
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 

วันจันทร์ ที่  5  สิงหาคม 2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 

-------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑.นายประทีป ก้อมเมฆ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 ๒.นางสมรักษ์ ตรีอินทอง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 ๓.นายศรายุทธ์ เพ็ชรพลอย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๑ 
 ๔.นายสมบูรณ์ เหมาะเจาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่2 
 ๕.นายธีรศักดิ์ ยอดสาลี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๒ 
 ๖.นายบุญเลิศ สามเกลียว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่3 
 ๗.นายศุภชัย กระแจะเจิม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๓ 
 ๘.นางศรีนันท ์ เฉลิมพรเจือกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่4 
 ๙.นายกาวิล แย้มศรวล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๔ 
 ๑๐.นายประสาร คงกะเรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี หมู่ที ่๗ 
 ๑๑.จ.ส.อ.อภิรมย์  สงใย   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายสังวร มุ่งดี   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 ๒.นายอุทิศ ทัศนภักดี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 ๓.นายวรพจน์  สายน้ าเขียว  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 4.นายทองทศ  คงกะเรียน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
ผู้เข้ารับฟังการประชุมสภา 
 1.นายธงชัย  สมเสนาะ   หัวหน้าส านักปลัด 
 2.นางปริชาติ  ฟักเถ่ือน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 3.นายชาญณรงค์  สุขอ่ิม   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 4.นางสาวนุชนาต  ทิพย์เนตร  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม 
 5.นายประสพพร  พ่วงพี   นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง 
  6.นางนันทวัน เพชรนิล   อ.ส.ม. หมู่ที่ 4 
  7.นางน้ าอ้อย ชัยชนะ   ตัวแทนประชาคม 
  8.นางปราณี  ทรงธรรม   สตรีหมู่ที่ 3 
  9.นางเสาวณี นิลด า   ตัวแทนประชาคม 
  10.นายไพศาล สุภาเกตุ   ตัวแทนประชาคม 
  11.นายศรัณย์ หินแก้ว   ตัวแทนประชาคม 
  12.นายธเนศพล  วงษ์สวาท  ผู้ใหญ่บ้านนาห้วย หมู่ที่ 3 
  13.นางสาวพัชรินทร์ เหมือนแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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  14.นางสาวทิพย์รัตน์  ศาสตรเวช  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ 
  15.นางนงนุช ทัศนภักดี   แม่บ้าน 
  16.นางสาวขวัญใจ  สุดถนอม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  17.นายเพิ่มพันธ์ ทัดศรี   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
  18.นางสาวฐานิสรา  ศรีใส  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
  19.นางสาวนฤมล  ตรีเพชร  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  20.นายส ารอง ทองโปร่ง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
  21.นางทองใบ ตรงฉาก   อ.ส.ม.หมู่ที่ 3 
  22.นายพีรศิษฐ์ สายน้ าเขียว  คนงานทั่วไป 
  23.นางกรรณิการ์ แสงข า   ประธาน อ.ส.ม.   
  24.นางสาวรัตนวลี รัตนธนโชค  คนงานทั่วไป 
  25.นายศุภโชค นุษพรรณ์   พนักงานขับรถยนต์ 
  26.นายส าเริง มานพ   คนงานทั่วไป 
    

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.30 น.  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี  ได้ตรวจสอบลายมือชื่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีผู้มาประชุมเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว ได้เชิญนายประทีป 
ก้อนเมฆ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี  เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าว
เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่แล้ว) 
นายประทีป ก้อนเมฆ -แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีพิจารณารับรองรายงานการ 
  (ประธานฯ)  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
มติที่ประชุม  -รับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
   -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีวาระแรก (ขั้น
รับหลักการ)  

 นายประทีป ก้อนเมฆ -  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่าง      
    (ประธานฯ)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕63  ต่อสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลปราณบุรี ขอเชิญนายก อบต.แถลงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
   ต่อไป ขอเชิญครับ 
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นายสังวร  มุ่งดี  -เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
  (นายก อบต.)  บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี จะเสนอร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
   อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี         
   จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลัง  
   ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  1.สถานะการคลัง 
 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ วันที่  26 กรกฎาคม  
 2562 องค์การบริหารบริหารส่วนต าบลปราณบุรีมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

    1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 31,037,628.08 บาท 
    1.2 เงินสะสม 14,403,699.64 บาท 
    1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม 10,666,726.46 บาท 

1.4 รายการที่กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2 โครงการ          
จ านวนเงิน 44,026 บาท 

   2.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562  ณ วันที ่26 กรกฎาคม 2562 
    2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น 28,062,181.06  บาท ประกอบด้วย 

- หมวดภาษีอากร 539,522.02  บาท 
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 34,422.60  บาท 
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 218,477.39  บาท 
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -  บาท 
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 14,420.00  บาท 
- หมวดรายได้จากทุน -  บาท 
- หมวดภาษีจัดสรร 17,151,731.05  บาท 
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   10,103,608.00  บาท 

     2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 30,700 บาท 
    2.3 รายจ่ายจริง จ านวน  22,587,139.49 บาท  ประกอบด้วย 

- งบกลาง    5,618,527.00 บาท  
- งบบุคลากร  8,214,736.00 บาท  
- งบด าเนินงาน   3,114,026.49 บาท   
- งบลงทุน  4,526,250.00 บาท  
- งบรายจ่ายอื่น  -   บาท  
- งบเงินอุดหนุน   1,113,600.00 บาท   

 
 
 
 
 



 - ๔ - 

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

460,805.11 441,000        518,000        
33,471.60 34,000          27,500          

253,007.82 240,000        240,700        
0.00 -                -

8,641.00 42,000          13,000          
0.00 500               500               

755,925.53 757,500       799,700       
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 19,889,583.70   19,992,500   21,530,300   
19,889,583.70  19,992,500  21,530,300  

10,303,964        13,000,000   13,000,000   
10,303,964       13,000,000  13,000,000  

30,949,473.23  33,750,000  35,330,000  

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพานิชย์

รายรับ

รายไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รวม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

รายจ่าย  
รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

6,208,928         6,607,500      7,179,300    
8,639,369         12,072,640    12,197,000    

งบด าเนินงาน 4,097,451.90    6,804,360      7,231,000    
งบลงทนุ 5,317,379.53    6,915,500      7,177,700    
งบรายจ่ายอื่น - - -
งบเงินอุดหนุน 2,081,922         1,350,000      1,545,000    

26,345,050.04     33,750,000   35,330,000   

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบคุลากร

รวมจ่ายจากงบประมาณ

   รายละเอียดของแต่ละแผนงานและรายละเอียดต่างๆนั้น ขอให้สมาชิกสภาดูจาก  
   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 2563  ที่แจกให้ท่านได้เลยครับ 
 

จ.ส.อ.อภิรมย์ สงใย ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
(เลขานุการสภาฯ) 1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข 
   เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
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   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28  
   มิถุนายน 2562 เรื่อง ซกัซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายประทีป ก้อนเมฆ - มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่ซักถามและจะขออภิปรายในหลักการแห่งร่าง
(ประธาน)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  อีกหรือไม่ ถ้าไม่
   มีจะให้ท่านสมาชิกทุกท่านลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
   หรือไม่ ดังนั้น  ให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียด ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  ที่ได้แจกให้ล่วงหน้าแล้ว  ผมก็จะขอมติ
   ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีว่า สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับ
   หลักการในวาระแรกขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม          - มีสมาชิกฯ ยกมือเห็นชอบ     9     เสียง ไม่เห็นชอบ           -          เสียง                                        
   งดออกเสียง           1          เสียง 
นายประทีป ก้อนเมฆ - เป็นอันว่าสมาชิกสภาอบต.  เห็นชอบการรับหลักการในรา่งข้อบัญญัติงบประมาณ 
    (ประธาน) รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   
 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ        9        เสียง  
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง  งดออกเสียง      1     เสียง   
นายประทีป ก้อนเมฆ -เมื่อสมาชิกสภาอบต.เห็นชอบการรับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย      
(ประธาน)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 แล้ว  ดังนั้น ขอให้สมาชิกฯพิจารณาก าหนด  
   ระยะเวลาการแปรญัตติและตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
จ.ส.อ.อภิรมย์ สงใย ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(เลขานุการสภาฯ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.2547 และ 

  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นม ี๒ 
ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ในการตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือ
มิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่
เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของ
สภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ    

นายศุภชัย กระแจะเจิม  -เสนอให้มีก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา    
(ส.อบต.หมู่ที่ 3)  08.30 น.เป็นต้นไปจนถึง 8 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. และ ให้มีคณะ 
   กรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน 
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 นายประทีป ก้อนเมฆ -มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 
   (ประธาน)  ผู้รับรองคนที่ 1 นายบุญเลิศ  สามเกลียว สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 
   ผู้รับรองคนที่ 2 นายประสาร  คงกะเรียน สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7 
นายประทีป ก้อนเมฆ -มีท่านใดเสนอต่างจากนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าให้มีก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ   
(ประธาน)  วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไปจนถึง 8 สิงหาคม 2562  
   เวลา 16.30 น.และ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน 
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ 
นายประทีป ก้อนเมฆ -เมื่อเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ดังนั้นขอที่ประชุมเสนอ
(ประธาน)  กรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง 
นางสมรักษ์ ตรีอนิทอง -เสนอนางศรีนันท์ เฉลิมพรเจือกุล ส.อบต.หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่ง 
(รองประธานสภาฯ) 
นายประทีป ก้อนเมฆ -มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 
(ประธาน)  ผู้รับรองคนที่ 1 นายศรายุทธ์  เพ็ชรพลอย สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1 
   ผู้รับรองคนที่ 2 นายธีรศักดิ์  ยอดสาลี สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2 
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ 
นายประทีป ก้อนเมฆ -ให้เสนอกรรมการแปรญัตติคนที่สอง 
(ประธาน) 
นายกาวิล  แย้มศรวล -เสนอนายประสาร  คงกะเรียน ส.อบต. หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ีสอง 
(ส.อบต.หมู่ที่ 4)   
นายประทีป ก้อนเมฆ -มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 
(ประธาน)  ผู้รับรองคนที่ 1 นางศรีนันท์ เฉลิมพรเจือกุล สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4 
   ผู้รับรองคนที่ 2 นายบุญเลิศ  สามเกลียว สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ 
นายประทีป ก้อนเมฆ -ให้เสนอกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 
(ประธาน) 
นายศรายุทธ์ เพ็ชรพลอย -เสนอนายธีรศักดิ์  ยอดสาลี สมาชิกสภาหมู่ที่ 2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ีสาม 
 (ส.อบต.หมู่ที่ 1) 
นายประทีป ก้อนเมฆ -มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 
(ประธาน)  ผู้รับรองคนที่ 1 นายศุภชัย  กระแจะเจิม สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 
   ผู้รับรองคนที่ 2 นายกาวิล  แย้มศรวล สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4 
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ 
นายประทีป ก้อนเมฆ - สรุปที่ประชุมมีมตเิห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ มีทั้งหมด               
(ประธาน)  3  ท่าน ดังนี้  
   ๑.นางศรนีันท์  เฉลิมพรเจือกุล  
   2.นายประสาร  คงกะเรียน         
   3.นายธีรศักดิ์  ยอดสาลี 

ให้มีก าหนดเวลาในการแปรญัตติตั้งแต่ วันที่ 6 สิงหาคม ๒๕62 เวลา 08.30 น.
เป็นต้นไปจนถึง 8 สิงหาคม 2562  เวลา 16.30 น 



 - ๗ - 

 ดังนั้น  จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอ เสนอค าแปรญัตติฯ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการ
เป็นต้นไปจนถึง 8 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. แปรญัตติภายในระยะเวลาที่
สภาก าหนด คือตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.เป็นต้นไปจนถึง     
8 สิงหาคม  2562 เวลา 16.30 น 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑2.15 น. 
 
 
   (ลงชื่อ)     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
               (อภิรมย์ สงใย) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 

   คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีชุดตรวจรายงานการประชุม ได้
ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี    
๒๕62 เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม ๒๕62 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ)              ประธานกรรมการ 
              (นางสาวสมรักษ์  ตรีอินทอง) 
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 

 
 

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

 
 

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

 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562  
 
 

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

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 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 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 
2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบท้ายประกาศนี้  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 

 
 

(นายประทีป ก้อนเมฆ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
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