
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค ู
สมัยสามัญสมัยที่  ๒   คร้ังที่ 1/2565 

วันพฤหัสบดีท่ี  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู (ชั้น 2) 

********************** 
 
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 นางบุญเท่ียง  โพธิ์ใต้ ส.อบต. หมู่ 1 บุญเท่ียง  โพธิ์ใต้ 
5 นายดนัย  พรไธสง ส.อบต. หมู่ 8 ดนัย  พรไธสง 
6 นางวิมาลา  นาโล ส.อบต. หมู่ 13 วิมาลา  นาโล 
7 นายเกษม  บรรหาร ส.อบต. หมู่ 15 เกษม  บรรหาร 
8 นายบุญส่ง  พังไธสง ส.อบต. หมู่ 9 บุญส่ง  พังไธสง 
9 น.ส.ศุภมาส  บุญรับ ส.อบต. หมู่ 14 ศุภมาส  บุญรับ 

10 นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู่ 12 มาโนช  เงินไธสง 
11 นางญาดา  โพธิแสง ส.อบต. หมู่ 11 ญาดา  โพธิแสง 
12 นายบุญเรียง  แสงสุขสว่าง ส.อบต. หมู่ 4 บุญเรียง  แสงสุขสว่าง 
13 นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู่ ๕ พชร  แอบไธสง 
14 นายวงเดือน  เหมียดไธสง ส.อบต. หมู่ 10 วงเดือน  เหมียดไธสง 

 
ผูไ้ม่มาประชุม 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายเด่นชัย  นารินทร์ ส.อบต. หมู่ 2 ลา 

 
ผู้ร่วมประชุม 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายเรืองศิลป์  ไอยะ นายก อบต. เรืองศิลป์  ไอยะ 
2 นายอนงค์  เรืองไธสง รองนายก อบต. อนงค์  เรืองไธสง 
๓ ร.ต.อ.ประเวช  ปุมไธสง รองนายก อบต. ประเวช  ปุมไธสง 
๔ ร.ต.อ.สุวิทย์  บรรหาร เลขานุการ นายก อบต. สุวิทย์  บรรหาร 
๕ นายเวท  ปิดตังถาเน รองปลัด อบต. เวท  ปิดตังถาเน 
6 นางอร่ามเรือง ศิลป์ประกอบ ผอ.กองคลัง อร่ามเรือง ศิลป์ประกอบ 
7 น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง หัวหน้าสำนักปลัด ยุพิน  แปลกไธสง 
8 นายสมพร  กอหญ้ากลาง ผอ.กองช่าง สมพร  กอหญ้ากลาง 
9. น.ส.ณัฏฐ์ธิดา  มาสิงห์ ผอ.กองการศึกษา ณัฏฐ์ธิดา  มาสิงห์ 
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10. น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง นักจัดการงานท่ัวไป ปภาดา  ลุนไธสง 
11. นายคมสัน  ลำไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 3 คมสัน  ลำไธสง 
12. นายสุรธรรม  สัมฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 15 สุรธรรม  สัมฤทธิ์ 
13. นายวีรพจน์  มนต์ไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 4 วีรพจน์  มนต์ไธสง 
14. น.ส.ศิริวิมล  โพธิแสง ผู้ช่วย หมู่ท่ี 1 ศิริวิมล  โพธิแสง 
15. นายอุบล  พรไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 9 อุบล  พรไธสง 
16. นายบุญคิด  สิงหาหล้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 8 บุญคิด  สิงหาหล้า 
17. นางพัชรีกรณ์  เอี่ยมสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 5 พัชรีกรณ์  เอี่ยมสะอาด 
18. นายสุพิน  ปะกาเว กำนัน ต.บ้านคู สุพิน  ปะกาเว 
19. นายหนูกัน  เม็งไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 10 หนูกัน  เม็งไธสง 

 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ท้ังหมด จำนวน 15     คน 
  มาประชุม จำนวน 14     คน 
  ไม่มาประชุม จำนวน 1     คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 19     คน 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูในวันนี้ นายเด่นชัย นารินทร์ 
สมาชิกสภา หมู่ท่ี 2 ขอลา เนื่องจากกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด-19 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2565 
เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2565 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ   
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านคู (ชั้น 2) ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้แจกให้กับท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบแล้ว 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 33 วรรคสอง การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม         
ให้กระทำโดยมติของท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของสภาฯแห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม 
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีข้อความใดท่ี
ยัง    ไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อท่ีประชุมสภาฯ 

เมื่อท่ีประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม จึงอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 
ขอมติท่ีประชุมสภาฯ ว่ารับรองรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้ารับรองรายงานการ
ประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ยกมือ 

/มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จำนวน 14 ท่าน และท่ีประชุมสภา
ฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู สมัย
สามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2565  ดังนี้ 

รับรองรายงานการประชุม 13   เสียง 
ไม่รับรอง -    เสียง 
งดออกเสียง 1   เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม 
 - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

5.1  ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
......เชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง...... 

เลขานุการสภาฯ 
(นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง) 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 
17 (4) “ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป” 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู นำเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้ท่ีประชุมสภาทราบ 

นายก อบต.บ้านคู 
(นายเรืองศิลป์  ไอยะ) 

ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค ู

วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาสังคม ชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาการ

ท่องเท่ียว” 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2   ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ  
ยุทธศาสตร์ท่ี  3   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4   ด้านการบริหารการจัดการตามหลักการบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5   ด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6   ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
/รายละเอียด... 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า  งบประมาณปีละ  

300,000 บาท 
2. ก่อสร้างกำแพงรอบรั้ว อบต.บ้านคู  งบประมาณปีละ 500,000 บาท 
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ อบต.บ้านคู  งบประมาณปีละ 500,000 

บาท 
4. โครงการก่อสร้างอาคารโดม ศพด.บ้านคู  งบประมาณปีละ 490,000 

บาท   
5. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. ขยายไหล่ถนนในหมู่บ้าน

และรอบหมู่บ้านและผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 
700,000 บาท 

6. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน ลงหินคลุก ลูกรังและเสริม
ไหล่ทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 3,000,000 บาท 

7. โครงการก่อสร้างอาคารโดม อบต.บ้านคู  งบประมาณปีละ 1,000,000 
บาท 

8. โครงการจัดทำผังเมือง หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 10,000 บาท 
9. ขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังโคมไฟฟ้า หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 

200,000 บาท 
10.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมร่องระบายน้ำ ทางระบายน้ำและ

สะพาน หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 3,000,000 บาท 
11.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา ขยายท่อเมนประปา 

พร้อมจัดหาอุปกรณ์ หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 3,000,000 บาท 
12.โครงการเจาะน้ำบาดาล พร้อมหอถังสูง หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 

1,000,000 บาท 
13.การขุดลอกคลอง หนองน้ำ ลำห้วยในพื้นท่ีตำบลบ้านคู หมู่ 1-15  

งบประมาณปีละ 10,000,000 บาท 
14.โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมขยายฝายน้ำล้น หมู่ 1-15  

งบประมาณปีละ 10,000,000 บาท 
15.โครงการก่อสร้างกังหนัลมพลังสูบน้ำ หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 

100,000 บาท 
16.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังไฟส่องสว่างถนน

ภายในหมู่บ้านและรอบๆหมู่บ้าน หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 3,000,000 
บาท 

17.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสวนสุขภาพชุมชน หมู่ 1-15  งบประมาณปี
ละ 2,000,000 บาท 

18.ก่อสร้างเตาเผาขยะ ท่ีกำจัดขยะ หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 
1,000,000 บาท 

/19.โครงการทอดสอบ... 
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19.โครงการทดสอบคุณภาพน้ำ หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 10,000 
บาท 

20.โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 
2,500 วัตต์ หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 700,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ 
21.โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ฝึกอบรมตามแนวทางพระราชดำริ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 50,000 บาท 
22.โครงการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 50,000 บาท 
23.โครงการสนับสนุนและส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขต

พื้นท่ีตำบลบ้านคู หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 20,000 บาท 
24.โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสินค้า o-top ต่อยอดนวัตกรรมให้กับกลุ่ม

อาชีพต่างๆ หมู่ 1-15 งบประมาณปีละ 20,000 บาท 
25.โครงการสนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งในครอบครัวและชุมชน หมู่ 1-

15  งบประมาณปีละ 20,000 บาท 
26.โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา

ตำบลบ้านคู หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 20,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
27.โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ

แห่งชาติ หมู่ 1-15 งบประมาณปีละ 100,000 บาท 
28.โครงการวันสตรีสากลและอบรมให้ความรู้ บทบาทหน้าท่ีสตรีต่อ

สังคมไทย หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 20,000 บาท 
29.โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน หมู่ 1-15  งบประมาณปี

ละ 20,000 บาท 
30.โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ หมู่ 1-15  งบประมาณปี

ละ 20,000 บาท 
31.โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้สูงวัยพันธุ์ใหม่ใส่ใจสุขภาพ หมู่ 1-15  

งบประมาณปีละ 20,000 บาท 
32.โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาตำบล หมู่ 1-15  

งบประมาณปีละ 20,000 บาท 
33.โครงการสังคมสงเคราะห์การพัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มี

รายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพึ่ง หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 20,000 บาท 
34.โครงการส่งเสริมวันสตรีสากลแห่งชาติ หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 

20,000 บาท 
35.โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 50,000 บาท 
 
 

/36.โครงการสัตว์ปลอดโรค... 
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36.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวรขัตติยราชนารี หมู่ 1-15  งบประมาณ
ปีละ 30,000 บาท 

37.โครงการป้องกันโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 
50,000 บาท 

38.เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 1-15  
งบประมาณปีละ 300,000 บาท 

39.โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ หมู่ 1-15  
งบประมาณปีละ 100,000 บาท 

40.โครงการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเพื่อ
ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 
150,000 บาท 

41.โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 
20,000 บาท 

42.โครงการอาสากู้ชีพ อบต. บ้านคู หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 30,000 
บาท 

43.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ
ประชาชน หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 20,000 บาท 

44.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หมู่ 1-
15  งบประมาณปีละ 100,000 บาท 

45.โครงการจัดประชุมประชาคมแผน หมู่ 1-15  งบประมาณปีละ 
30,000 บาท 

46.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  งบประมาณปีละ 200,000 บาท 
47.เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่นๆ  งบประมาณปีละ 

150,000 บาท 
48.เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณปีละ 11,000,000 บาท 
49.เบ้ียยังชีพความพิการ  งบประมาณปีละ 350,000 บาท 
50.เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณปีละ 30,000 บาท 
51.เงินสำรองจ่าย  งบประมาณปีละ 500,000 บาท 
52.รายจ่ายตามข้อผูกพัน  งบประมาณปีละ 400,000 บาท 
53.เงินช่วยพิเศษ  งบประมาณปีละ 30,000 บาท 
54.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกดั สพฐ. 4 แห่ง โรงเรียน

บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) , วัดพนมวัน , สระทอง , อมรสิริสามัคคี ระดับช้ัน
อนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6  งบประมาณปีละ 1,300,000 บาท 

55.อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กอนุบาล – ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ของโรงเรียนในตำบล 4 แห่ง และเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง  
งบประมาณปีละ 1,000,000 บาท 

/56.ค่าใช้จ่าย... 
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56.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
งบประมาณปีละ 50,000 บาท 

57.โครงการปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณปี
ละ 5,000 บาท 

58.โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณปีละ 
2,000 บาท 

59.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณปีละ 20,000 บาท 

60.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณปีละ 50,000 บาท 

61.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณปีละ 30,000 บาท 

62.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณปีละ 20,000 บาท 

63.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณปีละ 170,000 บาท 

64.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านคู  งบประมาณปีละ 500,000 บาท 

65.การปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณปีละ 500,000 
บาท 

66.โครงการจัดทำท่ีแปรงฟันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณปี
ละ 30,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการบริหารการจัดการตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

67.โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและสำรวจภาคสนาม  งบประมาณปีละ 
50,000 บาท 

68.โครงการดำเนินการเลือกตั้ง  งบประมาณปีละ 800,000 บาท 
69.โครงการ big cleaning day หมู่1-15  งบประมาณปีละ 20,000 

บาท 
70.โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน (แยกก่อนท้ิง) หมู่1-15  

งบประมาณปีละ 30,000 บาท 
71.โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง  งบประมาณปีละ 

10,000 บาท 
72.การอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการ

บริหารงาน อบต.  งบประมาณปีละ 200,000 บาท 
73.ตรวจสุขภาพประจำปี ของ อบต. บ้านคู  งบประมาณปีละ 10,000 

บาท 
 

/74.โครงการอบรม... 
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74.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมการรักษาวนิัยและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  งบประมาณปีละ 
100,000 บาท 

75.เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณปีละ 
10,000 บาท 

76.อุดหนุนโครงการการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณปีละ 20,000 บาท 

77.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณปีละ 25,000 บาท 

78.อุดหนุนโครงการขึ้นเขาพนมรุง้  งบประมาณปีละ 10,000 บาท 
79.อุดหนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและจัดงานรฐัพิธี  งบประมาณปีละ 

20,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
80.โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ  งบประมาณปีละ 100,000 บาท 
81.โครงการประเพณีลอยกระทง  งบประมาณปีละ 100,000 บาท 
82.โครงการบุญปรางค์กู่  งบประมาณปีละ 100,000 บาท 
83.โครงการอนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณีไทยและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณปีละ 20,000 บาท 
84.อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ์  งบประมาณปีละ 

100,000 บาท 
85.โครงการวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณปีละ 20,000 

บาท 
86.โครงการส่งเสริมเรียนรู้นอกชั้นเรียน (ทัศนศึกษา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

งบประมาณปีละ 20,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
87.โครงการการดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นท่ีปกปัก  งบประมาณปีละ 

10,000 บาท 
88.สำรวจและรวบรวมพันธุกรรมพืชบริเวณป่าชุมชน  งบประมาณปีละ 

10,000 บาท 
 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

ตามท่ีได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้ท่ีประชุม
ทราบ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จำนวน 14 ท่าน และท่ีประชุมสภา
ฯ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ดังนี้ 

เห็นชอบ           13   เสียง 
ไม่เห็นชอบ          -    เสียง 
งดออกเสียง         1   เสียง 

/5.2 เปล่ียนแปลง... 
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 5.2 เปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

5.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน  หน้า 106 

เลขานุการสภา 
(นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

เชิญผู้อำนวยการกองคลัง นำเสนอรายละเอียดการเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง ให้
ท่ีประชุมทราบ 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นางอร่ามเรือง  ศิลป์ประกอบ) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน  หน้า 106 

ข้อความเดิม 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดต้ัง) จำนวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. ขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง 
2. ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาท่ีรวมติดต้ัง 
3. เครื ่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 

40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5. มีหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควร

พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) 
สูงกว่า 

7. การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป

กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  
8. ค่าติดตั้งเครื ่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา

เครื่องปรับอากาศ) 
(3) ชนิดติดผนัง 
ขนาด  12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
(แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 

 

/ข้อความใหม่... 
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ข้อความใหม ่
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดต้ัง) จำนวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. ขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง 
2. ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาท่ีรวมติดต้ัง 
3. เครื ่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 

40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5. มีหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควร

พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) 
สูงกว่า 

7. การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป

กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  
8. ค่าติดตั้งเครื ่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา

เครื่องปรับอากาศ) 
(1)ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต่ำกว่า  13,000 บีทียู 4,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ำกว่า  40,000 บีทียู 5,500 บาท 
(2)ชนิดตู้ต้ังพื้น 
ขนาดไม่ต่ำกว่า  33,000 บีทียู 5,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ำกว่า  42,000 บีทียู 6,000 บาท 
(3) ชนิดติดผนัง 
ขนาด  12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
(แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 
 

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่นๆ 
 ไม่มี 

ประธานสภา 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

เม ื ่อไม ่ม ีสมาชิกสภาท่านใดนำเสนออีก  จึงขอปิดการประชุม  และ
ขอขอบคุณสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่สละเวลามาประชุมใน
วันนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตำบลบ้านคูทุกคน 
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เลิกประชุมเวลา   12.00  น. 

 
 
(ลงช่ือ)                          ผู้จดรายงานการประชุม 

 ( นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง )   
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

สมาชิกสภาตำบล 

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

สมาชิกสภาตำบล 

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

( นายบุญเรียง  แสงสุขสว่าง ) 
สมาชิกสภาตำบล 

 
(ลงช่ือ)        
 ( นางจุฑามาศ  แสวงชัย ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 


