
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

วัน  อังคาร  ที่  ๑๔  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช ประธานสภา อบต.บ่อใหญ ่ ไพบูลย์  วงษ์พเิดช  
๒ นายประเสริฐ  พิมพ์จ่อง รองประธานสภา อบต.บ่อใหญ ่ ประเสริฐ  พิมพ์จ่อง  
๓ นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์ เลขานุการสภา  อบต.บ่อใหญ ่ ฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  
๔ นายสมพร  ไมตรีแพน ส.อบต.  หมู่  ๑ สมพร  ไมตรีแพน  
๕ นางอัมพร  ลามพัฒน์ ส.อบต.  หมู่  ๑ อัมพร  ลามพัฒน์  
๖ นางบังอร  นามพัฒน์ 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 นายพลรัตน์  วงละคร   ส.อบต.  หมู่  ๕ พลรัตน์  วงละคร  

๑๐ นายมนตรี  มะราชลี ส.อบต.  หมู่  ๕ มนตรี  มะราชลี  
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  ยังศร ี ส.อบต.  หมู่  ๗ เดือน  ยังศร ี  
๑๕ นายอร่าม  กางเกต ุ ส.อบต.  หมู่  ๘ อร่าม  กางเกต ุ  
๑๖ นายผดุง  พลศรีราช ส.อบต.  หมู่  ๘ ผดุง  พลศรีราช  
๑๗ นายส าราญ  จันโท ส.อบต.  หมู่  ๙ ส าราญ  จันโท  
๑๘ นายค ามวล  ศรีแกว้ ส.อบต.  หมู่  ๙ ค ามวล  ศรีแก้ว  
๑๙ นายสุเวช  แกน่ภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๐ สุเวช  แก่นภักด ี  
๒๐ นายวีระ  บาไสย์ ส.อบต.  หมู่  ๑๐ วีระ  บาไสย์  
๒๑ นายอุฤทธิ์  ราชาภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๑ อุฤทธิ์  ราชาภักดี  
๒๒ นายเอกสิทธิ์  สุระปอ้ง ส.อบต.  หมู่  ๑๑ เอกสิทธิ์  สุระป้อง  
๒๓ นายพินิจ  จ านงศรี ส.อบต.  หมู่  ๑๒ พินิจ  จ านงศรี  
๒๔ นายบุญเรือง  ศรีกุลคร ส.อบต.  หมู่  ๑๒ บุญเรือง  ศรกีุลคร  
๒๕ นายค าพันธ์  ขานวงค ์ ส.อบต.  หมู่  ๑๓ ค าพันธ์  ขานวงค ์  
๒๖ นางล าใย  ธุระท า ส.อบต.  หมู่  ๑๓ ล าใย  ธุระท า  
๒๗ นางสุรัตน์  จิตบรรจง ส.อบต.  หมู่  ๑๔ สุรัตน์  จิตบรรจง  
๒๘ นางสงบ  ชากนั ส.อบต.  หมู่  ๑๔ สงบ  ชากัน  
๒๙ นางอโนทัย  วงแสน ส.อบต.  หมู่  ๑๕ อโนทัย  วงแสน  
๓๐ นายเรียน  จ านงศีล ส.อบต.  หมู่  ๑๕ เรียน  จ านงศีล  
๓๑ นายทองพูล  นามบุดดี ส.อบต.  หมู่  ๑๖ ทองพูล  นามบุดดี  
๓๒ นายสมศรี  ศรีภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๗ สมศรี  ศรีภักดี  
๓๓ นายไกรวเิชียร  ลาฝอย ส.อบต.  หมู่  ๑๗ ไกรวเิชียร  ลาฝอย  

๓๔ นางสุใบ  โคตรประทุม ส.อบต.  หมู่  ๑๘ สุใบ  โคตรประทุม  

๓๕ นายชื่นชัย  อ่อนลี ส.อบต.  หมู่  ๑๘ ชื่นชัย  อ่อนล ี  



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  ๒  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

วัน  อังคาร  ที่  ๑๔  เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภาฯ  -  เชิญเลขานุการสภาฯ  นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
เลขานุการฯ           -  อ่านรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ        -  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  หากไม่มีขอมติ 
มติที่ประชุม            -  รับรองเป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   กระทู้ถาม 
                          -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
                          -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องที่เสนอใหม่    
                 ๕.๑  เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ๒๕๖๑-๒๕๖๔  (เพ่ิมเติมครั้งที่  ๒  ประจ าปี๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ประธานสภาฯ         -  เชิญ ส.อบต. หมู่  ๑  นางอัมพร  ลามพัฒน์ 
นางอัมพร  ส.อบต. ม.๑ -  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ๒๕๖๑-๒๕๖๔  จ านวน  ๕  โครงการ 
   ๑.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ข้างบ้านนางจันทร์  มะราชลีถึงสี่แยกหมู่  ๕ 
   ๒.  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  ช่วงนานายทองพูน ซ้ายขวา 
   ๓.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากเขียงหมูถึงหนองสระพัง 
   ๔.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  จากทางหลวงชนบทถึงนานายนิส  พลท า 
   ๕.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  จากทางหลวงชนบทถึงนานายอุดร  ขานอยู่ (คูห้วยนาแก) 
ประธานสภาฯ         -  เชิญ ส.อบต. หมู่  ๒  นายประพันธ์  จิตบรรจง 
นายประพันธ์ ส.อบต. ม.๒-  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ๒๕๖๑-๒๕๖๔  จ านวน  ๗  โครงการ 
   ๑.  โครงการปรับปรุงถนน  คสล.  (เททับถนนเดิม)  หน้าบ้านนางบุญถม  บาไสย์ 
   ๒.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง  สายบ้านบ่อใหญ่-ดงเค็ง 
   ๓.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ข้างสระวัดทุ่ง 
   ๔.  โครงการขยายไฟฟ้าแสงสว่าง  หน้าบ้านนายส าเรือง  แก้วค ากอง 
   ๕.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง  หน้าบ้านนายสมพร  พลอยสีทอง 
   ๖.  โครงการขยายไฟฟ้าแสงสว่าง  หน้าบ้านนายอธิป  วงละคร 
   ๗.  โครงการขยายไฟฟ้าแสงสว่าง  หน้าบ้านนายชัยณรงค์  วรรักษณ์ 
 
 



ประธานสภาฯ         -  เชิญ ส.อบต. หมู่  ๓  นายประเสริฐ พิมพ์จ่อง 
นายประเสริฐ ส.อบต. ม.๓-  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ๒๕๖๑-๒๕๖๔  จ านวน  ๘  โครงการ 
   ๑.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากนานายสุบรรณื  พรมกลาง  ถึงนานางน้อย  มะราชลี 
   ๒.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากบ้านนางมงคล  ธิถาถึงเขตต าบลหนองโน 
   ๓.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  จากบ้านนางลดารัตน์  ภวภูตานนท์ถึงบ้านนางแอน  วารัม 
   ๔.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  จากนานายยุทธชัย  โทท า  ถึงนานายยอด  บัวเรียน 
   ๕.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากหนองใหญ่ถึงทางหลวงชนบท 
   ๖.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากนานายสุบรรณ์ นามบุดดีถึงนานายนันที  ไพหนูศรี 
   ๗.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากบ้านนายบัวเรียน สภารัตน์ถึงนานางสมบูรณ์ สอนชา 
   ๘.  โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ชนิด  ๖  ล้อ  ของ  อบต. 
ประธานสภาฯ         -  เชิญ ส.อบต. หมู่  ๔  นายพนมเทียน  ด าหรื่อ 
นายพนมเทียน ส.อบต. ม.๔-  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ๒๕๖๑-๒๕๖๔  จ านวน  ๑๒  โครงการ 
   ๑.  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดินจากนานายอมร ไชยเวียน ถึงนานายชัยรินทร์ แก้วหานาม 
   ๒.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  จากนานางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์ถึงไร่นางกัลยา  สิงอ่อน 
   ๓.  โครงการสร้างถนน  คสล. จากไร่นางประดับ  สุวรรณศรีถึงไร่นางบัวบาน  พันธวัสช์ 
   ๔.  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน จากบ้านนางสุวคนธ์ คลังพระศรีถึงนานางนัยนา มูลเสนา 
   ๕.  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน จากบ้านนางสมบูรณ์ ทินตาถึงสามแยกไร่นางพรศิลป์ สีเล 
   ๖.  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน จากไร่นางสุวคนธ์ คลังพระศรีถึงถนนสายบรบือ-สารคาม 
   ๗.  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน จากบ้านนางสมบูรณ์ ทินตาถึงนานายหนูเกียง จันทะคาม 
   ๘.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากบ้านนายบุญเชย จันทร์โท ถึงบ้านนายสังข์ทอง เสาสามา 
   ๙.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากบ้านนางจารุณี  สอนโห  ถึงบ้านนายวิรัตน์  โทท า 
   ๑๐.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากถนนข้างโรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้องถึงเขต อบต.หนองโน 
   ๑๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ทางเชื่อมระหว่างบ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านบ่อใหญ่ 
   ๑๒.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากไร่นางกัลยา  สิงอ่อนถึงนานายชัยรินทร์ แก้วหานาม 
ประธานสภาฯ         -  เชิญ ส.อบต. หมู่  ๕  นายมนตรี  มะราชลี 
นายมนตรี ส.อบต. ม.๕ -  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ๒๕๖๑-๒๕๖๔  จ านวน  ๕  โครงการ 
   ๑.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากบ๋ากะถินถึงห้วยสายคอ 
   ๒.  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดินจากห้วยสายคอถึงชลประทานดอนประดู่ 
   ๓.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจากเวิ้งระก าถึงห้วยสายคอ 
   ๔.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากบ้านบ่อใหญ่ถึงบ้านหนองหญ้าปล้อง 
   ๕.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากห้วยสายคอถึงนานายสุบรรณ์  ทันชื่น 
ประธานสภาฯ         -  เชิญ ส.อบต. หมู่  ๖  นางพิลัยพร  จันทะคาม 
นางพิลัยพร ส.อบต. ม.๖ -  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ๒๕๖๑-๒๕๖๔  จ านวน  ๙  โครงการ 
   ๑.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากศาลาประชาคมถึงหน้าบ้านนายจ าลอง  แดนค าสาร 
   ๒.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากหน้าบ้านนายประสพ  แสนค าภา  ถึงหน้าบา้นนายพิษ ภูวงศร ี
   ๓.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากทางหลวงชนบทถึงบ้านนายอร่าม  มูลโพธิ์ 
   ๔.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากทางหลวงชนบทถึงสวนนายทองค า  ขานวงศ์ 
   ๕.  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  จากทางหลวงชนบทถึงนานายอุทัย   ศรีภักดี 



   ๖.  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  จากนานายอุทัย  ศรีภักดีถึงนานายศักดา  ชากัน 
   ๗.  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  จากทางหลวงชนบทถึงนานางน้อง  สีสังชุม 
   ๘.  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  สามแยกนานายทองม้วน  พาแก้ว  ถึงนานายวิรุดรงค์  สมดง 
   ๙.  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  จากนานายอุทัย   ศรีภักดีถึงนานายอรุณ  สีสังข์ 
ประธานสภาฯ         -  เชิญ ส.อบต. หมู่  ๗  นายตาล  พลจ่า 
นายตาล ส.อบต. ม.๗ -  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ๒๕๖๑-๒๕๖๔  จ านวน  ๑๐  โครงการ 
   ๑.  โครงการร่องระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  จากประตูทางเข้าหมู่บ้านถึงนานางบุญรอด 
   ๒.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากนานายนุสันติ  แสนวาถึงนานายประจักษ์  ธิยา 
   ๓.  โครงการสร้างถนน  คสล. สายบ้านบ่อใหญ่ถึงบ้านดงเค็ง 
   ๔.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากทางเข้าหมู่บ้านถึงสี่แยกกลางหมู่บ้านศาลาประชาคม หมู่ ๗ 
   ๕.  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน จากนานางอ านวย  พิลาแดง  ถึงนานางสุภา  พงศรี 
   ๖.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  จากนานายวิรัฐ  รัฐเมือง  ถึงนานางอนงค์  ดวงดี 
   ๗.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  จากนานายส า  ธิสาถึงบ่อขยะ 
   ๘.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  จากนานายค าพันธ์ รักษาพลถึงนานายวิเชียร นามมุงคุณ 
   ๙.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  จากนานายประยูร  จันละคร  ถึงนานายโต๋  หงษาอ่อน 
   ๑๐.  โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ ารอบหมู่บ้าน 
ประธานสภาฯ         -  เชิญ ส.อบต. หมู่  ๘  นายผดุง  พลศรีราช 
นายผดุง ส.อบต. ม.๘ -  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ๒๕๖๑-๒๕๖๔  จ านวน  ๑๐  โครงการ 
   ๑.  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่เอกชนบ้านนายไพบูลย์  ศรีบุญเรือง 
   ๒.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายทางโคกขี้สูด 
   ๓.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากหนองคลองถึงนานายหวัด  ภูวงษี 
   ๔.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทางสนามกีฬา 
   ๕.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทางหลุบชาด 
   ๖.  โครงการปรับปรุงถนนถมดินพร้อมเกรดเรียบ  นานายบุหลง  พลจ่า 
   ๗.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  จากนานายมนตรี  ยังสี  ถึงนานางปิ่น  โคคร 
   ๘.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ  จากนานายบุญโฮม  พุทธบาล  ถึงนานายบุหลง 
   ๙.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าบ้านพ่ออุดม  สีสังข์ 
   ๑๐.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า  จากหน้าบ้านนางลัย  สอนชา  ถึงบ้านพัฒนา  โวลา 
ประธานสภาฯ         -  เชิญ ส.อบต. หมู่  ๙  นายส าราญ  จันโท 
นายส าราญ  ส.อบต. ม.๙ -  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ๒๕๖๑-๒๕๖๔  จ านวน  ๑๐  โครงการ 
   ๑.  โครงการขุดเจาะบาดาล  ในหมู่บ้าน  หมู่  ๙ 
   ๒.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า 
   ๓.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
   ๔.  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน 
ประธานสภาฯ         -  เชิญ ส.อบต. หมู่  ๑๐  นายสุเวช  แก่นภักดี 
นายสุเวช ส.อบต. ม.๑๐ -  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ๒๕๖๑-๒๕๖๔  จ านวน  ๘  โครงการ 
   ๑.  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน  จากไร่นายศุภชัย  จันโท  ถึงนานางน้อย  อ่อนลี 
   ๒.  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน  จากประปาข้างวัดบ้านเก่าใหม่  ถึงที่นานายวิสุทธิ์ พลสา 



   ๓.  โครงการปรับปรุงผิวจราจร  คสล.  จากบ้านนายสุพจน์  ถึงบ้านนางปิ่น  บาไสย์ 
   ๔.  โครงการปรับปรุงผิวจราจร  คสล.  จากประปาหมู่  ๑๐  ถึงบ้านนายวิภัทร  ด าหรื่อ 
   ๕.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากนานายไสว  น้อยเนารัง  ถึงนานายเกิด  ขานวงศ์ 
   ๖.  โครงการก่อสร้างบล็อกคอนกรีต  จากนานางระเบียบ  รักษาพล  ถึงนานายวีระ  บาไสย์ 
   ๗.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  จากนานางหนิด ไทยวงศ์  ถึงที่นานางวันทอง  รักษาพล 
   ๘.  โครงการก่อสร้างบล็อกคอนกรีต  จากนานายทองทวี  จิตบรรจง  ถึงนานางน้อย  ไทยวงศ์ 
ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมแผนพัฒนา  หมู่  ๑  ๑๐  หรือไม่  ไม่มี 

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 


