
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 1/2564 

วันอังคารที่  9  กุมภาพันธ  2564 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลบานค ู(ชั้น 2) 

********************** 
ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 
1 นายสมหวัง  บรรหาร ประธานสภาฯ สมหวัง  บรรหาร 
2 นายพิชัย  พลแสน รองประธานสภาฯ พิชัย  พลแสน 
3 นางประเสริฐ  พุงไธสง เลขานุการสภาฯ ประเสริฐ  พุงไธสง 
4 นางบุญชวย  ผิ้วไธสง ส.อบต. หมู 7 บุญชวย  ผิ้วไธสง 
5 นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู ๕ พชร  แอบไธสง 
6 นายประยูร  เปยกไธสง ส.อบต. หมู 6 ประยูร  เปยกไธสง 
7 นายบุญชล  โยมไธสง ส.อบต. หมู 4 บุญชล  โยมไธสง 
8 นายออนสี  เจือสุข ส.อบต. หมู 3 ออนสี  เจือสุข 
9 นายเทวฤทธิ์  เม็งไธสง ส.อบต. หมู 2 เทวฤทธิ์  เม็งไธสง 

10 นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง ส.อบต. หมู 2 พิเชษฐ  ภูมิไธสง 
11 นางบุญเที่ยง  โพธิ์ใต ส.อบต. หมู 1 บุญเที่ยง  โพธิ์ใต 
12 นายอรชุลย  โพธิแสง ส.อบต. หมู 1 นายอรชุลย  โพธิแสง 
13 นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง ส.อบต. หมู 4 บุญเรียง  แสงสุขสวาง 
14 นายสิงหสยาม  แยงไธสง ส.อบต. หมู 15 สิงหสยาม  แยงไธสง 
15 นายบุญจัน  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู 14 บุญจัน  สัมฤทธิ์ 
16 นายถนอม  แวนศิลา ส.อบต. หมู 14 ถนอม  แวนศิลา 
17 นายสัน  ทบลม ส.อบต. หมู 13 สัน  ทบลม 
18 นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู 12 มาโนช  เงินไธสง 
19 นางทรัพยสิน  เอ่ียมกลั่น ส.อบต. หมู 11 ทรัพยสิน  เอ่ียมกลั่น 
20 นายหนูพลอย  หมื่นฤทธิ ์ ส.อบต. หมู 8 หนูพลอย  หมื่นฤทธิ ์
21 นายวันดี  นาเจริญ ส.อบต. หมู 8 วันดี  นาเจริญ 
22 นายกองแกว  ลำไธสง ส.อบต. หมู 6 กองแกว  ลำไธสง 
23 นางก้ี  ประสาระเอ ส.อบต. หมู 9 ก้ี  ประสาระเอ 

ผูไมมาประชมุ 
 - ไมมี 

 
 
 
 

/ผูเขารวม... 
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ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญชวน  เม็นไธสง นายก อบต. บุญชวน  เม็นไธสง 
2 นายชุม  พลมีเดช รองนายก อบต. ชุม  พลมีเดช 
๓ นายสมพงษ  เนียมไธสง รองนายก อบต. สมพงษ  เนียมไธสง 
๔ นายสวาสดิ์  ยาวไธสง เลขานุการ นายก อบต. สวาสดิ์  ยาวไธสง 
๕ นายเวท  ปดตังถาเน รองปลัด อบต. เวท  ปดตังถาเน 
6 น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง หัวหนาสำนักปลัด ยุพิน  แปลกไธสง 
7 นางอรามเรือง ศิลปประกอบ ผอ.กองคลัง อรามเรือง ศิลปประกอบ 
8 นายสมพร  กอหญากลาง ผอ.กองชาง สมพร  กอหญากลาง 
9 น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง นักจัดการงานทั่วไป ปภาดา  ลุนไธสง 

10 นายถนอมศกัดิ์  เทวรัตน นักพัฒนาชุมชน ถนอมศักดิ์  เทวรัตน 
11 นายณฐัดนัย  สิงหไธสง ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล ณัฐดนัย  สิงหไธสง 
12 นางลำไย  พรอยูศรี นักทรัพยากรบุคคล ลำไย  พรอยูศรี 
13 น.ส.ธนวรรณ  สมุติรัมย ผูชวยนักวิเคราะหฯ ธนวรรณ  สมุติรัมย 
14 นายธนากร  ฤทธาโย เจาพนักงานธุรการ ธนากร  ฤทธาโย 
15 นายบัญชา  กิ่งกันหา นายชางโยธา บัญชา  กิ่งกันหา 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.๓0  น. 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู ทั้งหมด จำนวน 23     คน 
  มาประชุม จำนวน 23     คน 
  ขาดประชุม จำนวน -     คน 
  ผูเขารวมประชุม จำนวน 15     คน 

 
เมื่อที่ประชุมพรอม นางประเสริฐ พุงไธสง ตำแหนง เลขานุการสภาฯ แจง

จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 23 คน มาประชุม 23 คน ขาด - คน และมีผูรวม
ประชุม 15 คน เชิญประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุม
สภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

1.1 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลลาออก 

นายสุรธรรม สัมฤทธิ์ ตำแหนง สมาชิกสภา อบต.บานคู หมูท่ี 15 บานหนอง
ผักบุง ยื่นหนังสือลาออกตอนายอำเภอ ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2563 จึงพนจาก
ตำแหนง 

 
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 

 2.1 รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี  9  
พฤศจิกายน  2563 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู ไดมีการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบลบานคู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2563 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลบานคู  (ชั้น  2) ซึ่ งทางฝาย
เลขานุการสภาฯ ไดแจกรายงานการประชุมใหกับทานสมาชิกสภาฯทุกทานทราบ
แลว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ.2547 ขอ 33 วรรคสอง การแกไขถอยคำในรายงานการประชุมใหกระทำโดย
มติของที่ประชุมสภาทองถ่ิน 

ดังนั้น สมาชิกสภาทานใดจะแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เปน
อำนาจของสภาฯแหงนี้ เปนผูแกไขเพ่ิมเติม ขอใหสมาชิกสภาฯทุกทานไดตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ หากมีขอความใดที่ยังไมสมบูรณหรือจะแกไขเพ่ิมเติมก็ขอ
เรียนเชิญนำเสนอตอที่ประชุมสภาฯ 

เมื่อที่ประชุมไมมีการเสนอแกไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม ผมจึงอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 
74 ขอมติที่ประชุมสภาฯ วาเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม ถาเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมขอใหทานสมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชมุ มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 23 ทาน และที่ประชุมสภาฯ 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู สมัยสามัญ สมัย
ที ่4 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที ่9 พฤศจิกายน 2563  ดังนี ้

รับรองรายงานการประชุม 21   เสียง 
ไมรับรอง -    เสียง 
งดออกเสียง 2   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทูถาม 
 - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่กรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
 - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
 5.1  พิจารณารางระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการ

ปรึกษาของสภาองคการบริหารสวนตำบลบานค ู

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ขอเชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานสภา ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบวา
ดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภาองคการบริหารสวน
ตำบลบานคูตอที่ประชุมสภา /นักจัดการ... 
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นักจัดการงานทั่วไป 
(น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง) 

ดวยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน 
วุฒิสภา ไดมีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เสนอแนะใหกระทรวงมหาดไทยขอความ
รวมมือไปยังสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาฟงการประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ 
เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นสะทอนปญหาความตองการของ
ชุมชนทองถ่ินและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมี
สำนึกและรักถิ่นฐานบานเกิดของตนเองและมีความตื่นตัวในการรักชาติบานเมือง 

จึงแจ งใหองคการบริหารสวนตำบลดำเนินการให เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 117 วรรคสี่ โดยใหสภาทองถิ่นกำหนด
ระเบียบเก่ียวกับการอนุญาตใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภา
ทองถิ่น รวมท้ังขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นประชาสัมพันธเก่ียวกับ
กำหนดการประชุมสภาทองถิ่น และผลการดำเนินงานของสภาทองถิ่นใหประชาชน
ทราบตามวิธีการที่เห็นสมควร 

ดังนั้น จึงไดจัดทำรางระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและ
การปรึกษาของสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคขูึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

ระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษา 
ของสภาองคการบริหารสวนตำบลบานค ู

 

ดวยสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู ไดพิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 กำหนดระเบียบระเบียบ
วาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภาองคการบริหาร
ส ว น ต ำบ ล บ าน คู  เ พ่ื อ ให เป น ไป ต าม ข อ  1 1 7  ว ร รค สี่  แ ห ง ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยวางระเบียบไวดังนี ้

ขอ 1 ผูประสงคจะเขาฟงการประชุมตองทำหนังสือขออนุญาตเขาฟงการ
ประชุมและลงลายมือชื่อผูขอเขาฟงการประชุมยื่นตอประธานสภาองคการบริหาร
สวนตำบลบานคูเพื่อพิจารณาอนุญาต โดยยื่นลวงหนากอนวันประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลไมนอยกวา 1 วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแลวใหผูประสงคเขาฟง
การประชุมนั้นเขาฟงการประชุมได 

กรณีที่มีผูขอเขาฟงการประชุมเปนหมูคณะอาจใหผูแทนของหมูคณะนั้นเปนผู
ขออนุญาตก็ได ท้ังนี้ตองระบุถึงจำนวนและรายชื่อผูที่จะเขาฟงการประชุมดวย 

กรณีท่ีมีประชาชนยื่นความประสงคขอเขาฟงการประชุมจำนวนมากและไม
สามารถจัดใหประชาชนเขารับฟงการประชุมไดทั้งหมด ใหประธานสภาองคการ
บริหารสวนตำบลบานคู พิจารณาอนุญาตใหบุคคลหรือคณะบุคคลเขาฟงการประชุม
ตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดใหประชาชนรับฟงการประชุมภายนอกหองประชุม
หรือในบริเวณใกลเคยีงโดยแจงใหผูประสงคขอเขาฟงการประชุมทราบ 

/ขอ 2 ผูเขาฟง... 
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 ขอ 2 ผูเขาฟงการประชุมตองปฏิบัติ ดังนี ้
(1) แตงกายสุภาพเรียบรอย 
(2) นั่งหรืออยูประจำในท่ีที่จัดไวสำหรับผูเขาฟงการประชุม 
(3) ตองประพฤติตนใหเรียบรอย ไมแสดงกิริยาอาการที่กระทำใหเสื่อมเกียรติ

ของที่ประชุมหรือกอกวนความสงบเรียบรอย ไมพูดจา สนทนา สงเสียง หรือกระทำ
การใดๆ อันเปนการรบกวนการประชุม 

(4) ไมใชเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณถายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรือ
อุปกรณอ่ืนใดท่ีอาจรบกวนการประชุมได 

(5) ไมนำอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเขาไปในหองประชุม 
(6) ไมนำอาหารหรือเครื่องดื่มเขาไปหรือรับประทานในหองประชุม 
(7) ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคำสั่งของประธานสภาองคการบริหารสวน

ตำบลบานคูท่ีสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย 
ขอ 3 ใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูดำเนินการ ดังนี้ 
(1) จัดทำแบบคำรองขอเขาฟงการประชุมไวเพ่ืออำนวยความสะดวกแก

ประชาชน 
(2) รวบรวมคำรองขอเขาฟงการประชุมเสนอใหประธานสภาองคการบริหาร

สวนตำบลบานคพูิจารณาอนุญาต และแจงผูขอเขาฟงการประชุมทราบ 
(3) จัด ท่ีนั่ งและอำนวยความสะดวกแกผู เข าฟ งการประชุมตามความ

เหมาะสม 
ขอ 4 ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูหรือนายกองคการบริหาร

สวนตำบลบานคูหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู อาจรองขอใหที่
ประชุมลงมติเพื่อใหผูเขาฟงการประชุมออกจากหองประชุมเปนการชั่วคราว เม่ือ
เห็นวาเรื่องหรือญัตติที่กำลังพิจารณาอยูไมสมควรเปดเผยตอสาธารณะ 

มติตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลบานคูจำนวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบาน
คูที่เขารวมประชุม 

ขอ 5 เม่ือผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาฟงการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
บานคู กระทำการละเลยไมปฏิบัติตาม ฝาฝน หรือกระทำการอันตองหามตาม ขอ 2 
ใหประธานสภามีอำนาจตักเตือน  หามปราม ใหถอนคำพูด หรือใหกลาวคำขอขมา
ในที่ประชุมหรือหามมิใหพูดตอไป หรือสั่งใหผูนั้นออกจากที่ประชุมสภาและตัดสิทธิ
การเขาฟงการประชุมในครั้งนั้นเสียก็ได 

กรณี ผู เข าฟ งการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลขัดคำสั่ งของ
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู หรือกอความไมสงบเรียบรอย หรือ
กระทำการอันเสื่อมเกียรติของที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูมีอำนาจสั่งใหผูนั้นหยุดการกระทำนั้น
เสีย หรือสั่งใหออกไปจากที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลครั้งนั้น โดยมิให   
ผูนั้นเขาฟงการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูโดยมีกำหนดระยะเวลา 

/ขอ 6 คำสั่ง... 
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ขอ 6 คำสั่งของประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูตามระเบียบนี้ให
ถือเปนที่สุด 
 
ประกาศ  ณ  วันที่             กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 
ลงนามโดย  นายสมหวัง บรรหาร  ตำแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล
บานคู 
 

มติที่ประชมุ มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 23 ทาน และที่ประชุมสภาฯ 
มีมติเห็นชอบรางระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษา
ของสภาองคการบริหารสวนตำบลบานค ูดังนี้ 

เห็นชอบ 21   เสียง 
ไมเห็นชอบ -    เสียง 
งดออกเสียง 2   เสียง 

 5.2 พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำป พ.ศ. 2564 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวของครับ 

เลขานุการสภา 
(นางประเสริฐ  พุงไธสง) 

1) ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 “ในปหนึ่งใหมีสมัย
ประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตำบลจะ
กำหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปใหสภาองคการ
บริหารสวนตำบลกำหนด” 

มาตรา 53 วรรคสี่ “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกำหนดไมเกินสิบหาวัน 
แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากนายอำเภอ” 

2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ 21 “การกำหนดจำนวนสมัย
ประชุมสามัญประจำป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจำป
ของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปของปถดัไป และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนำ
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของแตละป โดยนำความในขอ 11 มา
บังคับใชโดยอนุโลม” 

ขอ 11 (3) สำหรับองคการบริหารสวนตำบล ใหสภาองคการบริหารสวน
ตำบลกำหนดวาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปก่ีสมัย แตละสมัยในปนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกำหนดกี่วัน กับใหกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไปและมีกำหนดก่ีวัน 
 

 

/1) การกำหนด... 
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ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

1) การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป 2564 
กระผมขอใหสมาชิกสภาไดเสนอวาในการประชุมสมัยสามัญประจำป 2564 

ควรมีก่ีสมัย 

ส.อบต. หมู 2 
(นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง) 

กระผมขอเสนอใหกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป 2564 เปน 4 สมัย 
ครับ 

มติที่ประชมุ มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 23 ทาน และที่ประชุมสภาฯ 
มีมตเิห็นชอบกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป 2564 เปน 4 สมัย ดังนี ้

เห็นชอบ 21   เสียง 
ไมเห็นชอบ -    เสียง 
งดออกเสียง 2   เสียง 

 
 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

2) การกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจำป 
2564 

กระผมขอใหสมาชิกสภาไดเสนอวาการประชุมสภาสามัญประจำป 2564 
สมัยท่ี 2,3,4 เห็นควรกำหนดใหอยูในหวงวันท่ีใด เดือนใด สำหรับองคการบริหาร
สวนตำบลนั้น จะกำหนดอยูในหวงไมเกิน 15 วัน 

ส.อบต. หมู 12 
(นายมาโนช  เงินไธสง) 

กระผมขอเสนอใหกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำป 2564 ดังนี ้
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 หวง วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2564 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 หวง วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 หวง วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2564 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เมื่อไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมใหความเห็นชอบ
กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำป 2564 ดังนี ้

- สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  หวง  วันที่  1 – 15 พฤษภาคม 2564 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  หวง  วันที่  1 – 15 สิงหาคม 2564 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  หวง  วันที่  1 – 15 พฤศจิกายน 2564 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 23 ทาน และที่ประชุมสภาฯ 
มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำป 2564 ดังนี ้

เห็นชอบ     21   เสียง 
ไมเห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง   2   เสียง 

 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

5.3  พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป 2565 
การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 ประจำป 2565 กระผมขอให

สมาชิกสภาไดนำเสนอวาเห็นควรกำหนดใหอยูในหวงวันที่ใด เดือนใด สำหรับ
องคการบริหารสวนตำบลนั้น จะกำหนดอยูในหวง 15 วัน ครับ 

/ส.อบต.... 
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ส.อบต. หมู 6 
(นายประยูร  เปยกไธสง) 

กระผมขอเสนอใหกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 ประจำป 2565  
หวงวันที่  1 – 15 กุมภาพันธ  2565 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามที่ นายประยูร เปยกไธสง สมาชิกสภา อบต.บานคู หมู 6 เสนอใหกำหนด
สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 ประจำป 2565 หวงวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ 
2565 มีสมาชิกสภาทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม ขอใหอภิปรายเสนอตอ
ที่ประชุม 

ที่ประชุม (ไมมีผูอภิปราย) 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เมื่อไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมใหความเห็นชอบ
กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 ประจำป 2565 ดังนี ้

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  หวงวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ 2565 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 23 ทาน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 ประจำป 2565 ดังนี ้

เห็นชอบ     21   เสียง 
ไมเห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง   2   เสียง 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

สรุปการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำป พ.ศ. 2564 และ
กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 

สมัยประชุมสภาสามัญ ประจำป พ.ศ. 2564 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2   ระหวางวันที่  1 – 15  พฤษภาคม  2564 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3   ระหวางวันที่  1 – 15  สิงหาคม  2564 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4   ระหวางวันที่  1 – 15  พฤศจิกายน  2564 
สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2565 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1   ระหวางวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ  2565 

 
 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

5.4  เปล่ียนแปลงคำชี้แจงขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ หนา 129 

ขอเชิญผูอำนวยการกองชาง ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง      
คำชี้แจงตอที่ประชุมสภา 

ผูอำนวยการกองชาง 
(นายสมพร  กอหญากลาง) 

จากขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ หนา 129 

ขอความเดิม 
ตูกระจกบานเลื่อน 2 บาน  จำนวน 10,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู 5 ฟุต ขนาด 150(ก)*

40(ล)*85(ส)ซม. 

/คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ขอความใหม 
ตูกระจกบานเลื่อน 2 บาน  จำนวน 10,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู 4 ฟุต ขนาด 120(ก)*

40(ล)*86(ส)ซม. 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามท่ีผูอำนวยการกองชาง ไดนำเสนอรายละเอียด เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ครุภัณฑสำนักงาน ตูกระจกบานเลื่อน 2 บาน จำนวน 2 จุด มีสมาชิกสภาทานใดจะ
อภิปรายหรือซักถามหรือไม 

หากไมมี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 23 ทาน และที่ประชุมสภาฯ 
มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครุภัณฑสำนักงาน ตูกระจกบานเลื่อน 2 
บาน ดังนี ้

เห็นชอบ           21   เสียง 
ไมเห็นชอบ          -    เสียง 
งดออกเสียง         2   เสียง 

 5.5  พิจารณาจายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

กอนท่ีจะพิจารณาจายขาดเงินสะสม ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบ
วาดวยการจายขาดเงินสะสมใหที่ประชุมทราบครับ 

เลขานุการสภา 
(นางประเสริฐ พุงไธสง) 

ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงนิ การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ. 2547 การจายขาดเงินสะสมตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภาทองถิ่น ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจจายเงินสะสมไดไมเกินรอยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจายเพื่อการลงทุนของปนั้น โดยไดรับอนุมัติจากสภา
ทองถ่ิน ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

1) ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซึ่งเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพ่ิมพูน
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดรอน
ของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
ตามกฎหมายกำหนด 

2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทตามระเบียบแลว 

3) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นในระยะเวลาไมเกิน 1 ปถัดไป หากไมดำเนินการ
ในระยะเวลาที่กำหนด ใหการใชจายเงนิสะสมนั้นเปนอันพนไป 

/ทั้งนี้ให... 
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ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือพอที่จะจาย
คาใชจายประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมให
คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

และในการจายขาดในครั้งนี้ ในการสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียบรอยแลว 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ขอใหฝายบริหารไดนำเสนอโครงการที่จะนำมาจายขาดเงินสะสมตอที่ประชุม
สภา 

นายก อบต.บานคู 
(นายบุญชวน  เม็นไธสง) 

โครงการจายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี
ดังนี ้

1. ปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการถมดินพรอมลงหินคลุก หมู 1 บาน
หนองลุมพุก  กวางเฉลี่ย 4 เมตร  ยาวรวม 700 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 1,400 ลูกบาศกเมตร  ลงหินคลุก กวางเฉลี่ย 3 เมตร 
ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 210 
ลูกบาศกเมตร วางทอ ขนาด ศก. 0.60 เมตร  จำนวน 10 ทอน พรอมปาย
โครงการ จำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  งบประมาณ 
170,000 บาท 

2. กอสรางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานทุงบอ จำนวน 3 สาย
ทาง  งบประมาณ 177,000 บาท 

1) ตอจากถนนคอนกรีตเดิมทิศตะวันตกหมูบาน  กวาง  4 เมตร  ยาว  
40 เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 24 ลูกบาศกเมตร 

2) จากสี่แยกหอประปาเขาหมูบาน  กวาง 4 เมตร  ยาว 11 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 6.60 ลูกบาศกเมตร 

3) จากสี่แยกหอประปาไปหอประปาหมูบาน  กวาง 3 เมตร  ยาว 50  
เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 22.5  ลูกบาศกเมตร 
พรอมปายโครงการ จำนวน 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด 

3. กอสรางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบาน หมูท่ี 3  บานเกาโก    
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม
นอยกวา 72 ลูกบาศกเมตร  พรอมปายโครงการ จำนวน 1 ปาย รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.กำหนด  งบประมาณ 237,000 บาท 

4. ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุกสายโคกหนองเหล็ก - บาน
โสกดินแดง  หมูที่ 4  บานบง  ขนาดกวางเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  300 ลูกบาศกเมตร  พรอม
ปายโครงการ จำนวน 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  งบประมาณ 
173,000 บาท 

 
 

/5. กอสรางผิว... 
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5. กอสรางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายขางหนองบานบง หมูที่ 4 บานบง    
กวาง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอย
กวา 72 ลูกบาศกเมตร  พรอมปายโครงการ จำนวน 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด  งบประมาณ 237,000 บาท 

6. ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุกสายคนัคลองโสกหอย  หมูที่ 
5 บานหนองแอ  ขนาดกวางเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  300 ลูกบาศกเมตร  พรอมปายโครงการ 
จำนวน 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  งบประมาณ 173,000 
บาท 

7. ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุกสายคลองดาด - โคกหนอง
หาง หมูที่ 5 บานหนองแอ  กวางเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  150 ลูกบาศกเมตร  รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.กำหนด  งบประมาณ 85,000 บาท 

8. ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุกสายคันคลองหนองผักบุง  
หมูที่ 6 บานคู ขนาดกวางเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  450 ลูกบาศกเมตร พรอมปายโครงการ จำนวน 
1 ปาย   รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  งบประมาณ 259,000 บาท 

9. กอสรางซอมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสันฝายน้ำลนหนองคูขาด หมูที่ 7 
บานดอนกลาง  กวาง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร  พรอมผนัง
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ขาง 
หรือมีปริมาตรคอนกรีตรวมกันไมนอยกวา 76.50 ลูกบาศก พรอมปายโครงการ 
จำนวน 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  งบประมาณ 253,000 
บาท 

10. ปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการถมดินพรอมลงหินคลุก หมูที่ 7 
บานดอนกลาง  กวางเฉลี่ย 4 เมตร  ยาวรวม 600  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร 
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 1,440 ลูกบาศกเมตร  ลงหินคลุก กวางเฉลี่ย 3 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 180 
ลูกบาศกเมตร วางทอ ขนาด ศก. 0.60 เมตร  จำนวน 10 ทอน พรอมปาย
โครงการ จำนวน 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  งบประมาณ 
155,000 บาท 

11. กอสรางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบาน หมูที่ 8 บานโสกดิน
แดง  ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
คอนกรีตไมนอยกวา 72 ลูกบาศกเมตร  พรอมปายโครงการ จำนวน 1 ปาย  
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  งบประมาณ 272,000 บาท 

12. ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุกสายหอประปา หมูท่ี 9 
บานโคกพงาด ขนาดกวางเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  200 ลูกบาศกเมตร พรอมปายโครงการ  

/จำนวน... 
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จำนวน 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  งบประมาณ 116,000 
บาท 

13. กอสรางผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแปลงผักวัดเกา  หมูที่ 10 
บานหนองจาน  กวาง  5  เมตร  ยาวรวม  108 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
ปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 81 ลูกบาศกเมตร พรอมปายโครงการ จำนวน 1 ปาย   
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  งบประมาณ 275,000 บาท 

14. ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายคลองหวยนอย  
หมูที่ 11 บานโคกเมฆ กวางเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตร  หินคลุกไมนอยกวา 250 ลูกบาศกเมตร พรอมปายโครงการ 
จำนวน 1 ปาย   รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  งบประมาณ 145,000 
บาท 

15. ปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุก  จากโคกวัดปาโนน
ตะครอ ไปบานโนนสะอาด  หมูท่ี 12 บานโนนตะครอ  กวางเฉลี่ย 2.50 เมตร  
ยาวรวม 1,000 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
250  ลูกบาศกเมตร พรอมปายโครงการ จำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.กำหนด  งบประมาณ 145,000 บาท 

16. ปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุก  จากโคกวัดปาไป
คลองอีสานเขียว  หมูที่ 12 บานโนนตะครอ  กวางเฉลี่ย 2.50 เมตร  ยาวรวม 
1,000 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 250 
ลูกบาศกเมตร  พรอมปายโครงการ จำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กำหนด  งบประมาณ 145,000 บาท 

17. ปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายบานโนนสะอาด - 
บานบง  หมูที่ 13 บานโนนสะอาด  กวางเฉลี่ย 3 เมตร  ยาวรวม 1,500 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 450 ลูกบาศกเมตร 
พรอมปายโครงการ จำนวน 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบที่  อบต.กำหนด  
งบประมาณ 259,000 บาท 

18. ปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายบานโนนสะอาด - 
หนองลุมพุก  หมูท่ี 13 บานโนนสะอาด  กวางเฉลี่ย 3  เมตร  ยาวรวม 1,500 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 450 ลูกบาศก
เมตร พรอมปายโครงการ จำนวน 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  
งบประมาณ 259,000 บาท 

19. ปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายแยกตรงขามหนอง
แปลน  หมูที่ 14 บานคู  ขนาดกวางเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  450 ลูกบาศกเมตร พรอมปาย
โครงการ จำนวน 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  งบประมาณ 
259,000 บาท 

 

/20. ปรับปรุง... 
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20. ปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายแยกหนอง
ซองแมว 2 ชวง หมูที่ 14 บานคู  (1) ขนาดกวางเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (2) ขนาดกวางเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไมนอยกวา 137.50 ลูกบาศกเมตร    
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  งบประมาณ 78,000 บาท 

21. ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายแยกหนองเหล็ก  
หมูที่ 14 บานคู  ขนาดกวางเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  75 ลูกบาศกเมตร   รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด  งบประมาณ 42,000 บาท 

22. ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการถมดินพรอมลงหินคลุก  หมูที่ 15 
บานหนองผักบุง  กวางเฉลี่ย 4 เมตร  ยาวรวม 600 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 1,440 ลูกบาศกเมตร ลงหินคลุก กวางเฉลี่ย 3 
เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 210 
ลูกบาศกเมตร วางทอ ขนาด ศก. 0.60 เมตร  จำนวน 10 ทอน พรอมปาย
โครงการ จำนวน 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กำหนด งบประมาณ 
172,000 บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  4,086,000  บาท 

มติที่ประชมุ มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 23 ทาน และที่ประชุมสภาฯ 
มีมติเห็นชอบจายขาดเงนิสะสม ครั้งท่ี 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้

เห็นชอบ           21   เสียง 
ไมเห็นชอบ          -    เสียง 
งดออกเสียง         2   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

เมื่อไมมีสมาชิกทานใดนำเสนออีก จึงปดการประชุม และขอขอบคุณสมาชิก
สภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่สละเวลามาประชุมในวันนี้ เพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชนตำบลบานคทูุกคน 

 
เลิกประชุมเวลา   14.00  น. 

 
 
(ลงชื่อ)                          ผูจดรายงานการประชุม 

 ( นางประเสริฐ  พุงไธสง )   
 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบานค ู
 

 
 
 



 - 14 -

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

........................................... 
( นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง ) 

สมาชิกสภาตำบล 

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

สมาชิกสภาตำบล 

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

( นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง ) 
สมาชิกสภาตำบล 

 
(ลงชื่อ)        
 ( นายสมหวัง  บรรหาร ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู 

 
 


