
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
วัน  ศุกร์  ที่  ๒  เดือน  สิงหาคม  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 นายเดอืน  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  ๓  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
วัน  ศุกร์  ที่  ๒  เดือน  สิงหาคม  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 ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ        -  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  หากไม่มีขอมติ 
มติที่ประชุม            -  รับรองเป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   กระทู้ถาม 
                          -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
                          -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องที่เสนอใหม่    
                 ๕.๑  รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ         -  เชิญท่านนายก  ดร.กิตตชิัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ   -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                                   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                    องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
                                                                อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 
   ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น                ๖๖,๐๓๕,๖๑๔  บาท   แยกเป็น 
    รายได้จัดเก็บเอง 
   หมวดภาษีอากร        ๘๖,๐๐๐  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต     ๓๕,๑๐๐  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              ๓๔๔,๘๐๕  บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       ๑๗,๐๐๐  บาท 
    รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดภาษีจัดสรร          ๓๐,๕๕๒,๗๐๙  บาท 
    รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดเงินหนุนทั่วไป          ๓๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
                  
 
 



                                                                              ข้อบัญญัติ 
                                                    งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
                                                                อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  อาศัย
อ านาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรา  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของและโดยอนุมัติของ 
ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
ข้อ  ๓  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เป็นเงินจ านวนรวมทั้งสิ้น  
๖๖,๐๓๕,๖๑๔  บาท 
ข้อ  ๔  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไปเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  ๖๖,๐๓๕,๖๑๔  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไว้ดังนี้ 
 แผนงาน            ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป            ๑๘,๙๓๐,๘๗๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม      ๑๙,๓๖๙,๔๗๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ         ๗,๐๔๙๓๐๘ 
ด้านการด าเนินงานอื่น       ๒๐,๖๘๕,๙๖๖ 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น      ๖๖,๐๓๕,๖๑๔ 
ข้อ  ๕  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากรายได้เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  ๐  บาท 
                                              ค าแถลงงบประมาณ 
                    ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
รายจ่าย          รายจ่ายจริงปี ๒๕๖๑    ประมาณการปี ๒๕๖๒    ประมาณการปี ๒๕๖๓ 
รายจ่ายจากงบประมาณ      ๕๖,๕๖๒,๗๘๑.๕๒        ๖๒,๙๐๖,๗๕๗.๐๐       ๖๖,๐๓๕,๖๑๔.๐๐ 
                   รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                                       ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                        องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
                                        อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 
 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  ๖๖,๐๓๕,๖๑๔  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวด
ภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป      รวม  ๑๐,๔๙๗,๓๓๘ 
 งบบุคลากร      รวม    ๗,๔๔๖,๗๒๐ 
 งบด าเนินงาน      รวม    ๒,๙๔๐,๔๑๐ 
 งบลงทุน       รวม         ๘๕,๒๐๘ 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

-  เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน  ๙,๗๐๐  บาท 
-  ชุดบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบมีล้อเลื่อน   ๓๓,๓๐๘  บาท 
-  โต๊ะหมู่บูชา  ๘,๐๐๐  บาท 



 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่  ๒   ๓๐,๐๐๐  บาท 
-  อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  ๖  เครื่อง    ๔,๒๐๐  บาท 
ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับ   เดือน  มีนาคม  
๒๕๖๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม   ๒๕๖๒  ตามแผน 

งบรายจ่ายอื่น       รวม        ๒๕,๐๐๐ 
งบบริหารงานคลัง      รวม   ๔,๒๒๑,๑๖๐ 

งบบุคลากร      รวม   ๒,๔๑๘,๑๖๐ 
งบด าเนินงาน      รวม   ๑,๖๕๑,๐๐๐ 
งบลงทุน          รวม      ๑๕๒,๐๐๐ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    -  เก้าอ้ีผู้บริหาร    ๕,๐๐๐  บาท 
    -  ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน  ๖  ตู้    ๖๕,๐๐๐  บาท 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    -  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค    ๒๒,๐๐๐  บาท 
    -  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จ านวน ๒ เครื่อง ๖๐,๐๐๐  บาท 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   รวม   ๑,๔๙๒,๖๘๐ 
    งบบุคลากร      รวม   ๑,๐๕๑,๐๘๐ 
    งบด าเนินงาน      รวม      ๔๔๑,๖๐๐ 
   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม   ๒,๗๓๗,๐๐๐ 
    งบด าเนินงาน      รวม      ๒๕๕,๐๐๐ 
    งบลงทุน       รวม   ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
     ครุภัณฑเ์ครื่องดับเพลิง 

-  รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง    ๒,๔๐๐,๐๐๐  บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม         ๒๐,๐๐๐ 

    แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     รวม    ๓,๔๒๓,๘๔๐ 
    งบบุคลากร      รวม    ๒,๙๔๓,๘๔๐ 
    งบด าเนินงาน      รวม       ๔๘๐,๐๐๐ 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    รวม    ๖,๕๕๙,๓๕๐ 
    งบด าเนินงาน      รวม    ๓,๐๑๑,๓๕๐ 
    งบลงทุน       รวม       ๗๐๐,๐๐๐ 
     ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    -  เครื่องปรับอากาศ  จ านวน  ๒  เครื่อง    ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
    -  โต๊ะอาหารเด็ก/เก้าอ้ีรับประทานอาหารเด็ก  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
      
 



ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
-  โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาแก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้ งสองแห่ง  
๒๐๐,๐๐๐  บาท 
-  โครงการติดตั้งมุ้งลวด/ผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่ง  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
-  โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.บ่อใหญ่  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม    ๒,๘๔๘,๐๐๐ 

    แผนงานสาธารณสุข 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    รวม    ๒,๓๘๗,๑๒๐ 
    งบบุคลากร      รวม    ๑,๖๕๖,๑๒๐ 
    งบด าเนินงาน      รวม       ๗๓๑,๐๐๐ 
   งานบริหารสาธารณสุขและงานสารณสุขอ่ืน    รวม       ๕๘๐,๕๐๐ 
    งบด าเนินงาน      รวม       ๑๑๑,๐๐๐ 

งบลงทุน       รวม       ๑๐๙,๕๐๐ 
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
-  เครื่องตัดหญ้า    ๙,๕๐๐  บาท 

     ครุภัณฑ์กีฬา 
    -  เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
    งบเงินอุดหนุน      รวม        ๓๖๐,๐๐๐ 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์    รวม      ๑,๒๖๘,๓๙๐ 
    งบบุคลากร      รวม         ๙๔๘,๓๖๐ 
    งบด าเนินงาน      รวม         ๓๒๐,๐๓๐ 
    งบลงทุน       รวม             ๘,๙๐๐ 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    -  เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED  ขาวด า  ๘,๙๐๐  บาท 
   งานไฟฟ้าถนน       รวม         ๕๐๐,๐๐๐ 
    งบเงินอุดหนุน      รวม         ๕๐๐,๐๐๐ 
   งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     รวม           ๒๐,๐๐๐ 
    งบด าเนินงาน      รวม           ๒๐,๐๐๐ 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   รวม          ๑๐๙,๓๗๐ 
    งบด าเนินงาน      รวม          ๑๐๙,๓๗๐ 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   งานกีฬาและนันทนาการ      รวม          ๕๒๐,๐๐๐ 
    งบด าเนินงาน      รวม          ๕๒๐,๐๐๐ 
   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น     รวม          ๖๑๗,๐๐๐ 
    งบด าเนินงาน      รวม          ๒๓๐,๐๐๐ 
    งบเงินอุดหนุน      รวม          ๓๘๗,๐๐๐ 



    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน     รวม       ๖,๘๘๓,๐๐๐ 
    งบด าเนินงาน      รวม       ๑,๓๒๐,๐๐๐ 
    งบลงทุน       รวม       ๕,๕๖๓,๐๐๐ 
     ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
    -  โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน     ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

-  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่   ๑๒  จากนานางเดือนเพ็ญ  จันละคร  ไป         
ห้วยสายคอ   ๒๒๐,๐๐๐  บาท 
-  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๑  จากถนนแจ้งสนิทถึงบ้านนายเสน่ห์  แก้วศรี
จันทร์  ๓๐๗,๐๐๐  บาท 
-  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๐  จากนานายไสว  น้อยเนารัง  ไปนานายเกิด  
ขานวงศ์  ๒๖๙,๐๐๐  บาท 
-  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๑  จากนานายสมร  เจนการ  ไปนานายคูณ    
ศรีกุละคร  ๒๒๕,๐๐๐  บาท 
-  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๕  จากโรงสูบประปาหมู่บ้านไปศาลเจ้าปู่  
๓๐๖,๐๐๐  บาท 
-  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๖  จากสวนนางพิกุล ทองใบ ไปนานางนาง จันโท  
๒๒๐,๐๐๐  บาท 
-  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๗  จากบ้านนางสมัย  มาลาหอม  ไปหนองข่าลิ้น  
๑๙๘,๐๐๐  บาท 
-  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ ๑๘ จากบ้านนางสมจิต จันทขันตรี ไปนานายค าเบ้า  
ศรีภักดี  ๑๙๓,๐๐๐  บาท 
-  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๖  จากทางหลวงชนบท  ถึงสวนนายทองค า  ขาน
วงศ์  ๒๔๑,๐๐๐  บาท 
-  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๗  สายนานาย  นุสันติ  ไปนานายประจักษ์  ธิยา   
๑๙๓,๐๐๐  บาท 
-  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๘  สายทางโคกขี้สูด  ๒๖๔,๐๐๐  บาท 
-  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๓  จากนานายสุบรรณ์  พรมกลาง  ไปนานางน้อย  
มะราชลี  ๒๒๐,๐๐๐  บาท 
-  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑  จากเขียงหมู ไปหนองสระพัง  ๒๒๐,๐๐๐  บาท 
-  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  หมู่  ๑  ช่วงนานายทองพูน  ซ้ายขวา  ๒๙๒,๐๐๐  บาท 
-  โครงการก่อสร้างท่อเปลี่ยม  หมู่  ๑๐ ช่วงนานางระเบียบ รักษาพล  ๒๒๒,๐๐๐  บาท 
-  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  หมู่  ๑๓  ช่วงนานางนารี  โทท า  ๑๗๗,๐๐๐  บาท 
-  โครงการก่อสร้างรั้วที่ท าการ  อบต.บ่อใหญ่  ๒๓๒,๐๐๐  บาท 
-  โครงการขุดลอกหนองขอนแก่น  หมู่  ๑๐  หนองขอนแก่น  ๓๒๐,๐๐๐  บาท 
-  โครงการขุดลอกห้วยนาแก  หมู่  ๑  ห้วยนาแก  ๒๒๐,๐๐๐  บาท 



-  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  หมู่  ๖  จากทางหลวงชนบท  ไปนานายอุทัย  ศรีภักดี  
๔๕,๐๐๐  บาท 
-  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน  หมู่  ๔  จากบ้านนางสุวะคนธ์  คลังพระศรี  ถึง
นานางนัยนา  มูลเสนา  ๓๔,๐๐๐  บาท 
-  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน  หมู่  ๕  จากห้วยสายคอ  ไปชลประทาน  ห้วย
ประดู่  ๕๒,๐๐๐  บาท 
-  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน  หมู่  ๔  จากบ้านนางสมบูรณ์  ทินตา  ถึงสาม
แยกไร่นางพรศิลป์  สีเล  ๘๗,๐๐๐  บาท 
-  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดินขยายผิวจราจร  หมู่  ๔  จากนานายอมร  ไชย
เวียน  ถึงนานายชัยรินทร์  แก้วหานาม  ๔๒,๐๐๐  บาท 
-  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมู่  ๑๖  จากบ้านนางเย็นจิตร  จิตบรรจง ไปโคก
หนองหญ้าคา  ๑๙๑,๐๐๐  บาท 
-  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมู่  ๔  จากนานางฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  ถึงไร่นาง
กัลยา  สิงอ่อน  ๑๘๒,๐๐๐  บาท 
-  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมู่  ๙  จากนานายณรงค์  โพธิละเดา  ไปนานาย
น้อย  ทองนุช  ๑๙๑,๐๐๐  บาท 
-  เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้  ๕๐,๐๐๐  บาท 
แผนงานการเกษตร 

   งานส่งเสริมการเกษตร      รวม          ๑๔๙,๐๐๐ 
    งบบุคลากร      รวม          ๑๒๐,๐๐๐ 
    งบด าเนินงาน      รวม            ๒๙,๐๐๐ 
    แผนงานงบกลาง 
   งบกลาง        รวม     ๒๐,๖๘๕,๙๖๖ 
    -  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    รวม          ๒๖๐,๐๐๐ 
    -  เงินสมทบกองทุนทดแทน    รวม            ๑๐,๐๐๐ 
    -  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     รวม     ๑๖,๐๘๒,๔๐๐ 
    -  เบี้ยยังชีพคนพิการ     รวม       ๓,๑๒๐,๐๐๐ 
    -  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     รวม            ๙๐,๐๐๐ 
    -  ส ารองจ่าย      รวม          ๔๗๔,๔๘๓ 
    -  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  เงินสมทบกองทุน สปสช.  รวม          ๓๐๔,๒๘๐ 
    -  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวม          ๓๑๐,๓๕๗ 
    -  เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ  (๙คพ.)   รวม                 ๔๕๖ 

    -  เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า    รวม            ๓๓,๙๙๐ 
ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการรับร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  วาระ  ๑  หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ   
-  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรกับการร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  
วาระ  ๑  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบ  เป็นเอกฉันท์ 



   ๕.๒  เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ -  เลือกคณะกรรมการแปรญัตติเชิญเลขานุการสภาฯ  อ่านระเบียบการเลือกคณะกรรมการแปร

ญัตติ 
เลขานุการสภาฯ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ  

๑๐๓  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มี  ๒  ประเภท  คือ   
  ๑.  คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน

แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  ๒.  คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

สภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 ข้อ  ๑๐๕  สมาชิกเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ  ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่

ของสภาท้องถิ่น  ฯลฯ 
 ข้อ  ๑๐๗  ภายใต้ข้อบังคับ  ๑๐๓  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  การเสนอชื่อ
ให้เสนอได้ไม่จ ากัดจ านวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ  ๑๒  มา
บังคับใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ  ๑๒  วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือก  รอง
ประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ก าหนดให้
เลือกรองประธานคนที่หนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ในล าดับถัดไป  โดยวิธีการ
ตามข้อ  ๘  วรรคหนึ่งโดยอนุโลม  แต่หากได้มีการเลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่านั้น 
แล้วปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดท่ากันอีกให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด 

 ข้อ  ๑๔  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรไดรับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก 

ประธานสภาฯ -  ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และระเบียบให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว  ต่อไปผม
ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๓ 

นายอร่าม ส.อบต.  ม.๘ -  เสนอ  นายสมพร  ไมตรีแพน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 -  นางอัมพร  ลามพัฒน์  รับรอง  นายค ามวล  ศรีแก้ว  รับรอง 
ประธานสภาฯ -  ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นสมควรกับการเสนอชื่อนายสมพร  ไมตรีแพน  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  เป็นเอกฉันท์ 
นางบังอร  ส.อบต. ม.๒ -  เสนอ  นายค าพันธ์  ขานวงศ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 -  นายพลรัตน์  วงละคร  รับรอง  นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง  รับรอง 
ประธานสภาฯ -  ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นสมควรกับการเสนอชื่อ  นายค าพันธ์   ขานวงศ์  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ  เป็นเอกฉันท์ 
นางพิลัยพร ส.อบต. ม.๖ -  เสนอ  นายบุญเรือง  ศรีกุลคร    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 -  นายประมวล  โยราช    รับรอง     นายอุฤทธิ์  ราชาภักดี    รับรอง 



ประธานสภาฯ -  ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นสมควรกับการเสนอชื่อ  นายบุญเรือง  ศรีกุลคร  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  เป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ -  ผมขอก าหนดวันประชุมแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓  ระหว่างวันที่  

๔ – ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติท าการพิจารณาข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ -  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการก าหนดวันประชุมแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  ๒๕๖๓  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  เป็นเอกฉันท์ 
 ๕.๓  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเงินเหลือจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ -  เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ -  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเงินเหลือจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖๒   
 -  ด้วยงบประมาณข้อบัญญัติประมาณการรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๒    ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ่อใหญ่  ที่มีประมาณการตั้งไว้ทั้งสิ้น  ๖๒,๙๐๖,๗๕๗  บาท  นั้น  ตามรายงานยอด
งบประมาณคงเหลือประจ าเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ที่ไม่ประสงค์จะเบิกจ่าย 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
จึงขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย  ที่ไม่ประสงค์จะใช้แล้ว  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  เพ่ือตั้งจ่ายรายการที่
มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อไป 

                                                                            รายการใช้เงินเหลือจ่าย 
                                                                        ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
                                                                       ณ  วันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 ส านักปลัด       ๗๘,๐๐๐ 
 กองคลัง               ๓๗๑,๙๐๐ 
 งานรักษาความสงบ             ๒๔๙,๕๐๐ 
 กองการศึกษา              ๑๐๖,๑๓๐ 
 งานสาธารณสุข       ๒๗,๓๖๐ 
 งานสังคมสงเคราะห์      ๑๐,๐๐๐ 
 งานเคหะและชุมชน             ๕๐๐,๐๐๐ 
 งานความเข้มแข็งชุมชน      ๓๕,๐๐๐ 
 งานกีฬาและนันทนาการ      ๒๐,๐๐๐ 
 งานศาสนาวัฒนธรรมฯ             ๑๕๑,๐๐๐ 
 งานส่งเสริมการเกษตร             ๑๐๐,๐๐๐ 
 งบกลาง            ๑,๒๖๖,๑๑๐ 
   รวม          ๓,๔๑๕,๐๐๐ 
 ข้อระเบียบ 
 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.

๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  กล่าวไว้ว่า 
 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ

คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 



 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ(ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ  ๕๙   

  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 ข้อพิจารณา 
 -  เห็นควรเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณโครงการตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้และขออนุมัติ

กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันต่อสภาท้องถิ่นไปพร้อมกัน 
  ขอโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๒  เพ่ือตั้งจ่าย

รายการใหม่ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ๑๒  โครงการ  และหมวดครุภัณฑ์  ๑  รายการ  ดังนี้ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากชลประธานห้วยประดู่  ไปดอนปู่ตาบ้านบ่อใหญ่  หมู่  ๑๔  

๔๙๗,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากไร่นายรักชาติ  แดงเทโพ  ถึงนานายไสย์  บาไสย์  บ้านบ่อ

ใหญ่  หมู่  ๑๔  ๔๙๗,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการถมดินขยายผิวจราจร  ข้างหนองใหญ่ฝั่งทิ ศตะวันออกบ้านบ่อใหญ่   หมู่   ๓  

๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๔.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หลังหอประชุม อบต.บ่อใหญ่  ๑๒๔,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ถนนสายบ้านหนองหญ้าปล้อง  ไปบ้านบ่อใหญ่  ๑๙๕,๐๐๐  บาท 
   ๖.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากไร่นางประดับ  สุวรรณศรี ถึงไร่นางบัวบาน พันธวัลย์  หมู่  ๔  

๒๓๕,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน  จากบ้านนางสมบูรณ์  ทินตา  ไปนานายหนูเกียง  จันทะ

คาม  หมู่  ๔  ๑๗๐,๐๐๐  บาท 
 ๘.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากบ้านบ่อใหญ่ หมู่ ๕  ไปบ้านหนองหญ้าปล้อง  ๒๙๘,๐๐๐  บาท 
 ๙.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากบ๋ากระถิน  ไปห้วยสายคอ  หมู่ ๕  ๒๔๕,๐๐๐  บาท 
 ๑๐.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากนานายเอี่ยม  ศรีภักดี  ถึงนานายสมพงษ์  บุญรุ่ง  บ้านดง

เค็ง  หมู่  ๑๗  ๔๙๗,๐๐๐  บาท 
 ๑๑.  โครงการปรับปรุงหอประชุม อบต.บ่อใหญ่  ๒๓๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๒.  โครงการซ่อมแซมถนนฝายเขื่อนหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ในเขต อบต.บ่อใหญ่  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๓.  ติดตั้งผ้าม่านฉากหลังห้องประชุม  อบต.บ่อใหญ่  ๒๗,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเงินเหลือจ่าย

ประจ าปี  ๒๕๖๒  หรือไม ่ ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ 
-  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ โปรดยก
มือ 

มติที่ประชุม  -  เห็นควร  เป็นเอกฉันท์ 
 
 
 
 



 
   ๕.๔  ขอกันเงิน  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประธานสภาฯ  -  เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ -  ขอกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  ๑๒  โครงการ  และ

หมวดครุภัณฑ์  ๑  รายการ  ดังนี้ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. จากชลประทานห้วยประดู่ไปดอนปู่ตา  บ้านบ่อใหญ่  หมู่  ๑๔  

๔๙๗,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากไร่นายรักชาติ  แดงเทโพ  ถึงนานายไสย์  บาไสย์  บ้านบ่อ

ใหญ่  หมู่  ๑๔  ๔๙๗,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการถมดินขยายผิวจราจร  ข้างหนองใหญ่ฝั่งทิศตะวันออกบ้านบ่อใหญ่   หมู่   ๓  

๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๔.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หลังหอประชุม อบต.บ่อใหญ่  ๑๒๔,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ถนนสายบ้านหนองหญ้าปล้อง  หมู่  ๔  ไป  บ้านบ่อใหญ่  

๑๙๕,๐๐๐  บาท 
 ๖.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากไร่นางประดับ สุวรรณศรี ถึงไร่นางบัวบาน พันธวัสช์ หมู่  ๔  

๒๓๕,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน  จากบ้านนางสมบูรณ์  ทินตา  ไปนานายหนูเกียง  จันทะ

คาม  หมู่  ๔  ๑๗๐,๐๐๐  บาท 
 ๘.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านบ่อใหญ่ หมู่ ๕ ไปบ้านหนองหญ้าปล้อง ๒๙๘,๐๐๐ บาท 
 ๙.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากบ๋ากระถินไปห้วยสายคอ  หมู่  ๕  ๒๔๕,๐๐๐  บาท 
 ๑๐.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากนานายเอี่ยม  ศรีภักดี  ถึงนานายสมพงษ์  บุญรุ่ง  บ้านดง

เค็ง  หมู่  ๗  ๔๙๗,๐๐๐ 
 ๑๑.  โครงการปรับปรุงหอประชุม  อบต.บ่อใหญ่  ๒๓๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๒.  ซ่อมแซมถนนฝายเขื่อนหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  

๓๐๐,๐๐  บาท 
 ๑๓.  ติดตั้งผ้าม่านฉากหลังห้องประชุม  อบต.บ่อใหญ่  ๒๗,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขอกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันหมวด

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  ๑๒  โครงการ  และหมวดครุภัณฑ์  ๑  รายการหรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่
มีจะขอมติ 

 -  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขอกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
จ านวน  ๑๒  โครงการ  และหมวดครุภัณฑ์  ๑  รายการ  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  เห็นควร  เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ -  ถ้าไม่มีอะไรกระผม นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช  ขอนัดประชุมในวันในวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒  

เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองสีม่วง  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 


