
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านคู 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1   ประจําป#  2562 

วันศุกร�ท่ี  18  ตุลาคม  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 นายพิเชษฐ�  ภูมิไธสง ส.อบต. หมู$ 2 พิเชษฐ�  ภูมิไธสง 
4 นายบุญเรียง  แสงสุขสว$าง ส.อบต. หมู$ 4 บุญเรียง  แสงสุขสว�าง 
5 นางก้ี  ประสาระเอ ส.อบต. หมู$ 9 ก้ี  ประสาระเอ 
6 นายบุญชล  โยมไธสง ส.อบต. หมู$ 4 บุญชล  โยมไธสง 
7 นายประยูร  เป1ยกไธสง ส.อบต. หมู$ 6 ประยูร  เป%ยกไธสง 
8 นายอ$อนสี  เจือสุข ส.อบต. หมู$ 3 อ�อนสี  เจือสุข 
9 นางบุญช$วย  ผิ้วไธสง ส.อบต. หมู$ 7 บุญช�วย  ผิ้วไธสง 

10 นางประเสริฐ  พุงไธสง ส.อบต. หมู$ 5 ประเสริฐ  พุงไธสง 
11 นายบุญจัน  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู$ 14 บุญจัน  สัมฤทธิ์ 
12 นายไกรสร  สีสิ่ว ส.อบต. หมู$ 10 ไกรสร  สีสิ่ว 
13 นายหนูพลอย  หม่ืนฤทธิ์ ส.อบต. หมู$ 8 หนูพลอย  หม่ืนฤทธิ์ 
14 นายหนูกัน  เม็งไธสง ส.อบต. หมู$ 10 หนูกัน  เม็งไธสง 
15 นายวันดี  นาเจริญ ส.อบต. หมู$ 8 วันดี  นาเจริญ 
16 นายสิงห�สยาม  แยงไธสง ส.อบต. หมู$ 15 สิงห�สยาม  แยงไธสง 
17 นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู$ 12 มาโนช  เงินไธสง 
18 นายถนอม  แว$นศิลา ส.อบต. หมู$ 14 ถนอม  แว�นศิลา 
19 นางบุญเท่ียง  โพธิ์ใต@ ส.อบต. หมู$ 1 บุญเท่ียง  โพธิ์ใต3 
20 นายกองแก@ว  ลําไธสง ส.อบต. หมู$ 6 กองแก3ว  ลําไธสง 
21 นายสุรธรรม  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู$ 15 สุรธรรม  สัมฤทธิ์ 
22 นางทรัพย�สิน  เอ่ียมกลั่น ส.อบต. หมู$ 11 ทรัพย�สิน  เอ่ียมกลั่น 
23 นายสัน  ทบลม ส.อบต. หมู$ 13 สัน  ทบลม 
24 นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู$ ๕ พชร  แอบไธสง 
25 นายอรชุลย�  โพธิแสง ส.อบต. หมู$ 1 อรชุลย�  โพธิแสง 
26 นายเทวฤทธิ์  เม็งไธสง ส.อบต. หมู$ 2 เทวฤทธิ์  เม็งไธสง 

 
 

/ผู@ไม$มา... 
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ผู�ไม�มาประชุม 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1 นายสนั่น  เจียมไธสง ส.อบต. หมู$ 11 ขาด 

 
ผู�เข�าร�วมประชุม 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1 นายบุญชวน  เม็นไธสง นายก อบต. บุญชวน  เม็นไธสง 
2 นายชุ$ม  พลมีเดช รองนายก อบต. ชุ�ม  พลมีเดช 
๓ นายสมพงษ�  เนียมไธสง รองนายก อบต. สมพงษ�  เนียมไธสง 
๔ นายสวาสด์ิ  ยาวไธสง เลขานุการ นายก อบต. สวาสด์ิ  ยาวไธสง 
๕ นายเชาวรินทร�  แท$นดี ท@องถ่ิน อ.นาโพธิ์ เชาวรินทร�  แท�นดี 
6 นายชาญศักด์ิ  ทุรันไธสง รองปลัด อบต. ชาญศักด์ิ  ทุรันไธสง 
7 นายเรืองศักด์ิ  ผอนนอก ผช.ผู@ใหญ$บ@าน ม.11 เรืองศักด์ิ  ผอนนอก 
8 นายคมสัน  ลําไธสง ผู@ใหญ$บ@าน ม.3 คมสัน  ลําไธสง 
9 นายเจริญพงษ�  ปวนไธสง ผช.ผู@ใหญ$บ@าน ม.13 เจริญพงษ�  ปวนไธสง 

10 นายบุญเรือง  งามดี สารวัตรกํานัน บุญเรือง  งามดี 
11 นายบุญเกิด  ทบลม ผู@ใหญ$บ@าน ม.15 บุญเกิด  ทบลม 
12 นายปราโมทย�  ภาษะฐิติ ผู@ใหญ$บ@าน ม.12 ปราโมทย�  ภาษะฐิติ 
13 นายเทียม  หม่ันอุตส$าห� ผช.ผู@ใหญ$บ@าน ม.5 เทียม  หม่ันอุตส�าห� 
14 น.ส.ศิริวิมล  โพธิแสง ผช.ผู@ใหญ$บ@าน ม.1 ศิริวิมล  โพธิแสง 
15 นายอภิชัย  อินธิโช ผู@ใหญ$บ@าน ม.6 อภิชัย  อินธิโช 
16 น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง นักจัดการงานท่ัวไป ปภาดา  ลุนไธสง 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.๓0  น. 
 สมาชิกสภาองค�การบริหารส$วนตําบลบ@านคู ท้ังหมด จํานวน 27     คน 
  มาประชุม จํานวน 26     คน 
  ไม$มาประชุม จํานวน 1     คน 
  ผู@เข@าร$วมประชุม จํานวน 16     คน 
 

เลขานุการสภาฯชั่วคราว 
(นายชาญศักด์ิ ทุรันไธสง) 

วันนี้เปJนการประชุมสภาองค�การบริหารส$วนตําบลบ@านคู สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
1 ครั้งท่ี 1/2562 และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส$วน
ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก@ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุม
สภาองค�การบริหารส$วนตําบลต@องมีสมาชิกสภาองค�การบริหารส$วนตําบลมาประชุม
ไม$น@อยกว$าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส$วนตําบลท้ังหมดเท$าท่ีมี
อยู$ จึงจะเปJนองค�ประชุม ซ่ึงบัดนี้สมาชิกสภาองค�การบริหารส$วนตําบลบ@านคูเข@า
ประชุม จํานวน 26 ท$าน จากท้ังหมด 27 ท$าน ถือว$าครบองค�ประชุมแล@ว 

 
/และก$อนท่ี... 
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และก$อนท่ีท$านประธานสภาองค�การบริหารส$วนตําบลบ@านคูจะเปQดประชุม ผม
ขอเรียนเชิญท$านประธานสภาองค�การบริหารส$วนตําบลบ@านคู จุดเทียนธูปบูชา    
พระรัตนตรัย และกล$าวเปQดประชุม 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

สวัสดีท$านสมาชิกสภาองค�การบริหารส$วนตําบลบ@านคู คณะผู@บริหาร กํานัน 
ผู@ใหญ$บ@าน รวมถึงเจ@าหน@าท่ีและหัวหน@าส$วนราชการทุกท$าน วันนี้เปJนการประชุม
สภาองค�การบริหารส$วนตําบลบ@านคู สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2562 เพ่ือ
พิจารณาจ$ายขาดเงินสะสม แก@ไขปSญหาความเดือดร@อนของประชาชน และเม่ือ
สมาชิกสภาฯ ครบองค�ประชุมแล@ว ผมจึงขอเปQดการประชุมสภาองค�การบริหารส$วน
ตําบลบ@านคู ณ บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

๑.๑ เลขานุการสภาฯ เกษียณอายุราชการ นายชุมพร สิงห�ไธสง ปลัดองค�การ
บริหารส$วนตําบลบ@านคู ซ่ึงดํารงตําแหน$งเลขานุการสภาองค�การบริหารส$วนตําบล
บ@านคู เกษียณอายุราชการต้ังแต$วันท่ี 30 กันยายน 2562 จึงทําให@ตําแหน$ง
เลขานุการสภาองค�การบริหารส$วนตําบลบ@านคูว$างลง ดังนั้น ในการประชุมวันนี้จะมี
การคัดเลือกผู@มาดํารงตําแหน$งเลขานุการสภาองค�การบริหารส$วนตําบลบ@านคู     คน
ใหม$ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๑.๒ กฐินอําเภอประจําป# 2562 อําเภอนาโพธิ์ได@กําหนดจัดงานทอดกฐิน
อําเภอ ณ วัดบ@านดอนกลาง ต.บ@านคู ระหว$างวันท่ี 24 – 25 ตุลาคม 2562 ขอเชิญ
ทุกท$านร$วมทําบุญตามกําลังศรัทธา และไปร$วมงานท่ีวัดบ@านดอนกลางด@วยกัน  

1.3 เรื่องสมาชิกสภา อบต.บ�านคู ลาออกจากตําแหน�ง ขอแจ@งให@ท่ีประชุม
ทราบว$า นายสวัสด์ิ หม่ันอุตส$าห� สมาชิกสภา อบต.บ@านคู หมู$ท่ี 9 บ@านโคกพงาด 
ลาออกจากตําแหน$ง โดยยื่นหนังสือลาออกต$อนายอําเภอนาโพธิ์ มีผลต้ังแต$วันท่ี 15 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ�านมา 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 
ประจําป# 2562  เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามท่ีสภาองค�การบริหารส$วนตําบลบ@านคูได@มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 
3 ครั้งท่ี 3 ประจําป1 2562 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม 2562 ณ ห@องประชุม
องค�การบริหารส$วนตําบลบ@านคู (ชั้น 2) ซ่ึงทางฝVายเลขานุการสภาฯ ได@แจกให@กับ
ท$านสมาชิกสภาฯ ทุกท$านทราบแล@ว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว$าด@วยข@อบังคับการประชุมสภาท@องถ่ิน 
พ.ศ.2547 ข@อ 33 วรรคสอง การแก@ไขถ@อยคําในรายงานการประชุมให@กระทําโดย
มติของท่ีประชุมสภาท@องถ่ิน 
 
 

/ดังนั้น... 
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ดังนั้น สมาชิกสภาท$านใดจะแก@ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เปJน
อํานาจของสภาฯแห$งนี้ เปJนผู@แก@ไขเพ่ิมเติม ขอให@สมาชิกสภาฯทุกท$านได@ตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ หากมีข@อความใดท่ียังไม$สมบูรณ�หรือจะแก@ไขเพ่ิมเติมก็ขอ
เรียนเชิญนําเสนอต$อท่ีประชุมสภาฯ 

เม่ือท่ีประชุมไม$มีการเสนอแก@ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม ผมจึงอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว$าด@วยข@อบังคับการประชุมสภาท@องถ่ิน พ.ศ.2547 ข@อ 74 ขอ
มติท่ีประชุมสภาฯ ว$าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม$ ถ@าเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมขอให@ท$านสมาชิกสภาฯ ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู$ในห@องประชุมสภาฯ จํานวน 26 ท$าน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส$วนตําบลบ@านคู สมัยสามัญ สมัยท่ี 
3 ครั้งท่ี 3 ประจําป1 2562 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม 2562  ดังนี้ 

รับรองรายงานการประชุม 25   เสียง 
ไม$รับรอง -    เสียง 
งดออกเสียง ๑   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 3.1  คัดเลือกเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านคู 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

สําหรับการคัดเลือกเลขานุการสภาองค�การบริหารส$วนตําบลนั้น กระผมขอให@
ท$านรองปลัดองค�การบริหารส$วนตําบล ซ่ึงรักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหารส$วน
ตําบลบ@านคู ดํารงตําแหน$งเลขานุการสภาชั่วคราว ได@ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวข@องให@ท่ี
ประชุมรับทราบครับ 

เลขานุการสภาชั่วคราว 
(นายชาญศักด์ิ ทุรันไธสง) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว$าด@วยข@อบังคับการประชุมสภาท@องถ่ิน พ.ศ. 
2547 และแก@ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

ข@อ 15 เม่ือประธานสภาท@องถ่ิน รองประธานสภาท@องถ่ิน หรือเลขานุการสภา
ท@องถ่ิน พ@นจากตําแหน$งก$อนครบอายุของสภาท@องถ่ิน ให@สภาท@องถ่ินเลือก
ประธานสภาท@องถ่ิน รองประธานสภาท@องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท@องถ่ิน แล@วแต$
กรณีแทนตําแหน$งท่ีว$าง ดังนี้ 

(2)  กรณีเลขานุการสภาท@องถ่ิน ให@สภาท@องถ่ินเลือกเลขานุการสภาท@องถ่ินแทน
ตําแหน$งท่ีว$างในการประชุมสภาท@องถ่ินท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแต$วันท่ีตําแหน$งว$างลง 

ข@อ 18 “ให@สภาท@องถ่ินเลือกพนักงานหรือข@าราชการส$วนท@องถ่ินขององค�กร
ปกครองส$วนท@องถ่ินนั้น หรือสมาชิกสภาท@องถ่ินนั้นคนหนึ่ง เปJนเลขานุการสภา
ท@องถ่ิน ท้ังนี้ ให@คํานึงถึงความรู@ความสามารถอันจะเปJนประโยชน�ต$อสภาท@องถ่ิน 

สําหรับองค�การบริหารส$วนตําบล พนักงานหรือข@าราชการส$วนท@องถ่ินตามวรรค
หนึ่งให@หมายความถึงปลัดองค�การบริหารส$วนตําบลเท$านั้น” 

ข@อ  13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท@องถ่ิน ให@นําความในข@อ 8 มาบังคับใช@โดย
อนุโลม 
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เม่ือสภาท@องถ่ินมีมติเลือกเลขานุการสภาท@องถ่ินแล@ว ให@เลขานุการสภาท@องถ่ิน
ชั่วคราวพ@นจากตําแหน$ง 

ข@อ  8 วิธีเลือกเลขานุการสภาท@องถ่ิน ให@สมาชิกสภาท@องถ่ินแต$ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท@องถ่ินคนหนึ่ง ท่ีตนเห็นว$าสมควรให@เปJนผู@ ดํารงตําแหน$ง
เลขานุการสภาท@องถ่ิน การเสนอนั้นต@องมีสมาชิกสภาท@องถ่ินรับรองไม$น@อยกว$าสอง
คน โดยให@สมาชิกสภาท@องถ่ินแต$ละคนมีสิทธิรับรองได@เพียงครั้งเดียว ชื่อท่ีเสนอไม$
จํากัดจํานวน และให@สมาชิกสภาท@องถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล$านั้น โดยวิธีเขียน
ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู@ท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแล@วให@ประธานท่ี
ประชุมประกาศคะแนนต$อท่ีประชุมสภาท@องถ่ิน ผู@ได@คะแนนสูงสุดเปJนผู@ได@รับเลือก ถ@า
มีผู@ได@คะแนนสูงสุดเท$ากันหลายคนให@เลือกใหม$เฉพาะผู@ท่ีได@คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช@วิธี
เดิม ถ@าผลการเลือกใหม$ปรากฏว$ายังมีผู@ได@คะแนนสูงสุดเท$ากันอีก ให@ใช@วิธีจับสลาก
เฉพาะผู@ท่ีได@คะแนนสูงสุดเท$ากัน 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให@นําความในข@อ 39 มาใช@บังคับ
โดยอนุโลม 

ข@อ  39 การเสนอชื่อด@วยวาจานั้น เม่ือได@เสนอชื่อไปพอสมควรแล@ว ให@ปQดการ
เสนอชื่อเพ่ือให@ลงมติ 

การรับรองชื่อท่ีเสนอด@วยวาจานี้ ให@กระทําโดยวิธียกมือข้ึนพ@นศีรษะ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ขอขอบคุณท$านเลขานุการสภาท@องถ่ินชั่วคราวมากครับ 
ต$อไปเปJนการเสนอชื่อผู@ท่ีเห็นสมควรเปJนเลขานุการสภาองค�การบริหารส$วน

ตําบลบ@านคู ขอให@ท$านสมาชิกสภานําเสนอได@ พร@อมกับผู@รับรองอย$างน@อย ๒ ท$าน ขอ
เชิญเสนอครับ 

ส.อบต. หมู$ 11 
(นางทรัพย�สิน เอ่ียมกลั่น) 

ขอเสนอ นางประเสริฐ พุงไธสง ส.อบต. หมู� 5 เปJนเลขานุการสภาฯ 
ผู@รับรอง 1. นายมาโนช เงินไธสง        ส.อบต. หมู$ 12 
          2. นายบุญเรียง แสงสุขสว$าง  ส.อบต. หมู$ 4 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกสภาฯท$านใดประสงค�ท่ีจะเสนอชื่อผู@ท่ีเห็นสมควรเปJนเลขานุการสภา
องค�การบริหารส$วนตําบลบ@านคูอีกหรือไม$ 

หากไม$มีท$านใดเสนอ ขอมติท่ีประชุมสมาชิกสภาฯเห็นชอบให@ นางประเสริฐ พุง
ไธสง ส.อบต. หมู� 5 เปJนเลขานุการสภาฯ  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู$ในห@องประชุมสภาฯ จํานวน 26 ท$าน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติเห็นชอบให@ นางประเสริฐ พุงไธสง ส.อบต. หมู� 5 เปJนเลขานุการสภาฯ  ดังนี้ 

เห็นชอบ 25   เสียง 
ไม$เห็นชอบ -    เสียง 
งดออกเสียง ๑   เสียง 
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 3.2  จ�ายขาดเงินสะสม ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ก$อนท่ีจะพิจารณาจ$ายขาดเงินสะสม ขอเชิญท$านเลขานุการสภาฯ ได@ชี้แจง
ระเบียบว$าด@วยการจ$ายขาดเงินสะสมให@ท่ีประชุมทราบ 

เลขานุการสภาฯ 
(นางประเสริฐ พุงไธสง) 

ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว$าด@วยการรับเงิน การเบิกจ$ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ. 2547 การจ$ายขาดเงินสะสมต@องได@รับความเห็นชอบจาก
สภาท@องถ่ิน ข@อ 89 องค�กรปกครองส$วนท@องถ่ิน อาจจ$ายเงินสะสมได@ไม$เกินร@อยละสี่
สิบของงบประมาณรายจ$ายเพ่ือการลงทุนของป1นั้น โดยได@รับอนุมัติจากสภาท@องถ่ิน 
ภายใต@เง่ือนไข ดังต$อไปนี้ 

1) ให@กระทําได@เฉพาะกิจการซ่ึงอยู$ในอํานาจหน@าท่ีขององค�กรปกครองส$วน
ท@องถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับด@านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปJนการเพ่ิมพูน
รายได@ขององค�กรปกครองส$วนท@องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร@อน
ของประชาชน ท้ังนี้ ต@องเปJนไปตามแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส$วนท@องถ่ิน หรือ
ตามกฎหมายกําหนด 

2) ได@ส$งเงินสมทบกองทุนส$งเสริมกิจการขององค�กรปกครองส$วนท@องถ่ินแต$ละ
ประเภทตามระเบียบแล@ว 

3) เม่ือได@รับอนุมัติให@ใช@จ$ายเงินสะสมแล@ว องค�กรปกครองส$วนท@องถ่ินต@อง
ดําเนินการก$อหนี้ผูกพันให@เสร็จสิ้นในระยะเวลาไม$เกิน 1 ป1ถัดไป หากไม$ดําเนินการใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ให@การใช@จ$ายเงินสะสมนั้นเปJนอันพ@นไป 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เม่ือทราบระเบียบตามท่ีท$านเลขานุการสภาฯ ได@นําเสนอแล@ว ขอให@ฝVายบริหาร
ได@นําเสนอโครงการท่ีจะนํามาจ$ายขาดเงินสะสม 

นายก อบต. 
(นายบุญชวน  เม็นไธสง) 

สรุปโครงการจ$ายขาดเงินสะสม ประจําป1งบประมาณ 2563 ครั้งท่ี 1 ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก กว@างเฉลี่ย 3 

เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม$น@อยกว$า 
3,450 ตารางเมตร พร@อมป̂ายโครงการจํานวน 1 ป̂าย หมู$ 1 ตําบลบ@านคู อําเภอ 
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย�  งบประมาณ 260,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก กว@างเฉลี่ย 3 
เมตร ยาว 1,520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม$น@อยกว$า 
4,560 ตารางเมตร พร@อมป̂ายโครงการจํานวน 1 ป̂าย หมู$ 2 ตําบลบ@านคู อําเภอ 
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย�  งบประมาณ 340,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก กว@างเฉลี่ย 3 
เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม$น@อยกว$า 
2,400 ตารางเมตร พร@อมป̂ายโครงการจํานวน 1 ป̂าย หมู$ 3 ตําบลบ@านคู อําเภอ 
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย�  งบประมาณ 182,000 บาท 

4. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก กว@างเฉลี่ย 3 
เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม$น@อยกว$า 
3,450 ตารางเมตร พร@อมป̂ายโครงการจํานวน 1 ป̂าย หมู$ 4 ตําบลบ@านคู อําเภอ 
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นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย�  งบประมาณ 260,000 บาท 
5. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก จํานวน 2 

สายทาง 
1.) กว@างเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
2.) กว@างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี

ปริมาณหินคลุกรวมกันไม$น@อยกว$า 3,500 ตารางเมตร 
พร@อมป̂ายโครงการจํานวน 1 ป̂าย หมู$ 5 ตําบลบ@านคู อําเภอนาโพธิ์ 

จังหวัดบุรีรัมย�  งบประมาณ 262,000 บาท 
6. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก กว@างเฉลี่ย 3 

เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม$น@อยกว$า 
3,450 ตารางเมตร พร@อมป̂ายโครงการจํานวน 1 ป̂าย หมู$ 6 ตําบลบ@านคู อําเภอ 
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย�  งบประมาณ 260,000 บาท 

7. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการถมดินพร@อมลงหินคลุก 
1.) ถมดิน กว@างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือ

มีปริมาณดินถมไม$น@อยกว$า 2,000 ตารางเมตร วางท$อ ขนาด ศก. 0.60 เมตร 
จํานวน 10 ท$อน 

2.) ลงหินคลุก กว@างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม$น@อยกว$า 2,700 ตารางเมตร 

พร@อมป̂ายโครงการจํานวน 1 ป̂าย หมู$ 7 ตําบลบ@านคู อําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย�  งบประมาณ 260,000 บาท 

8. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก กว@างเฉลี่ย 3 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม$น@อยกว$า 
3,000 ตารางเมตร พร@อมป̂ายโครงการจํานวน 1 ป̂าย หมู$ 8 ตําบลบ@านคู อําเภอ 
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย�  งบประมาณ 220,000 บาท 

9. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก กว@างเฉลี่ย 3 
เมตร ยาว 1,340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม$น@อยกว$า 
4,020 ตารางเมตร พร@อมป̂ายโครงการจํานวน 1 ป̂าย หมู$ 9 ตําบลบ@านคู อําเภอ 
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย�  งบประมาณ 300,000 บาท 

10. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก จํานวน 2 
สายทาง 

1.) กว@างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
2.) กว@างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี

ปริมาณหินคลุกรวมกันไม$น@อยกว$า 3,600 ตารางเมตร 
พร@อมป̂ายโครงการจํานวน 1 ป̂าย หมู$ 10 ตําบลบ@านคู อําเภอนาโพธิ์ 

จังหวัดบุรีรัมย�  งบประมาณ 270,000 บาท 
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11. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก กว@างเฉลี่ย 3 
เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม$น@อยกว$า 
3,450 ตารางเมตร พร@อมป̂ายโครงการจํานวน 1 ป̂าย หมู$ 11 ตําบลบ@านคู อําเภอ
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย�  งบประมาณ 260,000 บาท 

12. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก กว@างเฉลี่ย 3 
เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม$น@อยกว$า 
3,450 ตารางเมตร พร@อมป̂ายโครงการจํานวน 1 ป̂าย หมู$ 12 ตําบลบ@านคู อําเภอ
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย�  งบประมาณ 260,000 บาท 

13. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก กว@างเฉลี่ย 3 
เมตร ยาว 1,650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม$น@อยกว$า 
4,950 ตารางเมตร วางท$อ คสล.ศก.0.60 เมตร จํานวน 30 ท$อน พร@อมป̂าย
โครงการจํานวน 1 ป̂าย หมู$ 13 ตําบลบ@านคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย�  
งบประมาณ 400,000 บาท 

14. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการถมดิน กว@างเฉลี่ย 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม$น@อยกว$า 6,000 
ตารางเมตร วางท$อ ขนาด ศก. 0.60 เมตร จํานวน 15 ท$อน พร@อมป̂ายโครงการ
จํานวน 1 ป̂าย หมู$ 14 ตําบลบ@านคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย�  งบประมาณ 
176,000 บาท 

15. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก กว@างเฉลี่ย 3 
เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม$น@อยกว$า 
3,450 ตารางเมตร พร@อมป̂ายโครงการจํานวน 1 ป̂าย หมู$ 15 ตําบลบ@านคู อําเภอ
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย�  งบประมาณ 260,000 บาท 

16. โครงการกําจัดวัชพืชลําห@วยน@อย กว@างเฉลี่ย 30 เมตร ยาว 300 เมตร 
หรือมีปริมาณไม$น@อยกว$า 9,000 ตารางเมตร บ@านบง หมู$ 4 ตําบลบ@านคู อําเภอ  
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย�  งบประมาณ 30,000 บาท 

รวมงบประมาณท่ีนํามาจ�ายขาดเงินสะสมท้ังส้ิน  4,000,000 บาท (ส่ีล�าน
บาทถ�วน) 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามท่ีฝVายบริหารนําเสนอโครงการจ$ายขาดเงินสะสม ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 
2563 ครั้งท่ี 1 จํานวน 16 โครงการ รวมงบประมาณ 4,000,000 บาท มีท$าน
สมาชิกสภาท$านใดจะสอบถามท่ีมาของโครงการท่ีนํามาจ$ายขาดเงินสะสมหรือไม$ เชิญ
อภิปรายได@ 

ท่ีประชุม (ไม$มีผู@อภิปราย) 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เม่ือไม$มีผู@ใดอภิปรายเพ่ิมเติม จึงขอมติท่ีประชุมให@ความเห็นชอบในการพิจารณา
โครงการจ$ายขาดเงินสะสม ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1 จํานวน 16 
โครงการ รวมงบประมาณ 4,000,000 บาท โปรดยกมือข้ึน 
 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู$ในห@องประชุมสภาฯ จํานวน 26 ท$าน และท่ีประชุมสภาฯ มี
มติอนุมัติให@จ$ายขาดเงินสะสม 

เห็นชอบ      25  เสียง 
ไม$เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง    1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 
ผู@ใหญ$บ@าน ม.3 
(นายคมสัน ลําไธสง) 

ตามท่ีบ@านเก$าโก หมู$ท่ี 3 ได@รับงบประมาณจัดทําโครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือ
การเกษตร โดยการลงหินคลุก นั้น หากต@องมีการขยายเส@นทาง ชาวบ@านส$วนใหญ$
ยินยอมให@ทาง อบต. ขยายเส@นทางได@ แต$กระผมต@องการให@ทาง อบต. จัดทําหนังสือ
ให@ความยินยอมเพ่ือให@ชาวบ@านท่ีข@างเคียงเซ็นให@ความยินยอมด@วยครับ 

นายก อบต. บ@านคู 
(นายบุญชวน เม็นไธสง) 

กระผมรับทราบ และจะแจ@งให@เจ@าหน@าท่ีผู@รับผิดชอบจัดพิมพ�หนังสือไว@ครับ 

สารวัตรกํานัน 
(นายบุญเรือง งามดี) 

ขอแจ@งให@ทราบว$า ฝายน้ําล@นของบ@านดอนกลางท่ีเพ่ิงดําเนินการก$อสร@างเสร็จ
นั้น ขณะนี้ได@รับความเสียหายมากเนื่องจากช$วงท่ีผ$านมามีฝนตกหนักต$อเนื่อง จึง
ขอให@ทาง อบต.บ@านคู ดําเนินการซ$อมแซมให@ใช@การได@ด@วยครับ 

นายก อบต. บ@านคู 
(นายบุญชวน เม็นไธสง) 

กระผมรับทราบ และจะแจ@งให@เจ@าหน@าท่ีผู@รับผิดชอบเร$งดําเนินการสํารวจความ
เสียหายเพ่ือจะได@ซ$อมแซมให@ใช@การได@ต$อไปครับ 

ผู@ใหญ$บ@าน ม.15 
(นายบุญเกิด ทบลม) 

ตามท่ีทาง อบต.บ@านคู ได@เคยมีหนังสือแจ@งให@หมู$บ@านสํารวจการบุกรุกพ้ืนท่ีปVา
สาธารณะให@ทราบนั้น ขณะนี้ยังพบว$ามีการบุกรุกโคกปVาช@าเก$าอยู$ จึงอยากให@ทาง 
อบต.บ@านคู ออกมาตรการควบคุมด@วยครับ 

นายก อบต. บ@านคู 
(นายบุญชวน เม็นไธสง) 

กระผมรับทราบ แต$เรื่องนี้ทาง อบต.บ@านคู จะดําเนินการเองไม$ได@ ต@องมีการ
ปรึกษาหารือกับผู@นําชุมชนด@วย เพ่ือหามาตรการแก@ไขการบุกรุกร$วมกัน 

นายก อบต. บ@านคู 
(นายบุญชวน เม็นไธสง) 

- ขอแจ@งให@ทุกท$านเข@าร$วมกิจกรรมวันปQยะมหาราชประจําป1 2562 ในวันท่ี 23 
ตุลาคม 2562 ณ สนามหน@าท่ีว$าการอําเภอนาโพธิ์ ช$วงเช@า เวลา 06.30 น. 
กิจกรรมทําบุญตักบาตรพระสงฆ� 57 รูป และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ช$วง
เย็น เวลา 19.00 น. กิจกรรมจุดเทียนเพ่ือน@อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

- ขอเชิญทุกท$านเข@าร$วมงานกฐินอําเภอ ประจําป1 2562 ระหว$างวันท่ี 24 – 
25 ตุลาคม 2562 กําหนดทอดในวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 ณ วัดบ@านดอนกลาง 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

ขอแจ@งเรื่องกิจกรรมการพัฒนาหมู$บ@านของสมาชิกสภา สําหรับเดือนพฤศจิกายน 
2562 จัดในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เปJนต@นไป ณ บ@านโนน
สะอาด หมู$ท่ี 13 ขอให@ทุกท$านเข@าร$วมกิจกรรม ให@เตรียมอุปกรณ�ทําความสะอาด 
และรับประทานอาการกลางวันร$วมกันด@วยครับ 

 
 

/เม่ือไม$มี... 
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เม่ือไม$มีสมาชิกท$านใดนําเสนออีกจึงปQดการประชุมและขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ 
และผู@เข@าร$วมประชุมทุกท$าน ท่ีสละเวลามาประชุมในวันนี้ เพ่ือประโยชน�สุขของ
ประชาชนตําบลบ@านคูทุกคน 

 
เลิกประชุมเวลา   12.30  น. 

 
 
(ลงชื่อ)                          ผู@จดรายงานการประชุม 

 ( นางประเสริฐ  พุงไธสง )   
 เลขานุการสภาองค�การบริหารส$วนตําบลบ@านคู 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

........................................... 
( นายพิเชษ�  ภูมิไธสง ) 

สมาชิกสภาตําบล 

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

สมาชิกสภาตําบล 

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

( นายบุญเรียง  แสงสุขสว$าง ) 
สมาชิกสภาตําบล 

 
 

(ลงชื่อ)        
 ( นายสมหวัง  บรรหาร ) 
ประธานสภาองค�การบริหารส$วนตําบลบ@านคู 


