รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานคู
สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจําป# 2561
วันจันทรที่ 12 กุมภาพันธ 2561
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานคู (ชั้น 2)
**********************
ผูมาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ – นามสกุล
นายสมหวัง บรรหาร
นายพิชัย พลแสน
นายชุมพร สิงหไธสง
นายสัน ทบลม
นายประยูร เป)ยกไธสง
นายบุญจัน สัมฤทธิ์
นายสุรธรรม สัมฤทธิ์
นายมาโนช เงินไธสง
นางบุญช'วย ผิ้วไธสง
นายไกรสร สีสิ่ว
นายหนูกัน เม็งไธสง
นายสวัสดิ์ หมั่นอุตส'าห
นายหนูพลอย หมื่นฤทธิ์
นางบุญเที่ยง โพธิ์ใต<
นายถนอม แว'นศิลา
นายสนั่น เจียมไธสง
นายวันดี นาเจริญ
นายบุญเรียง แสงสุขสว'าง
นายอ'อนสี เจือสุข
นายพชร แอบไธสง
นางกี้ ประสาระเอ
นายเทวฤทธิ์ เม็งไธสง
นายอรชุลย โพธิแสง
นางทรัพยสิน เอี่ยมกลั่น
นางประเสริฐ พุงไธสง
นายพิเชษฐ ภูมิไธสง
นายบุญชล โยมไธสง
นายสิงหสยาม แยงไธสง
นายกองแก<ว ลําไธสง
นายบุญเรือง งามดี

ตําแหนง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ส.อบต. หมู' 13
ส.อบต. หมู' 6
ส.อบต. หมู' 14
ส.อบต. หมู' 15
ส.อบต. หมู' 12
ส.อบต. หมู' 7
ส.อบต. หมู' 10
ส.อบต. หมู' 10
ส.อบต. หมู' 9
ส.อบต. หมู' 8
ส.อบต. หมู' 1
ส.อบต. หมู' 14
ส.อบต. หมู' 11
ส.อบต. หมู' 8
ส.อบต. หมู' 4
ส.อบต. หมู' 3
ส.อบต. หมู' ๕
ส.อบต. หมู' 9
ส.อบต. หมู' 2
ส.อบต. หมู' 1
ส.อบต. หมู' 11
ส.อบต. หมู' 5
ส.อบต. หมู' 2
ส.อบต. หมู' 4
ส.อบต. หมู' 15
ส.อบต. หมู' 6
ส.อบต. หมู' 7

ลายมือชื่อ
สมหวัง บรรหาร
พิชัย พลแสน
ชุมพร สิงหไธสง
สัน ทบลม
ประยูร เปยกไธสง
บุญจัน สัมฤทธิ์
สุรธรรม สัมฤทธิ์
มาโนช เงินไธสง
บุญช"วย ผิ้วไธสง
ไกรสร สีสิ่ว
หนูกัน เม็งไธสง
สวัสดิ์ หมั่นอุตส"าห
หนูพลอย หมื่นฤทธิ์
บุญเที่ยง โพธิ์ใตถนอม แว"นศิลา
สนั่น เจียมไธสง
วันดี นาเจริญ
บุญเรียง แสงสุขสว"าง
อ"อนสี เจือสุข
พชร แอบไธสง
กี้ ประสาระเอ
เทวฤทธิ์ เม็งไธสง
อรชุลย โพธิแสง
ทรัพยสิน เอี่ยมกลั่น
ประเสริฐ พุงไธสง
พิเชษฐ ภูมิไธสง
บุญชล โยมไธสง
สิงหสยาม แยงไธสง
กองแก-ว ลําไธสง
บุญเรือง งามดี
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ผูไมมาประชุม
ที่
1

ชื่อ – นามสกุล
นายดาม กัณหา

ตําแหนง
ส.อบต. หมู' 3

หมายเหตุ
ไปทํางานต'างประเทศ

ผูเขารวมประชุม
ที่
1
2
๓
๔
๕
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ – นามสกุล
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายชุ'ม พลมีเดช
นายสมพงษ เนียมไธสง
นายสวาสดิ์ ยาวไธสง
นายชาญศักดิ์ ทุรันไธสง
นางอร'ามเรือง ศิลปGประกอบ
น.ส.ยุพิน แปลกไธสง
น.ส.ณัฏฐธิดา มาสิงห
น.ส.ปภาดา ลุนไธสง
น.ส.รุจิรา แก<วภา
นายสุเทพ มิ่งไธสง
นางวัชราพร ยาวไธสง
น.ส.ศิริวิมล โพธิแสง
นายเคน พันไธสง
นายวงเดือน เหมียดไธสง
นายคมสัน ลําไธสง
นายเทียม หมั่นอุตส'าห
น.ส.กรองจิต ทะนงอาจ
นายสันติ สอนดี
นายกัณหา พันธไม<
นายปราโมทย ภาษะฐิติ
นายอภิชัย อินธิโช
น.ส.ธนวรรณ สมุติรัมย
นายสุชิน พรไธสง
น.ส.ปวีณา ยศหนองทุ'ม
นางลําไย พรอยู'ศรี
นายถนอมศักดิ์ เทวรัตน
นายชาคริต ผู<พัฒน
น.ส.นันทิยา เซ็นโตOะ
นายวันชนะ อุตอะปา

ตําแหนง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการ นายก อบต.
รองปลัด อบต.
ผอ.กองคลัง
หัวหน<าสํานักปลัด
ผอ.กองการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะหนโยบายฯ
ผช.ผญบ. ม. 8
ผช.ผญบ. ม. 7
ผช.ผญบ. ม. 1
กํานัน ต.บ<านคู
ผญบ. ม. 10
ผญบ. ม. 3
ผช.ผญบ. ม. 5
ผญบ. ม. 11
ผช.ผญบ. ม. ๑๕
ผช.ผญบ. ม. 13
ผญบ. ม. 12
ผญบ. ม. ๖
ผช.นักวิเคราะหฯ
ผญบ. ม. 9
จพง.ธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน
จพง.พัฒนาชุมชน
ผช.ช'างโยธา
จพง.ธุรการ

หมายเหตุ
บุญชวน เม็นไธสง
ชุ"ม พลมีเดช
สมพงษ เนียมไธสง
สวาสดิ์ ยาวไธสง
ชาญศักดิ์ ทุรันไธสง
อร"ามเรือง ศิลป5ประกอบ
ยุพิน แปลกไธสง
ณัฏฐธิดา มาสิงห
ปภาดา ลุนไธสง
รุจิรา แก-วภา
สุเทพ มิ่งไธสง
วัชราพร ยาวไธสง
ศิริวิมล โพธิแสง
เคน พันไธสง
วงเดือน เหมียดไธสง
คมสัน ลําไธสง
เทียม หมั่นอุตส"าห
กรองจิต ทะนงอาจ
สันติ สอนดี
กัณหา พันธไมปราโมทย ภาษะฐิติ
อภิชัย อินธิโช
ธนวรรณ สมุติรัมย
สุชิน พรไธสง
ปวีณา ยศหนองทุ"ม
ลําไย พรอยู"ศรี
ถนอมศักดิ์ เทวรัตน
ชาคริต ผู-พัฒน
นันทิยา เซ็นโต;ะ
วันชนะ อุตอะปา
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เริ่มประชุมเวลา 09.๓0 น.
สมาชิกสภาองคการบริหารส'วนตําบลบ<านคู
เลขานุการสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

ทั้งหมด
มาประชุม
ไม'มาประชุม
มาประชุม
ผู<เข<าร'วมประชุม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

30
29
1
๑
30

คน
คน
คน
คน
คน

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ขอขอบคุ ณ ท' า นสมาชิ ก สภา คณะผู< บ ริ ห าร และพนั ก งาน ที่ เ ข< า ร' ว ม
โครงการศึกษาดูงาน ระหว'างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2561 ที่ผ'านมา โดยทาง
อบต.บ<า นคู ได<จั ดโครงการทั ศนศึ กษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติ งาน
ด<านการบริหารจัดการและการส'งเสริมอาชีพแก' คณะผู<บริหาร สมาชิกสภา และ
บุคลากรของ อบต.บ<านคู ประจําป)งบประมาณ 2561
ในการดูงานวันแรกที่ “สวนลุงโชค” อํ าเภอ วั งน้ําเขียว ซึ่งก็ได<รับความรู<
เกี่ยวกับ “ไผ'” มากมายจากลุงโชค หรือ คุณโชคดี ปะระโลกานนท ซึ่งเปUนความโชค
ดีของคณะศึกษาดูงานบ<านคู เนื่องจากปกติแล<วท'านรับงานเปUนวิทยากรหลายที่ จะ
อยู'ที่สวนลุงโชคเฉพาะวันเสาร-อาทิตย เท'านั้น
ช'วงบ'ายของวันที่ 30 มกราคม 2561 เปUนการศึกษาดูงานด<านการบริหาร
กิจการบ<านเมืองที่ดี ซึ่งเราได< ความรู<เกี่ ยวกับ การบริหารจัด การขยะของเทศบาล
ตําบลหมูสี อําเภอปากช'อง ซึ่งได<แนวคิดว'า ปWจจัยในการกําจัดขยะคือ ต<องหาแหล'ง
ที่ส ามารถรองรับ การกํ า จัด ขยะของเราให< ได<ก'อน สํ า หรั บ เทศบาลหมู สีการสร< า ง
เตาเผาหรือฝWงกลบ จะส'งผลต'อภาพลักษณที่เปUนแหล'งท'องเที่ยวมรดกโลก ส'วนการ
ก' อ สร< า งโรงไฟฟZ า นั้ น ต< อ งใช< ง บประมาณสู ง วั ต ถุ ดิ บ ไม' เ พี ย งพอสํ า หรั บ ผลิ ต
กระแสไฟฟZา สําหรับการฝWงกลบ ถ<าพื้นที่หรือการจัดการ ไม'ดีพอ จะสร<างปWญหา
ให<กับชุมชน วิธีที่ดีที่สุดคือ การนําขยะไปกําจัดให<ถูกสุขลักษณะอย'างในเขตสระบุรี
หรือปากช'อง ที่บริษัททีพีไอ โพลีน เข<ามาช'วยดูแลเรื่องเตาเผาขยะ
การดู ง านวั น ที่ ส อง ศึ ก ษาดู ง านโครงการอนุ รั ก ษพั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ อบต.
ขนงพระ อําเภอปากช*อง
ความเป+ น มาของโครงการอนุ รั ก ษพั น ธุ ก รรมพื ช นั้ น สื บ เนื่ อ งจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู*หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อเสด็จฯ ผ*านอําเภอท*ายาง จังหวัด
เพชรบุ รี สองข- า งทางมี ต - น ยางขนาดใหญ* ขึ้ น อยู * ม าก มี พ ระราชดํ า ริ ที่ จ ะสงวน
บริเวณป5าต-นยางนี้ไว-เป+นสวนสาธารณะ แต*ไม*สามารถจัดถวายได-เพราะมีราษฎรเข-า
มาทําไร*ทําสวนมาก ดังนั้นจึงทรงทดลองปลูกต-นยางเอง โดยทรงเพาะเมล็ดลงใน
กระถางบนพระตําหนักเป:;ยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน
ต*อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ ให-นําพรรณไม-จากภาคต*างๆ ทั่วประเทศ
มาปลู ก ในบริ เ วณที่ ป ระทั บ สวนจิ ต รลดา เพื่ อ ให- เ ป+ น ที่ ศึ ก ษาพรรณไม- ข องนิ สิ ต
นักศึกษาแทนที่จะต-องเดินทางไปทั่วประเทศ
/ผมหวังเป+น...
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ผมหวังเป+นอย*างยิ่งว*า ทุกท*านคงเก็บเกี่ยวความรู-มามากพอสมควร
1.2 ตามข<อตกลงงานกิจการสภาองคการบริหารส'วนตําบลบ<านคู สภาฯ จะจัด
กิจกรรมการออกพัฒนาหมู'บ<าน ทําความสะอาดวัดในเขตพื้นที่ตําบลบ<านคู สําหรับ
เดือนนี้ ขอนัดท'านสมาชิกสภาร'วมออกพื้นที่พัฒนาวัดบ<านโนนสะอาด หมู' 13 ใน
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.00 น.
๑.๓ แจ<งเรื่องสมาชิกสภา หมู' ที่ 3 นายดาม กั ณหา ได< เ ดิน ทางไปทํ า งานที่
ต'า งประเทศ จึ งไม'อยู' ในพื้ น ที่ตํ า บลบ< า นคู เ ปU น เวลา 4 เดื อนแล< ว นั บ ตั้งแต' เ ดื อน
ตุลาคม 2560 ถึงปWจจุบัน
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
รายงานการประชุ มสภาสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 ประจํ า ป) 2560 เมื่ อวั น ที่
21 พฤศจิกายน 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมไม'มีการแก<ไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุมรับรองการประชุมสภาสมัย สามั ญ สมัย ที่ 4 ประจํา ป) 2560
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เปUนเอกฉันท
เห็นชอบ
๒๘ เสียง
งดออกเสียง
๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทูถาม
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่กรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
5.1 การโอนงบประมาณรายจายประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2561
โอนงบประมาณรายจ'ายประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานเคหะและ
ชุ ม ชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน หมวดค' า วั ส ดุ ประเภทวั ส ดุ
ก'อสร<าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว'าด<วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
ส'ว นท< องถิ่ น พ.ศ. 2541 และที่ แก< ไขเพิ่ มเติ ม หมวด 4 ข< อ 27 การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ'ายในหมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก'อสร<าง ที่ทําให<ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ'ายเปUนรายการใหม' ให<เปUนอํานาจอนุมัติของสภา
ท<องถิ่น
ต'อไปผมขอเชิญทางเจ<าหน<าที่ผู<รับผิดชอบได<นําเสนอต'อที่ประชุมสภาครับ

ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

หัวหน<าสํานักปลัด
(น.ส.ยุพิน แปลกไธสง)

เนื่ องจากข< อบัญ ญั ติ งบประมาณรายจ' า ยประจํ า ป)งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด
/ค'าครุภัณฑ...
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ค'าครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว<ไม'เพียงพอเพื่อจ'ายเปUนค'าตู<กระจกบาน
เลื่อน จึงขอโอนงบประมาณตามข<อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป)งบประมาณ
พ.ศ. 2561 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ดําเนินงาน หมวดค'าวัสดุก'อสร<าง คงเหลือ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ขอโอน
ครั้งนี้ 500 บาท (ห<าร<อยบาท)
มติที่ประชุม

ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)
ปลัด อบต.
(นายชุมพร สิงหไธสง)

มีสมาชิกสภาฯ อยู'ในห<องประชุมสภาฯ จํานวน 29 ท'าน และที่ประชุมสภาฯ มีมติ
เห็นชอบโอนงบประมาณตามข<อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป)งบประมาณ
พ.ศ. 2561 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ดําเนินงาน หมวดค'าวัสดุก'อสร<าง เปUนเงิน 500 บาท (ห<าร<อยบาท) ดังนี้
เห็นชอบ
28 เสียง
ไม'เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง
๑ เสียง
5.2 พิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
ก'อนที่จะพิจารณาจ'ายขาดเงินสะสม ขอเชิญปลัด อบต. ซึ่งเปUนเจ<าหน<า ที่
งบประมาณได<ชี้แจงระเบียบว'าด<วยการจ'ายขาดเงินสะสมให<ที่ประชุมทราบ
ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว'าด<วยการรับเงิน การเบิกจ'ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ. 2547 การจ'ายขาดเงินสะสมต<องได<รับความเห็นชอบ
จากสภาท<องถิ่น ข<อ 89 องคกรปกครองส'วนท<องถิ่น อาจจ'ายเงินสะสมได<ไม'เกิน
ร<อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ'ายเพื่อการลงทุนของป)นั้น โดยได<รับอนุมัติจากสภา
ท<องถิ่น ภายใต<เงื่อนไข ดังต'อไปนี้
1) ให<กระทําได<เฉพาะกิจการซึ่งอยู'ในอํานาจหน<าที่ขององคกรปกครองส'วน
ท<องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด<านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปUนการเพิ่มพูน
รายได<ขององคกรปกครองส'วนท<องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร<อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ต<องเปUน ไปตามแผนพั ฒนาขององคกรปกครองส' วนท<องถิ่ น
หรือตามกฎหมายกําหนด
2) ได<ส'งเงินสมทบกองทุนส'งเสริมกิจการขององคกรปกครองส'วนท<องถิ่น
แต'ละประเภทตามระเบียบแล<ว
3) เมื่อได<รับอนุมัติให<ใช<จ'ายเงินสะสมแล<ว องคกรปกครองส'วนท<องถิ่นต<อง
ดําเนินการก'อหนี้ผูกพันให<เสร็จสิ้นในระยะเวลาไม'เกิน 1 ป)ถัดไป หากไม'ดําเนินการ
ในระยะเวลาที่กําหนด ให<การใช<จ'ายเงินสะสมนั้นเปUนอันพ<นไป
ทั้ ง นี้ ใ ห< อ งคกรปกครองส' ว นท< อ งถิ่ น มี ย อดเงิ น สะสมคงเหลื อ พอที่ จ ะจ' า ย
ค'าใช<จ'ายประจํา และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช<จ'ายเงินสะสมให<
คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว
และในการจ'ายขาดในครั้งนี้ ในการส'งเงินสมทบกองทุนส'งเสริมกิจการของ
องคกรปกครองส'วนท<องถิ่นเรียบร<อยแล<ว
/ประธานสภา...
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ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

เมื่ อทราบระเบี ย บตามที่ ป ลั ด อบต. ได< นํ า เสนอแล< ว ขอให< ฝa า ยบริ ห ารได<
นําเสนอโครงการที่จะนํามาจ'ายขาดเงินสะสม

นายก อบต.
(นายบุญชวน เม็นไธสง)

สรุปโครงการจ'ายขาดเงินสะสม ประจําป)งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
1. โครงการก'อสร<างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู' 1 บ<านหนองลุมพุก กว<าง
4 เมตร ยาว 36 เมตร พร<อมวางท'อระบายน้ํา ขนาด ศก. 0.40 เมตร งบประมาณ
75,900 บาท
2. โครงการก'อสร<างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู' 2 บ<านทุ'งบ'อ ต.บ<านคู อ.นา
โพธิ์ จ.บุรีรัมย – บ<านโนนจอมศรี ต.หนองไผ'ล<อม จ.ขอนแก'น กว<างเฉลี่ย 5 เมตร
ยาว 1,400 เมตร พร<อมวางท' อระบายน้ํ า ขนาด ศก. 0.80 เมตร งบประมาณ
295,000 บาท
3. โครงการก' อสร< า งถนนคอนกรี ต เสริมเหล็ ก หมู' 3 บ< านเก' าโก กว< า ง 4
เมตร ยาว 39 เมตร งบประมาณ 75,600 บาท
4. โครงการก'อสร<างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู'
4 บ<านบง กว<าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร งบประมาณ 214,000 บาท
5. โครงการก'อสร<างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู' 5 บ<านหนองแอ' กว<าง 3
เมตร ยาว 15 เมตร งบประมาณ 22,000 บาท
6. โครงการก' อสร< า งถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู' 6 บ< า นคู และ หมู' 15
บ<านหนองผักบุ<ง กว<าง 4 เมตร ยาว 142 เมตร งบประมาณ 278,400 บาท
7. โครงการก'อสร<างซ'อมแซมฝายน้ําล<นแบบรถข<ามผ'านได< หมู' 7 บ<านดอน
กลาง ขนาดกว<าง 5 เมตร ยาว 23 เมตร สูงเฉลี่ย 2 เมตร งบประมาณ 169,500
บาท
8. โครงการก' อ สร< า งปรั บ ปรุ ง ถนนดิ น เพื่ อ การเกษตรโดยการถมดิ น หมู'
5,8,9 พร<อมลงหินคลุก กว<าง 3 เมตร ยาว 2,340 เมตร งบประมาณ 499,700
บาท
9. โครงการก'อสร<างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู' 10 บ<านหนองจาน กว<าง
4 เมตร ยาว 75 เมตร งบประมาณ 148,400 บาท
10. โครงการก'อสร<างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู' 11 บ<านโคกเมฆ กว<าง 4
เมตร ยาว 120 เมตร งบประมาณ 238,700 บาท
11. โครงการก' อสร< า งถนนคอนกรี ต เสริ มเหล็ ก หมู' 12 บ< า นโนนตะคร< อ
กว<าง 4 เมตร ยาว 33 เมตร งบประมาณ 64,000 บาท
12. โครงการก' อสร< า งถนนคอนกรี ต เสริ มเหล็ ก หมู' 13 บ< า นโนนสะอาด
กว<าง 4 เมตร ยาว 96 เมตร งบประมาณ 188,400 บาท
13. โครงการก'อสร<างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู' 14 บ<านคู กว<าง 4 เมตร
ยาว 80 เมตร งบประมาณ 158,000 บาท
รวมงบประมาณที่นํามาจายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น 2,427,600 บาท
แต'ในป)นี้เราสามารถจ'ายขาดเงินสะสมได< 2,412,057.83 บาท ตามข<อ 89
องคกรปกครองส'วนท<องถิ่น อาจจ'ายเงินสะสมได<ไม'เกินร<อยละสี่สิบของงบประมาณ
/รายจ'ายเพื่อ...
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รายจ'ายเพื่อการลงทุนของป)นั้น ซึ่งมียอดเกินอยู' จํานวน 15,542.17 บาท ดังนั้น
เห็นควรพิจารณาต'อรองราคากับผู<รับจ<างต'อไป
ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

มีท'า นสมาชิ กสภาท' านใดจะสอบถามที่ มาของโครงการที่ นํ ามาจ' ายขาดเงิ น
สะสมหรือไม' เชิญอภิปรายได<

ส.อบต.หมู' 7
(นายบุญเรือง งามดี)

กระผมเห็ น ด< ว ยกั บ ที่ ฝa า ยบริ ห ารได< เ สนอโครงการมา โดยเฉพาะโครงการ
ก' อสร< า งซ' อ มแซมฝายน้ํ า ล< น หมู' 7 เนื่ องจากมี ถนนขาด/ชํ า รุ ด อยู' ช' ว งฤดู ทํา นา
ชาวบ<านสัญจรไม'ได<เลยทําให<เดือดร<อนมากต<องเดินทางอ<อมไปไกลมาก อยากให<
จัดทําโครงการเอาดินไปถมเพื่อให<รถยนตผ'านไปมาได<ครับ
เมื่ อ ไม' มี ผู< ใ ดอภิ ป รายเพิ่ ม เติ ม จึ ง ขอมติ ที่ ป ระชุ ม ให< ค วามเห็ น ชอบในการ
พิจารณาโครงการที่จะนํามาจ'ายขาดเงินสะสม
มีสมาชิกสภาฯ อยู'ในห<องประชุมสภาฯ จํานวน 29 ท'าน และที่ประชุมสภาฯ
มีมติอนุมัติให<จ'ายขาดเงินสะสม
เห็นชอบ 28 เสียง
ไม'เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)
มติที่ประชุม

ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

5.3 กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป# 2561
การกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป) 2561 กระผมขอให<สมาชิก
สภาได<นําเสนอว'าในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2,3,4 เห็นควรกําหนดให<อยู'ใน
ห<วงวันที่ใด เดือนใด สําหรับองคการบริหารส'วนตําบลนั้น จะกําหนดอยู'ในห<วงไม'
เกิน 15 วัน นะครับ

ปลัด อบต.
(นายชุมพร สิงหไธสง)

กระผมขอเสนอให<กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป) 2561 ดังนี้
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ห<วง วันที่ 1 – 15 เมษายน 2561 เนื่องจากทาง
ฝa า ยเจ< า หน< า ที่ ที่ ต< อ งจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท< องถิ่ น จะต< อ งเสนอร' า งแผนฯ ต' อ สภาฯ
พิจารณาให<ความเห็นชอบก'อน และต<องประกาศใช<ให<ทันภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ห<วง วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561 เนื่องจากเปUน
ช'วงที่จัดทําร'างข<อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป)
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ห<วง วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรายงาน
ผลการดําเนินงานประจําป)

ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

ตามที่ ปลั ด อบต. เสนอให< กํ า หนดสมั ย ประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ ประจํ า ป)
2561 มีสมาชิกสภาท'านใดไม'เห็นด<วย ขอให<อภิปรายเสนอต'อที่ประชุม
เมื่ อ ไม' มี ส มาชิ ก สภาท' า นใดอภิ ป ราย ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม ให< ค วามเห็ น ชอบ
กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป) 2561 ดังนี้
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ห<วง วันที่ 1 – 15 เมษายน 2561
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ห<วง วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561
/สมัยสามัญ...
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- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ห<วง วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม

ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

มีสมาชิกสภาฯ อยู'ในห<องประชุมสภาฯ จํานวน 29 ท'าน และที่ประชุมสภาฯ
มีมติเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป) 2561 ดังนี้
เห็นชอบ 28 เสียง
ไม'เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
5.4 กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป# 2562
การกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 ประจําป) 2562 กระผมขอให<
สมาชิ ก สภาได< นํ า เสนอว' า เห็ น ควรกํ า หนดให< อยู' ในห< ว งวั น ที่ ใด เดื อ นใด สํ า หรั บ
องคการบริหารส'วนตําบลนั้น จะกําหนดอยู'ในห<วง 15 วัน ครับ

ปลัด อบต.
(นายชุมพร สิงหไธสง)

กระผมขอเสนอให<กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 ประจําป) 2562
ห<วง วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ 2562

ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

ตามที่ ปลั ด อบต. เสนอให< กํ า หนดสมั ย ประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ สมั ย 1
ประจําป) 2562 มีสมาชิกสภาท'านใดมีความเห็นเปUนอย'างอื่นหรือไม' ขอให<อภิปราย
เสนอต'อที่ประชุม
เมื่ อ ไม' มี ส มาชิ ก สภาท' า นใดอภิ ป ราย ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม ให< ค วามเห็ น ชอบ
กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 ประจําป) 2562 ดังนี้
- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ห<วง วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ 2562

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาฯ อยู'ในห<องประชุมสภาฯ จํานวน 29 ท'าน และที่ประชุมสภาฯ
มีมติเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 ประจําป) 2562 ดังนี้
เห็นชอบ 28 เสียง
ไม'เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สรุปการพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจําป) พ.ศ. 2561 และ
กําหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป) พ.ศ. 2562 ดังต'อไปนี้
สมัยประชุมสภาสามัญ ประจําป) พ.ศ. 2561
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว'างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2561
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว'างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว'างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2561
สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป) พ.ศ. 2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ระหว'างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ 2562

ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

ระเบียบวาระที่ 6
รองปลัด อบต.
(นายชาญศักดิ์ ทุรันไธสง)

เรื่องอื่นๆ
ขอแจ< ง กิ จ กรรมการแข' ง ขั น กี ฬ าท< อ งถิ่ น สั ม พั น ธ “สายใยรั ก สานสั ม พั น ธ
องคกรปกครองส' ว นท< อ งถิ่ น อํ า เภอนาโพธิ์ ” ครั้ ง ที่ 5 ป) 2561 ณ สนามกี ฬ า
โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์และสนามฟุตซอลเทศบาลตําบลนาโพธิ์ ระหว'างวันที่ 14 –
15 กุมภาพันธ 2561 ซึ่งมีท<องถิ่นเข<าร'วมกิจกรรม 5 อบต. และ 1 เทศบาล มีการ
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แข'งขันกีฬา 5 ประเภท ดังนี้
๑) ฟุตซอลชาย 7 คน
๒) วอลเลยบอลหญิง
๓) เซปWกตะกร<อชาย
๔) เปตองคู'ผสม (ชาย 2 หญิง 1 )
๕) กีฬาพื้นบ<าน
ขอเรียนเชิญท'านสมาชิกสภาทุกท'านได<เข<าร'วมกิจกรรมด<วยนะครับ
ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

ขอแจ< งเตื อนเรื่ องกิ จ กรรมการพั ฒ นาของสมาชิ ก สภาอี กครั้ ง สํ า หรั บ เดื อ น
กุมภาพันธ 2561 จัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.00 น. ณ วัด
บ<านโนนสะอาด ขอให<ทุกท'านเข<าร'วมกิจกรรมด<วย และให<เตรียมอุปกรณทําความ
สะอาดมาด<วยครับ
เมื่อไม'มีสมาชิกท'านใดนําเสนออีก จึงปdดการประชุม และขอขอบคุณสมาชิก
สภาฯ และผู<เข<าร'วมประชุมทุกท'าน ที่สละเวลามาประชุมในวันนี้ เพื่อประโยชนสุข
ของประชาชนตําบลบ<านคูทุกคน

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู<จดรายงานการประชุม

( นายชุมพร สิงหไธสง )
เลขานุการสภาองคการบริหารส'วนตําบลบ<านคู
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
...........................................
( นายพิเชษ ภูมิไธสง )
สมาชิกสภาตําบล

...........................................
( นายบุญชล โยมไธสง )
สมาชิกสภาตําบล
(ลงชื่อ)
( นายสมหวัง บรรหาร )
ประธานสภาองคการบริหารส'วนตําบลบ<านคู

...........................................
( นายบุญเรียง แสงสุขสว'าง )
สมาชิกสภาตําบล

