
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู 
สมัยสามัญสมัยที่  ๓  ครั้งท่ี  1/2564 

วันจันทรที่  2  สิงหาคม  2564 
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 นายสัน  ทบลม ส.อบต. หมู 13 สัน  ทบลม 
๕ นายบุญจัน  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู 14 บุญจัน  สัมฤทธิ์ 
๖ นายเทวฤทธิ์  เม็งไธสง ส.อบต. หมู 2 เทวฤทธิ์  เม็งไธสง 
๗ นายออนสี  เจือสุข ส.อบต.  หมู ๓ ออนสี  เจือสุข 
๘ นายสิงหสยาม  แยงไธสง ส.อบต. หมู 15 สิงหสยาม  แยงไธสง 
๙ นางก้ี  ประสาระเอ ส.อบต. หมู 9 ก้ี  ประสาระเอ 

๑๐ นายอรชุลย  โพธิแสง ส.อบต. หมู 1 อรชุลย  โพธิแสง 
๑๑ นายหนพูลอย  หม่ืนฤทธิ ์ ส.อบต. หมู 8 หนูพลอย  หมื่นฤทธิ ์
๑๒ นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู ๕ พชร  แอบไธสง 
๑๓ นายวันดี  นาเจริญ ส.อบต. หมู 8 วันดี  นาเจริญ 
๑๔ นายประยูร  เปยกไธสง ส.อบต. หมู 6 ประยูร  เปยกไธสง 
๑๕ นางบุญเที่ยง  โพธิ์ใต ส.อบต. หมู 1 บุญเทีย่ง  โพธิ์ใต 
๑๖ นายถนอม  แวนศิลา ส.อบต. หมู 14 ถนอม  แวนศิลา 
๑๗ นางบุญชวย  ผิ้วไธสง ส.อบต. หมู 7 บุญชวย  ผิ้วไธสง 
๑๘ นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง ส.อบต. หมู 2 พิเชษฐ  ภูมิไธสง 
1๙ นางทรัพยสิน  เอ่ียมกลั่น ส.อบต. หมู 11 ทรัพยสิน  เอ่ียมกลั่น 
๒๐ นายบุญชล  โยมไธสง ส.อบต. หมู 4 บุญชล  โยมไธสง 
๒๑ นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง ส.อบต. หมู 4 บุญเรียง  แสงสุขสวาง 
๒๒ นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู 12 มาโนช  เงินไธสง 
๒๓ นายกองแกว  ลำไธสง ส.อบต. หมู 6 กองแกว  ลำไธสง 

 
ผูไมมาประชมุ 
 -  ไมม ี - 

 
 
 
 

/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 นายสมพงษ  เนียมไธสง รองนายก อบต. สมพงษ  เนียมไธสง 
๔ นายสวาสดิ์  ยาวไธสง เลขานุการ นายก อบต. สวาสดิ์  ยาวไธสง 
๕ นายเวท  ปดตังถาเน รองปลัด อบต. เวท  ปดตังถาเน 
๖ น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง หัวหนาสำนักปลัด ยุพิน  แปลกไธสง 
๗ นางอรามเรือง  ศิลปประกอบ ผอ.กองคลัง อรามเรือง  ศิลปประกอบ 
๘ นายสมพร  กอหญากลาง ผอ.กองชาง สมพร  กอหญากลาง 
๙ น.ส.ณัฏฐธิดา  มาสงิห ผอ.กองการศึกษา ณัฏฐธิดา  มาสิงห 

10 น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง นักจัดการงานทั่วไป ปภาดา  ลุนไธสง 
11 น.ส.มัสริญญา  ศิริวัฒน ผูชวยนักวิชาการศึกษา มัสริญญา  ศิริวัฒน 
12 น.ส.ธนวรรณ  สมุติรัมย ผูชวยนักวิเคราะหฯ ธนวรรณ  สมุติรัมย 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 

 สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตำบลบานคู ทั้งหมด จำนวน 23     คน 
  มาประชุม จำนวน 23     คน 
  ไมมาประชุม จำนวน -     คน 
  ผูเขารวมประชุม จำนวน 12     คน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

1.1 พนักงานสวนตำบลยายมาดำรงตำแหนง 
นายสมพร ปดตาระเต  ตำแหนง นิติกรชำนาญการ ยายมาจากเทศบาลตำบล

ถาวร  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 
1.2 แนะนำพนักงานใหม 
นางสาวมัสริญญา ศิริวัฒน  ตำแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานอยูที่กอง

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิลำเนาอยูท่ีบานนางแพง ตำบลบานดู อำเภอ   
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันองัคารที่ 15 มิถุนายน 2564 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามที่สภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูไดมีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุมองคการ
บริหารสวนตำบลบานคู (ชั้น 2) ซึ่งทางฝายเลขานุการสภาฯ ไดแจกใหกับทานสมาชิก
สภาฯ ทุกทานทราบแลว 

/อาศัยอำนาจ... 
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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 
 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล 
บานคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 15 มิถุนายน 2564 
ดังนี้ 

รับรองรายงานการประชุม 22   เสียง 
ไมรับรอง -    เสียง 
งดออกเสียง 1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทูถาม 

 ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพจิารณาเสร็จแลว 

 ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเพื่อพจิารณา 

 5.1 การพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตำบลบานคูเปนผูเสนอญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2565 

เชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลบานคู นำเสนอหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565 ตอที่ประชุม 

นายก อบต.บานค ู
(นายบุญชวน  เม็นไธสง) 
 

ประมาณการรายรับประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวน
ตำบลบานคู ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 42,993,000 บาท แยกเปน 

รายไดจัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร รวม 103,000  บาท 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 50,000  บาท 
ภาษีบำรุงทองที ่ จำนวน 20,000  บาท 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสราง จำนวน 30,000  บาท 
ภาษีปาย จำนวน 3,000  บาท 

/รายไดจัดแก็บ... 
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รายไดจัดเก็บเอง (ตอ) 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 13,600  บาท 

คาธรรมเนียมอนุญาตการขายสุรา จำนวน 1,600  บาท 
คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรอืสิ่งปฏิกูล จำนวน 8,000  บาท 
คาปรับการผิดสัญญา จำนวน 4,000  บาท 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 287,500  บาท 
ดอกเบี้ย จำนวน 146,000  บาท 
รายไดจากทรัพยสินอ่ืนๆ จำนวน 141,500  บาท 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 215,000  บาท 
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จำนวน 192,000  บาท 
รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จำนวน 23,000  บาท 

หมวดรายไดจากทุน รวม 3,900  บาท 
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จำนวน 3,900  บาท 

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หมวดภาษจีัดสรร รวม 18,020,000  บาท 

ภาษีรถยนต จำนวน 342,000  บาท 
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ จำนวน 9,100,000  บาท 
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ จำนวน 2,600,000  บาท 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 46,000  บาท 
ภาษีสรรพสามิต จำนวน 5,080,000  บาท 
คาภาคหลวงแร จำนวน 56,000  บาท 
คาภาคหลวงปโตรเลียม จำนวน 46,000  บาท 
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

จำนวน 750,000  บาท 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 24,350,000  บาท 

เงนิอุดหนุนทั่วไป จำนวน 24,350,000  บาท 
 

ประมาณการรายจายท่ัวไปประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหาร
สวนตำบลบานคู ประมาณการรายจายทั้งสิ้น 42,993,000 บาท ขอใหหัวหนาสำนัก
ปลัดและหัวหนาสวนแตละสวนเปนผูนำเสนอรายละเอียดประมาณการครับ 

 

หัวหนาสำนักปลัด 
(น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการ
บริหารสวนตำบลบานค ูประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 42,993,000 บาท จายจาก
รายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี ้

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง รวม    14,505,909  บาท 
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน               153,787   บาท 
     เงินสนบัสนุนงบประมาณรายจายกจิการโครงการอื่น จำนวน              110,000   บาท 
     เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ จำนวน         10,072,000   บาท 
     เบ้ียยังชีพผูพิการ จำนวน           3,240,000   บาท 
     เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จำนวน                30,000   บาท 
     สำรองจาย จำนวน              500,000   บาท 
     เงินสมทบกองทุนบำเหนจ็บำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จำนวน              370,122   บาท 
     เงินชวยคาทำศพขาราชการ/พนกังาน จำนวน                30,000   บาท 

/แผนงานบริหาร... 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานท่ัวไป รวม     12,482,950  บาท 
  งบบคุลากร รวม       9,390,950   บาท 
  เงนิเดือน (ฝายการเมือง) รวม       3,505,680   บาท 
     เงินเดือน นายก/รองนายก จำนวน          584,640   บาท 
     คาตอบแทนประจำตำแหนง นายก/รองนายก จำนวน            42,120   บาท 
     คาตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก จำนวน            42,120   บาท 
     คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายก จำนวน            86,400   บาท 
     เงินคาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ 
     สมาชกิสภา/เลขานุการสภา 

จำนวน       2,750,400   บาท 

  เงนิเดือน (ฝายประจำ) รวม       5,885,270   บาท 
     เงินเดือนขาราชการ พนกังานสวนทองถิ่น จำนวน       4,666,560   บาท 
     เงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น จำนวน            84,000   บาท 
     เงินประจำตำแหนง จำนวน          168,000   บาท 
     คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน          942,710   บาท 
     เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จำนวน            24,000   บาท 
  งบดำเนินงาน รวม       3,019,500   บาท 
  คาตอบแทน รวม          432,000   บาท 
     คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอันเปนประโยชนฯ จำนวน          170,000   บาท 
     คาเชาบาน จำนวน          252,000   บาท 
     เงินชวยเหลอืการศกึษาบุตร จำนวน            10,000   บาท 
  คาใชสอย รวม       1,607,500   บาท 
     รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน          710,000   บาท 
     รายจายเก่ียวกบัการรับรองและพิธกีาร จำนวน            14,500   บาท 
     รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 
     1. คาใชจายในการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน          400,000   บาท 
     2. คาใชจายในการดำเนินโครงการ Big Cleaning Day จำนวน              3,000   บาท 
     3. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ(สำนักปลดั) จำนวน          140,000   บาท 
     4. คาลงทะเบยีน คาธรรมเนียมฯ ใหผูเขารับการฝกอบรม จำนวน            80,000   บาท 
     5. โครงการฝกอบรมสมัมนา คุณธรรมจริยธรรม สำหรบัขาราชการ จำนวน            20,000   บาท 
        พนกังานและลกูจาง อบต.บานค ู  
     6. โครงการรณรงคการคัดแยกขยะในครัวเรอืน(แยกกอนทิ้ง) จำนวน            30,000   บาท 
     7. โครงการสงเสริมพัฒนาประชาธปิไตยและการเลอืกตั้ง จำนวน            10,000   บาท 
     8. คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน          200,000   บาท 
  คาวัสด ุ รวม          530,000   บาท 
     วัสดุสำนักงาน จำนวน            75,000   บาท 
     วัสดุงานบานงานครัว จำนวน            40,000   บาท 
     วัสดุกอสราง จำนวน            40,000   บาท 
     วัสดุยานพาหนะและขนสง จำนวน            40,000   บาท 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน          200,000   บาท 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร จำนวน            30,000   บาท 
     วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน            70,000   บาท 
     วัสดุจราจร จำนวน            30,000   บาท 
     วัสดุอื่น จำนวน              5,000   บาท 
  คาสาธารณปูโภค รวม          450,000   บาท 
     คาไฟฟา จำนวน          300,000   บาท 
     คาน้ำประปา คาน้ำบาดาล จำนวน            25,000   บาท 
     คาบริการโทรศพัท จำนวน            20,000   บาท 
     คาบริการไปรษณยี จำนวน              5,000   บาท 
     คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน          100,000   บาท 
  
 /งบลงทุน... 
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ผอ.กองคลัง 
(นางอรามเรือง ศิลปประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวหนาสำนักปลัด 
(น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  งบลงทุน รวม            7,500   บาท 
  คาครุภัณฑ รวม             7,500   บาท 
     เครื่องพิมพ multifunction แบบฉดีหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จำนวน             7,500   บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม         65,000   บาท 
     อุดหนุนสำนักงานเหลากาชาดจังหวดับุรีรัมย จำนวน          10,000   บาท 
     อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จำนวน          20,000   บาท 
     อุดหนุนศูนยปฏบิัตกิารชวยเหลือประชาชน จำนวน          25,000   บาท 
     อุดหนุนสวนราชการในการจัดงานขึน้เขาพนมรุง จำนวน          10,000   บาท 

งานบริหารงานคลงั รวม   2,882,037 บาท 
  งบบคุลากร รวม     2,311,237   บาท 
  เงนิเดือน (ฝายประจำ) รวม     2,311,237   บาท 
     เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จำนวน     1,767,800   บาท 
     เงินประจำตำแหนง จำนวน          42,000   บาท 
     คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน        457,517   บาท 
     เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จำนวน          43,920   บาท 
  งบดำเนนิงาน รวม        465,000   บาท 
  คาตอบแทน รวม        145,000   บาท 
     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน          10,000   บาท 
     คาเชาบาน จำนวน        120,000   บาท 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน          15,000   บาท 
  คาใชสอย รวม        220,000   บาท 
     รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการตางๆ จำนวน          50,000   บาท 
     คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จำนวน          50,000   บาท 
     คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมฯ ใหผูเขารับการฝกอบรม จำนวน          40,000   บาท 
     โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่ละสำรวจภาคสนาม จำนวน          50,000   บาท 
     คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน          30,000   บาท 
  คาวัสด ุ รวม        100,000   บาท 
     วัสดุสำนักงาน จำนวน          60,000   บาท 
     วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน          40,000   บาท 
  งบลงทุน รวม        105,800   บาท 
  คาครุภัณฑ รวม        105,800   บาท 
     เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน(ราคารวมติดตั้ง)  3 เครื่อง จำนวน          97,200   บาท 
     เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 2 เครื่อง จำนวน            8,600   บาท 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม     239,640 บาท 
  งบบคุลากร รวม       194,640   บาท 
  เงนิเดือน (ฝายประจำ) รวม        194,640   บาท 
     เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน        194,640   บาท 
  งบดำเนินงาน รวม         45,000   บาท 
  คาตอบแทน รวม          35,000   บาท 
     คาเชาบาน จำนวน          30,000   บาท 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน            5,000   บาท 
  คาใชสอย รวม          10,000   บาท 
     คาลงทะเบียน คาธรรมเนยีมฯ ใหผูเขารับการฝกอบรม จำนวน            5,000   บาท 
     คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จำนวน            5,000   บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม    200,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม       200,000  บาท 
  คาใชสอย รวม        200,000  บาท 
     คาใชจายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สำคญั 

จำนวน         70,000  บาท 

 

/โครงการ... 
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ผอ.กองการศึกษาฯ 
(น.ส.ณัฏฐธิดา  มาสิงห) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     โครงการดำเนินงานระบบการแพทยฉุกเฉิน หนวยกูชพี-กูภัยฯ จำนวน       120,000  บาท 
     โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จำนวน         10,000  บาท 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม    270,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม      270,000   บาท 
  คาใชสอย รวม      240,000   บาท 
    คาใชจายในการดำเนินโครงการอาสากูชีพ อบต.บานค ู จำนวน        20,000   บาท 
    โครงการฝกอบรมเสริมสรางความรูการปองกันและระงับอัคคภียัฯ จำนวน        20,000   บาท 
    โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกนัภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จำนวน      100,000   บาท 
    โครงการอบรมจิตอาสาภัยพบิัต ิ จำนวน      100,000   บาท 
  คาวัสด ุ รวม        30,000   บาท 
     วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จำนวน         30,000  บาท 

งานจราจร รวม      40,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม        40,000   บาท 
  คาวัสด ุ รวม        40,000   บาท 
     วัสดุจราจร จำนวน        40,000   บาท 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม  8,028,464  บาท 
  งบบคุลากร รวม     3,769,440   บาท 
  เงนิเดือน (ฝายประจำ) รวม     3,769,440   บาท 
     เงินเดอืนขาราชการ พนกังานสวนทองถิ่น จำนวน     2,280,360   บาท 
     เงินประจำตำแหนง จำนวน          42,000   บาท 
     เงินวิทยฐานะ จำนวน        168,000   บาท 
     คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน     1,231,080   บาท 
     เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จำนวน          48,000   บาท 
  งบดำเนนิงาน รวม    2,369,624    บาท 
  คาตอบแทน รวม          67,000   บาท 
     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน            2,000   บาท 
     คาเชาบาน จำนวน          30,000   บาท 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน          35,000   บาท 
  คาใชสอย รวม     1,198,625   บาท 
     รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน        324,000   บาท 
     รายจายเก่ียวเนือ่งกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
     1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จำนวน         40,000   บาท 
     2.คาใชจายในการพัฒนาครผููดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศนูยพัฒนาเด็กเลก็ จำนวน         45,000   บาท 
     3.คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมฯ ใหผูเขารับการฝกอบรม จำนวน         25,000   บาท 
     4.โครงการปฐมนิเทศประชุมผูปกครอง จำนวน           5,000   บาท 
     5.โครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก จำนวน           2,000   บาท 
     6.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริการสถานศกึษา(คาหนังสือเรยีน) จำนวน         19,000   บาท 
     7.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศกึษา(คากิจกรรม จำนวน         40,850   บาท 
        พัฒนาผูเรยีน)  
     8.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศกึษา(คาเครือ่งแบบ จำนวน         28,500   บาท 
        นกัเรียน)  
     9.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา(คาอุปกรณ จำนวน          19,000  บาท 
        การเรียน)  
     10.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริการการศึกษา(คาจัดการเรยีน จำนวน        161,500  บาท 
        การสอน)  
     11.โครงการอาหารกลางวันศนูยพฒันาเด็กเล็ก อบต.บานค ู จำนวน        488,775  บาท 
  คาวัสด ุ รวม     1,103,999   บาท 
     วัสดุสำนักงาน จำนวน         20,000   บาท 
  

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

ผอ.กองชาง 
(นายสมพร กอหญากลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     วัสดุงานบานงานครัว จำนวน     1,068,999   บาท 
     คาวัสดุคอมพิวเตอร จำนวน          15,000   บาท 
  งบลงทุน รวม         33,000   บาท 
  คาครุภัณฑ รวม          33,000   บาท 
     โตะทำงานพรอมเกาอี ้ จำนวน            6,000   บาท 
     เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนกังาน (จอแสดงภาพไมนอยกวา  
     19 นิ้ว 

จำนวน          17,000   บาท 

     เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนดิ NETWORK จำนวน          10,000   บาท 
  งบเงินอุดหนนุ รวม     1,856,400   บาท 
     เงินอุดหนุนสวนราชการ จำนวน     1,856,400   บาท 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม    450,000  บาท 
  งบดำเนินงาน รวม       150,000   บาท 
  คาวัสด ุ รวม        150,000   บาท 
     วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จำนวน        150,000   บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม       300,000   บาท 
  เงนิอุดหนุน รวม        300,000   บาท 
     เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข จำนวน        300,000   บาท 

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

     (โควิด-19) 

จำนวน          20,000   บาท 

     โครงการสตัวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จำนวน          40,000   บาท 

แผนงานสงัคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  รวม     90,000   บาท 
  งบดำเนินงาน รวม         90,000   บาท 
  คาใชสอย รวม          90,000   บาท 
  รายจายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
     คาใชจายในการดำเนินโครงการรดน้ำขอพรผูสูงอายุฯ จำนวน          20,000   บาท 
     คาใชจายในการดำเนินโครงการวันสตรีสากลฯ จำนวน          10,000   บาท 
     คาใชจายในการดำเนินโครงการอบรมสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน          10,000   บาท 
     คาใชจายในการดำเนินโครงการสนับสนุนและสงเสริมฝกอบรมอาชีพ จำนวน          10,000   บาท 
     คาใชจายในการดำเนินโครงการสนับสนุนและสงเสรมิสุขภาพผูพิการ จำนวน          10,000   บาท 
     คาใชจายในโครงการสนับสนุนสงเสริมความเขมแข็งในครอบครวัฯ จำนวน          10,000   บาท 
     โครงการสนับสนุนและสงเสริมการออกกำลังกายฯ จำนวน          20,000   บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน รวม  1,871,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม    1,334,100   บาท 
  เงนิเดือน (ฝายประจำ) รวม     1,334,100   บาท 
     เงินเดือนขาราชการ พนกังานสวนทองถิ่น จำนวน        956,220   บาท 
     เงินประจำตำแหนง จำนวน          42,000   บาท 
     คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน        335,880   บาท 
  งบดำเนินงาน รวม       531,000   บาท 
  คาตอบแทน รวม        316,000   บาท 
     คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอันเปนประโยชนฯ จำนวน        270,000   บาท 
     คาเชาบาน จำนวน          36,000   บาท 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน          10,000   บาท 

  

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

ผอ.กองการศึกษา 
(น.ส.ณัฏฐธิดา  มาสิงห) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผอ.กองชาง 
(นายสมพร  กอหญากลาง) 
 
 

  คาใชสอย รวม        120,000   บาท 
     คาตอบแทนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน          30,000   บาท 
  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
     คาใชจายโครงการจัดทำผังเมือง จำนวน          10,000   บาท 
     คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จำนวน          50,000   บาท 
     คาใชจายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน          10,000   บาท 
     คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมฯ ใหผูเขารับการฝกอบรม จำนวน          20,000   บาท 
  คาวัสด ุ รวม          95,000   บาท 
     วัสดุสำนักงาน จำนวน          20,000   บาท 
     วัสดุกอสราง จำนวน          20,000   บาท 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร จำนวน          25,000   บาท 
     วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน          20,000   บาท 
     วัสดุอื่น จำนวน          10,000   บาท 
  งบลงทุน รวม           5,900   บาท 
  คาครุภัณฑ รวม            5,900   บาท 
     ตูเหลก็แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง จำนวน            5,900   บาท 

งานไฟฟาและประปา รวม      60,000  บาท 
  งบดำเนินงาน รวม         60,000   บาท 
  คาใชสอย รวม          10,000   บาท 
     คาจางสำรวจขยายเขตไฟฟา ติดตั้งโคมไฟฟา จำนวน          10,000   บาท 
  คาวัสด ุ รวม          50,000   บาท 
     วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จำนวน          50,000   บาท 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งชุมชน รวม     70,000  บาท 
  งบดำเนินงาน รวม        70,000   บาท 
  คาใชสอย รวม         70,000   บาท 
     รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
        คาใชจายการสำรวจรังวัดที่สาธารณประโยชน จำนวน         50,000   บาท 
        คาใชจายในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมแผน จำนวน         20,000   บาท 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม      40,000  บาท 
  งบดำเนินงาน รวม         40,000   บาท 
  คาใชสอย รวม          40,000   บาท 
     รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
        คาใชจายในการจดัโครงการสงเสริมการเรียนรูนอกชั้นเรยีน จำนวน          20,000   บาท 
        คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ จำนวน          20,000   บาท 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม    173,000  บาท 
  งบดำเนินงาน รวม         53,000   บาท 
  คาใชสอย รวม          53,000   บาท 
     รายจายเก่ียวกบัการรับรองและพิธกีาร จำนวน          20,000   บาท 
     รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
        คาใชจายในการจัดงานโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จำนวน          30,000   บาท 
        โครงการอนุรกัษวัฒนธรรมประเพณีไทยฯ จำนวน            3,000   บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม       120,000   บาท 
     เงินอุดหนุนจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ และการจัดงานรัฐพิธ ี จำนวน          20,000   บาท 
     เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ ์ จำนวน        100,000   บาท 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง รวม  1,530,000 บาท 
  งบลงทุน รวม    1,530,000   บาท 

 
/คาที่ดิน... 
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  คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม     1,530,000   บาท 
  คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  
     1. โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10 บาน
หนองจาน 

จำนวน        100,000   บาท 

     2. โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 12 บาน
โนนตะครอ 

จำนวน        100,000   บาท 

     3. โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 14 บาน
ค ู     

จำนวน        100,000   บาท 

     4. โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 15 บาน
หนองผกับุง 

จำนวน        100,000   บาท 

     5. โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 2 บาน
ทุงบอ 

จำนวน        100,000   บาท 

     6. โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5 บาน
หนองแอ 

จำนวน        100,000   บาท 

     7. โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 บานค ู จำนวน        100,000   บาท 
     8. โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 7 บาน
ดอนกลาง 

จำนวน        100,000   บาท 

     9. โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 9 บาน
โคกพงาด 

จำนวน        100,000   บาท 

     10. โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู 13 
บานโนนสะอาด 

จำนวน        100,000   บาท 

  คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  
     1. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก 
หมู 1 บานหนองลมุพกุ 

จำนวน        100,000   บาท 

     2. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก 
หมู 11 บานโคกเมฆ 

จำนวน        100,000   บาท 

     3. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก 
หมู 3 บานเกาโก 

จำนวน        100,000   บาท 

     4. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก 
หมู 4 บานบง 

จำนวน        100,000   บาท 

     5. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก 
หมู 8 บานโสกดินแดง 

จำนวน        100,000   บาท 

  คาชดเชยสัญญาแบบปรบัราคาได (คา k) จำนวน          30,000   บาท  

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

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

ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมีสมาชิกสภาฯ อภิปราย 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

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

วรรคสอง เมื่อปดอภิปรายแลวใหประธานสภาทองถ่ินเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ

/ดังนั้นจึง... 
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 ดังนั้นจึงขอปดการอภิปราย และตอไปเปนการขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๑ ขั้นรับ
หลักการ ซึ่งตอนนี้มีจำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู อยูในหอง
ประชุมตอนนี้  จำนวน 23 ทาน ถือวาครบองคประชุม และเมื่อครบองคประชุม ผมจึง
ขอมติที่ประชุมสภาฯแหงนี้ สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควรรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดยกมอืขึ้น 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมีติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รับหลักการ จำนวน   22  เสียง 
ไมรับหลักการ    จำนวน     -   เสียง 
งดออกเสียง      จำนวน     1  เสียง 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ขณะนี้  เวลา 12.00 น. ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
- เห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  จำนวน   22   เสียง 
- งดออกเสียง  จำนวน   1   เสียง 
 

 เมื่อสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบป ระมาณ รายจ าย  ป ระจำป งบประมาณ  พ .ศ .2565 และตามระเบี ยบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๔๕ วรรค
สาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และ
ในการพิจารณาวาระที่สอง ใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว ไมนอยกวายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น ดังนั้น
กระบวนการขั้นตอนตอไปคือการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 5.2  การแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

๑)  จำนวนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำป พ.ศ. 2565 

การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ. 2565 ตามที่สภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูไดมีมติรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565 ในวาระทีห่นึ่งแลวนั้น  

เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ขอ ๑๐๕ จะตองมีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

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

กระผมขอใหสมาชิกเสนอวาเห็นควรใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ ประกอบดวย
สมาชิกสภาทองถ่ินจำนวนกี่คน ขอใหเสนอไดเลยครับ 

/ส.อบต.หมู 7... 
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ส.อบต. หมู 7 
(นางบุญชวย  ผิ้วไธสง) 

ขอเสนอวาเห็นควรใหคณะกรรมการแปรญัตตฯิ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น
จำนวน  5  คน 

ผูรับรอง  ๑. นายประยูร  เปยกไธสง      ส.อบต.  หมู 6 
             ๒. นายหนูพลอย  หมื่นฤทธิ ์  ส.อบต.  หมู 8 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

กระผมขอมติท่ีประชุมวา คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ. 2565 ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่นจำนวน  5  คน โปรด
ยกมือขึน้ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบ 22   เสียง 
ไมเห็นชอบ -   เสียง 
งดออกเสียง 1   เสียง 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

กระผมขอประกาศวา คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินจำนวน  5  คน 

 
 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

2) การเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่น ท่ีจะเปนคณะกรรมการแปรญัตติ          
รางขอบญัญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

การเสนอชื่อใหเสนอไดไมจำกัดจำนวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน 

ตอไปเปนการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอใหทานสมาชิกสภา 
นำเสนอได พรอมกับผูรับรองอยางนอย ๒ ทาน โดยจะใหเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ
ทีละคน เริ่มจากคณะกรรมการแปรญัตต ิคนที ่๑ 

ส.อบต. หมู 12 
(นายมาโนช  เงินไธสง) 

เสนอ  นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง  ส.อบต. หมู 2 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 อีกหรอืไม 

ที่ประชุม - ไมมี 

  
/ประธานสภา... 
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ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

จึงถือวาที่ประชุมใหความเห็นชอบ นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที ่๑  

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

ส.อบต. หมู ๑ 
(นายอรชุลย  โพธิแสง) 

เสนอ  นายบุญเรียง แสงสุขสวาง ส.อบต. หมู 4 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 

ทีป่ระชุม - ไมมี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

จึงถือวาที่ประชุมใหความเห็นชอบ นายบุญเรียง แสงสุขสวาง เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนท่ี 2 

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

ส.อบต. หมู 8 
(นายวันดี  นาเจริญ) 

เสนอ  นายมาโนช  เงินไธสง   ส.อบต. หมู 12 เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 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 นายมาโนช  เงนิไธสง เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที ่3 

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

ส.อบต. หมู 11 
(นางทรัพยสิน เอ่ียมกลัน่) 

เสนอ  นายประยูร เปยกไธสง   ส.อบต. หมู 6 เปนคณะกรรมการแปรญัตตฯิ คนที่ 4 
ผูรับรอง  ๑. นางบุญเที่ยง  โพธิ์ใต      ส.อบต.  หมู 1 
            ๒. นายสิงหสยาม  แยงไธสง  ส.อบต.  หมู 15 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกสภาฯทานใดประสงคท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่ตนเห็นควรใหเปน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที ่4 อีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

จึงถือวาที่ประชุมใหความเห็นชอบ นายประยูร เปยกไธสง เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที ่4 
 

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

ส.อบต. หมู 7 
(นางบุญชวย ผิ้วไธสง) 

เสนอ นายวันดี นาเจริญ  ส.อบต. หมู 8 เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 
ผูรับรอง  ๑. นายถนอม  แวนศิลา   ส.อบต.  หมู 14 
            ๒. นางก้ี  ประสาระเอ     ส.อบต.  หมู 9 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกสภาฯทานใดประสงคท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่ตนเห็นควรใหเปน
คณะกรรมการแปรญัตต ิคนที ่5 อีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

จึงถือวาที่ประชุมใหความเห็นชอบ นายวันดี นาเจริญ เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที ่5 

เลขานุการสภา 
(นางประเสริฐ  พุงไธสง) 

สรุปมติที่ประชุมเห็นควรแตงตั้งสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 คน  
ตามลำดับ ดังนี ้

 ๑. นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง       ส.อบต. หมู 2 
๒. นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง ส.อบต. หมู ๔ 
๓. นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู 12 
๔. นายประยรู  เปยกไธสง ส.อบต. หมู ๖ 
๕. นายวันดี  นาเจริญ ส.อบต. หมู 8 

 
 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 
 
 

3) การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เมื่อเราไดคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครบแลว ตอไปผมจะทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
เพ่ือใหคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือทำหนาที่พิจารณาคำแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ดังนั้น ผมขอแจงใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู ผูที่ประสงค
จะเสนอคำแปรญัตติ สามารถยื่นคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติไดตั้งแตวันที่ 
3 – 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลบานค ู

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

ทีป่ระชุม รับทราบ 

 /5.3 การนัด... 
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เลขานุการสภา 
(นางประเสริฐ  พุงไธสง) 
 
 

5.3 การนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตอไปเปนการนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ 109 การนัดประชุมและเปดประชุม
คณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรก ใหเปนหนาที่ของเลขานุการสภาทองถ่ิน ดังนั้น ขอ
นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติดังนี ้

1. นัดประชุมครั้งท่ี 1 เพ่ือคัดเลือกประธานและเลขานุการกรรมการแปรญัตติ ใน
วันจันทรที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบลบานค ู(ชั้น ๒) 

2. นัดประชุมครั้งที่ 2 เพ่ือแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ ในวันจันทรที่ 9 สิงหาคม 
2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลบานคู (ชั้น ๒) แลว
รายงานผลการประชุมแปรญัตติใหประธานสภาฯ เพ่ือจัดสงผลการแปรญัตติใหสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู ไดรับทราบลวงหนากอนวันประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลบานค ู

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

สำหรับระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูหรือ
คณะผูบริหาร จะนำเสนอในที่ประชุมสภาขอเชิญได 

ที่ประชุม - ไมมี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ดวยวันนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู มาประชุมครบทุกทาน จึง
ขอนัดวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  
2/2564 ในวัน พุธที่  11 สิ งหาคม 2564 เวลา 09.30 น . เพื่ อ พิ จารณาราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่สอง ข้ัน
อภิปราย 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ในเมื่อที่ประชุมสภาฯ ไมมีผูประสงคที่จะเสนอหรือสอบถามอีก ผมขอปดการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตาบลบานค ูสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑/2564 และ
ขอขอบคุณทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ 

 
 
เลิกประชุมเวลา   1๓.๐0  น. 
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(ลงชื่อ)                          ผูจดรายงานการประชุม 
 ( นางประเสริฐ  พุงไธสง )   
 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบานค ู

 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

สมาชิกสภาตำบล 

 

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

สมาชิกสภาตำบล 

 

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

สมาชิกสภาตำบล 
(ลงชื่อ)        
 ( นายสมหวัง  บรรหาร ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู 

 


