
บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่  1 

วันที่  14  สิงหาคม 2562 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 

------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเลี่ยม  ดากลาง รองประธานสภา เลี่ยม  ดากลาง  
2 นายหมึก  สีเหลื่อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 หมึก  สีเหลื่อม  
3 ร.ต.ต.วัชรชัย  ธีรวโิรจน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 วัชรชัย  ธีรวโิรจน์  
4 นายอุดม  อุดแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 อุดม  อุดแก้ว  
5 นางสาวอ าพร  ทิพย์ลม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 อ าพร  ทิพย์ลม  
6 นายสมส่วน  สกุลกัมปนาท สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมส่วน  สกุลกัมปนาท  
๗ นางระเบียบ  จิตกลาง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 ระเบียบ  จิตกลาง  
๘ นายชาตรี  นาคมณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ชาตรี  นาคมณี  
๙ นายส าราญ  ยินดีชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ส าราญ  ยินดีชาติ  
10 นายสมพงษ์  กลมกล่อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สมพงษ์  กลมกล่อม  
11 นายใจเมือง  ระบายศร ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ใจเมือง  ระบายศร ี  
12 นายขันติ  แก้วงา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 ขันติ  แก้วงา  
    
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายส าลี  สียางนอก ประธานสภา ส าลี  สียางนอก ลาประชุม 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุชาติ  พันธุ์สัมฤทธิ์ นายก อบต. สุชาติ  พันธุ์สัมฤทธิ์  
2 นายเสมียน  เจริญดี รองนายก อบต. เสมียน  เจริญดี  
3 นางเสาวลักษณ์  ถนัยถิรพัฒน์ รองนายก อบต. เสาวลักษณ์  ถนัยถิรพัฒน์  
4 นายคมสัน  กุลไกลจักร ปลัด  อบต. คมสัน  กุลไกลจักร  

 
  



            เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม
แล้ว   ประธานสภาฯ  จึงได้เริ่มการประชุม  ในเวลา  09.30  น.  โดยรองประธานสภา ท าหน้าที่เป้นประธาน
ที่ประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานสภาให้ที่ประชุมทราบ 
                                1.1 แจ้งการเสียชีวิตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  5  กรกฏาคม  2562 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรอง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
3.1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  2563  วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ              เชิญเลขานุการสภา ชี้แจง ข้อกฎหมาย  ระเบียบต่างๆ  เกี่ยวกับการประชุมเพ่ือ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

เลขานุการสภาฯ              ได้ชี้แจงเกี่ยวกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณรายจ่าย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 ข้อ 23   ในการจัดท างบประมาณ
ประจ าปี  โดยมีการรวบรวมและท าเป็นร่าง  เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
น าเสนอต่อสภาภายใน  วันที่  15  สิงหาคม  และตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  
มาตรา  87  เกี่ยวกับการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายตามข้ันตอน  ระยะเวลา
พิจาณา  การแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แถลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2563 
 ต่อสภาในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ 

นายก อบต. ได้ชี้แจงแถลงงบประมาณ  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
บัดนี้ถึงเวลาที่ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 



ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
บัดนี ้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดฺพัฒนา จะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุงกระตาดพัฒนาอีกครั้งหนี่ง 
ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารสวนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนาจึงขอ ชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการต าเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปี-งบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคารจ านวน   15,602,750.79 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน   4,985,635.62 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสมจ านวน  5,209,944.41 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน  0  โครงการ 
รวม  0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน8โครงการรวม 13,371.30 
บาท 

1.2 เงินกู้คงด้าง จ านวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 

(1) รายรับจริง จ านวน 18,313,308.18 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร จ านวน 290,633.00 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 108,067.50 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 109,915.65 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 144,765.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตลัด จ านวน 0.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จ านวน 1,500.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 11,242,296.03 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 6,416,131.00 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตฤประสงค์ จ านวน 0.00 บาท    
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 13,516,674.60 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จ านวน 3,480,614.00 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 6,269,755.00 บาท 
งบต าเนินงาน จ านวน 3,063,554.88 บาท 
งบลงทุน จ านวน 548,100.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 154,650.72 บาท 

 

 



(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตฤประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 2,028,000.00 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

 
 

 

 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย์ 

 รายรับจริง ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 294,184.00 245,500.00 269,300.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 280,493.03 28,400.00 36,400.00 
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 105,743.46 100,000.00 100,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 202,640.00 150,000.00 160,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,000.00 25,300.00 13,300.00 
หมวดรายได้จากทุน 5,000.00 3,000.00 3,000.00 

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 891,060.49 552,200.00 582,000.00 
วายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

หมวดภาษีจดัสรร 14,145,923.10 15,147,800.00 15,918,000.00 
รวมวายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องกน 14,145,923.10 15,147,800.00 15,918,000.00 

วายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องกน    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,049,997.00 9,200,000.00 9,000,000.00 

รวมวายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องคก์รปกครองส่วนท้องกน 6,049,997.00 9,200,000.00 9,000,000.00 
รวม 21,086,980.59 24,900,000.00 25,500,000.00 

 



ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

         
 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ 

 มาตรา  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของนายอ าเภอหนองกี่ 

 
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
25,500,000 บาท 

 

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 25,500,000 บาท โดยแยก
รายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

                  แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,643,360 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 2,578,880 
  แผนงานสาธารณสุข 85,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 90,000 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 
จ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง 3,332,900.00 4,812,180.00 4,431,770.00 
งบบุคลากร 7,095,498.00 9,743,860.00 10,399,330.00 
งบด าเนินงาน 4,004,275.84 6,703,760.00 6,935,500.00 
งบลงทุน 1,262,200.00 3,363,400.00 2,908,400.00 
งบเงินอุดหนุน 146,651.74 276,800.00 825,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 15,841,525.58 24,900,000.00 25,500,000.00 
รวม 15,841,525.58 24,900,000.00 25,500,000.00 

 



  แผนงานเคหะและชุมชน 4,344,190 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 962,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 350,000 
 
ด้านการเศรษฐกิจ 

  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,803,000 
  แผนงานการเกษตร 175,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 4,408,570 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 25,500,000 

         

 

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 
บาท ดังนี้ 
ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

          ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนามีหน้าที่รักษาการให้
เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

    

         ส าหรับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 เป็นการตั้ง
งบประมาณแบบสมดุล  คือรายจ่าย  เท่ากับรายได้  เพ่ือให้การจัดท างบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนรายละเอียด  ด้านรายรับและรายจ่ายตาม
แผนงานปรากฏตามร่างข้อบัญญัติฯ  ที่ได้ให้สมาชิกสภาฯ  พิจารณาล่วงหน้าไป
แล้วและได้มอบให้ปลัด อบต.  ได้ชี้แจงในส่วนรายละเอียดรายรับ รายจ่าย  ตาม
แผนงานต่อไป 

ประธานสภาฯ ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด  เกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายตามแผนงาน  ตามหมวด
รายจ่ายทุกแผนงาน  และทุกหมวดรายจ่าย  เพ่ือให้สมาชิกสภาได้พิจารณา 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย 

นายสมพงษ์ กลมกล่อม อภิปรายเห็นด้วยกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย  ที่เป็นการแก้ไขปัญหาความ 
 เดือดร้อนของราษฎรในพ้ืนที่  
นางอ าพร ทิพย์ลม อภิปรายสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายที่จะมีโครงการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร 
 ของหมู่บ้าน ซึ่งหมู่ที่ 3 ยังมีเส้นทางที่ล าบากอยู่หลายสาย 
นางระเบียน จิตกลาง อภิปรายเกี่ยวกับโครงการพัฒนา หมู่ที่  3  ที่ต้องแก้ไขปัญหา 
 น้ าอุปโภคบริโภค 
นายขันติ แก้วงา อภิปรายเห็นด้วยกับการตั้งงบประมาณ วางท่อระบายน้ า  เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
 ในบริเวณพ้ืนที่ หมู่ 12 



 หลังจากสมาชิกสภาได้อภิปรายแล้ว  คณะผู้บริหารได้ชี้แจงในประเด็นที่มี
การอภิปราย  ในการการตอบข้อซักถามและเรื่องที่เกี่ยวข้อง  และเมื่อไม่มีสมาชิก
สภาฯผู้ใดอภิปรายอีก 

ประธานสภาฯ  จึงขอมติที่ประชุมว่า  จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
เรื่องงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2563  ในวารที่  1  ขั้นรับหลักการ หรือไม่ 

 
มติที่ประชุม มีมติรับหลักการ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปี  2563  ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ  ได้หารือต่อที่ประชุม  ว่าควรจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 2563  จ านวนกี่คน  และควรจะก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  
นับแต่สภาท้องถิ่นมีการรับหลักแห่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ของสมาชิก
สภาฯ  ได้อภิปราย  เพ่ือเสนอ  การคัดเลือกคณะกรรมการแปร  และการก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปร 

นายชาตรี นาคมณี เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  คน  มีผู้รับรอง  คือนายอุดม  
                              อุดแก้ว  นางระเบียบ  จิตกลาง  นายหมึก  สีเหลือม  และไม่มีสมาชิกท่านใด
 เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

ประธานสภาฯ ได้สรุปว่า  ที่ประชุม  เห็นควรให้คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  คน 
  จากนั้น ประธานสภาฯ  ได้เชิญสมาชิก  เสนอชื่อ  ผู้ที่สมควรเป็น 
 คณะกรรมการแปรทีละคน  โดยให้มีการเสนอชื่อ  คนที่  1  ก่อนแล้วจึงเลือก
 กรรมการแปรในล าดับถัดไปจนครบจ านวนปรากฏว่ามีผู้เสนอและผู้ถูกเสนอชื่อ
ดังนี้ 

 คณะกรรมการคนที่  1   
นายหมึก สี่เหลื่อม เสนอชื่อนายขันติ แก้วงา  มีผู้รับรอง  คือร.ต.ต.วัชรชัย  ธีระวิโรจน์     และ 
 นางระเบียบ  จิตกลาง  และไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก  จึงเป็นอันว่า  นายขันติ แก้วงา   
 ได้รับคัดเลือกเป็น  คณะกรรมการคนที่  1 

 คณะกรรมการคนที่  2 
นางอ าพร ทิพย์ลม เสนอชื่อ นายสมพงษ์ กลมกล่อม  มีผู้รับรอง  คือ  นายอุดม  อุดแก้ว  และ 
 นายสมส่วน สกุลกัมปนาท  และไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก  จึงเป็นอันว่า   
 นายสมพงษ์ กลมกล่อม  ได้รับคัดเลือกเป็น  คณะกรรมการคนที่  2 

 คณะกรรมการคนที่ 3 
นายขันติ แก้วงา เสนอชื่อ นางอ าพร ทิพย์ลม มีผู้รับรอง  คือ  นายส าราญ ยินดีชาติ  และ 
 นายชาตรี นาคมณี  และไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก  จึงเป็นอันว่า  นางอ าพร ทิพย์ลม 
 ได้รับคัดเลือกเป็น  คณะกรรมการคนที่ 3 
ประธานสภาฯ              จึงได้สรุปที่ให้ที่ประชุมทราบว่า บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัติฯ     
                              คือ นายขันติ แก้วงา  นายสมพงษ์ กลมกล่อม  นางอ าพร ทิพย์ลม 



ประธานสภาฯ       ส่วนระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  นั้น  
ขอให้สมาชิกสภา เสนอต่อโดยต้องไม่น้อยกว่า 24  ชั่วโมง   นับแต่วันรับหลักการ 

นายอุดม  อุดแก้ว  ขอเสนอว่าควรก าหนด  ระยะเวลาในการยื่นค าแปรญัตติ  รวม  2  วัน  โดย
ก าหนด  ในระหว่างวันที่  21  สิงหาคม  2562  ถึงวันที่ 22  สิงหาคม  2562 
ตั้งแต่เวลา   08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ประธานสภาฯ    จะมีสมาชิกท่านใด  เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่    เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน   
 จึงเป็นอันว่าทุกท่านเห็นด้วยกับการเสนอของสมาชิกข้างต้น 

    ส าหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2563  ใน
วาระที่  2  และวาระที่  3  จะนัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องบอ่ืนๆ 
   4.1  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่  3,12 
   4.2  โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 
   5.3  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ.ในเขต อบต. 
    

 

   ปิดประชุมเวลา   13.00  น. 
 
   ลงช่ือ                     ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางสาวเนตรดาว  สมฤทธิ์) 
    
 
 

   ลงช่ือ                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายคมสัน  กุลไกรจักร) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 
 
 

   ลงช่ือ                        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (นายส าลี  สียางนอก) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 

 
 

 

 

 



 

ตรวจแล้ว 

ลงชื่อ    

   (นายขันติ  แก้วงา) 
    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

ลงชื่อ           ลงชื่อ    
       (นายสมพงษ ์ กลมกล่อม)                                                       (นายชาตรี  นาคมณี) 
             กรรมการ                                        กรรมการ 

 

 

ลงชื่อ                         ลงชื่อ   
       (นางระเบียบ  จิตกลาง)                                                         (ร.ต.ต.วชัรชัย  ธีรวโิรจน์) 
             กรรมการ                                   กรรมการ/เลขานุการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


