
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 1/2563 

วันจันทรที่  3  กุมภาพันธ  2563 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลบานค ู(ชั้น 2) 

********************** 
ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 
1 นายสมหวัง  บรรหาร ประธานสภาฯ สมหวัง  บรรหาร 
2 นายพิชัย  พลแสน รองประธานสภาฯ พิชัย  พลแสน 
3 นางประเสริฐ  พุงไธสง เลขานุการสภาฯ ประเสริฐ  พุงไธสง 
4 นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู 12 มาโนช  เงินไธสง 
5 นายหนูพลอย  หมื่นฤทธิ ์ ส.อบต. หมู 8 หนูพลอย  หมื่นฤทธิ ์
6 นายประยูร  เปยกไธสง ส.อบต. หมู 6 ประยูร  เปยกไธสง 
7 นายออนสี  เจือสุข ส.อบต. หมู 3 ออนสี  เจือสุข 
8 นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง ส.อบต. หมู 4 บุญเรียง  แสงสุขสวาง 
9 นางบุญชวย  ผิ้วไธสง ส.อบต. หมู 7 บุญชวย  ผิ้วไธสง 

10 นายสุรธรรม  สัมฤทธิ ์ ส.อบต. หมู 15 สุรธรรม  สัมฤทธิ ์
11 นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง ส.อบต. หมู 2 พิเชษฐ  ภูมิไธสง 
12 นายวันดี  นาเจริญ ส.อบต. หมู 8 วันดี  นาเจริญ 
13 นายไกรสร  สีสิ่ว ส.อบต. หมู 10 ไกรสร  สีสิ่ว 
14 นายหนูกัน  เม็งไธสง ส.อบต. หมู 10 หนูกัน  เม็งไธสง 
15 นายอรชุลย  โพธิแสง ส.อบต. หมู 1 นายอรชุลย  โพธิแสง 
16 นายเทวฤทธิ์  เม็งไธสง ส.อบต. หมู 2 เทวฤทธิ์  เม็งไธสง 
17 นายถนอม  แวนศิลา ส.อบต. หมู 14 ถนอม  แวนศิลา 
18 นางทรัพยสิน  เอ่ียมกลั่น ส.อบต. หมู 11 ทรัพยสิน  เอ่ียมกลั่น 
19 นายสิงหสยาม  แยงไธสง ส.อบต. หมู 15 สิงหสยาม  แยงไธสง 
20 นายกองแกว  ลำไธสง ส.อบต. หมู 6 กองแกว  ลำไธสง 
21 นายสัน  ทบลม ส.อบต. หมู 13 สัน  ทบลม 
22 นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู ๕ พชร  แอบไธสง 
23 นายบุญจัน  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู 14 บุญจัน  สัมฤทธิ์ 

ผูไมมาประชุม 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
1 นายสนั่น  เจียมไธสง ส.อบต. หมู 11 ขาด 
2 นายบุญชล  โยมไธสง ส.อบต. หมู 4 ลากิจ 
3 นางบุญเที่ยง  โพธิ์ใต ส.อบต. หมู 1 ลาปวย 
4 นางก้ี  ประสาระเอ ส.อบต. หมู 9 ลาปวย 

/ผูเขารวม... 
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ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
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 
๕ นางอรามเรือง ศิลปประกอบ ผอ.กองคลัง อรามเรือง ศิลปประกอบ 
6 น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง หัวหนาสำนักปลัด ยุพิน  แปลกไธสง 
7 น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง นักจัดการงานทั่วไป ปภาดา  ลุนไธสง 
8 นายชาญศักดิ์  ทุรันไธสง รองปลัด อบต. ชาญศักดิ์  ทุรันไธสง 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.๓0  น. 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู ทั้งหมด จำนวน 27     คน 
  มาประชุม จำนวน 23     คน 
  ขาดประชุม จำนวน 4     คน 
  ผูเขารวมประชุม จำนวน 8     คน 

 
เมื่อที่ประชุมพรอม นางประเสริฐ พุงไธสง ตำแหนง เลขานุการสภาฯ แจง

จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 27 คน มาประชุม 23 คน ขาด 4 คน และมีผูรวม
ประชุม 8 คน เชิญประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุมสภา
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

1.1 ขอความรวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปา ขอใหทุกทานสอดสอง
ดูแล มิใหมีการเผาตอซังขาวในที่นา หากพบเห็นใหแจงมาที่ทานนายก อบต. หรือ
แจงเหตุที่งานปองกันฯ ของ อบต. เพ่ือเขาสกัดและควบคุมเพลิง 

1.2 แจงการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ นายสนั่น เจียมไธสง ตำแหนง สมาชิกสภา 
อบต.บานคู หมู 11 บานโคกเมฆ เนื่องจากขาดประชุมสภา อบต.บานคู สามครั้ง
ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร ดังนี ้

1) การประชุมสภา อบต.บานคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันศุกรท่ี 18 ตุลาคม 2562 

2) การประชุมสภา อบต.บานคู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

3) การประชุมสภา อบต.บานคู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันจันทรที่ 3 กุมภาพันธ 2563 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 

 2.1 รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำป 2562 เม่ือวันที่  
12 พฤศจิกายน 2562 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู ไดมีการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบลบานคู  สมัยสามัญ สมัยที่  4 ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันอังคารท่ี 12 
พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลบานคู (ชั้น 2) ซึ่งทาง
ฝายเลขานุการสภาฯ ไดแจกรายงานการประชุมใหกับทานสมาชิกสภาฯทุกทาน
ทราบแลว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ.2547 ขอ 33 วรรคสอง การแกไขถอยคำในรายงานการประชุมใหกระทำโดย
มติของที่ประชุมสภาทองถ่ิน 

ดังนั้น สมาชิกสภาทานใดจะแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เปน
อำนาจของสภาฯแหงนี้ เปนผูแกไขเพ่ิมเติม ขอใหสมาชิกสภาฯทุกทานไดตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ หากมีขอความใดที่ยังไมสมบูรณหรือจะแกไขเพ่ิมเติมก็ขอ
เรียนเชิญนำเสนอตอที่ประชุมสภาฯ 

เมื่อที่ประชุมไมมีการเสนอแกไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม ผมจึงอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 
74 ขอมติที่ประชุมสภาฯ วาเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม ถาเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมขอใหทานสมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชมุ มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 23 ทาน และทีป่ระชุมสภาฯ 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู สมัยสามัญ สมัย
ที ่4 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวนัอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ดังนี ้

รับรองรายงานการประชุม 21   เสียง 
ไมรับรอง -    เสียง 
งดออกเสียง 2   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทูถาม 
 - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่กรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
 - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
 5.1  กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำป 2563 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวของครับ 
 
 

/เลขานุการ... 
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เลขานุการสภา 
(นางประเสริฐ  พุงไธสง) 

1) ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 “ในปหนึ่งใหมีสมัย
ประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตำบลจะ
กำหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปใหสภาองคการ
บริหารสวนตำบลกำหนด” 

มาตรา 53 วรรคสี่ “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกำหนดไมเกินสิบหาวัน 
แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากนายอำเภอ” 

2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ 21 “การกำหนดจำนวนสมัย
ประชุมสามัญประจำป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจำป
ของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปของปถดัไป และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนำ
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของแตละป โดยนำความในขอ 11 มา
บังคับใชโดยอนุโลม” 

ขอ 11 (3) สำหรับองคการบริหารสวนตำบล ใหสภาองคการบริหารสวน
ตำบลกำหนดวาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปก่ีสมัย แตละสมัยในปนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกำหนดกี่วัน กับใหกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไปและมีกำหนดก่ีวัน 

 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

1) การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป 2563 
กระผมขอใหสมาชิกสภาไดเสนอวาในการประชุมสมัยสามัญประจำป 2563 

ควรมีก่ีสมัย 

ส.อบต. หมู 6 
(นายประยูร เปยกไธสง) 

กระผมขอเสนอใหกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป 2563 เปน 4 สมัย 
ครับ 

มติที่ประชมุ มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 23 ทาน และทีป่ระชุมสภาฯ 
มีมตเิห็นชอบกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป 2563 เปน 4 สมัย ดังนี ้

เห็นชอบ 21   เสียง 
ไมเห็นชอบ -    เสียง 
งดออกเสียง 2   เสียง 

 
 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

2) การกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจำป 
2563 

กระผมขอใหสมาชิกสภาไดเสนอวาการประชุมสภาสามัญประจำป 2563 
สมัยท่ี 2,3,4 เห็นควรกำหนดใหอยูในหวงวันท่ีใด เดือนใด สำหรับองคการบริหาร
สวนตำบลนั้น จะกำหนดอยูในหวงไมเกิน 15 วัน 
 
 

/ส.อบต.หมู... 
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ส.อบต. หมู 10 
(นายหนูกัน  เม็งไธสง) 

กระผมขอเสนอใหกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำป 2563 ดังนี ้
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 หวง วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 หวง วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2563 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 หวง วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2563 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เมื่อไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมใหความเห็นชอบ
กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำป 2563 ดังนี ้

- สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  หวง  วันที่  1 – 15 พฤษภาคม 2563 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  หวง  วันที่  1 – 15 สิงหาคม 2563 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  หวง  วันที่  1 – 15 พฤศจิกายน 2563 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 23 ทาน และทีป่ระชุมสภาฯ 
มีมตเิห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำป 2563 ดังนี ้

เห็นชอบ     21   เสียง 
ไมเห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง   2   เสียง 

 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

5.2  กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป 2564 
การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 ประจำป 2564 กระผมขอให

สมาชิกสภาไดนำเสนอวาเห็นควรกำหนดใหอยูในหวงวันที่ใด เดือนใด สำหรับ
องคการบริหารสวนตำบลนั้น จะกำหนดอยูในหวง 15 วัน ครับ 

ส.อบต. หมู 2 
(นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง) 

กระผมขอเสนอใหกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 ประจำป 2564  
หวง  วันที่  1 – 15 กุมภาพันธ 2564 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามที่ นายพิเชษฐ ภูมิไธสง สมาชิกสภา อบต.บานคู หมู 2 เสนอใหกำหนด
สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 ประจำป 2564 หวงวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ 
2564 มีสมาชิกสภาทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม ขอใหอภิปรายเสนอตอ
ที่ประชุม 

ที่ประชุม (ไมมีผูอภิปราย) 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เมื่อไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมใหความเห็นชอบ
กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 ประจำป 2564 ดังนี ้

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  หวง  วันที่  1 – 15  กุมภาพันธ 2564 
โปรดยกมือขึ้น 

 
 
 
 

/มติที่ประชุม... 



 - 6 -

มติที่ประชมุ มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 23 ทาน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมตเิห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 ประจำป 2564 ดังนี้ 

เห็นชอบ     21   เสียง 
ไมเห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง   2   เสียง 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

สรุปการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำป พ.ศ. 2563 และ
กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้ 

สมัยประชุมสภาสามัญ ประจำป พ.ศ. 2563 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2   ระหวางวันที่  1 – 15  พฤษภาคม  2563 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3   ระหวางวันที่  1 – 15  สิงหาคม  2563 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4   ระหวางวันที่  1 – 15  พฤศจิกายน  2563 
สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2564 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1   ระหวางวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ  2564 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

ขอแจงเรื่องกิจกรรมการพัฒนาหมูบ านของสมาชิกสภา สำหรับเดือน
กุมภาพันธ 2563 กำหนดในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.00 น. เปนตน
ไป ณ วัดบานดอนกลาง หมูท่ี 7 ขอใหทุกทานเขารวมกิจกรรม ใหเตรียมอุปกรณทำ
ความสะอาด และรับประทานอาการกลางวันรวมกันดวยครับ  

เมื่อไมมีสมาชิกทานใดนำเสนออีก จึงปดการประชุม และขอขอบคุณสมาชิก
สภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่สละเวลามาประชุมในวันนี้ เพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชนตำบลบานคทูุกคน 

 
เลิกประชุมเวลา   12.00  น. 

 
(ลงชื่อ)                          ผูจดรายงานการประชุม 

 ( นางประเสริฐ  พุงไธสง )   
 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบานค ู

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

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

( นายพิเชษ  ภูมิไธสง ) 
สมาชิกสภาตำบล 

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

สมาชิกสภาตำบล 

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

( นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง ) 
สมาชิกสภาตำบล 

 
(ลงชื่อ)        
 ( นายสมหวัง  บรรหาร ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู 


