
(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 

ประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 /2563 ครั้งที่ 2 
วันที่  28  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563  เวลา  09.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 

ผู้เข้าประชุม 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุรชาติ ขนันทอง   ประธานสภา ฯ สุรชาติ ขนันทอง    
2 นายฉัตรชัย  จันทร์ศรีเสาร์ รองประธาน ฯ ฉัตรชัย  จันทร์ศรีเสาร์  
3 ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ กฤดากร  อึ่งสะกาว  
4 นายอุรุพงษ์  ดอนชาติ สมาชิกสภา อบต. ม.1 อุรุพงษ์  ดอนชาติ  
5 นายสายทอง  สุวรรณภักดี สมาชิกสภา อบต. ม.1 สายทอง  สุวรรณภักดี  
6 นางสีนวล  ธรรมบุตร สมาชิกสภา อบต.ม.2 สีนวล  ธรรมบุตร  
7 ร.ต.ต.สุรเดช  ธรรมโหร สมาชิกสภา อบต. ม.2 สุรเดช  ธรรมโหร  
8 นายถวิล  อินทะโสม สมาชิกสภา อบต.ม.3 ถวิล  อินทะโสม  
9 นางพวงเพชร  แสงดี สมาชิกสภา อบต. ม.4 พวงเพชร  แสงดี  
10 นางสาวนิตติยา  อุ้ยอ้ัง สมาชิกสภา อบต. ม.4 นิตติยา  อุ้ยอ้ัง  
11 นายวิเชียร  มาวิเศษ สมาชิกสภา อบต. ม.5 วิเชียร  มาวิเศษ  
12 นายประยุทธ  มีโค สมาชิกสภา อบต. ม.6 ประยุทธ  มีโค  
13 นางทองสุข  ประสารศรี สมาชิกสภา อบต.ม.6 ทองสุข  ประสารศรี  
14 นายวิเชียร  สารพันธุ์ สมาชิกสภา อบต. ม.7 วิเชียร  สารพันธุ์  
15 นายสุดตา  ฤทธิ์วาปี สมาชิกสภา อบต. ม.7 สุดตา  ฤทธิ์วาปี  
16 นางปทุมวัน  ศิริเลี้ยง สมาชิกสภา อบต. ม.8 ปทุมวัน  ศิริเลี้ยง  
17 นายอนงค์  เหง้าพรหมมินทร์ สมาชิกสภา อบต. ม.9 อนงค์  เหง้าพรหมมินทร์  
18 นายพิทักษ์  สุวรรณภักดี สมาชิกสภา อบต. ม.9 พิทักษ์  สุวรรณภักดี  
19 นายอดุลย์  ทอกบุญมา สมาชิกสภา อบต.ม.10 อดุลย์  ทอกบุญมา  
20 นางบุศยากรณ์  ขำศรีนวล สมาชิกสภา อบต. ม.10 บุศยากรณ์  ขำศรีนวล  
21 นายสำรวย  ผ่านวงศ์ สมาชิกสภา อบต. ม.11 สำรวย  ผ่านวงศ ์  
22 นางสาวณัฐธิดา  แสนพันนา สมาชิกสภา อบต. ม.11 ณัฐธิดา  แสนพันนา  
23 นายสุนทร  วงศ์เสน สมาชิกสภา อบต. ม.12 สุนทร  วงศ์เสน  
24 นายอุทัย  วงศ์เสน สมาชิกสภา อบต. ม.12 อุทัย  วงศ์เสน  
25 นางมลิจันทร์  พงษ์ประเทศ สมาชิกสภา อบต. ม.13 มลิจันทร์  พงษ์ประเทศ  
26 นายสมหมาย  พรมโคตร สมาชิกสภา อบต. ม.14 สมหมาย  พรมโคตร  
27 นายรักพงษ์  ไชยสาส์น สมาชิกสภา อบต. ม.14 รักพงษ์  ไชยสาส์น  
28 นายพงษ์ปณัช  ทรัพย์บูรณศรี สมาชิกสภา อบต. ม.15 พงษ์ปณชั  ทรัพย์บูรณศรี  
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
29 นายสนิท  บุญคุ้ม สมาชิกสภา อบต. ม.15 สนิท  บุญคุ้ม  
30 นายเกียรติศักดิ์  บุตตะกุล สมาชิกสภา อบต. ม.16 เกียรติศักดิ์  บุตตะกุล  
31 นายบุญถม  เอกตาแสง สมาชิกสภา อบต. ม.16 บุญถม  เอกตาแสง  
32 นายทวีศักดิ์  ถาพร สมาชิกสภา อบต. ม.17 ทวีศักดิ์  ถาพร  
33 นางวิชุดา  สุดหอม สมาชิกสภา อบต. ม.17 วิชุดา  สุดหอม  
34 นายทอม  บ่อชน สมาชิกสภา อบต. ม.18 ทอม  บ่อชน  
35 นายประสิทธ์  ฤทธิ์วาปี สมาชิกสภา อบต. ม.19 ประสิทธ์  ฤทธิ์วาปี  
36 นายสมร  สุวรรณภักดี สมาชิกสภา อบต. ม.19 สมร  สุวรรณภักดี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมัย    นครไพร นายก อบต.  สมัย  นครไพร  
2 นางบุษบา  วงษ์หงษ์สา รองนายก อบต. บุษบา  วงษ์หงษ์สา  
3 นายสมเกียรติ  สว่างโคกกรวด รองนายก อบต.  สมเกียรติ  สว่างโคกกรวด  
4 นายศุภชัย    นิตย์ภักดี เลขานุการ  นายก อบต. ศุภชัย   นิตย์ภักดี  
5 นายศิริ  ใจดำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิริ  ใจดำ  
6 นางลัดดาวัลย์ พาลาสี รองปลัด อบต.เสอเพลอ ลัดดาวัลย์ พาลาสี  
7 นางนิตยา ตาน้อย ผู้อำนวยการกองคลัง นิตยา   ตาน้อย  
8 นายศักดิ์ชัย  กิติราช ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศักดิ์ชัย  กิติราช  
9 นายลิขิต  โรจนชัยกุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ลิขิต  โรจนชัยกุล   
10 นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ หัวหน้าสำนักปลัด สุพรรษา สายสมคุณ  
11 นางสาววัชราภรณ์  ประทุมพงษ์ นักวิเคราะห์ฯ วัชราภรณ์  ประทุมพงษ์  
12 นางสาวกัญญนันท์ จันทรากุลนนท์ เจ้าพนักงานธุรการ กัญญนันท์ จนัทรากุลนนท์  
13 นางวารี เหมะเทวัญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ วารี เหมะเทวัญ  
14 นายสมจิตร  พิมพ์ศรี ผช.บันทึกข้อมูล สมจิตร  พิมพ์ศรี  

  

 ผู้เข้าประชุม  36 คน   

 ลา    - คน  

 ขาดเข้าประชุม   - คน   

 ผู้เข้าร่วมประชุม  14 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
ประธานสภาฯ เมื่อถึงเวลาประชุม นายสุรชาติ ขนันทอง ประธานสภาแจ้งให้ ว่า

ที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสกาว เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ว่าครบ
องค์ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุมก็เข้าห้องประชุม ประธานสภาท้องถิ่นจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวสวดมนต์  ไหว้พระ ประธานสภาท้องถิ่นตรวจรายชื่ออีกครั้งว่า
ครบองค์ประชุมและดำเนินการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 
สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดังต่อไปนี้ 

  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -นายสุรชาติ ขนันทอง  แจ้งเรื่องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 

ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน พนักงานและหลายๆหน่วยงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
และบำเพ็ญประโยชน์ (จิตอาสา) ตามโครงการกำกับดูแลติดตามและประเมินผล “แผน 
ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา และขอบคุณที่เข้าร่วม
ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้  

นายก อบต.  - นายสมัย  นครไพร ช่วงวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ได้มีการจัดอบรมโครงการ
จิตอาสาภัยพิบัติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดี 

รองนายก อบต.  - นางบุษบา วงษ์หงษ์สา ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือกิจกรรมฯ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา 

  - ขอแจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เรื่อง ขยายเวลาการชำระ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพ่ือให้การ
ปฏิบัติเป็นไปด้วนความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขั้นตอนที่
กฎหมายกำหนด 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 ,60,61 แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และกฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
จึงขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะในปี พ.ศ.2563 ออกไปดังนี้ 

  1.การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 
2563 

  2.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้ 
   - งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนกันยายน 2563 
   - งวดที่ 2 ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563 
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   - งวดที่ 3 ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 
  3.การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ที่มีภาษีค้าง

ชำระขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563 
  4.การแจ้งหนังสือรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ค้างชำระ ให้

สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดิน สาขา ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563  
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ผู้อำนวยการกองคลัง  - นางนิตยา ตาน้อย ตามประกาศครั้งแรกวันที่ 30 สิงหาคม 2563 จะเป็นวัน

สุดท้ายของการชำระภาษี โดยได้รับหนังสือสั่งการแจ้งให้ขยายเวลาการชำระภาษีออกไป
ไปถึง 30 กันยายน และมีการผ่อนชำระเป็นงวดๆ หากพ้นกำหนดจะมีค่าปรับ 10% และ
ได้นำส่งประกาศให้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
แล้ว 

ส.อบต. หมู่ที่ 18  - นายทอม บ่อชน ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษา
และประกวดการขับร้องสรภัญญะ ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ วัดศิริชัยเจริญ บ้าน 
วังหน้าผา ที่ผ่านมา 

  - สืบ เนื่ องจากการประชุมคราวที่ แล้วได้มีการเสนอให้ทางกองคลังออก
ประชาสัมพันธ์และเก็บภาษีนอกสถานที่ ไม่ทราบว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เพ่ือเป็น
การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว ได้มีการวางแผนจะออกพ้ืนที่แต่ละหมู่บ้าน แต่
ช่วงนี้ขอบริการประชาชนที่เข้ามารับบริการที่สำนักงานแต่ละวันก่อน  

ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ทางท่านผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองต่างๆ มีเรื่องจะแจ้งให้
ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 ต่อไป 

ที่ปะชุม   - ไม่มี - 
ที่ปะชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    -รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม
   พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบดูสำเนารายงานการ 
   ประชุมครั้งก่อนในคราวประชุมสมัยสมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563
   ว่ามีข้อใดแก้ไขหรือไม่  
ส.อบต. หมู่ที่ 5   - นายวิเชียร มาวิเศษ ขอให้ตรวจดูคำถูกคำผิดและแก้ไขให้ถูกต้องด้วย 
ที่ประชุม   - ได้ตรวจดูรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อใดขอแก้ไข 
มติที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยเสียง 35 เสียง 
ที่ปะชุม    - รับรอง 
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เวลา 10.30 น.  - พักเบรก - 
เวลา  10.45 น.   - เริ่มประชุมระเบียบวาระท่ี 3 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
    3.1.กระทู้ถาม ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็ก) 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอเชิญเจ้าของกระทู้สอบถาม 
ส.อบต. หมู่ที่ 18  - นายทอม บ่อชน สำหรับปีนี้ทางสภาฯ ได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

จำนวน 5 คน ซึ่งไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นเสนอคำแปรญัตติฯ จึงได้ตั้งกระทู้ ถามเพ่ือ
เป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ เก็บเอกสาร (ตู้ เหล็ก) ซึ่ งทุก
ปีงบประมาณมีการตั้งงบประมาณจัดซื้อทุกปี จะเปลี่ยนเฉพาะตัวเลขให้ตรงกับที่ตั้ง
ประมาณการไว้ หากมีการจัดซื้อทุกปีไม่ทราบว่าตั้งไว้แล้วได้ดำเนินการจัดซื้อหรือไม่ หรือ
ตั้งไว้เพ่ือรอโอนงบประมาณไปดำเนินการในส่วนอื่น ไม่เฉพาะตู้เก็บเอกสาร แต่ยังมีการตั้ง
งบประมาณในส่วนค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำไมไม่ต้องตาม
จำนวนสมาชิกสภาฯ ที่มีอยู่จริง 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว มี 2 ประเด็น ที่ตั้งกระทู้ถาม คือ  เรื่องตู้เก็บ
เอกสารจำให้ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจง ส่วนของเรื่องการตั้งค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะรายจ่ายประจำ 
ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ส่วนใหญ่แล้วตัวเลขจะใกล้เคียงจำนวนเดิม 
หรือเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน มีการเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่ง
กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าให้ตั้งจ่ายไว้เต็ม 12 เดือน รวมถึงตำแหน่งว่าง ส่วนของของ
สมาชิกสภาฯ ให้ตั้งจ่ายเต็มจำนวน  

  - สำหรับในเรื่องการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ซึ่งเราได้ทำงานมาแล้ว 20 กว่าปี ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2539 จะมีเอกสารจำนวนมากที่จำเป็นต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ซึ่งมี
ระเบียบกำหนดอายุของหนังสือราชการแต่ละประเภท จึงจำเป็นต้องตั้งงบประมาณไว้เพ่ือ
จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือจัดเก็บเอกสาร เนื่องด้วยภาระหน้าที่ที่เพ่ิมมากข้ึนทุกปี  

ผู้อำนวยการกองการศึกษา - นายศักดิ์ชัย กิติราช ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงในการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ
ตู้เก็บเอกสารทั้งในส่วนของ ศพด.และสำนักงาน ตามที่ทางสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามว่าได้
มีการจัดซื้อจริงหรือไม่หรือโอนเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ขอนำเรียนว่าหากมีการโอน
งบประมาณในส่วนนี้ก็ต้องขออนุมัติกับทางสภาฯ ก่อน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ ซึ่งเอกสารมี
การจัดทำอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสั่งการต่างๆ บันทึกข้อความ ประกาศ คำสั่ง หรือ
ฎีกา  ซึ่งทุกอย่างต้องมีสำเนาเอกสารไว้เป็นหลักฐานคู่กัน จึงได้จัดซื้อมาเพ่ือเก็บเอกสาร
ให้เป็นระเบียบ  

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว หากตู้เก็บเอกสารเต็มสำนักงานจำเป็นต้องขยาย
ห้องพัสดุ เพ่ือเก็บเอกสารไว้ทำการตรวจสอบ หรือหากเอกสารครบอายุการเก็บต้องส่ง
เรื่องไปที่หอจดหมายเหตุฯ เพ่ือทำลายต่อไป  
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รองนายก อบต.  - นางบุษบา วงษ์หงษ์สา หากทางสภาฯ สงสัยว่าทางผู้บริหารตรวจสอบหรือไม่ 
ขอชี้แจงว่า ทางผู้บริหารพิจารณาแล้วและเล็งเห็นถึงความจำเป็นเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร 
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบต่อไป 

ส.อบต. หมู่ที่ 6  - นายประยุทธ มีโค ในเรื่องของตู้เก็บเอกสาร ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแปรลด
หรือแปรตัด แต่อย่างใด จึงขอเสนอให้แต่ละปีที่มีการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ให้ระบุปีที่จัดซื้อ
และจำนวนให้ชัดเจน เพ่ือให้ทางสภาฯได้ตรวจสอบ 

  - ตามที่ได้เข้าอบรมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ ซึ่งได้อบรมภาคปฏิบัติการดับเพลิง 
ซึ่งได้สอบถามกับทางหัวหน้าชุดการอบรมเรื่องราคาชุดกับเพลิงอย่างดีตกชุดละ 50,000
บาท แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติฯ ไว้ ชุดละ 
9,000 บาท หากทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอมีงบประมาณไม่เพียงพอในการ
จัดซื้อให้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก กทม. จะเป็นผลดีกับหน่วยงานเรา 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว ขอบคุณท่านประยุทธ มีโค ตามที่ท่านได้เข้า
อบรมและได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญในวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง มีท่านใดจะตั้งกระทู้ถามหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะตั้ง
กระทู้ถามหรือสอบถามเพ่ิมเติม เข้าสู้วาระท่ี 4  ต่อไป 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    4.1.พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
    วาระท่ี 2  แปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอนำเรียนข้อกฎหมายในวาระนี้ ตามระเบียบระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2554) 

  ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็น
ควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปร
ญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
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  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้
แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำ
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

  ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ 
หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้ เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องใน
สาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก 
ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การ
พิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ 
ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือ
ข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ
ให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม
วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อ
วาระท่ีสอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

  - ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานต่อสภาฯ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5  - นายวิเชียร มาวิเศษ ในนามของประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอรายงาน

ผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจำปี 2564 ซึ่งที่ประชุมสภา อบต.เสอเพลอ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  
18  สิงหาคม 2563  มีมติให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ  วันที่  19  สิงหาคม 2563 
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ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดย
ให้เสนอคำแปรญัตติ ได้ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ผลปรากฏว่าใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอยื่นเสนอแปรญัตติแต่
อย่างใด ทางคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอรายงานผลการพิจารณาคำแปรญัตติของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ พร้อมทั้งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  
ที่ไม่มีการแก้ไขต่อประธานสภาฯ เพ่ือจะได้ดำเนินการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ในวาระต่อไป  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
เวลา  12.00 น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 น.   - เริ่มประชุมวาระท่ี 3 ขออนุมัติ 
 
    วาระท่ี 3  ขออนุมัติ 
ประธานสภาฯ  -นายสุรชาติ  ขนันทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 ในการ
พิจารณาในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ต่อไปจะขอมติ  

  - ท่านใดมีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  องค์ประชุมจำนวน  35    คน  
  เห็นชอบ  34    เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
  งดออกเสียง    1    เสียง (นายวิเชียร มาวิเศษ ส.อบต. หมู่ที่ 5) 
  - สรุป มีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 

เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
รองนายก อบต.  - นางบุษบา วงษ์หงษ์สา ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน สำหรับการอนุมัติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะนำ
งบประมาณที่ท่านอนุมัติมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ตำบลเสอเพลอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอใหม่ 
    5.1.พิจารณาเห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
   2563 



~ 9 ~ 
 

ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯ 
นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร (ตามแบบเสนอญัตติ) อ้างถงึบันทึกข้อความกองช่างองค์การ

บริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ที่ อด 73203/245  ลงวันที่ 19  สิงหาคม  2563 เรื่อง  
ขออนุมัติดำเนินการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่   เพ่ือจัดซื้อลำโพง  และชุดเครื่องขยายเสียง  
เพ่ือความคล่องตัวในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และ 
การบริการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น  ข้าพเจ้านายสมัย นครไพร นายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลเสอเพลอ และฝ่ายบริหาร ได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2563  เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบวิธีงบประมาณ 2541  ข้อ 27  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติ  ของสภาท้องถิ่น  จึง
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายรายการใหม่  ตามรายการ ดังนี้  ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย  เพื่อมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 

              โอนลดจากรายการ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563  
   หน้า 58  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ  
   ดำเนินงาน  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ลักษณะรายจ่าย 
   หมวดอ่ืน ๆ  โครงการจัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์หอกระจายข่าว  ตั้ งไว้   150,000  บาท  
   ขณะนี้คงเหลือจำนวน 118,000 บาท โอนลดจำนวน 54,400 บาท หลังโอนครั้งนี้  
   คงเหลือ  63,600  บาท 

             ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามรายการดังนี้   
             (1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

งบลงทุนครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   รายการ ลำโพง  ตั้งไว้  14,400 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อลำโพงจำนวน  8 ตัว ขนาดปากฮอร์นพร้อมยูนิต 100-150 w  มีลายน์ในตัวฮอร์น 
ABS  กำลั งขับ 100 w Max 150 w ที่  16 โอห์ม SPL 106 dB  ความถี่  260 Hz- 
6.5 KHz  ขนาด 17”x11” (โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) แผนงานเคหะ
และชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ฉ.3 (ครั้งที่   
3/2563)  หน้า 1 ลำดับ 1   

           (2) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
งบลงทุน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องขยายเสียง ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่า
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 2 ชุด เป็นเครื่องขยายเสียงตามสายระยะทางไกล
ชนิด MONO กำลังวัตต์สูงสุด : 1,000 w มีลายน์แม่ในตัว  (Built 70-150 V.Matching-
line, Built in Compressor Limiter)  ( โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด )  
แผนงานเคหะและชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ฉ.3 (ครั้งที่ 
3/2563)  หน้า 3 ลำดับ 1 
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ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติ
สภาฯ ในการพิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณฯ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ท่านใดเห็บชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อมาตั้ง

จ่ายรายการใหม่  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท ์
  องค์ประชุมจำนวน  35  คน   
  เห็นชอบ  35       เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  - สรุป สภาฯ เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง  ท่านใดมีเรื่องสอบถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ

หรือไม่ 
ส.อบต. หมู่ที่ 11  - นายสำรวย ผ่านวงศ์ ขอความอนุเคราะห์ทางผู้บริหารตรวจสอบและดูแลปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนด้วย 
ส.อบต. หมู่ที่ 2  - นางสีนวล ธรรมบุตร ขอแจ้งปัญหาเรื่องถนนสายบ้านเสอเพลอไปบ้านโนน

สวรรค์ เนื่องจากเป็นเส้นทางท่ีใช้สัญจรประจำและได้เคยเสนอปัญหาต่อคณะผู้บริหารแล้ว
ไม่ทราบว่าจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรได้บ้าง 

ส.อบต. หมู่ที่ 16  - นายเกียรติศักดิ์ บุตตะกุล ขอแจ้งปัญหาเรื่องถนนเส้นบ้านสงเปลือย หมู่ที่ 16 
ไปถึงบ้านสี่แจ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของ อบจ. และได้เคยตามเรื่องไปยังจังหวัด
แล้ว แต่ไม่ได้รับคำตอบใดๆ จึงขอหารือกับทางคณะผู้บริหารว่าจะดำเนินการแก้ปัญหา
หรือประสานงานอย่างไรเพื่อความชัดเจนและช่วยเหลือประชาชนตำบลเสอเพลอต่อไป 

  - ในเรื่องของอนุสรณ์สถานพญาเสือโคร่ง ตามที่ได้ประชุมในหลายคราว แต่ไม่มี
การตั้งงบประมาณในการก่อสร้างแต่อย่างใด จึงฝากผู้บริหารพิจารณาเพ่ือเป็นอนุสรณ์
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป 

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ  ขนันทอง ในปีนี้ตำบลเสอเพลอได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก 
ไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นบ้านเหล่ากล้วยไปบ้านทอนกลาง บ้านทองอินทร์ไปบ้านทุ่งโพธิ์ บ้าน
สงเปลือย หมู่ที่ 16 ไปถึงบ้านสี่แจ บ้านเสอเพลอไปบ้านโนนสวรรค์ ขอฝากผู้บริหาร
พิจารณาแก้ไขปัญหาด้วย 

นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับทางจังหวัด ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลเสอเพลอได้เสนอโครงการจำนวน 3 โครงการ ทาง อบจ.ได้ออกมา
สำรวจและแจ้งว่าจะบรรจุเข้างบประมาณปี 2564 ต่อไป เนื่องจากเป็นงบประมาณที่เกิน
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ศักยภาพ สำหรับเรื่องความเดือดร้อนต่างๆ ทางผู้บริหารได้ประสานงานและติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง  

 
ส.อบต. หมู่ที่ 9  - นายอนงค์ เหง้าพรหมมินทร์ ขอแจ้งปัญหาเรื่องถนนสายบึงสังข์ ตามที่ได้เคย

แจ้งปัญหาในที่ประชุมมาแล้วหลายครั้ง เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนอย่างมากและไม่ได้
รับความช่วยเหลือแต่อย่างใด และขอแจ้งเรื่องหูฝายห้วยน้ำฆ้อง ฝากผู้บริหารพิจารณา
ด้วย ขอสอบถามในส่วนของงบกลางสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากได้จะหารือกับทาง
ผู้นำแล้วจะเสนอโครงการเข้ามาอีกครั้ง 

ส.อบต. หมู่ที่ 18  - นายทอม บ่อชน ขอสอบถามเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไม่เห็นทาง
เจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมแซม เนื่องจากได้แจ้งซ่อมแซมมาหลายครั้ง หากเจ้าหน้าที่ออกไป
ซ่อมแซมขอให้ทางผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ติดต่อกับทางสมาชิกสภาฯ เพ่ือตรวจสอบอีก
ครั้ง 

ส.อบต. หมู่ที่ 6  - นางทองสุข ประสารศรี ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารตรวจสอบน้ำท่วมขังหน้า
บ้านเลขที่ 17 บ้านนางสอน พ่อประสงค์ วังคะฮาดอยากได้ท่อและหินเพ่ือซ่อมแซม และ
ซอยบ้านนายสำราญ โพธิ์อ่อน เนื่องจากมีน้ำกัดเซาะถนนจนเป็นหลุมลึก  

ส.อบต. หมู่ที่ 8  - นางปทุมวัน ศิริเลี้ยง ขอความอนุเคราะห์เรื่องไฟฟ้าส่งสว่าง โซล่าเซลล์ 
เนื่องจากเสาโค่นล้ม ฝากผู้บริหารตรวจสอบด้วย 

ส.อบต. หมู่ที่ 15  - นายพงษ์ปณัช ทรัพย์บูรณศรี อยากให้มีรถประชาสัมพันธ์ ในเรื่องข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการชำระภาษี เพ่ือเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง 

ส.อบต. หมู่ที่ 5  - นายวิเชียร มาวิเศษ ตามที่ได้เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาภัยภิบัติ ซึ่งได้มี
ผู้นำชุมชน ประชาชนเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก ฝากเรื่องห้องน้ำสำนักงาน ขอให้ปรับปรุง
ให้มีสภาพที่ใช้การได้ดีด้วย เพ่ือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีในการบริหารงานของผู้บริหารต่อไป 

ส.อบต. หมู่ที่ 11  - นายสำรวย ผ่านวงศ์ ขอเพ่ิมเติมเรื่องห้องน้ำสำนักงาน ฝากผู้บริหารพิจารณา
และตรวจสอบปรับปรุงด้วย เนื่องจากทางสภาฯ ได้นำเรียนหลายครั้งแล้ว  

ส.อบต. หมู่ที่ 16  - นายเกียรติศักดิ์ บุตตะกุล ฝากผู้บริหารตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 16 จากบ้านนายปั่น พรหมสิทธิ์ ถึง บ้างนางบังอร ทา
ศักดิ์ ในข้อบัญญัติฯ 2564 ในรายละเอียดไม่ระบุให้มีการวางท่อ เนื่องจากหากจะ
ดำเนินการต้องมีการวางท่อจำนวน 4 ท่อน จึงขอให้ตรวจสอบด้วยเพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหา
ต่อไป 

รองนายก อบต.  - นางบุษบา วงษ์หงษ์สา ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้แจ้งปัญหา
ความเดือดร้อนเข้ามาแล้วจะแจ้งทางกองช่างออกไปสำรวจอีกครั้ง  ในส่วนของห้องน้ำจะ
ขอรับไว้พิจารณาในการปรับปรุงต่อไป  

  - ในส่วนของถนนเส้นต่างๆ และไม่ว่าเป็นโครงการที่เกินศักยภาพจะติดตาม
ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อไป 
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หัวหน้าสำนักปลัด  - นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ร่วมโครงการ
รณรงค์ปลูกจิตสำนึกไทยหัวใจคุณธรรม ประจำปี 2563 ในวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 
09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง วันนี้การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ก็ได้
ล่วงเวลามาพอสมควรแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม    

ปิดประชุม  -  เวลา  15.00  น. 
 
      ว่าที่ร้อยโท  กฤดากร  อึ่งสะกาว    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

  (กฤดากร  อึ่งสะกาว) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 
 

       คณะกรรมการตรวจรายงาน 
 
ลงชื่อ      สีนวล  ธรรมบุตร     ผู้ตรวจ 

 ( นางสีนวล  ธรรมบุตร ) 
 

ลงชื่อ          ทอม บ่อชน  ผู้ตรวจ 
   ( นายทอม บ่อชน ) 
 
ลงชื่อ        ทวีศักดิ์   ถาพร ผู้ตรวจ 
           ( นายทวีศักดิ์   ถาพร )    
 
      ( ลงชื่อ  )      สุรชาติ   ขนันทอง   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         ( นายสุรชาติ   ขนันทอง )   
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 

                  รับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสมัย วิสามัญ  สมัย  1 ครั้งที ่ 1  . 

                    วันที่   26   เดือน     ตุลาคม   พ.ศ.   2563     .   


