
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู 
สมัยสามัญสมัยที่  3  ครั้งท่ี  2/2564 

วันพุธที่  11  สิงหาคม  2564 
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 นายบุญชล  โยมไธสง ส.อบต. หมู 4 บุญชล  โยมไธสง 
๕ นายประยูร  เปยกไธสง ส.อบต. หมู 6 ประยูร  เปยกไธสง 
๖ นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง ส.อบต. หมู 2 พิเชษฐ  ภูมิไธสง 
๗ นายเทวฤทธิ์  เม็งไธสง ส.อบต. หมู 2 เทวฤทธิ์  เม็งไธสง 
๘ นางบุญชวย  ผิ้วไธสง ส.อบต. หมู 7 บุญชวย  ผิ้วไธสง 
๙ นายกองแกว  ลำไธสง ส.อบต. หมู 6 กองแกว  ลำไธสง 

๑๐ นายหนูพลอย  หมื่นฤทธิ ์ ส.อบต. หมู 8 หนูพลอย  หมื่นฤทธิ ์
๑๑ นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู 12 มาโนช  เงินไธสง 
๑๒ นางบุญเที่ยง  โพธิ์ใต ส.อบต. หมู 1 บุญเที่ยง  โพธิ์ใต 
๑๓ นายสัน  ทบลม ส.อบต.  หมู ๑๓ สัน  ทบลม 
๑๔ นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง ส.อบต. หมู 4 บุญเรียง  แสงสุขสวาง 
๑๕ นายถนอม  แวนศิลา ส.อบต. หมู 1๔ ถนอม  แวนศิลา 
๑๖ นายวันดี  นาเจริญ ส.อบต. หมู 8 วันดี  นาเจริญ 
๑๗ นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู ๕ พชร  แอบไธสง 
๑๘ นางก้ี  ประสาระเอ ส.อบต. หมู 9 ก้ี  ประสาระเอ 
๑๙ นายอรชุลย  โพธิแสง ส.อบต. หมู 1 อรชุลย  โพธิแสง 
๒๐ นางทรัพยสิน  เอ่ียมกลั่น ส.อบต. หมู 11 ทรัพยสิน  เอ่ียมกลั่น 
๒๑ นายออนสี  เจือสุข ส.อบต.  หมู ๓ ออนสี  เจือสุข 
๒๒ นายบุญจัน  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู 14 บุญจัน  สัมฤทธิ์ 
๒๓ นายสิงหสยาม  แยงไธสง ส.อบต. หมู 15 สิงหสยาม  แยงไธสง 

 
ผูไมมาประชมุ 
 -  ไมม ี - 
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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 
5 นายเวท  ปดตังถาเน รองปลัด อบต. เวท  ปดตังถาเน 
6 น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง หัวหนาสำนักปลัด ยุพิน  แปลกไธสง 
7 น.ส.ณัฏฐธิดา  มาสิงห ผอ.กองการศึกษา ณัฏฐธิดา  มาสิงห 
8 น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปภาดา  ลุนไธสง 
9 นายสมพร  กอหญากลาง ผอ.กองชาง สมพร  กอหญากลาง 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู ทั้งหมด จำนวน 23     คน 
  มาประชุม จำนวน 23     คน 
  ไมมาประชุม จำนวน -     คน 
  ผูเขารวมประชุม จำนวน 9     คน 
 

เลขานุการสภา 
(นางประเสริฐ  พุงไธสง) 

วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานค ูสมัยสามัญ สมัยที่ 
๓ ครั้งที่ 2/2564 และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7) พ.ศ.2562 มาตรา ๕๖ การ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
ทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลบานคเูขาประชุม จำนวน 23 ทาน จาก 23 ทาน ถือวาครบองคประชุมแลว  
และกอนที่ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูจะเปดประชุม ขอ
เรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู จุดเทียนธูปบูชา    
พระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุม 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

สวัสดีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู คณะผูบริหาร 
รวมถึงเจาหนาที่และหัวหนาสวนราชการทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลบานคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาญัตติ
คางพิจารณา เรื่องรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ในวาระที่สอง และเม่ือสมาชิกสภาฯ ครบองคประชุมแลว ผมจึงขอเปดการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานค ูสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครัง้ที ่2/2564 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชมุ 

 (ไมมี) 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่ผานมา 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันจันทรที่ 2 สิงหาคม 2564 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามที่สภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูไดมีการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันจันทรที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ หองประชุม
องคการบริหารสวนตำบลบานคู (ชั้น 2) ซึ่งทางฝายเลขานุการสภาฯ ไดแจกใหกับ
ทานสมาชิกสภาทุกทานแลว 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 33 วรรคสอง การแกไขถอยคำในรายงานการประชุมให
กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาทองถ่ิน 

ดังนั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูทานใดจะแกไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาฯ ก็เปนอำนาจของสภาฯ แหงนี้ เปนผูแกไขเพ่ิมเติม ขอให
สมาชิกสภาฯทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีขอความใดที่ยังไม
สมบูรณหรือจะแกไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอตอที่ประชุมสภาฯ 

เมื่อที่ประชุมไมมีการเสนอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม ผมจึงอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
ขอ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ วาเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม ถา
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอใหทานสมาชิกสภาฯ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
บานคู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันจันทรที่ 2 สิงหาคม 2564 
ดังนี้ 

รับรองรายงานการประชุม 22   เสียง 
ไมรับรอง -    เสียง 
งดออกเสียง 1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรือ่งที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแลวเสร็จ 

 3.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 50 เม่ือคณะกรรมการแปร
ญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามที่มีการ
แกไขเพ่ิมเติม พรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน 
รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอ
ใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตติ
นั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนคำแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภา
ทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณา
เปนการดวน 
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ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 

 
 
 
 

ตามที่ไดมีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 
2 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ และในวันดังกลาวที่ประชุม
สภาไดมีมติรับหลักการรางขอบัญญัตงิบประมาณฯ พรอมกับแตงตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ จำนวน 5 ทาน และกำหนดรับคำแปรญัตติ ระหวางวันที่ 3 – 5 
สิงหาคม 2564 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ที่หองประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลบานคู และเลขานุการสภาฯ นัดประชุมแปรญัตติในวันที่ 9 
สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ซึ่งคณะกรรมการไดดำเนินการแปรญัตติเปนท่ี
เรียบรอยแลว จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได รายงานสรุปผลการแปรญัตติ
ตอที่ประชุมสภาฯ ทราบตอไป ขอเรียนเชิญ 

ประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 
(นายบุญเรียง แสงสุขสวาง) 

กระผม นายบุญเรียง แสงสุขสวาง สมาชิกสภาฯ หมูที่ 4 ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอรายงานการแปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี ้

ตามมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๑/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 แตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
จำนวน 5 คน ตามลำดับ ดังนี ้

1. นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง ส.อบต. หมู 2 
2. นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง ส.อบต. หมู 4 
3. นายมาโนช  เงนิไธสง ส.อบต. หมู 12 
4. นายประยูร  เปยกไธสง ส.อบต. หมู 6 
5. นายวนัดี  นาเจริญ ส.อบต. หมู 8 

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดมีมติแตงตั้ง นาย
นายบุญเรียง แสงสุขสวาง สมาชิกสภา หมู 4 เปนประธานกรรมการ และแตงตั้ง 
นายประยูร เปยกไธสง สมาชิกสภา หมู 6 เปนเลขานุการ 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตต ิระหวางวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2564 ตั้งแตเวลา 08.30–16.30 น. ที่หอง
ประชุมสภา ปรากฏวา ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดย่ืนคำแปรญัตต ิ

และตามที่เลขานุการสภาฯ นัดประชุมแปรญัตติในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 
เวลา 10.00 น. ที่ประชุมไดพรอมกันพิจารณารายละเอียดตางๆ ของราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแตตนจนจบ
ราง ปรากฏผลดังนี ้

๑. รูปแบบงบประมาณ ถูกตอง และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่
แกไขเพ่ิมเติม 
 

/2. รางขอบัญญัติ... 
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2. รางขอบัญ ญัติฯ  ประจำป งบประมาณ  พ .ศ . 2565 มีปรากฏ ใน
แผนพัฒนาหาป (พ.ศ. 2561 – 2565) 

3. ประมาณการรายรับของงบประมาณรายจายทั่วไป ไดพิจารณา ตรวจสอบ
แลว คาดวารายรับจะไดรับตามที่ตั้งไว 

คณะกรรมการฯ จึงไดมีมติเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหเปนไปตามรางเดิมทุกประการ จึงนำเรียน
เสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพ่ือ
สภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาดำเนินการตอไป 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดแถลงมติของคณะกรรมการแปร
ญั ตติฯแลวสรุป ได วา  ไมมี สมาชิกสภาฯ ท านใดเสนอคำแปรญั ตติ  และ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นชอบใหคงรางเดิม 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องคางพิจารณา 

 4.1 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  (วาระที่สอง ขั้นอภิปราย) 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 51 ในการพิจารณาราง
ขอบัญญัติวาระที่สอง ใหปรึกษาเรียงตามลำดับขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปน
อยางอ่ืน 

ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการ
แกไขในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบรอยแลวปรากฏวา ที่ประชุมมีมติ   
คงรางเดิม ไมมีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 วาระที่สอง ขั้นอภิปราย ผมจึงขอสอบถามทานสมาชิกสภาฯ ทานใด
ตองการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมกอนที่จะลงมติใหความเห็นชอบหรอืไม 

ที่ประชุม (ไมมกีารอภิปรายหรอืซักถามเพ่ิมเติม) 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เมื่อในที่ประชุมไมมีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม ผมจึงขอมติที่ประชุมวา
ใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ในวาระที่สองหรือไม ถาสมาชิกสภาฯใหความเห็นชอบ ขอใหสมาชิกสภา
ยกมือขึ้น 

  
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางเดิมของขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่สอง 

เห็นชอบ  22   เสียง 
ไมเห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง   1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม 

 - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มสีมาชิกสภาฯ หรือคณะผูบริหารจะนำเสนอในทีป่ระชุมอีกหรือไม 
 

ที่ประชุม - ไมมี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ดวยวันนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู มาประชุมครบทุกทาน 
จึงขอนัดวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง
ที่ 3/2564 ในวันศุกรที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ีสาม 
ขั้นลงมต ิ

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

หากไมมีทานใดนำเสนอในท่ีประชุมอีก ผมขอปดการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลบานคูสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2/2564 และขอขอบคุณ   
ทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ 

 
เลิกประชุมเวลา   11.30  น. 
 

(ลงชื่อ)                          ผูจดรายงานการประชุม 
 ( นางประเสริฐ  พุงไธสง )   
 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบานค ู

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

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

( นายพิเชษ  ภูมิไธสง ) 
สมาชิกสภาตำบล 

 

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

สมาชิกสภาตำบล 

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

( นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง ) 
สมาชิกสภาตำบล 

 
(ลงชื่อ)        

( นายสมหวัง  บรรหาร ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู 


