
 รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  

สมัยสามัญที่ 1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
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นายโชคชัย     สีห์ประเสริฐ 
นายสุทธิสาร   ซื่อสัตย์ 
นายอภิชาต    พุทธสอน 
นางจงจิต       ชูเมือง 
นายจ้อย        นวนส าลี 
นางสุกัลยา     สุทธานันท์ 
นายสรศักดิ์    ศรีตระกูล  
นางเรณู        เหล็กจาน 
นายอ านาจ    ทัพเนตร  
นายปัญญา     พากเพียรทรัพย์ 
นางอารีย์       แจ่มเจริญ 
นายทศพล     เหมือนพิทักษ์ 
จ.ส.อ.สมสกุล  ยูปานนท์ 
นายบ ารุง       กลิ่นหอม  
นายชูชีพ        ร่มโพธิ์แก้ว 
จ.ส.อ.ดิเรก     เจือจาน  
นายสมชาติ     ทองเฟ่ือง 
นางสุจิรา       นรินทร์วงษ ์
นายวิรัช        แก้วสีหาวงษ์ 
น.อ.ไพฑูรย์    มาลาศรี 
นายสุรศักดิ์    จักสาน 
นายณรงค์      คล้ายเขียว 
นางอัญชลี     ค าศิริ 
นายปราโมทย์ เนียรมงคล 
นายปรีชา      คนหลัก 
นายโกเมฆ     ประสิทธิ์พันธุ์ 
นายชาญ       สุขคง 
นายบุญสืบ    ตันสงวน 
นายวงศ์ธวัช   สาวาปี 
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ผู้ไม่มาประชุม 

ชื่อ –สกุล        ต าแหน่ง            หมายเหตุ 
1. นางประพิศ    จันณรงค ์  สมาชิก อบต.ม.1    ขาด 
2. นายบุญเชาว   ปัณเขต  สมาชิก อบต.ม.2   ลา 
3. นายกมล        วัลลานนท ์  สมาชิก อบต.ม.3   ขาด 
4. ร.ต.วิชิต         ค าเวียงจันทร์   สมาชิก อบต.ม.3   ลา 
5. นายพงษ์ศักดิ์   เหมือนพิทักษ์  สมาชิก อบต.ม.9   ลา 
6. นางศลิษา       มากสาคร  สมาชิก อบต.ม.13  ลา 
7. ร.ต.ส าเร็จ   เวชกามา   สมาชิก อบต.ม.14  ลา    
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ชื่อ – สกุล         ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ 
1. นายปัญญา     บ ารุงวัด  นายกอบต.บ้านพระ  ปัญญา     บ ารุงวัด  
2. นายศิวาภณ            ศรีกสิกิจ  รองนายก อบต.บ้านพระ  ศิวาภณ    ศรีกสิกิจ 
3. นางประคอง  บุญฤทธิการ รองนายก อบต.บ้านพระ  ประคอง     บุญฤทธิการ 
4. นางปทุมพร             โอภาสวัฒนา นักพัฒนาชุมชน   ปทุมพร     โอภาสวัฒนา 
5. นางอ าไพวรรณ วรรณโชต ิ หัวหน้าส านักปลัด  อ าไพวรรณ วรรณโชติ 
6. นางอ้อย                 ปั้นบัว  จพง.ธุรการ   อ้อย          ปั้นบัว 
7. นางสาวพนัชกร        กลิ่นมะลิ  ผช.จพง.ธุรการ   พนัชกร      กลิ่นมะลิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

สมัยสามัญที ่1/2563 วันที ่ 14 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ  ผมขอแจ้งเรื่องการลาของสมาชิกดังนี้ นายบุญเชาว  ปัณเขต, ร.ต.วิชิต  ค าเวียงจันทร์,  

(ประธานสภาฯ)   นายพงษ์ศักดิ์  เหมือนพิทักษ์, นางศลิษา  มากสาคร, ร.ต.ส าเร็จ  เวชกามา ครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
นายปัญญา บ ารุงวัด ขอขอบคุณประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรม 

(นายก อบต.บ้านพระ) ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 

2562  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2/2562 วันที่ 24 ธ.ค.62 
(ประธานสภาฯ)        มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ  
นายปัญญา พากเพียรทรัพย์  ผมขอแก้ไขรายชื่อผู้ไม่มาประชุม นายพงษ์ศักดิ์ และนายทศพล จากสมาชิกสภาฯหมู่ 8  
(ส.อบต.ม.8)  เป็นสมาชิกสภาฯหมู่ 9 ครับ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ)   

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2/2562 เมื่อวันที่  24 ธ.ค.62       
เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2564  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ  ผมขอน าเรียนสมาชิกเรื่องก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2564  

(ประธานสภาฯ)  ว่าสภาฯจะก าหนดสมัยประชุมสามัญกี่สมัย ไม่น้อยกว่า 2 สมัยและไม่เกิน 4 สมัย 

นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว ผมขอเสนอให้ก าหนดไว้ตามเดิมคือ 4 สมัย ห้วงเวลาเดิมครับ     

(สมาชิก อบต.หมู่ 11)  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 เป็น 4 สมัย 

(ประธานสภาฯ)  สมัยสามัญท่ี 1 เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 กุมภาพันธ์ 2564  

  สมัยสามัญท่ี 2 เริ่ม 1 เมษายน 2564 - 15 เมษายน 2564  

  สมัยสามัญท่ี 3 เริ่ม 1 มิถุนายน 2564 - 15 มิถุนายน 2564 

/สมัยสามัญท่ี 4... 
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  สมัยสามัญท่ี 4 เริ่ม 1 สิงหาคม 2564 - 15 สิงหาคม 2564   

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีใครจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้เห็นความชอบด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ)   

มติที่ประชุม  มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี)  

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ ใครจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ครับ เชิญท่านชูชีพ ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว สอบถามเรื่องโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 ครับ ได้ด าเนินการหรือยัง 

(ส.อบต.ม.11)  โครงการของ ม.11 เปิดทางลูกรังเลียบคลองหนองหวาย หนองจอกซอย 3 ระยะทาง 

  ประมาณ 80 ม. ขอให้ด าเนินการก่อนหน้าฝน ถ้าหน้าฝนแล้วจะด าเนินล าบากครับ     

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ ขอเชิญท่านนายกชี้แจง ครับ 

(ประธานสภาฯ)  

นายปัญญา บ ารุงวัด  โครงการในข้อบัญญัติ ปี 2563 ก าลังด าเนินการอยู่ครับ  

(นายก อบต.บ้านพระ) 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ ใครจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ครับ เชิญท่านปรีชา ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายปรีชา  คนหลัก  สอบถามเรื่องกล้องวงจรปิด และเครื่องไมโครโฟน ขอให้ฝ่ายบริหารแก้ไขด้วยครับ 

(ส.อบต.17) 

นายปัญญา บ ารุงวัด  โครงการในข้อบัญญัติ ปี 2563 เรื่องกล้องวงจรปิด บ่อบาดาล ถนน ที่ได้เข้าสภาฯ 

(นายก อบต.บ้านพระ) ก าลังด าเนินการอยู่ครับ และเรื่องไมโครโฟนจะด าเนินการแก้ไขให้ครับ 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ ใครจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ครับ เชิญท่านทศพล ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายทศพล เหมือนพิทักษ์ สอบถามเรื่องทางสาธารณะที่ลุกล้ าเข้าไป ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ ก่อนหน้านั้น  

(ส.อบต.ม.9)  ได้ร้องเรียนไปแล้ว ซ่ึงในวันที่ 12 ต.ค.2559 ช่างรัดวัดได้ออกมาสอบเขต 13 ม.ค.60  

 สนง.ที่ดินได้มีหนังสือรับรอง ตามท่ีได้สอบเขตไปแล้ว ต่อมาเจ้าของที่ข้างเคียงทาง 

 สาธารณะได้ก่อสร้างรั้วลุกล้ าเข้ามาในที่สาธารณะ จึงได้ร้องเรียนไปที่ศูนย์ด ารงธรรม 

 เจ้าของบ้านจึงได้ขอรังวัดสอบเขตใหม่ เจ้าหน้าที่ดินได้มาสอบเขตใหม่ ซึ่งแนวเขตไม่ตรง 

 กับครั้งแรกท่ีได้วัดไป จึงได้ร้องคัดค้านไปและทางผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เซ็นรับรองแนวเขตไป 

 ขอให้ท่านสงสารชาวบ้านเพราะสร้างบ้านเสร็จแล้วแต่ไม่มีไฟฟ้าใช้ครับ 

/นายโชคชัย... 
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นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ในภาคราชการนี้ ผมได้ปรึกษาท่านที่เป็นประธานไปแล้ว จะด าเนินการเรียกช่างรังวัด 

(ประธานสภาฯ)  มาปรึกษา เพราะเป็นทางสาธารณะไม่ควรลุกล้ า ท่านนายกมีแนวทางอย่างไรครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ทางอบต.บ้านพระ ไม่ได้เซ็นต์รับรองไป จึงไดท้ าเรื่องคัดค้านถามช่างรังวัดว่าครั้งแรก 

(นายกอบต.บ้านพระ) และครั้งที่สองไม่เท่ากัน เพราะอะไร จึงท าให้ไม่สามารถสร้างถนนเข้าไปได้ ท าถนนครั้งแรก 

  นั้นเหลือเนื้อที่ข้างละประมาณ 1 ม. แต่ตอนนี้รั้วได้ติดกับทางสาธารณะซึ่งไม่มีเนื้อท่ีเหลือ  

  และขอขอบคุณท่านทศพลครับ ทีช่่วยติดตามให้ชาวบ้านครับ 

นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ เรื่องภัยแล้ง น้ าในคลองสวนพริกลดลงไปเยอะครับ เรามีมาตรการอะไรช่วยเติมน้ า 

(ส.อบต.ม.8)  ให้มีตลอด เพราะตอนนี้พืชผลดกครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ได้ประสานโครงการสูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้า ถ้าขาดน้ าจะปล่อยน้ าลงหลังวัดหนองประเทือง 

(นายก อบต.บ้านพระ) และให้ไหลมาตามคลองลงคลองสวนพริก เมื่อวานชาวบ้าน ม.10 ได้ไปที่บ้าน อยากให้ 

  ปล่อยน้ าลงคลอง ขอให้รวบรวมว่ามีใครใช้น้ าบ้าง เพราะมีค่าใช้จ่าย ค่ากระแสไฟฟ้า  

  ค่าคนเฝ้าเครื่องสูบน้ าครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ถ้าปล่อยไปแล้ว เราจะไม่สามารถเก็บค่าใช้จ่ายได้ครับ  

(ประธานสภาฯ) 

นายปัญญา บ ารุงวัด  น้ าเค็มไม่ค่อยมีปัญหา เพราะเรามีเข่ือน 2 เขื่อนที่ปล่อยน้ า 

(นายกอบต.บ้านพระ) 

นายทศพล เหมือนพิทักษ์ เรื่องภัยแล้ง ม.9 น้ าในคลองแห้งไปแล้ว ต้องไปซื้อน้ าและขอน้ าจาก ม.4 เมื่อปัญหาเกิด 

(ส.อบต.ม.9)  เราต้องช่วยกันแก้ไข และขอขอบคุณมานะที่มาช่วยดับไฟให้กับ ม. 9 ครับ 

นายชูชีพ  ร่มโพธิ์แก้ว ที่ผ่านมาได้ให้ฝ่ายป้องกัน ใช้น้ าดันท่อประปา เนื่องจากมีหญ้าไปอุดตัน และรถขยะใน 

(ส.อบต.ม.11)  ซอย 3 ไม่มีที่ทิ้งขยะ ชาวบ้านได้น าไปทิ้งลงคูตรงต้นมะม่วงและสุนัขก็ได้คาบไปเกลื่อนถนน  

อยากจะทราบว่าผู้บริหารจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรให้มันลดลง เพราะได้ไปศึกษา 

ดูงานแต่ไม่ได้น ากลับมาท าครับ   

นายปัญญา บ ารุงวัด  เรารณรงค์ให้คัดแยกขยะแต่ไม่มีใครท า เรื่องคนงานรถขยะ ไม่มีใครมาสมัคร และเนื่องจาก  

(นายก อบต.บ้านพระ) บ่อท้ิงขยะไฟไหม้ จึงไม่ได้เก็บขยะ 3 วัน ให้ชาวบ้านช่วยกันคัดแยกขยะจะได้เหลือน้อยลง  

 ขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ ว่าที่ อบต. รับสมัครคนเก็บขยะ จ านวน 2 คน คนขับรถขยะ  

 จ านวน 1 คน ครับ  

นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว ค่าแรงคนขับรถขยะกับคนงานเก็บขยะ เท่ากันไหมครับ มคี่าเสี่ยงภัยหรือไม่ 

(ส.อบต.ม.11) 

 

/นายปัญญา... 
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นายปัญญา บ ารุงวัด  ขอให้ช่วยกันคัดแยกขยะ จะได้เหลือปริมาณน้อย ค่าแรงคนงานขยะจ่ายตามระเบียบครับ 

(นายก อบต.บ้านพระ) 

นางสุจิรา นรินทร์วงษ์ น าเสนอเรื่องถังขยะทีบ่้านผู้ใหญ่ประเสริฐ เป็นถังเผาขยะไม่มีกลิ่น ไม่มีควัน มีท่อขึ้นไป  

(ส.อบต.ม.13)  ข้างบนคะ   

นายทศพล เหมือนพิทักษ์ เรื่องการเก็บขยะ ขอให้เก็บขยะแล้วอย่าโยนถัง เพราะท าให้ถังขยะเสียหายได้ครับ 

(ส.อบต.ม.9) 

นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ ราวกันตกบ่อดิน เสนอสภาฯ แต่ตกไปแล้ว นายกมีผู้รับเหมาไหมครับ  

(ส.อบต.ม.8)  เพราะเป็นอันตรายต่อประชาชนครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ผู้รับเหมาท าไม่ได้ครับ เพราะราคาประเมินต่ าไป จึงต้องประเมินราคาก่อน 

(นายกอบต.บ้านพระ) 

นายปรีชา คนหลัก  ขอให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอนเด็กให้ทิ้งขยะลงในถัง คัดแยกขยะ และไม่ทิ้งขยะข้างทาง 

(ส.อบต.ม.17)  ครับ 

นายสมชาติ ทองเฟ่ือง โครงการเปิดผิวจราจร บ้าน ร.ต.สุรพล ได้มีผู้รับเหมามาจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ครับ  

(ส.อบต.ม.12)  ขอให้ด าเนินการก่อนหน้าฝนครับ 

นายวงศ์ธวัช สาวาปี  เรื่องทางสาธารณะ ม.9 ผมไม่ทราบว่าท าไมถึงด าเนินการช้า ไดแ้จ้งนิติกรว่าถ้าผิด 

(ปลัด อบต.บ้านพระ) ให้ด าเนินการตามกฎหมาย ถ้าหากการรังวัดครั้งที่ 2 ผิด ให้อ้างการรังวัดครั้งที่ 1  

   ว่าได้ให้เจ้าหน้าที่ท่ีดินมารังวัดแล้วผลเป็นเช่นนี้ แต่ในการรังวัดครั้งที่ 2 ซึ่งไม่ตรงกับ        

                ครั้งแรก ซึ่งทางส านักงานที่ดินต้องชี้แจงและในกรณีท่ีมีผู้มาแทรกแซง ขอให้สอบถามว่า 

   ในวันเวลานั้นผู้แทรกแซงนี้ได้มาท างานหรือไม่ เค้ามีหน้าที่อะไร และเรื่องน้ าเพื่อการเกษตร  

   ม.8, ม.9 ตามนโนบายของนายกฯให้มีการขุดลอกแล้วจะมีน้ าต้นทุนเพียงพอ ฝนปีที่แล้ว 

   ตกน้อยท าให้น้ าต้นทุนไม่มี จึงท าใหป้ีนี้เราจึงประสบภัยแล้ง ถ้าจะขอน้ าจากวัดล าดวน  

   ต้องมีค่าใช้จ่ายครับ ตามหลักช่างแล้วขุดลอกคลองไม่ได้เนื่องจากปากคลองแคบและไม่มี 

   ที่ทิ้งดิน น้ าของ ม.10 เราได้ขุดเจาะบ่อบาดาลตั้งกลุ่มไปหลายกลุ่มแล้ว แต่ยังมีปัญหา 

   น้ าไม่เพียงพอ แสดงว่าการเจาะน้ าเพื่อการเกษตรใช้งานไม่ได้ ปีต่อไปจะงดโครงการเพราะ 

   เสียดายงบประมาณ ถ้าหากใช้ได้จริงปัญหาเรื่องภัยแล้งต้องไม่มี และเรื่องขยะ ต้องเริ่มจาก 

   ผู้น าชุมชนก่อน เรื่องขยะ ผู้น าต้องท าเป็นตัวอย่าง และสอดส่องดูแลภายในหมู่บ้าน   

        ว่าปัญหาเกิดตรงไหน แก้ให้ตรงจุด การไปศึกษาดูงานไปดูเรื่องขยะ แล้วน ากลับมาพัฒนา 

   หมู่บ้านหรือไม่ โครงการ 

 

/อุดหนุน... 
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  อุดหนุนคณะกรรมการบ้านเมืองน่าอยู่ ถ้ามีแล้วหมู่บ้านยังสกปรก ควรจะลดจ านวน 

  เงินลงมา ถ้าหมู่บ้านไหนสะอาด ควรจะเพ่ิมให้จะดีกว่า ตั้งไว้ขั้นต่ าหมู่ละ 10,000.-บาท  

  แต่หมู่ไหนสะอาดก็จะเพ่ิมเงินข้ึน จึงฝากผู้น าชุมชนประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านท างาน 

  ช่วยกันจึงจะส าเร็จผล ทุกคนคือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับเงินจากภาษีประชาชน ในการท างาน 

  ควรท าในชุมชนให้ดีก่อน ครอบครัวเราต้องเป็นตัวอย่าง เรื่องขยะ ความสะอาด ความ 

  สามัคคี การมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะผมจะจัดเป็นซอยในการเก็บขยะจุดเดียวใน 

  แต่ละหมู่ ขอให้สมาชิก อบต. ก าหนดจุดทิ้งขยะของหมู่บ้าน จ านวนจุด จ านวนถัง   

  ปัญหาเป็นปัญหาใหญ่ ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข บ้านพระจะสะอาดแน่นอนครับ 

นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว ในซอย 3 ไม่มีถังขยะ ขอไปแต่ยังไม่ได้ครับ  

(ส.อบต.ม.11) 

นายวงศ์ธวัช สาวาปี  ขอความร่วมมือสมาชิก ให้ก าหนดจุดทิ้งขยะ จ านวนจุด จ านวนถัง ครับ 

(ปลัด อบต.บ้านพระ) 

นายทศพล เหมือนพิทักษ์ เรื่องทางสาธารณะ ของ ม.9 ผมได้สอบถามทางนิติกรว่าเรื่องด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 

(ส.อบต.ม.9)  และให้ขอสอบถามไปทางสนง.ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีครับ และเรื่องน้ า ของ ม.4, ม.8, ม.9  

  วิธีแก้ปัญหาได้คือ การขุดลอกคลอง จะใช้ได้อย่างยั่งยืน การใช้น้ าพลังงานไฟฟ้า เป็นไปได้
ยากมากเพราะเป็นปลายทาง ขอเสนอให้ขุดลอกคลองสวนพริกครับ เรื่องบ้านเมืองน่าอยู่
ผมเห็นด้วยครับ ขอให้ค านึงถึงทางแยกท่ีไม่มีบ้านคน ทิ้งไม่ลงถัง ควรมีการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดครับ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ฝากผู้บริหาร เรื่องการขุดลอกคลอง ม.4, ม.8, ม.9 ช่วยหางบให้ด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายวงศ์ธวัช สาวาปี  การจะขุดลอกคลองนั้น ต้องสูบน้ าให้หมดก่อนครับ   

(ปลัด อบต.บ้านพระ)  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
(ประธานสภาฯ) 
ปิดประชุม   เวลา 12.30 น. 
 
 
          (ลงชื่อ)  วงศ์ธวัช สาวาปี  ผู้จดบันทึกการประชุม    (ลงชื่อ)  โชคชัย สีห์ประเสริฐ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

       (นายวงศ์ธวัช สาวาปี)         (นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
 
 
 



ตรวจแล้ว 

(ลงชื่อ)       ส าเร็จ เวชกามา      (ลงชื่อ)    ปราโมทย์ เนียรมงคล 
(รอ้ยตรีส าเร็จ เวชกามา)    (นายปราโมทย์ เนียรมงคล) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
   

 

(ลงชื่อ)        ดิเรก  เจือจาน 
   (จ่าสิบเอกดิเรก  เจือจาน) 

             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  


