
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
วันที่  14 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

รายชื่อผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายพรทิพย์    สมนาม ประธานสภา ฯ พรทิพย์ สมนาม  
2 นางสาวล าพึง   พรมนนท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ล าพึง     พรมนนท์  
3 นางบรรจง      รอดกร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 บรรจง   รอดกร  
4 นางมยุรีย์       ต่อเช้ือ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 มยุรีย์        ต่อเช้ือ  
5 นายอนันต์      ขวัญยืน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 อนันต์      ขวัญยืน  
6 นายชุมพร      มีแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ชุมพร      มีแสง  
7 นายสุรัตน์      ทองเล็ก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สุรัตน์     ทองเล็ก  
8 นายคนอง      จ าลอย สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 คนอง       จ าลอย  
9 นายสมาน      ทวีการ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมาน     ทวีการ  

10 นายประสงค์   ช่อดารา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 ประสงค์   ช่อดารา  
11 นายสนั่น        ผลทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สนั่น      ผลทอง  
12 นายประทุม    งามวาจา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ประทุม   งามวาจา  
13 นายรัชนี        พัสดุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 รัชนี       พัสดุ  
14 นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง เลขานุการสภา ฯ สุพชรสิริ  มาทอง  
 
 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายจิตร        ฉันทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 - ขาดประชุม 
2 นางธนารีย์     ฟักสอาด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 - ขาดประชุม 
3 นางสาวราวัลย์  สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 - ขาดประชุม 
4 นายสุทิน        วงษ์วิจารณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 - ขาดประชุม 
5 นายวินัย        ไกรทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 - ขาดประชุม 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 สิบต ารวจเอกมานะ  คล้ายสิงห์ นายก อบต.บ้านสร้าง สิบต ารวจเอกมานะ  คล้ายสิงห์  
2 นายแดง           ทวีการ รองนายก อบต.บ้านสร้าง แดง        ทวีการ  
3 นางสอาด         สังข์กร รองนายก อบต.บ้านสร้าง สอาด      สังข์กร  
4 นางดาริณี        จ าลอย เลขานุการนายก อบต.บ้านสร้าง ดาริณี     จ าลอย  
5 นายธัชณะพิศาล  เจริญสมบัติ นายช่างโยธา ธัชณะพิศาล      เจริญสมบัติ  
6 นางกัญญา      นิลสอน นักวิชาการพัสดุ กัญญา      นิลสอน  
7 นางสาวสุวัสสา  เสริมศิลป์ นิติกร สุวัสสา      เสริมศิลป์  
8 นายสมาธิ       จันทร์เทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สมาธิ      จันทร์เทศ  
9 นางสุวิมล       ผ่องศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุวิมล      ผ่องศรี  

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างมาครบองค์ประชุมแล้ว นายพรทิพย์  สมนาม 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง เป็นประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม                            
และด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

ประธาน ฯ   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง                      
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 
พ.ศ.2563  

 ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ได้ตรวจรายงานการ
ประชุมครั้งท่ีแล้วว่าถูกต้อง ขาดตกหรือจะแก้ไขในรายการประชุมหรือไม่        
ขอให้ตรวจดูด้วยครับ  

นางสาวล าพึง พรมนนท์           ขอแก้ไขจ านวนสมาชิกท่ีเห็นชอบรายงานการประชุม จากจ านวน 17 คน  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1           แก้ไขเป็น  จ านวน 16 คน  จากทุกมติท่ีประชุมในรายงานการประชุมฉบับ

นี้และขอแก้ไข หน้าท่ี 7 ให้เพิ่มค าว่าและหนองธนู หมู่ ท่ี 2 ระยะทาง             
846 เมตร ต่อจากโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ าคลองวังรีหมู่ท่ี 3   
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นายชุมพร  มีแสง        ขอเพิ่มเติม หน้า 10 ค าว่า ได้ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

นายสนั่น ผลทอง         ขอเพิ่มเติม หน้า 10 ค าว่า เพื่อซ่อมแซมถนนบ้านท่ากระทุ่ม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ท่ีเป็นหลุมบ่อ 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่                      
ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี                    
พ.ศ.2563  เมื่อวันท่ี  5  สิงหาคม พ.ศ.2563 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม               มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง                                
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม                   
พ.ศ.2563  ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอใหม่  
 3.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านสร้าง วาระ 1 ข้ันรับหลักการ 

ประธานสภา ฯ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง                
วาระ 1 ข้ันรับหลักการ เชิญท่านเลขานุการสภา ฯ  

เลขานุการสภา ฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดท าร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ.2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537                 
และ ท่ีแก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ มถึ ง ( ฉบั บ ท่ี  7 )   พ .ศ .  2562และระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543                        
หมวด 3 วิธีการจัดท างบประมาณ 
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ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทาง                 
ในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณรายรับ 
และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายการ
การเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อให้ประกอบการค านวณขอต้ัง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ  
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์                    
และแก้ไขงบประมาณในช้ันต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                    
พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรค 3 
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระท่ี 2 ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่ สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาพท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น  
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ ท่ีประชุม                      
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์       
จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายใน                     
เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ                
ท่ี 1 สภาท้องถิ่น จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ
ก็ได้  
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาท่ีเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่น
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควร
จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น ผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเด่ียวกับการเสนออนุมัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ                   
ท่ีสอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปร
ญัตติด้วยวาจาได้ 
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ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไ ด้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ                       
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเติม และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ัง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่าง
น้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ 
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
ขอบคุณครับ  

ประธานสภา ฯ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง   

นายก อบต.บ้านสร้าง กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุกท่าน เรื่ องพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านสร้าง ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม  ข้อ 23 ก าหนดว่า  ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เสนอต่อ
สภาท้องถิ่ น  ภายในวั น ท่ี  15 สิงหาคม ซึ่ ง เป็นการ เร่ ง รั ด เพื่ อ                               
ให้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีผลบัง คับใช้ไ ด้ ทันในวัน เริ่ ม ต้น
ปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้การจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                    
พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไข
ปัญหาคว าม เ ดื อดร้ อนของประชาชน ไ ด้อย่ า ง มี ป ร ะ สิท ธิ ภ าพ                                  
และประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุก ความสงบและ
ปลอดภัย รวมท้ังความเป็นอยู่ ท่ีดีของประชาชนตามแนวนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยและเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
สร้างสามารถเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา
ท้องถิ่นได้ทันก าหนดภายในวันท่ี 15 สิงหาคม ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ได้จัดท า                          
ร่างงบประมาณแบบสมดุล คือรายรับเท่ากับรายจ่าย  โดยประมาณการ
รายรับจ านวน 25,504,625 บาท (ยี่สิบห้าล้าน-ห้าแสน-ส่ีพัน-หกร้อย-
ยี่สิบห้า-บาท)  และประมาณการรายจ่าย จ านวน  25,504,625  บาท  
(ยี่ สิบห้าล้าน-ห้าแสน-ส่ีพัน-หกร้อย-ยี่ สิบห้า-บาท)  ในการจัดท าได้
ด าเนินการจัดท า ตาม  กฎหมาย  ระเบียบ และหนังสือส่ังการต่าง                    
อาทิ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม     

/หนังสือ... 
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       -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3842                              
ลงวันท่ี 30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วก็เสนอต่อ
นายอ าเภอบ้านสร้างต่อไป 
- ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87  บัญญัติ                        
ให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
จะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบและ
วิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดนั้น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง
เป็นงบประมาณท่ีจัดท าขึ้นแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย) โดย
เปรียบเทียบจากงบประมาณรายรับและรายจ่ายของปี 2563 องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้  จะเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ีเป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ท่ีได้วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง บัดนี้ถึงเวลาท่ี คณะผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างจึงขอ
ช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง สถานะการณ์คลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานการณ์คลัง 

         1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างมีสถานะการเงิน ดังนี ้
/1.1.1... 
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 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 49,764,245.87 บาท  
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 23,350,609.91 บาท   
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 15,818,060.72 บาท 
1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย  

จ านวน 1 โครงการ  รวม 499,800 บาท 
1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน                     

จ านวน 0 โครงการ  รวม 0.00 บาท    
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท     
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ. 2563 (ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2563)                                                      

    (1) รายรับจริง จ านวน 20,281,436.51 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร    จ านวน 75,535.69 บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน   25,337.40 บาท
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน  112,212.94 บาท
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 632,893.00 บาท
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน           68     บาท
    หมวดรายได้จากทุน     จ านวน          0.00   บาท
    หมวดภาษีจัดสรร                  จ านวน 11,112,804.15 บาท
    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป            จ านวน   8,322,585.15 บาท 
    (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
          จ านวน 44,872.00 บาท 
    (3) รายจ่ายจริง จ านวน 11,822,179.27 บาท ประกอบด้วย 
    งบกลาง             จ านวน 4,202,313.00  บาท
    งบบุคลากร            จ านวน 5,321,615.50  บาท
    งบด าเนินงาน            จ านวน 1,711,450.77  บาท
             งบลงทุน             จ านวน   136,800.00   บาท
    งบรายจ่ายอื่น            จ านวน              0.00   บาท
    งบเงินอุดหนุน            จ านวน   450,000.00   บาท 
    (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
          จ านวน   44,872.00  บาท 
    (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม            จ านวน  18,025.00   บาท 

(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน   0.00   บาท  
/(7)... 
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(7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้    จ านวน   0.00  บาท 
โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ประมาณการรายรับไว้ 25,504,625 บาท                     
และประมาณการรายจ่ายให้เท่ากับประมาณรายรับ 25,504,625  บาท                         
โดยต้ังงบประมาณ รายจ่าย 25,504,625   บาท และครอบคลุมทุกด้านดังนี้ 

 1. ด้านบริหารท่ัวไป  
    - แผนงานบริหารท่ัวไป   10,945,200 บาท 
    - แผนงานการรักษาความสงบภายใน        220,000  บาท 
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    - แผนงานการศึกษา     2,018,100 บาท 
    - แผนงานสาธารณสุข       429,600 บาท 
     - แผนงานเคหะชุมชน    4,900,900 บาท 
     - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     105,400 บาท 
3. ด้านการเศรษฐกิจ 
     - แผนงานการเกษตร     7,800   บาท 
4. ด้านการด าเนินงานอื่น 
    - งบกลาง     6,817,700 บาท 

ตามร ายละ เอี ยดร่ า ง ข้ อ บัญญั ติ อ ง ค์ก า ร บริ ห า ร ส่ วนต าบ ลบ้ าน ส ร้ า ง                                
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอให้ท่านสมาชิกสภา ฯ 
ทุกท่าน ตรวจสอบรายละเอียดในรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปพร้อมๆ กันทีละข้อ
โดยละเอียด เพื่อให้ทางสมาชิกสภา ฯ พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่ง                       
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไปครับ 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ช้ีแจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีท่านใดมีความประสงค์
อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เชิญครับ 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีความประสงค์อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด  อภิปรายแล้วถือ
ว่าเป็นการปิดอภิปราย กระผมจะขอมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ว่าผู้ใดรับหลักการ                
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยกมือครับ  

/มีผู้... 
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มีผู้ออกเสียงด้วยคะแนน  13 คะแนน ต่อไปผู้ใดไม่รับหลักการแห่ง                    
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                    
ยกมือครับ  มีผู้ออกเสียงด้วยคะแนน 0 คะแนน งดออกเสียง 0 เสียง 

มติที่ประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่ างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยคะแนน 13คะแนน ไม่รับหลักการ  0 
คะแนน งดออกเสียง 0 คะแนน 

ประธานสภาฯ     สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แล้วต่อไปก็จะเป็นการพิจารณา
ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะสมควรมีจ านวนกี่คนขอเชิญ
เลขานุการช้ีแจง 

เลขานุการสภา ฯ เมื่อสภา ฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 
พ .ศ.2554)ข้อ 107 ก าหนดว่ าภายใต้บั ง คับข้อ 103 วิ ธี เ ลือก
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง                
ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่าง
อื่นและให้น าวิธีการตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้สภาท้องถิ่น
เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นจะต้องว่าควรจะก าหนดจ านวนกี่คนคือ จ านวนไม่ต่ ากว่า 3 คน  
และไม่เกิน 7 คน  มีผู้เสนอช่ือ และมีผู้รับรองจ านวน 2 คน ตามท่ีได้กล่าว
ตามข้อ 107 ไปแล้วนั้น 

ประธานสภา ฯ ขอเ ชิญทางสมา ชิกสภา ฯ ทุก ท่าน เสนอราย ช่ือ เพื่ อแ ต่ ง ต้ัง เป็น
คณะกรรมการ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

น.ส.ล าพึง  พรมนนท์ ขอเสนอต่อท่ีประชุมสภา ฯ ว่าเห็นสมควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   

ประธานสภา ฯ ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ หมู่ 1 ได้เสนอมา ขอสมาชิกรับรอง 2 คน 

/นายสนั่น... 
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นายสนั่น ผลทอง            ผม ขอรับรองให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

นายชุมพร  มีแสง            ผมขอรับรองให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  

ประธานสภาฯ      มีท่านใดจะเสนอช่ืออีกหรือไม่   หรือเห็นว่าสมควรให้มีคณะกรรมการ               
แปรญัตติมากกว่า 3 คน เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอแล้ว ผมขอมติท่ีประชุมสภา ฯ 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติมี 3 คน 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ด้วยคะแนน                       
เป็นเอกฉันท ์ 

ประธานสภา ฯ ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ เสนอรายช่ือสมาชิกสภาฯเพื่อแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายชุมพร มีแสง ขอเสนอ นางสาวล าพึง พรมนนท์ สมาชิกสภา ฯ หมู่ท่ี 1                                    
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

ประธานสภา ฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 

นายสนั่น ผลทอง ขอรับรองให้นางสาวล าพึง พรมนนท์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10  

นายคนอง จ าลอย ขอรับรองให้นางสาวล าพึง พรมนนท์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 

ประธานสภาฯ                       ขอให้สมาชิกสภาเสนอช่ือล าดับถัดไป 

นายคนอง จ าลอย ขอเสนอ นายอนันต์ ขวัญยืน  สมาชิกสภา ฯ หมู่ 5 เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8  แปรญัตติ 

ประธานสภา ฯ  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 

นายประสงค์ ช่อดารา ขอรับรองให้ นายอนันต์ ขวัญยืน  สมาชิกสภา ฯ หมู่ 5 เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 แปรญัตติ 

นายสุรัตน์  ทองเล็ก ขอรับรองให้ นายอนันต์ ขวัญยืน  สมาชิกสภา ฯ หมู่ 5 เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 แปรญัตติ 

ประธานสภาฯ                        ขอให้สมาชิกสภาเสนอช่ือล าดับถัดไป 

/นายชุมพร... 
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นายชุมพร   มีแสง ขอเสนอ นายสนั่น ผลทอง สมาชิกสภา ฯ หมู่ 10  เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 แปรญัตติ 

ประธานสภา ฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 

นายรัชนี พัสดุ  ขอรับรองให้ นายสนั่น ผลทอง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 

นางบรรจง  รอดกร ขอรับรองให้ นายสนั่น ผลทอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่                             
ถ้าไม่มีแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีดังนี้ 

 1. นางสาวล าพึง  พรมนนท์ สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1   
                                          2. นายอนันต์     ขวัญยืน  สมาชิกสภา ฯ หมู่ 5   
 3.  นายสนั่น      ผลทอง  สมาชิกสภา ฯ หมู่ 10  

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภา ฯ ให้ เลขานุการสภา ฯ นัดประชุมให้ ผู้ ท่ี ไ ด้รับการเสน อ ช่ือ ให้ เ ป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งแรก ประชุมเพื่อเลือกประธานและเลขานุการ
ต่อไป และเชิญสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เลขานุการสภาฯ                    ขอนัดท่านคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านประชุมพิจารณาคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี 
14  สิงหาคม 2563  เวลา 14.00 น. ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านสร้าง 

นางสาวล าพึง  พรมนนท์ ตามท่ีได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                  

พ.ศ.2564 ต้องไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ขอเสนอให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท่ีประสงค์จะยื่นเสนอ
ค าแปรญัตติ ฯ ต้ังแต่วันท่ี  คือ วันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.2563  

/เวลา... 
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                                เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. 
– 16.30 น. วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
สถานท่ี รับเอกสาร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง                  
และนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
และค าแปรญัตติในวัน ท่ี 19 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น.                           
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 

ประธานสภาฯ                       มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ                       ตามท่ีท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ก าหนดวันเวลานัดหมายยื่นเสนอค าแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
และล าดับต่อไปจะขอนัดหมายประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 2                    
และวาระท่ี 3  ในวันศุกร์ท่ี 21  สิงหาคม 2563  เวลา 10.00. น.                   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  มีสมาชิกท่านใด            
จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  

ที่ประชุม                             รับทราบ 

ประธานสภาฯ                    3.2 พิจารณาเลือกรองประธานสภาฯองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง
แทนต าแหน่งท่ีว่าง 

                                               ตามท่ีนายอนันต์ ขวัญยืน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 ซึ่งด ารงต าแหน่ง                                          
รองประธานสภา อบต บ้านสร้าง ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งรอง
ประธานสภา อบต.บ้านสร้าง เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 โดยนายอ าเภอ
บ้านสร้างได้อนุมัติให้ลาออก เมื่อต าแหน่งรองประธานสภา อบต.ว่างลงก็
จะต้องด าเนินการเลือกสมาชิกสภา อบต.บ้านสร้างแทนท่ีว่างเพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีรองประธานสภา อบต.บ้านสร้างต่อไป  ขอเชิญเลขานุการช้ีแจง
ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนในการเลือกต่อไป 

เลขานุการสภาฯ                    ในการด าเนินการเลือกผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาฯ อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537                  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 มาตรา 49 ประธานสภา                  
และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและ               
รองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร                             

/ส่วนต าบล... 



-13- 

ส่วนต าบลให้นายอ าเภอแต่งต้ังประธานสภาและรองประธานสภา                   
องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 12 วิธีการเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ประธานสภาฯ                     ตามท่ีเลขานุการได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วมีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติม
หรือไม่  หากไม่มีขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เริ่มเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็น
ว่าควรด ารงต าแหน่งรองประธานสภา อบต. บ้านสร้างต่อไป 

นายสุรัตน์ ทองเล็ก                 ผมขอเสนอ นายคนอง  จ าลอย  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 

ประธานสภาฯ                       ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 

นางสาวล าพึง พรมนนท์          ขอรับรอง นายคนอง จ าลอย สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 

นายชุมพร  มีแสง                 ขอรับรอง นายคนอง จ าลอย สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 

ประธานสภาฯ                     ให้ท่านสมาชิกสภาฯเสนอช่ือต่อไปเชิญเสนอ   มีหรือไม่มีหากไม่มีสมาชิก    
        ท่านใดเสนอผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา อบต.บ้านสร้าง 

มติที่ประชุม   ไม่มีท่านใดเสนอ 

ประธานสภาฯ    เมื่อมีผู้ถูกเสนอช่ือเพียงท่านเดียวให้ถือว่านายคนอง  จ าลอย สมาชิกสภาฯ 
หมู่ท่ี 8 ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาฯ อบต.บ้านสร้าง           
ตามข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  และเสนอ                   
ต่อนายอ าเภอบ้านสร้างต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีปัญหาหรือเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมสภา ฯ ทราบ                 
เชิญครับ 

 

/นายชุมพร... 
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นายชุมพร  มีแสง เรื่องถนนบ้านสร้าง – สารภี ไม่ทราบว่าถนนเส้นนี้มียังอยู่ในระยะประกัน 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 5 สัญญาไหมครับไหมครับ เพราะตอนนี้ลาดยางได้เกิดการหลุดล่อนของยาง

มะตอย ท าให้เกิดหลุมบ่อ ถ้าไม่อยู่ในประกันสัญญา จะมีแนวทางไหนบ้าง
ท่ีด าเนินการแก้ไขครับ  

นายสมาน  ทวีการ เรื่องซ่อมแซมถนนท่ีเกิดหลุมบ่อ ซอยบ้านนายวันดี  บุญพร้อมและซอย 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 9 บ้ านนาย จุน  แพ เห ล่า  เพราะตอนนี้ ไ ด้ เกิ ดการช ารุ ดทรุ ด โทรม                        

และสอบถามเรื่องถนนสายบ้านปากคลอง – ถึงบ้านล าอ้ายงอน หมู่ 8 
เหลือระยะทางอีกเท่าไหร่ แล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจะมี
การด าเนินการต่อไปไหม ส่วนเรื่องถนนเส้นหน้าวัดบางหอยมีการเปิดให้
ผ่านได้หรือยัง เพราะเมื่อไม่นานมานี้ นางจันทร์เพ็ญ เอี่ยมเกิด ประชาชน
หมู่ 9 ได้ประสบอุบัติเหตุจากการใช้ถนนบริเวณคอสะพานครับ 

นายก อบต.บ้านสร้าง เรื่องถนนสายบ้านสร้าง – สารภี จะด าเนินการตรวจสอบและประสานงาน
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทราบต่อไป ส่วนเรื่องถนนสาย                 
บ้านปากคลอง – บ้านล าอ้ายงอน หมู่ 8 -9 ฝากให้นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ช่วยดูเอกสารและขั้นตอนการประสานแผนพัฒนาด้วย                            
ว่าเป็นโครงการท่ีเกินศักยภาพและเหลือระยะทางอีกเท่าไหร่ และท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จไปแล้วเป็นระยะทางเท่าไหร่ เรื่องถนนท่ีมีการปิด              
สายหน้าวัดบางหอย ได้ยื่นเรื่องไปถึงอัยการเรียบร้อยแล้วครับ 

ประธาน ฯ เชิญทางสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน มีเรื่องหรือข้อสอบถามจะแจ้งในประชุม
สภา ฯ  ฝากไปยังคณะผู้บริหารหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอท่ีประชุม
สภาท้องถิ่น ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 
และคณะผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุมวันนี้ครับ ขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

ลงช่ือ      สุพชรสิริ มาทอง    ผู้จดบันทึกการประชุม  
              ( นางสาวสุพชรสิริ มาทอง  )  
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  

 
 

/ลงช่ือ... 
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ลงช่ือ     พรทิพย์ สมนาม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายพรทิพย์ สมนาม )      

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
    ลงช่ือ       ชุมพร   มีแสง    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายชุมพร  มีแสง) 

    ลงช่ือ   ล าพึง  พรมนนท์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาวล าพึง  พรมนนท์) 

    ลงช่ือ      สมาน  ทวีการ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               ( นายสมาน  ทวีการ ) 
     
(รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี                       
พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


