
-ส ำเนำ- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย 

สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 
วันจันทร์ที่  26  สิงหาคม  2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ 

ที่ 
ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ ประธานสภาฯ ชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์  
2 นายวิจิตร  ลับไพร ี รองประธานสภาฯ วิจิตร  ลับไพร ี  
3 นายศักดิ์ชัย  อาจหาญ สมาชิก อบต. หมู่ 1 ศักดิ์ชัย  อาจหาญ  
4 นายบุญเลิศ  พันธ์ุพวง สมาชิก อบต.หมู่ 1 บุญเลิศ  พันธ์ุพวง  
5 นายปฐม  ละว้า สมาชิก อบต. หมู่ 2 ปฐม  ละว้า  
6 นางศศิพร  กุลชยวณัฐ สมาชิก อบต. หมู่ 2 ศศิพร  กุลชยวณัฐ  
7 นายกุญทณ  รุ่งสว่าง สมาชิก อบต.หมู่ 3 กุญทณ  รุ่งสว่าง  
8 นายจรินทร์  ฟักข า สมาชิก อบต. หมู่ 4 จรินทร์  ฟักข า  
9 นายประพันธ์  เหมือนเขียว สมาชิก อบต. หมู่ 4 ประพันธ์  เหมือนเขียว  
10 นายรัฐพงษ์  โรจน์พวง สมาชิก อบต. หมู่ 5 รัฐพงษ์  โรจน์พวง  
11 นายบุญชัย  หอชะเอม สมาชิก อบต. หมู่ 7 บุญชัย  หอชะเอม  
12 นายศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล สมาชิก อบต. หมู่ 7 ศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล  
13 นายบรรพต  จินมิน สมาชิก อบต. หมู่ 8 บรรพต  จินมิน  
14 นายสมศักดิ์  เหมอืนครุฑ สมาชิก อบต. หมู่ 8 สมศักดิ์  เหมือนครุฑ  
15 นายสุพิศ   สืบอินทร ์ สมาชิก อบต. หมู่ 9 สุพิศ   สืบอินทร ์  
16 นายจรูญ  คงด ี สมาชิก อบต. หมู่ 9 จรูญ  คงด ี  
17 น.ส.ดาวสวรรค์ กาญจนสิงโต สมาชิก อบต. หมู่ 10 ดาวสวรรค์  กาญจนสิงโต  
18 นายธงชัย  ช่ืนชวน สมาชิก อบต. หมู่ 10 ธงชัย  ช่ืนชวน  
19 นายสุภาพ  รู้ระวัง สมาชิก อบต. หมู่ 11 สุภาพ  รู้ระวัง  
20 นายสุรินทร์  รุ่งสว่าง สมาชิก อบต. หมู่ 11 สุรินทร์  รุ่งสว่าง  
21 นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง เลขานุการสภาฯ แผน  ยิ้มใหญ่หลวง  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ 

ที่ 
ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายปราโมทย์  กิ่งทัพหลวง ส.อบต.หมู่ 5 ปราโมทย์  กิ่งทัพหลวง  
2 นายวันชัย  ตันตระวานิชย์ ส.อบต.หมู่ 6 วันชัย  ตันตระวานิชย์  
3 นายเปี๊ยก  วันเจริญสุข ส.อบต.หมู่ 12 เปี๊ยก  วันเจริญสุข  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ 

ที่ 
ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายสนอง  วิเศษสิงห ์ นายก อบต. สนอง  วิเศษสิงห ์  
2 นายเผด็จ  เช้ือทอง รองนายก อบต. เผดจ็  เช้ือทอง  
3 นายสุมิต  ค้ิววงศ์งาม รองนายก อบต. สุมิต  ค้ิววงศ์งาม  
4 นางนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน ์ ปลัด อบต. นวรัตน์ รังสีชุติพฒัน ์  
5 นางณัฐศิกา  สาริด ี เจ้าพนักงานธุรการ ณัฐศิกา  สาริดี  
6 นางมนต์กวี  เลียงผา นักพัฒนาชุมชน มนต์กวี  เลียงผา  
7 น.ส.นภาพร  สรณะพิบลูย ์ นักทรัพยากรบุคคล นภาพร  สรณะพิบลูย ์  
8 นายจักรพงษ์  คงเกต ุ นักวิเคราะห์ฯ จักรพงษ์  คงเกต ุ  
9 น.ส.แคทรียา  สมานทรพัย ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ แคทรียา  สมานทรพัย ์  
10 น.ส.ศุภิสรา  บุญนิ่ม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ศุภิสรา  บุญนิ่ม  
11 นางศริณยา  โพธ์ิบอน นักวิชาการคลัง ศริณยา  โพธ์ิบอน  
12 นางอารรีัตน์  ถาใหม่ นักวิชาการเงินและบญัชี อารีรัตน์  ถาใหม ่  
13 นางเฉลมิศรี  ไข่สิงหท์อง เจ้าหน้าที่การเงิน เฉลิมศรี  ไข่สิงห์ทอง  
14 น.ส.วรางคณา  บัวซ้อน เจ้าพนักงานพสัด ุ วรางคณา  บัวซ้อน  
15 น.ส.กิง่ดาว  แซ่เฮง นักวิชาการจัดเก็บ กิ่งดาว  แซ่เฮง  
16 น.ส.ศศิธร  กุญชร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ศศิธร  กุญชร  
17 นายโกวิทย์  เหมือนอ่ า นายช่างโยธา โกวิทย์  เหมือนอ่ า  
18 น.ส.จรสัศรี อมรสริิพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ จรสัศรี อมรสริิพงษ์  
19 นายสุพล  วิเศษสิงห ์ เจ้าหน้าที ่ สุพล  วิเศษสิงห ์  

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายทนงศักดิ์  บัวซ้อน เลขานุการนายกฯ ทนงศักดิ์  บัวซ้อน  
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เริ่มประชุม เวลา  10.00  น. 
  เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้วมสีมาชิกสภาฯ มาประชุมจ านวน 18 คน เกินกึ่งหนึ่ง                     
นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิด
การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ 1.1 เรื่อง ขออนุญาตขยายเวลาประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลบ่อพลอย 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562  
    เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 
     ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่พลอย ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ
    ประจ าปี สมัยที่ 3 ไว้ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562 แต่เนื่องจากเรา
    พิจารณาร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563  
    ไม่แล้วเสร็จ จึงจ าเป็นต้องขอขยายเวลา เพื่อพจิารณาร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง  อ่านประกาศอ าเภอบอ่พลอย เรื่อง ขอขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ 
เลขานุการสภาฯ   สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 
 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

   2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2562 

    
นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ ตามเอกสารรายงานการประชุมครัง้ที่แล้วที่เจ้าหน้าที่ได้ส าเนาแจกให้กบัสมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ  อบต.ไปแล้ว นั้น 
  - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบเนื้อหารับรองรายงาน

 การประชุมเบื้องต้นไปแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายละเอียดการ
 ประชุมอกีครั้งก่อนจะขอมติทีป่ระชุมในการรับรองรายงานการประชุมว่ามีอะไร
 ที่จะต้อง แก้ไขเพิ่มเติม สมาชิกท่านใดมีอะไรทีจ่ะแก้ไขเพิม่เติม ถ้าไมม่ีผมจะขอ
 รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แล้วสมาชิกท่านใดเห็นชอบการรบัรองรายงาน
 การประชุมครัง้ที่แล้วขอให้ท่านยกมือด้วยครับ 
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ที่ประชุม  ได้ตรวจทบทวนรายละเอียดรายงานการประชุม ,ไม่มีการแก้ไข มีมติ ดังนี้ 
  รับรองรายงานการประชุม จ านวน   18  เสียง 
  ไม่รับรอง   จ านวน    -    เสียง 
  งดออกเสียง   จ านวน    -    เสียง 
    ลาการประชุม   จ านวน    3   คน 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ 3.1 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ   งบประมาณ  พ.ศ.2563 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) 
    ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย สมัยสามัญ  
    สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาร่าง
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 ข้ัน
    รับหลักการและในวันดังกล่าวที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ 
    พร้อมกับได้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 ท่าน โดยก าหนด
    รับค าแปรญัตติตั้งแต่ วันที่  9 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 – 17.00 น.  
    วันที่  13 – 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.00  -17.00 น. และวันที่ 
    15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น.  ณ ห้องประชุมสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 ข้อ 49 ข้อ 50 และข้อ 110 
     คณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีการประชุมร่วมกันพิจารณาร่าง 

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 

    15 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การ

    บริหารส่วนต าบลบ่อพลอย  

     คณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

    งบประมาณ พ.ศ.2563 ได้มารับค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 

    เวลา 15.00 – 17.00   น. วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 -

    17.00 น. และวันที่  15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 14.00 น.         

    ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบอ่พลอย ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมาย่ืน

    เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ

    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คงร่างเดิมต่อสภา

    องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย  
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นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานสรุปผลการแปรญัตติต่อสภาฯ แล้วนั้น 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมฯ  สมาชิก

    ท่านใดเห็นชอบในวาระที่  2 ให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม    จ านวน   18   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   จ านวน    -    เสียง 
  งดออกเสียง   จ านวน    -    เสียง 
    ลาการประชุม   จ านวน    3   คน 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ 3.2 เรื่องการพิจารณารา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
ประธานสภาฯ   งบประมาณ  พ.ศ.2563 (วาระที่ 3 ขั้นลงมติ) 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

    ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการ

    อภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผล

    สมควรในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่าจะให้ตราเป็น

    ข้อบัญญัติหรือไม่ 

     ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โปรดยกมือ  
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ.2563      จ านวน   18   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน    -    เสียง 
  งดออกเสียง จ านวน    -    เสียง 
    ลาการประชุม จ านวน    3   คน 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ.2563 ให้นายอ าเภอบ่อพลอยพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้
    เป็นข้อบัญญัติฯต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ 3.3 เรื่อง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ.2562    
    ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงรายละเอียด 
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นายจักรพงษ์  คงเกตุ  เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯและ สมาชิกสภา อบต.
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ทุกท่าน  เนื่องจากในรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ.2562 มีการเพิ่มเติม จึงจ าเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง     
    ค าช้ีแจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 
    จึงขอช้ีแจงรายละเอียดดังนี้ 
    แผนงาน  -อุตสาหกรรมและการโยธา 

    งาน  -งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

    งบ  -งบลงทุน 

    หมวดรายจ่าย -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ประเภทรายจ่าย -อาคารต่างๆ  
    โครงการ -โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 7 (บ้านตะวัน)  
    งบประมาณ -300,000 บาท 

    ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

    ข้อความเดิม 

    - จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 (บ้านตะวัน) ขนาดกว้าง 
    6X8 ม. รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 48 ตรม. ตามแบบแปลนขององค์การ
    บริหารส่วนต าบลบ่อพลอย ที่ 2/2562  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี พ.ศ. 2561  
    ถึง 2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 12 ล าดับที่ 1 (กองช่าง)
    ข้อความใหม่ 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 (บ้านตะวัน) ขนาดกว้าง 
    6X8 ม. รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 48 ตรม. พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ 
    แบบติดผนังขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง ตามแบบแปลนขององค์การ
    บริหารส่วนต าบลบ่อพลอย ที่ 2/2562  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี พ.ศ.2561 ถึง 
    2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 12 ล าดับที่ 1 (กองช่าง) 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มานั้น มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือ
    เพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม    ไม่มี 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการยกมือ 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ จ านวน   18   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน    -    เสียง 
  งดออกเสียง จ านวน    -    เสียง 
    ลาการประชุม จ านวน    3   คน 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ 4.1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้น าท้องถิ่น
ประธานสภาฯ   พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 

นายสนอง  วิเศษสิงห์  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย จะจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
นายก อบต.    เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้น าท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง   
    ในวันที่ 18-21 กันยายน 2562  ณ จังหวัดภูเก็ต โดยศึกษาดูงานด้านบริหาร
    จัดการที่ดี , ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์
    ต่อองค์กร เพื่อน ามาพัฒนาบุคลากร  องค์กรพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์ต่อ 
    ประชาชนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม    ไม่มี 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันน้ีกระผมขอปิดประชุม 

ประธานสภาฯ  

     

    ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 
 
 

      (ลงช่ือ)    แผน   ยิ้มใหญ่หลวงลวง   ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายแผน   ยิ้มใหญ่หลวง) 
           เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย 
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 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย เรียบร้อยแล้ว 
 

     (ลงช่ือ) ดดาวสวรรค์  กาญจนสิงโตา   ประธานกรรมการฯ 
         (นางสาวดาวสวรรค์  กาญจนสิงโต) 
      สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย หมู่ที่ 10 
 

     (ลงช่ือ)   ศศิพร  กุลชยวนัฐ     กรรมการ 
              (นางศศิพร  กุลชยวนัฐ) 
       สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย หมูท่ี่ 2 
 

     (ลงช่ือ)  ศุศุภชัย  จงวัฒนาไพศาลภ กรรมการ 
             (นายศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล) 
       สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย หมูท่ี่ 7 
 
 
  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย สมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2562 
 
     (ลงช่ือ)   ชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 


