
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค ู
สมัยสามัญสมัยที่  3  คร้ังที่  2/2565 

วันศุกร์ท่ี  12  สิงหาคม  2565 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู (ชั้น 2) 

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

ผู้มาประชุม 
ท่ี ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางจุฑามาศ  แสวงชัย ประธานสภาฯ จุฑามาศ  แสวงชัย 
2 ส.ต.ต.ทวีศักดิ์  อุ่นศิริวงศ์ รองประธานสภาฯ ทวีศักดิ์  อุ่นศิริวงศ์ 
3 นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง เลขานุการสภาฯ บุญช่วย  ผ้ิวไธสง 
4 นายเด่นชัย  นารินทร์ ส.อบต. หมู่ 2 เด่นชัย  นารินทร์ 
5 นายดนัย  พรไธสง ส.อบต. หมู่ 8 ดนัย  พรไธสง 
6 นางบุญเท่ียง  โพธิ์ใต้ ส.อบต. หมู่ 1 บุญเท่ียง  โพธิ์ใต้ 
7 นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู่ ๕ พชร  แอบไธสง 
8 นางวิมาลา  นาโล ส.อบต. หมู่ 13 วิมาลา  นาโล 
9 น.ส.ศุภมาส  บุญรับ ส.อบต. หมู่ 14 ศุภมาส  บุญรับ 

10 นายบุญเรียง  แสงสุขสว่าง ส.อบต. หมู่ 4 บุญเรียง  แสงสุขสว่าง 
11 นายเกษม  บรรหาร ส.อบต. หมู่ 15 เกษม  บรรหาร 
12 นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู่ 12 มาโนช  เงินไธสง 
13 นายบุญส่ง  พังไธสง ส.อบต. หมู่ 9 บุญส่ง  พังไธสง 
14 นางญาดา  โพธิแสง ส.อบต. หมู่ 11 ญาดา  โพธิแสง 
15 นายวงเดือน  เหมียดไธสง ส.อบต. หมู่ 10 วงเดือน  เหมียดไธสง 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 -  ไม่มี  - 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายเรืองศิลป์  ไอยะ นายก อบต. เรืองศิลป์  ไอยะ 
2 นายอนงค์  เรืองไธสง รองนายก อบต. อนงค์  เรืองไธสง 
๓ ร.ต.อ.ประเวช  ปุมไธสง รองนายก อบต. ประเวช  ปุมไธสง 
๔ ร.ต.อ.สุวิทย์  บรรหาร เลขานุการ นายก อบต. สุวิทย์  บรรหาร 
๕ นายเวท  ปิดตังถาเน รองปลัด อบต. เวท  ปิดตังถาเน 
6 นางอร่ามเรือง ศิลป์ประกอบ ผอ.กองคลัง อร่ามเรือง ศิลป์ประกอบ 
7 น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง หัวหน้าสำนักปลัด ยุพิน  แปลกไธสง 
8 นายสมพร  กอหญ้ากลาง ผอ.กองช่าง สมพร  กอหญ้ากลาง 
9 น.ส.ณัฏฐ์ธิดา  มาสิงห์ ผอ.กองการศึกษา ณัฏฐ์ธิดา  มาสิงห์ 

10 น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง นักจัดการงานท่ัวไป ปภาดา  ลุนไธสง 
11 จ.ส.อ.จิตติ  กองม่วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จิตติ  กองม่วง 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ท้ังหมด จำนวน 15     คน 
  มาประชุม จำนวน 15     คน 
  ไม่มาประชุม จำนวน -     คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 11     คน 
 

เลขานุการสภา 
(นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง) 

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู สมัยสามัญ สมัยท่ี 
๓ ครั้งท่ี 2/2565 และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา ๕๖ การ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านคูเข้าประชุม จำนวน 15 ท่าน จาก 15 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  
และก่อนที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูจะเปิดประชุม ขอ
เรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู จุดเทียนธูปบูชา    
พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู คณะผู ้บริหาร 
รวมถึงเจ้าหน้าท่ีและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านคู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2/2565 เพื่อพิจารณาญัตติ
ค้างพิจารณา เรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ในวาระที่สอง และเมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันจึงขอเปิด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 
2/2565 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.๑  การจ ัดก ิ จกรรมเฉล ิมพระ เก ี ยรต ิ สมเด ็ จพระนางเจ ้ าส ิ ร ิก ิ ต์ิ  

พระบรมราชินีนาถ 
ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

อำเภอนาโพธ ิ ์ ได ้กำหนดจ ัดก ิจกรรมเฉล ิมสมเด ็จพระนางเจ ้าส ิร ิก ิ ต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน
พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอนาโพธิ์ โดยมี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ 

- พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมลคล เวลา  19.19  น. 
แต่งกายด้วยชุดกากี และสวมหน้ากากอนามัยสีขาวหรือหน้ากากผ้าสีขาว 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1/2565 

เม่ือวันจันทรท่ี์ 1 สิงหาคม 2565 
ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ  
สมัยท่ี 3 ครั้งที ่ 1/2565 เมื ่อวันจันทร์ที ่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู (ช้ัน 2) ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้แจกให้กับ 
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ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว 
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 33 วรรคสอง การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้
กระทำโดยมติของท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของสภาฯ แห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้
สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  หากมีข้อความใดที่ยัง     
ไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อท่ีประชุมสภาฯ 

เมื่อท่ีประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม จึงอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ 
ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ โปรดยกมือข้ึน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านคู สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 
ดังนี้ 

รับรองรายงานการประชุม 14   เสียง 
ไม่รับรอง -    เสียง 
งดออกเสียง 1   เสียง 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
 3.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เลขานุการสภา 
(นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือ    
ข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติ
นั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 
1 สิงหาคม 2565 เพื ่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ และในวันดังกล่าวที่ประชุม
สภาได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ พร้อมกับแต่งต้ังคณะกรรมการ 
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 แปรญัตติฯ จำนวน 5 ท่าน และกำหนดรับคำแปรญัตติ ระหว่างวันท่ี 2 – 4 
สิงหาคม 2565 ตั ้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ที ่ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านคู และเลขานุการสภาฯ นัดประชุมครั ้งแรกในวันท่ี 2 
สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการแปรญัตติเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้ รายงานสรุปผลการแปรญัตติ
ต่อท่ีประชุมสภาฯ ทราบต่อไป ขอเรียนเชิญ 

ประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 
(นายบุญเรียง แสงสุขสว่าง) 

กระผม นายบุญเรียง แสงสุขสว่าง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4 ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอรายงานการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ครั้งท่ี ๑/2565 เมื ่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 แต่งตั ้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
จำนวน 5 คน ตามลำดับ ดังนี้ 

1. นายบุญเรียง  แสงสุขสว่าง ส.อบต. หมู่ 4 
2. นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู่ 12 
3. นายบุญส่ง  พังไธสง ส.อบต. หมู่ 9 
4. ส.ต.ต.ทวีศักดิ์  อุ่นศิริวงศ์ ส.อบต. หมู่ ๖ 
5. นายเด่นชัย  นารินทร์       ส.อบต. หมู่ 2 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นาย
นายบุญเรียง แสงสุขสว่าง สมาชิกสภา หมู่ 4 เป็นประธานกรรมการ และแต่งต้ัง 
นายเด่นชัย นารินทร์ สมาชิกสภา หมู่ 2 เป็นเลขานุการ 

ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติ ระหว่างวันท่ี 2 – 4 สิงหาคม 2565 ต้ังแต่เวลา 08.30–16.30 น. ท่ีห้อง
ประชุมสภา ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นคำแปรญัตติ 

และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2565 
เวลา 10.00 น . ที ่ประชุมได้พร้อมกันพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ต้นจนจบ
ร่าง ปรากฏผลดังนี้ 

๑. รูปแบบงบประมาณ ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 

2. ร่างข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีปรากฏในแผนพัฒนา
ห้าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

3. ประมาณการรายรับของงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ได้พิจารณา ตรวจสอบ
แล้ว คาดว่ารายรับจะได้รับตามท่ีต้ังไว้ 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปตามร่างเดิมทุกประการ จึง
นำเรียนเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาดำเนินการต่อไป 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงมติของคณะกรรมการแปร
ญ ัตติฯ แล ้วสร ุปได้ว ่า  ไม ่ม ีสมาช ิกสภาฯ  ท่านใดเสนอคำแปรญัตติ และ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นชอบให้คงร่างเดิม 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองค้างพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566  (วาระที่สอง ข้ันอภิปราย) 
เลขานุการสภา 
(นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็น
อย่างอื่น 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอขอเปล่ียนแปลงมตินั้นอีก 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติ   
คงร่างเดิม ไม่มีการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 วาระที่สอง ขั ้นอภิปราย ดิฉันจึงขอสอบถามท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ต้องการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมก่อนท่ีจะลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ 

ที่ประชุม (ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม) 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

เมื่อในท่ีประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุมว่าให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ในวาระท่ีสองหรือไม่ ถ้าสมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบ ขอให้สมาชิกสภายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระท่ีสอง 

เห็นชอบ  14   เสียง 
ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง   1   เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหม่ 

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผู้บริหารจะนำเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม่ 
 

/ท่ีประชุม... 
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ที่ประชุม - ไม่มี 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

ด้วยวันนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู มาประชุมครบทุกท่าน 
จึงขอนัดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้ง
ท่ี 3/2565 ในวันจันทร์ท่ี 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระท่ีสาม 
ขั้นลงมติ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

หากไม่มีท่านใดนำเสนอในท่ีประชุมอีก ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านคูสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2/2565 และขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้
สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณค่ะ 

 
เลิกประชุมเวลา   11.30  น. 
 

(ลงช่ือ)                          ผู้จดรายงานการประชุม 
 ( นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง )   
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

........................................... 
( นายมาโนช  เงินไธสง ) 

สมาชิกสภาตำบล 

 
........................................... 
( นางสาวศุภมาส  บุญรับ ) 

สมาชิกสภาตำบล 

 
........................................... 

( นายบุญเรียง  แสงสุขสว่าง ) 
สมาชิกสภาตำบล 

 
 

(ลงช่ือ)        
( นางจุฑามาศ  แสวงชัย ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 


