
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู 
สมัยสามัญสมัยที่  3  ครั้งท่ี  3/2563 

วันศุกรที่  14  สิงหาคม  2563 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานค ู(ชั้น 2) 

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

ผูมาประชุม 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 
๑ นายสมหวัง  บรรหาร ประธานสภาฯ สมหวัง  บรรหาร 
๒ นายพิชัย  พลแสน รองประธานสภาฯ พิชัย  พลแสน 
๓ นางประเสริฐ  พุงไธสง เลขานุการสภาฯ ประเสริฐ  พุงไธสง 
๔ นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู ๕ พชร  แอบไธสง 
๕ นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู 12 มาโนช  เงินไธสง 
๖ นางบุญชวย  ผิ้วไธสง ส.อบต. หมู 7 บุญชวย  ผิ้วไธสง 
๗ นายประยูร  เปยกไธสง ส.อบต. หมู 6 ประยูร  เปยกไธสง 
๘ นายกองแกว  ลำไธสง ส.อบต. หมู 6 กองแกว  ลำไธสง 
๙ นายสัน  ทบลม ส.อบต.  หมู ๑๓ สัน  ทบลม 

๑๐ นางก้ี  ประสาระเอ ส.อบต. หมู 9 ก้ี  ประสาระเอ 
๑๑ นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง ส.อบต. หมู 2 พิเชษฐ  ภูมิไธสง 
๑๒ นายหนูพลอย  หมื่นฤทธิ ์ ส.อบต. หมู 8 หนูพลอย  หมื่นฤทธิ ์
๑๓ นายวันดี  นาเจริญ ส.อบต. หมู 8 วันดี  นาเจริญ 
๑๔ นายไกรสร  สีสิ่ว ส.อบต. หมู 10 ไกรสร  สีสิ่ว 
๑๕ นายเทวฤทธิ์  เม็งไธสง ส.อบต. หมู 2 เทวฤทธิ์  เม็งไธสง 
๑๖ นางทรัพยสิน  เอ่ียมกลั่น ส.อบต. หมู 11 ทรัพยสิน  เอ่ียมกลั่น 
๑๗ นายหนูกัน  เม็งไธสง ส.อบต. หมู 10 หนูกัน  เม็งไธสง 
๑๘ นายถนอม  แวนศิลา ส.อบต. หมู 1๔ ถนอม  แวนศิลา 
๑๙ นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง ส.อบต. หมู 4 บุญเรียง  แสงสุขสวาง 
๒๐ นายสุรธรรม  สัมฤทธิ ์ ส.อบต. หมู 15 สุรธรรม  สัมฤทธิ ์
๒๑ นางบุญเที่ยง  โพธิ์ใต ส.อบต. หมู 1 บุญเที่ยง  โพธิ์ใต 
๒๒ นายบุญชล  โยมไธสง ส.อบต. หมู 4 บุญชล  โยมไธสง 
๒๓ นายสิงหสยาม  แยงไธสง ส.อบต. หมู 15 สิงหสยาม  แยงไธสง 
๒๔ นายอรชุลย  โพธิแสง ส.อบต. หมู 1 อรชุลย  โพธิแสง 
๒๕ นายออนสี  เจือสุข ส.อบต.  หมู ๓ ออนสี  เจือสุข 

 
ผูไมมาประชมุ 

1 นายบุญจัน  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู 14 ลากิจ 
 
 

/ผูเขารวม... 



 - 2 -

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 
5 น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง นักจัดการงานทั่วไป ปภาดา  ลุนไธสง 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู ทั้งหมด จำนวน 26     คน 
  มาประชุม จำนวน 25     คน 
  ไมมาประชุม จำนวน 1     คน 
  ผูเขารวมประชุม จำนวน 5     คน 
 

เลขานุการสภา 
(นางประเสริฐ  พุงไธสง) 

วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานค ูสมัยสามัญ สมัยที่ 
๓ ครั้งที่ 3/2563 และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7) พ.ศ.2562 มาตรา ๕๖ การ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
ทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลบานคเูขาประชุม จำนวน 25 ทาน จาก 26 ทาน ถือวาครบองคประชุมแลว  
และกอนที่ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูจะเปดประชุม ผมขอ
เรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู จุดเทียนธูปบูชา    
พระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุม 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

สวัสดีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู คณะผูบริหาร 
รวมถึงเจาหนาที่และหัวหนาสวนราชการทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลบานคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาญัตติ
คางพิจารณา เรื่องรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในวาระที่สาม และเมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองคประชุมแลว ผมจึงขอเปดการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานค ูสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครัง้ที ่3/2563 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชมุ 

 - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่ผานมา 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี 2/2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม 2563 

  

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามที่สภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูไดมีการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลบานคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2/2563 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 
13 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลบานคู (ชั้น ๒) ซึ่ง
ทางฝายเลขานุการสภาฯ ไดแจกรายงานการประชุมใหกับทานสมาชิกสภาฯทุก
ทานทราบแลว 

 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๓๓ วรรคสอง การแกไขถอยคำในรายงานการประชุมให
กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาทองถ่ิน 

ดังนั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูทานใดจะแกไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมสภาฯ ก็เปนอำนาจของสภาฯแหงนี้ เปนผูแกไขเพ่ิมเติม ขอให
สมาชิกสภาฯทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีขอความใดที่ยังไม
สมบูรณหรือจะแกไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอตอที่ประชุมสภาฯ 

เมื่อที่ประชุมไมมีการเสนอแกไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม ผมจึงอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
ขอ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ วาเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม ถา
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอใหทานสมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 25 ทาน และทีป่ระชุมสภาฯ 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู สมัยสามัญ 
สมัยที ่๓ ครั้งที่ 2/2563 เม่ือวันพฤหัสบดทีี่ 13 สิงหาคม 2563 ดังนี ้

รับรองรายงานการประชุม             24   เสียง 
ไมรับรอง                                  -    เสียง 
งดออกเสียง                              1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแลวเสร็จ 

 - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องคางพิจารณา 

 4.1 การพิจารณารางขอบญัญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  (วาระที่สาม ขั้นลงมต)ิ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 52 การพิจารณาราง
ขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติ
ใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภา
ทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไดมีการอภิปรายหรือซักถามพอสมควรแลว ดังนั้นผมจึง
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ ขอ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯวาเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม ถาทานสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 
ขอใหทานยกมือขึ้น 

/มตทิี่ประชุม... 



 - 4 -

มติที่ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 25 ทาน และที่
ประชุมมีมติ เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้

เห็นชอบ จำนวน 24  เสียง 
ไมเห็นชอบ จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง จำนวน 1  เสียง 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เมื่อที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู มีมติเห็นชอบใหตราเปน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลว ขั้นตอน
ตอไปเปนหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบลบานคู ที่จะตองนำขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอนายอำเภอนาโพธิ์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม 

 - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มสีมาชิกสภาฯ หรือคณะผูบริหารจะนำเสนอในทีป่ระชุมอีกหรือไม 
 

ที่ประชุม - ไมมี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

หากไมมีทานใดนำเสนอในที่ประชุมอีก กระผมขอปดการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลบานคูสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 3 ประจำป 2563 และ
ขอขอบคุณทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ขอขอบคุณ
ครับ 

เลิกประชุมเวลา   12.00  น. 
 

(ลงชื่อ)                          ผูจดรายงานการประชุม 
 ( นางประเสริฐ  พุงไธสง )   
 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบานค ู

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

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

( นายพิเชษ  ภูมิไธสง ) 
สมาชิกสภาตำบล 

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

สมาชิกสภาตำบล 

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

( นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง ) 
สมาชิกสภาตำบล 

 
(ลงชื่อ)        

( นายสมหวัง  บรรหาร ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู 


