
 
                                          
 
 
                         
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง  รับรองรายงานประชุมสภาองค์การส่วนต าบลประทัดบุ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
เมื่อวันที ่ 13  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 

------------------------------------ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 และ ข้อ ๓๓, ข้อ ๓๕ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  บัดนี้ ส่วนกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดท ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมไดต้รวจสอบ และตามมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัย
สามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2564 ได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และผู้สนใจสามารถติดต่อขอส าเนารายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ทีส่ านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ในวันและเวลาราชการ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  26  สิงหาคม 2564 
    
 
 (ลงชื่อ) 

                                (นายทวีศักดิ์  สุระศร) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
วันเสาร์ที่  13  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ (ชั้น ๒) 

------------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายทวีศักดิ์        สุระศร ประธานสภาฯ  
๒. นายสามารถ       เษมฉัตร รองประธานสภาฯ  
๓. นางบุปผา          ภาสดา เลขานุการสภาฯ  
๔. นางเยียด           ศุภผล ส.อบต.ม.๑  
5.  นายนอน พะงาตุนัด ส.อบต.ม.๓  
6. นายอ านวย        สุขทวี ส.อบต.ม.๔  
7. นางเสาวภา        ส าราญกาย ส.อบต.ม.5  
8. นายซื่อ             โชเมืองดี ส.อบต.ม.๖  
9. นายสมศักดิ์        เสือมาก ส.อบต.ม.๗  
๑0. นางสาวจินดา      นาคเขียว ส.อบต.ม.๗  
๑1. นายมุยหลี       มานุมูลัด ส.อบต.ม.๘  
12. นายเชิญ  ปลายด่วน ส.อบต.ม.9   

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวชุติมันต์        กาประโคน ส.อบต.ม.๒ (ลา) 
2. นายลอยทอง      ศุภผล ส.อบต.ม.๔ (ลา) 
3. นายจงคิด          เชนุยาว ส.อบต.ม.๙ (ลา) 
4. นางสาวรินดา      แสวงสุข ส.อบต.ม.๘  (ขาด) 

ผู้มาร่วมประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1. นายพิเชฐ  บุญประสิทธิ์ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.  
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. ประทัดบุ 

2. นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง 
3. นายไพบูรณ์ พรมชาติ ผอ.กองการศึกษา 
4. นางสาวณิภาริกา อภิกรกุล หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
5. นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. นางจุฑารัตน์ ใจกล้า เจ้าพนกังานธุรการ 
7. นายนราศักดิ์ พะงาตุนัด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นางบุปผา  ภาสดา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลประทัดบุ เรื่อง ก าหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓  
    แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 ตามความนัย หมวด ๒ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงประกาศ  
    ก าหนดเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
    ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 ระหว่างวันที่ 13 - 27 สิงหาคม ๒๕64 ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตาม 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ และที่ 
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ 
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศ 
    ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  3  สิงหาคม  ๒๕64 ลงชื่อ (นายทวีศักดิ์  สุระศร)  
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    ขออนุญาตตรวจสอบองค์ประชุมคะ บัดนี้  องค์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ประทัดบุ ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ประทัดบุ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ขอเรียนเชิญคะ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งเรื่องการ 
    ด าเนินโครงการขุดเจาะบ่อประปาเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่หมู่ 6 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน  
    การส ารวจหาพื้นที่ที่เหมาะสม เรื่องที่สองแจ้งก าชับเรื่องการสร้างความเข้าใจคนในชุมชน  
    เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด 19 เพ่ือรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รอรับการ 
    รักษา เพราะปัจจุบันยอดผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ท าให้โรงพยาบาลทั้งในตัว  
    จังหวัดและในตัวอ าเภอเต็ม ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ ดังนั้นการที่เราจัดตั้งศูนย์พักคอย 
   ขึ้นมา ท าให้ผู้ป่วยได้มีที่พักรักษาตัว และผู้ป่วยที่อาการไม่หนักมากสามารถหายเองได้ 
    ซึ่งศูนย์ของเรา ก็มีผู้ป่วยที่หายจากการป่วยแล้วหลายราย เป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ 
    กับพ่ีน้องในชุมชนของเรา เรื่องที่สาม การฉีดวัคซีนโควิด ท่านใดที่ยังไม่ได้ไปฉีด กระผม 
    ก็อยากให้ไปฉีดกันให้ครบทุกคน เพราะว่าการฉีดวัคซีนถึงแม้จะการันตีไม่ได้ว่าเราจะไม่  
    ติดเชื้อ แต่ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันมันก็จะช่วยลดอาการรุนแรงของโรคนี้ได้ ขอฝากทุกท่าน 
    ให้ไปฉีดนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ  
     สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันที่  30 เมษายน  2564 
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    ในวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
      สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ขอเชิญ 
    เลขานุการสภาฯ  
 /นางบุปผา... 
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นางบุปผา  ภาสดา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    ส าหรับรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
    เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้จัดท าและส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต. เรียบร้อยแล้ว  
    ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อความใดท่ีต้องการเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญค่ะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    มีท่านใดที่ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นางเยียด  ศุภผล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 กล่าว 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ดิฉัน นางเยียด  ศุภผล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 ขอให้แก้ไขข้อความ  
    หน้า 6 บรรทัดที่ 6 แก้จาก 10 โครงการ เป็น 11  โครงการ ขอบคุณคะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    มีท่านใดที่ต้องการเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  
    30 เมษายน 2564 ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันที่  
    30  เมษายน  2564 
      ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง   
    ไม่รับรอง  –  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
         3.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง เสนอร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เชิญครับ 
นายพิเชฐ  บุญประสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
    ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
   กระผม นายพิเชฐ  บุญประสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน  
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
    ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลประทัดบุ ได้พิจารณาในสมัยประชุมนี้ โดยท่านประธานสภาได้ส่งรายละเอียด 
    ร่างงบประมาณให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบแล้ว ตามหลักการและเหตุผลในการ  
    เสนอร่างข้อบัญญัติที่จะกล่าว ดังต่อไปนี้ 
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    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2, 3) พ.ศ. 2543  
    หมวด 3 วิธีการจัดท างบประมาณ 
    ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท า 
    งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดหาท าประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย  
    และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ 
    ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
    ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณ 
    ในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
    เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ 
    ประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย  
    เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภา 
    ท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
      ในส่วนรายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย รายงานรายละเอียด 
    ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป รายงานประมาณการรายจ่าย แผนงาน 
    บริหารงานทั่วไป รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานปลัดองค์กาบริหารส่วนต าบล แผนงานสาธารณสุข   
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการเกษตร  
    และงบกลาง  มอบหมายให้ นางสาวณิภาริกา  อภิกรกุล หัวหน้าส านักปลัด อบต.  
    รายละเอียดส่วนแผนงานบริหารงานคลัง และแผนงานรักษาความสงบภายใน  มอบหมาย  
    นางสาวณิภาริกา  อภิกรกุล หัวหน้าส านักปลัด อบต.  
    แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  มอบหมาย  
    นายไพบูรณ์  พรมชาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
    แผนงานกองช่าง และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มอบหมาย นายสุพรรณ   
    พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง    
    ขอเรียนเชิญครับ 
นางสาวณิภาริกา   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวว่า 
อภิกรกุล  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ดิฉัน นางสาวณิภาริกา  อภิกรกุล หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับ 
    มอบหมายให้ชี้แจง รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย รายงาน 
    รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป รายงานประมาณการรายจ่าย  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล แผนงานสาธารณสุข  
    แผนงานสังคมสงเคราะห์  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการเกษตร 
    งบกลาง ส่วนงานบริหารงานคลัง และแผนงานรักษาความสงบภายใน มีดั งนี้  
    (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
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นายไพบูรณ์  พรมชาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ดิฉัน นายไพบูรณ์  พรมชาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ  
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงรายงานรายละเอียดประมาณการ  
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนา  
    วัฒนธรรม และนันทนาการมีดังนี ้(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
นายสุพรรณ  พรหมสวัสดิ์   ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การริหาร 
    ส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    กระผม นายสุพรรณ  พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ได้รับมอบหมายให้ชี้แจง 
    รายงานประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานเคหะและชุมชน  
    และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
    เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    ครบทุกแผนงานแล้ว ขณะนี้ได้ด าเนินการประชุมมาจนถึง 12.00 น. ผมขอพักการประชุม  
    เพ่ือให้ทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน แล้วจะเริ่มการประชุมอีกครั้งในเวลา 13.00 น. 

- พักการประชุม - 

ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. 

นางบุปผา  ภาสดา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
บัดนี้ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วปรากฏว่า องค์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประทัดบุครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ต่อไป 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้วนะครับ มีท่านใดต้องการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม 
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับหลักการ ครับ ถ้าท่านเห็นว่างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะผู้บริหารได้น าเสนอนั้นเห็นควรรับหลักการในวาระแรก 
ขอมตริับหลักการ ณ เวลา 13.20 น. 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ด้วยมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  11  เสียง   

 งดออกเสียง  1  เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     บัดนี้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้รับหลักการงบประมาณ  
     รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ล าดับต่อไป เป็นขั้นตอนการเลือกตั้งคณะกรรมการ 
     แปรญัตติ ครับ ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบและแนวทางการ 
    ด าเนินการแปรญัตติ ครับ 
 /นางบุปผา... 
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นางบุปผา  ภาสดา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 45  
    วรรคสอง ญัตติร่างบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ 
    พิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
    นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
   ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา 
    ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  
    หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
    ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ  
      ที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
    ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ 
     คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้  
    คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะต้องก าหนด 
    ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอ 
    ค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  
    ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้ เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
    โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิก 
    สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
   การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
   ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือค าแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติ  
    ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง  
    หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระท าเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบ 
    วาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือค าแปรญัตติในชั้น 
    คณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
   ญัตติที่ยังไม่ได้เข้าระเบียบวาระ หรือค าแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ไม่อยู่ในบังคับวรรคหนึ่ง  
   ข้อ 56 ญัตติหรือค าแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้ เสนอหรือ 
    ผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น 
   หมวด 4 งบประมาณ 
   ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นยื่ นต่อ 
    สภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวง 
    มหาดไทยว่าด้วยวิธีการประมาณ 
   ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย 
    หรือการขดลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 
    เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
   ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ภายใน 
    ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
   ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง 
    ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  
    หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
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   ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
    ดังต่อไปนี้ 
    (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
    (2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย     
    ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่น 
    เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
   ข้อ 62 เมื่อใดอภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่ นเสนอญัตติขอให้ 
    ปิดอภิปราย เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่ง  
    ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  
    ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม 
   หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
   ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา 
    ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ  
    ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
   (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการ 
    แปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง 
    ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่ นต่อ 
    ประธานสภาท้องถิ่น 
   รายงานย่อวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือ  
    ข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็น 
    ประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 
    เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ คะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
      เมื่อท่านสมาชิกสภา อบต. ได้รับฟังระเบียบที่เกี่ยวข้องและค าชี้แจงจากเลขานุการสภาฯ  
    แล้ว ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาเสนอจ านวนและเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ว่าต้องการจ านวน 3  คน  5  คน หรือ 7 คน 
นางเยียด  ศุภผล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1  กล่าวว่า 
     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ดิฉัน นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่1 
    ขอเสนอให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  5  คน โดยมีต าแหน่ง ประธาน เลขานุการ  
    และกรรมการอีก 3 คน  
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ขอผู้รับรอง จ านวน  2  ท่าน  คือ  
    1. นายมุยหลี  มานุมูลัด   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
    2. นายเชิญ  ปลายด่วน   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
    มีท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใด 
    เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  5  คน ขอมติครับ  
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มติที่ประชุม   เห็นชอบให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  5  คน  
    ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน  11  เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    ตามมติ เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  5  คน ซึ่ งมติเป็นเอกฉันท์ 
     ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5  ท่าน โดยเสนอชื่อ 
    ไม่จ ากัดจ านวน  
    กรรมการแปรญัตติคนแรก เชิญเสนอครับ 
นายสมศักดิ์  เสือมาก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 7  กล่าวว่า  

กระผม นายสมศักดิ์  เสือมาก   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
    ขอเสนอ  นายเชิญ  ปลายด่วน   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9   
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 
    1. นายอ านวย  สุขทวี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
    2. นายซื่อ  โชเมืองดี   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
   กรรมการแปรญัตติคนที่ 2 เชิญเสนอครับ 
นางเสาวภา  ส าราญกาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 5  กล่าวว่า 
  ดิฉัน  นางเสาวภา  ส าราญกาย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  5 
    ขอเสนอ นางสาวจินดา  นาคเขียว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  7   
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน คือ  
    1. นางเยียด  ศุภผล   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
    2. นายนอน  พะงาตุนัด   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
   กรรมการแปรญัตติคนที่ 3 เชิญเสนอครับ 
นายซื่อ  โชเมืองดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  6  กล่าวว่า 
  กระผม  นายซื่อ  โชเมืองดี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
    ขอเสนอ นายมุยหลี  มานุมูลัด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8   
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน คือ  
    1.  นายสามารถ  เษมฉัตร  รองประธานสภาฯ 
    2.  นายสมศักดิ์  เสือมาก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
   กรรมการแปรญัตติคนที่ 4 เชิญเสนอครับ 
นายอ านวย  สุขทวี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 4  กล่าวว่า 
 กระผม  นายอ านวย  สุขทวี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  4 
    ขอเสนอ  นายนอน  พะงาตุนัด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3   
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน คือ  
    1. นางเสาวภา  ส าราญกาย   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
    2. นายเชิญ  ปลายด่วน    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  9 
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   กรรมการแปรญัตติคนที่ 5 เชิญเสนอครับ 
นายสามารถ  เษมฉัตร   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   กล่าวว่า 
 กระผม  นายสามารถ  เษมฉัตร  รองประธานสภาฯ  
     ขอเสนอ  นางเสาวภา  ส าราญกาย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  5 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน คือ  
    1. นางสาวจินดา  นาคเขียว   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  7 
         2. นายมุยหลี  มานุมูลัด    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  8  
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีผู้ถูกเสนอชื่อมาทั้งหมด 5 ท่าน มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะให้ 
    ทุกท่านได้ลงมติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ  

    คนที่ 1 นายเชิญ  ปลายด่วน  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ขอมติ ครับ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให ้ นายเชิญ  ปลายด่วน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
    ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน  11  เสียง  
    งดออกเสียง  1  เสียง 

    คนที่ 2 นางสาวจินดา  นาคเขียว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7  ขอมติ ครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให ้ นางสาวจินดา  นาคเขียว  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
   ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน  11  เสียง  
    งดออกเสียง  1  เสียง 

    คนที่ 3  นายมุยหลี  มานุมูลัด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  ขอมติ ครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให ้ นายมุยหลี  มานุมูลัด  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
   ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน  11  เสียง  
    งดออกเสียง  1  เสียง 

     คนที่ 4  นายนอน  พะงาตุนัด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3  ขอมติ ครับ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให ้ นายนอน  พะงาตุนัด  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
   ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน  11  เสียง  
    งดออกเสียง  1  เสียง 

   คนที่ 5  นางเสาวภา  ส าราญกาย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  ขอมติ ครับ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให ้ นางเสาวภา  ส าราญกาย  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
   ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน  11  เสียง  
    งดออกเสียง  1  เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
     ถือเป็นเอกฉันท์ ผู้เสนอไม่เกินจ านวน ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 

1.  นายเชิญ  ปลายด่วน   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  9 
2.  นางสาวจินดา  นาคเขียว   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  7 
3.  นายมุยหลี  มานุมูลัด   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8 
4.  นายนอน  พะงาตุนัด  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3 
5.  นางเสาวภา  ส าราญกาย สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5 
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   ทั้ง  5 ท่าน คือ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครับ 
    ล าดับต่อไปให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้ก าหนดวันและเวลาให้แก่คณะกรรมการแปรญัตติ 
    ได้รับค าแปรญัตติ ให้ทุกท่านได้เสนอว่ากี่วัน และเวลาใดบ้างครับ 
นายนอน  พะงาตุนัด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  3  กล่าวว่า 
    กระผม  นายนอน  พะงาตุนัด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3  ขอเสนอให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติ 
    หน้าที่ เริ่มจาก วันที่ 14, 15, 16 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  
    วันละ 8 ชั่วโมง จ านวน 3 วัน  
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 
    1. นายสามารถ  เษมฉัตร  รองประธานสภาฯ  
   2. นางเยียด  ศุภผล    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  1 
    มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติการพิจารณาแปรญัตติ โดยพิจารณา 
    เป็นเวลา  3  วัน คือ วันที่ 14, 15, 16 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
    ถ้าทุกท่านเห็นชอบ ผมขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การพิจารณารับค าแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน คือ วันที่ 14, 15, 16 สิงหาคม  
    2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
      ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน  11  เสียง  
      งดออกเสียง  1  เสียง 

นางบุปผา  ภาสดา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้กล่าวว่า 
    คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย  

1.  นายเชิญ  ปลายด่วน    
2.  นางสาวจินดา  นาคเขียว    
3.  นายมุยหลี  มานุมูลัด    
4.  นายนอน  พะงาตุนัด   
5.  นางเสาวภา  ส าราญกาย  

    ส าหรับคณะกรรมการแปรญัตติ  ดิฉันขอนัดคณะกรรมการประชุมในวัน นี้  คือ  
    13 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. หลังจากเลิกประชุมสภาฯ ค่ะ เพ่ือด าเนินการเลือก 
    ประธานกรรมการ และเลขานุการ ส าหรับแบบค าขอยื่นแปรญัตติ สามารถขอรับได้ที ่
    เจ้าหน้าที่ช่วยงานกิจการสภาฯ ได้แก่ นางสาวจิตรา  สุระศร นางจุฑารัตน์  ใจกล้า  
    และนายนราศักดิ์  พะงาตุนัด และขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ ที่ต้องการยื่นแปรญัตติ  
    สามารถมายื่นแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่ 14, 15, 16 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 
    08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
 
 
 
 

 
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืน ๆ  
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     วาระนี้ ท่านใดมีข้อเสนอหรือต้องการแสดงความคิดเห็นเรื่องใดเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ 
    ในวันนี้เราก็ได้ด าเนินการประชุมสภา อบต. มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ขอขอบคุณ 
    ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนทุกส่วน  
    และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมการพิจารณาทุกวาระในครั้งนี้  ผมขอปิดการ 
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
     พ.ศ. 2564 
 

เลิกประชุม  เวลา  15.30 น. 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  (นางบุปผา  ภาสดา) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
ลงชื่อ         คณะกรรมการตรวจบันทึก  

           (นางเสาวภา  ส าราญกาย)   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   
 
ลงชื่อ         คณะกรรมการตรวจบันทึก  

            (นายลอยทอง  ศุภผล)     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   
 
ลงชื่อ         คณะกรรมการตรวจบันทึก  

(นายมุยหลี  มานุมูลัด)   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   

 
    ลงชื่อ    ผู้รับรองบันทึกการประชุม 

(นายทวีศักดิ์  สุระศร) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 


