
(ส าเนา) 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ครั้งที่    ๑   /   ๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่    ๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
ณ   ห้องประชุมปรีดิยาธร ชั้น 2 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

########### 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางสาวไพรัตน์   ศรีทะนนท์ ประธานสภา อบต. ไพรัตน์   ศรีทะนนท์  
๒ นางสาวสายัน    นาถ้ าพลอย รองประธานสภา อบต. สายัน    นาถ้ าพลอย  
๓ นายจันทร์หอม  นาทันริห์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑ จันทร์หอม  นาทันริห์  
๔ นายเหลี่ยม      พลลาภ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑ เหลี่ยม      พลลาภ  
๕ นายบุญช่วย     นาถมทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ บุญช่วย     นาถมทอง  
๖ นายเบ็ญ         ก้อนวิมล สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ เบ็ญ         ก้อนวิมล  
๗ นายสมหวัง      ก้อนวิมล สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ สมหวัง      ก้อนวิมล  
๘ นายพีระพัฒน์   วัชโศก สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ พีระพัฒน์   วัชโศก  
๙ นายด ารง         คันธสม สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕ ด ารง         คันธสม  

๑๐ นายบุญเลิง       ค ากอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕ บุญเลิง       ค ากอง  
๑๑ นายจ ารอง        ตรีศูนย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖ จ ารอง        ตรีศูนย์  
๑๒ นายสมชาย    สุติวงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ สมชาย    สุติวงค ์  
๑๓ นายสมพงษ์       ฤทธิเสน สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ สมพงษ์       ฤทธิเสน  
๑๔ นายประเดิษฐิ์     วิเศษนันท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘ ประเดิษฐิ์    วิเศษนันท์  
๑๕ นายสิงปราการ  ฤทธิพันธุ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘ สิงปราการ  ฤทธิพันธุ์  
๑๖ นายสมร            ภูจ าปา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ สมร            ภูจ าปา  
๑๗ นายนิติศักดิ์       ภูแข่งหมอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ นิติศักดิ์    ภูแข่งหมอก  
๑๘ นางสุบรรณ        สร้อยวงษา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐ สุบรรณ     สร้อยวงษา  
๑๙ นางค าพอง    วิเท่ห์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐ ค าพอง    วิเท่ห์  
๒๐ นายเดือน        นาทองบ่อ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑ เดือน        นาทองบ่อ  
๒๑ นายสมควร      อันทะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑ สมควร   อันทะปัญญา  
๒๒ นายจรัส     สงวนรัตน์ ปลัด อบต/เลขานุการสภาฯ จรัส     สงวนรัตน ์  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
 
 
 



- ๒ – 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายวิจิตร     มูลเอก นายก อบต.โคกสะอาด วิจิตร     มูลเอก  

๒ นายสุรัตน์   ธรรมอินทร์ รองนายก อบต.โคกสะอาด สุรัตน์   ธรรมอินทร์  
๓ นายสมนึก    ญาติสมบูรณ์ เลขานุการ นายก อบต.โคกสะอาด สมนึก    ญาติสมบูรณ์  

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
                     เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๓๐น.   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มาพร้อมกันครบ
องค์ประชุม นายจรัส    สงวนรัตน์ เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
น าสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖3 และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่อง ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ            ๑.๑ เรื่อง การจัดงานประเพณีบุญคูณลานอ าเภอฆ้องชัย ประจ าปี ๒๕๖๔ ปีนี้งด 
                                การจัดงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ 
                                 

ระเบียบวาระท่ี   ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ              -ขอเชิญท่านสมาชิกตรวจดูส าเนารายงานการประชุมที่แจกให้ว่ามีอะไรแก้ไขหรือไม่
และขอมติรับรอง 

มติที่ประชุมสภาฯ -มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
                               ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ด้วยคะแนน ๒๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ               -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔        เรื่อง  คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
                                -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๕         เรือ่ง  เสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ              ๕.๑ เรื่องหารือการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  และ
ก าหนด 
                              สมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป(พ.ศ.๒๕๖๕) ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอที่ประชุม 
ส.อบต.สิงปราการ        -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายสิงปราการ    ฤทธิพันธุ์ 
                               สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๘ ขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัย 
                               ประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นสี่สมัย โดยก าหนดสมัยประชุม 
                            -สมัยนี้เป็นสมัยแรกโดยเริ่ม ตั้งแต่วันที่ ๔–๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  มี 
                              ก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน และก าหนดสมัยประชุมสมัยต่อไปดังนี้ 
                            - สมัยสามัญสมัยท่ี สอง ในเดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๔ โดยเริ่มสมัย 
                              ประชุมในวันที่ ๕ – ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๖๔   มี  ก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
                            - สมัยสามัญสมัยท่ี สาม ในเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๔ โดยเริ่มสมัย 



                               ประชุมในวันที่ ๕ – ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๔  มีก าหนดไมเ่กิน ๑๕ วัน 
- ๓ - 

                              - สมัยสามัญสมัยที่ สี่ ในเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ โดยเริ่มสมัย 
                              ประชุมในวันที่ ๕ – ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔   มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
                             และก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในเดือน 
                              กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยเริมตั้งแต่วันที่ ๕–๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  มี 
                              ก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
                              ผู้รับรอง คือ นายสมหวัง  ก้อนวิมล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 และ 
                              นายสมควร  อันทะปัญญา อบต.หมู่ ๑๑ 
ประธานสภาฯ            -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ที่ประชุมสภา            - ไม่มี 
ประธานสภาฯ           - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอมติเห็นชอบก าหนด 
                              สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นสี่สมัย คือ 
                           -สมัยนี้เป็นสมัยแรกโดยเริ่ม ตั้งแต่วันที่ ๔–๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  มี 
                              ก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน และก าหนดสมัยประชุมสมัยต่อไปดังนี้ 
                            - สมัยสามัญสมัยท่ี สอง ในเดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๔ โดยเริ่มสมัย 
                              ประชุมในวันที่ ๕ – ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๖๔   มี  ก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
                            - สมัยสามัญสมัยท่ี สาม ในเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๔ โดยเริ่มสมัย 
                               ประชุมในวันที่ ๕ – ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๔  มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
                            - สมัยสามัญสมัยท่ี สี่ ในเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ โดยเริ่มสมัย 
                              ประชุมในวันที่ ๕ – ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔   มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
                             และก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในเดือน 
                              กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยเริมตั้งแต่วันที่ ๕–๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  มี 
                              ก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
                             ด้วยคะแนน ๒๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ)                            
 

ระเบียบวาระท่ี ๖      เรื่อง  อื่นๆ(ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ          -ในวาระนี้ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะเสนอต่อสภาแห่งนี้เชิญอภิปราย 
ส.อบต.สมหวัง          -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายสมหวัง  ก้อนวิมล 
                           สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๓  ขอสอบถามผู้บริหารเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม 
                           ซึ่งในวาระที่เราด ารงต าแหน่งได้พิจารณาจ่ายขาดมาแล้ว ๑ ครั้งแต่ในครั้งนี้ไม่สามารถ 
                           จ่ายขาดได้ทั้งท่ีมีการส ารวจโครงการแล้วเพราะเหตุใดขอให้ชี้แจงให้สภาฯทราบด้วย 
ปลัด อบต.             -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายจรัส    สงวนรัตน์  ปลัด อบตโคก
สะอาด 
                          ตามท่ีผู้บริหารและสมาชิกสภาฯได้ส ารวจโครงการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ 
                          ประชาชนและน าเงินสะสมมาใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่นั้น ขอเรียนชี้แจงระเบียบ ข้อ 
                          กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                          คือ ระเบียบกระทรวงมหาด าทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บ 



 
 
 

- ๔ - 
 
                           รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข 
                           เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๑ “”ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน 
                           สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
                            (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง 
                                     เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร 
                           ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  
                           ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก านด 
                            (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
                            ประเภทตามระเบียบแล้ว 
                            (๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน 
                            ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
                            บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
                            (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
                            ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ 
                            ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
                                    ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน 
                            การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว” 
นายก อบต.            -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายวิจิตร    มูลเอก  นายก อบต…โคก 
                           สะอาด ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมจากท่ีท่านปลัดได้ชี้แจงว่าผู้บริหารมีความตั้งใจที่แก้ไข 
                           ปัญหาความเอดร้อนของประชาชนจริงจนได้มีการจัดท าโครงการและมีการส ารวจ 
                           ประมาณการเรียบร้อยแต่เมื่อมาค านวณรายจ่ายที่ต้องกันเงินไว้ตามข้อกฎหมายตามที่ 
                           ปลัดได้ชี้งแจงซึ่งกองคลัง งานการเงินและบัญชีได้จัดท ารายละเอียดที่แจกให้สมาชิก 
                           สภาได้พิจารณาแล้วไม่ม่งบประมาณคงเหลือท่ีจะน ามาจ่ายขาดได้ ซึ่งผู้บริหารเองต้อง 
                           ถือปฏบฺัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดเพ่ือไม่ให้เกิด 
                           ข้อผิดพลาดในการบริหารงบประมาณ 
ส.อบต.สิงปราการ     -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายสิงปราการ    ฤทธิพันธุ์ 
                            สมาชกิสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๘ เมื่อมีระเบียบฯให้จ่ายขาดได้แต่ภายใต้ 
                            ข้อก าหนดหรือหลักเกฑ์ท่ีก าหนดไว้ก็ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมายสภาแห่งนี้ก็ 
                            ไม่ควรฝ่าฝืนระเบียบฯที่ควรปฏิบัติแต่ถ้ามีหนังสือผ่อนปรนการปฏิบัติตามระเบียบฯก็ 
                            ขอให้ผู้บริหารรีบด าเนินการตามโครงการที่ได้ส ารวจและด าเนินการไว้แล้วด้วย 
ส.อบต.เดือน            -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายเดือน   นาทองบ่อ 
                            สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ การจ่ายขาดเงินสะสมสมาชิกส่วนใหญ่ตั้ง 
                            ความหวังไว้แต่เมื่อมีข้อก าหนดหรือหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติและเม่ือด าเนินการตาม 



                            เงื่อนไขที่ก าหนดแล้วไม่มีงบประมาณคงเหลือที่จะจ่ายได้ก็ต้องถือปฏิบัติแต่ถ้ามี 
                            งบประมาณเพียงพอที่จะด าเนินการได้ก็ขอให้ด าเนินการด้วย 
 

- ๕ - 
 
ส.อบต.เบ็ญ            -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายเบ็ญ     ก้อนวิมล 
                            สมาชกิสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๓ ผมขออนุญาตฝากไปยังผู้บริหารขอท่อระบายน้ า 
                            ขนาด ๐.๘๐ เมตร จ านวน ๑๓ ท่อนเพื่อน าไปส่บริเวณหนองลุมพุก 
นายก อบต.            -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายวิจิตร    มูลเอก  นายก อบต…โคก 
                           สะอาด ขอเรียนชี้แจงว่าผู้บริหารก็อยากจะท าแต่ติดขัดเงื่อนไขท่ีต้องปฏิบัติในการกัน 
                           เงินรายจ่ายที่เก่ียวข้องท าให้ไม่มีเงินคงเหลือส่วนกรณีขอท่อระบายน้ าจะให้กองช่าง 
                           ออกไปตรวจสอบให้ครับ 
ส.อบต.สมหวัง          -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายสมหวัง  ก้อนวิมล 
                           สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๓  ขอฝากผู้บริหารถึงความจ าเป็นแต่ละหมู่บ้าน 
                           ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยว่าเดือดร้อนจริงหรือไม่ขอให้ดูความจ าเป็นของแต่ละ 
                           หมู่บ้านด้วยและขอให้ผู้บริหารชี้แจงในประเด็นนี้ด้วย 
นายก อบต.            -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายวิจิตร    มูลเอก  นายก อบต…โคก 
                           สะอาด ขอเรียนชี้แจงว่ากรณีหมู่ท่ี ๓ หรือหมู่บ้านต่างๆได้ร้องขอมาผู้บริหารได้ออกไป 
                           ตรวจสอบแล้วไม่ใช่ผู้บริหารไม่ได้ออกไปตรวจสอบ แต่ด้วยงบประมาณที่มีจ ากัดก็ต้องดู 
                           ความจ าเป็นแต่ละโครงการก่อน ส่วนถนนภายในซอยที่เกิดน้ าท่วมขังเนื่องจากไม่มีการ 
                           ขุดลอกร่องระบายน้ าและกรณีถนนหน้ารพ.สต.หนองบัวจะให้ช่างตรวจสอบอีกทีว่าเป็น 
                           ถนนในความดูแลของอบจ.หรือถนนของ อบต. 
ส.อบต.สมหวัง         -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายสมหวัง  ก้อนวิมล 
                           สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๓  ถนนสายหน้าบ้านผมที่ช ารุดและมีน้ าท่วมขัง 
                           ก่อนจะเข้าฤดูฝนขอให้ซ่อมแซมด้วยเพราะถ้าปล่อยให้เข้าหน้าฝนจะช ารุดเสียหาย 
                           มากกว่านี้ประชาชนก็จะสัญจรไปมาล าบากร่องระบายน้ าที่มีอยู่ก็จะระบายไม่ทัน 
เลขานุการนายกฯ     -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายสมนึก     ญาติสมบูรณ์ 
                           เลขานุการ อบต.โคกสะอาด ขอชี้แจงเรื่องการซ่อมแซมถนนผู้บริหารได้คุยกับเจ้าหน้าที่ 
                           ที่เก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางแก้ไขว่ามีงบประมาณเท่าไรท าด้วยวิธีการไหนถึงจะเหมาะสม 
                           และแก้ไขปัญหาได้ เช่น อาจใช้หินคลุก /ยางมะตอย มาซ่อมเป็นการเบื้องต้นเพื่อ 
                           บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นบางจุด ส่วนกรณีท่านสมหวังอภิปรายมานนั้น 
                           ถนนสายไปซิโก้ได้น าลูกรังไปลงแล้วบางส่วนในครั้งก่อนแต่ก็ยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีงบ 
                           ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็วในครั้งเดียวได้ถ้ามีงบเพ่ิมเติมเข้ามาก็จะน าไปลง 
                           ให้อีก 
ส.อบต.เดือน           -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายเดือน   นาทองบ่อ 
                            สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ การซ่อมแซมถนนถ้ามีงบประมาเพียงพอก็ควร 
                            น าไปซ่อมแซมได้แล้วและผมได้อภิปรายถนนสายปากทางเข้าบ้านหนองบัวขอให้ 
                            ด าเนินการด้วย 



ปลัด อบต.             -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายจรัส    สงวนรัตน์  ปลัด อบตโคก
สะอาด 
                           กองคลังได้ออกหนังสือรับรองเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับสมาชิกทุกท่านแล้วถึงแม้วงเงิน 
                           ที่จะไม่ต้องได้เสียภาษีก็ต้องยื่นตามกฎหมาย     

- ๖ – 
 
นายก อบต.            -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายวิจิตร    มูลเอก  นายก อบต…โคก 
                           สะอาด ขอเรียนชี้แจงกรณีไม่ได้แจ้งให้สมาชิกสภาเข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการ 
                           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเขาจ ากัดจ านวนคนเข้าร่วมและ 
                           ได้น าเรียนประธารสภาฯได้ทราบแล้ว                        
ประธานสภาฯ         –ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนจะเสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้เชิญอภิปราย 
ที่ประชุมสภาฯ         -ไม่มี 
ประธานสภาฯ          -เมื่อไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนต่อสภาแห่งนี้อีก ขอปิดประชุมส่วนการประชุมใน 
                            ครั้งต่อไปหากมีการเรียกประชุมอีกจะแจ้งเป็นหนังสือถ้าไม่มีการเรียกประชุมอีกก็ถือ 
                            ว่าปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ และขอขอบคุณสมาชิกทุก 
                            ท่านที่มาประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา     1๓.๒๕     น. 
 
                                                             จรสั    สงวนรัตน์ 
                                                         (นายจรัส       สงวนรัตน์) 
                                                          เลขานุการสภาฯ/บันทึก 
 

                                                        เดือน   นาทองบ่อ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นายเดือน     นาทองบ่อ) 
 

                                                      สิงปราการ    ฤทธิพันธุ์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นายสิงปราการ    ฤทธิพันธุ์ ) 
 

                                                       สมหวัง     ก้อนวิมล     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นายสมหวัง     ก้อนวิมล ) 
 
                                                            ทราบ 
 
                                                       ไพรัตน์      ศรีทะนนท์     
                                                (นางสาวไพรัตน์      ศรีทะนนท์    ) 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 

 


