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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลก าโลน 
สมัยสามญั สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2562 

วันศุกร์ที่ 2  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าโลน 

---------------------------------- 
ผู้ไม่มาประชุม 

- นายเรวัต  ไสลรวม   ส.อบต. หมู่ท่ี  1  ขาด 
- นายนธี  ศรีทองปลอด   ส.อบต. หมู่ท่ี  2  ลา 
- นายบรรลือ  พิชัยกาล   ส.อบต. หมู่ท่ี  5  ลา 
- นางเกศรินทร์  เช่ียววิทย์   ส.อบต. หมู่ท่ี  11 ขาด 

 
 

นายฉัตรชัย  ช่อผกา 
เลขานุการสภา อบต.ก าโลน นับองค์ประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด  18  คน  ครบองค์ประชุม 
 

เร่ิมประชุมเวลา  10.0o น 

นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
   ประธานสภาฯ  สวัสดีครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ท่านรองนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลก าโลนท้ังสองท่าน ท่านเลขานายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และบุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีผู้เข้าร่วมประชุมทุกกระผม  นายอ านาจ  ปิยจันทร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลก าโลน  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  54  วรรค 1  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย             
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕47 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) และข้อ 22 แห่ง                
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 กระผมในต าแหน่ง 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ         
สมัยท่ี 3  ประจ าปี  2562  ต้ังแต่วันท่ี 10 - 24  สิงหาคม  2562วันนี้  มีระเบียบวาระการ 
ประชุม อยู่ 4  ระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

ระเบียบวาระที่ 3  วาระเพื่อพิจารณา 
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3.1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
งบประมาณ  2562 
3.2  โอนงบประมาณรายจ่าย (กองช่าง) 
   

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องวาระอืน่ ๆ  
ก่อนท่ีจะเข้าระเบียบวาระการประชุม ลงสู่รายละเอียดนั้น  ขอเชิญท่าน  

ประยงค์  จุลรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ  ในวาระประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   -ไม่มี- 
 
     

ต่อไปเป็นวาระท่ี 2   
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
 
 

นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา รายงานการประชุมสมัย 

วิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562  ในการประชุมในวันศุกร์ท่ี  14  มิถุนายน   พ.ศ. 2562  
ท่านเลขาสภาฯ ก็ได้แจกเอกสารรายงานการประชุมท่ีอยู่ในมือท่าน  ขอให้ท่านดูรายละเอียด  ต้ังแต่
หน้าท่ี 1 ท่านมีอะไรที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ท่านยกมือ  แก้ไขสาระส าคัญ เมื่อบันทึกการประชุมท่ี
ผิดพลาด ตรงไหนผิดอยู่ก็ยกมือแก้ไข  หน้าท่ี 1- 11 ไม่มีการแก้ไข ถือเป็นการรับรองการประชุม 

 
ระเบียบวาระที่ 3  วาระเพื่อพิจารณา 
 

นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3.1  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2562  ไม่สามารถพิจารณาวันเดียว 3 วาระได้  ขอเชิญฝ่ายบริหารฯ แถลงร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ า  2562 ขอเชิญครับ  
 

 

นายประยงค์  จุลรัตน์  
นายก อบต.ก าโลน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผม 

นายประยงค์  จุลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  ดังต่อไปนี้  (ตามเอกสารแนบท้าย ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หน้าท่ี 1-3 ) 
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นายนิพัฒน์  บุญเพ็ชร  
รองนายก อบต.ก าโลน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผม 

นายนิพัฒน์  บุญเพ็ชร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  ดังต่อไปนี้  (ตามเอกสารแนบท้าย ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หน้าท่ี 4-23 ) 
 

นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ          มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ  ขอเชิญท่านสุธน  ฉะพงศ์ภพ  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 8   
 
นายสุธน  ฉะพงศ์ภพ   
   ส.อบต. หมู่ที่ 8 กราบเรียนประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผม 

นายสุธน  ฉะพงศ์ภพ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 8  ข้อสงสัยเรื่องการต้ัง
จ่ายรายเกี่ยวกับ  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เพื่อเป็นค่าเบี้ยเล้ียว
เดินทาง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าท่ีพัก,ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ  หน้าท่ี  2   ต้ังไว้  300,000. - บาท  
หน้าท่ี 8  ต้ังไว้  200,000.- บาท  และหน้าท่ี  14  ต้ังไว้  100,000.-บาท  ในเมื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เรื่องเดียวกันท าไมต้องต้ังแยกไว้ถึง 3 ท่ี  ขอสอบถามเรื่องนี้ ขอบคุณมากครับ 

 
นายกฐิน  ปันผล   
   ส.อบต. หมู่ที่ 9 กราบเรียนประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผม 

นายกฐิน ปันผล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 9  ในหน้าท่ี 12  งบเงิน
อุดหนุน  งานการศึกษา  อุดหนุนส่วนราชการ  โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  658  คนๆ ละ 20 บาท  จ านวน  200 วัน  5  แห่ง  
แต่ในรายละเอียด มี  แค่  4  แห่ง  อยากทราบความถูกต้องครับ  ในรายละเอียดจ านวนนักเรียนวัด
โคกโพธิ์สถิต จ านวน  2400 คน  เป็นจ านวนท่ีผิดหรือเปล่าครับ   

ในหน้าท่ี  16  แผนงานเคหะและชุมชน  วัสดุเครื่องแต่งกาย   ไม่ทราบว่าซื้อให้ใครใช้ หรือ
ต้ังไว้ส าหรับใคร  ขอบคุณมากครับ    

 
นายฉัตรชัย  ช่อผกา 
   ส.อบต. หมู่ที่ 2 กราบเรียนประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผม 

นายฉัตรชัย  ช่อผกา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 2 งานบริหารงานคลัง 
หน้าท่ี 8  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ค่าจัดท าแผน
ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  กระผมเป็นหนึ่งคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาฯ  ซึ่งทราบดีว่าเงิน
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ในส่วนนี้ในแต่ละท่ีต้ังไว้  200,000.-บาทจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาหลายปีงบประมาณ  ใช้ จ่าย
ตามความเป็นจริงน้อยมาก  และโอนไปใช้ส่วนอื่น  จากท่ีผ่านมาได้ต้ังไว้ปีละ 200,000.- บาทแต่ใช้
จ่ายเกี่ยวกับจัดท าแผนท่ีภาษีน้อยมาก  ปีนี้ตั้งไว้ถึง  350,000.-บาท  อยากให้ช้ีแจงว่าน าไปใช้จ่าย
เกี่ยวกับแผนท่ีภาษีเรื่องใดบ้าง  รายละเอียดการใช้จ่าย  เพราะถ้าต้ังไว้จ านวนมากแต่ไม่ได้ใช้จริง เป็น
การลิดรอนค่าใช้ส่วนอื่นๆ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาต าบล  ขอบคุณมากครับ 

นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ          มีสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายรายละเอียดท่ีสงสัยหรือต้ังข้อสังเกต  ขอเชิญฝ่ายบริหาร

ช้ีแจงรายละเอียด    
 
นายประยงค์  จุลรัตน์  
นายก อบต.ก าโลน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผม 

นายประยงค์  จุลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ขอช้ีแจงค าอภิปรายของท่าน 
สมาชิกสภาท้ัง 3 ท่าน  เรื่อง ท่ีท่านสุธน  ฉะพงศ์ต้ังข้อสังเกตการตั้งจ่ายงบประมาณเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชว่าท าไมต้ังไว้  3  ท่ี  กระผมขอช้ีแจงว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน          
มี 3 กอง คือ ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  ซึ่งแต่ละกองจะมีสิทธิ์ในการเบิกจ่ายเงินเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนต าบลและเจ้าหน้าท่ีของแต่ละกอง  โดยแยกกันเบิกจ่ายตามกีฏาของแต่ละ
กองไป  เช่นส านักปลัด  เบิกจ่ายให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัด และเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักปลัด
ทุกคน  เป็นต้น  จึงมีความจ าเป็นต้องต้ังจ่ายรายการแยกตามส่วนราชการหรือกองนั้น ๆ 
  ท่านกฐิน  ปันผล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี  9  เรื่อง  
เกี่ยวกับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กสังกัด สพฐ.  มีข้อผิดพลาดตัวเลขท้ังเรื่องของจ านวนโรงเรียน  
ซึ่งตอนนี้วัดวังไทรได้ยุบแล้ว  เหลือ  4  โรงเรียน  และจ านวนเ ด็กของโรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์  
จ านวน  2400  คน  ตัวเลขผิดพลาด ท่ีถูกต้องคือ  240 คน  ให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องต่อไปครับ   
  เรื่องวัสดุเครื่องแต่งกายแผนงานเคหะและชุมชน  วัสดุเครื่องแต่งกายต้ังไว้ส าหรับ
คนงานจัดเก็บขยะ  ตามหนังสือท่ีเกี่ยวข้องรายละเอียดหน้าท่ี  16   

 
นางสาวช่ืนธิวา  อุปการ 
ผู้อ านวยการกองคลัง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ดิฉัน 

นางสาวช่ืนธิวา  อุปการ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  ขอช้ีแจงเรื่อง  ค่าจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  ปีท่ีผ่านมาเบิกจ่ายไม่มาก  แต่ปีนี้มีภาษีโรงเรือนเข้ามาจ านวนมาก  และจะ
ด าเนินการเดินหน้าการจัดท าแผนท่ีภาษีเต็มรูปแบบ  มีค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  เรื่องการขอคัดส าเนา  
การจ้างบุคคลเดินพื้น ท่ี  และประมาณการว่าจะมี ค่าใ ช้จ่าย ท่ีเกิดขึ้นตามจ านวนท่ี ต้ัง ไว้            
ขอบคุณมากค่ะ 
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นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ          ฝ่ายบริหารได้ขี้แจงค าอภิปรายแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ  

ไม่มี  ได้เปิดโอกาสให้อภิปรายแล้วต่อไปขอมติขั้นตอนการรับหลักการ  ท่านใดเห็นชอบหลักการร่าง
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประมาณ พ.ศ.  2562  กรุณายกมือโดยให้ท่าน
เลขาสภาฯ นับด้วยครับ เห็นชอบ  18  เสียง   ท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครับ  

 
   สรุป เห็นชอบ 18 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   

สรุป  สภา อบต. ได้เห็นชอบหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประมาณ พ.ศ.  2562   
 

เวลา  13.00 น. ต่อไปเป็นวาระเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายช่ือได้คน
เดียวต่อหนึ่งท่าน  และ สามารถรับรองผู้ท่ีถูกเสนอเป็นคณะกรรมการได้เพียงคนเดียว  ขอเชิญเสนอ
จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติได้ไม่น้อยกว่า 3 คน  แต่ไม่เกิน  7  คน  ขอเชิญท่านนิพนธ์  บุญขวัญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 10 

 
นายนิพนธ์  บุญขวัญ 
   ส.อบต. หมู่ที่ 10 กราบเรียนประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผม 

นายนิพนธ์  บุญขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 10  ขอเสนอ  3 คน 
ผู้รับรอง 
1. นายทิมาทร  ไชยบุญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 10 
2. นายกฐิน  ปันผล    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 9 

 
นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ  มีท่านอื่นเสนอเพิ่มเติมอีกไหมครับ    ไม่มีนะครับ  ขอมติ  ท่านใดเห็นชอบตามท่ี

ท่านนิพนธ์  บุญขวัญ  เสนอคณะกรรมการแปรญตัติ  จ านวน  3  ท่าน กรุณายกมือโดยให้ท่านเลขา
สภาฯ นับด้วยครับ เห็นชอบ  18 เสียง   ท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครับ  

 
   สรุป เห็นชอบ 18 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
 
 ต่อไปก็เป็นการเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  3  ท่าน  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  
เสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  1  ได้ครับ  ขอเชิญท่านนายนิพนธ์  บุญขวัญ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี  10 
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นายนิพนธ์  บุญขวัญ 
   ส.อบต. หมู่ที่ 10 กราบเรียนประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผม 

นายนิพนธ์  บุญขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ ท่ี 10  ขอเสนอ              
นายบุญยืน  ปานศรีนวล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 3 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนท่ี 1  ครับ 

ผู้รับรอง 
1. นายเสนอ  ตลึงพัฒน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 8 
2. นายพยอม  ผลปันทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 4 

 

นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ  มีท่านอื่นเสนอรายช่ือเพิ่มเติมของคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 อีกไหมครับ    

ไม่มีนะครับ  ขอมติ  ท่านใดเห็นชอบตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  
1  ท่าน ดังต่อไปนี้  

   คณะกรรมการคนที่ 1  นายบุญยืน  ปานศรีนวล    ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 
กรุณายกมือโดยให้ท่านเลขาสภาฯ นับด้วยครับ เห็นชอบ  18 เสียง   ท่านใดไม่ 

เห็นชอบ ไม่มีนะครับ  
   สรุป เห็นชอบ 18 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  2  ได้ครับ  ขอเชิญ
ท่านพยอม  ผลปันทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี  4 

 
นายพยอม  ผลปันทรัพย์ 
 ส.อบต. หมู่ที่ 4  กราบเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 

กระผมนายพยอม  ผลปันทรัพย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 4 ขอเสนอ 
นายสุธน  ฉะพงศ์ภพ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 8  เป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติคนท่ี 2  ครับ 

ผู้รับรอง 
1. นายสานน  ศรีแถลง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 6 
2. นางสาวลีลาวดี  สุชลจิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 9 
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นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ  มีท่านอื่นเสนอรายช่ือเพิ่มเติมของคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 อีกไหมครับ    

ไม่มีนะครับ  ขอมติ  ท่านใดเห็นชอบตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  
1  ท่าน ดังต่อไปนี้  

   คณะกรรมการคนที่ 2  นานสุธน  ฉะพงศ์ภพ  ส.อบต. หมู่ที่ 8 
 

กรุณายกมือโดยให้ท่านเลขาสภาฯ นับด้วยครับ เห็นชอบ  18  เสียง   ท่านใดไม่ 
เห็นชอบ ไม่มีนะครับ  

   สรุป เห็นชอบ 18 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  3  ได้ครับ  ขอเชิญ
ท่านทิมาทร ไชยบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี  10   

 
 

นายทิมาทร  ไชยบุญ 
 ส.อบต. หมู่ที่  10 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผม 

นายทิมาทร  ไชยบุญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 10 ขอเสนอ 
นายสุนทร  สุจรต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 12  เป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติคนท่ี 3   

ผู้รับรอง 
1. นายจีระพงศ์  รสก าจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 6 
2. นายชัยรัตน์  จินตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 12 

 
นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ  มีท่านอื่นเสนอรายช่ือเพิ่มเติมของคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี  3 อีกไหมครับ    

ไม่มีนะครับ  ขอมติ  ท่านใดเห็นชอบตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  
1  ท่าน ดังต่อไปนี้  

   คณะกรรมการคนที่ 3  นายสุนทร  สุจรต   ส.อบต. หมู่ที่ 12 
 

กรุณายกมือโดยให้ท่านเลขาสภาฯ นับด้วยครับ เห็นชอบ  18  เสียง   ท่านใดไม่ 
เห็นชอบ ไม่มี  

   สรุป เห็นชอบ 18 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
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