
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค ู
สมัยสามัญสมัยที่  ๓  คร้ังที่  1/2565 

วันจันทรท่ี์  1  สิงหาคม  2565 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู (ชั้น ๒) 

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

ผู้มาประชุม 
ท่ี ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางจุฑามาศ  แสวงชัย ประธานสภาฯ จุฑามาศ  แสวงชัย 
2 ส.ต.ต.ทวีศักดิ์  อุ่นศิริวงศ์ รองประธานสภาฯ ทวีศักดิ์  อุ่นศิริวงศ์ 
3 นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง เลขานุการสภาฯ บุญช่วย  ผ้ิวไธสง 
4 น.ส.ศุภมาส  บุญรับ ส.อบต. หมู่ 14 ศุภมาส  บุญรับ 
5 นายเกษม  บรรหาร ส.อบต. หมู่ 15 เกษม  บรรหาร 
6 นางญาดา  โพธิแสง ส.อบต. หมู่ 11 ญาดา  โพธิแสง 
7 นางวิมาลา  นาโล ส.อบต. หมู่ 13 วิมาลา  นาโล 
8 นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู่ ๕ พชร  แอบไธสง 
9 นายบุญเรียง  แสงสุขสว่าง ส.อบต. หมู่ 4 บุญเรียง  แสงสุขสว่าง 

10 นายดนัย  พรไธสง ส.อบต. หมู่ 8 ดนัย  พรไธสง 
11 นายเด่นชัย  นารินทร์ ส.อบต. หมู่ 2 เด่นชัย  นารินทร์ 
12 นางบุญเท่ียง  โพธิ์ใต้ ส.อบต. หมู่ 1 บุญเท่ียง  โพธิ์ใต้ 
13 นายบุญส่ง  พังไธสง ส.อบต. หมู่ 9 บุญส่ง  พังไธสง 
14 นายวงเดือน  เหมียดไธสง ส.อบต. หมู่ 10 วงเดือน  เหมียดไธสง 
15 นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู่ 12 มาโนช  เงินไธสง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 -  ไม่มี  - 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายเรืองศิลป์  ไอยะ นายก อบต. เรืองศิลป์  ไอยะ 
2 นายอนงค์  เรืองไธสง รองนายก อบต. อนงค์  เรืองไธสง 
๓ ร.ต.อ.สุวิทย์  บรรหาร เลขานุการนายก อบต. สุวิทย์  บรรหาร 
๔ นายเวท  ปิดตังถาเน รองปลัด อบต. เวท  ปิดตังถาเน 
๕ นางอร่ามเรือง  ศิลป์ประกอบ ผอ.กองคลัง อร่ามเรือง  ศิลป์ประกอบ 
๖ น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง หัวหน้าสำนักปลัด ยุพิน  แปลกไธสง 
๗ นายสมพร  กอหญ้ากลาง ผอ.กองช่าง สมพร  กอหญ้ากลาง 
๘ น.ส.ณัฏฐ์ธิดา  มาสิงห์ ผอ.กองการศึกษา ณัฏฐ์ธิดา  มาสิงห์ 
๙ น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง นักจัดการงานท่ัวไป ปภาดา  ลุนไธสง 

10 จ.ส.อ.จิตติ  กองม่วง นักวิเคราะห์นโยบายฯ จิตติ  กองม่วง 
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11 นายสมพร  ปิดตาระเต นิติกร สมพร  ปิดตาระเต 
12 นายสุรธรรม  สัมฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 สุรธรรม  สัมฤทธิ์ 
13 นายคมสัน  ลำไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 คมสัน  ลำไธสง 
14 นายบุญคิด  สิงหาหล้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บุญคิด  สิงหาหล้า 
15 นายวีรพจน์  มนต์ไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 วีรพจน์  มนต์ไธสง 
16 นายอุบล  พรไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 อุบล  พรไธสง 
17 นายชารี  ยมไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ชารี  ยมไธสง 
18 นายหนูกัน  เม็งไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 หนูกัน  เม็งไธสง 
19 นางนันทิยา  แต้มไธสง นักวิชาการเงินและบัญช ี นันทิยา  แต้มไธสง 

 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ท้ังหมด จำนวน 15     คน 
  มาประชุม จำนวน 15     คน 
  ไม่มาประชุม จำนวน -     คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 19     คน 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

1.1 พนักงานส่วนตำบลย้ายมาดำรงตำแหน่ง 
นางนันทิยา แต้มไธสง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ย้ายมาจาก 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 
2565 

1.2 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิฯ 
เชิญชวนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชน
พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอนาโพธิ์ โดยมีกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ 

- พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 06.30 น. 
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เวลา 18.30 น. 
- พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา  19.19  น. 
แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากี สวมหน้ากากอนามัยสีขาวหรือหน้ากากผ้าสีขาว 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ 1/2565 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 
2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านคู (ชั้น 2) ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้แจกให้กับท่านสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านทราบแล้ว 

/อาศัยอำนาจ... 
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อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 33 วรรคสอง การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำ
โดยมติของท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงาน
การประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของสภาฯ แห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้สมาชิกสภาฯ
ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีข้อความใดท่ียังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไข
เพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อท่ีประชุมสภาฯ 

เมื่อท่ีประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม ดิฉันจึงอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติ
ท่ีประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ โปรดยกมือข้ึน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
บ้านคู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
ดังนี้ 

รับรองรายงานการประชุม 14   เสียง 
ไม่รับรอง -    เสียง 
งดออกเสียง 1   เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 5.1 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู นำเสนอหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อท่ีประชุม 

นายก อบต.บ้านคู 
(นายเรืองศิลป์  ไอยะ) 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ขอช้ีแจงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้ 
1.  สถานะการคลัง 

1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2565 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี ้
1.1.1   เงินฝากธนาคาร  จำนวน  40,931,434.46  บาท 

/1.1.2 เงินสะสม... 
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1.1.2   เงินสะสม  จำนวน  42,816,356.93  บาท 
1.1.3   เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  13,754,538.05  บาท 
1.1.4   รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยงัไมไ่ด้เบิกจ่าย  จำนวน  

0  โครงการ  รวม  0.00  บาท 
1.1.5   รายการกันเงินไว้โดยยงัไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน  0  โครงการ  

รวม  0.00  บาท 
1.2  เงินกู้คงค้าง  จำนวน  0.00  บาท 

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2.1  รายรับจริง  จำนวน  44,485,813.18  บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร จำนวน 19,913.07 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 57,969.50 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 96,469.71 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 28,508.43 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จำนวน 542.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 19,231,473.96 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 25,050,936.51 บาท 

 

2.2  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน  88,872.00  บาท 
2.3  รายจ่ายจริง  จำนวน  35,993,992.44  บาท 

งบกลาง จำนวน 14,279,214.60 บาท 
งบบุคลากร จำนวน 13,238,723.00 บาท 
งบดำเนินงาน จำนวน 5,324,284.84 บาท 
งบลงทุน จำนวน 1,352,700.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,799,070.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท 

2.4  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน  
88,872.00  บาท 

2.5  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี  จำนวน  
4,436,266.00 บาท 

2.6  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  0.00  บาท 
2.7  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้  จำนวน  0.00  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บันทึกหลักการ... 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,358,060 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 500,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 8,799,692 
แผนงานสาธารณสุข 567,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 230,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 60,000 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 320,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,682,720 
แผนงานการเกษตร 20,000 

ด้านการดำเนินงานอื่น  
แผนงานงบกลาง 16,392,228 

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 44,949,700  
 

นายก อบต.บ้านคู 
(นายเรืองศิลป์  ไอยะ) 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน 44,949,700 บาท แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร รวม 115,000  บาท 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 50,000  บาท 
ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 20,000  บาท 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 30,000  บาท 
ภาษีป้าย จำนวน 15,000  บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 56,700  บาท 
ค่าธรรมเนียมอนุญาตการขายสุรา จำนวน 1,200  บาท 
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน 8,000  บาท 
ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 42,000  บาท 
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 3,000  บาท 
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ  2,500  บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000  บาท 
ดอกเบี้ย จำนวน 100,000  บาท 
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ จำนวน 100,000  บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 29,000  บาท 
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 29,000  บาท 

/หมวดรายได้จาก... 
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หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000  บาท 
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 2,000  บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,447,000  บาท 

ภาษีรถยนต์ จำนวน 300,000  บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ จำนวน 10,100,000  บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 2,800,000  บาท 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 58,000  บาท 
ภาษีสรรพสามิต จำนวน 5,400,000  บาท 
ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 59,000  บาท 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 30,000  บาท 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

จำนวน 700,000  บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 25,100,000  บาท 

เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 25,100,000  บาท 
 

ประมาณการรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านคู ประมาณการรายจ่ายทั ้งสิ ้น 44,949,700 บาท กระผมขอ
มอบหมายให้สำนักปลัดและหัวหน้าส่วนแต่ละส่วนเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประมาณ
การ 

 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
(จ.ส.อ.จิตติ  กองม่วง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 44,949,700 บาท แยกเป็น 
 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง รวม    16,392,228  บาท 
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน              141,214   บาท 
     เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอ่ืนๆ จำนวน              110,000   บาท 
     เบี้ยยงัชีพผู้สงูอาย ุ จำนวน         11,952,000   บาท 
     เบี้ยยงัชีพความพิการ จำนวน           3,432,000   บาท 
     เบี้ยยงัชีพผูป้่วยเอดส์ จำนวน                30,000   บาท 
     สำรองจ่าย จำนวน              300,000   บาท 
     เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน              397,014   บาท 
     เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน จำนวน                30,000   บาท 
  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป รวม     11,057,300  บาท 
  งบบุคลากร รวม       7,856,400   บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม       2,139,120   บาท 
     เงินเดือน นายก/รองนายก จำนวน          600,480   บาท 
     ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก จำนวน            42,120   บาท 
     ค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก จำนวน            42,120   บาท 
     ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก จำนวน            86,400   บาท 

  

/เงินค่าตอบแทน... 
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     เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ 
     สมาชิกสภา/เลขานุการสภา 

จำนวน       1,368,000   บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม       5,717,280   บาท 
     เงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน       4,456,200   บาท 
     เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน            84,000   บาท 
     เงินประจำตำแหน่ง จำนวน          168,000   บาท 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน          985,080   บาท 
     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน            24,000   บาท 
  งบดำเนินงาน รวม       3,106,900   บาท 
  ค่าตอบแทน รวม          427,400   บาท 
     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ จำนวน            50,000   บาท 
     ค่าเช่าบ้าน จำนวน          342,000   บาท 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน            35,400   บาท 
  ค่าใช้สอย รวม       1,697,500   บาท 
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน          760,000   บาท 
     รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน            14,500   บาท 
     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
     1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกต้ัง จำนวน            50,000   บาท 
     2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ Big Cleaning Day จำนวน            10,000   บาท 
     3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศน

ศึกษาดูงานฯ 
จำนวน          200,000   บาท 

     4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(สำนักปลัด) จำนวน          170,000   บาท 
     5. ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมฯ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน          153,000   บาท 
     6. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน(แยกก่อนทิ้ง) จำนวน            30,000   บาท 
     7. โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง จำนวน            10,000   บาท 
     8. โครงการฝึกอบรมสัมมนา คุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและ

ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง 

จำนวน          100,000   บาท 

     9. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน          200,000   บาท 
  ค่าวัสดุ รวม          532,000   บาท 
     วัสดุสำนักงาน จำนวน            62,000   บาท 
     วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน            65,000   บาท 
     วัสดุก่อสร้าง จำนวน            60,000   บาท 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน            40,000   บาท 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน          200,000   บาท 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน            30,000   บาท 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน            70,000   บาท 
     วัสดุอ่ืน จำนวน              5,000   บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค รวม          450,000   บาท 
     ค่าไฟฟ้า จำนวน          300,000   บาท 
     ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน            25,000   บาท 
     ค่าบริการโทรศัพท ์ จำนวน            20,000   บาท 
     ค่าบริการไปรษณีย ์ จำนวน              5,000   บาท 
     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน          100,000   บาท 
  งบลงทุน รวม           29,000   บาท 
  ค่าครุภณัฑ ์ รวม            29,000   บาท 
     เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน            17,000   บาท 

     เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด NETWORK จำนวน            12,000   บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม           65,000   บาท 
     อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน            10,000   บาท 

 /อุดหนุนโครงการ... 
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     อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน            20,000   บาท 
     อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน จำนวน            25,000   บาท 
     อุดหนุนส่วนราชการในการจัดงานขึ้นเขาพนมรุ้ง จำนวน            10,000   บาท 
งานบริหารงานคลัง รวม    2,920,920 บาท 
  งบบุคลากร รวม      2,403,920   บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม       2,403,920   บาท 
     เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน       1,860,200   บาท 
     เงินประจำตำแหน่ง จำนวน            42,000   บาท 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน          487,680   บาท 
     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน            14,040   บาท 
  งบดำเนินงาน รวม         500,000   บาท 
  ค่าตอบแทน รวม          240,000   บาท 
     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน            10,000   บาท 
     ค่าเช่าบ้าน จำนวน          180,000   บาท 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน            50,000   บาท 
  ค่าใช้สอย รวม          170,000   บาท 
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จำนวน            10,000   บาท 
     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน            50,000   บาท 
        ค่าลงทะเบยีน ค่าธรรมเนียมฯ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน            50,000   บาท 
        โครงการปรับปรุงแผนทีแ่ละสำรวจภาคสนาม จำนวน            30,000   บาท 
     ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน            30,000   บาท 
  ค่าวัสดุ รวม            90,000   บาท 
     วัสดุสำนักงาน จำนวน            50,000   บาท 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน            40,000   บาท 
  งบลงทุน รวม           17,000   บาท 
  ค่าครุภณัฑ ์ รวม            17,000   บาท 
     เคร่ืองคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 เคร่ือง จำนวน            17,000   บาท 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม       379,840 บาท 
  งบบุคลากร รวม         210,840   บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม          210,840   บาท 
     เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน          210,840   บาท 
  งบดำเนินงาน รวม         135,000   บาท 
  ค่าตอบแทน รวม            45,000   บาท 
     ค่าเช่าบ้าน จำนวน            36,000   บาท 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน              9,000   บาท 
  ค่าใช้สอย รวม            60,000   บาท 
     ค่าลงทะเบยีน ค่าธรรมเนียมฯ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน            30,000   บาท 
     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน            30,000   บาท 
  ค่าวัสดุ รวม            30,000   บาท 
     วัสดุสำนักงาน จำนวน            15,000   บาท 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน            15,000   บาท 
  งบลงทุน รวม           34,000   บาท 
  ค่าครุภณัฑ ์ รวม            34,000   บาท 
     ตู้กระจกบานเลื่อน 2 บาน จำนวน 1 ตู้ จำนวน              5,000   บาท 
     เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เคร่ือง จำนวน            17,000   บาท 
     เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด NETWORK จำนวน            12,000   บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม        20,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม           20,000  บาท 
  ค่าใช้สอย รวม            20,000  บาท 

 /ค่าใช้จ่าย... 
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     ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สำคัญ 

จำนวน            20,000  บาท 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม      440,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม        440,000   บาท 
  ค่าตอบแทน รวม            50,000  บาท 
     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ จำนวน           50,000   บาท 
  ค่าใช้สอย รวม         360,000   บาท 
    โครงการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพ-กู้ภยัฯ จำนวน         120,000   บาท 
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอาสากู้ชีพ อบต.บ้านคู จำนวน           20,000   บาท 
    โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ จำนวน           20,000   บาท 
    โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน         100,000   บาท 
    โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน         100,000   บาท 
  ค่าวัสดุ รวม           30,000   บาท 
     วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จำนวน           30,000   บาท 
งานจราจร รวม        40,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม          40,000   บาท 
  ค่าวัสดุ รวม           40,000   บาท 
     วัสดุจราจร จำนวน           40,000   บาท 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม  8,799,692  บาท 
  งบบุคลากร รวม     3,827,100   บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม      3,827,100   บาท 
     เงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน      2,336,460   บาท 
     เงินประจำตำแหน่ง จำนวน           42,000   บาท 
     เงินวิทยฐานะ จำนวน         126,000   บาท 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน      1,274,640   บาท 
     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน           48,000   บาท 
  งบดำเนินงาน รวม    2,518,592    บาท 
  ค่าตอบแทน รวม           70,000   บาท 
     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน             5,000   บาท 
     ค่าเช่าบ้าน จำนวน           30,000   บาท 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน           35,000   บาท 
  ค่าใช้สอย รวม      1,235,000   บาท 
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน         324,000   บาท 
     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
     1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน         45,000   บาท 
     2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน         45,000   บาท 
     3.ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมฯ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน         25,000   บาท 
     4.โครงการปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง จำนวน           5,000   บาท 
     5.โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก จำนวน           2,000   บาท 
     6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริการสถานศึกษา(ค่าหนังสอืเรียน) จำนวน         20,000   บาท 
     7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรม จำนวน         43,000   บาท 
        พัฒนาผู้เรียน)  
     8.โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา(ค่าเคร่ืองแบบ จำนวน         30,000   บาท 
        นักเรียน)  
     9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์ จำนวน          20,000  บาท 
        การเรียน)  
     10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการการศึกษา(ค่าจัดการเรียน จำนวน        161,500  บาท 
        การสอน)  
     11.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านคู จำนวน        514,500  บาท 
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  ค่าวัสดุ รวม     1,213,592   บาท 
     วัสดุสำนักงาน จำนวน          20,000   บาท 
     วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน     1,178,592   บาท 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน          15,000   บาท 
  งบลงทุน รวม       522,000   บาท 
  ค่าครุภณัฑ ์ รวม          32,000   บาท 
     เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เคร่ือง จำนวน          20,000   บาท 
     เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด NETWORK จำนวน          12,000   บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม        490,000   บาท 
     โครงการก่อสร้างอาคารโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านคู จำนวน        490,000   บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม     1,932,000   บาท 
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน      1,932,000   บาท 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม      455,000  บาท 
  งบดำเนินงาน รวม         155,000   บาท 
  ค่าวัสดุ รวม          155,000   บาท 
     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จำนวน          155,000   บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม         300,000   บาท 
  เงินอุดหนุน รวม          300,000   บาท 
     เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน          300,000   บาท 
งานโรงพยาบาล รวม        20,000  บาท 
  งบดำเนินงาน รวม           20,000   บาท 
  ค่าใช้สอย รวม            20,000   บาท 
     โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน            20,000   บาท 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม        92,000  บาท 
  งบดำเนินงาน รวม           92,000   บาท 
  ค่าใช้สอย รวม            92,000   บาท 
     โครงการป้องกันโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก จำนวน            32,000   บาท 
     โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
     (โควิด-19) 

จำนวน            20,000   บาท 

     โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน            40,000   บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์  รวม     230,000   บาท 
  งบดำเนินงาน รวม         230,000   บาท 
  ค่าใช้สอย รวม          230,000   บาท 
  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
     ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุฯ จำนวน           50,000   บาท 
     ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสตรีสากลฯ จำนวน           20,000   บาท 
     ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน           20,000   บาท 
     ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ จำนวน           20,000   บาท 
     ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพผูพ้ิการ จำนวน           20,000   บาท 
     โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกายฯ จำนวน         100,000   บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าและประปา รวม       60,000  บาท 
  งบดำเนินงาน รวม          60,000   บาท 
  ค่าใช้สอย รวม           10,000   บาท 
     ค่าจ้างสำรวจขยายเขตไฟฟ้า ติดต้ังโคมไฟฟ้า จำนวน           10,000   บาท 
  ค่าวัสดุ รวม           50,000   บาท 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จำนวน           50,000   บาท 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม      20,000  บาท 
  งบดำเนินงาน รวม         20,000   บาท 
  ค่าใช้สอย รวม          20,000   บาท 
     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
        ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมแผน จำนวน          20,000   บาท 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม      75,000  บาท 
  งบดำเนินงาน รวม         75,000   บาท 
  ค่าใช้สอย รวม          75,000   บาท 
     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
        ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน จำนวน          40,000   บาท 
        ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน          35,000   บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม    245,000  บาท 
  งบดำเนินงาน รวม       125,000   บาท 
  ค่าใช้สอย รวม        125,000   บาท 
     รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน          20,000   บาท 
     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
        ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จำนวน        100,000   บาท 
        โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยฯ จำนวน            5,000   บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม       120,000   บาท 
     เงินอุดหนุนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และการจัดงานรัฐพิธี จำนวน          20,000   บาท 
     เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ์ จำนวน        100,000   บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม  1,962,720 บาท 
  งบบุคลากร รวม    1,392,720   บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม     1,392,720   บาท 
     เงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน        978,360   บาท 
     เงินประจำตำแหน่ง จำนวน          42,000   บาท 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน        372,360   บาท 
  งบดำเนินงาน รวม       570,000   บาท 
  ค่าตอบแทน รวม        280,000   บาท 
     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ จำนวน        270,000   บาท 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน          10,000   บาท 
  ค่าใช้สอย รวม        190,000   บาท 
     ค่าตอบแทนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน          30,000   บาท 
     ค่ารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน          20,000   บาท 
  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
     ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำผังเมือง จำนวน          10,000   บาท 
     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน          70,000   บาท 
     ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน          10,000   บาท 
     ค่าลงทะเบยีน ค่าธรรมเนียมฯ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน          50,000   บาท 
  ค่าวัสดุ รวม         100,000   บาท 
     วัสดุสำนักงาน จำนวน          20,000   บาท 
     วัสดุก่อสร้าง จำนวน          25,000   บาท 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน          25,000   บาท 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน          20,000   บาท 
     วัสดุอ่ืน จำนวน          10,000   บาท 
งานก่อสร้าง รวม  1,720,000 บาท 
  งบลงทุน รวม    1,720,000   บาท 
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  ค่าครุภณัฑ ์ รวม        100,000   บาท 
     โครงการจัดซื้อเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน จำนวน          50,000   บาท 
     โครงการจัดซื้อเคร่ืองเจาะคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน          50,000   บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม     1,620,000   บาท 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
     1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อ จำนวน        100,000   บาท 
     2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนอง
ผักบุ้ง 

จำนวน        100,000   บาท 

     3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโนน
ตะคร้อ 

จำนวน        100,000   บาท 

     4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนอง      
ลุมพุก 

จำนวน        100,000   บาท 

     5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบง จำนวน        100,000   บาท 
     6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองแอ่ จำนวน        100,000   บาท 
     7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคู จำนวน        100,000   บาท 
     8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลาง จำนวน          90,000   บาท 
     9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโสกดิน
แดง 

จำนวน        100,000   บาท 

     10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโคก
พงาด 

จำนวน        100,000   บาท 

     11. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 
บ้านโนนสะอาด 

จำนวน        100,000   บาท 

     12. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 
บ้านคู      

จำนวน        100,000   บาท 

     13. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ 
10 บ้านหนองจาน 

จำนวน        100,000   บาท 

     14. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก 
หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ 

จำนวน        100,000   บาท 

     15. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 3 บ้านเก่าโก 

จำนวน        100,000   บาท 

     16. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า จำนวน        100,000   บาท 
  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) จำนวน          30,000   บาท 

แผนงานการเกษตร 
งานสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ รวม       20,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม         20,000   บาท 
  ค่าใช้สอย รวม          20,000   บาท 
  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
     โครงการดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก จำนวน          10,000   บาท 
     สำรวจและรวบรวมพันธุกรรมพืชบริเวณป่าชุมชน จำนวน          10,000   บาท 

 
 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ตามที่ทางฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูได้ชี ้แจงรายละเอียดของ
งบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระ
ท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์ที ่จะอภิปราย   
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
 

/ท่ีประชุม... 
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ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๖๕ วรรคแรก ถ้าไม่มี
ผู้ใดจะอภิปรายต่อไปให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย ...ฯลฯ 

วรรคสอง เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอให้ท่ีประชุมลงมติ 
 ดังนั้นจึงขอปิดการอภิปราย และต่อไปเป็นการขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี ๑ ขั้นรับ

หลักการ ซึ่งตอนนี้มีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อยู่ในห้อง
ประชุมตอนนี้  จำนวน 15 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม และเมื่อครบองค์ประชุม ดิฉัน
จึงขอมติที ่ประชุมสภาฯแห่งนี้ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร ่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โปรดยกมือข้ึน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมีติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

รับหลักการ จำนวน   14  เสียง 
ไม่รับหลักการ    จำนวน     -   เสียง 
งดออกเสียง      จำนวน     1  เสียง 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ขณะนี้  เวลา 11.00 น. ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
- เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  จำนวน   14   เสียง 
- งดออกเสียง  จำนวน   1   เสียง 

 

 เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ ่ าย ประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.2566 และตามระเบ ี ยบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรค
สาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ
ในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ี
ชั ่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ดังนั้น
กระบวนการขั ้นตอนต่อไปคือการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร ่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 5.2  การแต่งตั ้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 
ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

๑) จำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ. 2566 

เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภา 
(นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง) 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ ๑๐๕ จะต้องมีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

/ตามระเบียบ... 
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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ดิฉันขอให้สมาชิกเสนอว่าเห็นควรให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนกี่คน ขอให้เสนอได้เลยค่ะ 

ส.อบต. หมู่ 2 
(นายเด่นชัย  นารินทร์) 

ขอเสนอว่าเห็นควรให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวน  5  คน 

ผู้รับรอง ๑. นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต.  หมู่ 12 
              ๒. นายพชร  แอบไธสง ส.อบต.  หมู่ 5 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มี 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ดิฉันขอมติท่ีประชุมว่า คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน  5  คน โปรดยกมือข้ึน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 14   เสียง 
ไม่เห็นชอบ -   เสียง 
งดออกเสียง 1   เสียง 

 
 
เลขานุการสภา 
(นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง) 

2) การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถ่ินที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ         ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  

การเสนอช่ือให้เสนอได้ไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอให้ท่านสมาชิกสภา 
นำเสนอได้ พร้อมกับผู้รับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน โดยจะให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ
ทีละคน เริ่มจากคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

ส.อบต. หมู่ 13 
(นางวิมาลา  นาโล) 

เสนอ  นายบุญเรียง แสงสุขสว่าง  ส.อบต. หมู่ 4 เป็นคณะกรรมการ คนท่ี 1 
ผู้รับรอง  ๑. นายพชร  แอบไธสง      ส.อบต.  หมู่ 5 
            ๒. นายบุญส่ง  พังไธสง      ส.อบต.  หมู่ 9 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที ่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่ตนเห็นควรให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ อีกหรือไม่ 

/ท่ีประชุม... 
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ที่ประชุม - ไม่มี 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

จึงถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ นายบุญเรียง แสงสุขสว่าง เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนท่ี ๑  

ต่อไปให ้ท ่านสมาช ิกสภาฯ  เสนอช ื ่อสมาช ิกสภาฯ  ที ่ตนเห ็นควรให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน 

ส.อบต. หมู่ 5 
(นายพชร  แอบไธสง) 

เสนอ  นายมาโนช เงินไธสง ส.อบต. หมู่ 12 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 
ผู้รับรอง  ๑. นางวิมาลา นาโล              ส.อบต.  หมู่ 13 
            ๒. นายวงเดือน เหมียดไธสง     ส.อบต.  หมู่ 10 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที ่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่ตนเห็นควรให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มี 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

จึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายมาโนช เงินไธสง เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนท่ี 2 

ต่อไปให ้ท ่านสมาช ิกสภาฯ  เสนอช ื ่อสมาช ิกสภาฯ  ที ่ตนเห ็นควรให ้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน 

ส.อบต. หมู่ 2 
(นายเด่นชัย  นารินทร์) 

เสนอ  นายบุญส่ง พังไธสง   ส.อบต. หมู่ 9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 
ผู้รับรอง  ๑. นางสาวศุภมาส  บุญรับ       ส.อบต.  หมู่ 14 
            ๒. นายเกษม  บรรหาร            ส.อบต.  หมู่ 15 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที ่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่ตนเห็นควรให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มี 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

จึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายบุญส่ง พังไธสง เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนท่ี 3 

ต่อไปให ้ท ่านสมาช ิกสภาฯ  เสนอช ื ่อสมาช ิกสภาฯ  ที ่ตนเห ็นควรให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน 

ส.อบต. หมู่ 4 
(นายบุญเรียง แสงสุขสว่าง) 

เสนอ  ส.ต.ต.ทวีศักดิ์ อุ่นศิริวงศ์  ส.อบต. หมู่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 4 
ผู้รับรอง  ๑. นางวิมาลา  นาโล      ส.อบต.  หมู่ 13 
            ๒. นายดนัย  พรไธสง     ส.อบต.  หมู่ 8 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที ่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่ตนเห็นควรให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มี 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

จึงถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ ส.ต.ต.ทวีศักดิ์ อุ่นศิริวงศ์ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนท่ี 4 

/ต่อไปให้... 
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 ต่อไปให ้ท ่านสมาช ิกสภาฯ  เสนอช ื ่อสมาช ิกสภาฯ  ที ่ตนเห ็นควรให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน 

ส.อบต. หมู่ 1 
(นางบุญเท่ียง  โพธิ์ใต้) 

เสนอ นายเด่นชัย นารินทร์  ส.อบต. หมู่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 5 
ผู้รับรอง  ๑. นางญาดา  โพธิแสง     ส.อบต.  หมู่ 11 
            ๒. นายเกษม  บรรหาร     ส.อบต.  หมู่ 15 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที ่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่ตนเห็นควรให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 5 อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มี 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

จึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายเด่นชัย นารินทร์ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนท่ี 5 

เลขานุการสภา 
(นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง) 

สรุปมติที่ประชุมเห็นควรแต่งตั้งสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 คน  
ตามลำดับ ดังนี้ 

๑. นายบุญเรียง  แสงสุขสว่าง ส.อบต. หมู่ ๔ 
๒. นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู่ 12 
๓. นายบุญส่ง  พังไธสง ส.อบต. หมู่ 9 
๔. ส.ต.ต.ทวีศักดิ์  อุ่นศิริวงศ์ ส.อบต. หมู่ ๖ 
๕. นายเด่นชัย  นารินทร์       ส.อบต. หมู่ 2 

 
 
ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

3) การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เมื ่อได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครบแล้ว ต่อไปดิฉันจะทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติ เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อทำหน้าที่พิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ดังนั้น ดิฉันขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ผู้ท่ีประสงค์
จะเสนอคำแปรญัตติ สามารถยื่นคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่ 
2 – 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านคู 

โดยการเสนอคำแปรญัตตินั ้นให้ยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจำนวนเงินที ่ขอ
อนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คือ
มีผู้รับรองจำนวนสองคน 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

/5.3 การนัดประชุม... 
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เลขานุการสภา 
(นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง) 
 
 

5.3 การนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ต่อไปเป็นการนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุม
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าท่ีของเลขานุการสภาท้องถิ่น ดังนั้น ขอ
นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติดังนี้ 

ขอนัดประชุมครั้งแรกเพื่อคัดเลือกประธานและเลขานุการกรรมการแปรญัตติ ใน
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านคู (ช้ัน ๒) 

ที่ประชุม รับทราบ 
(พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.) 

 
เลขานุการสภา 
(นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง) 

5.4 จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 1 
ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ. 2547 การจ่ายขาดเงินสะสมต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ่ายเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั ้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตาม
กฎหมายกำหนด 

2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

3) เมื ่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีถัดไป หากไม่ดำเนินการใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป 

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจำ และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะ
การคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นายสมพร  กอหญ้ากลาง) 

บัญชีสรุปโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 คร้ังที่ 1 จำนวน  5  โครงการ มีดังนี้ 

1) โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ 11 บ้านโคก
เมฆ จำนวน 2 สายทาง ขนาดโครงการสายท่ี 1 สายหอถังประปา-เลียบหนองน้ำทุ่งบ่อ 
กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร สายที่ 2 สายเลียบคันคลอง   
ลำห้วยน้อย กว้างเฉล่ีย 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ 

/พื้นท่ีก่อสร้าง... 
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พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด  งบประมาณ  338,000  บาท 

2) โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมรื้อถอนและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ใหม่ ทางรอบนอกหมู่บ้านด้านทิศเหนือ หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ ขนาดโครงการ วางท่อระบาย
น้ำ ศก. 1.00 เมตร จำนวน 150 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง 1.00 เมตร จำนวน 
16 ท่อน รื้อถอนและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
75 เมตร หรือมีปริมาณพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด  งบประมาณ  961,000  บาท 

 3) โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมรื้อถอนและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ใหม่ รอบนอกหมู่บ้านทางไปหนองผักบุ้ง หมู่ 6 บ้านคู ขนาดโครงการ วางท่อระบายน้ำ 
ศก. 0.60 เมตร จำนวน 90 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง 1.00 เมตร จำนวน 10 
ท่อน รื้อถอนและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ระยะที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด  งบประมาณ  359,700  
บาท 

4) โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ตาน้ำล้นคลองโสกหอย หมู่ 7 บ้านดอน
กลาง ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ความ
ยาว 5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด  
งบประมาณ  744,000  บาท 

5) โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ตาน้ำล้นหนองคูขาด หมู่ 8 บ้านโสกดินแดง 
ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 2 ช่อง ความยาว 30 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด  
งบประมาณ  275,000  บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  2,677,700  บาท 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ครั้งท่ี 1 จำนวน 5 โครงการ รวมงบประมาณ 2,677,700 บาท มีท่านสมาชิก
สภาท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ เชิญอภิปรายได้ 

 (ที่ประชุมอภิปราย) 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที ่ 1 จำนวน 5 
โครงการ รวมงบประมาณ  2,677,700  บาท โปรดยกมือข้ึน 

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จำนวน 15 ท่าน และท่ีประชุมสภาฯ มี
มติ ดังนี้ 

เห็นชอบ 2   เสียง 
ไม่เห็นชอบ 12   เสียง 
งดออกเสียง 1   เสียง 

/5.5 ร่างข้อบัญญัติ... 
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ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

5.5 ร่างขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ...... 

ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ นำเสนอรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 

นิติกรชำนาญการ 
(นายสมพร  ปิดตาระเต) 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค ู

เร่ือง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ....... 

------------------------- 
หลักการ ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 
เหตุผล  ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20 มาตรา 54 

มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจ
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบกับ
มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติร ักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
จัดการขยะ   มูลฝอย พ.ศ. 2560 กำหนดวิธีการและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค ู
เร่ือง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ........ 
--------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ว่าด้วยการ
กำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา 54 
มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 และตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2560 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 กำหนดวิธีการและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูโดยได้รับความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูและโดยอนุมัติของนายอำเภอนาโพธิ์ จึงตราข้อบัญญัติ
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

/ข้อ 1 ข้อบัญญัติ... 
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ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่อง การ
กำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูตั้งแต่วันที่ได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูแล้วหกสิบวัน  

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

------------------- 
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้  
 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิง

อื่นใดซึ่งเป็นส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น  
 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 

ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน 
ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นและหมายความรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน  

 “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยท่ัวไปท่ีสามารถนำกลับมา
ใช้ใหม่หรือ นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก  

 “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยท่ีเป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที ่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด 

 “น้ำชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวท่ีออกมา
จากมูลฝอย ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 

 “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ัง

จาก รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน 
หรือ ส่ิงท่ีสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้  

 “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร
ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับ
แต่ละครอบครัว  

 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ ดำเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดใหมีระบบ
การจัดการ และจํากัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอมสามารถนําไปใช
ใหเกิดประโยชน์ 
 

/หมวด 2... 
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หมวด ๒ 
การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย 

------------------- 
ข้อ 6 การเก็บ ขน หรือกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านคู ให้เป็นอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูอาจร่วมกับ

หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูอาจมอบให้บุคคลใด

ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแทนก็ได้ ภายใต้การควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
คู หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็
ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้และข้อ 10 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตราย ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย และผู้ดำเนิน
กิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด  ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดำเนินกิจการ
เป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือ
กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที ่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู มอบให้
บุคคลอื่นดำเนินการแทนหรือเขตพื้นท่ีการอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการโดยทำเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอำนาจขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านคู และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจำเป็น 

ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการ
เก็บ ขนหรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู หรือเขต
พื้นที่ที ่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ตามอัตราที่กำหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ การจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
กำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  

ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน 
และกำจัด สิ ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการส่ิง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู การจัดการส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ นอกจากในท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูจัดไว้ให้  

 (๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับส่ิง
ปฏิกูล หรือมูลฝอย หรือสิ่งเปรอะเปื้อนที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของ เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
 

/(3) ห้ามมิให้...  
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 (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบ หรือทำการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งส่ิง
ปฏิกูล หรือมูลฝอย ในอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างอันเป็นของเอกชน ทั้งของตนเอง 
หรือบุคคลอื่น 

 (๔) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการขน คุ้ย เขี่ย หรือขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ 
รถขน เรือขน หรือสถานที่สาธารณะอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เว้นแต่
จะเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูในการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 (๕) หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีมูลฝอย
สะสมจนก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินว่างเปล่านั้น
จะต้องทำการจัดเก็บ ขน และกำจัด ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้นยังคงเพิกเฉย 
ละเลย หรือกระทำการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่เป็นไปตามคำแนะนำ
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูทำการเก็บขนสิ ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเป็นเหตุ
เดือดร้อนรำคาญจากสถานที่ดังกล่าวและผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือที่ดินว่าง
เปล่านั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีกำหนดท้ายข้อบัญญัตินี้  

 (๖) ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม 
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยท่ัวไป 

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแตจ่ะ
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยโดย   ทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  

 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน  
 (๓) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาต

ตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 (๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับกำจัดมูลฝอยท่ัวไปท่ีได้รับใบอนุญาต

และมีการดำเนินกิจการท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่าง
ผู้ขนกับผู้กำจัดมูลฝอย  

 (๕) เสนอแผนการดำเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอน
การดำเนินงาน ความพร้อมด้านกำลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหาร
จัดการ  

 (๖) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูประกาศ
กำหนด 

/ข้อ 12 ผู้ขอรับ... 
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ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ ๑๑ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้  

 (๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล 
(๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้  

(๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
(๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด สามารถ

ป้องกันกล่ินและสัตว์แมลงพาหะนำโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน  
(๑.๑.๓) มีปั๊มดูดส่ิงปฏิกูลและติดต้ังมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลด้วย  
(๑.๑.๔) ท่อหรือสายท่ีใช้ดูดส่ิงปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพท่ีดี ไม่รั่วซึม  
(๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำรถ เช่น ถังตักน้ำ ไม้กวาด 

น้ำยาฆ่าเช้ือโรค (เช่น ไลโซน ๕%)  
(๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความท่ีตัวพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูลให้

รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลข
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ ช่ือหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาต ช่ือบริษัทหรือ
เจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านคู ประกาศกำหนด 

(๑.๒) ต้องจัดให้มีเส้ือคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

(๑.๓) กรณีท่ีไม่มีระบบกำจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะ
นำส่ิงปฏิกูลไปกำจัด ณ แหล่งกำจัดท่ีถูกสุขลักษณะแห่งใด  

 (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดส่ิงปฏิกูล  
(๒.๑) มีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินท่ีใช้กำจัดส่ิงปฏิกูล 
(๒.๒) มีระบบกำจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล  

(๒.๒.๑) ที่ไม่ก่อให้เกิดปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยัง
พื้นดิน แหล่งน้ำ น้ำใต้ดิน พืชผลทางการเกษตร  

(๒.๒.๒) ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์
พาหะนำโรค 

(๒.๒.๓) ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น สกปรกหรือ
ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ 

 (๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน มูลฝอย  
(๓.๑) หลักเกณฑ์ด้านยานพาหนะขนมูลฝอย ต้องมีลักษณะดังนี้  

(๓.๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่ร ั ่วซึม มี
ลักษณะปกปิด เป็นแบบท่ีง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย และทำความสะอาดง่าย  

(๓.๑.๒) มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอย
เพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน และนำน้ำเสียจากมูลฝอยไปบำบัดในระบบบำบัด
น้ำเสีย  

(๓.๑.๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจำยานพาหนะ
ชนิด ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะ 

/ปฏิบัติงานเพื่อ...  
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ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

(๓.๑.๔) ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีความปลอดภัยสำหรับการ
ปฏิบัติงาน ระดับที่ขนถ่ายมูลฝอยใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป หรืออยู่ใน
ระดับท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

(๓.๒) หลักเกณฑ์ด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขน  
(๓.๒.๑) ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี  
(๓.๒.๒) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม

สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในขณะทำหน้าท่ีเกี่ยวกับเก็บ ขน มูลฝอย 
(๓.๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการรับทำการกําจัดมูลฝอย 

(๓.๓.๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามขอ ๑๑ จะตองปฏิบัติตามระเบียบ 
หรือประกาศท่ี เจ้าพนักงานทองถิ่นกำหนด  โดย 

-  ตองกําจัดมูลฝอยในที่ที ่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
กำหนดใหเท่านั้น 

- หลักเกณฑดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยตองกําจัด โดยวิธีใด
วิธีหนึ่งหรือหลากหลายวิธี เชน การฝงกลบอยา่งหลักสุขาภิบาล การเผาในเตา การหมัก
ทำปุย และการหมักทำกาซชีวภาพ การจัดการแบบผสมผสาน หรือวิธ ีอื ่นตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

(๓.๓.๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามขอ ๑๑  ตองตออายุปละ  ๑  ครั้ง 
หมวด ๓ 

การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย 
------------------- 

ข้อ ๑๓ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่
ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นท้ังหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาต
แก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นท่ีจะต้องส่งคืนคำขอแก่
ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมท้ังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอ ซึ่งมีรายละเอียด
ถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีกำหนดใน ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลนี้  

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
คำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน
สองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่
ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลา
ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
 

/ข้อ 14 ผู้ได้รับ... 
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ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ
แจ้ง การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดย
ไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า สละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๕ ในการดำเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

 (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล  
(๑.๑) ขณะทำการดูดส่ิงปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม ถุง

มือยาง และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดเส้ือคลุม ถุงมือยาง และ
รองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จส้ิน  การปฏิบัติงานประจำวัน  

(๑.๒) ทำความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดส่ิง
ปฏิกูลเสร็จแล้วให้ทำการดูดน้ำสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดส่ิง
ปฏิกูล และทำความสะอาดท่อหรือสายท่ีใช้ดูด  ส่ิงปฏิกูลด้านนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลด้วย
น้ำยาฆ่าเช้ือโรค (เช่น ไลโซน ๕%)  

(๑.๓) ทำความสะอาดยานพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง 
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากการล้างต้อง
ได้รับการบำบัดหรือกำจัดด้วยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยท้ิงสู่สาธารณะ  

(๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือ
โรค (เช่น ไลโซน ๕%) แล้วทำการล้างด้วยน้ำสะอาด 

(๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายส่ิงปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

 (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดส่ิงปฏิกูล  
(๒.๑) ดำเนินงานระบบกำจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของ

ระบบกำจัด 
(๒.๒) ขณะปฏิบัติงาน ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง 

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้า
หนังยางหลังจากเสร็จส้ิน การปฏิบัติงานประจำวัน  

(๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง  

 (๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน มูลฝอย 
(๓.๑) ขณะทำการเก็บ ขน มูลฝอยต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม 

ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง 
และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จส้ิน การปฏิบัติงานประจำวัน  

(๓.๒) ทำความสะอาดพาหนะเก็บ ขน มูลฝอย อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง 
หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอยแล้ว สำหรับน้ำเสียท่ีเกิดจากการล้างต้องได้รับ
การบำบัดหรือกำจัดด้วยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยท้ิงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ  

(๓.๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยตกหล่นบนทางสาธารณะให้จัดการเก็บให้เรียบร้อย  
(๓.๔) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอย อย่างน้อยปีละ ๑ 

ครั้ง 

/(4) ผู้ได้รับ...  
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 (๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย  
(๔.๑) ดำเนินงานระบบกำจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของ

ระบบกำจัด 
(๔.๒) ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนัง

ยางหุ้มสูง ถึงแข้ง และทำความสะอาดเส้ือคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจาก
เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจำวัน  

(๔.๓) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอยอย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

ข้อ ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ให้มี
อายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านคูเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้นำความในข้อ ๑๑ 
ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ให้นำมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ี
กำหนดไว้ท้าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ในวันที่มารับใบอนุญาต สำหรับ
กรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ สำหรับกรณีท่ีเป็น
การขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาท่ีกำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมท่ี     
ค้างชำระ เว้นแต่ผู ้ได้ร ับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั ้นก่อนถึง
กำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชำระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกัน เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนิน
กิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน  

ข้อ ๑๘ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านคู 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ จะพึงเรียกเก็บ
ค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามท่ีกำหนด 

ข้อ 20 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ ต้องแสดง
ใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที ่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ี
ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒1 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง
การสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

/(1) ในกรณี...  
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 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู ้ยื ่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนา
บันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบ
แทนใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที ่เหลืออยู ่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย  

ข้อ ๒2 ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตาม
ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน  

ข้อ ๒3 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า
ผู้รับใบอนุญาต  

 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก  

 (๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒4 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับ
คำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย
เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่
กรณี  

ข้อ 25 ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการท่ี
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต  

ข้อ ๒6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การ
ให้บริการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู หรือเขต
พื้นท่ีการให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้อง
ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการ
ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 

/ข้อ 27 ให้... 
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ข้อ ๒7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ปฏิบัติ หน้าท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ ในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้  

ข้อ ๒8 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามท่ีกำหนดไว้ใน
บทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ข้อ ๒9 ผู้ใดท่ีรับอนุญาตเก็บ ขน หรือกำจัดส่ิงปฏิกูล มูลฝอย ก่อนวันท่ีข้อบัญญัตินี้
มีผลใช้บังคับให้ดำเนินการไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ เมื่อต่ออายุใบอนุญาตให้
ปฏิบัติให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  

ข้อ 30 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก ระเบียบ ประกาศ หรือคำส่ัง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัตินี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ................. 
 

 
 (ลงช่ือ) 
 (นายเรืองศิลป์  ไอยะ) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
 .... /.............../............. 
 
 

 เห็นชอบ 
(ลงช่ือ) 
  (นายประคอง  ก๊วยเจริญ) 
 นายอำเภอนาโพธิ์ 
 .... /.............../............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บัญชีอัตรา... 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค ู
เร่ือง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........ 

ลำดับ
ท่ี 

รายการ คาธรรมเนียม 
(บาท) 

1 อัตราคาเก็บและขนสงสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ตามมาตรา ๒0 (4)  
 ก. คาเก็บขนมูลฝอยสำหรับอาคาร หรือเคหะสถาน 

- วันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ 

 
30 
50 
70 
90 

110 
230 
330 
430 
530 

 ข. คาเก็บ ขนมูลฝอยสำหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ซึ่งมีมูลฝอยมาก 
(เกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป) 

- วันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร(๑,๐๐๐ ลิตร) เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุกๆ ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ 
- เศษไม่ถึงคร่ึงลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 
(หากเกินคร่ึงใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 

 
 

1,000 
1,000 
500 

 ค. คาเก็บขนมูลฝอยสำหรับหองชุด โรงแรม อพารตเมนท คอนโดมิเนียม 
กิจการบ้านเชา หรือกิจการที่คล้ายคลึงกัน 

- ใหคิดจากจำนวนหอง (ที่ขออนุญาตเปิดบริการ) ๆ ละ ๑ บาท ตอวัน 
(เดือนคิด ๓๐ วัน) หรือห้องละไมเกิน ๒๐ ลิตร/เดือน เดือนละ/หอง 

 
 
 

30 
 ง. คาเก็บและขนขยะมูลฝอย เป็นคร้ังคราว คร้ังหน่ึงๆ 

- ไม่เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                                      คร้ังละ 
- เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร 
- เศษไม่ถึงคร่ึงลูกบาศกเมตร                                   ลูกบาศกเมตรละ 
(หากเกินคร่ึงใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 

 
150 
150 
50 

 จ. คาเก็บขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูลคร้ังหน่ึงๆ 
- บอละไม่เกิน 

 
100 

 หมายเหตุ (๑ ลูกบาศกเมตร = ๑,๐๐๐ ลิตร)  
2 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ดำเนินการตามมาตรา ๑๙ 

ก. รับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน 
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ                                              ฉบับละ 

ข. รับทำการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์    
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ                                              ฉบับละ 

 
 

5,000 
 

5,000 
 
 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่อง การ
กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ เชิญ
อภิปรายได้ 

ส.อบต.หมู่ 14 
(นางสาวศุภมาส  บุญรับ) 

ขอเสนอ ข้อ จ. คาเก็บขนอุจจาระและส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ บอละไม่เกิน 120 บาท 
 
 
 

/มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จำนวน 15 ท่าน และที่ประชุมสภาฯ 
มีมติเห็นชอบข้อ จ. คาเก็บขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ บอละไม่เกิน 120 
บาท ดังนี้ 

เห็นชอบ           14   เสียง 
ไม่เห็นชอบ          -    เสียง 
งดออกเสียง         1   เสียง 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่อง การกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ
......... โปรดยกมือข้ึน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ           14   เสียง 
ไม่เห็นชอบ          -    เสียง 
งดออกเสียง         1   เสียง 

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่นๆ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 
(นายวีรพจน์  มนต์ไธสง) 

ขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูแห่งนี้ ท่ีได้มีการปรับอัตราคาเก็บ
ขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูล เนื่องจากปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนมากเพราะผู้รับจ้างได้
เก็บค่าบริการสูงมาก ประมาณ 140 – 150 บาท กระผมก็เห็นใจเพราะภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบันไม่ค่อยดี ราคาสินค้าและบริการต่างๆ ก็สูงขึ้น น้ำมันก็แพง ถ้าให้
คิดค่าบริการถูกก็ไม่คุ้มค่า แต่ชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีรายได้ถ้าจะให้เสียค่าบริการในอัตราท่ี
สูงก็จะได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน ดังนั้นท่ีสภาฯ กำหนดราคาอัตราคาเก็บขนอุจจาระ
และส่ิงปฏิกูล 120 บาทนั้น ก็พอรับได้ครับ 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ด้วยวันนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู มาประชุมครบทุกท่าน จึง
ขอนัดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 
2/2565 ในวันศ ุกร์ท ี ่  12 สิงหาคม  2565 เวลา 09.30 น . เพ ื ่อพ ิจารณาร ่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระที่สอง ขั้น
อภิปราย 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ในเมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีผู้ประสงค์ที่จะเสนอหรือสอบถามอีก ดิฉันขอปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑/2565 และ
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณค่ะ 

 
 
เลิกประชุมเวลา   15.๐0  น. 
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(ลงช่ือ)                          ผู้จดรายงานการประชุม 
 ( นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง )   
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 

 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

สมาชิกสภาตำบล 

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

สมาชิกสภาตำบล 

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

( นายบุญเรียง  แสงสุขสว่าง ) 
สมาชิกสภาตำบล 

 
 

(ลงช่ือ)        
 ( นางจุฑามาศ แสวงชัย ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 

 


