
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู 
สมัยสามัญสมัยที่  ๒   ครั้งท่ี 1/2564 
วันอังคารที่  15  มิถุนายน  2564 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลบานค ู(ชั้น 2) 
********************** 

 
ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 
1 นายสมหวัง  บรรหาร ประธานสภาฯ สมหวัง  บรรหาร 
2 นายพิชัย  พลแสน รองประธานสภาฯ พิชัย  พลแสน 
3 นางประเสริฐ  พุงไธสง เลขานุการสภาฯ ประเสริฐ  พุงไธสง 
4 นายออนสี  เจือสุข ส.อบต. หมู 3 ออนสี  เจือสุข 
5 นางบุญชวย  ผิ้วไธสง ส.อบต. หมู 7 บุญชวย  ผิ้วไธสง 
6 นางบุญเที่ยง  โพธิ์ใต ส.อบต. หมู 1 บุญเที่ยง  โพธิ์ใต 
7 นายวันดี  นาเจริญ ส.อบต. หมู 8 วันดี  นาเจริญ 
8 นายบุญชล  โยมไธสง ส.อบต. หมู 4 บุญชล  โยมไธสง 
9 นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง ส.อบต. หมู 2 พิเชษฐ  ภูมิไธสง 

10 นายสัน  ทบลม ส.อบต. หมู 13 สัน  ทบลม 
11 นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู ๕ พชร  แอบไธสง 
12 นายถนอม  แวนศิลา ส.อบต. หมู 14 ถนอม  แวนศิลา 
13 นายบุญจัน  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู 14 บุญจัน  สัมฤทธิ์ 
14 นางก้ี  ประสาระเอ ส.อบต. หมู 9 ก้ี  ประสาระเอ 
15 นายประยูร  เปยกไธสง ส.อบต. หมู 6 ประยูร  เปยกไธสง 
16 นางทรัพยสิน  เอ่ียมกลั่น ส.อบต. หมู 11 ทรัพยสิน  เอ่ียมกลั่น 
17 นายกองแกว  ลำไธสง ส.อบต. หมู 6 กองแกว  ลำไธสง 
18 นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู 12 มาโนช  เงินไธสง 
19 นายอรชุลย  โพธิแสง ส.อบต. หมู 1 อรชุลย  โพธิแสง 
20 นายหนูพลอย  หมื่นฤทธิ ์ ส.อบต. หมู 8 หนูพลอย  หมื่นฤทธิ ์
21 นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง ส.อบต. หมู 4 บุญเรียง  แสงสุขสวาง 
22 นายสิงหสยาม  แยงไธสง ส.อบต. หมู 15 สิงหสยาม  แยงไธสง 

 
ผูไมมาประชุม 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
1 นายเทวฤทธิ์  เม็งไธสง ส.อบต. หมู 2 ลา 
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ผูเขารวมประชุม 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
1 นายบุญชวน  เม็นไธสง นายก อบต. บุญชวน  เม็นไธสง 
2 นายชุม  พลมีเดช รองนายก อบต. ชุม  พลมีเดช 
๓ นายสวาสดิ์  ยาวไธสง เลขาฯนายก อบต. สวาสดิ์  ยาวไธสง 
๔ นายเวท  ปดตังถาเน รองปลัด อบต. เวท  ปดตังถาเน 
๕ น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง หัวหนาสำนักปลัด ยุพิน  แปลกไธสง 
6 นายสมพร  กอหญากลาง ผอ.กองชาง สมพร  กอหญากลาง 
7 นางอรามเรือง  ศิลปประกอบ ผอ.กองคลัง อรามเรือง  ศิลปประกอบ 
8 น.ส.ณัฏฐธิดา  มาสิงห ผอ.กองการศึกษาฯ ณัฏฐธิดา  มาสิงห 
9. น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง จนท.บริหารงานทั่วไป ปภาดา  ลุนไธสง 

10. นางลำไย  พรอยูศรี นักทรัพยากรบุคคล ลำไย  พรอยูศรี 
11. น.ส.ธนวรรณ  สมุติรัมย ผูชวยนักวิเคราะหฯ ธนวรรณ  สมุติรัมย 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู ทั้งหมด จำนวน 23     คน 
  มาประชุม จำนวน 22     คน 
  ไมมาประชุม จำนวน 1     คน 
  ผูเขารวมประชุม จำนวน 11     คน 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่ผานมา 

ประธาน 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2564 

ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูไดมีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
ที่ 1 ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมองคการ
บริหารสวนตำบลบานคู (ชั้น 2) ซึ่งทางฝายเลขานุการสภาฯ ไดแจกใหกับทาน
สมาชิกสภาฯ ทุกทานทราบแลว 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 33 วรรคสอง การแกไขถอยคำในรายงานการประชุม         
ใหกระทำโดยมติของที่ประชุมสภาทองถ่ิน 

ดังนั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูทานใดจะแกไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาฯ ก็เปนอำนาจของสภาฯแหงนี้ เปนผูแกไขเพ่ิมเติม ขอให
สมาชิกสภาฯทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีขอความใดที่ยังไม 
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สมบูรณหรือจะแกไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอตอที่ประชุมสภาฯ 
เมื่อที่ประชุมไมมีการเสนอแกไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม จึงอาศัยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 74 
ขอมติที่ประชุมสภาฯ วารับรองรายงานการประชุมหรือไม ถารับรองรายงานการ
ประชุมขอใหทานสมาชิกสภาฯ ยกมือ 

มติที่ประชมุ มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 22 ทาน และที่ประชุมสภาฯ 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู สมัยสามัญ 
สมัยที ่1 ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวนัที ่9 กุมภาพันธ 2564  ดังนี ้

รับรองรายงานการประชุม 20   เสียง 
ไมรับรอง -    เสียง 
งดออกเสียง 2   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทูถาม 
 - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
 - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

5.1  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 
2565) ครั้งที่ 1 ประจำป 2564 

ขอใหหัวหนาสำนักปลัด รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 5 
ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งท่ี 1 ประจำป 2564 ใหที่ประชุมทราบ 

หัวหนาสำนักปลัด 
(น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง) 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 5 ป  (พ.ศ. 2561 - 
2565) ครั้งที่ 1 ประจำป 2564 องคการบริหารสวนตำบลบานคูไดประกาศใช
แผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได
กำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการป พ.ศ. 2564 รวม 220 โครงการ งบประมาณ 
214,195,200 บาท มีดังนี ้

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 23 โครงการ งบประมาณ 48,100,000 บาท 
2. ดานเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  4  

โครงการ งบประมาณ  270,000 บาท 
3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 18 โครงการ งบประมาณ 

16,950,000 บาท 
4. ดานการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 162 

โครงการ งบประมาณ 147,305,200 บาท 
5. ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 6 โครงการ 

งบประมาณ 470,000 บาท 
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6. ดานการบริหารจัดการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 7 โครงการ งบประมาณ 1,100,000 บาท 
  

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการ 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุกสายโคกหนอง

เหล็ก -บ าน โสกดินแดง หมู  4  งบประมาณ   173,829  บาท  เบิ กจ าย  
172,000  บาท 

2. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุกสายคันคลอง
โสกหอย หมู 5 งบประมาณ  173,000  บาท เบิกจาย  172,000  บาท 

3. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุกสายคลองดาด-
โคกหนองหาง หมู 5 งบประมาณ  85,000  บาท เบิกจาย  84,000  บาท 

4. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุกสายคันคลอง
หนองผักบุง หมู 6 งบประมาณ  259,000  บาท เบิกจาย  258,000  บาท 

5. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการถมดินพรอมลงหินคลุก 
หมู 7 งบประมาณ  155,000  บาท เบิกจาย  154,000  บาท 

6. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุกสายหอประปา 
หมู 9 งบประมาณ  116,000  บาท เบิกจาย  115,000  บาท 

7. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุกสายคลองหวย
นอย หมู 11 งบประมาณ  145,000  บาท เบิกจาย  144,000  บาท 

8. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุกจากโคกวัดปา
ไปบานโนนสะอาด หมู 12 งบประมาณ  145,000  บาท เบิกจาย  144,000  
บาท 

9. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุกสายบานโนน
สะอาด-บานบง หมู 13 งบประมาณ  300,000  บาท เบิกจาย  295,000  
บาท 

10. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตรลงหินคลุก หมู 10 งบประมาณ  
259,000  บาท เบิกจาย  258,000  บาท 

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
11.  เบี้ ยยั งชี พผู สู งอายุ   งบประมาณ   10,392,000  บาท เบิ กจ าย  

10,156,700  บาท 
12.  เบี้ ยยั งชีพคนพิการ  งบประมาณ   3,840,000  บาท   เบิ กจ าย  

2,806,400  บาท 
13.  เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  งบประมาณ  30,000  บาท  เบิกจาย  13,500  

บาท 
ดานการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
14. คาใชจายในการดำเนินงานโครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน

ฯ  งบประมาณ  231,900  บาท  เบิกจาย  231,900  บาท 
 

/15.โครงการลด... 
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15. โครงการลดอุบัติ เหตุทางถนนในชวงเทศกาลสำคัญ งบประมาณ 
70,000 บาท  เบิกจาย  28,960  บาท 

16. โครงการดำเนินงานระบบการแพทยฉุกเฉิน หนวยกูชีพ-กูภัย เพ่ือ
ใหบริการผูปวยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล  งบประมาณ 1,200,000 บาท  
เบิกจาย  115,000  บาท 

17. คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก  งบประมาณ 45,000 
บาท  เบิกจาย  20,720  บาท 

18. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) 
งบประมาณ 24,000 บาท  เบิกจาย  16,800  บาท 

19. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน) งบประมาณ 51,600 บาท  เบิกจาย  36,120  บาท 

20. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน) งบประมาณ 36,000 บาท  เบิกจาย  25,200  บาท 

21. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน) 
งบประมาณ 24,000 บาท  เบิกจาย  12,675  บาท 

22. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการ
สอน) งบประมาณ 195,500 บาท  เบิกจาย  157,400  บาท 

23. โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานคู งบประมาณ 
588,000 บาท  เบิกจาย  487,860  บาท 

24. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา  งบประมาณ 
40,000 บาท  เบิกจาย  31,700  บาท 
 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามที่หัวหนาสำนักปลัด ไดนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1 ประจำป 2564 มีสมาชิกทาน
ใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 

หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ครัง้ที่ 1 ประจำป 2564 โปรดยกมือขึ้น 

มตทิี่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 22 ทาน และทีป่ระชุมสภาฯ 
มีมตเิห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 
- 2565) ครั้งที่ 1 ประจำป 2564 ดังนี ้

เห็นชอบ           20   เสียง 
ไมเห็นชอบ          -    เสียง 
งดออกเสียง         2   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอื่นๆ 

 ไมมี 

ประธาน 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

เมื่อไมมีสมาชิกสภาทานใดนำเสนออีก  จึงขอปดการประชุม  และขอขอบคุณ
สมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ท่ีสละเวลามาประชุมในวันนี้ เพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนตำบลบานคูทุกคน 
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เลิกประชุมเวลา   12.00  น. 

 
 
(ลงชื่อ)                          ผูจดรายงานการประชุม 

 ( นางประเสริฐ  พุงไธสง )   
 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบานค ู

 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

........................................... 
( นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง ) 

สมาชิกสภาตำบล 

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

สมาชิกสภาตำบล 

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

( นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง ) 
สมาชิกสภาตำบล 

 
 

(ลงชื่อ)        
 ( นายสมหวัง  บรรหาร ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู 

 


