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รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป! พ.ศ.2562 

วันพุธ ท่ี  14  สิงหาคม 2562 
ณ ห,องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 

 

ผู,มาประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
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นางจิราวัลย(  แสงใหญ� 
นายดุสิต  เกตุแก,ว 
นายสุรพล  แก,วทอง 
นายสมโชค ปานสังข( 
นางสิริรัตน( วิชัยกุล 
นายเจริญ  เพชรรับแจ,ง 
นางจิราวรรณ จิตเขม,น 
นายวิจิตร พรหมอนุมัติ 
นายธวัช  ฉิมมุสิก 
นายเจนวิทย( แสนภักดี 
นายธีระวัต ดําแก,ว 
นายวีรศักด์ิ  สิงห(สามารถ 
นายวัชรินทร(  อินทรคํา 
นายอาคม ใจอารีย( 
นายศุภชัย เพชรเศรษฐ( 
นายประทีป  วิบุลศิลป= 
นายธีรภัทร รูปพร,อม 
นายเทพประสิทธิ์  ศรีสว�าง 
นายสมชาย  ดําแก,ว 
นายวิชิตพงษ( พรหมคีรี 
นายสุพจน(  ดําเพ็ง 
นายสรศักด์ิ  ศรีทอง 
นายวีระพันธ( ณ นคร 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
ส.อบต. ม.12 
ส.อบต. ม.16 
ส.อบต. ม.7 
ส.อบต. ม.15 
ส.อบต. ม.8 
ส.อบต. ม.10 
ส.อบต. ม.5 
ส.อบต. ม.3 
ส.อบต. ม.4 
ส.อบต. ม.6 
ส.อบต. ม.13 
ส.อบต. ม.14 
ส.อบต. ม.13 
ส.อบต. ม.9 
ส.อบต. ม.2 
ส.อบต. ม.11 
ส.อบต. ม.6 
ส.อบต. ม.1 
ส.อบต. ม.5 
ส.อบต.ม.15 
 

จิราวัลย(  แสงใหญ� 
ดุสิต  เกตุแก,ว 
สุรพล  แก,วทอง 
สมโชค ปานสังข( 
สิริรัตน( วิชัยกุล 
เจริญ  เพชรรับแจ,ง 
จิราวรรณ จิตเขม,น 
วิจิตร พรหมอนุมัติ 
ธวัช  ฉิมมุสิก 
เจนวิทย( แสนภักดี 
ธีระวัต ดําแก,ว 
วีรศักด์ิ  สิงห(สามารถ 
วัชรินทร(  อินทรคํา 
อาคม ใจอารีย( 
ศุภชัย เพชรเศรษฐ( 
ประทีป  วิบุลศิลป= 
ธีรภัทร รูปพร,อม 
เทพประสิทธิ์  ศรีสว�าง 
สมชาย  ดําแก,ว 
วิชิตพงษ( พรหมคีรี 
สุพจน(  ดําเพ็ง 
สรศักด์ิ  ศรีทอง 
วีระพันธ( ณ นคร 
 

 

 
  



2 

ผู,เข,าร�วมประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
2. 

นายสันติ พันธวาที 
นายพันธเศรษฐ  เพชรเศรษฐ( 

นายก อบต.ทุ�งปรัง 
  รองนายกอบต.  

สันติ พันธวาที 
พันธเศรษฐ  เพชรเศรษฐ( 

 

 
ผู,ขาด-ลา ประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5 
6. 
7. 
 

นายสุธน  แก,วช�วย 
นางอุษณีย(  แสนทอง 
นายมนตรี ขุนจิตร 
นายสุภักดี  พรหมคีรี 
นายวสันต( จันทร(ลอย 
นายเลบ มะหมัด 
นายสุชาติ เดชแก,ว 
 

ส.อบต ม.12 
ส.อบต ม.9 
ส.อบต ม.1 
ส.อบต ม.3 
ส.อบต.ม.10 
ส.อบต.ม.7 
ส.อบต.ม.14 

 

 ลา 
ลา 
ขาด 
ขาด 
ขาด 
ขาด 
ขาด 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
 

เรื่องก�อนระเบียบวาระ  -  ให,สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังเข,าห,องประชุม 
นายสุรพล แก,วทอง บัดนี้สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ซ่ึงมีท้ังหมด  30  คน  
(เลขานุการสภาฯ) เข,าร�วมประชุม  23  คน ซ่ึงครบองค(ประชุม จึงขอเชิญประธานสภาองค(การ

บริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง จุดธูป เทียน เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และเปFดประชุมสภา
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจําปG พ.ศ.2562  
ขอเรียนเชิญครับ   

                             

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  บัดนี้สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง เข,าร�วมประชุมครบองค(ประชุม
(ประธานสภาฯ)    แล,วดิฉันขอเปFดประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  

ประจําปGพ.ศ.2562  ซ่ึงมีระเบียบวาระการประชุมดังต�อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ 
 วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจ,งให,ท่ีประชุมทราบอยู� 2 – 3 เรื่องนะค�ะ 
 -ทางเจ,าหน,าท่ีฝากมา หมู�บ,านไหนท่ีเบิกน้ํามันไปตัดหญ,าและยังไม�ได,ส�งรูปถ�ายก็

ขอให,ดําเนินการให,เรียบร,อยด,วยนะคะ เพราะเจ,าหน,าท่ีเขาจะได,ทํางานกันต�อค�ะ 
 -ขอขอบคุณคณะเจ,าหน,าท่ี ผู,บริหาร พนักงานของ อบต.ทุกท�านท่ีได,ร�วมกันจัดทํา

ข,อบัญญัติแล,วเสร็จทันเวลาในวันนี้ ซ่ึงให,ความร�วมมือช�วยเหลือกันก็ขอขอบคุณอีก
ครั้งนะค�ะ 
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 เรื่องการแก,ไขรายการข,อบัญญัติซ่ึงท้ังนี้มียอดเงินกับปริมาณงานไม�ตรงกันจึงต,องมี
การแก,ไขใหม�อีกครั้ง ซ่ึงจะแจ,งให,ทราบในระเบียบวาระต�อไปนะค�ะ ขอขอบคุณค�ะ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
นางจิราวัลย( แสงใหญ� รับรองรายงานการประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัย 
(ประธานสภาฯ) วิสามัญ   สมัยท่ี 2  ประจําปGพ.ศ.2562 วันจันทร( ท่ี 8 กรกฏาคม 2562 สมาชิกท่ี

ได,รับรายงานการประชุมล�วงหน,าแล,ว สมาชิกคงได,เปFดอ�านกันแล,วนะค�ะ ว�ามี
ข,อบกพร�องหรือผิดประการใดส�วนใดบ,าง ขอเชิญสมาชิกค�ะ  

 

ท่ีประชุม   -ไม�มี- 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� ถ,าไม�มีสมาชิกท�านใดจะขอแก,ไขส�วนท่ีผิดพลาดของรายงานการประชุม 
(ประธานสภาฯ) ดิฉันจะขอให,รับรองรายงานการประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง  

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  วันจันทร( ท่ี 8 กรกฏาคม 2562  
ณ ห,องประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง นะคะ  

    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 3.1  การเสนอร�างข,อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป!งบประมาณ  

พ.ศ.2563 
 เพ่ือให,เปMนไปตามระเบียบราชการและให,สมาชิกเข,าใจตรงกันจึงขอเชิญ เลขานุการ

สภาฯ อ�านระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก�อนเสนอข,อบัญญัติจากนายกองค(การ
บริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ขอเชิญค�ะ 

 

นายสุรพล แก,วทอง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด,วยข,อบังคับการประชุม 2550 และแก,ไข
(เลขานุการสภาฯ)  เพ่ิมเติม สมัยท่ี 2 พ.ศ.2554 ข,อ 48 วรรค 3 ว�าร�างข,อบัญญัติสภาท,องถ่ิน  

ประจําปGพ.ศ. งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม�ได, และในการพิจารณา 
ในวาระท่ี 2 จะกําหนดให,เวลาเสนอคําแปรญัตติไว,ไม�น,อยกว�า 24 ชั่วโมง นับต้ังแต�
สภาท,องถ่ินมีมติรับหลักการแห�งร�างข,อบัญญัติประมาณนั้น 

  ข,อ 47 ในการพิจารณาข,อบัญญัติในวาระท่ี1 ให,ท่ีประชุม สภาท,องถ่ิน
ศึกษาหลักการแห�งร�างข,อบัญญัติว�า และลงมติว�าจะรับหลักการแห�งร�างข,อบัญญัติ
นั้น หรือไม�หากมีสมาชิกสภาท,องถ่ินประสงค(จะอภิปลายห,ามไม�ให,ลงมติก�อนท่ี
สมาชิกท,องถ่ินได,อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควร ข,อ 49 ญัตติ ร�างข,อบัญญัติสภา
ท,องถ่ินลงมติรับหลักการการแล,วจะต,องส�งให,คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียดและท่ีประชุมสภาท,องถ่ิน จะต,องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ต�อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ด,วยในระยะเวลา เสนอคําแปรญัตติท่ีสมาชิกท,องถ่ิน
กําหนด ตามวรรค 1 ผู,บริหารท,องถ่ินหรือสมาชิกสภาท,องถ่ินผู,ใดเห็นควรจะแก,ไข
เพ่ิมเติมร�างข,อบัญญัติก็ขอให,เสนอคําแปรญัตติล�วงหน,า ทําเปMนหนังสือ โดยให,
คณะกรรมการแปรญัตติตามข,อ และเสนอต�อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
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ในกรณีสภาท,องถ่ินเปMนผู,แปรญัตติ จะต,องมีสมาชิกสภาท,องถ่ินรับรองอย�างน,อย  
2 คน 

  ข,อ 50 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได,พิจารณาแล,วจะต,องเสนอร�าง
ข,อบัญญัติตามร�างเดิมตามท่ีมีการแก,ไขเพ่ิมเติมพร,อมท้ังรายงานและบันทึก
ความเห็นอ่ืนต�อประธานท,องถ่ินรายงานนั้น อย�างน,อยจะต,องระบุว�าได,มีหรือไม�มี
การแก,ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข,อความใด คําแปรญัตติและลงมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเก่ียวกับการแปรบัญญัตินั้นเปMนประการใด การสงวนความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติด,วยและให,ประธานสภาท,องถ่ินส�งรายงานแก�สมาชิกสภา
ท,องถ่ิน ไม�น,อยกว�า 24 ชั่วโมง ก�อนวันประชุมพิจารณา เปMนการด�วน ให,
คณะกรรมการแปรญัตติร�วมประชุม สภาท,องถ่ินด,วยเพ่ือแถลงประกอบในการ
เสนอชี้แจงข,อสงสัยต�างๆเก่ียวกับรายงานนั้น 

ข,อ 59 การแปรญัตติร�างข,อบัญญัติงบประมาฯจะกระทําได,เฉพาะการลด
รายจ�าย หรือ ลดจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจ�ายและจะต,องมีจํานวนสมาชิกรับรอง
เช�น เ ดียว กัน เสนอญัตติคําแปรญัตติ เสนอล�วงหน,าเปMนหนังสือต�อสภา
คณะกรรมการแปรญัตติในเวลาท่ีสภาท,องถ่ินกําหนด ข,อท่ี 45 วรรค 3 และ ข,อ 
49 วรรค 1 ข,อ 60 ห,ามไม�ให,แปรญัตติรายจ�ายข้ึนใหม�หรือเพ่ิมญัตติรายจ�าย หรือ
เปลี่ยนแปลงตามความประสงค(ขอจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจ�ายเงิน แต�จะได,รับคํา
รับรองจากผู,บริหารท,องถ่ินหรือคําแปรญัตตินั้น ผู,บริหารท,องถ่ินเปMนผู,แปรญัตติ 

 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  เพ่ือนสมาชิกเข,าใจถูกต,องเรียบร,อย ดิฉันจะขอเข,าท่ีประชุมวาระรับหลักการต�อไป 
(ประธานสภาฯ) วาระท่ี  1.ข้ันรับหลักการ ขอเชิญนายกองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังแถลง

งบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณพ.ศ.2563 ขอเชิญค�ะ 
 

นายสันติ พันธวาที เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังท่ีเคารพ 
(นายก.อบต.ทุ�งปรัง)  ทุกท�านกระผมนายสันติ พันธวาที นายกองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง  

                                 บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู,บริหารขององค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง จะได,เสนอร�าง  
                                 ข,อบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําปGต�อสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง  
                                 อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู,บริหารองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังจึง  
                                 ขอชี้แจงให,ท�านประธานและสมาชิกทุกท�านได,ทราบถึงสถานการณ(คลังตลอดจน  
                                 หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปGงบประมาณ พ.ศ. 2563   
                                ดังต�อไปนี้ 
                    1. สถานะการคลัง 

                1.1 งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
              ในปGงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค(กรปกครอง   

          ส�วนท,องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
           1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 31,594,987.57 บาท 
           1.1.2 เงินสะสม จํานวน 3,129,362.29 บาท 
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         1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,524,599.84 บาท 
          1.1.4 รายการท่ีได,กันเงินไว,แบบก�อหนี้ผูกพันและยังไม�ได,เบิกจ�าย จํานวน 3    

        โครงการ รวม 5,854,800.00 บาท 
        1.1.5 รายการท่ีได,กันเงินไว,โดยยังไม�ได,ก�อหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม    

     359,268.64 บาท 
                           1.2 เงินกู,คงค,าง จํานวน 0.00 บาท 

                           2. การบริหารงบประมาณ ในป!งบประมาณ 2562      
                           ณ วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 

                      (1) รายรับจริง จํานวน 62,157,452.19 บาท     
                 ประกอบด,วย 

    หมวดภาษีอากร จํานวน 1,054,869.00 บาท 
   หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ 

และใบอนุญาต 
จํานวน 161,385.70 บาท 

   หมวดรายได,จากทรัพย(สิน จํานวน 237,732.24 บาท 
   หมวดรายได,จากสาธารณูปโภค

และการพาณิชย( 
จํานวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได,เบ็ดเตล็ด จํานวน 296,645.00 บาท 
   หมวดรายได,จากทุน จํานวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 25,194,740.25 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 35,212,080.00 บาท 

 
              (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให,โดยระบุวัตถุประสงค( จํานวน 4,835,000.00 บาท 

              (3) รายจ�ายจริง จํานวน 48,538,548.68 บาท ประกอบด,วย 
   งบกลาง จํานวน 16,552,560.00 บาท 
   งบบุคลากร จํานวน 15,193,727.00 บาท 
   งบดําเนินงาน จํานวน 6,256,025.48 บาท 
   งบลงทุน จํานวน 7,313,916.20 บาท 
   งบรายจ�ายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,222,320.00 บาท 
            (4) รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให,โดยระบุวัตถุประสงค( จํานวน          

               4,749,726.00 บาท 
            (5) รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินสะสม จํานวน 1,894,000.00 บาท 
            (6) รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 2,306,000.00 บาท 
            (7) รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินกู, จํานวน 0.00 บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 

  ประกอบงบประมาณรายรับประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2563     
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 

อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

          รายรับจริง  
ป!  2561 

ประมาณการ  
ป! 2562 

ประมาณการ ป! 
2563 

รายได,จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 975,444.50 1,034,000.00 455,000.00 
  หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต 505,132.10 1,026,000.00 576,000.00 
  หมวดรายได,จากทรัพย(สิน 275,667.53 440,000.00 440,000.00 
  หมวดรายได,เบ็ดเตล็ด 138,187.00 450,000.00 470,000.00 

รวมรายได,จัดเก็บเอง 1,894,431.13 2,950,000.00 1,941,000.00 
รายได,ท่ีรัฐบาลเก็บแล,วจัดสรรให,องค�กรปกครองส�วนท,องถิ่น       
  หมวดภาษีจดัสรร 28,997,921.57 28,000,000.00 28,030,000.00 

รวมรายได,ท่ีรัฐบาลเก็บแล,วจัดสรรให,องค�กรปกครองส�วนท,องถิ่น 28,997,921.57 28,000,000.00 28,030,000.00 
รายได,ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให,องค�กรปกครองส�วนท,องถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 34,333,219.00 45,050,000.00 46,029,000.00 

รวมรายได,ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให,องค�กรปกครองส�วนท,องถิ่น 34,333,219.00 45,050,000.00 46,029,000.00 
รวม 65,225,571.70 76,000,000.00 76,000,000.00 

 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

รายจ�าย รายจ�ายจริงป! 2561 ประมาณการ ป! 2562 ประมาณการ ป! 2563 

จ�ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 18,500,976.00 22,179,500.00 23,651,190.00 

  งบบุคลากร 17,222,730.00 21,486,200.00 20,776,560.00 

  งบดําเนินงาน 7,189,560.48 13,828,300.00 13,253,040.00 

  งบลงทุน 7,184,243.78 14,497,000.00 12,942,210.00 

  งบรายจ�ายอ่ืน 0.00 25,000.00 25,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 4,523,393.62 3,984,000.00 5,352,000.00 

รวมจ�ายจากงบประมาณ 54,620,903.88 76,000,000.00 76,000,000.00 

รวม 54,620,903.88 76,000,000.00 76,000,000.00 
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นางจิราวัลย( แสงใหญ�  ค�ะท�านนายกได,ชี้แจง สถานะทางการคลัง และแถลงงบประมาณรายจ�ายประจําปG 
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ.2563 พร,อมได,ชี้แจงสถานการณ(คลังให,กับสมาชิกได,รับทราบเรียบร,อยแล,วนะ 

ค�ะ ก�อนท่ีจะเปFดให,ท�านอภิปรายในข,อบัญญัติงบประมาณ ขอทําความเข,าใจ ทํา
การแก,ไข เปลี่ยนแปลงในส�วนของคําแถลงงบประมาณท่ีได,ส�งมอบให,ทุกท�านก�อน
เข,าร�วมประชุมให,เรียบร,อยก�อน ซ่ึงจะทําความเข,าใจกันก�อน มีรายละเอียดดังนี้ 
ส�วนท่ีแก,ไข 
หน,า 2/42 ค�าตอบแทนผู,ปฏิบัติราชการอันเปMนประโยชน(แก�อปท. เดิม 500,000 
แก,ไขเพ่ิมเปMน 595,000  บาท 
หน,า 12/42 งบดําเนินงาน ค�าตอบแทนผู,ปฏิบัติราชการอันเปMนประโยชน(แก�อปท. 
เดิม 200,000 บาท แก,ไขเพ่ิมเปMน 220,000 บาท 
หน,า 18/42 งบดําเนินงาน ค�าตอบแทนผู,ปฏิบัติราชการอันเปMนประโยชน(แก�อปท. 
เดิม 150,000 บาท แก,ไขเพ่ิมเปMน 325,000 บาท รวมยอดปรับเพ่ิมท้ังหมด 
290,000  บาท 
ส�วนแก,ไขปรับลด 
หน,า 2/42 งบดําเนินงาน ค�าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดิม 30,000  
บาท แก,ไขปรับลดเหลือ 20,000 บาท 
หน,า 2/42 ค�าใช,สอย รายจ�ายเพ่ือให,ได,มาซ่ึงบริการ เดิม 300,000  บาท แก,ไข
ปรับลดเหลือ 250,000  บาท 
หน,า 3/42 ค�าใช,สอย รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ เดิม 300,000 บาท 
ปรับลดเหลือ 250,000  บาท 
หน,า 4/42 ค�าใช,สอย ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม เดิม 80,000 บาท ปรับลดเหลือ  
70,000  บาท 
หน,า 4/42 ค�าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร� เดิม 40,000  บาท ปรับลดเหลือ 
30,000 บาท 
หน,า 5/42 ค�าสาธารณูปโภค ค�าบริการโทรศัพท( เดิม 20,000 บาท ปรับลดเหลือ 
10,000 บาท 
หน,า 12/42 งบดําเนินงาน ค�าตอบแทนผู,ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดิม     
10,000 บาท  ปรับลดเหลือ  5,000  บาท 
หน,า 13/42 ค�าใช,สอย รายจ�ายเพ่ือให,ได,มาซ่ึงบริการ เดิม 50,000 บาท ปรับลด
เหลือ 35,000  บาท 
หน,า 17/42 แผนการศึกษา เพ่ือจ�ายเปMนจ,างให,แก�พนักงานท่ัวไป และพนักงานจ,าง
ตามภารกิจ ตําแหน�งผู,ดูแลเด็ก ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เดิม 
1,800,000  บาท ปรับแก,ไขลดเหลือ 1,680,000 บาท 



8 

หน,า 17/42 แผนการศึกษา เพ่ือจ�ายเปMนค�าครองชีพชั่วคราวให,แก�พนักงานจ,าง
ท่ัวไป และพนักงานจ,างตามภารกิจ ตําแหน�งผู,ดูแลเด็ก ของกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม เดิม 120,000 บาท ปรับแก,ไขลดเหลือ 100,000  บาท 
หน,า 18/42 งบดําเนินงาน ค�าตอบแทนนอกเวลาราชการ เดิม 10,000 ปรับลด
เหลือ 5,000 บาท 
หน,า 19/42 ค�าวัสดุ วัสดุงานบ,านงานครัว เดิม 80,000 บาท ปรับแก,ไขลดเหลือ 
70,000 บาท 
หน,า 36/42 โครงการส�งนักกีฬาเข,าร�วมการแข�งขัน เดิม 150,000 บาท ปรับลด
เหลือ 130,000 บาท 
ในส�วนของการแก,ไขของร�างข,อบัญญัติปG 2563 ต�อไปก็ขอเชิญสมาชิกอภิปรายจน
หมดข,อสงสัยแล,วจะมาลงมติกันว�าจะรับหลักการหรือไม�รับหลักการ 
 

นายวีรศักด์ิ  สิงห(สามารถ  กราบเรียนประธานสภาฯฝTายบริหารเพ่ือนสมาชิกผู,ทรงเกียรติทุกท�าน  
(ส.อบต.ม.4) กระผม วีรศักด์ิ  สิงห(สามารถ ส.อบต.ม.4 ซ่ึงจากการท่ีท�านบริหารได,ชี้แจงถึง

สถานะการเงินการคลังของอบต.ทุ�งปรัง ซ่ึงก็จะมีผลต�อ อบต.ทุ�งปรัง ใน
ปGงบประมาณท่ีจะถึง ผมต,องการให,เพ่ือนสมาชิกได,แสดงความคิดเห็นอย�างเต็มท่ี
เพราะว�าบางครั้งติชม หรือสนับสนุนการแก,ไขจุดหนึ่งจุดใด เพราะงบประมาณทุก
บาททุกสตางค(เพ่ือช�วยตําบลทุ�งปรังของเราทุกๆ หมู�บ,าน จากคําแถลงของ
ผู,บริหารก็สมเหตุสมผลกับงบประมาณ ก็ขอให,ผู,บริหารใช,จ�ายอย�างมีประสิทธิภาพ 
และมีประโยชน(สูงสุดกับตําบลทุ�งปรังทุกหมู�บ,าน ขอขอบคุณครับ 

 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� ขอขอบคุณวีรศักด์ิ สิงห(สามารถ ส.อบต.ม.4 ท่ีได,เสนอแนวคิดดี ๆ ให,กับทางฝTาย 
(ประธานสภาฯ) บริหารและอบต.ทุ�งปรัง ขอเชิญสมาชิกได,อภิปรายซักถามแต�ขอปรับลดอย�างเดียว

ค�ะปรับเพ่ิมไม�ได, ส�วนไหนไม�เหมาะสมหรือส�วนไหนเปMนอย�างไร ขอเชิญค�ะ 
 

ท่ีประชุม ไม�มี 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ไม�มีสมาชิกท�านใดอภิปรายหรือซักถามในส�วนใดแล,ว ดิฉันจะขอปFดอภิปรายนะค�ะ  
(ประธานสภาฯ) และขอดําเนินการในข้ันตอนรับหลักการ ตอนนี้ในห,องประชุมยังอยู�ครบองค(

ประชุม อยู�หรือไม�ค�ะ 
 

ท่ีประชุม มี 22 ท�าน 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� ตอนนี้ท่ีประชุมมีสมาชิกท้ังหมด 22 ท�าน ซ่ึงครบองค(ประชุม ดิฉันขอเสียงสมาชิก 
(ประธานสภาฯ) ว�าผู,ใดเห็นชอบรับหลักการให,ใช,ข,อบัญญัติงบประมาณปG 2563 โปรดยกมือด,วยค�ะ 
 

ท่ีประชุม เห็นชอบ  19  เสียง 
 
 
 



9 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� สมาชิกท�านใดเห็นชอบไม�รับหลักการ ขอเสียงยกมือด,วยค�ะ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุม ไม�มี 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� ท่ีเหลือถือว�างดออกเสียง  สรุปว�าองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังมีมติเปMน 
(ประธานสภาฯ) เอกฉันท(รับหลักการร�างข,อบัญญัติองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง  

เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2563 ด,วยเสียงเห็นชอบรับ
หลักการ 19 ท�าน ไม�รับหลักการ ไม�มี รับหลักการเวลา 11.40 น. ของวันท่ี 14 
สิงหาคม 2562 ก�อนจะดําเนินการวาระต�อไปขอให,สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วน
ตําบลทุ�งปรัง ได,เสนอชื่อแต�งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติก�อน ขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ ชี้แจงข,อระเบียบและข,อบังคับด,วยค�ะ 

 

นายสุรพล แก,วทอง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด,วยข,อบังคับการประชุมสภาฯ ท,องถ่ิน พ.ศ. 
(เลขานุการสภาฯ) 2542ในกรณีสภาท,องถ่ินไม�ได,ต้ังคณะกรรมการแปรญัตติไว, หรือต้ังคณะกรรมการ

แปรญัตติเปMนการเฉพาะเม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได,ปฏิบัติหน,าท่ีตามท่ีได,รับ
หมอบหมาย ตามข,อ 106/1 (4)  สภาอบต. จะต,องดําเนินการเลือกต้ัง
คณะกรรมการแปรญัตติตามข,อ 107 โดยมีการประชุมของสภาท,องถ่ินจะไห,มี
คณะกรรมการแปรญัตติมีจํานวนก่ีคนก็ได,ซ่ึงตามระเบียบ ข,อ103 ประกอบด,วยข,อ 
105 กําหนดให,คณะกรรมการแปรญัตติร�างข,อบัญญัติ จํานวนไม�น,อยกว�า 3 คน แต�
ไม�เกิน 7 คน วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร�างข,อบัญญัติ ต,องดําเนิน
เลือกต้ังคณะกรรมการแปรญัตติทีละคนไม�สามารถเลือกครั้งเดียว 7 คน พร,อมกัน
ได, ดังนั้นการเลือกต้ังกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 ก�อนจนถึงกรรมการแปรญัตติคนท่ี 
7 ถ,าการเลือกต้ังกรรมการแปรญัตติลําดับใดมีผู,เสนอเพียงคนเดียวผู,นั้นจะได,เปMน
กรรมการแปรญัตติลําดับนั้น ข,อ(14 ) ถ,าลําดับใดมีผู,เสนอเปMนกรรมการแปรญัตติ
มากกว�า 1 คน ก็ต,องใช,วิธีเลือกตามข,อ 8 วรรค 1 คือการเขียนชื่อตัวและสกุลลง
ในแผ�นกระดาษใส�ซองตามข,อ 15 วรรค 3 เม่ือได,คณะกรรมการตามจํานวนแล,ว
สภา อบต. จะต,องมีมติกําหนดรายชื่อสมาชิกสภาท,องถ่ินท่ีมิได,เปMนกรรมการแปร
ญัตติเสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติเปMนเวลาไม�น,อยกว�า 24 ชั่วโมง 
นับแต�สภามีมติรับหลักการร�างข,อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายดังกล�าว ตลอดจน
สถานท่ี ท่ีจะยื่นคําแปรญัตติ (ข,อ 49 )วรรค 1 อีกท้ังสภาต,องมีกําหนดระยะเวลา
ให,คณะกรรมการแปรญัตติไปดําเนินการแปรญัตติจากสมาชิก อบต. แล,วเปMน
กําหนดเปMนระยะเวลาก่ีวันต้ังแต�วันไหนถึงวันไหนและเวลาใดถึงเวลาใด ในแต�ละ
วันรวมท้ังสถานท่ีท่ีกรรมการแปรญัตติพิจารณา (ข,อ 49,ข,อ50 และข,อ 110 ) 
ขอขอบคุณครับ 
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นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  เลขานุการสภาฯได,อ�านระเบียนข,อบังคับเข,าใจแล,วนะคะ ลําดับต�อไปก็ขอไห,เพ่ือน 
    (ประธานสภาฯ)  สมาชิกได,เสนอว�าจะไห,มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนก่ีคนซ่ึงกําหนดไว, 3-7 คน 

ขอเชิญสมาชิกค�ะ 
 

นายสมโชค ปานสังข( กระผม นายสมโชค ปานสังข(  ส.อบต. ม.12 เสนอให,มีกรรมการแปรบัญญัติจํานวน 
(ส.อบต. ม.12)     3 คน 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� มีสมาชิกเสนอเปMนอย�างอ่ืนไหมค�ะ 
(ประธานสภาฯ)  
 

ท่ีประชุม ไม�มี 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� ถ,าไม�มีถือว�ามีมติไห,มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 3 คน ลําดับต�อไปขอไห,
(ประธานสภาฯ)        สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติโดยให,เสนอลําดับท่ี 1 ก�อน ไม�จํากัด  
 จํานวนก่ีคนก็ได, ถ,าเสนอคนเดียวถือว�าคนนั้นเปMนคนท่ี 1 ขอเชิญสมาชิกค�ะ 
 

นายสมโชค ปานสังข( เสนอชื่อ นายธีรวัติ  ดําแก,ว ส.อบต. ม.3 เปMนกรรมการคนท่ี 1 นางจิราวัล จิตเขม,น  
(ส.อบต. ม.12) ส.อบต. ม.15 เปMนผู,รับรองคนท่ี 1 นายสมชาย ดําแก,ว ส.อบต. ม.11เปMนผู,รับรอง 
 คนท่ี 2  
 

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  มีสมาชิกเสนอใครเปMนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 อีกหรือไม�  
   (ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ถ,าไม�มีถือมติว�า นายธีรวัติ  ดําแก,ว ส.อบต. ม.3เปMนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1  

   (ประธานสภาฯ)  ต�อไปจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 ขอเชิญสมาชิกค�ะ 
 

นายวีรศักด์ิ  สิงห(สามารถ  เสนอ นายเจนวิทย(  แสนภักดี ส.อบต. ม.5 เปMนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2  
(ส.อบต.ม.4)   นายวิจิตร  พรหมอนุมัติ ส.อบต. ม.8 เปMนผู,รับรองคนท่ี 1 นายวิชิตพงษ( พรหมคีรี  

ส.อบต. ม.6 เปMนผู,รับรองคนท่ี 2  
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  มีสมาชิกเสนอใครเปMนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 อีกหรือไม� 
(ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ถ,าไม�มีถือว�า นายเจนวิทย(  แสนภักดี ส.อบต. ม.5 เปMนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 
(ประธานสภาฯ)   2 ต�อไปจะเลือกกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 ขอเชิญสมาชิกค�ะ 
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นางสิริรัตน( วิชัยกุล  เสนอ นายสุพจน(  ดําเพ็ง ส.อบต. ม.1 เปMนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3  
(ส.อบต. ม.16)   นายวัชรินทร(  อินทรคํา  ส.อบต. ม.6 เปMนผู,รับรองคนท่ี 1  

นายเทพประสิทธิ์  ศรีสว�าง ส.อบต. ม.2 เปMนผู,รับรองคนท่ี 2  
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  มีสมาชิกเสนอใครเปMนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 อีกหรือไม� 
   (ประธานสภาฯ)  
 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ถ,าไม�มี ถือว�า นายสุพจน(  ดําเพ็ง ส.อบต. ม.1 เปMนกรรมการแปรญัตติคนท่ี  
(ประธานสภาฯ) 3 ก็ถือว�าได,คณะกรรมการแปรญัตติครบท้ัง 3 คนแล,ว หลังเลิกประชุมขอเชิญอยู�

ก�อนอย�าเพ่ิงกลับเพราะจะมีการเลือกประธานและเลขานุการ กําหนดวัน เวลา 
เพ่ือดําเนินการท่ีเก่ียวข,อง คณะกรรมการท้ัง 3 คน นี้ต,องอยู� ณ สถานท่ี ท่ีใด
กําหนดให,ผู,มารับการยื่นแปรญัตติด,วย ลําดับต�อไปให,สมาชิกสภาฯ มีมติกําหนด
ระยะเวลาให,สมาชิกสภาฯ อบต. ท่ีจะเสนอคําแปรญัตติต�อประธานกรรมการแปร
ญัตติไม�น,อยกว�า 24 ชั่วโมง นับต้ังแต�สภามีมติรับหลักการร�างข,อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําปG พ.ศ.2563 ซ่ึงสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง มี
มติรับหลักการเวลา 11.40 น. ท่ีบอกไปแล,วขอให,เพ่ือนสมาชิกเสนอว�าจะกําหนด
ยื่นคําแปรญัตติได,วันไหน เวลาใด ท่ีไหน ขอเชิญค�ะ 

 

นางจิราวรรณ จิตเขม,น  กราบเรียนประธานสภาฯ ผู,บริหาร ดิฉัน นางจิราวรรณ จิตเขม,น ส.อบต. ม.15  
(ส.อบต. ม.15 )  กําหนดเวลายื่นคําแปรญัตติในวันพุธ ท่ี 14 ส.ค. 61 ต้ังแต�สภาฯรับหลักการร�าง 
    ข,อบัญญัติ (เวลา 11.40 น.) ถึงวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. ในเวลา  
                                     ราชการ  ณ ห,องประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง เวลาดําเนินการ     
                                    ประชุมแปรญัตติให,แล,วเสร็จภายในวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 ค�ะ  

 

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  มีใครเสนอเปMนอย�างอ่ืนอีกหรือไม�ค�ะ 
  (ประธานสภาฯ)   
 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
 

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  ถ,าไม�มีก็ถือว�าเห็นชอบตามท่ี นางจิราวรรณ จิตเขม,น ส.อบต. ม.15 เสนอนะคะ 
(ประธานสภา)   เม่ือกรรมการพิจารณาแล,วเสร็จ เชิญสมาชิกลงมติอีกครั้งทางสภาองค(การบริหาร  
                                          ส�วนตําบลทุ�งปรังจะทําหนังสือแจ,งไปอีกครั้ง เม่ือกําหนดวันประชุมท่ีแน�นอน 
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    3.2ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2562 
นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  ต�อไปเข,าสู�วาระการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณ พ.ศ.
(ประธานสภาฯ)   2562 

ตามท่ีองค
การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ได�ประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�าย ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปแล�ว แต�เนื่องด�วยงบประมาณ
รายจ�ายบางส�วนของท่ีตั้งไว�เดิมไม�พอจ�ายนั้น กองช�าง องค
การบริหารส�วนตําบล 
ทุ�งปรัง จึงขอโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป&งบประมาณ 2562  ดังนี้  

ขออนุมัติโอนลดจํานวน  1  รายการ 
    1. ด�านเคหะและชุมชน  
    แผนงาน  เคหะและชุมชน  
    งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
    หมวดรายจ�าย งบลงทุน 
  ประเภทรายจ�าย ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค เงินชดเชย

สัญญาแบบปรับราคา (ค�า K) 
    รายการ  เพ่ือจ�ายเป:นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค�าได� 
    งบประมาณต้ังไว�    จํานวน 200,000.-บาท ขณะนี้คงเหลือ 200,000  บาท 

โอนลด                จํานวน 150,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 
จํานวน 50,000 บาท  

    ขออนุมัติโอนเพ่ิม จํานวน 1 รายการ  
    1. ด�านเคหะและชุมชน  
    แผนงาน  เคหะและชุมชน 
    งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
    หมวดรายจ�าย งบลงทุน 

ประเภทรายจ�าย ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก�อสร�าง 

    รายการ  ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมถนนทางหลวงท�องถ่ินสายต�างๆ  
    งบประมาณท่ีตั้งไว�   จํานวน 300,000.-  บาท ขณะนี้คงเหลือ 500,000 บาท  
  โอนเพ่ิม               จํานวน 150,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 

650,000 บาท  
 

นางจิราวัลย
  แสงหใญ� เม่ือสมาชิกได�รับทราบรายการขอโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป&งบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)  พ.ศ.2562 เป:นท่ีเรีบบร�อยแล�ว ก�อนท่ีจะมีการขอมติความเห็นชอบ ขอให�

เลขานุการสภาฯ ได�อ�านกฎ ระเบียบข�อบังคับของกระทรวงมหาดไทยให�ทราบก�อน 
ขอเชิญค�ะ 

 

นายสุรพล  แก�วทอง อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค
กร 
(เลขานุการสภาฯ) ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2541 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ.2543 

หมวด 4 ข�อ 27 การโอนงบประมาณรายจ�ายในหมวด ค�าครุภัณฑ
 ท่ีดินและ
สิ่งก�อสร�าง ท่ีทําให�ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ�ายเป:น
รายการใหม� ให�เป:นอํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน ขอขอบคุณครับ 
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นางจิราวัลย
  แสงใหญ� เลขานุการสภาฯได�อ�านกฎ ระเบียบ ของกระทรวงมหาดไทยให�ท�านทราบแล�ว 
(ประธานสภาฯ)  ท�านสมาชิกมีข�อสงสัยจะซักถาม หรืออภิปรายอะไรบ�าง ขอเชิญค�ะ 
 

ท่ีประชุม  ไม�มี 
 

นางจิราวัลย
  แสงใหญ� เม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดจะอภิปรายหรือซักถามอะไร ก็จะขอมติเลยนะค�ะ สมาชิก 
(ประธานสภาฯ) ท�านใดเห็นขอบให�โอนงบประมาณรายจ�ายประจําป&งบประมาณ พ.ศ.2562 ตาม

รายการดังกล�าว ขอเสียงยกมือด�วยค�ะ 
 

ท่ีประชุม  เห็นชอบ  19  เสียง 
  ไม�เห็นชอบ  -  เสียง 
  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ (ถ,ามี) 
นางจิราวัลย( แสงใหญ�  ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน มีเรื่องท่ีจะแจ,งให,สมาชิกทุกท�านทราบว�า สมาชิกท�านใดท่ี
(ประธานสภาฯ)   ไม�ได,มาประชุม การลาการประชุม ต,องทําเปMนหนังสือเพ่ือเก็บไว,ตรวจสอบ สมาชิก 

สามารถยื่นใบลาได,ท่ีเจ,าหน,าท่ีกิจการสภาฯ มีสมาชิกท�านใดจะหารือในเรื่องอ่ืน ๆ 
อีกไหมค�ะ 
 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  เม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดจะหารือแล,ว ก็ขอขอบคุณสมาชิก เจ,าหน,าท่ี ฝTายบริหาร  
(ประธานสภาฯ)   ท่ีได,เข,าร�วมประชุมในวันนี้ ดิฉันขอปFดประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปG 2562 ขอขอบคุณค�ะ    
 

 
ปFดประชุมเวลา  12.15  น. 
 
 

ลงชื่อ                              ผู,บันทึกรายงานการประชุม 
              ( นายสุรพล  แก,วทอง) 

เลขานุการสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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เรียน  ประธานสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 

  ข,าพเจ,า สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง  ได,ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค(การบริหาร
ส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําปG พ.ศ.2562 วันพุธ  ท่ี 14  สิงหาคม  2562   ณ ห,องประชุมสภา
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง เรียบร,อยแล,วรายงานการประชุมถูกต,องเปMนไปตามมติท่ีประชุมทุกประการ       
เม่ือครั้งประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี 2 วันท่ี.26  สิงหาคม  2562 

 
(ลงชื่อ)                    ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายสุพจน(  ดําเพ็ง) 
สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง หมู�ท่ี 1  
 
 
(ลงชื่อ)                  ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายธวัช  ฉิมมุสิก) 
สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง หมู�ท่ี 10  
 
 
(ลงชื่อ)                 ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางอุษณีย(  แสนทอง) 
สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง หมู�ท่ี 9  
 
 
 

       (ลงชื่อ)       
     (นางสาวจิราวัลย(  แสงใหญ�) 

                                                       ประธานสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
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