รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานคู
สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจําป# 2560
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานคู (ชั้น 2)
**********************
ผูมาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ – นามสกุล
นายสมหวัง บรรหาร
นายพิชัย พลแสน
นายชุมพร สิงหไธสง
นายบุญชล โยมไธสง
นายสัน ทบลม
นายสนั่น เจียมไธสง
นายประยูร เป0ยกไธสง
นายสุรธรรม สัมฤทธิ์
นายสวัสดิ์ หมั่นอุตส(าห
นายหนูพลอย หมื่นฤทธิ์
นายมาโนช เงินไธสง
นายหนูกัน เม็งไธสง
นายไกรสร สีสิ่ว
นายอ(อนสี เจือสุข
นายบุญจัน สัมฤทธิ์
นายถนอม แว(นศิลา
นายวันดี นาเจริญ
นายกองแก;ว ลําไธสง
นายบุญเรือง งามดี
นางกี้ ประสาระเอ
นางบุญช(วย ผิ้วไธสง
นางประเสริฐ พุงไธสง
นายพชร แอบไธสง
นายอรชุลย โพธิแสง
นายเทวฤทธิ์ เม็งไธสง
นางบุญเที่ยง โพธิ์ใต;
นายพิเชษฐ ภูมิไธสง
นายบุญเรียง แสงสุขสว(าง
นายสิงหสยาม แยงไธสง
นายดาม กัณหา

ตําแหนง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ส.อบต. หมู( 4
ส.อบต. หมู( 13
ส.อบต. หมู( 11
ส.อบต. หมู( 6
ส.อบต. หมู( 15
ส.อบต. หมู( 9
ส.อบต. หมู( 8
ส.อบต. หมู( 12
ส.อบต. หมู( 10
ส.อบต. หมู( 10
ส.อบต. หมู( 3
ส.อบต. หมู( 14
ส.อบต. หมู( 14
ส.อบต. หมู( 8
ส.อบต. หมู( 6
ส.อบต. หมู( 7
ส.อบต. หมู( 9
ส.อบต. หมู( 7
ส.อบต. หมู( 5
ส.อบต. หมู( ๕
ส.อบต. หมู( 1
ส.อบต. หมู( 2
ส.อบต. หมู( 1
ส.อบต. หมู( 2
ส.อบต. หมู( 4
ส.อบต. หมู( 15
ส.อบต. หมู( 3

ลายมือชื่อ
สมหวัง บรรหาร
พิชัย พลแสน
ชุมพร สิงหไธสง
บุญชล โยมไธสง
สัน ทบลม
สนั่น เจียมไธสง
ประยูร เปยกไธสง
สุรธรรม สัมฤทธิ์
สวัสดิ์ หมั่นอุตส'าห
หนูพลอย หมื่นฤทธิ์
มาโนช เงินไธสง
หนูกัน เม็งไธสง
ไกรสร สีสิ่ว
อ'อนสี เจือสุข
บุญจัน สัมฤทธิ์
ถนอม แว'นศิลา
วันดี นาเจริญ
กองแก-ว ลําไธสง
บุญเรือง งามดี
กี้ ประสาระเอ
บุญช'วย ผิ้วไธสง
ประเสริฐ พุงไธสง
พชร แอบไธสง
อรชุลย โพธิแสง
เทวฤทธิ์ เม็งไธสง
บุญเที่ยง โพธิ์ใตพิเชษฐ ภูมิไธสง
บุญเรียง แสงสุขสว'าง
สิงหสยาม แยงไธสง
ดาม กัณหา
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ผูไมมาประชุม
ที่
1

ชื่อ – นามสกุล
นางทรัพยสิน เอี่ยมกลั่น

ผูเขารวมประชุม
ที่
ชื่อ – นามสกุล
1 นายบุญชวน เม็นไธสง
2 นายชุ(ม พลมีเดช
๓ นายสมพงษ เนียมไธสง
๔ นายสวาสดิ์ ยาวไธสง
๕ นายชาญศักดิ์ ทุรันไธสง
๖ นางอภิญญา คิดรอบ
๗ น.ส.ยุพิน แปลกไธสง
๘ นายสมพร กอหญ;ากลาง
๙ น.ส.ณัฏฐธิดา มาสิงห
๑๐ น.ส.ปภาดา ลุนไธสง
๑๑ น.ส.กรองจิต ทะนงอาจ
12 นายบุญเกิด ทบลม
13 นายบรรจง สัมฤทธิ์
14 น.ส.ศิริวิมล โพธิแสง
15 กัณหา พันธไช
16 นายปราโมทย ภาษะฐิติ
17 นายธนากร ฤทธาโย
18 น.ส.ปวีณา ยศหนองทุ(ม
19 น.ส.กิตติยา เที่ยงนนดา
20 นายสุพิน ปะกาเว
21 นายวิรัตน ลาธิ
22 นายชาคริต ผู;พัฒน
23 นายอภิชัย อินธิโช
24 นายเคน พันไธสง

ตําแหนง
ส.อบต. หมู( 11
ตําแหนง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
รองปลัด อบต.
จพง.จัดเก็บรายได;
หัวหน;าสํานักปลัด
ผอ.กองช(าง
ผอ.กองการศึกษา
จนท.บริหารงานทั่วไป
ผญบ. ม. 11
ผญบ. ม. ๑๕
ผญบ. ม. 14
ผช.ผญบ. ม. ๑
ผช.ผญบ. ม. 13
ผญบ. ม. 12
จพง.ธุรการ
จพง.ธุรการ
จ;างเหมาบริการ
ผญบ. ม. 7
ผญบ. ม. ๓
จพง.พัฒนาชุมชน
ผญบ. ม. 6
กํานัน ต.บ;านคู

เริ่มประชุมเวลา 09.๓0 น.
สมาชิกสภาองคการบริหารส(วนตําบลบ;านคู
เลขานุการสภาฯ

มาประชุม
ไม(มาประชุม
มาประชุม
ผู;เข;าร(วมประชุม

หมายเหตุ
ลา
หมายเหตุ
บุญชวน เม็นไธสง
ชุ'ม พลมีเดช
สมพงษ เนียมไธสง
สวาสดิ์ ยาวไธสง
ชาญศักดิ์ ทุรันไธสง
***แทน ผอ.กองคลัง
ยุพิน แปลกไธสง
สมพร กอหญ-ากลาง
ณัฏฐธิดา มาสิงห
ปภาดา ลุนไธสง
กรองจิต ทะนงอาจ
บุญเกิด ทบลม
บรรจง สัมฤทธิ์
ศิริวิมล โพธิแสง
กัณหา
ปราโมทย ภาษะฐิติ
ธนากร ฤทธาโย
ปวีณา ยศหนองทุ'ม
กิตติยา เที่ยงนนดา
สุพิน ปะกาเว
วิรัตน ลาธิ
ชาคริต ผู-พัฒน
อภิชัย อินธิโช
เคน พันไธสง
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

29
1
๑
24

คน
คน
คน
คน
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
(นายสมหวัง บรรหาร)

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ขอเชิญสมาชิกสภา กํานั้น/ผู;ใหญ(บ;าน คณะผู;บริหาร พนักงาน ลูกจ;าง ร(วม
ทําบุญวันวิสาขบูชา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 หรือวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6
และเชิญชวนประชาชนแต(งชุดขาวดําเนื่องจากอยู(ในช(วงการไว;อาลัยให;กับรัชกาลที่
9 ที่สวรรคต และเชิญชวนปลูกต;นไม;เพื่อถวายในหลวงและรักษาสิ่งแวดล;อม
- แจ; ง วั น ที่ 7 สิ ง หาคม 2560 อํ า เภอนาโพธิ์ จั ด นํ า ไปเคารพพระบรมศพ
รัชกาลที่ 9 โดยให;แต(ละท;องถิ่นจัดรถทัวรแห(งละ 1 คัน จํานวนผู;จะไปแห(งละ 45
คน รวมเจ;า หน; า ที่ จ ากอํ า เภอ 5 คน รวมเปT น 50 คน ท( า นใดที่ จ ะเดิ น ทางไป
เคารพพระบรมศพ กรุณาแจ;งความจํานงไว;
- แนะนํานายอําเภอนาโพธิ์คนใหม( นายธบดินทร เศรษฐสุวรรณ ย;ายมาจาก
กรมการปกครอง และปลัดอําเภออาวุโส นายสมโภชน ชั่งทอง ย;ายมาจากอําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
การประชุมสภาสมัย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๑ ประจํ าป0 2560 เมื่อวั น ที่ 10
กุมภาพันธ 2560
สมาชิกสภาองคการบริหารส(วนตําบลบ;านคู ในห;องประชุมขณะนี้ 29 คน
รับรองเป<นเอกฉันท เห็นชอบ 28 เสียง
งดออกเสียง
๑ เสียง

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

กระทูถาม
- ไม(มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
- ไม(มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 รายงานการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา 4 ป# (พ.ศ.2561 –
2564)
ขอให;หัวหน;าสํานักปลัด รายงานให;ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)
หัวหน;าสํานักปลัด
(น.ส.ยุพิน แปลกไธสง)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ป# (พ.ศ.2561 – 2564)
มีดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสร;างพื้นฐาน
1. โครงการก(อสร;าง ปรับปรุง ซ(อมแซมถนน คสล. ขยายไหล(ทางในหมู(บ;านและ
รอบหมู(บ;านและผิวจราจรแอสฟWลติกคอนกรีต งบตามแผน 7,000,000 บาท
2. โครงการก(อสร;าง ปรับปรุง ซ(อมแซมถนนดิน ลงหินคลุก ลูกรัง เสริมไหล(ทาง
ถนนเพื่อการเกษตร งบตามแผน 3,000,000 บาท
3. โครงการก(อสร;าง ปรับปรุง ซ(อมแซม ร(องระบายน้ํา งบตามแผน 3,000,000
บาท
/4. โครงการ...
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4. โครงการก( อสร; าง ปรั บ ปรุ ง ซ( อมแซม ระบบประปา ขยายท(อเมนประปา
พร;อมจัดหาอุปกรณ งบตามแผน 3,000,000 บาท
5. โครงการเจาะน้ําบาดาล พร;อมหอถังสูง งบตามแผน 1,000,000 บาท
6. การขุ ด ลอกคลอง หนองน้ํ า ลํ า ห; ว ย ในพื้ น ที่ ตํ า บลบ; า นคู งบตามแผน
10,000,000 บาท
7. โครงการก(อสร;างกังหันลมพลังสูบน้ํา งบตามแผน 100,000 บาท
8. โครงการปรับปรุง ซ(อมแซม ขยายเขตไฟฟYา และติดตั้งไฟส(องสว(างถนนภายใน
หมู(บ;าน งบตามแผน 5,000,000 บาท
9. โครงการปรั บ ปรุ ง ซ( อมแซม สวนสุ ขภาพชุ ม ชน สนามกี ฬ าหมู( บ; า น ศาลา
ประชาคม พร;อมติดตั้งอุปกรณออกกําลังกาย ฯลฯ งบตามแผน 5,000,000 บาท
10. โครงการก(อสร;างเตาเผาขยะ ที่กําจัดขยะ งบตามแผน 1,000,000 บาท
11. โครงการก(อสร; า ง ปรั บปรุ งอาคารสํ านั กงาน อบต.หลัง เดิ ม รั้ วรอบบริเวณ
สํานักงาน และห;องประชุม งบตามแผน 1,000,000 บาท
12. โครงการบ;านเอื้ออาทร งบตามแผน 500,000 บาท
13. โครงการก(อสร;าง ปรับปรุง ซ(อมแซม ศูนยผ;าไหม งบตามแผน 500,000 บาท
14. โครงการก(อสร;างถนน คสล. บ;านโนนสะอาด หมู( 13 ต.บ;านคู ถึง บ;านเมือง
น;อย หมู( 4 ต.ศรีสว(าง อ.นาโพธิ์ งบตามแผน 2,373,600 บาท
15. โครงการก(อสร;างท(อลอดเหลี่ยม คสล. หลายช(อง บ;านดอนกลาง หมู( 7 ต.บ;าน
คู ถึง บ;านสงแดง หมู( 5 ต.ศรีสว(าง งบตามแผน 1,500,000 บาท

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและส(งเสริมอาชีพ
16. ส(งเสริมโครงการรัฐบาล งบตามแผน 50,000 บาท
17. โครงการส(งเสริมขบวนการเรียนรู;ตามแนวพระราชดําริหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง งบตามแผน 40,000 บาท
18. โครงการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบรม
วงศานุวงศ งบตามแผน 150,000 บาท
19. โครงการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง งบตาม
แผน 30,000 บาท
ด;านคุณภาพชีวิตและสังคม
20. โครงการปYองกัน รณรงค ควบคุมโรคติดต(อ งบตามแผน 200,000 บาท
21. ค(าใช;จ(ายในการสนับสนุนโครงการดําเนินงานระบบการแพทยฉุกเฉิน หน(วยกู;
ชีพ-กู;ภัย งบตามแผน 150,000 บาท
22. โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู;ป\วยเอดส งบตามแผน 50,000 บาท
23. โครงการส(งเสริมการดําเนินงานของสตรี งบตามแผน 50,000 บาท
24. โครงการดําเนินงานส(งเสริมวันผู;ด;อยโอกาส งบตามแผน 20,000 บาท
25. โครงการดําเนินงานส(งเสริมวันผู;สูงอายุ งบตามแผน 300,000 บาท
26. โครงการดําเนินงานส(งเสริมวันเยาวชน งบตามแผน 20,000 บาท
27. โครงการดําเนินงานส(งเสริมวันคนพิการ งบตามแผน 20,000 บาท
28. โครงการจัดงานวันเด็กแห(งชาติ งบตามแผน 100,000 บาท
29. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให;แก(โรงเรียนในเขตพื้นที่ จํานวน 4 โรง และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งบตามแผน 2,000,000 บาท
/30. โครงการ...
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30. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนให;แก(โรงเรียนในเขตพื้นที่ จํานวน 4
โรง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งบตามแผน 3,000,000 บาท
31. ค(าใช;จ(ายในการพัฒนาครูผู;ดูแลเด็ก งบตามแผน 50,000 บาท
32. โครงการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งเล( น เสริ ม สร; า งพั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย งบตามแผน
200,000 บาท
33. โครงการศึกษาดูงาน ครู ผู;ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา งบตามแผน
200,000 บาท
34. โครงการปรับปรุงศูนยข;อมูลข(าวสาร งบตามแผน 100,000 บาท
35. โครงการปรับปรุง ซ(อมแซม อาคารเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ;านคู งบ
ตามแผน 150,000 บาท
36. โครงการจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ พิ ม พ สื่ อ และวารสารสิ่ ง พิ ม พต( า งๆ งบตามแผน
150,000 บาท
37. โครงการจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน งบตามแผน 800,000
บาท
38. โครงการปรั บ ปรุ ง ปY า ยชื่ อ ศู น ยพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก อบต.บ; า นคู งบตามแผน
20,000 บาท
39. โครงการอบรมให; ค วามรู; เ กี่ ย วกั บ การกํ า จั ด ขยะในหมู( บ; า น งบตามแผน
20,000 บาท
40. โครงการส(งเสริมการเรียนรู;นอกชั้นเรียน งบตามแผน 50,000 บาท
41. โครงการส(งเสริมสุขภาพช(องปาก งบตามแผน 2,000 บาท
42. โครงการจ;างเหมาบริการ งบตามแผน 1,000,000 บาท
43. โครงการสนับสนุน อบต.ดอนกอก งานปรับปรุงศูนยจัดซื้อจัดจ;าง งบตามแผน
70,000 บาท
44. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค งบตามแผน 3,000,000 บาท
45. โครงการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งสู บ น้ํ า แบบหอยโข( ง สู บ น้ํ า ได; 1,100 ลิ ต ร/นาที
(คุณลักษณะตามมาตรฐาน) งบตามแผน 20,000 บาท
46. โครงการจัดซื้อรถขยะและถังขยะในหมู(บ;าน งบตามแผน 2,400,000 บาท
47. โครงการจัดซื้อเครื่องพ(นหมอกควัน งบตามแผน 60,000 บาท
48. โครงการจัดซื้อปYายหยุดตรวจ สามเหลี่ยมไฟ 1 ระบบ (ระบบ 220 โวลต)
งบตามแผน 25,000 บาท
49. โครงการซื้ออุปกรณกีฬาหมู(บ;าน งบตามแผน 150,000 บาท
50. โครงการจัดการแข(งขันกีฬาต;านยาเสพติด งบตามแผน 200,000 บาท
51. โครงการปYองกันและแก;ไขปWญหายาเสพติด งบตามแผน 200,000 บาท
52. ค( า ใช; จ( า ยในการสนั บ สนุ น กิ ก จกรรมอาสาสมั ค รปY อ งกั น ภั ย ฝ\ า ยพลเรื อ น
(อปพร.) งบตามแผน 100,000 บาท
53. โครงการให;บริการอินเตอรเน็ตเพื่อประชาชน งบตามแผน 100,000 บาท
54. โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน งบตามแผน 300,000
บาท
55. โครงการแผนชีวิตหมู(บ;านสันติสุข งบตามแผน 150,000 บาท
56. โครงการจัดซื้อกระจกนูน-โค;ง พร;อมติดตั้ง งบตามแผน 60,000 บาท
/57. โครงการปYาย...
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57. โครงการปYายหมู(บ;าน 2 ข;างทาง และระวังสัตวเลี้ยง งบตามแผน 50,000
บาท
58. โครงการสนับสนุนและส(งเสริมกลุ(มอาชีพในพื้นที่ตําบลบ;านคู งบตามแผน
1,000,000 บาท
59. โครงการสนั บ สนุ นและเพิ่ม ประสิท ธิ ภาพการให; บริ การส(ง เสริ มการเกษตร
งบตามแผน 30,000 บาท
60. โครงการสนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอนาโพธิ์ในการดําเนินงานของศูนย
การเรียนรู;เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ งบตามแผน 50,000 บาท
61. โครงการสนั บสนุ นการดํ าเนิ นงานกองทุ นหลั กประกัน สุข ภาพ อบต.บ; านคู
งบตามแผน 150,000 บาท
62. โครงการสนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอนาโพธิ์ โครงการแข(งขันฟุตบอล
ประเพณีชิงถ;วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ งบตามแผน 10,000 บาท
63. โครงการสนั บ สนุ น ที่ ทํ า การปกครองอํ า เภอนาโพธิ์ ในการปฏิ บั ติ ก ารพลั ง
แผ(นดินเอาชนะยาเสพติด งบตามแผน 50,000 บาท
64. โครงการสนับสนุนเหล(ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย งบตามแผน 20,000 บาท
65. สนับสนุนโรงเรียนบ;านคู (คุรุศิษยวิทยาคาร) โครงการส(งเสริมความเปTนเลิศ
ทางวิชาการ งบตามแผน 15,000 บาท
66. สนั บ สนุ น โรงเรี ย นอมรสิ ริ ส ามั ค คี ใ นการดํ า เนิ น งานพั ฒ นาและบู ร ณาการ
ร(วมกัน งบตามแผน 30,000 บาท
67. สนับสนุนโรงเรียนวัดสระทองในการดําเนินงานพัฒนาและบูรณาการร(วมกัน
งบตามแผน 15,000 บาท
68. สนับสนุนโรงเรียนวัดพนมวันในการดําเนินงานพัฒนาและบูรณาการร(วมกัน
งบตามแผน 15,000 บาท
69. โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู;ชุมชนตําบลบ;านคู เพื่อเปTนแหล(งเรียนรู;ตลอด
ชีวิตตามอัธยาศัยในเขตพื้นที่ ต.บ;านคู งบตามแผน 15,000 บาท
ด;านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ;านเมืองที่ดี
70. โครงการจัดซื้อครุภัณฑต(างๆ ในการบริหารจัดการ การดําเนินงานต(างๆ ของ
อบต.บ;านคู งบตามแผน 300,000 บาท
71. โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน
ของ อบต. งบตามแผน 600,000 บาท
72. โครงการอบรมสัมมนา คุณธรรมและจริยธรรม ให;แก(ผู;บริหาร สมาชิก อบต.
พนักงาน และพนักงานจ;าง งบตามแผน 30,000 บาท
73. โครงการตรวจสุขภาพประจําป0 ของ อบต.บ;านคู งบตามแผน 70,000 บาท
74. โครงการต;อนรับคณะที่มาตรวจเยี่ยม งบตามแผน 100,000 บาท
75. โครงการบํารุงรักษาซ(อมแซมครุภัณฑและยานพาหนะ งบตามแผน 30,000
บาท
76. โครงการจัดประชุมสภาฯ งบตามแผน 50,000 บาท
77. โครงการการเดินทางไปราชการของเจ;าหน;าที่ งบตามแผน 600,000 บาท
78. โครงการจั ด ทํ า ประชาคมแผนพั ฒ นาทั้ ง ในระดั บ หมู( บ; า นและระดั บ ตํ า บล
งบตามแผน 100,000 บาท
/79. โครงการสร;าง...
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79. โครงการสร;างจิตสํานึกในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการจัดการ
เลือกตั้ง งบตามแผน 600,000 บาท
80. โครงการจัดทําผังเมือง งบตามแผน 50,000 บาท
ด;านการบริหารจัดการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปWญญาท;องถิ่น
81. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของตําบลบ;านคู งบตามแผน 300,000
บาท
82. โครงการดําเนินงานส(งเสริมวันท;องถิ่นไทย งบตามแผน 20,000 บาท
83. โครงการจั ด งานประเพณี วั ฒ นธรรม และวั น สํ า คั ญ ต( า งๆ งบตามแผน
50,000 บาท
84. โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยและเรียนรู;ภูมิปWญญาท;องถิ่นเพื่อเข;า
ร(วมโครงการเทศกาลผ;าไหมนาโพธิ์ งบตามแผน 50,000 บาท
85. โครงการจั ดงานรัฐพิธี ราชพิธี งานประเพณี ต(างๆ งบตามแผน 50,000
บาท
86. โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยเรียนรู;ภูมิปWญญาท;องถิ่น งบตามแผน
3,000 บาท
87. โครงการสนับ สนุ นที่ ทําการปกครองอํ าเภอนาโพธิ์ ในการจั ดงานประเพณี
เทศกาล งบตามแผน 30,000 บาท
88. โครงการสนับสนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมยในการจัดงานขึ้นเขาพนมรุ;ง
งบตามแผน 10,000 บาท
89. โครงการสนับสนุนงานประเพณีแข(งเรือยาวชิงถ;วยพระราชทาน งบตามแผน
10,000 บาท
90. ขอสนับสนุนโครงการจัดงานอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย (งานวัน
สถาปนาเมืองแปะ) งบตามแผน 10,000 บาท
ด;านการบริหารจัดการอนุรักษฟ`aนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
91. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดล;อมในพื้นที่ตําบลบ;านคู งบตามแผน
300,000 บาท
92. โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ นศู น ยพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก อบต.บ; า นคู งบตามแผน
100,000 บาท
93. โครงการพัฒนา ฟ`aนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม งบตาม
แผน 150,000 บาท
94. โครงการล;อมรั้วที่สาธารณะ งบตามแผน 100,000 บาท
95. โครงการ “รักน้ํา รักป\า รักษาแผ(นดิน” งบตามแผน 20,000 บาท
96. โครงการพัฒนาและส(งเสริมการประชาสัมพันธแหล(งท(องเที่ยว งบตามแผน
30,000 บาท
97. โครงการบูรณะ ปรับปรุงแหล(งท(องเที่ยวโบราณวัตถุและโบราณสถาน งบตาม
แผน 200,000 บาท

แผนพัฒนา 4 ป0 (พ.ศ. 2561 – 2564) ได;มาจากแผนพัฒนา 3 ป0 ซึ่งได;ทํา
การแก;ไขปรับปรุง เพิ่มเติมให;เปTนแผนพัฒนา 4 ป0 และนํามาเปTนแนวทางการ
จัดทําโครงการพัฒนาตําบลบ;านคู
/ที่ประชุม...
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ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป# 2560 ขององคการบริหารสวนตําบล
บานคู
ขอเชิญท(านปลัด อบต.บ;านคู รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป0 2560 ให;
ที่ประชุมรับทราบ

ปลัด อบต.บ;านคู
(นายชุมพร สิงหไธสง)

ด;านโครงสร;างพื้นฐาน ได;จ(ายขาดเงินสะสมนี้
1. โครงการก(อสร;างฝายน้ําล;นลําห;วยเสี้ยว หมู( 5 และ หมู( 7 กว;าง 21.70
เมตร ยาว 24 เมตร งบประมาณ 320,000 บาท ขณะนี้กําลังเรียกผู;รับจ;าง
มาทําสัญญา
2. โครงการขุดขยายหนองแปลน หมู( 14 ขนาดทิศตะวันออก กว;างเฉลี่ย 5
เมตร ทิ ศ ตะวั น ตก กว; า งเฉลี่ ย 252 เมตร ลึ ก เฉลี่ ย 8 เมตร Slop 1:1.5
งบประมาณ 180,000 บาท ขณะนี้อยู(ระหว(างการดําเนินการ
3. โครงการวางท(อระบายน้ํา เส;นผ(าศูนยกลาง 0.60 ม. จํานวน 137 ท(อน
หมู( 13 งบประมาณ 210,000 บาท ขณะนี้อยู(ระหว(างการดําเนินการ
4. โครงการซ(อมแซมท(อระบายน้ํา หมู( 2 เส;นผ(าศูนยกลาง 0.80 ม. จํานวน
20 ท(อน งบประมาณ 112,000 บาท ขณะนี้อยู(ระหว(างการดําเนินการ
5. โครงการซ(อมแซมท(อระบายน้ํา หมู( 8 เส;นผ(าศูนยกลาง 0.60 ม. จํานวน
52 ท(อน งบประมาณ 133,000 บาท ขณะนี้อยู(ระหว(างการดําเนินการ
6. โครงการวางท(อระบายน้ํา หมู( 9 เส;นผ(าศูนยกลาง 0.60 ม. จํานวน 3
จุดๆละ 5 ท(อน งบประมาณ 34,000 บาท ขณะนี้อยู(ระหว(างการดําเนินการ
7. โครงการก(อสร;างถนน คสล. หมู( 5 ขนาดกว;าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร
หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 100,000 บาท ดําเนินการเสร็จแล;ว
8. โครงการก(อสร;างถนน คสล. หมู( 9 ขนาดกว;าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร
หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 100,000 บาท ดําเนินการเสร็จแล;ว
9. โครงการก(อสร;างถนน คสล. หมู( 1 ขนาดกว;าง 4 เมตร ยาว 53 เมตร
หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 100,000 บาท อยู(ระหว(างดําเนินการ
10. โครงการก(อสร;างถนน คสล. หมู( 11 ขนาดกว;าง 4 เมตร ยาว 53 เมตร
หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 100,000 บาท อยู(ระหว(างดําเนินการ
11. โครงการก(อสร;างถนน คสล. หมู( 15 ขนาดกว;าง 4 เมตร ยาว 53 เมตร
หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 100,000 บาท อยู(ระหว(างดําเนินการ
ด;านคุณภาพชีวิตและสังคม ที่ดําเนินการเสร็จแล;ว
1. ค( า ใช; จ( า ยในการดํ า เนิ น โครงการลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในช( ว งเทศกาล
เบิกจ(ายแล;ว 10,400 บาท
2. โครงการดํา เนิ นงานระบบการแพทยฉุ กเฉิน หน(ว ยกู; ภัย เบิ กจ( ายแล; ว
53,020 บาท
3. ค(าจัดการเรียนการสอนรายหัว เบิกจ(ายแล;ว 168,300 บาท
/4. ค(าอาหารกลางวัน...
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ที่ประชุม
ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)
ผอ.กองการศึกษา
(น.ส.ณัฏฐธิดา มาสิงห)

รองนายก อบต.
(นายชุ(ม พลมีเดช)

4. ค(า อาหารกลางวั นศู นยพัฒ นาเด็ กเล็ก อบต.บ; านคู และโรงเรี ยนสังกั ด
สพฐ. จํานวน 4 โรง เบิกจ(ายแล;ว 1,856,060 บาท
5. ค(าอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ;านคู และโรงเรียนสังกัด
สพฐ. จํานวน 4 โรง เบิกจ(ายแล;ว 671,754.84 บาท
6. เบี้ยยังชีพผู;สูงอายุ เบิกจ(ายแล;ว 5,069,400 บาท
7. เบี้ยยังชีพคนพิการ เบิกจ(ายแล;ว 1,000,000 บาท
8. เบี้ยยังชีพผู;ป\วยเอดส เบิกจ(ายแล;ว 10,500 บาท
9. ค( า ใช; จ( า ยในการดํ า เนิ น การพั ฒ นาและส( ง เสริ ม วั น ผู; สู ง อายุ แ ห( ง ชาติ
เบิกจ(ายแล;ว 71,200 บาท
10. สนับสนุนเหล(ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย เบิกจ(ายแล;ว 10,000 บาท
ด;านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ;านเมืองที่ดี
11. ค(าใช;จ(ายในการดําเนินงานการจัดการประชุมประชาคมแผน เบิกจ(าย
แล;ว 830 บาท
ด;านการบริหารจัดการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปWญญาท;องถิ่น
12. สนับสนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมยในการจัดงานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ;ง เบิกจ(ายแล;ว 10,000 บาท
รับทราบ
5.3 การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําป# 2560
การจัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ ประจําป0 2560 ของ อบต.บ; านคู ขอให;กอง
การศึกษานําเสนอต(อที่ประชุมสภาครับ
การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําป0 2560 ตามที่คณะทํางานได;ประชุม
ปรึกษาหารือกันแล;ว ได;กําหนดจัดงานในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
รูปแบบการจัดขบวนเหมือนทุกป0 แต(ป0นี้ไม(จัดยิ่งใหญ(เหมือนป0ที่ผ(านมา เพราะ
อยู(ระหว(างการไว;ทุกขให;กับในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังนั้นจึงจัดเพียงเพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยมีขบวนเอ; รถม;า(ผาแดง-นางไอ() และขบวนฟYอนรํา
ตามด;วยขบวนของหมู(บ;าน 15 หมู(บ;าน
กําหนดจัดกิจกรรมเพียงวันเดียว เริ่มขบวนแห(ตอนเช;าและแข(งขันจุดบั้งไฟขึ้น
สูงตอนบ(าย
ส(วนกิจกรรมบนเวทีจะมีการประกวดธิดาไอ(คํา ซึ่งจะให;ทั้ง 15 หมู(บ;านส(ง
ตัวแทนเข;าประกวดชิงรางวัล โดยป0นี้จะไม(มีการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.
ในส(วนการเตรียมงาน เราได;มีคําสั่งคณะกรรมการจัดงานเรียบร;อยแล;วค(ะ
แจ;งหลักเกณฑต(างๆ ดังนี้
การแข(งขันบั้งไฟขึ้นสูง
1. บั้งไฟต;องมีขนาด 2 นิ้ว x 1 เมตร
2. ต;องทําจากท(อ PVC เท(านั้น
3. กติกาการตัดสินเมื่อคณะกรรมการตัดสินแล;วถือว(าเปTนเอกฉันท
/การประกวด...
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การประกวดธิดาไอ(คํา
1. คุณสมบัติผู;เข;าประกวด
1.1 เพศหญิง
1.2 อายุไม(ต่ํากว(า 15 ป0บริบูรณ แต(ไม(เกิน 25 ป0บริบูรณ
1.3 ต;องแต(งกายชุดอนุรักษวัฒนธรรมอิสาน ได;แก( ชุดไทยอิสาน
ประเภทเงินรางวัล
1. รางวัลแข(งขันบั้งไฟขึ้นสูง
1.1 รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 7,500 บาท
1.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 6,000 บาท
1.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
1.4 รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท
2. รางวัลประกวดธิดาไอ(คํา
2.1 รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 7,500 บาท
2.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 6,000 บาท
2.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
2.4 รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เปTนเงิน 2,000 บาท
ที่ประชุม

ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)
รองปลัด อบต.
(นายชาญศักดิ์ ทุรันไธสง)

รับทราบ
5.4 ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการ จากโครงการจายขาดเงินสะสม ของ
กองชาง
ขอให;รองปลัด อบต.บ;านคู เปTนผู;นําเสนอต(อที่ประชุมสภาครับ
เนื่องจากโครงการซ(อมแซมวางท(อระบายน้ําหนองใต; หมู( 8 บ;านโสกดินแดง
ขนาดเส;นผ(าศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 52 ท(อน พร;อมปYายโครงการ จํานวน
1 ปYาย ไม(สามารถดําเนินการได;ตามแบบโครงการ จึงขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังนี้
รายละเอียดโครงการเดิม
1. โครงการซ( อ มแซมวางท( อ ระบายน้ํ า หนองใต; หมู( 8 ต.บ; า นคู ขนาด
เส;นผ(าศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 52 ท(อน พร;อมปYายโครงการ จํานวน 1
ปYาย
2. โครงการวางท(อระบายน้ําเข;าหนองสระ หมู( 13 บ;านโนนสะอาด ต.บ;านคู
ขนาดเส; น ผ( า ศู น ยกลาง 0.60 เมตร จํ า นวน 137 ท( อ น พร; อ มปY า ยโครงการ
จํานวน 1 ปYาย
รายละเอียดโครงการใหม(
1. โครงการซ( อ มแซมวางท( อ ระบายน้ํ า หนองใต; หมู( 8 ต.บ; า นคู ขนาด
เส;นผ(าศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 42 ท(อน พร;อมปYายโครงการ จํานวน 1
ปYาย
2. โครงการวางท(อระบายน้ําเข;าหนองสระ หมู( 13 บ;านโนนสะอาด ต.บ;านคู
ขนาดเส; น ผ( า ศู น ยกลาง 0.60 เมตร จํ า นวน 130 ท( อ น พร; อ มปY า ยโครงการ
จํานวน 1 ปYาย
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มติที่ประชุม

สมาชิกสภาองคการบริหารส(วนตําบลบ;านคู ในห;องประชุมขณะนี้ 29 คน
รับรองเป<นเอกฉันท เห็นชอบ 28 เสียง
งดออกเสียง
๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

นายก อบต.
(นายบุญชวน เม็นไธสง)

- วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญร(วมโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ของ
อํา เภอนาโพธิ์ ตั้ งแต( เ วลา 09.00 น. ณ วั ดสามั คคีชั ย บ; านโคกเมฆ และบ; า น
หนองลุ มพุ ก ซึ่ ง ทางอํ า เภอจั ดให; ทุก หน( ว ยงานในอํ า เภอนาโพธิ์ มาจั ด บริ ก าร
ประชาชน ให;ประชาสัมพันธให;ประชาชนทุกหมู(บ;านเข;าร(วมโครงการด;วยครับ

ประธาน
(นายสมหวัง บรรหาร)

เมื่ อ ไม( มี ส มาชิ ก สภาท( า นใดนํ า เสนออี ก จึ ง ขอปo ด การประชุ ม และ
ขอขอบคุณสมาชิกสภาและผู;เข;าร(วมประชุมทุกท(าน ที่สละเวลามาประชุมในวันนี้
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนตําบลบ;านคูทุกคน

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู;จดรายงานการประชุม

( นายชุมพร สิงหไธสง )
เลขานุการสภาองคการบริหารส(วนตําบลบ;านคู
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
...........................................
( นายพิเชษ ภูมิไธสง )
สมาชิกสภาตําบล

...........................................
( นายบุญชล โยมไธสง )
สมาชิกสภาตําบล
(ลงชื่อ)
( นายสมหวัง บรรหาร )
ประธานสภาองคการบริหารส(วนตําบลบ;านคู

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

