหลือ 456,000.00 บาท 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ
แบบไร้สายประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 500,000  บาท คงเหลือก่อนโอน 
500,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 60,000 บาท คงเหลือ 440,000.00 บาท 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ
แบบไร้สายประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 500,000  บาท คงเหลือก่อนโอน 
500,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 60,000 บาท คงเหลือ 440,000.00 บาท 



 - ๘ - 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติแบบไร้สายประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 498,000 บาท คงเหลือก่อน
โอน 498,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 42,000 บาท คงเหลือ 456,000.00 บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางฉลวย – บ้านนางจอก หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 359,000 บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 37,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 37,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย
บ้านนายอ้ิว หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 408,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 25,000 บาท โอน
ลดครั้งนี้ 25,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากศาลา 
– บ้านผู้ใหญ่สุพล หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 122,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 11,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้ 10,000 บาท คงเหลือ 1,000.00 บาท 

ที่ประชุม  -มีมติ 9-0 เสียง อนุมัติให้โอนมาตั้งจ่ายใหม่ได้ 

4.7 ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการโครงการ
จัดซื้อเครื่องตบดิน จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท (กองช่าง) 

นายประทีป กอ้นเมฆ - กองช่างขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 1 รายการ 
(ประธานฯ) รายการจัดซื้อจัดซื้อเครื่องตบดิน จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท         

(กองช่าง) 
โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการโครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน มีความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท 
โอนลดจาก 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายไบโอดีเซล หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 187,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 29,000 
บาท โอนลดครั้งนี้ 21,000 บาท คงเหลือ 8,000.00 บาท 

ที่ประชุม  -มีมติ 9-0 เสียง อนุมัติให้โอนมาตั้งจ่ายใหม่ได้ 

4.8 ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการโครงการ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายต๋อง หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 93,000 บาท (กองช่าง) 

นายประทีป ก้อนเมฆ - กองช่างขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 1 รายการ 
(ประธานฯ)  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายต๋อง หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 93,000 บาท  

โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังสายบ้านนายต๋อง หมู่ที่ 2 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายต๋อง หมู่ที่ 2  



 - ๙ - 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.30 
เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดเรียบพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 
93,000 บาท 
โอนลดจาก 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายถนนบ้านหัวทุ่ง – บ้านนายสากล หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 392,000 บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 73,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 73,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข้าสาย 6 หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 159,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 20,000 
บาท โอนลดครั้งนี้ 20,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 

ที่ประชุม  -มีมติ 9-0 เสียง อนุมัติให้โอนมาตั้งจ่ายใหม่ได้ 

4.9 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองช่าง) 

นายประทีป ก้อนเมฆ - กองช่างขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 รายการ ตามที่องค์การบริหาร        

ส่วนต าบลปราณบุรี ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕62  ในหน่วยงานกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
เพ่ือให้  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน จึงเสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมจ านวน 1 รายการ  

ข้อความเดิม 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายกาวิล – บ้านนายพนม หมู่ที่ 4 จ านวน 
104,000 บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน
นายกาวิล – บ้านนายพนม หมู่ที่  4 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดเรียบพร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 

ข้อความใหม่ 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายกาวิล – บ้านนายพนม หมู่ที่ 4 จ านวน 
104,000 บาท     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
นายกาวิล – บ้านนายพนม หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดเรียบพร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 

ที่ประชุม  -มีมติ 9-0 เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงได้ 
 
 



 - ๑๐ - 
4.10 ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการ
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าไฟเบอร์ จ านวน 13 ตัว เป็นเงิน 29,900 
บาท (กองสวัสดิการสังคม) 

นายประทีป ก้อนเมฆ - กองสวัสดิการสังคมขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการ 
(ประธานฯ)  จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าไฟเบอร์ จ านวน 13 ตัว เป็นเงิน 29,900 บาท 

โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโครงการ
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าไฟเบอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์
หน้าไฟเบอร์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. สูง 75 ซม. ยาว 180 ซม. จ านวน 
13 ตัว ราคาตัวละ 2,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,900 บาท     
โอนลดจาก แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน       
ความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการเวทีชาวบ้าน
สร้างสรรค์งานท้องถิ่นปี 5 ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 30,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้ 29,900 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 

ที่ประชุม  -มีมติ 9-0 เสียง อนุมัตใิห้โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ได้ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
   -ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑2.30 น. 
 
   (ลงชื่อ)     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
               (อภิรมย์ สงใย) 
           เลขานุการสภา อบต. 
 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีชุดตรวจรายงานการประชุม           
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/๒๕62   
เมื่อวันที่ 29 เมษายน ๒๕62 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี คณะกรรมการพิจารณา
แล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)              ประธานกรรมการ 
              (นางสาวสมรักษ์  ตรีอินทอง) 
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 

 

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

 

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

 



 - ๑๑ - 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว ในคราวประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562  
 
 
 

(ลงชื่อ)                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายประทีป  ก้อนเมฆ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๒ - 
 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
เรื่อง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 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 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบท้ายประกาศนี้  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 

(นายประทีป ก้อนเมฆ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 - ๑๓ - 
 


