
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
สมัยสามัญสมัยที่  3  ครั้งที่  3/2565 

วันจันทร์ที ่ 15  สิงหาคม  2565 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู (ชั้น 2) 

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

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางจุฑามาศ  แสวงชัย ประธานสภาฯ จุฑามาศ  แสวงชัย 
2 ส.ต.ต.ทวีศักดิ์  อุ่นศิริวงศ์ รองประธานสภาฯ ทวีศักดิ์  อุ่นศิริวงศ์ 
3 นางบุญช่วย  ผิ้วไธสง เลขานุการสภาฯ บุญช่วย  ผิ้วไธสง 
4 นายเด่นชัย  นารินทร์ ส.อบต. หมู่ 2 เด่นชัย  นารินทร์ 
5 นางวิมาลา  นาโล ส.อบต. หมู่ 13 วิมาลา  นาโล 
6 น.ส.ศุภมาส  บุญรับ ส.อบต. หมู่ 14 ศุภมาส  บุญรับ 
7 นายบุญส่ง  พังไธสง ส.อบต. หมู่ 9 บุญส่ง  พังไธสง 
8 นางบุญเที่ยง  โพธิ์ใต้ ส.อบต. หมู่ 1 บุญเที่ยง  โพธิ์ใต้ 
9 นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู่ ๕ พชร  แอบไธสง 

10 นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู่ 12 มาโนช  เงินไธสง 
11 นายเกษม  บรรหาร ส.อบต. หมู่ 15 เกษม  บรรหาร 
12 นายวงเดือน  เหมียดไธสง ส.อบต. หมู่ 10 วงเดือน  เหมียดไธสง 
13 นายบุญเรียง  แสงสุขสว่าง ส.อบต. หมู่ 4 บุญเรียง  แสงสุขสว่าง 
14 นางญาดา  โพธิแสง ส.อบต. หมู่ 11 ญาดา  โพธิแสง 

ผู้ไม่มาประชุม 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายดนัย  พรไธสง ส.อบต. หมู่ 8 ลาป่วย 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายเรืองศิลป์  ไอยะ นายก อบต. เรืองศิลป์  ไอยะ 
2 นายอนงค์  เรืองไธสง รองนายก อบต. อนงค์  เรืองไธสง 
๓ ร.ต.อ.ประเวช  ปุมไธสง รองนายก อบต. ประเวช  ปุมไธสง 
๔ ร.ต.อ.สุวิทย์  บรรหาร เลขานุการ นายก อบต. สุวิทย์  บรรหาร 
๕ นายเวท  ปิดตังถาเน รองปลัด อบต. เวท  ปิดตังถาเน 
6 นางอร่ามเรือง ศิลป์ประกอบ ผอ.กองคลัง อร่ามเรือง ศิลป์ประกอบ 
7 น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง หัวหน้าสำนักปลัด ยุพิน  แปลกไธสง 
8 นายสมพร  กอหญ้ากลาง ผอ.กองช่าง สมพร  กอหญ้ากลาง 
9 น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง นักจัดการงานทั่วไป ปภาดา  ลุนไธสง 

10 จ.ส.อ.จิตติ  กองม่วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จิตติ  กองม่วง 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ทั้งหมด จำนวน 15     คน 
  มาประชุม จำนวน 14     คน 
  ไม่มาประชุม จำนวน 1     คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10     คน 
 

เลขานุการสภา 
(นางบุญช่วย  ผิ้วไธสง) 

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค ูสมัยสามัญ สมัยที่ 
๓ ครั้งที่ 3/2565 และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา ๕๖ การ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านคเูข้าประชุม จำนวน 14 ท่าน จาก 15 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  
และก่อนที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูจะเปิดประชุม ดิฉันขอ
เรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู จุดเทียนธูปบูชา    
พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู คณะผู้บริหาร 
รวมถึงเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาญัตติ
ค้างพิจารณา เรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ในวาระที่สาม และเมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันจึงขอเปิด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 
3/2565 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ 2/2565 

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูได้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 
สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู (ชั้น ๒) ซึ่งทาง
ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้แจกรายงานการประชุมให้กับท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน
ทราบแล้ว 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้
กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
 

/ดังนั้น สมาชิก... 
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 ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของสภาฯแห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้
สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีข้อความใดที่ยังไม่
สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 

เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม จึงอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ 
ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จำนวน 14 ท่าน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 

รับรองรายงานการประชุม            13   เสียง 
ไม่รับรอง                                  -    เสียง 
งดออกเสียง                               1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องค้างพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  (วาระท่ีสาม ขั้นลงมติ) 
ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

(ท่ีประชุมอภิปราย) 

…เมื่อที่ประชุมสภาฯ ได้มีการอภิปรายหรือซักถามพอสมควรแล้ว ดังนั้นดิฉัน
จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือไม่ ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 
ขอให้ท่านยกมือขึน้ 

มติที่ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู ่ในห้องประชุมสภาฯ จำนวน 14 ท่าน และที่
ประช ุมมีมต ิเห ็นชอบให้ตราเป ็นข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

เห็นชอบ จำนวน 13  เสียง 
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง จำนวน 1  เสียง 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู มีมติเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว ขั้นตอน
ต่อไปเป็นหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ที่จะต้องนำข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอนายอำเภอนาโพธิ์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

ขอสอบถามไปยังท่านนายก อบต. เนื่องจากดิฉันทราบมาว่าน้ำใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีกลิ่นเหม็น ซึ่งเด็กๆ ต้องใช้ล้างหน้าแปรงฟัน และใช้ล้างตัว ไม่
ทราบว่าท่านแก้ไขปัญหาอย่างไรคะ 

นายก อบต.บ้านค ู
(นายเรืองศิลป์  ไอยะ) 

เรียนท่านประธาน กระผมได้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขแล้ว โดยวางท่อ
น้ำประปาที่มาจากบ้านหนองแอ่ซึ่งเป็นน้ำใต้ดินครับ 

ส.อบต.หมู่ 13 
(นางวิมาลา  นาโล) 

เนื่องจากมีวัวของชาวบ้านเป็นโรคลัมปีสกิน ทางอำเภอนาโพธิ์แจ้งว่าเป็น
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงอยากทราบว่าองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีแนวทางช่วยเหลือหรือไมอ่ย่างไร 

นายก อบต.บ้านค ู
(นายเรืองศิลป์  ไอยะ) 

เรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ สำหรับปีนี้ได้ปิดรับเรื่องแล้ว เมื่อ
เดือนมีนาคม 2565 ดังนั้น ต้องรอฟังประกาศจากรัฐบาลในคราวต่อไปว่าจะเปิด
เมื่อใด แล้วท่านค่อยมาแจ้งขอรับความช่วยเหลือกับทางองค์การบริหารส่วนตำบล 

รองปลัด อบต. 
(นายเวท  ปิดตังถาเน) 

1) เรื่องการแก้ปัญหาบรรเทาทุกข์ของพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ อบต.บ้าน
คู ซึ่งมีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วง ซึ่งก็คือปัญหาถนนขาด ของ
บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 ซึ่งทาง อบต.บ้านคู ได้เสนอเข้าสภาฯ ในวาระจ่ายขาดเงิน
สะสม แต่ไม่ผ่านการพิจารณา เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนให้กับพ่ีน้องประชาชน 
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรใช้ถนนจุดนั้น ดังนั้น คณะผู้บริหารร่วมกับ
หัวหน้าส่วนราชการ จึงได้ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือใช้จ่ายงบประมาณจาก        งบ
ฉุกเฉิน ขณะนี้มอบหมายให้กองช่างออกสำรวจและประมาณการในส่วนที่สามารถ
ซ่อมแซมได้แล้ว จึงขอแจ้งให้ทางสภาฯ ได้รับทราบครับ 

2) เรื ่องการให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย ในเขตตำบลบ้านคูมีผู ้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุวาตภัย จำนวน 9 ราย ซึ่งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนได้
ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากงบฉุกเฉินตามประมาณการที่กองช่างไ ด้
ออกสำรวจและประเมินความเสียหาย ขณะนี้อยู ่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ หลังจากนั้นจะได้รายงานให้อำเภอทราบต่อไป 

ส.อบต.หมู่ 5 
(นายพชร  แอบไธสง) 

เนื่องจากมีชาวบ้านหมู่ 5 แจ้งว่ามีท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณท่ีนา ช่วงคลอง
น้ำที่ไหลมาจากบ้านโนนตะคร้อ ทางสายนี้แคบมากและเป็นหลุมบ่อ รถเล็กสัญจร
ไม่สะดวกรถใหญ่ก็เข้าไม่ได้ ทำให้ในฤดูเก็บเก่ียวรถหกล้อและรถเก่ียวข้าวไม่
สามารถเข้าไปนาได้ ต้องรอให้ที่นาของชาวบ้านโนนตะคร้อเก็บเกี่ยวเสร็จก่อน  

/แล้วจึงใช้... 
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แล้วจึงใช้วิธีขอให้รถวิ่งผ่านที ่นาของชาวบ้านโนนตะคร้อเข้าไป ทำให้ทุกๆ ปี 
ชาวบ้านหนองแอ่ต้องเก็บเกี่ยวข้าวล่าช้า จึงขอสอบถามท่านนายก อบต. ว่าพอจะ
มีงบฉุกเฉินไปซ่อมแซมให้หรือไม่ครับ 

นายก อบต.บ้านค ู
(นายเรืองศิลป์  ไอยะ) 

ขอบคุณท่านสมาชิกฯ หมู่ 5 มากครับ ที่แจ้งปัญหาความเดือดร้อนให้ผม
ทราบ กระผมขอมอบหมายให้กองช่างอธิบายขั้นตอนและวิธีการให้ทุกท่านทราบ 

ผอ.กองช่าง 
(นายสมพร  กอหญ้ากลาง) 

ในกรณีการของบฉุกเฉิน เป็นการบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น เช่น ถนนขาด 
ทางชำรุด ในการพิจารณาจะพิจารณาจากปริมาณความเสียหาย ไม่สามารถสัญจร
ไปมาได้ โดยแจ้งปัญหาความเดือดร้อนผ่านสมาชิกสภาฯ มีภาพถ่ายจุดที ่เป็น
ปัญหาได้รับความเดือดร้อน มีบันทึกการประชุมของหมู่บ้านที่ระบุจำนวนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ พร้อมภาพถ่ายระหว่างการประชุม แล้วทำหนังสือขอสนับสนุน
งบประมาณเข้ามาที่ อบต. ในส่วนกองช่างก็จะลงไปสำรวจพื้นที่ที่เสียหายและ
ประเมินขั ้นต้นแล้วแจ้งต่อคณะกรรมการช่วยเหลือฯ จากนั ้นคณะกรรมการ
ช่วยเหลือฯ จะประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป  ส่วนงบฉุกเฉินที่ อบต. ตั้ง
ไว้มีจำนวนไม่มาก แต่จะพยายามให้ความช่วยเหลือทุกหมู่บ้านที่แจ้งปัญหาเข้ามา
ครับ 

ผมขอแนะนำว่า ในการประชุมของหมู่บ้านขอให้จัดลำดับความสำคัญของ
ถนนแต่ละสาย ความเร่งด่วนก่อนหลัง ปริมาณความเสียหาย บรรจุลงในแผน
ชุมชนของหมู่บ้าน เพื่อเวลาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณจะได้สะดวกรวดเร็ว ส่วน
งบประมาณจากภายนอก เช่น งบจาก อบจ. หรือกรมต่างๆ ทาง อบต.บ้านคู ก็ได้
เสนอของบประมาณเข้าไป ส่วนกระบวนการพิจารณาก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ รวมงบประมาณที่ทาง อบต.บ้านคู เสนอของบไป ประมาณ 17 ล้าน
บาท    

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผู้บริหารจะนำเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มี 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

หากไม่มีท่านใดนำเสนอในที่ประชุมอีก ดิฉันขอปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านคูสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 3/2565 และขอขอบคุณ   
ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณค่ะ 

 

 
เลิกประชุมเวลา   12.00  น. 
 
 

(ลงชื่อ)                          ผู้จดรายงานการประชุม 
 ( นางบุญช่วย  ผิ้วไธสง )   
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 

 
 



 - 6 - 

 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

........................................... 
( นายมาโนช  เงินไธสง ) 

สมาชิกสภาตำบล 

 
........................................... 
( นางสาวศุภมาส  บุญรับ ) 

สมาชิกสภาตำบล 

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

( นายบุญเรียง  แสงสุขสว่าง ) 
สมาชิกสภาตำบล 

 
 

(ลงชื่อ)        
( นางจุฑามาศ  แสวงชัย ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 


