
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 

สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 
วันศุกร ์ที่ 14 มิถุนายน 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 หมูท่ี ่๔ 
 9.นางศรีนันท์ เฉลิมพรเจือกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที่ ๔

10.นายประสาร คงกะเรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๗ 
 11.จ.ส.อ.อภิรมย์  สงใย   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
ผู้ไม่มาประชุม 
   ไมมี่ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายสังวร มุ่งดี   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 ๒.นายวรพจน์ สายน้ าเขียว  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 3.นายอุทิศ ทัศนภักดี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 4.นายทองทศ คงกะเรียน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
ผู้เข้ารับฟังการประชุมสภา 
  1.นายธงชัย สมเสนาะ  หัวหน้าส านักปลัด 
  1.นางปริชาติ ฟักเถื่อน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  3.นายชาญณรงค์  สุขอ่ิม   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  4.นางสาวนุชนาต  ทิพย์เนตร  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  5.นายประสพพร  พ่วงพี   นายช่างโยธาช านาญการ รก.ผู้อ านวยการกองช่าง 
  6.นางสมพร นุษพรรณ์   ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลปราณบุรี 
  7.นายระวัง  เพชรนิล   ผู้ช่วยผู้ใหญ่หมู่ที่ 4 บ้านลุ่มโพธิ์ 
  8.นายนิพนธ์  เอมโอษฐ์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่หมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย 
  9.นายไกรฤกษ์  จินดามณี  ตัวแทนกรรมการหมู่บ้านนาห้วย 
  10.นางนันทวัน  เพชรนิล   ตัวแทน อ.ส.ม.หมู่ที่ 4 บ้านลุ่มโพธิ์ 
  11.นายช านาญ  คงกะเรียน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่หมู่ที่ 1 บ้านเกาะคู่ 
  12.นายสมาน  ทิพเนตร   ตัวแทนประชาคมต าบลบ้านหนองกา 
  13.นายโสภณ  หิมาลี   ประธานประชาคม หมู่ที่ 2 
  14.นางปราณี  ทรงธรรม   ตัวแทน อ.ส.ม.หมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย 
  15.นางเสาวณี  นิลด า   ตัวแทนแม่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านลุ่มโพธิ์ 
  16.นางน้ าอ้อย  ชัยชนะ   ผู้น าสตรีชุมชนบ้านหนองกา 
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  17.นางศรีวรรณ  คุ้มเขต   ตัวแทนสตรีบ้านหนองกา 
  18.นายธนู  ศิลปแท้   ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราณบุรี 
  19.นายส าฤทธิ์  ส าแดงเดช  ตัวแทนกรรมการหมู่บ้านเกาะคู่ 
  20.นางกรรณิการ์  แสงข า  ประธาน อ.ส.ม.หมู่ที่ 2  
  21.นายประวัติ  เกาะแก้ว  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านหนองกา 
  22.นางวัฒนวดี  ฉายวิเชียร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย 
  23.นายเอกพนธ์  คงนิล   ตัวแทนกรรมการหมู่บ้านลุ่มโพธิ์ 
  24.นางสาวพัชรินทร์  เหมือนแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  25.นายส ารอง  ทองโปร่ง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านหนองกา 
  26.นางทองใบ  ตรงฉาก   ตัวแทน อ.ส.ม.หมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย 
  27.นางสาวขวัญใจ  สุดถนอม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  28.นางสาวนฤมล  ตรีเพชร  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
    

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายประทีป ก้อนเมฆ - แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีพิจารณารับรองรายงาน 
  (ประธานฯ)  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  29 เมษายน  2562 
มติที่ประชุม  -  มีมติรับรอง 9 ต่อ 0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
   -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
4.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

นายประทีป ก้อนเมฆ -เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานฯ)  
นายธงชัย  สมเสนาะ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  
(หัวหน้าส านักปลัด) พฤษภาคม 2562 แจ้งแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงาน        
ที่ เกี่ยวข้องต้องสอดคล้ องกับแผนพัฒนาจังหวัด ให้แล้ว เสร็จภายในวันที่           
15 มิถุนายน 2562 นั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปราณบุรีเป็นปัจจุบัน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข 
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 เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561 – 2565) ดังนั้น จึงเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี
พิจาณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดังกล่าวตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 

ที่ประชุม -มีมติ 9-0 เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปราณบุรี 

4.2 ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการโครงการวาง
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. สายบ้านนางสุนันท์ ทองจุ้ย หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 
205,000 บาท (กองช่าง) 

นายประทีป ก้อนเมฆ -เชิญกองช่างชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานฯ)  
นายประสพพร  พ่วงพี -ด้วยกองช่างได้รับอนุมัติจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีให้         
(นายช่างโยธาช านาญการ) ด าเนินการโครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. สายบ้านนางสุนันท์ ทองจุ้ย  
   หมู่ที่ 3 งบประมาณ 205,000 บาท ซ่ึงโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต่อเนื่อง 
   จากงบประมาณที่ทางอ าเภอปราณบุรีได้ด าเนินการไว้ และมีความจ าเป็นที่จะต้อง 
   ขออ านาจสภาพิจารณาอนุมัติโครงการมาตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้  

โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม ่แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนงบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการวาง
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. สายบ้านนางสุนันท์ ทองจุ้ย หมู่ที่ 3 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 0.60 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.20 
เมตร ความยาว 91 เมตร เป็นเงิน 205,000 บาท 
โอนลดจาก    
  1.)แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค่าจ้างออกแบบ จ้าง
ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล ตั้งไว้ 100,000 บาท คงเหลือก่อน
โอน 100,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 100,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
  2.)แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างห้องเก็บ
วัสดุหลังฉางข้าว หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 800,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 800,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้ 105,000 บาท คงเหลือ 695,000 บาท 

ที่ประชุม  -มีมติ 9-0 อนุมัติให้โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ได้ 

   4.3 ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการโครงการ 
   วางท่อระบบระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านนายอุทิศ หมู่ที่ 4 เป็น  
   เงิน 207,000 บาท (กองช่าง) 
นายประทีป ก้อนเมฆ -เชิญกองช่างชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานฯ) 
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นายประสพพร  พ่วงพ ี -ด้วยกองช่างได้รับอนุมัติจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีให้         
(นายช่างโยธาช านาญการ)  ด าเนินการโครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านนายอุทิศ    

หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 207,000 บาท  กองช่างมีความจ าเป็นที่จะต้องขออ านาจสภา
พิจารณาอนุมัติโครงการมาตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 
โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการวาง
ท่อระบบระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านนายอุทิศ หมู่ที่ 4 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 0.40 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 
เมตร ความยาว 120 เมตร เป็นเงิน 207,000 บาท 
โอนลดจาก 

1.) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค่าชดเชยการปรับราคา 
(ค่า K) ตั้งไว้ 99,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 99,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 
99,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 

2.) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชุ้น – บ้านนายเกี้ยน หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 215,000 
บาท คงเหลือก่อนโอน 215,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 35,000 บาท คงเหลือ 
180,000.00 บาท 

3.) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายไบโอดีเซล หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 187,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 
8,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 8,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 

4.) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านนายกาวิล – บ้านนายพนม หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 104,000 บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 104,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 6,000 บาท คงเหลือ 98,000.00 บาท 

5.) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างห้องเก็บ
วัสดุหลังฉางข้าว หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 800,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 695,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้ 5,000 บาท คงเหลือ 690,000.00 บาท 

6.) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุกสายบ้านนายจ าปี – บ้านนาพะเนียด หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 233,000 บาท 
คงเหลือก่อนโอน 233,000  บาท โอนลดครั้งนี้  2,000 บาท คงเหลือ 
231,000.00 บาท 

7.) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุกสายบ้านนายมานิตย์ – ดอนมะกอก หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 498,000 บาท 
คงเหลือก่อนโอน 29,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 29,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
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8.) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังจากศาลา – บ้านผู้ใหญ่สุพล หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 122,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 
1,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 1,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 

9.) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์หมู่บ้านนาห้วย หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 300,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 
4,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 4,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 

10.) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก คสล. สายบ้านนายเสนาะ – บ้านนายประเทือง หมู่ที่  7 ตั้งไว้ 
370,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 370,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 18,000 บาท 
คงเหลือ 352,000 บาท 

ที่ประชุม  -มีมติ 9-0 เสียง อนุมัติให้โอนมาตั้งจ่ายใหม่ได้ 

4.4 ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการโครงการ
ก่อสร้างห้องน้ าลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 เป็นเงิน 100,000 บาท (กองช่าง) 

นายประทีป ก้อนเมฆ -เชิญกองช่างชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานฯ)  

นายประสพพร  พ่วงพ ี -ด้วยกองช่างได้รับมอบหมายจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีให้         
(นายช่างโยธาช านาญการ)  ด าเนินการโครงการก่อสร้างห้องน้ าลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 เป็นเงิน 100,000  
   บาท กองช่างมีความจ าเป็นที่จะต้องขออ านาจสภาพิจารณาอนุมัติโครงการมาตั้ง 
   จ่ายรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการ
ก่อสร้างห้องน้ าลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ าขนาด
กว้าง 3.5 เมตร ยาว 3.5 เมตร เป็นเงิน 100,000 บาท 
โอนลดจาก  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประจ าต าบล ตั้งไว้ 150,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 150,000 บาท โอน
ลดครั้งนี้ 100,000 บาท คงเหลือ 50,000.00 บาท 

ที่ประชุม  -มีมติ 9-0 เสียง อนุมัติให้โอนมาตั้งจ่ายใหม่ได้ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
   -ไม่มี 
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เลิกประชุมเวลา  ๑2.15 น. 
 
 
   (ลงชื่อ)     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
               (อภิรมย์ สงใย) 
           เลขานุการสภา อบต. 
 
 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีชุดตรวจรายงานการประชุม           
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/๒๕62   
เมื่อวันที่  14 มิถุนายน  ๒๕62 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)              ประธานกรรมการ 
              (นางสาวสมรักษ์  ตรีอินทอง) 
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 

 
 

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

 
 

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

 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562  
 
 

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

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 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 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบท้ายประกาศนี้  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 

 
 

(นายประทีป ก้อนเมฆ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


