
-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย 

สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันที่  24  สิงหาคม  2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโรงอาหารโรงเรียนผูสู้งอายุ(หอ้งประชุมช่ัวคราว) 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ลำดับ 

ที่ 
ช่ือ -สกุล ตำแหน่ง 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  ฟักขำ สมาชิก อบต. หมู่ 4 จรินทร์  ฟักขำ  
9 นายประพันธ์  เหมือนเขียว สมาชิก อบต. หมู่ 4 ประพันธ์  เหมือนเขียว  

10 นายรัฐพงษ์ โรจน์พวง สมาชิก อบต. หมู่ 5 รัฐพงษ์ โรจน์พวง  
11 นายปราโมทย์  กิ่งทัพหลวง สมาชิก อบต. หมู่ 5 ปราโมทย์  กิ่งทัพหลวง  
12 นายวันชัย  ตันตระวานิชย์ สมาชิก อบต. หมู่ 6 วันชัย  ตันตระวานิชย์  
13 นายบุญชัย  หอชะเอม สมาชิก อบต. หมู่ 7 บุญชัย  หอชะเอม  
14 นายศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล สมาชิก อบต. หมู่ 7 ศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล  
15 นายบรรพต  จินมิน สมาชิก อบต. หมู่ 8 บรรพต  จินมิน  
16 นายสมศักดิ์  เหมอืนครุฑ สมาชิก อบต. หมู่ 8 สมศักดิ์  เหมือนครุฑ  
17 นายจรูญ คงด ี สมาชิก อบต. หมู่ 9 จรูญ คงด ี  
18 นายสุพิศ   สืบอินทร ์ สมาชิก อบต. หมู่ 9 สุพิศ   สืบอินทร ์  
19 นายธงชัย  ช่ืนชวน สมาชิก อบต. หมู่ 10 ธงชัย  ช่ืนชวน  
20 น.ส.ดาวสวรรค์ กาญจนสิงโต สมาชิก อบต. หมู่ 10 ดาวสวรรค์ กาญจนสิงโต  
21 นายสุภาพ  รู้ระวัง สมาชิก อบต. หมู่ 11 สุภาพ  รู้ระวัง  
22 นายสุรินทร์  รุ่งสว่าง สมาชิก อบต. หมู่ 11 สุรินทร์  รุ่งสว่าง  
23 นายเปี๊ยก  วันเจริญสุข สมาชิก อบต. หมู่ 12 เปี๊ยก  วันเจริญสุข  
24 นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง เลขานุการสภาฯ แผน  ยิ้มใหญ่หลวง  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ 

ที่ 
ช่ือ -สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายสนอง  วิเศษสิงห ์ นายก อบต . สนอง  วิเศษสิงห ์  
2 นายเผด็จ  เช้ือทอง รองนายก อบต . เผดจ็  เช้ือทอง  
3 นายสุมิต  ค้ิววงศ์งาม รองนายก อบต . สุมิต  ค้ิววงศ์งาม  
4 นายทนงศักดิ์ บัวซ้อน เลขานุการนายกฯ ทนงศักดิ์ บัวซ้อน  
5 นางนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน ์ ปลัด อบต . นวรัตน์ รังสีชุติพฒัน ์  
6 นายบัญชา ดะวิบูลย ์ หัวหน้าสำนักปลัด บัญชา ดะวิบูลย ์  
7 นายโกวิทย์  เหมือนอ่ำ นายช่างโยธา โกวิทย์  เหมือนอ่ำ  
8 นางมนต์กวี  เลียงผา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ มนต์กวี  เลียงผา  
9 นางณัฐศิกา  สาริด ี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ณัฐศิกา  สาริดี  

10 น.ส.นันทวัน จันทรส์อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ 

นันทวัน จันทรส์อน  

11 น.ส.ศิวภรณ์ พรวิศณุกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศิวภรณ์ พรวิศณุกูล  
12 น.ส.ปุณญมาศ โพธ์ิทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปุณญมาศ โพธ์ิทอง  
13 นางศริณยา โพธ์ิบอน นักวิชาการคลังชำนาญการ ศริณยา โพธ์ิบอน  
14 นางอารรีัตน์  ถาใหม่ นักวิชาการเงินและบญัชี 

ชำนาญการ 
อารีรัตน์  ถาใหม ่  

15 น.ส.กิง่ดาว  แซ่เฮง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
ชำนาญการ 

กิ่งดาว  แซ่เฮง  

16 น.ส.วรางคณา บัวซ้อน เจ้าพนักงานพสัดุชำนาญงาน วรางคณา บัวซ้อน  
17 นางเฉลมิศรี  ไข่สิงหท์อง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เฉลิมศรี  ไข่สิงห์ทอง  
18 น.ส.จรสัศรี อมรสริิพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จรสัศรี อมรสริิพงศ์  

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ 
ที่ 

ช่ือ -สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 น.ส.จริยา ช่ืนชมน้อย ผอ.กองคลงั จริยา ช่ืนชมน้อย  
2 นายอัครเดช รัตนวรรณ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยชำนาญงาน 
อัครเดช รัตนวรรณ  

 

 

 

 



-3- 

เริ่มประชุม เวลา  10.00  น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันและดำเนินการประชุมฯ  ตามระเบียบ
วาระต่อไป 
นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง  อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื ่อง เรียกประชุม
เลขานุการสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 คร ั ้งท ี ่  2 
    ประจำปี 2564  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2564  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์  ไม่มี 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
   2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 

    สมัยสามัญที ่ 3 ครั ้งที ่ 2 ประจำปี 2564 เมื ่อวันที ่  13  สิงหาคม        
    พ.ศ. 2564 
นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้มีการประชุมสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ  บริหารส่วนตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 

 เม ื ่อวันที ่ 13 ส ิงหาคม 2564 ณ บริเวณโรงอาหารโรงเรียนผู ้ส ูงอายุ       
 (ห้องประชุมชั่วคราว) ซึ่งเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้แจก
 ให้สมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
 ได้ตรวจรายงานการประชุมด้วย หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไข
 เพิ่มเติมก็ขอเชิญเสนอต่อที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 
 เพื่อขอมติให้แก้ไขเพิ่มเติม 

ที่ประชุม  ได้ตรวจทบทวนรายละเอียดรายงานการประชุม ,ไม่มีการแก้ไข  
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ หากไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมกระผมขอมติที ่ประชุมรับรอง
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564        
    เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564  
มติที่ประชุม  รับรอง  จำนวน   21  เสียง 
  ไม่รับรอง จำนวน    -    เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน    3    เสียง(ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 
    ลาการประชุม จำนวน    -   คน 

ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ท่ีคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว 
    4.1 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ  พ.ศ.2565 (วาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ) 
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นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยได้ม ีมติเห ็นชอบ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    ในขั้นรับหลักการ ในวาระที่ 1 เมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2564 ซึ่งในวันนี้เป็น
    การพิจารณาในวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ และวาระที่ 3 ข้ันลงมติ ต่อไปในวาระ 
    ที่ 2 แปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
    ท้องถ่ิน พ.ศ.2547 หมวด 3  
     ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง
    ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและ
    บันทึกความเห็นย่ืนต่อประธานสภาท้องถ่ิน รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า
    ได้มีหรือ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
    คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวน
    ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้
    ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ ่นไม่น้อยกว่ายี่ส ิบสี่
    ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
     ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที ่ 2  ให้ปรึกษาเรียง
    ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที ่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
    เท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติเป้นอย่างอื่น 
     ถ้าที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วย 
    กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลง 
    ญัตตินั้นอีก ขอเชิญนายบุญชัย หอชะเอม ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
    ช้ีแจงต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายบุญชัย  หอชะเอม  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย , คณะผู ้บริหารฯ , 
ประธานกรรมการแปรญัตติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ขอรายงานต่อสภาฯ ดังนี้ 
    - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้กำหนดระยะเวลาพิจารณา
    คำแปรญัตติ รวม  26 ช่ัวโมง โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
    ต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และวันที่ 16,17,18 
    สิงหาคม 2564 (เวลา 08.00-17.00 น.) ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ (ห้องประชุม
    ช่ัวคราว) นั้น 
     คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาแปรญัตติตามที่ได้รับมอบหมาย
    จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
    ประกอบไปด้วย 
    1.นายบุญชัย  หอชะเอม  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7   ประธานกรรมการ 
    2.นายเปี๊ยก  วันเจริญสุข   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 กรรมการ 
    3.นายศักดิ์ชัย  อาจหาญ   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1   กรรมการ 
    4.นายธงชัย  ช่ืนชวน  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 กรรมการ 
    5.นายจรินทร์ ฟักขำ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4   กรรมการ/เลขานุการ 
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    เพื่อตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    และรับเรื่องขอแปรญตัติจากสมาชิกสภา อบต.บ่อพลอย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 – 17.30 น. ไม่มีสมาชิกสภา อบต.
    ยื่นเรื่องขอแปรญัตติ 
    วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ไม่มีสมาชิกสภา อบต.
    ยื่นเรื่องขอแปรญัตติ 
    วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ไม่มีสมาชิกสภา อบต.
    ยื่นเรื่องขอแปรญัตติ 
    วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ไม่มีสมาชิกสภา อบต.
    ยื่นเรื่องขอแปรญัตติ 
    คณะกรรมการฯ ได้ประชุม เพื ่อพิจารณาและแปรญัตติในร่างข้อบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 19 สิงหาคม 
    2564 เวลา 09.00 น.  ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ(ห้องประชุมชั่วคราว  ได้เชิญ
    คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องมาให้รายละเอียดประกอบผลการ
    พิจารณา และผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ      
    มีมติให้คงร่างเดิมไว้ตามหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ทุกประการ 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2565 เสนอต่อสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลบ่อพลอยต่อไป 
    (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้วนั้น)  
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ หากไม่มีท่านใดจะซักถาม  จึงขอมติที ่ประชุมเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านวาระที่ 2 
    (ข้ันแปรญัตติ) โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   เห ็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตติ)  
  เห็นชอบ จำนวน   21  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จำนวน    -    เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน    3    เสียง(ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 
    ลาการประชุม จำนวน    -   คน 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
    5.1 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ  พ.ศ.2565 (วาระที่ 3 ข้ันลงมติ) 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ เม ื ่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 2 แล้ว ต่อไป 
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    ขอให้พิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ
    ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ.2547  
     ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายเว้น
    แต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุสมควร 
     ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
    ข้อบัญญัติหรือไม่ 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วนั้น 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพัน หากไม่มีผู้ใดอภิปรายผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบญัญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565  
  เห็นชอบ จำนวน   21  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จำนวน    -    เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน    3    เสียง(ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 
    ลาการประชุม จำนวน    -   คน 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ เมื ่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยมีมติ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว ขั ้นตอนต่อไป
    กระผมจะนำร่างข ้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ         
    พ.ศ.2565 เสนอให้นายอำเภอบ่อพลอยเพื่อพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้
    ต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มีข้อเสนอ 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ หากไม่มีผู้ใดประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก กระผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ   และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
 
ปิดประชุมเวลา 12.10 น. 
 
       (ลงช่ือ)  แผน   ยิ้มใหญ่หลวง   ผู้จดบันทกึรายงานการประชุม 
              (นายแผน   ยิ้มใหญ่หลวง) 
           เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย 
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 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย เรียบร้อยแล้ว 
 

             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

    (ลงช่ือ)  ดา    ดาวสวรรค์  กาญจนสิงโตว  
       (นางสาวดาวสวรรค์  กาญจนสิงโต) 
                     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

       (ลงช่ือ)   ศศิพร  กุลชยวนัฐ       (ลงช่ือ)  ศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล 
                      (นางศศิพร  กุลชยวนัฐ)      (นายศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล) 
           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2564 วันที่  13  สิงหาคม 2564  
ในการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลบอ่พลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564           วันที่ 
24 สิงหาคม 2564  
 
 
     (ลงช่ือ) ชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ธ์ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 
 
 
 
 

 


