
 
ส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 

คร้ังที่ 2/๒๕62 
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
................................................ 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายอภิวัฒน ์         สุขส าราญ ประธานสภา อบต. อภิวัฒน ์ สุขส าราญ 
2 นายวุฒิ               พึ่งสังวรณ์ ส.อบต. ม.๑ วุฒ ิ พึ่งสังวรณ์ 
3 นายชาญยุทธ         ศรีสุวรรณ ส.อบต. ม.๑ ชาญยุทธ ศรีสุวรรณ 
4 นายทรงศักดิ์         พร้อมพิมพ ์ ส.อบต. ม.๓ ทรงศักดิ์ พร้อมพิมพ ์
5 นายวสันต์            ฮวดหอม ส.อบต. ม.๓ วสันต์ ฮวดหอม 
6 นางสาวสุจิต         ประทีปทอง ส.อบต. ม.๔ สุจิต ประทีปทอง 
7 นายน าชัย            ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต. ม.๔ น าชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ 
8 นายสมควร          บุญมีรอด ส.อบต. ม.๕ สมควร บุญมีรอด 
9 นายบุญลือ          เรือนเพ็ชร ส.อบต. ม.๖ บุญลือ เรือนเพ็ชร 

10 นายชลอ             แก้ววิชิต ส.อบต. ม.๖ ชลอ             แก้ววิชิต 
11 นายวิมล               นิ่มอนงค์ ส.อบต. ม.๘ วิมล นิ่มอนงค์ 
12 นายอดิเทพ           รัตนโชติชัยฤทธิ์ ส.อบต. ม.๙ อดิเทพ รัตนโชติชัยฤทธิ์ 
13 นายสิทธิชัย          เปล่ียนศาสตร์ ส.อบต. ม.๙ สิทธิชัย เปล่ียนศาสตร์ 
14 นายสุจินต์            พงษ์เพียร ส.อบต. ม.๑๐ สุจินต์ พงษ์เพียร 
15 นายวิทยา              คชาชัย ส.อบต. ม.๑๐ วิทยา คชาชัย 
16 นายจ าเป็น            แสงสว่าง ส.อบต. ม.๑1 จ าเป็น แสงสว่าง 
17 นางดารณี วงษ์จันทร ์ ส.อบต. ม.๑๒ ดารณี วงษ์จันทร ์
18 นายวิศิษฏ์             จันทร์ฉาย เลขานุการสภาฯ วิศิษฏ์ จันทร์ฉาย 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางวันเพญ็          สวนคง รองประธานสภา อบต. ลากิจ 
2 นายภูวิชพงศ์        ทวีสิงห์ ส.อบต. ม.๘ ลากิจ 
3 นายจ าลอง หนูทา ส.อบต. ม.๑๒ ลาป่วย 

 
ส าเนาถูกต้อง 

  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ)    /ผู้เข้าร่วมประชุม... 



~ 2 ~ 
  

f:\1.กิจการสภา+lpa\62กิจการสภา\4. สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2\5.62ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครัง้ท่ี 2-2562.docx 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายไพบูลย์         ยิ้มประเสริฐ นายก อบต. ไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
3 นางสาวพิมพ์จุฑา เบญจเจริญรัตน์ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พิมพ์จุฑา เบญจเจริญรัตน์ 

 
เร่ิมประชุม   เวลา ๐๙.๓๐  น. 
 เลขานุการสภา อบต.บางปลาม้า ให้สัญญาณในท่ีประชุม เมื่อสมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า   

ซึ่งมีอยู่จ านวน 20 คน ได้ลงช่ือเข้าร่วมประชุม 17 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 2 คน 
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภา อบต.บางปลาม้า ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

การประชุมสภา (สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.๒๕62) 
ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม            
พ.ศ.๒๕62 ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว มีผู้ใดประสงค์ขอแก้ไขถ้อยค ารายงานการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 หรือไม่            
ถ้าไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ  
- ผู้ใดรับรองรายงานการประชุมฯ โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่รับรองรายงานการประชุมฯ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 17  
 เห็นชอบ   16 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองด่วน 
นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องด่วนให้ท่ีประชุมได้พิจารณา ขอเชิญครับ 
- ไม่มี – 
 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระ... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง พิจารณา  
นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เร่ือง พิจารณา มีทั้งหมด 2 เร่ือง 
เร่ืองที่ 1 ญัตติ เร่ือง เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  
เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (พิจารณาในวาระท่ี 2 และ
วาระท่ี 3) ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 2 ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ แถลงผลของการ
พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายวุฒิ  พึ่งสังวรณ์ 
(ส.อบต.ม.1) 

ครับ ท่ี คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมร่วมกัน เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2562   
เวลา 09.30 น. ปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติแต่อย่างใด ท่ีประชุมจึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ 
ให้คงร่างข้อบัญญัติฯ เดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข้อ ๕๐ พร้อมนี้กระผมได้ท า
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอต่อประธานสภาฯ ไปแล้ว โดยให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า พิจารณา  ตามระเบียบวาระต่อไป 

นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เนื่องจากไม่มีผู้แปรญัตติ และคณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกัน โดยละเอียดแล้วเห็นว่าร่างข้อ 
บัญญัติฯ นี้ ได้ด าเนินการไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กระผมขอมติจากท่านสมาชิกสภาฯ    
ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบการพิจารณาแปรญัตติฯ ดังกล่าว และมีมติให้ผ่านในวาระท่ี 2 
หรือไม่ 
- ผู้ใดเห็นชอบและให้ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 2 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่เห็นชอบและให้ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 2 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 17  
 เห็นชอบ   16 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติเห็นชอบและให้ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 2 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง 

นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯหรือไม่ และก่อนท่ี 
จะลงมติ กระผมขอพักการประชุมสภาฯเป็นเวลา๒๐ นาที เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ              
ได้ปรึกษากันว่าจะมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ หรือไม่ โดยจะเริ่มประชุมอีกครั้ง  
เวลา 10.10 น. 

 

 

 

 

/นายอภิวัฒน์... 

  

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เริ่มประชุมเวลา ๑0.1๐ น. ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติว่าจะให้ตรา         
เป็นข้อบัญญัติฯหรือไม่ ตามท่ีกระผมได้พักการประชุมโดยให้ท่านสมาชิกได้ปรึกษากัน
พอสมควรแล้ว จึงขอมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯหรือไม่ 
- ผู้ใดเห็นชอบ  ให้ร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63      
ตราเป็นข้อบัญญัติฯ โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่เห็นชอบ  ให้ร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  
ตราเป็นข้อบัญญัติฯ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 17  
 เห็นชอบ   16 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63      
ตราเป็นข้อบัญญัติฯ ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง พิจารณา  
นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เร่ืองที่ 2 ญัตติ เร่ือง ขอกันเงิน  ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว ขอเชิญท่านปลัดฯ 
เลขานุการสภาฯ  ครับ 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2561 
 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี 
ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้อง
มีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
 เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
สองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงิน
จ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

 

 

 

 

/นายไพบูลย์... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

เร่ืองที่ 4  ญัตติ เร่ือง ขอกันเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ านวน 3 โครงการ/รายการ ดังนี้ 

กองช่าง  
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์) 

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี  
 หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า  เป็นเงินจ านวน  2,500,000 บาท 
ประเภทครุภัณฑ์อื่น 
2. เต้นท์        เป็นเงินจ านวน      100,000    บาท 

กองช่าง  
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 

ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
3. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1 จ านวน      585,000   บาท 

รวม 3 โครงการ/รายการ รวมเป็นเงนิท้ังส้ิน 3,185,800 บาท 
นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เนื่องจากใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้ว จึงขอให้สภาฯ พิจารณา ในกรณีดังกล่าว ซึ่งเป็นรายจ่าย
หมวดครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้อง         
ใช้จ่ายเงินจ านวนดังกล่าว จึงขอให้สภาฯ ลงมติอนุมัติกันเงินดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร มีสมาชิก
ท่านใดสอบถามในรายละเอียด ในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม             
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยครับ 
- ผู้ใดอนุมัติให้กันเงิน โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่อนุมัติให้กันเงิน โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 17  
 อนุมัติ   16 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติอนุมัติให้กันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน     
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง       

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอื่นๆ 
นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

สมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้สภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบหรือไม่ เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

 เร่ืองประชาสัมพันธ์ เร่ืองที่ 1 การก าจัดวัชพืชในล าน้ า องค์การบริหารส่วนต าบล
บางปลาม้า ได้เนินการโดยใช้รถ Makro จ านวน 2 คัน ตักเอาขยะออกในสายน้ าหลัก             
สายต าบลทับตีเหล็ก ดอนบ้าน ถึง เขตต าบลวัดดาว และสายท่ี 2 บริเวณสันดอน เรียบร้อย
แล้ว แต่ในส่วนสายหมู่ท่ี 8 บ้านสวนหงส์ ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากรถเข้าไม่ได้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จึงได้ด าเนินการประสานให้โยธาธิการฯ ด าเนินการ
ต่อไป 

/ เรื่องท่ี 2... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

เรื่องท่ี 2 เมื่อวานได้รับการประสานจากก านันนุช ต าบลบ้านแหลม ว่า ในวันจันทร์ท่ี 26 
สิงหาคม 2562 ส.ส.สรชัด สุจิตต์ จะมาแจกของให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
บางปลาม้า และมาเยี่ยมเพื่อนสมาชกองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จึงขอเชิญเพื่อน
สมาชิกฯ ทุกท่านด้วยครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ - 
นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้สภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบหรือไม่เชิญครับ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
สภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2/๒๕62 และขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้สละเวลามาร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บัดนี้ 

ปิดประชุม เวลา  ๑0.4๐  น. 
 

********************* 
 
 
 

ลงช่ือ ......................................................................  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายวิศิษฏ์    จันทร์ฉาย) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 

 
ลงช่ือ ......................................................................  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

(นายอภิวัฒน์    สุขส าราญ  ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2562 

ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 
จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

ลงช่ือ.......................................................... ประธานกรรมการ 
(นายชลอ   แก้ววิชิต) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... กรรมการ 
(นายวิมล   นิ่มอนงค์) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... เลขานุการ/กรรมการ 
(นายสมควร   บุญมีรอด) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 5  

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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ลงช่ือ   วิศิษฏ์    จันทร์ฉาย   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายวิศิษฏ์    จันทร์ฉาย) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 
 
 

ลงช่ือ         อภิวัฒน์    สุขส าราญ   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
(นายอภิวัฒน์    สุขส าราญ  ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2562 
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

ลงช่ือ    ชะลอ  แก้ววิชิต ประธานกรรมการ 
(นายชลอ   แก้ววิชิต) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
 
 
 

ลงช่ือ    วิมล  นิ่มอนงค์  กรรมการ 
(นายวิมล   นิ่มอนงค์) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
 
 
 

ลงช่ือ  สมควร  บุญมีรอด เลขานุการ/กรรมการ 
(นายสมควร   บุญมีรอด) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 5 
 

 

ส าเนาถูกต้อง 
  


