
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

วัน  พฤหัสบดี  ที่  ๑๓  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช ประธานสภา อบต.บ่อใหญ่ ไพบูลย์  วงษ์พิเดช  
๒ นายประเสริฐ  พิมพ์จ่อง รองประธานสภา อบต.บ่อใหญ่ ประเสริฐ  พิมพ์จ่อง  
๓ นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์ เลขานุการสภา  อบต.บ่อใหญ่ ฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  
๔ นายสมพร  ไมตรีแพน ส.อบต.  หมู่  ๑ สมพร  ไมตรีแพน  
๕ นางอัมพร  ลามพัฒน ์ ส.อบต.  หมู่  ๑ อัมพร  ลามพัฒน ์  
๖ นางบังอร  นามพัฒน ์ ส.อบต.  หมู่  ๒ บังอร  นามพัฒน ์  
๗ นายประพันธ์  จิตบรรจง ส.อบต.  หมู่  ๒ ประพันธ์  จิตบรรจง  
๘ นายพนมเทียน  ด าหรื่อ ส.อบต.  หมู่  ๔ พนมเทียน  ด าหรื่อ  
๙ นายพลรัตน ์ วงละคร   ส.อบต.  หมู่  ๕ พลรัตน์  วงละคร  

๑๐ นายมนตรี  มะราชลี ส.อบต.  หมู่  ๕ มนตรี  มะราชล ี  
๑๑ นางพิลัยพร  จันทะคาม ส.อบต.  หมู่  ๖ พิลัยพร  จันทะคาม  
๑๒ นายประมวล  โยราช ส.อบต.  หมู่  ๖ ประมวล  โยราช  
๑๓ นายตาล  พลจ่า ส.อบต.  หมู่  ๗ ตาล  พลจ่า  
๑๔ นายเดือน  ยังศรี ส.อบต.  หมู่  ๗ เดือน  ยังศรี  
๑๕ นายอร่าม  กางเกตุ ส.อบต.  หมู่  ๘ อร่าม  กางเกต ุ  
๑๖ นายส าราญ  จันโท ส.อบต.  หมู่  ๙ ส าราญ  จันโท  
๑๗ นายค ามวล  ศรีแก้ว ส.อบต.  หมู่  ๙ ค ามวล  ศรีแก้ว  
๑๘ นายสุเวช  แก่นภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๐ สุเวช  แก่นภักดี  
๑๙ นายวีระ  บาไสย์ ส.อบต.  หมู่  ๑๐ วีระ  บาไสย์  
๒๐ นายอุฤทธิ์  ราชาภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๑ อุฤทธิ์  ราชาภักดี  
๒๑ นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง ส.อบต.  หมู่  ๑๑ เอกสิทธิ์  สุระป้อง  
๒๒ นายพินิจ  จ านงศรี ส.อบต.  หมู่  ๑๒ พินิจ  จ านงศรี  
๒๓ นายบุญเรือง  ศรีกุลคร ส.อบต.  หมู่  ๑๒ บุญเรือง  ศรีกุลคร  
๒๔ นายค าพันธ์  ขานวงค์ ส.อบต.  หมู่  ๑๓ ค าพันธ์  ขานวงค์  
๒๕ นางล าใย  ธุระท า ส.อบต.  หมู่  ๑๓ ล าใย  ธุระท า  
๒๖ นางสุรัตน์  จิตบรรจง ส.อบต.  หมู่  ๑๔ สุรัตน์  จิตบรรจง  
๒๗ นางสงบ  ชากัน ส.อบต.  หมู่  ๑๔ สงบ  ชากัน  
๒๘ นางอโนทัย  วงแสน ส.อบต.  หมู่  ๑๕ อโนทัย  วงแสน  
๒๙ นายเรียน  จ านงศีล ส.อบต.  หมู่  ๑๕ เรียน  จ านงศีล  
๓๐ นายทองพูล  นามบุดดี ส.อบต.  หมู่  ๑๖ ทองพูล  นามบุดดี  
๓๑ นายสมศรี  ศรีภักด ี ส.อบต.  หมู่  ๑๗ สมศรี  ศรีภักดี  
๓๒ นางสุใบ  โคตรประทุม ส.อบต.  หมู่  ๑๘ สุใบ  โคตรประทุม  
๓๓ นายชื่นชัย  อ่อนลี ส.อบต.  หมู่  ๑๘ ชื่นชัย  อ่อนลี  



ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ ดร.  กิตติชัย  พิมพ์จ่อง นายก อบต.บ่อใหญ่ กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  
๒ นายค ามี  อามาตร รองนายก อบต.บ่อใหญ่ ค ามี  อามาตร  
๓ นายประสพ  แสนค าภา รองนายก  อบต.บ่อใหญ่ ประสพ  แสนค าภา  
๔ นายชัยสิทธิ์  ปรุงฆ้อง เลขานุการนายก อบต.บ่อใหญ่ ชัยสิทธิ์  ปรุงฆ้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

วัน  พฤหัสบดี  ที่  ๑๓  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภาฯ  - เชิญเลขานุการสภาฯ  นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
เลขานุการฯ           -  อ่านรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน  
                               ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ        -  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  หากไม่มีขอมติ 
มติที่ประชุม            -  รับรองเป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   กระทู้ถาม 
                          -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
                          -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องที่เสนอใหม่    
                 ๕.๑  รายงานการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ         -  เชิญท่านนายกฯ  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ                 -  เรื่องรายงานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
                             เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

ตามท่ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายของทาง
ราชการ  และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติสภาฯในปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  นั้น 

คณะผู้บริหาร  ขอรายงานรายรับ – รายจ่าย  ดังนี้ 
   รายรับ                                                                             ๖๘,๒๔๒,๖๙๑.๕๘  บาท 
   รายจ่าย                                                                            ๖๐,๑๖๗,๗๙๘.๘๐  บาท 
   รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง                                                              ๘,๐๗๔,๘๒๐.๗๘  บาท 
         หัก  เงินทุนส ารองเงินสะสม                                                ๑,๒๑๑,๒๒๓.๑๒  บาท 
   คงเหลือตกเป็นเงินสะสม                                                          ๖,๘๖๓,๕๙๗.๖๖  บาท 
   รายการจ่ายเงินขาดเงินสะสมปีงบประมาณ  ๒๕๖๒                          ๓,๐๑๒,๔๔๘.๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการรายงานการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร

หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
-  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการอ่านรายงานการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  มีมติเห็นควร  เป็นเอกฉันท์   
 



 ๕.๒  แก้ไข  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๕  ปี  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕   ครัง้ที่  ๒ 
ประธานสภาฯ -  เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ -  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ครั้งที่   ๒          

พ.ศ.๒๕๖๓  เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม  สภาพปัญหาในพ้ืนที่  บริบททางสังคมได้มีการ
เปลี่ยนแปลงท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง  ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาฯ  มีความสมบูรณ์ถูกต้อง  มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติม  โครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้ประกาศบังคับ  หรือมีอยู่แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณที่จะ
ด าเนินงานหรือมีการเปลี่ยนแปลง  ที่ท าให้สาระส าคัญเปลี่ยนไป  เช่น  ยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาหรือรายละเอียดของโครงการที่จะท าในแต่ละปีโดยเฉพาะโครงการที่จะน าไปตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณ 
-  เพ่ือให้การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  ครั้งที่  ๒     
พ.ศ.๒๕๖๓  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  เห็นควรแจ้งให้กอง/ฝ่าย  ที่มีความ
ประสงค์จะเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น   
-  รายการแก้ไขเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  ครั้งที่  ๒  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
๑.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๔ 
๒.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๕ 
๓.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๗ 
๔.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๘ 
๕.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๑         

   ๖.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๒      
   ๗.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๔ 
   ๘.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๕ 
   ๙.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๗ 
   ๑๐.  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  คสล.  หมู่  ๑ 
   ๑๑.  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  คสล.  หมู่  ๓ 
   ๑๒.  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  คสล.  หมู่  ๖ 
   ๑๓.  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  คสล.  หมู่  ๑๓ 
   ๑๔.  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  คสล.  หมู่  ๑๖ 

โครงการฝึกอบรม  หลักสูตร  ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ๕  ปี  พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  ครั้งที่  ๒  หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ 
-  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขอแก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น            
พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  ครั้งที่  ๒  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบ  เป็นเอกฉันท์ 
 



   ๕.๓  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ  -  เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ -  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อนุมัติงบประมาณ/แผนการด าเนินงาน                        
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ  ๒๕๖๒) 

จ านวนโครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๒๘ ๓๐.๗๖ ๔,๔๔๓,๖๙๗ ๑๒.๑๗ 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕ ๕.๔๙ ๓๕๕,๐๐๐ ๐.๙๗ 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  ๕ ๕.๔๙ ๗๒๐,๐๐๐ ๐.๙๗ 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจความ
เข้มแข็งท้องถิ่น 

๓๖ - ๒๖,๑๕๔,๔๔๘ ๗๑.๖๔ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า - - - - 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑๖ ๓๙.๕๖ ๔,๘๓๔,๗๐๐ ๑๓.๒๔ 

รวม ๙๑  ๓๖,๕๐๗,๘๔๕  
  

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 
โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนการด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๙๔ ๖๘,๙๙๙,๓๙๔    
๒ จัดท าแผนการด าเนินงาน ๑๐๐ ๒๕,๗๕๙,๘๔๘ ๓๕.๖๘ ๙๑.๐๐ ๙๑.๐๐ 
๓ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ ๑๐๐ ๒๕,๗๕๙,๘๔๘    
๔ สามารถด าเนินการได ้ ๙๑ ๔,๘๓๔,๗๐๐    

ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมต ิ

 -  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  มติเห็นชอบ  เป็นเอกฉันท์ 
 ๕.๔  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมวด  ครุภัณฑ์  เดิมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ าดับเพลิง  แก้ไขเปลี่ยนเป็น

หมวด  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ประธานสภาฯ -  เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
 
 
 



นายกฯ -  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย/แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบวิธีงบประมาณ
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒  และ  ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓  และตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ ธันวาคม  ๒๕๖๑  ส านักปลัด  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ดังนี้   

 หมวดครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง  โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง 

ประธานฯ -  ถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมวด
ครุภัณฑ์เดิมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ าดับเพลิงแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ 

 -  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมวดครุภัณฑ์  เดิม  ครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ า
ดับเพลิงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นหมวด  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  เป็นเอกฉันท์ 
 ๕.๕  ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ประธานฯ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  รวมทั้งที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  (ข้อ ๑๑,  ข้อ ๒๐,  ข้อ  ๒๑)  ให้สภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสภาสมัยสามัญ  ให้สภาก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญสมัย
แรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  การก าหนดสมัยประชุมสภาเราก าหนดเป็น  ๒  สมัยหรือ  ๔  
สมัยก็ได้และจะก าหนดวันที่เท่าไหร่ก็ได้  กระผมขอให้สมาชิกเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือขอมติก าหนด
สมัยประชุมสภาประจ าปี  ๒๕๖๓ 

นางบังอร ส.อบต. ม.๒ -  ดิฉันขอเสนอก าหนดประชุมเป็น  ๔  สมัย  ภายใน  ๑๕  วัน  คือก าหนดวันที่  ๑ – ๑๕   ของ
สมัยประชุม  การประชุม  ๔  สมัย  ก าหนด  ดังนี้ 

 ประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก   วันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  วันที่  ๑ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  วันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  วันที่  ๑ – ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 และก าหนดในวันที่  ๑  -  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัย

แรกของปีถัดไป 
นายอร่าม ส.อบต. ม.๘ -  เป็นผู้รับรอง 
นางอัมพร  สอ.บต. ม.๑ -  เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ -  ขอถามสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ 
 -  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการเสนอของนางบังอร  ลามพัฒน์  เกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุม

สภา  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 -  ไม่มี 



ประธานสภาฯ -  ถ้าไม่มีอะไรกระผม นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช  ขอนัดประชุมในวันพรุ่งนี้  เวลา  ๑๐.๐๐  น.     
แต่งกายเครื่องแบบสีกากี  ประธานสภากล่าวปิดประชุม  ๑๒.๐๐  น. 

 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
 
                                                                                         ฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์ 
                                                                                      (นางฉัตรฤดี ขุรีทรัพย์)   ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                                                         เลขานุการสภาฯ          
 
                                                      
                พินิจ  จ านงศรี                      ค าพันธ์  ขานวงศ์                      พิลัยพร  จันทะคาม                     
             (นายพินิจ  จ านงศรี)               (นายค าพันธ์  ขานวงศ์)               (นางพิลัยพร  จันทะคาม)        
                 ส.อบต. ม.๑๒                        ส.อบต.  ม.๑๓                           ส.อบต.  ม.๖          
              คณะกรรการตรวจ                   คณะกรรการตรวจ                      คณะกรรการตรวจ                        
              บันทึกการประชุม                    บันทึกการประชุม                       บันทึกการประชุม                   
 
 
 
                                                                                        ไพบูลย์  วงษ์พิเดช 
                                                                                    (นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช)  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                                          ประธานสภาฯ 
 


