
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านคู 
สมัยสามัญสมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2/2562 

วันพุธท่ี  14  สิงหาคม  2562 
ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านคู (ช้ัน 2) 

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

ผู�มาประชุม 
ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
๑ นายสมหวัง  บรรหาร ประธานสภาฯ สมหวัง  บรรหาร 
๒ นายพิชัย  พลแสน รองประธานสภาฯ พิชัย  พลแสน 
๓ นายชุมพร  สิงห�ไธสง เลขานุการสภาฯ ชุมพร  สิงห�ไธสง 
๔ นายสนั่น  เจียมไธสง ส.อบต. หมู) 11 สนั่น  เจียมไธสง 
๕ นายบุญชล  โยมไธสง ส.อบต. หมู) 4 บุญชล  โยมไธสง 
๖ นายพิเชษฐ�  ภูมิไธสง ส.อบต. หมู) 2 พิเชษฐ�  ภูมิไธสง 
๗ นายบุญเรียง  แสงสุขสว)าง ส.อบต. หมู) 4 บุญเรียง  แสงสุขสว!าง 
๘ นายหนูกัน  เม็งไธสง ส.อบต. หมู) 10 หนูกัน  เม็งไธสง 
๙ นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู) ๕ พชร  แอบไธสง 

๑๐ นายอ)อนสี  เจือสุข ส.อบต.  หมู) ๓ อ!อนสี  เจือสุข 
๑๑ นายเทวฤทธิ์  เม็งไธสง ส.อบต. หมู) 2 เทวฤทธิ์  เม็งไธสง 
๑๒ นายบุญจัน  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู) 14 บุญจัน  สัมฤทธิ์ 
๑๓ นายไกรสร  สีสิ่ว ส.อบต. หมู) 10 ไกรสร  สีสิ่ว 
๑๔ นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู) 12 มาโนช  เงินไธสง 
๑๕ นายประยูร  เป=ยกไธสง ส.อบต. หมู) 6 ประยูร  เป+ยกไธสง 
๑๖ นางบุญเท่ียง  โพธิ์ใต@ ส.อบต. หมู) 1 บุญเท่ียง  โพธิ์ใต. 
๑๗ นางก้ี  ประสาระเอ ส.อบต. หมู) 9 ก้ี  ประสาระเอ 
๑๘ นางทรัพย�สิน  เอ่ียมกลั่น ส.อบต. หมู) 11 ทรัพย�สิน  เอ่ียมกลั่น 
๑๙ นายถนอม  แว)นศิลา ส.อบต. หมู) 1๔ ถนอม  แว!นศิลา 
๒๐ นางบุญช)วย  ผิ้วไธสง ส.อบต. หมู) 7 บุญช!วย  ผิ้วไธสง 
๒๑ นางประเสริฐ  พุงไธสง ส.อบต. หมู) 5 ประเสริฐ  พุงไธสง 
๒๒ นายหนูพลอย  หม่ืนฤทธิ์ ส.อบต. หมู) 8 หนูพลอย  หม่ืนฤทธิ์ 
๒๓ นายกองแก@ว  ลําไธสง ส.อบต. หมู) 6 กองแก.ว  ลําไธสง 
๒๔ นายสุรธรรม  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู) 15 สุรธรรม  สัมฤทธิ์ 
๒๕ นายสิงห�สยาม  แยงไธสง ส.อบต. หมู) 15 สิงห�สยาม  แยงไธสง 
๒๖ นายวันดี  นาเจริญ ส.อบต. หมู) 8 วันดี  นาเจริญ 
๒๗ นายอรชุลย�  โพธิแสง ส.อบต. หมู) 1 อรชุลย�  โพธิแสง 
๒๘ นายสัน  ทบลม ส.อบต.  หมู) ๑๓ สัน  ทบลม 

 
 

/ผู@ไม)มา... 
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ผู�ไม�มาประชุม 
1 นายสวัสด์ิ  หม่ันอุตส)าห� ส.อบต. หมู) 9 ลาป5วย 

 
ผู�เข�าร�วมประชุม 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
1 นายบุญชวน  เม็นไธสง นายก อบต. บุญชวน  เม็นไธสง 
2 นายชุ)ม  พลมีเดช รองนายก อบต. ชุ!ม  พลมีเดช 
๓ นายสวาสด์ิ  ยาวไธสง เลขานุการ นายก อบต. สวาสด์ิ  ยาวไธสง 
๔ นายชาญศักด์ิ  ทุรันไธสง รองปลัด อบต. ชาญศักด์ิ  ทุรันไธสง 
๕ น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง นักจัดการงานท่ัวไป ปภาดา  ลุนไธสง 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.45  น. 
 สมาชิกสภาองค�การบริหารส)วนตําบลบ@านคู ท้ังหมด จํานวน 28     คน 
  มาประชุม จํานวน 27     คน 
  ไม)มาประชุม จํานวน 1     คน 
 เลขานุการสภาฯ มาประชุม จํานวน ๑     คน 
  ผู@เข@าร)วมประชุม จํานวน 5     คน 
 

เลขานุการสภา 
(นายชุมพร  สิงห�ไธสง) 

วันนี้เปPนการประชุมสภาองค�การบริหารส)วนตําบลบ@านคู สมัยสามัญ สมัยท่ี 
๓ ครั้งท่ี 2/2562 และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส)วน
ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก@ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การ
ประชุมสภาองค�การบริหารส)วนตําบลต@องมีสมาชิกสภาองค�การบริหารส)วนตําบล
มาประชุมไม)น@อยกว)าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส)วนตําบล
ท้ังหมดเท)าท่ีมีอยู) จึงจะเปPนองค�ประชุม ซ่ึงบัดนี้สมาชิกสภาองค�การบริหารส)วน
ตําบลบ@านคูเข@าประชุม จํานวน 27 ท)าน จาก 28 ท)าน ถือว)าครบองค�ประชุมแล@ว  
และก)อนท่ีท)านประธานสภาองค�การบริหารส)วนตําบลบ@านคูจะเปTดประชุม ผมขอ
เรียนเชิญท)านประธานสภาองค�การบริหารส)วนตําบลบ@านคู จุดเทียนธูปบูชา    
พระรัตนตรัย และกล)าวเปTดประชุม 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

สวัสดีท)านสมาชิกสภาองค�การบริหารส)วนตําบลบ@านคู คณะผู@บริหาร 
รวมถึงเจ@าหน@าท่ีและหัวหน@าส)วนราชการทุกท)าน วันนี้เปPนการประชุมสภาองค�การ
บริหารส)วนตําบลบ@านคู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2/2562 เพ่ือพิจารณาญัตติ
ค@างพิจารณา เรื่องร)างข@อบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 
2563 ในวาระท่ีสอง และเม่ือสมาชิกสภาฯ ครบองค�ประชุมแล@ว ผมจึงขอเปTดการ
ประชุมสภาองค�การบริหารส)วนตําบลบ@านคู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2/2562 

  
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ�งต�อท่ีประชุม 

 ไม)มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ�านมา 
 ไม)มี 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท�องถ่ินตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาแล�วเสร็จ 

 
 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 
 
 

3.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร�างข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�าย ประจําป>งบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด@วยข@อบังคับการประชุมสภาท@องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก@ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข@อ 50 เม่ือคณะกรรมการแปร
ญัตติได@พิจารณาแล@ว จะต@องเสนอร)างข@อบัญญัตินั้นตามร)างเดิมและตามท่ีมีการ
แก@ไขเพ่ิมเติม พร@อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต)อประธานสภาท@องถ่ิน 
รายงานนั้นอย)างน@อยจะต@องระบุว)าได@มีหรือไม)มีการแก@ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข@อ
ใดบ@าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด@วยการแปรญัตติ
นั้นเปPนประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนคําแปรญัตติด@วย และให@ประธานสภาท@องถ่ินส)งรายงานนั้นแก)สมาชิกสภา
ท@องถ่ินไม)น@อยกว)ายี่สิบสี่ชั่วโมงก)อนวันประชุมพิจารณา เว@นแต)กรณีต@องพิจารณา
เปPนการด)วน 

ให@คณะกรรมการแปรญัตติไปร)วมประชุมสภาท@องถ่ินด@วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข@อสงสัยต)างๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 

ตามท่ีได@มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป= 2562 
เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 เพ่ือพิจารณาร)างข@อบัญญัติงบประมาณรายจ)าย
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ และในวันดังกล)าวท่ี
ประชุมสภาได@มีมติรับหลักการร)างข@อบัญญัติงบประมาณฯ พร@อมกับแต)งต้ัง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 5 ท)าน และกําหนดรับคําแปรญัตติ ระหว)าง
วันท่ี 6 – 8 สิงหาคม 2562 ต้ังแต)เวลา 08.00 – 17.00 น. ท่ีห@องประชุมสภา
ฯ และเลขานุการสภาฯ นัดประชุมแปรญัตติในวันท่ี 10 สิงหาคม 2562 เวลา 
10.00 น. ซ่ึงคณะกรรมการได@ดําเนินการแปรญัตติเปPนท่ีเรียบร@อยแล@ว จึงขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติได@ รายงานสรุปผลการแปรญัตติต)อท่ีประชุมสภาฯ ทราบ
ต)อไป ขอเรียนเชิญ 

ประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 
(นายประยูร  เป=ยกไธสง) 

กระผม นายประยูร  เป=ยกไธสง สมาชิกสภาฯ หมู)ท่ี 6 ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอรายงานการแปรญัตติ ร)างข@อบัญญัติงบประมาณ
รายจ)ายประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามมติท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส)วนตําบลบ@านคู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ครั้งท่ี ๑ ประจําป= 2562 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 แต)งต้ังคณะกรรมการแปร
ญัตติ จํานวน 5 คน ประกอบด@วย 

 

/1. นายบุญเรียง... 
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1. นายบุญเรียง แสงสุขสว)าง ส.อบต. หมู) 4 
2. นายประยูร เป=ยกไธสง ส.อบต. หมู) 6 
3. นายหนูกัน เม็งไธสง ส.อบต. หมู) 10 
4. นางก้ี  ประสาระเอ ส.อบต. หมู) 9 
5. นางประเสริฐ พุงไธสง ส.อบต. หมู) 5 

เปPนคณะกรรมการแปรญัตติร)างข@อบัญญัติงบประมาณรายจ)าย ประจําป=
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได@มีมติแต)งต้ัง นาย
ประยูร เป=ยกไธสง ส.อบต. หมู) 6 เปPนประธานกรรมการ และนางประเสริฐ พุงไธ-
สง ส.อบต. หมู) 5 เปPนเลขานุการคณะกรรมการ 

ตามท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส)วนตําบลบ@านคู กําหนดระยะเวลาเสนอ 
คําแปรญัตติ ระหว)างวันท่ี 6–8 สิงหาคม 2562 ต้ังแต)เวลา 08.00–17.00 น. 
ท่ีห@องประชุมสภาปรากฏว�า ไม�มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดย่ืนคําแปรญัตติ 

และตามท่ีเลขานุการสภาฯ นัดประชุมแปรญัตติในวันท่ี 10 สิงหาคม 2562 
เวลา 10.00 น. ท่ีประชุมได@พร@อมกันพิจารณารายละเอียดต)างๆ ของร)าง
ข@อบัญญัติงบประมาณรายจ)าย ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้ังแต)ต@นจนจบ
ร)าง ปรากฏผลดังนี้ 

๑. รูปแบบงบประมาณ ถูกต@อง และเปPนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว)าด@วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส)วนท@องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ี
แก@ไขเพ่ิมเติม 

2. ร) างข@อบัญญัติฯ ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.  2563 มีปรากฏใน
แผนพัฒนาห@าป= (พ.ศ. 2561 – 2565) 

3. ประมาณการรายรับของงบประมาณรายจ)ายท่ัวไป ได@พิจารณา ตรวจสอบ
แล@ว คาดว)ารายรับจะได@รับตามท่ีตั้งไว@ 

คณะกรรมการฯ จึงได@มีมติเห็นชอบร)างข@อบัญญัติงบประมาณรายจ)าย 
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให@เปPนไปตามร)างเดิมทุกประการ จึงนําเรียน
เสนอร)างข@อบัญญัติงบประมาณรายจ)าย ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพ่ือ
สภาองค�การบริหารส)วนตําบลพิจารณาดําเนินการต)อไป 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได@แถลงมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติฯแล@วสรุปได@ว)า ไม)มีสมาชิกสภาฯ ท)านใดเสนอคําแปรญัตติ และเห็นชอบให@
คงร)างเดิม 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องค�างพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป>งบประมาณ 

พ.ศ. 2563  (วาระท่ีสอง ข้ันอภิปราย) 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด@วยข@อบังคับการประชุมสภาท@องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก@ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข@อ 51 ในการพิจารณาร)าง 

/ข@อบัญญัติ... 
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ข@อบัญญัติวาระท่ีสอง ให@ปรึกษาเรียงตามลําดับข@อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติแก@ไขเท)านั้น เว@นแต)ท่ีประชุมสภาท@องถ่ินจะได@ลงมติเปPน
อย)างอ่ืน 

ถ@าท่ีประชุมสภาท@องถ่ินลงมติเห็นด@วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด@วยกับการ
แก@ไขในข@อใดแล@ว ไม)ให@เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได@พิจารณาร)างข@อบัญญัติงบประมาณรายจ)าย
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร@อยแล@วปรากฏว)า ท่ีประชุมมีมติ   
คงร)างเดิม ไม)มีการแก@ไขหรือเปลี่ยนแปลงแต)อย)างใด 

ในการพิจารณาร)างข@อบัญญัติงบประมาณรายจ)าย ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 
2563 วาระท่ีสอง ข้ันอภิปราย ผมจึงขอสอบถามท)านสมาชิกสภาฯ ท)านใด
ต@องการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมก)อนท่ีจะลงมติให@ความเห็นชอบหรือไม) 

ท่ีประชุม (ไม)มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม) 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เม่ือในท่ีประชุมไม)มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม ผมจึงขอมติท่ีประชุมว)า
ให@ความเห็นชอบร)างข@อบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 
2563 ในวาระท่ีสองหรือไม) ถ@าสมาชิกสภาฯให@ความเห็นชอบ ขอให@สมาชิกสภา
ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร)างเดิมของข@อบัญญัติงบประมาณรายจ)าย ประจําป=
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ีสอง 

เห็นชอบ  26   เสียง 
ไม)เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง   1   เสียง 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ด@วยวันนี้สมาชิกสภาองค�การบริหารส)วนตําบลบ@านคู มาประชุมครบทุกท)าน 
จึงขอนัดวันประชุมสภาองค�การบริหารส)วนตําบลบ@านคู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้ง
ท่ี 3 ประจําป= 2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
เพ่ือพิจารณาร)างข@อบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในวาระท่ีสาม ข้ันลงมติ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม� 

 - ไม)มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ�ามี) 

นายก อบต.บ@านคู 
(นายบุญชวน  เม็นไธสง) 

แจ@งเรื่องโครงการคัดกรองโรคต@อกระจกในผู@สูงอายุ ของสํานักปลัด อบต.
บ@านคู งานพัฒนาชุมชน เริ่มโครงการเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 โดยมีจักษุ
แพทย�จากโรงพยาบาลราชสีมาฮอสพิทอล จังหวัดนครราชสีมา เปPนวิทยากรให@ 
 

/ความรู@และ... 
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ความรู@และคัดกรองผู@มีภาวะเสี่ยง เพ่ือส)งตัวไปรักษาต)อท่ีโรงพยาบาลราชสีมา
ฮอสพิทอล จังหวัดนครราชสีมา โดยทาง อบต.บ@านคู จะจัดรถรับส)งให@ จึงขอความ
ร)วมมือไปยังท)านสมาชิกสภาทุกหมู)บ@าน โปรดแจ@งให@ผู@มีรายชื่อเข@ารับการรักษา 
ต@อกระจกได@เตรียมบัตรทอง (บัตร 30 บาท) และบัตรประชาชนของตนเองไปด@วย 
และให@มาข้ึนรถท่ี อบต.บ@านคู ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 เวลา 05.00 น. โดย
ไม)คิดค)าใช@จ)ายใดๆ ท้ังสิ้น 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ส.อบต. หมู) 6 
(นายประยูร เป=ยกไธสง) 

กระผมขอสอบถามเรื่องถังขยะมีพิษท่ีทาง อบต.บ@านคู แจกให@ทุกหมู)บ@านนั้น 
ขณะนี้ถังขยะมีพิษของหมู) 6 เต็มแล@ว ไม)ทราบว)าทาง อบต. จะมีแนวทางการ
กําจัดอย)างไรครับ 

รองนายก อบต. 
(นายชุ)ม พลมีเดช) 

ขอเรียนว)าให@ท)านแจ@งไปยังงานป\องกันครับ เพ่ือจะได@ดําเนินการนํารถ
ออกไปเก็บขนขยะมีพิษเพ่ือไปกําจัดให@ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

นายก อบต.บ@านคู 
(นายบุญชวน  เม็นไธสง) 

ขอแจ@งให@ทุกท)านทราบว)า งานโครงสร@างพ้ืนฐานท้ังตามข@อบัญญัติและท่ีจ)าย
ขาดเงินสะสมนั้น ขณะนี้ดําเนินการใกล@เสร็จทุกโครงการแล@ว คาดว)าน)าจะแล@ว
เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 นี้ ทุกหมู)บ@าน 

ท่ีประชุม รับทราบ 

รองนายก อบต. 
(นายชุ)ม พลมีเดช) 

ขอแจ@งให@ท่ีประชุมทราบว)า เดือนกันยายน 2562 นี้ ท)านปลัด ชุมพร สิงห�
ไธสง ซ่ึงเปPนเลขานุการสภา อบต.บ@านคู จะเกษียณอายุราชการแล@ว กระผมจึงขอ
หารือท่ีประชุมเก่ียวกับแนวทางการจัดงานมุทิตาจิตให@กับท)านปลัด สมาชิกสภามี
ความเห็นเช)นใดขอให@ช)วยกันเสนอแนวคิดครับ 

เลขานุการนายก อบต. 
(นายสวาสด์ิ  ยาวไธสง) 

กระผมขอเสนอแนวทางจากประสบการณ�ของกระผมเอง และท่ีกระผมเคย
ไปร)วมงานมา มีแนวทางการจัดงานคือ ช)วงเช@ามีกิจกรรมบายศรีสู)ขวัญ ช)วง
รับประทานอาหารจะมีการรําอวยพร เรื่องอาหารนั้นกระผมแนะนําให@จ@างโต]ะจีน
เพราะจะสะดวกกว)า มีการมอบของท่ีระลึกให@ผู@เกษียณ หากมีงบประมารเพียงพอ
ก็จ@างวงดนตรี 

การเชิญแขกมาร)วมงานนั้นควรเชิญบุคคลหรือหน)วยงานท่ีเราเคยร)วมงานกัน 
หรือรู@จักมักคุ@นกันมา เช)น องค�กรปกครองส)วนท@องถ่ินในเขตนาโพธิ์ ,รพ.สต. ,   
อสม. , โรงเรียนในเขตตําบลบ@านคู และเชิญหน)วยงานทางอําเภอนาโพธิ์ด@วยครับ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เราพอทราบแนวทางการจัดงานคร)าวๆ แล@ว นะครับ ต)อไปกระผมขอ
ความเห็นเก่ียวกับงบประมาณการจัดงาน ขอถามท)านสมาชิกสภาว)าท)าน
เห็นสมควรว)าจะจ)ายสมทบคนละเท)าใดครับ 

ส.อบต.หมู) 2 
(นายพิเชษฐ�  ภูมิไธสง) 

กระผมขอเสนอจ)ายสมทบคนละ 1,000 บาท ครับ 

 /ประธานสภา... 
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ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผู@บริหารจะเสนอเปPนอย)างอ่ืนหรือไม) 
หากไม)มีท)านใดเสนอ กระผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบจ)ายสมทบจัดงานมุทิตา

จิต ท)านละ 1,000 บาท ยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให@จ)ายสมทบจัดงานมุทิตาจิต ท)านละ 1,000 บาท 
เห็นชอบ  30   เสียง 
ไม)เห็นชอบ    -    เสียง 
งดออกเสียง   2   เสียง 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เรื่องการเก็บรวบรวมเงินขอมอบหมายให@ นางประเสริฐ พุงไธสง ส.อบต. หมู) 
5 นางก้ี ประสาระเอ ส.อบต. หมู) 9 และ นางบุญช)วย ผิ้วไธสง ส.อบต. หมู) 7 มี
หน@าท่ีเก็บรวบรวมเงินของสมาชิกสภา 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผู@บริหารจะนําเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม) 
 

ท่ีประชุม - ไม)มี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

หากไม)มีท)านใดนําเสนอในท่ีประชุมอีก ผมขอปTดการประชุมสภาองค�การ
บริหารส)วนตําบลบ@านคูสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2 ประจําป= 2562 และ
ขอขอบคุณทุกท)านท่ีได@สละเวลามาร)วมประชุมโดยพร@อมเพรียงกัน ขอขอบคุณ
ครับ 

 
เลิกประชุมเวลา   11.30  น. 
 

(ลงชื่อ)                          ผู@จดรายงานการประชุม 
 ( นายชุมพร  สิงห�ไธสง )   
 เลขานุการสภาองค�การบริหารส)วนตําบลบ@านคู 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

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

( นายพิเชษ�  ภูมิไธสง ) 
สมาชิกสภาตําบล 

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

สมาชิกสภาตําบล 

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

( นายบุญเรียง  แสงสุขสว)าง ) 
สมาชิกสภาตําบล 

 
(ลงชื่อ)        

( นายสมหวัง  บรรหาร ) 
ประธานสภาองค�การบริหารส)วนตําบลบ@านคู 


