
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู 
สมัยสามัญสมัยที่  ๓  ครั้งท่ี  1/2563 

วันจันทรที่  3  สิงหาคม  2563 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานค ู(ชั้น ๒) 

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

ผูมาประชุม 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 
1 นายสมหวัง  บรรหาร ประธานสภาฯ สมหวัง  บรรหาร 
2 นายพิชัย  พลแสน รองประธานสภาฯ พิชัย  พลแสน 
3 นางประเสริฐ  พุงไธสง เลขานุการสภาฯ ประเสริฐ  พุงไธสง 
๔ นายประยูร  เปยกไธสง ส.อบต. หมู 6 ประยูร  เปยกไธสง 
๕ นางก้ี  ประสาระเอ ส.อบต. หมู 9 ก้ี  ประสาระเอ 
๖ นายหนูพลอย  หมื่นฤทธิ ์ ส.อบต. หมู 8 หนูพลอย  หมื่นฤทธิ ์
๗ นางบุญเที่ยง  โพธิ์ใต ส.อบต. หมู 1 บุญเที่ยง  โพธิ์ใต 
๘ นายบุญจัน  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู 14 บุญจัน  สัมฤทธิ์ 
๙ นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู 12 มาโนช  เงินไธสง 

๑๐ นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง ส.อบต. หมู 4 บุญเรียง  แสงสุขสวาง 
๑๑ นายไกรสร  สีสิ่ว ส.อบต. หมู 10 ไกรสร  สีสิ่ว 
๑๒ นายสุรธรรม  สัมฤทธิ ์ ส.อบต. หมู 15 สุรธรรม  สัมฤทธิ ์
๑๓ นายสิงหสยาม  แยงไธสง ส.อบต. หมู 15 สิงหสยาม  แยงไธสง 
๑๔ นางบุญชวย  ผิ้วไธสง ส.อบต. หมู 7 บุญชวย  ผิ้วไธสง 
๑๕ นายหนกัูน  เม็งไธสง ส.อบต. หมู 10 หนูกัน  เม็งไธสง 
๑๖ นายเทวฤทธิ์  เม็งไธสง ส.อบต. หมู 2 เทวฤทธิ์  เม็งไธสง 
๑๗ นายกองแกว  ลำไธสง ส.อบต. หมู 6 กองแกว  ลำไธสง 
๑๘ นายวันดี  นาเจริญ ส.อบต. หมู 8 วันดี  นาเจริญ 
1๙ นายบุญชล  โยมไธสง ส.อบต. หมู 4 บุญชล  โยมไธสง 
๒๐ นายถนอม  แวนศิลา ส.อบต. หมู 14 ถนอม  แวนศิลา 
๒๑ นายออนสี  เจือสุข ส.อบต.  หมู ๓ ออนสี  เจือสุข 
๒๒ นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง ส.อบต. หมู 2 พิเชษฐ  ภูมิไธสง 
๒๓ นายอรชุลย  โพธิแสง ส.อบต. หมู 1 อรชุลย  โพธิแสง 
2๔ นายสัน  ทบลม ส.อบต. หมู 13 สัน  ทบลม 
๒๕ นางทรัพยสิน  เอ่ียมกลั่น ส.อบต. หมู 11 ทรัพยสิน  เอ่ียมกลั่น 

 
ผูไมมาประชมุ 

1 นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู ๕ ลากิจ 
 
 

/ผูเขารวม... 
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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 นายสวาสดิ์  ยาวไธสง เลขานุการ นายก อบต. สวาสดิ์  ยาวไธสง 
๔ น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง หัวหนาสำนักปลัด ยุพิน  แปลกไธสง 
๕ นายสมพร  กอหญากลาง ผอ.กองชาง สมพร  กอหญากลาง 
๖ นางอรามเรือง  ศิลปประกอบ ผอ.กองคลัง อรามเรือง  ศิลปประกอบ 
๗ น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง นักจัดการงานทั่วไป ปภาดา  ลุนไธสง 
๘ น.ส.ณัฏฐธิดา  มาสิงห ผอ.กองการศึกษา ณัฏฐธิดา  มาสิงห 
๙ น.ส.ธนวรรณ  สมุติรัมย ผูชวยนักวิเคราะหฯ ธนวรรณ  สมุติรัมย 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู ทั้งหมด จำนวน 26     คน 
  มาประชุม จำนวน 25     คน 
  ไมมาประชุม จำนวน 1     คน 
  ผูเขารวมประชุม จำนวน 9     คน 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

1.1 การโอน (ยาย) พนักงานสวนตำบล ไปดำรงตำแหนงท่ีสูงขึ้น 
นายชาญศักดิ์ ทุรันไธสง ตำแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล บานคู ยาย

ไปดำรงตำแหนงปลัดองคการบริหารสวนตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา มีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 

1.2 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 

เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 
จึงขอเชิญชวนทุกทานสวมเสื้อโทนฟาตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ และขอเชิญชวนทุกทาน
เขารวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ที่วาการอำเภอนาโพธิ์ 
กำหนดการเริ่มตั้งแตเวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ 89 รูป เวลา 08.30น. 
พิธีลงนามถวายพระพร  และเวลา 17.00 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พิธี
การชวงเชาแตงกายดวยชุดกากี  สวนพิธีการชวงเย็นแตงกายดวยชุดสภาพเสื้อโทนฟา 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามที่สภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูไดมีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ หองประชุมองคการ
บริหารสวนตำบลบานคู (ชั้น 2) ซึ่งทางฝายเลขานุการสภาฯ ไดแจกใหกับทานสมาชิก
สภาฯ ทุกทานทราบแลว 

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

ดังนั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูทานใดจะแกไขเพ่ิมเติมรายงาน
การประชุมสภาฯ ก็เปนอำนาจของสภาฯ แหงนี ้เปนผูแกไขเพ่ิมเติม ขอใหสมาชิกสภาฯ
ทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีขอความใดที่ยังไมสมบูรณหรือจะแกไข
เพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอตอที่ประชุมสภาฯ 

เมื่อที่ประชุมไมมีการเสนอแกไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม ผมจึงอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๗๔ ขอมติ
ที่ประชุมสภาฯ วาเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม ถาเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมขอใหทานสมาชิกสภาฯ โปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบาน
คู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 
ดังนี้ 

รับรองรายงานการประชุม 23   เสียง 
ไมรับรอง -    เสียง 
งดออกเสียง 2   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทูถาม 

 ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพจิารณาเสร็จแลว 

 ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเพื่อพจิารณา 

 5.1  พิจารณาโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เลขานุการสภา 
(นางประเสริฐ  พุงไธสง) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพ่ิมเติม หมวด 4 การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

ขอเชิญเจาหนาที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวการโอนงบประมาณตอที่
ประชุมสภาครับ 

 

/หัวหนาสำนัก... 
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หัวหนาสำนักปลัด 
(น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง) 

การโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10 จำนวน 
1 รายการ ดังนี ้

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุด
เจาะน้ำบาดาลเพ่ือแกปญหาภัยแลงโซนที่ 1 ใหกับหมูที่ 1,2,3,4,11 ในตำบลบานค ู
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย งบประมาณท่ีอนุมัติ 342,000 บาท งบประมาณกอน
โอน 342,000 บาท จำนวนเงินที่ โอน  270,000 บาท งบประมาณหลังโอน  
72,000 บาท 

โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบเงิน
อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ รายการอุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค งบประมาณที่อนุมัติ 0 บาท งบประมาณกอนโอน 0 บาท จำนวนเงินที่
โอน  270,000 บาท งบประมาณหลังโอน  270,000 บาท เนื่องจากไมไดตั้ ง
งบประมาณไวจึงไมเพียงพอตอรายจาย 

 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เห็นชอบ 23     เสียง  
ไมเห็นชอบ -     เสียง  
งดออกเสียง 2     เสียง 

 5.2 การพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตำบลบานคูเปนผูเสนอญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2564 

เชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลบานคู นำเสนอหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2564 ตอที่ประชุม 

นายก อบต.บานค ู
(นายบุญชวน  เม็นไธสง) 
 

ประมาณการรายจายท่ัวไปประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหาร
สวนตำบลบานคู ประมาณการรายจายทั้งสิ้น 42,868,000 บาท ขอใหหัวหนาสำนัก
ปลัดและหัวหนาสวนแตละสวนเปนผูนำเสนอรายละเอียดประมาณการครับ 

หัวหนาสำนักปลัด 
(น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการ
บริหารสวนตำบลบานค ูประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 42,868,000 บาท จายจาก
รายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี ้

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานท่ัวไป รวม     14,137,730  บาท 
  งบบุคลากร รวม       10,757,400   บาท 
  เงนิเดือน (ฝายการเมือง) รวม       3,505,680   บาท 
     เงินเดือน นายก/รองนายก จำนวน          584,640   บาท 
     เงินคาตอบแทนประจำตำแหนง นายก/รองนายก จำนวน            42,120   บาท 
     เงินคาตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก จำนวน            42,120   บาท 
     เงินคาตอบแทนเลขานกุารนายก จำนวน            86,400   บาท 
     เงินคาตอบแทนสมาชกิสภาฯ จำนวน       2,750,400   บาท 

 
/เงินเดือน... 
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  เงนิเดือน (ฝายประจำ) รวม       7,251,720   บาท 
     เงินเดือนพนักงาน จำนวน       5,530,680   บาท 
     เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จำนวน            84,000   บาท 
     เงินประจำตำแหนง จำนวน          210,000   บาท 
     คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน       1,353,120   บาท 
     เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จำนวน            73,920   บาท 
  งบดำเนินงาน รวม       3,193,530   บาท 
  คาตอบแทน รวม          450,530   บาท 
     คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอันเปนประโยชนฯ จำนวน          107,530   บาท 
     คาเบี้ยประชุม จำนวน            20,000   บาท 
     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน            20,000   บาท 
     คาเชาบาน จำนวน          288,000   บาท 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน            15,000   บาท 
  คาใชสอย รวม       1,793,000   บาท 
     รายจายเพ่ือใหมาซึ่งบริการ จำนวน          668,000   บาท 
     รายจายเก่ียวกบัการรับรองและพิธกีาร จำนวน            15,000   บาท 
     รายจายเก่ียวเนือ่งกับการปฏบิัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 
     1. คาใชจายในการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน          400,000   บาท 
     2. คาใชจายในการดำเนินโครงการ Big Cleaning Day                     จำนวน            10,000   บาท 
    3. คาใชจายโครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ               จำนวน          240,000   บาท 
     4. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ(สำนักปลดั) จำนวน          180,000   บาท 
     5. โครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ์                                         จำนวน           30,000   บาท 
     6. โครงการฝกอบรมสมัมนา คุณธรรมจริยธรรม สำหรบัขาราชการ จำนวน            10,000   บาท 
        พนกังานและลกูจาง อบต.บานค ู  
     7. โครงการรณรงคการคัดแยกขยะในครัวเรือน(แยกกอนทิ้ง)               จำนวน           30,000   บาท 
     8. โครงการสงเสริมพัฒนาประชาธปิไตยและการเลือกตั้ง                   จำนวน           10,000   บาท 
     9. คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน          200,000   บาท 
  คาวัสด ุ รวม          500,000   บาท 
     วัสดุสำนักงาน จำนวน            80,000   บาท 
     วัสดุงานบานงานครัว จำนวน            50,000   บาท 
     วัสดุกอสราง จำนวน            20,000   บาท 
     วัสดุยานพาหนะและขนสง จำนวน            40,000   บาท 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน          200,000   บาท 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร จำนวน            20,000   บาท 
     วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน            70,000   บาท 
     วัสดุอื่น จำนวน            20,000   บาท 
  คาสาธารณูปโภค รวม          450,000   บาท 
     คาไฟฟา จำนวน          300,000   บาท 
     คาน้ำประปาคานำ้บาดาล จำนวน            25,000   บาท 
     คาบริการโทรศพัท จำนวน            20,000   บาท 
     คาบริการไปรษณีย จำนวน              5,000   บาท 
     คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน          100,000   บาท 
  งบลงทุน รวม          121,800   บาท 
  คาครุภัณฑ รวม           121,800   บาท 
     ตูล้ินชักแฟมแขวน 4 ลิ้นชัก จำนวน               5,000   บาท 
     เครื่องพนหมอกควัน จำนวน             59,000   บาท 
     เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จำนวน             30,300   บาท 
     เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน               5,000   บาท 
     เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนกังาน จำนวน             17,000   บาท 
     เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 1kVA จำนวน               5,500   บาท 

  
 

/งบเงินอุดหนุน... 
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หัวหนาสำนักปลัด 
(น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผอ.กองการศึกษา 
(น.ส.ณัฏฐธิดา มาสิงห) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  งบเงินอุดหนุน รวม       65,000   บาท 
     อุดหนุนสวนราชการในการจัดงานขึน้เขาพนมรุง ประจำป 2563 จำนวน        10,000   บาท 
     อุดหนุนสำนักงานเหลากาชาดจังหวดับุรีรัมย จำนวน        10,000   บาท 
     อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จำนวน        20,000   บาท 
     อุดหนุนศูนยปฏบิัติการชวยเหลือประชาชน จำนวน        25,000   บาท 

งานบริหารงานคลงั รวม  365,300  บาท 
  งบดำเนินงาน รวม     339,000   บาท 
  คาตอบแทน รวม      151,000   บาท 
     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน        10,000   บาท 
     คาเชาบาน จำนวน      126,000   บาท 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน        15,000   บาท 
  คาใชสอย รวม        88,000   บาท 
     คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จำนวน        58,000   บาท 
     คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน        30,000   บาท 
  คาวัสด ุ รวม      100,000   บาท 
     วัสดุสำนักงาน จำนวน        60,000   บาท 
     วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน        40,000   บาท 
  งบลงทุน รวม       26,300   บาท 
  คาครุภัณฑ  
     ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 หลัง จำนวน       22,000   บาท 
     คาครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน         4,300   บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคภีัย                           รวม     370,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม   370,000   บาท 
  คาใชสอย รวม    340,000   บาท 
  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
  1.คาใชจายโครงการสงเคราะหผูประสบภัยทางธรรมชาติตำบลบานค ู จำนวน      20,000   บาท 
  2.คาใชจายในการดำเนินงานโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสำคัญ จำนวน      70,000   บาท 
  3.คาใชจายในการดำเนินงานโครงการอาสากูชพี อบต.บานค ู จำนวน      20,000   บาท 
  4.โครงการดำเนินงานระบบการแพทยฉุกเฉิน หนวยกูชพี-กูภยั จำนวน    120,000   บาท 
  5.โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จำนวน      10,000   บาท 
  6.โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกนัภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จำนวน    100,000   บาท 
  คาวัสด ุ รวม      30,000   บาท 
     วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จำนวน       30,000  บาท 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม   7,900,625  บาท 
  งบบุคลากร รวม     3,339,360   บาท 
  เงนิเดือน (ฝายประจำ) รวม     3,339,360   บาท 
     เงินเดือนพนักงาน จำนวน     2,070,720   บาท 
     เงินประจำตำแหนง จำนวน          42,000   บาท 
     เงินวิทยฐานะ จำนวน        168,000   บาท 
     คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน     1,010,640   บาท 
     เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จำนวน          48,000   บาท 
  งบดำเนินงาน รวม   2,544,265    บาท 
  คาตอบแทน รวม          71,000   บาท 
     คาเชาบาน จำนวน          36,000   บาท 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน          35,000   บาท 
  คาใชสอย รวม     1,317,950   บาท 
     รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน        324,000   บาท 

 
/รายจายเก่ียวเนื่อง... 
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หัวหนาสำนักปลัด 
(น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     รายจายเก่ียวเนือ่งกับการปฏบิัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
     1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จำนวน         60,000   บาท 
     2.คาใชจายในการพัฒนาครผููดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน         45,000   บาท 
     3.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริการสถานศกึษา(คาหนังสือเรยีน)       จำนวน          23,000   บาท 
     4.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศกึษา(คากิจกรรม             จำนวน          49,450   บาท 
        พัฒนาผูเรยีน)  
     5.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศกึษา(คาเครื่องแบบ          จำนวน          34,500   บาท 
        นกัเรียน)  
     6.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศกึษา(คาอุปกรณ             จำนวน          23,000   บาท 
        การเรียน)  
     7.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริการการศึกษา(คาจัดการเรียน           จำนวน        195,500   บาท 
        การสอน)  
     8.โครงการอาหารกลางวันศนูยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานคู จำนวน        563,500   บาท 
  คาวัสด ุ รวม     1,155,315   บาท 
     วัสดุสำนักงาน จำนวน          20,000   บาท 
     วัสดุงานบานงานครัว จำนวน          20,000   บาท 
     คาอาหารเสริม(นม) จำนวน     1,101,815   บาท 
     คาวัสดุคอมพิวเตอร จำนวน          13,500   บาท 
  งบลงทุน รวม        177,000   บาท 
  คาครุภัณฑ รวม          17,000   บาท 
     เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนกังาน จำนวน          17,000   บาท 
  คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม        160,000   บาท 
     โครงการปกูระเบื้องบริเวณโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. จำนวน        160,000   บาท 
     บานค ู  
  งบเงินอุดหนุน รวม     1,840,000   บาท 
     เงินอุดหนุนสวนราชการ จำนวน     1,840,000   บาท 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม    570,000  บาท 
  งบดำเนินงาน รวม       270,000   บาท 
  คาวัสด ุ รวม        270,000   บาท 
     วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จำนวน        270,000   บาท 
  งบเงนิอุดหนุน รวม       300,000   บาท 
  เงนิอุดหนุน รวม        300,000   บาท 
     เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข จำนวน        300,000   บาท 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม      60,000  บาท 
  งบดำเนินงาน รวม         60,000   บาท 
  คาใชสอย รวม          60,000   บาท 
     โครงการปองกันและระงบัโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

     (โควิด-19) 

จำนวน          20,000   บาท 

     โครงการสตัวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จำนวน          40,000   บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  รวม   165,000   บาท 
  งบดำเนินงาน รวม       165,000   บาท 
  คาใชสอย รวม        165,000   บาท 
  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
  1. โครงการฝกอบรมสงเสริมความเขมแข็งในครอบครัวและชุมชน จำนวน         10,000   บาท 
  2. โครงการพ ฒนาและสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ จำนวน         10,000   บาท 
  3. โครงการรดน้ำขอพรผูสงูอายแุละรวมกิจกรรมวันผูสงูอายแุหงชาต ิ จำนวน         95,000   บาท 
  4. โครงการสนับสนุนและสงเสริมอบรมใหความรูเรื่องบทบาทหนาที ่ จำนวน         10,000   บาท 
      สตรีตอสังคมไทย  
 /5. โครงการ... 
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ผอ.กองชาง 
(นายสมพร กอหญากลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5. โครงการอบรมสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน         10,000   บาท 
  6. โครงการสนับสนุนและสงเสริมฝกอบรมอาชีพใหกบัประชาชน จำนวน         10,000   บาท 
      ในเขตพื้นที่ตำบลบานค ู  
  7 .โครงการสนับสนุนและสงเสริมสินคา OTOP ตอยอดนวัตกรรม 
      ใหกลุมอาชพีตางๆ และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบานค ู

จำนวน         10,000   บาท 

  8. โครงการสนับสนุนและสงเสริมการออกกำลังกายและการกีฬา 
      ใหกับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบานค ู

จำนวน       10,000   บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน รวม   1,858,940  บาท 
  งบบุคลากร รวม      1,244,940   บาท 
  เงนิเดือน (ฝายประจำ) รวม       1,244,940   บาท 
     เงินเดือนพนักงาน จำนวน          855,720   บาท 
     เงินประจำตำแหนง จำนวน            42,000   บาท 
     คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน          342,840   บาท 
     เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จำนวน              4,380   บาท 
  งบดำเนินงาน รวม         582,000   บาท 
  คาตอบแทน รวม          352,000   บาท 
     คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอันเปนประโยชนฯ จำนวน          270,000   บาท 
     คาเชาบาน จำนวน            72,000   บาท 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน            10,000   บาท 
  คาใชสอย รวม         120,000   บาท 
     คาตอบแทนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน           30,000   บาท 
  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
     คาใชจายโครงการจัดทำผังเมือง จำนวน           10,000   บาท 
     คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จำนวน           70,000   บาท 
     คาใชจายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน           10,000   บาท 
  คาวัสด ุ รวม          110,000   บาท 
     วัสดุสำนักงาน จำนวน           25,000   บาท 
     วัสดุกอสราง จำนวน           25,000   บาท 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร จำนวน           25,000   บาท 
     วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน           25,000   บาท 
     วัสดุอื่น จำนวน           10,000   บาท 
  งบลงทุน รวม          32,000   บาท 
  คาครุภัณฑ รวม            32,000   บาท 
     ตูกระจกบานเลื่อน 2 บาน จำนวน           10,000   บาท 
     เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที ่1 จำนวน           22,000   บาท 

งานไฟฟาถนน รวม     110,000  บาท 
  งบดำเนินงาน รวม         110,000   บาท 
  คาใชสอย รวม           10,000   บาท 
     คาจางสำรวจขยายเขตไฟฟา ติดตั้งโคมไฟฟา จำนวน           10,000   บาท 
  คาวัสด ุ รวม          100,000   บาท 
     คาวัสดุไฟฟาและวิทย ุ จำนวน         100,000   บาท 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งชุมชน รวม     160,000  บาท 
  งบดำเนินงาน รวม       160,000   บาท 
  คาใชสอย รวม        160,000   บาท 
     รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
     1. คาใชจายการสำรวจรังวัดที่สาธารณประโยชน จำนวน          30,000   บาท 
     2. คาใชจายในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมแผน จำนวน          30,000   บาท 
     3. โครงการอบรมจิตอาสาภยัพิบัต ิ จำนวน        100,000   บาท 

/ผอ.กองการศึกษา... 
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ผอ.กองการศึกษา 
(น.ส.ณัฏฐธิดา มาสิงห) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผอ.กองชาง 
(นายสมพร กอหญากลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนาสำนักปลัด 
(น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง) 
 
 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม      70,000  บาท 
  งบดำเนินงาน รวม         70,000   บาท 
  คาใชสอย รวม          70,000   บาท 
     รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
     1. คาใชจายในการจัดทำโครงการสงเสริมการเรียนรูนอกชั้นเรยีน จำนวน          35,000   บาท 
     2. คาใชจายในการจัดงานวันเดก็แหงชาต ิ จำนวน          35,000   บาท 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม    230,000  บาท 
  งบดำเนินงาน รวม       110,000   บาท 
  คาใชสอย รวม        110,000   บาท 
     รายจายเก่ียวกบัการรับรองและพิธกีาร จำนวน          20,000   บาท 
     รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
     1. คาใชจายในการจัดงานโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จำนวน         90,000   บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม       120,000   บาท 
     เงินอุดหนุนจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ และการจัดงานรัฐพิธ ี จำนวน          20,000   บาท 
     เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ ์ประจำป 2564 จำนวน        100,000   บาท 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน รวม   1,712,000  บาท 
  งบลงทุน รวม      1,712,000   บาท 
  คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม       1,712,000   บาท 
  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
  1. โครงการกอสรางคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานคู หมูที่ 14 จำนวน           67,000   บาท 
  2. โครงการกอสรางคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานคู หมูที่ 6 จำนวน         100,000   บาท 
  3. โครงการกอสรางคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานโคกพงาด หมูที่ 9      จำนวน            45,000  บาท 
  4. โครงการกอสรางคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานดอนกลาง หมูที่ 7 จำนวน         100,000   บาท 
  5. โครงการกอสรางคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานทุงบอ หมูที ่2 จำนวน         100,000   บาท 
  6. โครงการกอสรางคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานโนนตะครอ หมูที ่12 จำนวน         100,000   บาท 
  7. โครงการกอสรางคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานบง หมูที่ 4 จำนวน         100,000   บาท 
  8. โครงการกอสรางคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานหนองจาน หมูที่ 10 จำนวน         100,000   บาท 
  9. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก บาน
โคกเมฆ หมูที่ 11 

จำนวน           80,000   บาท 

  10. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บานโสกดินแดง หมูที่ 8 จำนวน           80,000   บาท 
  11. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก 
บานเกาโก หมูที ่3 

จำนวน           80,000   บาท 

  12. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก 
บานโนนสะอาด หมูที ่13 

จำนวน           80,000   บาท 

  13. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก 
บานหนองผักบุง หมูที่ 15 

จำนวน           80,000   บาท 

  14. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก 
บานหนองลุมพุก หมูที่ 1 

จำนวน           80,000   บาท 

  15. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก 
บานหนองแอ หมูที่ 5 

จำนวน           80,000   บาท 

  คาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสราง  
  1. โครงการกอสรางรั้วรอบบรเิวณสำนักงาน อบต.บานค ู จำนวน         440,000   บาท 

แผนงานการเกษตร 
งานสงเสริมการเกษตร รวม       20,000  บาท 
  งบดำเนินงาน รวม          20,000   บาท 
  คาใชสอย รวม           20,000   บาท 

 

/รายจายเก่ียวเนื่อง... 
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หัวหนาสำนักปลัด 
(น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง) 

  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
  1. โครงการฝกอบรมการทำเกษตรที่ดแีละเหมาะสมเพ่ือเพิ่มคุณภาพการผลิต จำนวน      10,000   บาท 
  2. โครงการอบรมทำปุยหมักและปุยหมักชีวภาพเพื่อผลผลิตทางการเกษตร จำนวน      10,000   บาท 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง รวม    15,138,405  บาท 
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน               135,645   บาท 
     เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอื่น จำนวน              110,000   บาท 
     เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ จำนวน         10,596,000   บาท 
     เบ้ียยังชีพผูพิการ จำนวน           3,840,000   บาท 
     เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จำนวน                30,000   บาท 
     สำรองจาย จำนวน              200,000   บาท 
     เงินชวยพิเศษ จำนวน                30,000   บาท 
     เงินสมทบกองทุนบำเหนจ็บำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จำนวน              196,760   บาท  

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามที่ทานฝายบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานคูไดชี้แจงรายละเอียดของ
งบประมาณเสร็จเรียบรอยแลวนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติ วาระ
ที่หนึ่ง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับ
หลักการแหงขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคที่จะอภิปราย   
หามไมใหลงมติกอนที่สมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว 

ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปราย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ขอ ๖๕ วรรคแรก ถาไมมี
ผูใดจะอภิปรายตอไปใหถือวาเปนการปดอภิปราย ...ฯลฯ 

วรรคสอง เมื่อปดอภิปรายแลวใหประธานสภาทองถ่ินเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ
ดังนั้นจึงขอปดการอภิปราย และตอไปเปนการขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๑ ข้ันรับ

หลักการ ซึ่งตอนนี้มีจำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู อยูในหอง
ประชุมตอนนี้  จำนวน 25 ทาน ถือวาครบองคประชุม และเมื่อครบองคประชุม ผมจึง
ขอมตทิี่ประชุมสภาฯแหงนี้ สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควรรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมีติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

รับหลักการ      จำนวน  23  เสียง 
ไมรับหลักการ   จำนวน    -   เสียง 
งดออกเสียง      จำนวน    2  เสียง 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ขณะนี้  เวลา 12.00 น. ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
- เห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  จำนวน   23   เสียง 
- งดออกเสยีง  จำนวน   2   เสียง 

 /เมื่อสภาองคการ... 
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 เมื่อสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบป ระมาณ รายจ าย  ป ระจำป งบประมาณ  พ .ศ .2564 และตามระเบี ยบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๔๕ วรรค
สาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และ
ในการพิจารณาวาระที่สอง ใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว ไมนอยกวายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น ดังนั้น
กระบวนการขั้นตอนตอไปคือการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 5.3  การแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

๑)  จำนวนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป 
พ.ศ. 2564 

การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ. 2564 ตามที่สภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูไดมีมติรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2564 ในวาระที่หนึ่งแลวนั้น  

เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ขอ ๑๐๕ จะตองมีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ขอ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวน
ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

กระผมขอใหสมาชิกเสนอวาเห็นควรใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ ประกอบดวย
สมาชิกสภาทองถ่ินจำนวนกี่คน ขอใหเสนอได 

ส.อบต. หมู 1 
(นายอรชุลย  โพธิแสง) 

ขอเสนอวาเห็นควรใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน
จำนวน  5  คน 

ผูรับรอง  ๑. นายไกรสร  สีสิ่ว      ส.อบต.  หมู 10 
             ๒. นางก้ี  ประสาระเอ   ส.อบต.  หมู 9 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

กระผมขอมติท่ีประชุมวา คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ. 2564 ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่นจำนวน  5  คน โปรด
ยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ เห็นชอบ 23   เสียง 
ไมเห็นชอบ -   เสียง 
งดออกเสียง 2   เสียง 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

กระผมขอประกาศวา คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินจำนวน  5  คน 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

2) การเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินที่จะเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ขอ ๑๐๗ ภายใตขอบังคับ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน ในกรณีที่สมาชิกสภา
ทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีที่
ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง  

การเสนอชื่อใหเสนอไดไมจำกัดจำนวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน 

ตอไปเปนการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอใหทานสมาชิก
สภา นำเสนอได พรอมกับผูรับรองอยางนอย ๒ ทาน โดยจะใหเสนอคณะกรรมการแปร
ญัตติทีละคน เริ่มจากคณะกรรมการแปรญัตต ิคนที ่๑ 

ส.อบต. หมู 4 
(นายบุญชล  โยมไธสง) 

เสนอ  นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง  ส.อบต. หมู ๔ เปนคณะกรรมการ คนที่ 1 
ผูรับรอง  ๑. นางบุญชวย  ผิว้ไธสง      ส.อบต.  หมู 7 
            ๒. นายเทวฤทธิ์  เม็งไธสง     ส.อบต.  หมู 2 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกสภาฯทานใดประสงคท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่ตนเห็นควรใหเปน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที ่๑ อีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

จึงถือวาที่ประชุมใหความเห็นชอบ นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนท่ี ๑  

ตอไปใหท านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ ตน เห็นควรให เปน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่๒ พรอมผูรับรองอยางนอย ๒ ทาน 

ส.อบต. หมู ๑ 
(นายอรชุลย  โพธิแสง) 

เสนอ  นายมาโนช เงินไธสง   ส.อบต. หมู 12 เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
ผูรับรอง  ๑. นายสัน  ทบลม               ส.อบต.  หมู 13 
            ๒. นางทรัพยสิน  เอ่ียมกลั่น    ส.อบต.  หมู 11 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกสภาฯทานใดประสงคท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่ตนเห็นควรใหเปน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที ่2 อีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

จึงถือวาที่ประชุมใหความเห็นชอบ นายมาโนช เงินไธสง เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที ่2 

ตอไปใหท านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ ตนเห็ นควรให เป น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่3 พรอมผูรับรองอยางนอย ๒ ทาน 

 
/ส.อบต... 
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ส.อบต. หมู 8 
(นายวันดี  นาเจริญ) 

เสนอ  นายประยูร เปยกไธสง   ส.อบต. หมู 6 เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่3 
ผูรับรอง  ๑. นายกองแกว  ลำไธสง       ส.อบต.  หมู 6 
            ๒. นายหนูพลอย  หมื่นฤทธิ ์   ส.อบต.  หมู 8 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกสภาฯทานใดประสงคท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่ตนเห็นควรใหเปน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที ่3 อีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

จึงถือวาที่ประชุมใหความเห็นชอบ นายประยรู เปยกไธสง เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที ่3 

ตอไปใหท านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ ตน เห็นควรให เปน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่4 พรอมผูรับรองอยางนอย ๒ ทาน 

ส.อบต. หมู 10 
(นายไกรสร  สีสิ่ว) 

เสนอ  นายหนูกัน  เม็งไธสง   ส.อบต. หมู 10 เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่4 
ผูรับรอง  ๑. นายสุรธรรม  สัมฤทธิ ์     ส.อบต.  หมู 15 
            ๒. นายสิงหสยาม  แยงไธสง  ส.อบต.  หมู 15 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกสภาฯทานใดประสงคท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่ตนเห็นควรใหเปน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที ่4 อีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

จึงถือวาท่ีประชุมใหความเห็นชอบ นายหนูกัน  เม็งไธสง เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที ่4 

ตอไปใหท านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ ตน เห็นควรให เปน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่5 พรอมผูรับรองอยางนอย ๒ ทาน 

ส.อบต. หมู 1 
(นางบุญเที่ยง  โพธิ์ใต) 

เสนอ นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง ส.อบต. หมู 2 เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 
ผูรับรอง  ๑. นายถนอม  แวนศิลา   ส.อบต.  หมู 14 
            ๒. นางก้ี  ประสาระเอ     ส.อบต.  หมู 9 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกสภาฯทานใดประสงคท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่ตนเห็นควรใหเปน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที ่5 อีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

จึงถือวาที่ประชุมใหความเห็นชอบ นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที ่5 

เลขานุการสภา 
(นางประเสริฐ  พุงไธสง) 

สรุปมติที่ประชุมเห็นควรแตงตั้งสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 คน  
ตามลำดับ ดังนี ้

  

/1. นายบุญเรียง... 
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 ๑. นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง ส.อบต. หมู ๔     
๒. นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู 12 
๓. นายประยูร  เปยกไธสง ส.อบต. หมู ๖     
๔. นายหนูกัน  เม็งไธสง ส.อบต. หมู ๑๐     
๕. นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง       ส.อบต. หมู 2 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 
 
 

3) การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เมื่อเราไดคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครบแลว ตอไปผมจะทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
เพ่ือใหคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือทำหนาที่พิจารณาคำแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ดังนั้น ผมขอแจงใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู ผูที่ประสงค
จะเสนอคำแปรญัตติ สามารถยื่นคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติไดตั้งแตวันที่ 
4 – 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลบานค ู

โดยการเสนอคำแปรญัตตินั้นใหยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ 59 การแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณจะกระทำไดเฉพาะการขอลดรายจาย หรือการขอลดจำนวนเงินที่ขอ
อนุญาตจาย และตองมีจำนวนสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ คือ
มีผูรับรองจำนวนสองคน 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

 5.4 การนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เลขานุการสภา 
(นางประเสริฐ  พุงไธสง) 

ตอไปเปนการนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ 109 การนัดประชุมและเปดประชุม
คณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรก ใหเปนหนาที่ของเลขานุการสภาทองถ่ิน ดังนั้น ขอ
นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติดังนี ้

 1. นัดประชุมครั้งที่ 1 เพ่ือคัดเลือกประธานและเลขานุการกรรมการแปรญัตติ ใน
วันจันทรที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบลบานค ู(ชั้น ๒) 

2. นัดประชุมครั้งที่ 2 เพื่อแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ ในวันจันทรที่ 10 สิงหาคม 
2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลบานคู (ชั้น ๒) แลว
รายงานผลการประชุมแปรญัตติใหประธานสภาฯ เพ่ือจัดสงผลการแปรญัตติใหสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู ไดรับทราบลวงหนากอนวันประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลบานค ู

/ที่ประชุม... 



 - 15 -

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ดวยวันนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู ไมมาประชุมเพียง 1 ทาน 
จึงขอนัดวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๒ 
ประจำป 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เพ่ือพิจารณา
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่สอง ข้ัน
อภิปราย และใหเลขานุการทำหนังสือแจงผูที่ไมมาประชุมในวันนี้ดวย 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอื่นๆ 

นายก อบต.บานค ู
(นายบุญชวน  เม็นไธสง) 

ขอนำเสนอวาระอื่นๆ ดังนี ้
1)  ฝากใหสมาชิกสภาชวยประชาสัมพันธใหบานที่มีเด็กแรกเกิดมาขึ้นทะเบียน

เพ่ือรับสิทธิ์รับเงินชวยเหลือเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท 
2)  ปญหาการจายเบี้ยยังชีพ บางหมูบานตองการใหโอนเขาบัญชี บางหมูบาน

ตองการรับเงินสด จึงเกิดปญหาการจายที่ไมเปนระบบเดียวกัน ซึ่งกำหนดการจายเบี้ย
ยังชีพประมาณ วันที่ 9-10 ของเดือน 

3)  กรณีผูที่ไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการ จะไดรับเงินชวยเหลือพิเศษจากรัฐบาล 
1,000 บาท ซึ่งเจาหนาที่ไดดำเนินการจายเงนิเรียบรอยแลว สวนผูที่รายชื่อตกหลนให
เขามาติดตอสอบถามกับทางพัฒนาชุมชน 

4)  ฝากประชาสัมพันธใหผูที่มีอายุจะครบ 60 ป มาขึ้นทะเบียนเพ่ือรับเงินเบี้ยยัง
ชีพคนชรา 

5)  การโอน(ยาย) ปลัด อบต.บานคู นางพยุง ศลาประโคน ตำแหนง ปลัด อบต.
บานคู โอน(ยาย) ไปดำรงตำแหนงปลัดเทศบาลหวยแถลง อำเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา มีผลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 

6)  ปจจุบัน นางสาวยุพิน แปลกไธสง ตำแหนง หัวหนาสำนักปลัด รักษาราชการ
แทน ปลัด อบต.บานค ู

7)  อำเภอนาโพธิ์แจงวาจะดำเนินการจัดงานไหมอีกครั้งประมาณเดือนกันยายน 
2563 

8)  หากสมาชิกสภาทานใดมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท กรุณาแจง
หมายเลขใหมไวกับเจาหนาที่ดวย 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

สำหรับระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูหรือ
คณะผูบริหาร จะนำเสนอในที่ประชุมสภาขอเชิญได 

ที่ประชุม - ไมมี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ในเมื่อที่ประชุมสภาฯ ไมมีผูประสงคที่จะเสนอหรือสอบถามอีก ผมขอปดการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตาบลบานคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำป 
2563 และขอขอบคุณทุกทานที่ ไดสละเวลามารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
ขอขอบคุณครับ 

 

/เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา   1๓.๐0  น. 
 

(ลงชื่อ)                          ผูจดรายงานการประชุม 
 ( นางประเสริฐ  พุงไธสง )   
 เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตำบลบานค ู

 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

สมาชิกสภาตำบล 

 

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

สมาชิกสภาตำบล 

 

........................................... 
( นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง ) 

สมาชิกสภาตำบล 
(ลงชื่อ)        
 ( นายสมหวัง  บรรหาร ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู 

 


