
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านคู 
สมัยสามัญสมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  1/2562 

วันจันทร�ท่ี  5  สิงหาคม  2562 
ณ ห�องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านคู (ช้ัน ๒) 

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

ผู�มาประชุม 
ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
1 นายสมหวัง  บรรหาร ประธานสภาฯ สมหวัง  บรรหาร 
2 นายพิชัย  พลแสน รองประธานสภาฯ พิชัย  พลแสน 
3 นายชุมพร  สิงห�ไธสง เลขานุการสภาฯ ชุมพร  สิงห�ไธสง 
๔ นางบุญเท่ียง  โพธิ์ใต+ ส.อบต. หมู. 1 บุญเท่ียง  โพธิ์ใต� 
๕ นายสัน  ทบลม ส.อบต. หมู. 13 สัน  ทบลม 
๖ นายอ.อนสี  เจือสุข ส.อบต.  หมู. ๓ อ!อนสี  เจือสุข 
๗ นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู. ๕ พชร  แอบไธสง 
๘ นายบุญชล  โยมไธสง ส.อบต. หมู. 4 บุญชล  โยมไธสง 
๙ นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู. 12 มาโนช  เงินไธสง 

๑๐ นายพิเชษฐ�  ภูมิไธสง ส.อบต. หมู. 2 พิเชษฐ�  ภูมิไธสง 
๑๑ นายหนูพลอย  หม่ืนฤทธิ์ ส.อบต. หมู. 8 หนูพลอย  หม่ืนฤทธิ์ 
๑๒ นางก้ี  ประสาระเอ ส.อบต. หมู. 9 ก้ี  ประสาระเอ 
๑๓ นายกองแก+ว  ลําไธสง ส.อบต. หมู. 6 กองแก�ว  ลําไธสง 
๑๔ นายประยูร  เปCยกไธสง ส.อบต. หมู. 6 ประยูร  เป/ยกไธสง 
๑๕ นายสนั่น  เจียมไธสง ส.อบต. หมู. 11 สนั่น  เจียมไธสง 
๑๖ นางทรัพย�สิน  เอ่ียมกลั่น ส.อบต. หมู. 11 ทรัพย�สิน  เอ่ียมกลั่น 
๑๗ นายสิงห�สยาม  แยงไธสง ส.อบต. หมู. 15 สิงห�สยาม  แยงไธสง 
๑๘ นางประเสริฐ  พุงไธสง ส.อบต. หมู. 5 ประเสริฐ  พุงไธสง 
1๙ นางบุญช.วย  ผิ้วไธสง ส.อบต. หมู. 7 บุญช!วย  ผิ้วไธสง 
๒๐ นายหนูกัน  เม็งไธสง ส.อบต. หมู. 10 หนูกัน  เม็งไธสง 
๒๑ นายไกรสร  สีสิ่ว ส.อบต. หมู. 10 ไกรสร  สีสิ่ว 
๒๒ นายอรชุลย�  โพธิแสง ส.อบต. หมู. 1 อรชุลย�  โพธิแสง 
๒๓ นายวันดี  นาเจริญ ส.อบต. หมู. 8 วันดี  นาเจริญ 
2๔ นายถนอม  แว.นศิลา ส.อบต. หมู. 14 ถนอม  แว!นศิลา 
๒๕ นายบุญจัน  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู. 14 บุญจัน  สัมฤทธิ์ 
๒๖ นายสุรธรรม  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู. 15 สุรธรรม  สัมฤทธิ์ 
๒๗ นายเทวฤทธิ์  เม็งไธสง ส.อบต. หมู. 2 เทวฤทธิ์  เม็งไธสง 
๒๘ นายบุญเรียง  แสงสุขสว.าง ส.อบต. หมู. 4 บุญเรียง  แสงสุขสว!าง 

ผู�ไม�มาประชุม 
1 นายสวัสด์ิ  หม่ันอุตส.าห� ส.อบต. หมู. 9 ลาปLวย 
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ผู�เข�าร�วมประชุม 
ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
1 นายบุญชวน  เม็นไธสง นายก อบต. บุญชวน  เม็นไธสง 
2 นายชุ.ม  พลมีเดช รองนายก อบต. ชุ!ม  พลมีเดช 
๓ นายสวาสด์ิ  ยาวไธสง เลขานุการ นายก อบต. สวาสด์ิ  ยาวไธสง 
๔ นายชาญศักด์ิ  ทุรันไธสง รองปลัด อบต. ชาญศักด์ิ  ทุรันไธสง 
๕ นางอร.ามเรือง  ศิลปOประกอบ ผอ.กองคลัง อร!ามเรือง  ศิลป5ประกอบ 
๖ น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง หัวหน+าสํานักปลัด ยุพิน  แปลกไธสง 
๗ น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง นักจัดการงานท่ัวไป ปภาดา  ลุนไธสง 
๘ นายบุญเกิด  ทบลม ผู+ใหญ.บ+าน ม. 15 บุญเกิด  ทบลม 
๙ นายแท.งทอง  เกลียววงศ� ผู+ใหญ.บ+าน ม. 1 แท!งทอง  เกลียววงศ� 

๑๐ นายสนรินทร�  ปะนัดสุดจ.า นักวิชาการเกษตร สนรินทร�  ปะนัดสุดจ!า 
๑๑ น.ส.พิมลวรรณ  แก+วไธสง ผู+ดูแลเด็ก พิมลวรรณ  แก�วไธสง 
12 นายเทียม  หม่ันอุตส.าห� ผู+ช.วยผู+ใหญ.บ+าน ม. 5 เทียม  หม่ันอุตส!าห� 
13 นายสุทธิพงษ�  นาโล ผู+ช.วยผู+ใหญ.บ+าน ม. 13 สุทธิพงษ�  นาโล 
14 นางนิตยา  จงหาญ ผู+ช.วยผู+ใหญ.บ+าน ม. 14 นิตยา  จงหาญ 
15 นางดวงสกูล  พัดไธสง ผู+ช.วย ม. 7 ดวงสกูล  พัดไธสง 
16 นายร+อย  พุงไธสง ชมรมผู+สูงอายุ ร�อย  พุงไธสง 
17 นายทองสุข  ไวจําปา ชมรมผู+สูงอายุ ทองสุข  ไวจําปา 
18 นายคมสัน  ลําไธสง ผู+ใหญ.บ+าน ม. 3 คมสัน  ลําไธสง 
19 นายปราโมทย�  ภาษะฐิติ ผู+ใหญ.บ+าน ม. 12 ปราโมทย�  ภาษะฐิติ 
20 นายวงเดือน  เหมียดไธสง ผู+ใหญ.บ+าน ม. 10 วงเดือน  เหมียดไธสง 
21 นายถนอมศักด์ิ  เทวรัตน� นักพัฒนาชุมชน ถนอมศักด์ิ  เทวรัตน� 
22 นางลําไย  พรอยู.ศรี นักทรัพยากรบุคคล ลําไย  พรอยู!ศรี 
23 นายอภิชัย  อินธิโช ผู+ใหญ.บ+าน ม. 6 อภิชัย  อินธิโช 
24 นายลี  เม็งไธสง ชมรมผู+สูงอายุ ลี  เม็งไธสง 
25 นายเรืองศักด์ิ  ผอนนอก ผู+ช.วยผู+ใหญ.บ+าน ม. 11 เรืองศักด์ิ  ผอนนอก 
26 นายสุชิน  พรไธสง ผู+ใหญ.บ+าน ม. 9 สุชิน  พรไธสง 
27 น.ส.ธนวรรณ  สมุติรัมย� ผู+ช.วยนักวิเคราะห�ฯ ธนวรรณ  สมุติรัมย� 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 
 สมาชิกสภาองค�การบริหารส.วนตําบลบ+านคู ท้ังหมด จํานวน 28     คน 
  มาประชุม จํานวน 27     คน 
  ไม.มาประชุม จํานวน 1     คน 
 เลขานุการสภาฯ มาประชุม จํานวน ๑     คน 
  ผู+เข+าร.วมประชุม จํานวน 27     คน 

 
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

1.1 เรื่องสมาชิกสภา อบต.บ+านคู ลาออกจากตําแหน.ง ขอแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ
ว.า นายบุญเรือง งามดี สมาชิกสภา อบต.บ+านคู หมู.ท่ี 7 บ+านดอนกลาง ลาออกจาก
ตําแหน.ง โดยยื่นหนังสือลาออกต.อนายอําเภอนาโพธิ์ มีผลต้ังแต.วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
 
 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป; 2562 
เม่ือวันพุธท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

ตามท่ีสภาองค�การบริหารส.วนตําบลบ+านคูได+มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 
2 ประจําปC 2562 เม่ือวันพุธท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห+องประชุมองค�การบริหาร
ส.วนตําบลบ+านคู (ชั้น 2) ซ่ึงทางฝLายเลขานุการสภาฯ ได+แจกให+กับท.านสมาชิกสภาฯ 
ทุกท.านทราบแล+ว 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว.าด+วยข+อบังคับการประชุมสภา
ท+องถ่ิน พ.ศ.2547 ข+อ 33 วรรคสอง การแก+ไขถ+อยคําในรายงานการประชุมให+
กระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาท+องถ่ิน 

ดังนั้น สมาชิกสภาองค�การบริหารส.วนตําบลบ+านคูท.านใดจะแก+ไขเพ่ิมเติมรายงาน
การประชุมสภาฯ ก็เปYนอํานาจของสภาฯ แห.งนี้ เปYนผู+แก+ไขเพ่ิมเติม ขอให+สมาชิกสภาฯ
ทุกท.านได+ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีข+อความใดท่ียังไม.สมบูรณ�หรือจะแก+ไข
เพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนําเสนอต.อท่ีประชุมสภาฯ 

เม่ือท่ีประชุมไม.มีการเสนอแก+ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม ผมจึงอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว.าด+วยข+อบังคับการประชุมสภาท+องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ข+อ ๗๔ ขอมติ
ท่ีประชุมสภาฯ ว.าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม. ถ+าเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมขอให+ท.านสมาชิกสภาฯ โปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส.วนตําบล
บ+านคู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปC 2562 เม่ือวันพุธท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 

รับรองรายงานการประชุม 26   เสียง 
ไม.รับรอง -    เสียง 
งดออกเสียง ๑   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู�ถาม 
 ไม.มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท�องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล�ว 
 ไม.มี 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ การพิจารณาญัตติร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป;งบประมาณ  

พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ) 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

ตามท่ีท.านนายกองค�การบริหารส.วนตําบลบ+านคูเปYนผู+เสนอญัตติร.างข+อบัญญัติ
งบประมาณรายจ.ายประจําปC พ.ศ.2563 

เชิญท.านนายกองค�การบริหารส.วนตําบลบ+านคู นําเสนอหลักการและเหตุผล
ประกอบร.างข+อบัญญัติงบประมาณรายจ.ายประจําปC พ.ศ. 2563 ต.อท่ีประชุม 

นายก อบต.บ+านคู 
(นายบุญชวน  เม็นไธสง) 
 

ประมาณการรายจ.ายท่ัวไปประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค�การบริหาร
ส.วนตําบลบ+านคู ประมาณการรายจ.ายท้ังสิ้น 41,562,000 บาท ขอให+หัวหน+าสํานัก
ปลัดและหัวหน+าส.วนแต.ละส.วนเปYนผู+นําเสนอรายละเอียดประมาณการครับ 

หัวหน+าสํานักปลัด 
(น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร.างข+อบัญญัติงบประมาณรายจ.ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค�การ
บริหารส.วนตําบลบ+านคู ประมาณการรายจ.ายรวมท้ังสิ้น 41,562,000 บาท จ.ายจาก
รายได+จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ดังนี้ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานท่ัวไป รวม     12,539,060  บาท 
  งบบุคลากร รวม       8,526,960   บาท 
  เงินเดือน (ฝLายการเมือง) รวม       3,505,680   บาท 
     เงินเดือน นายก/รองนายก จํานวน          584,640   บาท 
     เงินค.าตอบแทนประจําตําแหน.ง นายก/รองนายก จํานวน            42,120   บาท 
     เงินค.าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก จํานวน            42,120   บาท 
     เงินค.าตอบแทนเลขานุการนายก จํานวน            86,400   บาท 
     เงินค.าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จํานวน       2,750,400   บาท 
  เงินเดือน (ฝLายประจํา) รวม       5,021,280   บาท 
     เงินเดือนพนักงาน จํานวน       4,099,920   บาท 
     เงินเพิ่มต.างๆ ของพนักงาน จํานวน            84,000   บาท 
     เงินประจําตําแหน.ง จํานวน          168,000   บาท 
     ค.าตอบแทนพนักงานจ+าง จํานวน          669,360   บาท 
  งบดําเนินงาน รวม       3,056,000   บาท 
  ค.าตอบแทน รวม          443,000   บาท 
     ค.าตอบแทนผู+ปฏบิัติราชการอันเปYนประโยชน�ฯ จํานวน          100,000   บาท 
     ค.าเบี้ยประชุม จํานวน            20,000   บาท 
     ค.าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน            59,000   บาท 
     ค.าเช.าบ+าน จํานวน          204,000   บาท 
     เงินช.วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน            60,000   บาท 
  ค.าใช+สอย รวม       1,683,000   บาท 
     รายจ.ายเพื่อให+มาซ่ึงบริการ จํานวน          668,000   บาท 
     รายจ.ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร จํานวน            15,000   บาท 
     รายจ.ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัติราชการท่ี ไม.เข+าลักษณะรายจ.ายหมวดอื่น 
     1. ค.าใช+จ.ายโครงการฝ]กอบรมสัมมนา คุณธรรมจริยธรรม สําหรั  จํานวน            10,000   บาท 
        ข+าราชการพนักงานและลูกจ+าง อบต.บ+านคู  
     2. ค.าใช+จ.ายในการดําเนินการเลือกต้ัง จํานวน          400,000   บาท 
     3. ค.าใช+จ.ายในการดําเนินโครงการ Big Cleaning Day                     จาํนวน            10,000   บาท 
    4. ค.าใช+จ.ายโครงการฝ]กอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ               จาํนวน          130,000   บาท 
     5. ค.าใช+จ.ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน          180,000   บาท 

 
/6.โครงการ... 
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ผู+อํานวยการกองคลัง 
(นางอร.ามเรือง 
        ศิลปOประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     6. โครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ์                                         จาํนวน           30,000   บาท 
     7. โครงการรณรงค�การคัดแยกขยะในครัวเรือน(แยกก.อนท้ิง)               จาํนวน           30,000   บาท 
     8. โครงการส.งเสริมพัฒนาประชาธปิไตยและการเลือกต้ัง                   จาํนวน           10,000   บาท 
     9. ค.าบํารุงรักษาและซ.อมแซม จํานวน          200,000   บาท 
  ค.าวัสดุ รวม          480,000   บาท 
     วัสดุสํานักงาน จํานวน            80,000   บาท 
     วัสดุงานบ+านงานครัว จํานวน            50,000   บาท 
     วัสดุยานพาหนะและขนส.ง จํานวน            40,000   บาท 
     วัสดุเช้ือเพลิงและหล.อล่ืน จํานวน          200,000   บาท 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร. จํานวน            20,000   บาท 
     วัสดุคอมพิวเตอร� จํานวน            70,000   บาท 
     วัสดุอื่น จํานวน            20,000   บาท 
  ค.าสาธารณูปโภค รวม          450,000   บา  
     ค.าไฟฟjา จํานวน          300,000   บาท 
     ค.านํ้าประปาค.านํ้าบาดาล จํานวน            25,000   บาท 
     ค.าบริการโทรศัพท� จํานวน            20,000   บาท 
     ค.าบริการไปรษณีย� จํานวน              5,000   บาท 
     ค.าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน          100,000   บาท 
  งบลงทุน รวม          906,100   บาท 
     ค.าครุภัณฑ�  
       รถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน          900,000   บาท 
       อุปกรณ�อ.านบัตรแบบอเนกประสงค�(Smart Card) จํานวน              1,500   บาท 
       เคร่ืองพิมพ�แบบฉีดหมึก(Ink Tank Printer) จํานวน              4,600   บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม           50,000   บาท 
     อุดหนุนส.วนราชการในการจัดงานขึน้เขาพนมรุ+ง จํานวน            10,000   บาท 
     อุดหนุนสํานักงานเหล.ากาชาดจังหวดับุรีรัมย� จํานวน            10,000   บาท 
     โครงการอุดหนุนศูนย�ปฏบิัติการปjองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 
จํานวน            30,000   บาท 

งานบริหารงานคลัง รวม     2,462,960  บาท 
  งบบุคลากร รวม       1,917,960   บาท 
  เงินเดือน (ฝLายประจํา) รวม       1,917,960   บาท 
     เงินเดือนพนักงาน จํานวน       1,557,120   บาท 
     เงินประจําตําแหน.ง จํานวน            42,000   บาท 
     ค.าตอบแทนพนักงานจ+าง จํานวน          285,240   บาท 
     เงินเพิ่มต.างๆ ของพนักงานจ+าง จํานวน            33,600   บาท 
  งบดําเนินงาน รวม         536,000   บาท 
  ค.าตอบแทน รวม          158,000   บาท 
     ค.าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน            10,000   บาท 
     ค.าเช.าบ+าน จํานวน          138,000   บาท 
     เงินช.วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน            10,000   บาท 
  ค.าใช+สอย รวม          268,000   บาท 
     รายจ.ายเพื่อให+ได+มาซ่ึงบริการ จํานวน          108,000   บาท 
     ค.าใช+จ.ายในการจัดทําโครงการจัดอบรมภาษีประจําปC จํานวน            50,000   บาท 
     ค.าใช+จ.ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน            80,000   บาท 
     ค.าบาํรุงรักษาและซ.อมแซม จํานวน            30,000   บาท 
  ค.าวัสดุ รวม           110,000   บาท 
     วัสดุสํานักงาน จํานวน            60,000   บาท 
     วัสดุคอมพิวเตอร� จํานวน            50,000   บาท 
  งบลงทุน รวม         9,000   บาท 
  ค.าครุภัณฑ�  
     ค.าครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� จํานวน         9,000   บาท 

/แผนงานการ... 
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รองปลัด อบต. 
(นายชาญศักด์ิ  ทุรันไธสง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน+าสํานักปลัด 
(น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปJองกันภัยฝLายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                           รวม     485,000 บาท 
  งบดําเนินงาน รวม       485,000   บาท 
  ค.าใช+สอย รวม        340,000   บาท 
  รายจ.ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม.เข+าลักษณะรายจ.ายหมวดอื่นๆ 
     ค.าใช+จ.ายโครงการสงเคราะห�ผู+ประสบภัยทางธรรมชาติตําบลบ+านคู จํานวน      20,000   บาท 
     ค.าใช+จ.ายในการดําเนินงานโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช.วงเทศกาลสําคัญ จํานวน      70,000   บาท 
     ค.าใช+จ.ายในการดําเนินงานโครงการอาสากู+ชพี จํานวน      20,000   บาท 
     โครงการฝ]กอบรมอาสาสมัครปjองกันภัยฝLายพลเรือน (อปพร.) จํานวน    100,000   บาท 
     โครงการดําเนินงานระบบการแพทย�ฉุกเฉิน หน.วยกู+ชพี-กู+ภัย จํานวน    120,000   บาท 
     โครงการปjองกันและแก+ไขปvญหายาเสพติด จํานวน      10,000   บาท 
  ค.าวัสดุ รวม    145,000   บาท 
     วัสดุเคร่ืองแต.งกาย จํานวน     100,000  บาท 
     วัสดุดับเพลิง จํานวน       45,000  บาท 

 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม   8,124,432  บาท 
  งบบุคลากร รวม      3,211,380   บาท 
  เงินเดือน (ฝLายประจํา) รวม       3,211,380   บาท 
     เงินเดือนพนักงาน จํานวน       2,247,780   บาท 
     เงินประจําตําแหน.ง จํานวน            42,000   บาท 
     ค.าตอบแทนพนักงานจ+าง จํานวน          885,600   บาท 
     เงินเพิ่มต.างๆ ของพนักงานจ+าง จํานวน            36,000   บาท 
  งบดําเนินงาน รวม      2,923,052    บาท 
  ค.าตอบแทน รวม           155,000   บาท 
     ค.าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน              5,000   บาท 
     ค.าเช.าบ+าน จํานวน            90,000   บาท 
     เงินช.วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน            60,000   บาท 
  ค.าใช+สอย รวม       1,452,800   บาท 
     รายจ.ายเพื่อให+ได+มาซ่ึงบริการ จํานวน          432,000   บาท 
     รายจ.ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัติราชการท่ีไม.เข+าลักษณะรายจ.ายหมวดอื่นๆ 
        ค.าใช+จ.ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน           40,000   บาท 
        ค.าใช+จ.ายในการพัฒนาครูผู+ดูแลเด็ก/ผู+ดูแลเด็ก จํานวน           45,000   บาท 
        ค.าพาหนะนําเด็กท่ีเจ็บปLวยส.งสถานพยาบาล จํานวน             1,200   บาท 
        โครงการปฐมนิเทศประชุมผู+ปกครอง จํานวน             5,000   บาท 
        โครงการส.งเสริมสุขภาพเด็ก จํานวน             2,000   บาท 
        โครงการสนับสนุนค.าใช+จ.ายการบริการสถานศึกษา(ค.าหนังสือเรียน)       จํานวน          24,000   บาท 
        โครงการสนับสนุนค.าใช+จ.ายการบริหารสถานศึกษา(ค.ากิจกรรม             จาํนวน          51,600   บาท 
        พัฒนาผู+เรียน)  
        โครงการสนับสนุนค.าใช+จ.ายการบริหารสถานศึกษา(ค.าเคร่ืองแบบ          จาํนวน          36,000   บาท 
        นักเรียน)  
        โครงการสนับสนุนค.าใช+จ.ายการบริหารสถานศึกษา(ค.าอุปกรณ�             จํานวน          24,000   บาท 
        การเรียน)  
        โครงการสนับสนุนค.าใช+จ.ายการบริการการศึกษา(ค.าจัดการเรียน           จาํนวน        204,000   บาท 
        การสอน)  
        โครงการอาหารกลางวันศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ+านคู จํานวน        588,000   บาท 
  ค.าวัสดุ รวม     1,315,252   บาท 
     วัสดุสํานักงาน จํานวน          20,000   บาท 
     วัสดุงานบ+านงานครัว จํานวน          40,000   บาท 
     ค.าอาหารเสริม(นม) จํานวน     1,240,252   บาท 
     ค.าวัสดุคอมพิวเตอร� จํานวน          15,000   บาท 
 /งบลงทุน... 
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หัวหน+าสํานักปลัด 
(น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน+าสํานักปลัด 
(น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองปลัด อบต. 
(นายชาญศักด์ิ  ทุรันไธสง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  งบลงทุน รวม          30,000   บาท 
     โครงการจัดทําท่ีแปรงฟvนสําหรับเด็กศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน          30,000   บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม     1,960,000   บาท 
     เงินอุดหนุนส.วนราชการ จํานวน     1,960,000   บาท 
     โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในตําบลบ+านคู 4 แห.ง 

 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม       100,000  บาท 
  งบดําเนินงาน รวม          100,000   บาท 
  ค.าวัสดุ รวม           100,000   บาท 
     วัสดุวิทยาศาสตร�หรือการแพทย� จํานวน           100,000   บาท 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม         50,000  บาท 
  งบดําเนินงาน รวม            50,000   บาท 
  ค.าใช+สอย รวม            50,000   บาท 
     โครงการดําเนินการและแก+ไขปvญหาโรคขาดสารอาหารไอโอดีน จํานวน            10,000   บาท 
     โครงการสัตว�ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ+า จํานวน            40,000   บาท 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห� 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห�  รวม     170,000   บาท 
  งบดําเนินงาน รวม         170,000   บาท 
  ค.าใช+สอย รวม          170,000   บาท 
  รายจ.ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม.เข+าลักษณะรายจ.ายหมวดอื่นๆ 
     1. โครงการฝ]กอบรมส.งเสริมความเข+มแข็งในครอบครัวและชุมชน จํานวน         10,000   บาท 
     2. โครงการพัฒนาและส.งเสริมสุขภาพผู+สูงอาย ุ จํานวน         10,000   บาท 
     3. โครงการรดนํ้าขอพรผู+สูงอายุและร.วมกิจกรรมวันผู+สูงอายแุห.งชาติ จํานวน         80,000   บาท 
     4. โครงการสนับสนุนและส.งเสริมอบรมให+ความรู+เร่ืองบทบาทหน+าท่ี จํานวน         10,000   บาท 
         สตรีต.อสังคมไทย  
     5. โครงการพัฒนาและส.งเสริมวันเยาวชนแห.งชาติ จํานวน         10,000   บาท 
     6. โครงการสนับสนุนและส.งเสริมอบรมอาชีพให+กบัประชาชน จํานวน         10,000   บาท 
         ในเขตพื้นท่ีตําบลบ+านคู  
     7 .โครงการสนับสนุนและส.งเสริมสินค+า OTOP ต.อยอดนวัตกรรม 
         ให+กลุ.มอาชีพต.างๆ และประชาชนในเขตพื้นท่ีตําบลบ+านคู 

จํานวน         10,000   บาท 

     8. โครงการสนับสนุนและส.งเสริมการออกกําลังกายและการกีฬา 
         ให+กับประชาชนในเขตพื้นท่ีตําบลบ+านคู 

จํานวน         30,000   บาท 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน รวม   2,212,520  บาท 
  งบบุคลากร รวม      1,175,220   บาท 
  เงินเดือน (ฝLายประจํา) รวม       1,175,220   บาท 
     เงินเดือนพนักงาน จํานวน          812,880   บาท 
     เงินประจําตําแหน.ง จํานวน            42,000   บาท 
     ค.าตอบแทนพนักงานจ+าง จํานวน          315,960   บาท 
     เงินเพิ่มต.างๆ ของพนักงานจ+าง จํานวน              4,380   บาท 
  งบดําเนินงาน รวม         347,000   บาท 
  ค.าตอบแทน รวม          152,000   บาท 
     ค.าตอบแทนผู+ปฏบิัติราชการอันเปYนประโยชน�ฯ จํานวน            70,000   บาท 
     ค.าเช.าบ+าน จํานวน            72,000   บาท 
     เงินช.วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน            10,000   บาท 
  ค.าใช+สอย รวม         100,000   บาท 
     ค.าตอบแทนผู+ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน           30,000   บาท 
 

/รายจ.ายเก่ียว... 
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รองปลัด อบต. 
(นายชาญศักด์ิ  ทุรันไธสง) 
 
 
 
 
 
 

หัวหน+าสํานักปลัด 
(น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  รายจ.ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม.เข+าลักษณะรายจ.ายหมวดอื่นๆ 
     ค.าใช+จ.ายโครงการจัดทําผังเมือง จํานวน           10,000   บาท 
     ค.าใช+จ.ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน           50,000   บาท 
     ค.าใช+จ.ายในการตรวจสอบคุณภาพนํ้า จํานวน           10,000   บาท 
  ค.าวัสดุ รวม           95,000   บาท 
     วัสดุสํานักงาน จํานวน           20,000   บาท 
     วัสดุก.อสร+าง จํานวน           20,000   บาท 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร. จํานวน           25,000   บาท 
     วัสดุคอมพิวเตอร� จํานวน           20,000   บาท 
     วัสดุอื่น จํานวน           10,000   บาท 
  งบลงทุน รวม        690,300   บาท 
  ค.าครุภัณฑ� รวม             6,300   บาท 
     ค.าเคร่ืองพิมพ�แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน             6,300   บาท 
  ค.าท่ีดินและส่ิงก.อสร+าง รวม        684,000   บาท 
     โครงการขุดเจาะนํ้าบาดาลเพื่อแก+ไขปvญหาภัยแล+งโซนท่ี 1 
          หมู. 1,2,3,4,11 

จํานวน        342,000   บาท 

     โครงการขุดเจาะนํ้าบาดาลเพื่อแก+ไขปvญหาภัยแล+งโซนท่ี 2 
          หมู. 6,7,14,15 

จํานวน        342,000   บาท 

งานไฟฟJาถนน รวม     130,000  บาท 
  งบดําเนินงาน รวม         130,000   บาท 
     ค.าจ+างสํารวจขยายเขตไฟฟjา ติดต้ังโคมไฟฟjา จํานวน           30,000   บาท 
     ค.าวัสดุไฟฟjาและวิทย ุ จํานวน         100,000   บาท 

 

แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งชุมชน รวม      60,000  บาท 
  งบดําเนินงาน รวม         60,000   บาท 
  ค.าใช+สอย รวม          60,000   บาท 
     รายจ.ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัติราชการท่ีไม.เข+าลักษณะรายจ.ายหมวดอื่นๆ 
     1. ค.าใช+จ.ายการสํารวจรังวัดท่ีสาธารณประโยชน� จํานวน          30,000   บาท 
     2. ค.าใช+จ.ายในการดําเนินการจัดประชุมประชาคมแผน จํานวน          30,000   บาท 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม      69,000  บาท 
  งบดําเนินงาน รวม         65,000   บาท 
  ค.าใช+สอย รวม          65,000   บาท 
     รายจ.ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัติราชการท่ีไม.เข+าลักษณะรายจ.ายหมวดอื่นๆ 
     1. ค.าใช+จ.ายในการจัดทําโครงการส.งเสริมการเรียนรู+นอกช้ันเรียน จํานวน          30,000   บาท 
     2. ค.าใช+จ.ายในการจัดงานวันเด็กแห.งชาติ จํานวน          35,000   บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม           4,000   บาท 
     เงินอุดหนุนส.วนราชการ จํานวน            4,000   บาท 
      อุดหนุนในการแข.งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย� 
งานศาสนาวัฒนธรรมท�องถิ่น รวม    243,000  บาท 
  งบดําเนินงาน รวม       123,000   บาท 
  ค.าใช+สอย รวม        123,000   บาท 
     รายจ.ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร จํานวน          20,000   บาท 
     รายจ.ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัติราชการท่ีไม.เข+าลักษณะรายจ.ายหมวดอื่นๆ 
     1. ค.าใช+จ.ายในการจัดงานโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน        100,000   บาท 
     2. โครงการอนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีไทยและเรียนรู+ภูมิปvญญา
ท+องถิ่น      

จํานวน             3,000  บาท 

/งบเงินอุดหนุน... 
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หัวหน+าสํานักปลัด 
(น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง) 
 
 
 
 

  งบเงินอุดหนุน รวม       120,000   บาท 
     เงินอุดหนุนจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ และการจัดงานรัฐพิธ ี จํานวน          20,000   บาท 
     เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ ์ประจาํปC 2563 จํานวน        100,000   บาท 

 
แผนงานงบกลาง 

งบกลาง รวม    14,916,028  บาท 
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน               112,168   บาท 
     เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห.งชาติ จํานวน              110,000   บาท 
     เบี้ยยังชีพผู+สูงอาย ุ จํานวน         10,392,000   บาท 
     เบี้ยยังชีพผู+พิการ จํานวน           3,840,000   บาท 
     เบี้ยยังชีพผู+ปLวยเอดส� จํานวน                30,000   บาท 
     สํารองจ.าย จํานวน              200,000   บาท 
     เงินช.วยพิเศษ จํานวน                30,000   บาท 
     เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข+าราชการส.วนท+องถิ่น (กบท.) จํานวน              201,860   บาท  

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามท่ีท.านฝLายบริหารองค�การบริหารส.วนตําบลบ+านคูได+ชี้แจงรายละเอียดของ
งบประมาณเสร็จเรียบร+อยแล+วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว.าด+วยข+อบังคับ
การประชุมสภาท+องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข+อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร.างข+อบัญญัติ วาระ
ท่ีหนึ่ง ให+ท่ีประชุมสภาท+องถ่ินปรึกษาในหลักการแห.งร.างข+อบัญญัติและลงมติว.าจะรับ
หลักการแห.งข+อบัญญัตินั้นหรือไม. หากมีสมาชิกสภาท+องถ่ินประสงค�ท่ีจะอภิปราย   
ห+ามไม.ให+ลงมติก.อนท่ีสมาชิกสภาท+องถ่ินได+อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล+ว 

ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯ ท.านใด ประสงค�จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม. 

ท่ีประชุม - ไม.มี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เม่ือไม.มีสมาชิกสภาฯ ท.านใดจะอภิปราย ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว.า
ด+วยข+อบังคับการประชุมสภาท+องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข+อ ๖๕ วรรคแรก ถ+าไม.มี
ผู+ใดจะอภิปรายต.อไปให+ถือว.าเปYนการปzดอภิปราย ...ฯลฯ 

จึงขอปzดการอภิปราย 
วรรคสอง เม่ือปzดอภิปรายแล+วให+ประธานสภาท+องถ่ินเสนอให+ท่ีประชุมลงมติ 
ต.อไปเปYนการขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ ซ่ึงตอนนี้มีจํานวน

สมาชิกสภาองค�การบริหารส.วนตําบลบ+านคู อยู.ในห+องประชุมตอนนี้  จํานวน 27 ท.าน 
ถือว.าครบองค�ประชุม และเม่ือครบองค�ประชุม ผมจึงขอมติท่ีประชุมสภาฯแห.งนี้ 
สมาชิกสภาฯ ท.านใดเห็นควรรับหลักการแห.งร.างข+อบัญญัติงบประมาณรายจ.าย 
ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2563 โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมีติรับหลักการแห.งร.างข+อบัญญัติงบประมาณรายจ.ายประจําปCงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

รับหลักการ      จํานวน  26  เสียง 
ไม.รับหลักการ   จํานวน    -   เสียง 
งดออกเสียง     จํานวน    ๑  เสียง 

  
 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ขณะนี้  เวลา 11.50 น. ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
- เห็นชอบรับหลักการแห.งร.างข+อบัญญัติงบประมาณรายจ.ายประจําปCงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  จํานวน   26   เสียง 
- งดออกเสียง  จํานวน   1   เสียง 

 เม่ือสภาองค�การบริหารส.วนตําบลบ+านคู มีมติรับหลักการแห.งร.างข+อบัญญัติ
งบประมาณรายจ. า ยประจํ าปC งบประมาณ พ .ศ .2563 และตามระ เ บียบ 
กระทรวงมหาดไทยว.าด+วยข+อบังคับการประชุมสภาท+องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข+อ ๔๕ วรรค
สาม ญัตติร.างข+อบัญญัติงบประมาณรายจ.ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม.ได+ และ
ในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให+กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว+ ไม.น+อยกว.ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต.สภาท+องถ่ินมีมติรับหลักการแห.งร.างข+อบัญญัติงบประมาณนั้น ดังนั้น
กระบวนการข้ันตอนต.อไปคือการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร.าง
ข+อบัญญัติงบประมาณรายจ.ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 5.2  การแต�งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

๑)  จํานวนคณะกรรมการแปรญัตติร.างข+อบัญญัติงบประมาณรายจ.าย ประจําปC 
พ.ศ. 2563 

การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร.างข+อบัญญัติงบประมาณรายจ.าย
ประจําปC พ.ศ. 2563 ตามท่ีสภาองค�การบริหารส.วนตําบลบ+านคูได+มีมติรับหลักการ
แห.งร.างข+อบัญญัติงบประมาณรายจ.ายประจําปC พ.ศ. 2563 ในวาระท่ีหนึ่งแล+วนั้น  

เพ่ือให+เปYนไปตามระเบียบว.าด+วยข+อบังคับการประชุมสภาท+องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข+อ ๑๐๕ จะต+องมีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร.างข+อบัญญัติ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว.าด+วยข+อบังคับการประชุมสภาท+องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ ข+อ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด+วยสมาชิกสภาท+องถ่ิน มีจํานวน
ไม.น+อยกว.าสามคนแต.ไม.เกินเจ็ดคน 

กระผมขอให+สมาชิกเสนอว.าเห็นควรให+คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประกอบด+วย
สมาชิกสภาท+องถ่ินจํานวนก่ีคน ขอให+เสนอได+เลยครับ 

ส.อบต. หมู. 2 
(นายพิเชษฐ� ภูมิไธสง) 

กระผมขอเสนอว.าเห็นควรให+คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประกอบด+วยสมาชิกสภา
ท+องถ่ินจํานวน  5  คน 

ผู�รับรอง  ๑. นายหนูกัน เม็งไธสง      ส.อบต.  หมู. 10 
            ๒. นายประยูร เปCยกไธสง   ส.อบต.  หมู. 6 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกท.านใดจะเสนออีกหรือไม. 

ท่ีประชุม - ไม.มี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

กระผมขอมติท่ีประชุมว.า คณะกรรมการแปรญัตติร.างข+อบัญญัติงบประมาณ
รายจ.ายประจําปC พ.ศ. 2563 ประกอบด+วยสมาชิกสภาท+องถ่ินจํานวน  5  คน โปรด
ยกมือข้ึน 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ 26   เสียง 
ไม.เห็นชอบ -   เสียง 
งดออกเสียง 1   เสียง 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

กระผมขอประกาศว.า คณะกรรมการแปรญัตติร.างข+อบัญญัติงบประมาณรายจ.าย
ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด+วยสมาชิกสภาท+องถ่ินจํานวน  5  คน 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

2) การเสนอชื่อสมาชิกสภาท+องถ่ินท่ีจะเปYนคณะกรรมการแปรญัตติร.างข+อบัญญัติ
งบประมาณรายจ.ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว.าด+วยข+อบังคับการประชุมสภาท+องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ ข+อ ๑๐๗ ภายใต+ข+อบังคับ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท+องถ่ิน ให+สมาชิก
สภาท+องถ่ินหรือผู+บริหารท+องถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาท+องถ่ิน ในกรณีท่ีสมาชิกสภา
ท+องถ่ินเปYนผู+เสนอต+องมีสมาชิกสภาท+องถ่ินรับรองไม.น+อยกว.าสองคน ส.วนกรณีท่ี
ผู+บริหารท+องถ่ินเปYนผู+เสนอไม.ต+องมีผู+รับรอง  

การเสนอชื่อให+เสนอได+ไม.จํากัดจํานวน เว+นแต.ท่ีประชุมมีมติเปYนอย.างอ่ืน 

ต.อไปเปYนการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นควรเปYนคณะกรรมการแปรญัตติร.าง
ข+อบัญญัติงบประมาณรายจ.ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให+ท.านสมาชิกสภา 
นําเสนอได+ พร+อมกับผู+รับรองอย.างน+อย ๒ ท.าน โดยจะให+เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ
ทีละคน เริ่มจากคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ 

ส.อบต. หมู. ๑๐ 
(นายไกรสร  สีสิ่ว) 

เสนอ  นายบุญเรียง  แสงสุขสว.าง  ส.อบต. หมู. ๔ เปYนคณะกรรมการ คนท่ี 1 
ผู�รับรอง  ๑. นายวันดี  นาเจริญ      ส.อบต.  หมู. 8 
            ๒. นางประเสริฐ  พุงไธสง  ส.อบต.  หมู. 5 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกสภาฯท.านใดประสงค�ท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯท่ีตนเห็นควรให+เปYน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ อีกหรือไม. 

ท่ีประชุม - ไม.มี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

จึงถือว.าท่ีประชุมให+ความเห็นชอบ นายบุญเรียง  แสงสุขสว.าง เปYนคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนท่ี ๑  

ต.อไปให+ท.านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่ีตนเห็นควรให+เปYน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๒ พร+อมผู+รับรองอย.างน+อย ๒ ท.าน 

ส.อบต. หมู. ๑๑ 
(นางทรัพย�สิน  เอ่ียมกลั่น) 

เสนอ  นายประยูร  เปCยกไธสง   ส.อบต. หมู. ๖ เปYนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 
ผู�รับรอง  ๑. นางบุญเท่ียง  โพธิ์ใต+      ส.อบต.  หมู. ๑ 
            ๒. นายอ.อนสี  เจือสุข        ส.อบต.  หมู. ๓ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกสภาฯท.านใดประสงค�ท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯท่ีตนเห็นควรให+เปYน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 อีกหรือไม. 

ท่ีประชุม - ไม.มี 

  
/ประธานสภา... 
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ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

จึงถือว.าท่ีประชุมให+ความเห็นชอบ นายประยูร  เปCยกไธสง เปYนคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนท่ี 2 

ต.อไปให+ท.านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่ีตนเห็นควรให+เปYน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 พร+อมผู+รับรองอย.างน+อย ๒ ท.าน 

ส.อบต. หมู. ๑๒ 
(นายมาโนช  เงินไธสง) 

เสนอ  นายหนูกัน  เม็งไธสง   ส.อบต. หมู. ๑๐ เปYนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 
ผู�รับรอง  ๑. นายไกรสร  สีสิ่ว      ส.อบต.  หมู. 10 
            ๒. นายสัน  ทบลม       ส.อบต.  หมู. 13 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกสภาฯท.านใดประสงค�ท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯท่ีตนเห็นควรให+เปYน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 อีกหรือไม. 

ท่ีประชุม - ไม.มี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

จึงถือว.าท่ีประชุมให+ความเห็นชอบ นายหนูกัน เม็งไธสง เปYนคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนท่ี 3 

ต.อไปให+ท.านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่ีตนเห็นควรให+เปYน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 4 พร+อมผู+รับรองอย.างน+อย ๒ ท.าน 

ส.อบต. หมู. 2 
(นายพิเชษฐ� ภูมิไธสง) 

เสนอ  นางก้ี ประสาระเอ   ส.อบต. หมู. ๙ เปYนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 4 
ผู�รับรอง  ๑. นางประเสริฐ พุงไธสง      ส.อบต.  หมู. 5 
            ๒. นางทรัพย�สิน เอ่ียมกลั่น   ส.อบต.  หมู. 11 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกสภาฯท.านใดประสงค�ท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯท่ีตนเห็นควรให+เปYน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 อีกหรือไม. 

ท่ีประชุม - ไม.มี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

จึงถือว.าท่ีประชุมให+ความเห็นชอบ นางก้ี ประสาระเอ เปYนคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนท่ี 4 

ต.อไปให+ท.านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่ีตนเห็นควรให+เปYน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 5 พร+อมผู+รับรองอย.างน+อย ๒ ท.าน 

ส.อบต. หมู. ๕ 
(นายพชร  แอบไธสง) 

เสนอ นางประเสริฐ พุงไธสง ส.อบต. หมู. ๕ เปYนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 5 
ผู�รับรอง  ๑. นายอรชุลย�  โพธิแสง      ส.อบต.  หมู. 1 
            ๒. นายหนูพลอย  หม่ืนฤทธิ์    ส.อบต.  หมู. 8 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกสภาฯท.านใดประสงค�ท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯท่ีตนเห็นควรให+เปYน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 5 อีกหรือไม. 

ท่ีประชุม - ไม.มี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

จึงถือว.าท่ีประชุมให+ความเห็นชอบ นางประเสริฐ  พุงไธสง เปYนคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนท่ี 5 

/เลขานุการ... 
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เลขานุการสภาฯ 
(นายชุมพร สิงห�ไธสง) 

สรุปมติท่ีประชุมเห็นควรแต.งต้ังสมาชิกสภาฯ เปYนคณะกรรมการแปรญัตติร.าง
ข+อบัญญัติงบประมาณรายจ.ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 5 คน  
ประกอบด+วย 

 ๑. นายบุญเรียง  แสงสุขสว.าง ส.อบต. หมู. ๔     
๒. นายประยูร  เปCยกไธสง ส.อบต. หมู. ๖     
๓. นายหนูกัน  เม็งไธสง ส.อบต. หมู. ๑๐     
๔. นางก้ี  ประสาระเอ       ส.อบต. หมู. ๙ 
๕. นางประเสริฐ  พุงไธสง         ส.อบต. หมู. ๕     

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 
 
 

3) การกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร.างข+อบัญญัติงบประมาณรายจ.าย
ประจําปC พ.ศ. 2563 

เม่ือเราได+คณะกรรมการแปรญัตติร.างข+อบัญญัติงบประมาณรายจ.ายประจําปC 
พ.ศ. 2563 ครบแล+ว ต.อไปผมจะทําคําสั่งแต.งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือให+
คณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือทําหน+าท่ีพิจารณาคําแปรญัตติร.างข+อบัญญัติงบประมาณ
รายจ.ายประจําปC พ.ศ. 2563 

ดังนั้น ผมขอแจ+งให+ท.านสมาชิกสภาองค�การบริหารส.วนตําบลบ+านคู ผู+ท่ีประสงค�
จะเสนอคําแปรญัตติ สามารถยื่นคําแปรญัตติต.อคณะกรรมการแปรญัตติได+ตั้งแต�วันท่ี 
6 – 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห+องประชุมสภาองค�การ
บริหารส.วนตําบลบ+านคู 

โดยการเสนอคําแปรญัตตินั้นให+ยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว.าด+วย
ข+อบังคับการประชุมสภาท+องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข+อ 59 การแปรญัตติร.างข+อบัญญัติ
งบประมาณจะกระทําได+เฉพาะการขอลดรายจ.าย หรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขอ
อนุญาตจ.าย และต+องมีจํานวนสมาชิกสภาท+องถ่ินรับรองเช.นเดียวกับการเสนอญัตติ คือ
มีผู+รับรองจํานวนสองคน 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 5.3 การนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ต.อไปเปYนการนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร.างข+อบัญญัติงบประมาณ
รายจ.ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว.าด+วย
ข+อบังคับการประชุมสภาท+องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ข+อ 109 การนัดประชุมและเปzดประชุม
คณะกรรมการสภาท+องถ่ินครั้งแรก ให+เปYนหน+าท่ีของเลขานุการสภาท+องถ่ิน ดังนั้น ขอ
เชิญท.านเลขานุการสภาฯ ได+นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายชุมพร  สิงห�ไธสง) 

ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติดังนี้ 
1. นัดประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานและเลขานุการกรรมการแปรญัตติ ในวันจันทร�

ท่ี 5 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห+องประชุมองค�การบริหารส.วนตําบลบ+านคู 
(ชั้น ๒) 

/2. นัดประชุม... 
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2. นัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือคําเสนอแปรญัตติ ในวันเสาร�ท่ี 10 สิงหาคม 
2562 เวลา 10.00 น. ณ ห+องประชุมองค�การบริหารส.วนตําบลบ+านคู (ชั้น ๒) แล+ว
รายงานผลการประชุมแปรญัตติให+ประธานสภาฯ เพ่ือจัดส.งผลการแปรญัตติให+สมาชิก
สภาองค�การบริหารส.วนตําบลบ+านคู ได+รับทราบล.วงหน+าก.อนวันประชุมสภาองค�การ
บริหารส.วนตําบลบ+านคู 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ด+วยวันนี้สมาชิกสภาองค�การบริหารส.วนตําบลบ+านคู มาประชุมครบทุกท.าน จึง
ขอนัดวันประชุมสภาองค�การบริหารส.วนตําบลบ+านคู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ 
ประจําปC 2562 ในวันพุธท่ี 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เพ่ือพิจารณาร.าง
ข+อบัญญัติงบประมาณรายจ.ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระท่ีสอง ข้ัน
อภิปราย 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

สําหรับระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส.วนตําบลบ+านคูหรือ
คณะผู+บริหาร จะนําเสนอในท่ีประชุมสภาขอเชิญได+ 

ท่ีประชุม - ไม.มี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ในเม่ือท่ีประชุมสภาฯ ไม.มีผู+ประสงค�ท่ีจะเสนอหรือสอบถามอีก ผมขอปzดการ
ประชุมสภาองค�การบริหารส.วนตาบลบ+านคู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําปC 
2562 และขอขอบคุณทุกท.านท่ีได+สละเวลามาร.วมประชุมโดยพร+อมเพรียงกัน 
ขอขอบคุณครับ 

 

เลิกประชุมเวลา   1๓.๐0  น. 
 

(ลงชื่อ)                          ผู+จดรายงานการประชุม 
 ( นายชุมพร  สิงห�ไธสง )   
 เลขานุการสภาองค�การบริหารส.วนตําบลบ+านคู 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

สมาชิกสภาตําบล 

 

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

สมาชิกสภาตําบล 

 

........................................... 
( นายบุญเรียง  แสงสุขสว.าง ) 

สมาชิกสภาตําบล 
(ลงชื่อ)        
 ( นายสมหวัง  บรรหาร ) 
ประธานสภาองค�การบริหารส.วนตําบลบ+านคู 

 


