
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู 
สมัยสามัญสมัยที่  ๒   ครั้งท่ี 1/2563 
วันพฤหัสบดทีี่  14  พฤษภาคม  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 นายบุญชล  โยมไธสง ส.อบต. หมู 4 บุญชล  โยมไธสง 
5 นายบุญจัน  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู 14 บุญจัน  สัมฤทธิ์ 
6 นางบุญชวย  ผิ้วไธสง ส.อบต. หมู 7 บุญชวย  ผิ้วไธสง 
7 นายหนูพลอย  หมื่นฤทธิ ์ ส.อบต. หมู 8 หนูพลอย  หมื่นฤทธิ ์
8 นายออนสี  เจือสุข ส.อบต. หมู 3 ออนสี  เจือสุข 
9 นายประยูร  เปยกไธสง ส.อบต. หมู 6 ประยูร  เปยกไธสง 

10 นายกองแกว  ลำไธสง ส.อบต. หมู 6 กองแกว  ลำไธสง 
11 นายสัน  ทบลม ส.อบต. หมู 13 สัน  ทบลม 
12 นายสุรธรรม  สัมฤทธิ ์ ส.อบต. หมู 15 สุรธรรม  สัมฤทธิ ์
13 นายถนอม  แวนศิลา ส.อบต. หมู 14 ถนอม  แวนศิลา 
14 นายวันดี  นาเจริญ ส.อบต. หมู 8 วันดี  นาเจริญ 
15 นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง ส.อบต. หมู 2 พิเชษฐ  ภูมิไธสง 
16 นายไกรสร  สีสิ่ว ส.อบต. หมู 10 ไกรสร  สีสิ่ว 
17 นายหนูกัน  เม็งไธสง ส.อบต. หมู 10 หนูกัน  เม็งไธสง 
18 นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู 12 มาโนช  เงินไธสง 
19 นายสิงหสยาม  แยงไธสง ส.อบต. หมู 15 สิงหสยาม  แยงไธสง 
20 นายเทวฤทธิ์  เม็งไธสง ส.อบต. หมู 2 เทวฤทธิ์  เม็งไธสง 
21 นางก้ี  ประสาระเอ ส.อบต. หมู 9 ก้ี  ประสาระเอ 
22 นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง ส.อบต. หมู 4 บุญเรียง  แสงสุขสวาง 
23 นางบุญเที่ยง  โพธิ์ใต ส.อบต. หมู 1 บุญเที่ยง  โพธิ์ใต 

 
ผูไมมาประชุม 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
1 นางทรัพยสิน  เอ่ียมกลั่น ส.อบต. หมู 11 ลา 
2 นายอรชุลย  โพธิแสง ส.อบต. หมู 1 ลา 
3 นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู ๕ ลา 

/ผูเขารวมประชุม... 
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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 น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง หัวหนาสำนักปลัด ยุพิน  แปลกไธสง 
๕ น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง จนท.บริหารงานทั่วไป ปภาดา  ลุนไธสง 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู ทั้งหมด จำนวน 26     คน 
  มาประชุม จำนวน 23     คน 
  ไมมาประชุม จำนวน 3     คน 
  ผูเขารวมประชุม จำนวน 5     คน 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

1.1 การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานค ู
ตามท่ี นายสนั่น เจียมไธสง ตำแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

บานคู บานโคกเมฆ หมูที่ 11 ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคสูาม
ครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร ดังนี ้

ครั้งที่ 1 การประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
1 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันศุกรที่ 18 ตุลาคม 2562 

ครั้งท่ี 2 การประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

ครั้งท่ี 3 การประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทรที่ 3 กุมภาพันธ 2563 

บัดนี้อำเภอนาโพธิ์ไดดำเนินการสอบขอเท็จจริงเสร็จแลว และมีขอวินิจฉัยวา
สมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูของ นายสนั่น 
เจียมไธสง สิ้นสุดลงนับตั้งแตวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 เปนตนไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่ผานมา 

ประธาน 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 

ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูไดมีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
ที่ 1 ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมองคการ
บริหารสวนตำบลบานคู (ชั้น 2) ซึ่งทางฝายเลขานุการสภาฯ ไดแจกใหกับทาน
สมาชิกสภาฯ ทุกทานทราบแลว 
 
 

/อาศัยอำนาจ... 
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อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 33 วรรคสอง การแกไขถอยคำในรายงานการประชุม         
ใหกระทำโดยมติของที่ประชุมสภาทองถ่ิน 

ดังนั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูทานใดจะแกไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาฯ ก็เปนอำนาจของสภาฯแหงนี้ เปนผูแกไขเพ่ิมเติม ขอให
สมาชิกสภาฯทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีขอความใดที่ยัง        
ไมสมบูรณหรือจะแกไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอตอที่ประชุมสภาฯ 

เมื่อที่ประชุมไมมีการเสนอแกไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม จึงอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 74 
ขอมติที่ประชุมสภาฯ วารับรองรายงานการประชุมหรือไม ถารับรองรายงานการ
ประชุมขอใหทานสมาชิกสภาฯ ยกมือ 

มติที่ประชมุ มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 23 ทาน และที่ประชุมสภาฯ 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู สมัยสามัญ 
สมัยที ่1 ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวนัที ่3 กุมภาพันธ 2563  ดังนี ้

รับรองรายงานการประชุม 21   เสียง 
ไมรับรอง -    เสียง 
งดออกเสียง 2   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทูถาม 
 - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
 - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

5.1  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 
2565) ครั้งที่ 1 ประจำป 2563 

ขอใหหัวหนาสำนักปลัด รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 5 
ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งท่ี 1 ประจำป 2563 ใหที่ประชุมทราบ 

หัวหนาสำนักปลัด 
(น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง) 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 5 ป  (พ.ศ. 2561 - 
2565) ครั้งที่ 1 ประจำป 2563 องคการบริหารสวนตำบลบานคูไดประกาศใช
แผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได
กำหนดโครงการที่จะดำเนินการป พ.ศ. 2563 รวม 130 โครงการ งบประมาณ 
82,705,200 บาท มีดังนี้ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 23 โครงการ งบประมาณ 46,540,000 บาท 
2. ดานเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  4  

โครงการ งบประมาณ  270,000 บาท 
 

/3. ดานการ... 
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3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 18 โครงการ งบประมาณ 
16,950,000 บาท 

4. ดานการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  72 
โครงการ งบประมาณ 17,375,200 บาท 

5. ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 6 โครงการ 
งบประมาณ 470,000 บาท 

6. ดานการบริหารจัดการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 7 โครงการ งบประมาณ 1,100,000 บาท 
 การจัดทำงบประมาณ 

โครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จำนวน 80 โครงการ งบประมาณตามขอบัญญัติ 22,512,480 บาท 
จำแนกตามยุทธศาสตร ดังนี ้

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 834,000 บาท 
ดำเนินการแลว 1 โครงการ เปนงบประมาณ 12,100 บาท   

2. ดานเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
จำนวน  -  โครงการ  

3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 
15,086,028 บาท ดำเนินการแลว 7 โครงการ เปนงบประมาณ 3,579,537 
บาท 

4. ดานการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี จำนวน 51 
โครงการ งบประมาณ 6,329,452 บาท ดำเนินการแลว 17 โครงการ เปน
งบประมาณ 951,798.41 บาท 

5. ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน จำนวน 6 โครงการ 
งบประมาณ 263,000 บาท ดำเนินการแลว 2 โครงการ เปนงบประมาณ 
120,000 บาท 

6. ดานการบริหารจัดการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว  -  โครงการ 

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการ 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

งบประมาณ  12,100  บาท 
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งบประมาณ  38,371  บาท 
3. เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะโครงการอ่ืน งบประมาณ  110,000  

บาท 
4. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  งบประมาณ  2,518,700  บาท 
5. เบี้ยยังชีพคนพิการ  งบประมาณ  683,200  บาท 
6. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  งบประมาณ  5,500  บาท 
7. สำรองจาย  งบประมาณ  21,906  บาท 

/8. เงินสมทบ... 



 - 5 - 

8. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน  งบประมาณ  
201,860  บาท 

ดานการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
9. รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ(สำนักปลัด) งบประมาณ  201,458.65  บาท 
10. โครงการฝกอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับขาราชการ พนักงานและ

ลูกจางของ อบต.บานคู งบประมาณ  9,740  บาท 
11. โครงการ Big Cleaning Day งบประมาณ  7,860  บาท 
12. คาใชจายเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด)  งบประมาณ  6,504  บาท 
13. คาบำรงุรกัษาและซอมแซม (สำนักปลัด)  งบประมาณ  17,970  บาท 
14. คาจางเหมาบริการ (กองคลัง) งบประมาณ  26,700  บาท 
15. คาใชจายเดินทางไปราชการ (กองคลัง)  งบประมาณ  25,486  บาท 
16. คาใชจายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสำคัญ 

งบประมาณ 28,960 บาท 
17. โครงการดำเนินงานระบบการแพทยฉุกเฉิน หนวยกูชีพ-กูภัย เพื่อใหบริการ

ผูปวยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล  งบประมาณ  30,000  บาท 
18. รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ(กองการศึกษา) งบประมาณ  106,500  บาท 
19. คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเดก็  งบประมาณ  4,500  บาท 
20. โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานคู งบประมาณ  

99,000  บาท 
21. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ใหแกโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 4 โรง และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ 346,519.76  บาท 
22. คาใชจายเดินทางไปราชการ (กองชาง)  งบประมาณ  15,350  บาท 
23. คาใชจายการจัดงานวันเด็กแหงชาติ งบประมาณ  17,020  บาท 
24. รายจายเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ งบประมาณ  6,070  บาท 
ดานการบริหารจัดการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
25. อุดหนุนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการจัดงานรัฐพิธี งบประมาณ 

20,000 บาท 
26. อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ์ ประจำป 2563 งบประมาณ 

100,000 บาท 
 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามที่หัวหนาสำนักปลัด ไดนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1 ประจำป 2563 มีสมาชิกทาน
ใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 

หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งท่ี 1 ประจำป 2563 โปรดยกมือข้ึน 

มตทิี่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 23 ทาน และทีป่ระชุมสภาฯ 
มีมตเิห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 
- 2565) ครั้งที่ 1 ประจำป 2563 ดังนี ้

เห็นชอบ           21   เสียง 
ไมเห็นชอบ          -    เสียง 
งดออกเสียง         2   เสียง 

/5.2 ขอเปลี่ยนแปลง... 
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ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

5.2  ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ หนา 13/42 

ขอเชิญหัวหนาสำนักปลัด ชี้แจงตอที่ประชุมสภาทราบ 

หัวหนาสำนักปลัด 
(น.ส.ยุพิน แปลกไธสง) 

จากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ หนา 13/42 

ขอความเดิม 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 

Printer) 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จาก

โรงงานผูผลิต มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi มี

ความเร็วในการพิมพรางขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20 หนาตอ

นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที 

(ipm) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 

ชอง มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน สามารถใชไดกับ A4, Letter และ 

Custom 

ขอความใหม 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 

Printer) 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จาก

โรงงานผูผลิต มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi มี

ความเร็วในการพิมพรางขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอ

นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที 

(ipm) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 

ชอง มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal 

และ Custom 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามที่หัวหนาสำนักปลัด อบต.บานคู ไดนำเสนอรายละเอียด เปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 
Printer) จำนวน 3 จุด มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 

หากไมมี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โปรดยกมือขึ้น 
 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชมุ มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 23 ทาน และที่ประชุมสภาฯ 
มีมตเิห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) ดังนี้ 

เห็นชอบ           21   เสียง 
ไมเห็นชอบ          -    เสียง 
งดออกเสียง         2   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอื่นๆ 

 ไมมี 

ประธาน 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

เมื่อไมมีสมาชิกสภาทานใดนำเสนออีก  จึงขอปดการประชุม  และขอขอบคุณ
สมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ท่ีสละเวลามาประชุมในวันนี้ เพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนตำบลบานคูทุกคน 

 
เลิกประชุมเวลา   12.00  น. 

 
 
(ลงชื่อ)                          ผูจดรายงานการประชุม 

 ( นางประเสริฐ  พุงไธสง )   
 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบานค ู

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

สมาชิกสภาตำบล 

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

สมาชิกสภาตำบล 

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

( นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง ) 
สมาชิกสภาตำบล 

 
 

(ลงชื่อ)        
 ( นายสมหวัง  บรรหาร ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู 

 


