
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านคู 
สมัยสามัญสมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  3/2562 
วันพฤหัสบดีท่ี  15  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 นายชุมพร  สิงห�ไธสง เลขานุการสภาฯ ชุมพร  สิงห�ไธสง 
๓ นายสัน  ทบลม ส.อบต.  หมู% ๑๓ สัน  ทบลม 
๔ นายสนั่น  เจียมไธสง ส.อบต. หมู% 11 สนั่น  เจียมไธสง 
๕ นายบุญจัน  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู% 14 บุญจัน  สัมฤทธิ์ 
๖ นายพิเชษฐ�  ภูมิไธสง ส.อบต. หมู% 2 พิเชษฐ�  ภูมิไธสง 
๗ นายอ%อนสี  เจือสุข ส.อบต.  หมู% ๓ อ"อนสี  เจือสุข 
๘ นายบุญเรียง  แสงสุขสว%าง ส.อบต. หมู% 4 บุญเรียง  แสงสุขสว"าง 
๙ นายบุญชล  โยมไธสง ส.อบต. หมู% 4 บุญชล  โยมไธสง 

๑๐ นางก้ี  ประสาระเอ ส.อบต. หมู% 9 ก้ี  ประสาระเอ 
๑๑ นายสุรธรรม  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู% 15 สุรธรรม  สัมฤทธิ์ 
๑๒ นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู% ๕ พชร  แอบไธสง 
๑๓ นางประเสริฐ  พุงไธสง ส.อบต. หมู% 5 ประเสริฐ  พุงไธสง 
๑๔ นางทรัพย�สิน  เอ่ียมกลั่น ส.อบต. หมู% 11 ทรัพย�สิน  เอ่ียมกลั่น 
๑๕ นางบุญช%วย  ผิ้วไธสง ส.อบต. หมู% 7 บุญช"วย  ผิ้วไธสง 
๑๖ นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู% 12 มาโนช  เงินไธสง 
๑๗ นายสิงห�สยาม  แยงไธสง ส.อบต. หมู% 15 สิงห�สยาม  แยงไธสง 
๑๘ นายถนอม  แว%นศิลา ส.อบต. หมู% 1๔ ถนอม  แว"นศิลา 
๑๙ นายเทวฤทธิ์  เม็งไธสง ส.อบต. หมู% 2 เทวฤทธิ์  เม็งไธสง 
๒๐ นายหนูพลอย  หม่ืนฤทธิ์ ส.อบต. หมู% 8 หนูพลอย  หม่ืนฤทธิ์ 
๒๑ นายวันดี  นาเจริญ ส.อบต. หมู% 8 วันดี  นาเจริญ 
๒๒ นายหนูกัน  เม็งไธสง ส.อบต. หมู% 10 หนูกัน  เม็งไธสง 
๒๓ นายกองแกFว  ลําไธสง ส.อบต. หมู% 6 กองแก0ว  ลําไธสง 
๒๔ นางบุญเท่ียง  โพธิ์ใตF ส.อบต. หมู% 1 บุญเท่ียง  โพธิ์ใต0 
๒๕ นายอรชุลย�  โพธิแสง ส.อบต. หมู% 1 อรชุลย�  โพธิแสง 
๒๖ นายประยูร  เปJยกไธสง ส.อบต. หมู% 6 ประยูร  เป4ยกไธสง 
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ผู�ไม�มาประชุม 
1 นายพิชัย  พลแสน รองประธานสภา ลาป5วย 
2 นายสวัสด์ิ  หม่ันอุตส%าห� ส.อบต. หมู% 9 ลาป5วย 
3 นายไกรสร  สีสิ่ว ส.อบต. หมู% 10 ลากิจ 

 
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  09.30  น. 
 สมาชิกสภาองค�การบริหารส%วนตําบลบFานคู ท้ังหมด จํานวน 28     คน 
  มาประชุม จํานวน 25     คน 
  ไม%มาประชุม จํานวน 3     คน 
 เลขานุการสภาฯ มาประชุม จํานวน ๑     คน 
  ผูFเขFาร%วมประชุม จํานวน 5     คน 
 

เลขานุการสภา 
(นายชุมพร  สิงห�ไธสง) 

วันนี้เปQนการประชุมสภาองค�การบริหารส%วนตําบลบFานคู สมัยสามัญ สมัยท่ี 
๓ ครั้งท่ี 3/2562 และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส%วน
ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกFไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การ
ประชุมสภาองค�การบริหารส%วนตําบลตFองมีสมาชิกสภาองค�การบริหารส%วนตําบล
มาประชุมไม%นFอยกว%าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส%วนตําบล
ท้ังหมดเท%าท่ีมีอยู% จึงจะเปQนองค�ประชุม ซ่ึงบัดนี้สมาชิกสภาองค�การบริหารส%วน
ตําบลบFานคูเขFาประชุม จํานวน 25 ท%าน จาก 28 ท%าน ถือว%าครบองค�ประชุมแลFว  
และก%อนท่ีท%านประธานสภาองค�การบริหารส%วนตําบลบFานคูจะเปUดประชุม ผมขอ
เรียนเชิญท%านประธานสภาองค�การบริหารส%วนตําบลบFานคู จุดเทียนธูปบูชา    
พระรัตนตรัย และกล%าวเปUดประชุม 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

สวัสดีท%านสมาชิกสภาองค�การบริหารส%วนตําบลบFานคู คณะผูFบริหาร 
รวมถึงเจFาหนFาท่ีและหัวหนFาส%วนราชการทุกท%าน วันนี้เปQนการประชุมสภาองค�การ
บริหารส%วนตําบลบFานคู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 3/2562 เพ่ือพิจารณาญัตติ
คFางพิจารณา เรื่องร%างขFอบัญญัติงบประมาณรายจ%ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ในวาระท่ีสาม และเม่ือสมาชิกสภาฯ ครบองค�ประชุมแลFว ผมจึงขอเปUดการ
ประชุมสภาองค�การบริหารส%วนตําบลบFานคู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 3/2562 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ�งต�อท่ีประชุม 

 - ไม%มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ�านมา 
 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 1/2562 

เม่ือวันจันทร�ท่ี 5 สิงหาคม 2562 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามท่ีสภาองค�การบริหารส%วนตําบลบFานคูไดFมีการประชุมสภาองค�การ
บริหารส%วนตําบลบFานคู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันจันทร�ท่ี 5 
สิงหาคม 2562 ณ หFองประชุมองค�การบริหารส%วนตําบลบFานคู (ชั้น ๒) ซ่ึงทาง
ฝXายเลขานุการสภาฯ ไดFแจกรายงานการประชุมใหFกับท%านสมาชิกสภาฯทุกท%าน
ทราบแลFว 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าดFวยขFอบังคับการประชุมสภา
ทFองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ขFอ ๓๓ วรรคสอง การแกFไขถFอยคําในรายงานการประชุมใหF
กระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทFองถ่ิน 

ดังนั้น สมาชิกสภาองค�การบริหารส%วนตําบลบFานคูท%านใดจะแกFไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมสภาฯ ก็เปQนอํานาจของสภาฯแห%งนี้ เปQนผูFแกFไขเพ่ิมเติม ขอใหF
สมาชิกสภาฯทุกท%านไดFตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีขFอความใดท่ียังไม%
สมบูรณ�หรือจะแกFไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนําเสนอต%อท่ีประชุมสภาฯ 

เม่ือท่ีประชุมไม%มีการเสนอแกFไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม ผมจึงอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าดFวยขFอบังคับการประชุมสภาทFองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
ขFอ ๗๔ ขอมติท่ีประชุมสภาฯ ว%าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม% ถFา
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอใหFท%านสมาชิกสภาฯ ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู%ในหFองประชุมสภาฯ จํานวน 25 ท%าน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส%วนตําบลบFานคู สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันจันทร�ท่ี 5 สิงหาคม 2562 ดังนี้ 

รับรองรายงานการประชุม             24   เสียง 
ไม%รับรอง                                  -    เสียง 
งดออกเสียง                              ๑   เสียง 

 2.2 การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2/2562 
เม่ือวันพุธท่ี ๑๔ สิงหาคม 2562 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามท่ีสภาองค�การบริหารส%วนตําบลบFานคูไดFมีการประชุมสภาองค�การ
บริหารส%วนตําบลบFานคู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันพุธท่ี ๑๔ 
สิงหาคม 2562 ณ หFองประชุมองค�การบริหารส%วนตําบลบFานคู (ชั้น ๒) ซ่ึงทาง
ฝXายเลขานุการสภาฯ ไดFแจกรายงานการประชุมใหFกับท%านสมาชิกสภาฯทุกท%าน
ทราบแลFว 
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 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าดFวยขFอบังคับการประชุมสภา
ทFองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ขFอ ๓๓ วรรคสอง การแกFไขถFอยคําในรายงานการประชุมใหF
กระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทFองถ่ิน 

ดังนั้น สมาชิกสภาองค�การบริหารส%วนตําบลบFานคูท%านใดจะแกFไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมสภาฯ ก็เปQนอํานาจของสภาฯแห%งนี้ เปQนผูFแกFไขเพ่ิมเติม ขอใหF
สมาชิกสภาฯทุกท%านไดFตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีขFอความใดท่ียังไม%
สมบูรณ�หรือจะแกFไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนําเสนอต%อท่ีประชุมสภาฯ 

เม่ือท่ีประชุมไม%มีการเสนอแกFไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม ผมจึงอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าดFวยขFอบังคับการประชุมสภาทFองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
ขFอ ๗๔ ขอมติท่ีประชุมสภาฯ ว%าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม% ถFา
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอใหFท%านสมาชิกสภาฯ ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู%ในหFองประชุมสภาฯ จํานวน 25 ท%าน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส%วนตําบลบFานคู สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันพุธท่ี ๑๔ สิงหาคม 2562 ดังนี้ 

รับรองรายงานการประชุม             24   เสียง 
ไม%รับรอง                                  -    เสียง 
งดออกเสียง                              ๑   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท�องถ่ินตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาแล�วเสร็จ 

 - ไม%มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องค�างพิจารณา 
 
 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

4.1 การพิจารณาร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําปBงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  (วาระท่ีสาม ข้ันลงมติ) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าดFวยขFอบังคับการประชุมสภาทFองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ และแกFไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขFอ 52 การพิจารณาร%าง
ขFอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม%มีการอภิปราย เวFนแต%ท่ีประชุมสภาทFองถ่ินจะไดFลงมติ
ใหFมีการอภิปราย ถFามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ใหFท่ีประชุมสภา
ทFองถ่ินลงมติว%าจะใหFตราเปQนขFอบัญญัติหรือไม% 

เม่ือท่ีประชุมสภาฯ ไดFมีการอภิปรายหรือซักถามพอสมควรแลFว ดังนั้นผมจึง
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว%าดFวยขFอบังคับการประชุมสภาทFองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ ขFอ ๗๔ ขอมติท่ีประชุมสภาฯว%าเห็นชอบใหFตราเปQนขFอบัญญัติงบประมาณ
รายจ%ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไม% ถFาท%านสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 
ขอใหFท%านยกมือข้ึน 

  
 
 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู%ในหFองประชุมสภาฯ จํานวน 25 ท%าน และท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบใหFตราเปQนขFอบัญญัติงบประมาณรายจ%ายประจําปJ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

เห็นชอบ จํานวน 24  เสียง 
ไม%เห็นชอบ จํานวน -  เสียง 
งดออกเสียง จํานวน 1  เสียง 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เม่ือท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส%วนตําบลบFานคู มีมติเห็นชอบใหFตราเปQน
ขFอบัญญัติงบประมาณรายจ%ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 2563 แลFว ข้ันตอน
ต%อไปเปQนหนFาท่ีของนายกองค�การบริหารส%วนตําบลบFานคู ท่ีจะตFองนําขFอบัญญัติ
งบประมาณรายจ%ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอท%านนายอําเภอ     
นาโพธิ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศใชFต%อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม� 
 - ไม%มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ�ามี) 

ส.อบต. หมู% 2 
(นายพิเชษฐ�  ภูมิไธสง) 

เรียนท%านประธานสภา สมาชิกสภา และผูFเขFาร%วมประชุมทุกท%าน กระผมมี
เรื่องท่ีจะสอบถามคือ ตามท่ีกรมชลประทานมาถายรูปหนองใหม%เพ่ือจะทําการขุด
ลอกปรับปรุงแหล%งน้ําใหFตั้งแต%ปJ พ.ศ. 2561 แต%ปYจจุบันยังไม%มีการดําเนินการใดๆ 
เลย จึงอยากใหFทาง อบต.บFานคู ช%วยติดตามใหFดFวย 

รองปลัด อบต.บFานคู 
(นายชาญศักด์ิ  ทุรันไธสง) 

เรียนท%านพิเชษฐ�  ภูมิไธสง กระผมขอเรียนใหFทราบว%าทาง อบจ.บุรีรัมย� ไดF
ประสานมายังท%านนายก อบต. ใหFทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
แลFว คาดว%าน%าจะไดFดําเนินโครงการเร็วๆ นี้ครับ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เรียนสมาชิกสภา และผูFเขFาร%วมประชุมทุกท%าน ขอนัดแนะเรื่องการแต%งกาย
งานเกษียณอายุราชการท%านปลัด อบต. ในวันท่ี 17 กันยายน 2562 ดังนี้ ขอใหF
ทุกท%านแต%งกายดFวยเสื้อโทนสีฟ\า 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เรียนสมาชิกสภา และผูFเขFาร%วมประชุมทุกท%าน ขอนัดแนะเรื่องการลงพ้ืนท่ี
เพ่ือพัฒนาหมู%บFาน ประจําเดือนกันยายน 2562 ซ่ึงเปQนหมู%บFานสุดทFายแลFว เรา
จะออกพัฒนา ในวันท่ี 5 กันยายน 2562 ขอใหFทุกท%านเตรียมอุปกรณ�ทําความ
สะอาดมาใหFพรFอมดFวย 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผูFบริหารจะนําเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม% 
 

 /ท่ีประชุม... 
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ท่ีประชุม - ไม%มี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

หากไม%มีท%านใดนําเสนอในท่ีประชุมอีก กระผมขอปUดการประชุมสภาองค�การ
บริหารส%วนตําบลบFานคูสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 3 ประจําปJ 2562 และ
ขอขอบคุณทุกท%านท่ีไดFสละเวลามาร%วมประชุมโดยพรFอมเพรียงกัน ขอขอบคุณ
ครับ 

 
เลิกประชุมเวลา   12.00  น. 

 
 

(ลงชื่อ)                          ผูFจดรายงานการประชุม 
 ( นายชุมพร  สิงห�ไธสง )   
 เลขานุการสภาองค�การบริหารส%วนตําบลบFานคู 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

สมาชิกสภาตําบล 

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

สมาชิกสภาตําบล 

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

( นายบุญเรียง  แสงสุขสว%าง ) 
สมาชิกสภาตําบล 

 
 

(ลงชื่อ)        
( นายสมหวัง  บรรหาร ) 

ประธานสภาองค�การบริหารส%วนตําบลบFานคู 
 


