
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านคู 
สมัยสามัญสมัยท่ี  1   ประจําป#  2562 

วันพุธท่ี  13  กุมภาพันธ�  2562 
ณ ห�องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านคู (ช้ัน 2) 

********************** 
 
ผู�มาประชุม 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
1 นายสมหวัง  บรรหาร ประธานสภาฯ สมหวัง  บรรหาร 
2 นายพิชัย  พลแสน รองประธานสภาฯ พิชัย  พลแสน 
3 นายชุมพร  สิงห�ไธสง เลขานุการสภาฯ ชุมพร  สิงห�ไธสง 
4 นายประยูร  เป$ยกไธสง ส.อบต. หมู' 6 ประยูร  เป�ยกไธสง 
5 นายบุญชล  โยมไธสง ส.อบต. หมู' 4 บุญชล  โยมไธสง 
6 นางบุญช'วย  ผิ้วไธสง ส.อบต. หมู' 7 บุญช�วย  ผิ้วไธสง 
7 นางบุญเท่ียง  โพธิ์ใต4 ส.อบต. หมู' 1 บุญเท่ียง  โพธิ์ใต' 
8 นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู' ๕ พชร  แอบไธสง 
9 นายสิงห�สยาม  แยงไธสง ส.อบต. หมู' 15 สิงห�สยาม  แยงไธสง 

10 นายสนั่น  เจียมไธสง ส.อบต. หมู' 11 สนั่น  เจียมไธสง 
11 นายพิเชษฐ�  ภูมิไธสง ส.อบต. หมู' 2 พิเชษฐ�  ภูมิไธสง 
12 นายบุญจัน  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู' 14 บุญจัน  สัมฤทธิ์ 
13 นายสุรธรรม  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู' 15 สุรธรรม  สัมฤทธิ์ 
14 นายหนูพลอย  หม่ืนฤทธิ์ ส.อบต. หมู' 8 หนูพลอย  หม่ืนฤทธิ์ 
15 นายบุญเรียง  แสงสุขสว'าง ส.อบต. หมู' 4 บุญเรียง  แสงสุขสว�าง 
16 นายอ'อนสี  เจือสุข ส.อบต. หมู' 3 อ�อนสี  เจือสุข 
17 นายหนูกัน  เม็งไธสง ส.อบต. หมู' 10 หนูกัน  เม็งไธสง 
18 นายสัน  ทบลม ส.อบต. หมู' 13 สัน  ทบลม 
19 นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู' 12 มาโนช  เงินไธสง 
20 นายถนอม  แว'นศิลา ส.อบต. หมู' 14 ถนอม  แว�นศิลา 
21 นายวันดี  นาเจริญ ส.อบต. หมู' 8 วันดี  นาเจริญ 
22 นายไกรสร  สีสิ่ว ส.อบต. หมู' 10 ไกรสร  สีสิ่ว 
23 นางก้ี  ประสาระเอ ส.อบต. หมู' 9 ก้ี  ประสาระเอ 
24 นายเทวฤทธิ์  เม็งไธสง ส.อบต. หมู' 2 เทวฤทธิ์  เม็งไธสง 
25 นางทรัพย�สิน  เอ่ียมกลั่น ส.อบต. หมู' 11 ทรัพย�สิน  เอ่ียมกลั่น 
26 นายบุญเรือง  งามดี ส.อบต. หมู' 7 บุญเรือง  งามดี 
27 นายกองแก4ว  ลําไธสง ส.อบต. หมู' 6 กองแก'ว  ลําไธสง 
28 นางประเสริฐ  พุงไธสง ส.อบต. หมู' 5 ประเสริฐ  พุงไธสง 

/ผู4ไม'มา... 
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ผู�ไม�มาประชุม 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1 นายอรชุลย�  โพธิแสง ส.อบต. หมู' 1 ลากิจ 
2 นายสวัสด์ิ  หม่ันอุตส'าห� ส.อบต. หมู' 9 ลาปEวย 

 
ผู�เข�าร�วมประชุม 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1 นายบุญชวน  เม็นไธสง นายก อบต. บุญชวน  เม็นไธสง 
2 นายชุ'ม  พลมีเดช รองนายก อบต. ชุ�ม  พลมีเดช 
๓ นายสมพงษ�  เนียมไธสง รองนายก อบต. สมพงษ�  เนียมไธสง 
๔ นายสวาสด์ิ  ยาวไธสง เลขานุการ นายก อบต. สวาสด์ิ  ยาวไธสง 
๕ นายชาญศักด์ิ  ทุรันไธสง รองปลัด อบต. ชาญศักด์ิ  ทุรันไธสง 
6 นางอร'ามเรือง ศิลปHประกอบ ผอ.กองคลัง อร�ามเรือง ศิลป5ประกอบ 
7 น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง หัวหน4าสํานักปลัด ยุพิน  แปลกไธสง 
8 น.ส.ณัฏฐ�ธิดา  มาสิงห� ผอ.กองการศึกษา ณัฏฐ�ธิดา  มาสิงห� 
9 น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง นักจัดการงานท่ัวไป ปภาดา  ลุนไธสง 

10 น.ส.ธนวรรณ  สมุติรัมย� ผช.นักวิเคราะห�ฯ ธนวรรณ  สมุติรัมย� 
11 น.ส.ปวีณา  ยศหนองทุ'ม จพง.ธุรการ ปวีณา  ยศหนองทุ�ม 
12 นายถนอมศักด์ิ  เทวรัตน� นักพัฒนาชุมชน ถนอมศักด์ิ  เทวรัตน� 
13 น.ส.นันทิยา  เซ็นโตOะ ผช.ช'างโยธา นันทิยา  เซ็นโต9ะ 
14 นายบัญชา  ก่ิงกันหา นายช'างโยธา บัญชา  ก่ิงกันหา 
15 นางพัชรียา  พลมีเดช นักวิชาการพัสดุ พัชรียา  พลมีเดช 
16 จ.ส.อ.จิตติ  กองม'วง จพง.ธุรการ จิตติ  กองม�วง 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.๓0  น. 
 สมาชิกสภาองค�การบริหารส'วนตําบลบ4านคู ท้ังหมด จํานวน 29     คน 
  มาประชุม จํานวน 27     คน 
  ไม'มาประชุม จํานวน 2     คน 
 เลขานุการสภาฯ มาประชุม จํานวน ๑     คน 
  ผู4เข4าร'วมประชุม จํานวน 16     คน 

 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

1.1 ขอความร'วมมือในการปSองกันและควบคุมไฟปEา ขอให4ทุกท'านสอดส'อง
ดูแล มิให4มีการเผาตอซังข4าวในท่ีนา หากพบเห็นให4แจ4งมาท่ีท'านนายก อบต. หรือ
แจ4งเหตุท่ีงานปSองกันฯ ของ อบต. เพ่ือเข4าสกัดและควบคุมเพลิง 

1.2 ตามท่ีได4มีพระราชกฤษฎีกาให4มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรเปVน
การเลือกต้ังท่ัวไป พ.ศ. 2562 ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังได4ประกาศกําหนดให4มี
การเลือกต้ังในวันอาทิตย�ท่ี 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น ขอเชิญชวนและ
ประชาสัมพันธ�ให4ประชาชนไปใช4สิทธิเลือกต้ังทุกๆ คน  

๑.๓ แจ4งกําหนดการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ� 
2562 ณ วัดโศกดินแดง บ4านโศกดินแดง หมู' 8 ตําบลบ4านคู โดยมีกลุ'มเปSาหมาย
ผู4รับบริการเปVนประชาชน หมู' 8 และ หมู' 9 ตําบลบ4านคู ขอเชิญท'านสมาชิกสภาฯ 
ทุกท'านเข4าร'วมกิจกรรมด4วย 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ�านมา 

 2.1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป# 2561  เม่ือ
วันท่ี  13 พฤศจิกายน 2561 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามท่ีสภาองค�การบริหารส'วนตําบลบ4านคู ได4มีการประชุมสภาองค�การบริหาร
ส'วนตําบลบ4านคู สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 13 
พฤศจิกายน 2561 ณ ห4องประชุมองค�การบริหารส'วนตําบลบ4านคู (ชั้น 2) ซ่ึงทาง
ฝEายเลขานุการสภาฯ ได4แจกรายงานการประชุมให4กับท'านสมาชิกสภาฯทุกท'าน
ทราบแล4ว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'าด4วยข4อบังคับการประชุมสภาท4องถ่ิน 
พ.ศ.2547 ข4อ 33 วรรคสอง การแก4ไขถ4อยคําในรายงานการประชุมให4กระทําโดย
มติของท่ีประชุมสภาท4องถ่ิน 

ดังนั้น สมาชิกสภาท'านใดจะแก4ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เปVน
อํานาจของสภาฯแห'งนี้ เปVนผู4แก4ไขเพ่ิมเติม ขอให4สมาชิกสภาฯทุกท'านได4ตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ หากมีข4อความใดท่ียังไม'สมบูรณ�หรือจะแก4ไขเพ่ิมเติมก็ขอ
เรียนเชิญนําเสนอต'อท่ีประชุมสภาฯ 

เม่ือท่ีประชุมไม'มีการเสนอแก4ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม ผมจึงอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'าด4วยข4อบังคับการประชุมสภาท4องถ่ิน พ.ศ.2547 ข4อ 
74 ขอมติท่ีประชุมสภาฯ ว'าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม' ถ4าเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมขอให4ท'านสมาชิกสภาฯ ยกมือข้ึน 

 
 
 
 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู'ในห4องประชุมสภาฯ จํานวน 27 ท'าน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส'วนตําบลบ4านคู สมัยสามัญ สมัย
ท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 13 พฤศจิกายน 2561  ดังนี้ 

รับรองรายงานการประชุม 26   เสียง 
ไม'รับรอง -    เสียง 
งดออกเสียง ๑   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู�ถาม 
 - ไม�มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีกรรมการท่ีสภาท�องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล�ว 
 - ไม�มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
 
 

5.1  ขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป#
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดค�าใช�สอย หน�า 42 

หัวหน4าสํานักปลัด 
(น.ส.ยุพิน แปลกไธสง) 

ตามข4อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป หมวดค'าใช4สอย ประเภทรายจ'ายเพ่ือให4ได4มาซ่ึงบริการ หน4า 42 
ข4อ 3 ค'าจ4างเหมาและดําเนินการบริหารจัดการขยะ 

ข4อความเดิม 
ค'าจ4างเหมาและดําเนินการบริหารจัดการขยะ ต้ังไว4 50,000 บาท เพ่ือจ'าย

เปVนค'าจ4างเหมาในการขนขยะ และดําเนินการบริหารจัดการขยะ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

ข4อความใหม' 
ค'าจัดซ้ือถังขยะ ต้ังไว4 50,000 บาท เพ่ือจ'ายเปVนค'าจัดซ้ือถังขยะ ใส'ขยะ

อันตรายให4กับหมู'บ4านในตําบลบ4านคู 15 หมู'บ4าน ท่ีทําการ อบต.บ4านคู และ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลบ4านคู ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

ฝEายบริหารได4นําเสนอการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงข4อบัญญัติงบประมาณ
รายจ'ายประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดค'าใช4
สอย หน4า 42 ข4อ 3 ค'าจ4างเหมาและดําเนินการบริหารจัดการขยะ มีสมาชิกท'านใด
จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม' 

หากไม' มี ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงข4อบัญญัติ
งบประมาณรายจ'ายประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
หมวดค'าใช4สอย หน4า 42 ข4อ 3 โปรดยกมือข้ึน 
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มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู'ในห4องประชุมสภาฯ จํานวน 27 ท'าน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงข4อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป$
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดค'าใช4สอย หน4า 42 ข4อ 3  
ดังนี้ 

เห็นชอบ           26   เสียง 
ไม'เห็นชอบ          -    เสียง 
งดออกเสียง         ๑   เสียง 

 
 

5.2  เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป#งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ�สํานักงาน 

รองปลัด อบต. 
(นายชาญศักด์ิ ทุรันไธสง) 

ตามข4อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน
เคหะและชุมชน หมวดงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร� 
หน4า 65  

ข4อความเดิม 
เครื่องคอมพิวเตอร�  ต้ังไว4  30,000 บาท เ พ่ือจ'ายเปVนค'าจัด ซ้ือเครื่อง

คอมพิวเตอร�สําหรับสํานักงาน คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน'วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม'น4อยกว'า 4 แกนหลัก (4 core) และมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม'น4อยกว'า 3.0 GHz. และมีหน'วยความจําแบบ Cache 
Memory ไม'น4อยกว'า 8 MB. จํานวน 1 หน'วย 

- มีหน'วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหน'วยความจํา
ขนาดไม'น4อยกว'า 1 GB. 

- มีหน'วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว'า มีขนาดไม'น4อยกว'า     
4 GB. 

- มีหน'วยจัดเก็บข4อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว'า ขนาดความจุไม'
น4อยกว'า 1 TB. จํานวน 1 หน'วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว'า จํานวน 1 หน'วย 
- มีช'องเชื่อมต'อระบบเครือข'ายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว'า จํานวนไม'

น4อยกว'า 1 ช'อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว'า มี Contrast Ratio ไม'น4อยกว'า 600:1 และ

มีขนาดไม'น4อยกว'า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน'วย 
- เครื่องสํารองไฟสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร�  (UPS) จํานวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
๑) มีกําลังไฟฟSาด4านนอกไม'น4อยกว'า 750 VA 
2) สามารถสํารองไฟได4ไม'น4อยกว'า 15 นาที 

ต้ังจ'ายจากเงินรายได4 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะชุมชน 
 

/ข4อความใหม'... 
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 ข4อความใหม' 
เพ่ือจ'ายเปVนค'าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับสํานักงาน : มีหน'วย

ประมวลผลกลาง (CPU) ไม'น4อยกว'า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หน'วย มี
หน'วยความจําแบบ Cache Memory ไม'น4อยกว'า 8 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม'น4อยกว'า 3.2 GHz มีหน'วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพโดยมี
ลักษณะอย'างใดอย'างหนึ่ง หรือดีกว'า ดังนี้ 

1. เปVนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก มีหน'วยความจําขนาดไม'
น4อยกว'า 2 GB หรือ 

2. มีหน'วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู'ภายในหน'วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช4หน'วยความจําในการแสดงภาพ
ขนาดไม'น4อยกว'า 2 GB หรือ 

3. มีหน'วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช4หน'วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม'น4อยกว'า 2 GB 

- มีหน'วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว'า มีขนาดไม'น4อยกว'า     
8 GB 

- มีหน'วยจัดเก็บข4อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว'า ขนาดความจุไม'
น4อยกว'า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม'น4อยกว'า 240 GB
จํานวน 1 หน'วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว'า จํานวน 1 หน'วย 
- มีช'องเชื่อมต'อระบบเครือข'าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base - T หรือดีกว'า จํานวนไม'น4อยกว'า 1 ช'อง 
- มีช'องเชื่อมต'อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว'า จํานวนไม'น4อยกว'า 

3 ช'อง 
- มีแปSนพิมพ�และเมาส� 
- มีจอภาพ LED หรือดีกว'า มี Contrast Ratio ไม'น4อยกว'า 600 : 1 และ

มีขนาดไม'น4อยกว'า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน'วย 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

ฝEายบริหารได4นําเสนอการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงข4อบัญญัติงบประมาณรายจ'าย
ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดงบลงทุน 
ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร� หน4า 65 มีสมาชิกท'านใดจะ
อภิปรายหรือซักถามหรือไม' 

หากไม' มี  ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงข4อบัญญัติ
งบประมาณรายจ'ายประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะและชุมชน 
หมวดงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร� หน4า 65 โปรดยกมือ
ข้ึน 
 
 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู'ในห4องประชุมสภาฯ จํานวน 27 ท'าน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงข4อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป$
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ�
สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร� หน4า 65  ดังนี้ 

เห็นชอบ           26   เสียง 
ไม'เห็นชอบ          -    เสียง 
งดออกเสียง         ๑   เสียง 

 
 

5.3  เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป#งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร�าง 

รองปลัด อบต. 
(นายชาญศักด์ิ ทุรันไธสง) 

ตามข4อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค'าท่ีดินและสิ่งก'อสร4าง หน4า 72 

ข4อความเดิม 
โครงการก'อสร4างถนน คสล. พร4อมไหล'ทาง ข4างละ 0.50 หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

บ4านหนองแอ' หมู'ท่ี 5 ตําบลบ4านคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย� 
งบประมาณต้ังไว4 100,000 บาท ขนาดกว4าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 

0.10 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม'น4อยกว'า 1,290 ตารางเมตร โดยมี
รายละเอียดตามแบบและเง่ือนไขขององค�การบริหารส'วนตําบลบ4านคูกําหนด ต้ังจ'าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก'อสร4าง
โครงสร4างพ้ืนฐาน 

ข4อความใหม' 
โครงการก'อสร4างถนน คสล. พร4อมไหล'ทาง ข4างละ 0.50 หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

บ4านหนองแอ' หมู'ท่ี 5 ตําบลบ4านคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย� 
งบประมาณต้ังไว4 100,000 บาท ขนาดกว4าง 4 เมตร ยาว 50 gมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม'น4อยกว'า 200 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียด
ตามแบบและเง่ือนไขขององค�การบริหารส'วนตําบลบ4านคูกําหนด ต้ังจ'ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก'อสร4างโครงสร4าง
พ้ืนฐาน 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

ฝEายบริหารได4นําเสนอการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงข4อบัญญัติงบประมาณรายจ'าย
ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดงบลงทุน 
ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร� หน4า 65 มีสมาชิกท'านใดจะ
อภิปรายหรือซักถามหรือไม' 

หากไม' มี  ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงข4อบัญญัติ
งบประมาณรายจ'ายประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะและชุมชน 
หมวดงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร� หน4า 65 โปรดยกมือ
ข้ึน 
 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู'ในห4องประชุมสภาฯ จํานวน 27 ท'าน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงข4อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป$
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก'อสร4างโครงสร4าง
พ้ืนฐาน หน4า 72 ดังนี้ 

เห็นชอบ           26   เสียง 
ไม'เห็นชอบ          -    เสียง 
งดออกเสียง         ๑   เสียง 

 5.4  จ�ายขาดเงินสะสม ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ก'อนท่ีจะพิจารณาจ'ายขาดเงินสะสม ขอเชิญปลัด อบต. ซ่ึงเปVนเจ4าหน4าท่ี
งบประมาณได4ชี้แจงระเบียบว'าด4วยการจ'ายขาดเงินสะสมให4ท่ีประชุมทราบ 

ปลัด อบต. 
(นายชุมพร สิงห�ไธสง) 

ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว'าด4วยการรับเงิน การเบิกจ'ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ. 2547 การจ'ายขาดเงินสะสมต4องได4รับความเห็นชอบจาก
สภาท4องถ่ิน ข4อ 89 องค�กรปกครองส'วนท4องถ่ิน อาจจ'ายเงินสะสมได4ไม'เกินร4อยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจ'ายเพ่ือการลงทุนของป$นั้น โดยได4รับอนุมัติจากสภา
ท4องถ่ิน ภายใต4เง่ือนไข ดังต'อไปนี้ 

1) ให4กระทําได4เฉพาะกิจการซ่ึงอยู'ในอํานาจหน4าท่ีขององค�กรปกครองส'วน
ท4องถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับด4านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปVนการเพ่ิมพูน
รายได4ขององค�กรปกครองส'วนท4องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร4อน
ของประชาชน ท้ังนี้ ต4องเปVนไปตามแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส'วนท4องถ่ิน หรือ
ตามกฎหมายกําหนด 

2) ได4ส'งเงินสมทบกองทุนส'งเสริมกิจการขององค�กรปกครองส'วนท4องถ่ินแต'ละ
ประเภทตามระเบียบแล4ว 

3) เม่ือได4รับอนุมัติให4ใช4จ'ายเงินสะสมแล4ว องค�กรปกครองส'วนท4องถ่ินต4อง
ดําเนินการก'อหนี้ผูกพันให4เสร็จสิ้นในระยะเวลาไม'เกิน 1 ป$ถัดไป หากไม'ดําเนินการ
ในระยะเวลาท่ีกําหนด ให4การใช4จ'ายเงินสะสมนั้นเปVนอันพ4นไป 

ท้ังนี้ให4องค�กรปกครองส'วนท4องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือพอท่ีจะจ'าย
ค'าใช4จ'ายประจํา และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช4จ'ายเงินสะสมให4
คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

และในการจ'ายขาดในครั้งนี้ ในการส'งเงินสมทบกองทุนส'งเสริมกิจการของ
องค�กรปกครองส'วนท4องถ่ินเรียบร4อยแล4ว 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เม่ือทราบระเบียบตามท่ีปลัด อบต. ได4นําเสนอแล4ว ขอให4ฝEายบริหารได4
นําเสนอโครงการท่ีจะนํามาจ'ายขาดเงินสะสม 

 
 
 
 

/นายก อบต... 
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นายก อบต. 
(นายบุญชวน  เม็นไธสง) 

สรุปโครงการจ'ายขาดเงินสะสม ประจําป$งบประมาณ 2562 ครั้งท่ี 1 ดังนี้ 
1. โครงการก'อสร4างถนน คสล. กว4าง 4 เมตร ยาว 234 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม'น4อยกว'า 946 ตร.ม. ไหล'ทางหินคลุกตามสภาพ
พ้ืนท่ี วางท'อระบายน้ํา ขนาด ศก. 0.30 เมตร จํานวน 10 ท'อน พร4อมปSาย
โครงการ หมู' 2 บ4านทุ'งบ'อ งบประมาณ 499,300 บาท 

2. โครงการก'อสร4างถนน คสล. กว4าง 4 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม'น4อยกว'า 556 ตร.ม. ไหล'ทางหินคลุกตามสภาพ
พ้ืนท่ี วางท'อระบายน้ํา ขนาด ศก. 0.30 เมตร จํานวน 6 ท'อน พร4อมปSายโครงการ 
หมู' 3 บ4านเก'าโก งบประมาณ 294,640 บาท 

3. โครงการก'อสร4างถนน คสล. กว4าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม'น4อยกว'า 400 ตร.ม. ไหล'ทางหินคลุกตามสภาพ
พ้ืนท่ี พร4อมปSายโครงการ หมู' 4 บ4านบง งบประมาณ 210,900 บาท 

4. โครงการก'อสร4างถนน คสล. กว4าง 4 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม'น4อยกว'า 753.70 ตร.ม. ไหล'ทางหินคลุกตาม
สภาพพ้ืนท่ี พร4อมปSายโครงการ หมู' 5 บ4านหนองแอ' งบประมาณ 394,100 บาท 

5. โครงการก'อสร4างถนน คสล. กว4าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม'น4อยกว'า 449 ตร.ม. ไหล'ทางหินคลุกตามสภาพ
พ้ืนท่ี พร4อมปSายโครงการ หมู' 10 บ4านหนองจาน งบประมาณ 235,800 บาท 

6. โครงการก'อสร4างถนน คสล. กว4าง 4 เมตร ยาว 186 เมตร เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม'น4อยกว'า 802.98 ตร.ม. ไหล'ทางหินคลุก
ตามสภาพพ้ืนท่ี พร4อมปSายโครงการ หมู' 11 บ4านโคกเมฆ งบประมาณ 416,200 
บาท 

7. โครงการก'อสร4างถนน คสล. กว4าง 4 เมตร ยาว 181 เมตร เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม'น4อยกว'า 733 ตร.ม. ไหล'ทางหินคลุกตาม
สภาพพ้ืนท่ี พร4อมปSายโครงการ หมู' 12 บ4านโนนตะคร4อ งบประมาณ 382,900 
บาท 

8. โครงการก'อสร4างถนน คสล. กว4าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม'น4อยกว'า 260 ตร.ม. ไหล'ทางหินคลุกตาม
สภาพพ้ืนท่ี พร4อมปSายโครงการ หมู' 14 บ4านคู งบประมาณ 138,400 บาท 

9. โครงการก'อสร4างขยายไหล'ทางถนน คสล. จํานวน 2 ช'วง หมู' 6–หมู' 15 
- ช'วงท่ี 1 ขนาดกว4าง 1 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร 
- ช'วงท่ี 2 ขนาดกว4าง 1 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาณคอนกรีตไม'น4อยกว'า 656 ตร.ม. ไหล'ทางหินคลุกตามสภาพพ้ืนท่ี พร4อม
ปSายโครงการ งบประมาณ 370,400 บาท 
 
 
 

/10. โครงการ... 
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10. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก ขนาด 
กว4างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม'น4อยกว'า 4,500 ตร.ม. พร4อมปSายโครงการ หมู' 1 บ4านหนองลุมพุก 
งบประมาณ 334,100 บาท 

11. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก ขนาด 
กว4างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม'น4อยกว'า 750 ตร.ม. หมู' 4 บ4านบง งบประมาณ 55,000 บาท 

12. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก ขนาด 
กว4างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม'น4อยกว'า 1,365 ตร.ม. หมู' 7 บ4านดอนกลาง งบประมาณ 100,000 บาท 

13. โครงการก'อสร4างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร�กลาส 4 
ลูก) พร4อมปSายโครงการ หมู' 8 บ4านโสกดินแดง งบประมาณ 400,000 บาท 

14. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก จํานวน 2 
สายทาง หมู' 9 บ4านโคกพงาด งบประมาณ 234,600 บาท 

- สายทางท่ี 1 ขนาด กว4างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 590 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม'น4อยกว'า 1,770 ตร.ม. 

- สายทางท่ี 2 ขนาด กว4างเฉลี่ย 2.5 – 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม'น4อยกว'า 1,375 ตร.ม. พร4อมปSาย
โครงการ 

15. โครงการก'อสร4างถนนดินรอบหมู'บ4าน โดยการถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 
เมตร ขนาด กว4างเฉลี่ย 3-4 เมตร ยาว 200 เมตร พร4อมลงหินคลุก หมู' 13 บ4าน
โนนสะอาด งบประมาณ 68,200 บาท 

16. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 
– 1.00 เมตร ขนาด กว4างเฉลี่ย 3-4 เมตร ยาว 2,830 เมตร หรือมีปริมาณดินถม
ไม'น4อยกว'า 8,490 ลบ.ม.ม. พร4อมปSายโครงการ หมู'  13 บ4านโนนสะอาด 
งบประมาณ 431,300 บาท 

17. โครงการซ'อมแซมวางท'อระบายน้ํา ลําห4วยผักบุ4ง จํานวน 2 แห'งๆ ละ 
10 ท'อน ขนาด ศก. 0.80 เมตร พร4อมปSายโครงการ หมู' 6 บ4านคู – หมู' 15 บ4าน
หนองผักบุ4ง งบประมาณ 262,100 บาท 

รวมงบประมาณท่ีนํามาจ�ายขาดเงินสะสมท้ังส้ิน  4,827,940  บาท 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามท่ีฝEายบริหารนําเสนอโครงการจ'ายขาดเงินสะสม ประจําป$งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1 จํานวน 17 โครงการ รวมงบประมาณ 4,827,940  บาท มี
ท'านสมาชิกสภาท'านใดจะสอบถามท่ีมาของโครงการท่ีนํามาจ'ายขาดเงินสะสม
หรือไม' เชิญอภิปรายได4 

ท่ีประชุม (ไม'มีผู4อภิปราย) 
 
 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เม่ือไม'มีผู4ใดอภิปรายเพ่ิมเติม จึงขอมติท่ีประชุมให4ความเห็นชอบในการ
พิจารณาโครงการจ'ายขาดเงินสะสม ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1 
จํานวน 17 โครงการ รวมงบประมาณ 4,827,940  บาท โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู'ในห4องประชุมสภาฯ จํานวน 27 ท'าน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติอนุมัติให4จ'ายขาดเงินสะสม 

เห็นชอบ      26  เสียง 
ไม'เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง    1  เสียง 

 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

5.5  กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป# 2562 
การกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป$ 2562 กระผมขอให4สมาชิก

สภาได4นําเสนอว'าในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2,3,4 เห็นควรกําหนดให4อยู'ใน
ห4วงวันท่ีใด เดือนใด สําหรับองค�การบริหารส'วนตําบลนั้น จะกําหนดอยู'ในห4วงไม'
เกิน 15 วัน 

ปลัด อบต. 
(นายชุมพร  สิงห�ไธสง) 

กระผมขอเสนอให4กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป$ 2562 ดังนี้ 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ห4วง วันท่ี 1 – 15 พฤษภาคม 2562 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ห4วง วันท่ี 1 – 15 สิงหาคม 2562 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ห4วง วันท่ี 1 – 15 พฤศจิกายน 2562 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามท่ี ปลัด อบต. เสนอให4กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป$ 2562 
มีสมาชิกสภาท'านใดไม'เห็นด4วย ขอให4อภิปรายเสนอต'อท่ีประชุม 

ท่ีประชุม (ไม'มีผู4อภิปราย) 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เม่ือไม'มีสมาชิกสภาท'านใดอภิปราย ผมขอมติท่ีประชุมให4ความเห็นชอบ
กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป$ 2562 ดังนี้ 

- สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ห4วง  วันท่ี  1 – 15 พฤษภาคม 2562 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ห4วง  วันท่ี  1 – 15 สิงหาคม 2562 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ห4วง  วันท่ี  1 – 15 พฤศจิกายน 2562 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู'ในห4องประชุมสภาฯ จํานวน 27 ท'าน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป$ 2562 ดังนี้ 

เห็นชอบ     26   เสียง 
ไม'เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง   1   เสียง 
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ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

5.6  กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป# 2563 
การกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 ประจําป$ 2563 กระผมขอให4

สมาชิกสภาได4นําเสนอว'าเห็นควรกําหนดให4อยู'ในห4วงวันท่ีใด เดือนใด สําหรับ
องค�การบริหารส'วนตําบลนั้น จะกําหนดอยู'ในห4วง 15 วัน ครับ 

ส.อบต. หมู' 6 
(นายประยูร เป$ยกไธสง) 

กระผมขอเสนอให4กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 ประจําป$ 2563  
ห4วง  วันท่ี  1 – 15 กุมภาพันธ� 2563 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามท่ี นายประยูร เป$ยกไธสง ส.อบต. หมู' 6 เสนอให4กําหนดสมัยประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัย 1 ประจําป$ 2563 ห4วงวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ� 2563 มีสมาชิก
สภาท'านใดมีความเห็นเปVนอย'างอ่ืนหรือไม' ขอให4อภิปรายเสนอต'อท่ีประชุม 

ท่ีประชุม (ไม'มีผู4อภิปราย) 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เม่ือไม'มีสมาชิกสภาท'านใดอภิปราย ผมขอมติท่ีประชุมให4ความเห็นชอบ
กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 ประจําป$ 2563 ดังนี้ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ห4วง  วันท่ี  1 – 15  กุมภาพันธ� 2563 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู'ในห4องประชุมสภาฯ จํานวน 27 ท'าน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 ประจําป$ 2563 ดังนี้ 

เห็นชอบ     26   เสียง 
ไม'เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง   1   เสียง 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

สรุปการพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจําป$ พ.ศ. 2562 และ
กําหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป$ พ.ศ. 2563 ดังต'อไปนี้ 

สมัยประชุมสภาสามัญ ประจําป$ พ.ศ. 2562 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2   ระหว'างวันท่ี  1 – 15  พฤษภาคม  2562 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3   ระหว'างวันท่ี  1 – 15  สิงหาคม  2562 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4   ระหว'างวันท่ี  1 – 15  พฤศจิกายน  2562 
สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป$ พ.ศ. 2563 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1   ระหว'างวันท่ี  1 – 15  กุมภาพันธ�  2563 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายก อบต. 
(นายบุญชวน เม็นไธสง) 

- ขอแจ4งให4สมาชิก อบต. และผู4เข4าร'วมประชุมทราบ เก่ียวกับการขออนุญาต
ก'อสร4างบ4าน หากประชาชนท่ีจะก'อสร4างบ4านพักอาศัย หรืออาคารต'างๆ ในเขต
พ้ืนท่ี อบต.บ4านคู ต4องมาทําเรื่องขออนุญาตก'อสร4าง ท่ีกองช'าง อบต.บ4านคู เพ่ือให4
เปVนไปตามระเบียบกฎหมาย 
 
 

/- ขณะนี้... 
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- ขณะนี้ อบต.บ4านคู กําลังรับสมัครผู4ช'วยครูผู4ดูแลเด็ก ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ4านคู  จํานวน 1 อัตรา (พนักงานจ4างตามภารกิจ) และตําแหน'งผู4ดูแลเด็ก 
(พนักงานจ4างท่ัวไป) จํานวน 2 อัตรา สนใจติดต'อสอบถามรายละเอียดได4ท่ีสํานัก
ปลัด (นักทรัพยากรบุคคล) 
 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

ขอแจ4งเรื่องกิจกรรมการพัฒนาหมู'บ4านของสมาชิกสภา สําหรับเดือนมีนาคม 
2562 ในวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เปVนต4นไป ณ บ4านดอนกลาง 
หมู'ท่ี 7 ขอให4ทุกท'านเข4าร'วมกิจกรรม ให4เตรียมอุปกรณ�ทําความสะอาด และ
รับประทานอาการกลางวันร'วมกันด4วยครับ  

เม่ือไม'มีสมาชิกท'านใดนําเสนออีก จึงป�ดการประชุม และขอขอบคุณสมาชิก
สภาฯ และผู4เข4าร'วมประชุมทุกท'าน ท่ีสละเวลามาประชุมในวันนี้ เพ่ือประโยชน�สุข
ของประชาชนตําบลบ4านคูทุกคน 

 
เลิกประชุมเวลา   12.00  น. 

 
 
(ลงชื่อ)                          ผู4จดรายงานการประชุม 

 ( นายชุมพร  สิงห�ไธสง )   
 เลขานุการสภาองค�การบริหารส'วนตําบลบ4านคู 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

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

( นายพิเชษ�  ภูมิไธสง ) 
สมาชิกสภาตําบล 

 
........................................... 
( นายบุญชล  โยมไธสง ) 

สมาชิกสภาตําบล 

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

( นายบุญเรียง  แสงสุขสว'าง ) 
สมาชิกสภาตําบล 

 
 

(ลงชื่อ)        
 ( นายสมหวัง  บรรหาร ) 
ประธานสภาองค�การบริหารส'วนตําบลบ4านคู 


