
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านคู 
สมัยสามัญสมัยท่ี  ๔  ครั้งท่ี 1  ประจําป%  2562 

วันอังคารท่ี  12  พฤศจิกายน  2562 
ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านคู (ช้ัน 2) 

********************** 
 
ผู�มาประชุม 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
1 นายสมหวัง  บรรหาร ประธานสภาฯ สมหวัง  บรรหาร 
2 นายพิชัย  พลแสน รองประธานสภาฯ พิชัย  พลแสน 
3 นางประเสริฐ  พุงไธสง เลขานุการสภาฯ ประเสริฐ  พุงไธสง 
4 นายบุญจัน  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู+ 14 บุญจัน  สัมฤทธิ์ 
5 นายสัน  ทบลม ส.อบต. หมู+ 13 สัน  ทบลม 
6 นายบุญชล  โยมไธสง ส.อบต. หมู+ 4 บุญชล  โยมไธสง 
๗ นายประยูร  เป0ยกไธสง ส.อบต. หมู+ 6 ประยูร  เป ยกไธสง 
8 นางบุญเท่ียง  โพธิ์ใต5 ส.อบต. หมู+ 1 บุญเท่ียง  โพธิ์ใต& 
9 นายอ+อนสี  เจือสุข ส.อบต. หมู+ 3 อ(อนสี  เจือสุข 

10 นายพิเชษฐ:  ภูมิไธสง ส.อบต. หมู+ 2 พิเชษฐ,  ภูมิไธสง 
11 นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู+ 12 มาโนช  เงินไธสง 
12 นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู+ ๕ พชร  แอบไธสง 
13 นายบุญเรียง  แสงสุขสว+าง ส.อบต. หมู+ 4 บุญเรียง  แสงสุขสว(าง 
14 นายหนูพลอย  หม่ืนฤทธิ์ ส.อบต. หมู+ 8 หนูพลอย  หม่ืนฤทธิ์ 
15 นายกองแก5ว  ลําไธสง ส.อบต. หมู+ 6 กองแก&ว  ลําไธสง 
16 นางบุญช+วย  ผิ้วไธสง ส.อบต. หมู+ ๗ บุญช(วย  ผิ้วไธสง 
17 นายอรชุลย:  โพธิแสง ส.อบต. หมู+ 1 อรชุลย,  โพธิแสง 
18 นายสิงห:สยาม  แยงไธสง ส.อบต. หมู+ 15 สิงห,สยาม  แยงไธสง 
19 นายเทวฤทธิ์  เม็งไธสง ส.อบต. หมู+ 2 เทวฤทธิ์  เม็งไธสง 
20 นายไกรสร  สีสิ่ว ส.อบต. หมู+ 10 ไกรสร  สีสิ่ว 
21 นางก้ี  ประสาระเอ ส.อบต. หมู+ 9 ก้ี  ประสาระเอ 
22 นายหนูกัน  เม็งไธสง ส.อบต. หมู+ 10 หนูกัน  เม็งไธสง 
23 นายถนอม  แว+นศิลา ส.อบต. หมู+ 14 ถนอม  แว(นศิลา 
24 นายสุรธรรม  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู+ 15 สุรธรรม  สัมฤทธิ์ 
25 นายวันดี  นาเจริญ ส.อบต. หมู+ 8 วันดี  นาเจริญ 
26 นางทรัพย:สิน  เอ่ียมกลั่น ส.อบต. หมู+ 11 ทรัพย,สิน  เอ่ียมกลั่น 
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 - 2 - 

ผู�ไม�มาประชุม 
1 นายสนั่น  เจียมไธสง ส.อบต. หมู+ 11 ขาด 

 
ผู�เข�าร�วมประชุม 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
1 นายชุ+ม  พลมีเดช รองนายก อบต. ชุ(ม  พลมีเดช 
2 นายสมพงษ:  เนียมไธสง รองนายก อบต. สมพงษ,  เนียมไธสง 
๓ นายสวาสด์ิ  ยาวไธสง เลขานุการ นายก อบต. สวาสด์ิ  ยาวไธสง 
๔ นายเทียม  หม่ันอุตส+าห: ผช.ผญบ. ม. 5 เทียม  หม่ันอุตส(าห, 
๕ นายสุเทพ  ม่ิงไธสง ผช.ผญบ. ม. 8 สุเทพ  ม่ิงไธสง 
๖ น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง หัวหน5าสํานักปลัด ยุพิน  แปลกไธสง 
7 นางอร+ามเรือง  ศิลปIประกอบ ผอ.กองคลัง อร(ามเรือง  ศิลป5ประกอบ 
8 นายสมพร  กอหญ5ากลาง ผอ.กองช+าง สมพร  กอหญ&ากลาง 
9 นายนิติพงษ:  มนต:ไธสง ผญบ. ม. 13 นิติพงษ,  มนต,ไธสง 

10 นายกฤษณพงษ:  ประทุมคํา ผช.ผญบ. ม. 3 กฤษณพงษ,  ประทุมคํา 
11 นายอังคาร  ปะวะเท ผช.ผญบ. ม. 2 อังคาร  ปะวะเท 
12 นางอุทัย  สีสิ่ว ผช.ผญบ. ม. 10 อุทัย  สีสิ่ว 
13 น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง นักจัดการงานท่ัวไป ปภาดา  ลุนไธสง 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 สมาชิกสภาองค:การบริหารส+วนตําบลบ5านคู มาประชุม จํานวน 26   คน 
  ไม+มาประชุม จํานวน      1   คน 
  ผู5เข5าร+วมประชุม จํานวน 13   คน 
 

เม่ือท่ีประชุมพร5อม  นางประเสริฐ พุงไธสง ตําแหน+ง เลขานุการสภาฯ  
แจ5งจํานวนสมาชิกสภาฯ ท้ังหมด  27 คน  มาประชุม  26  คน  ขาด  1  คน  
และมีผู5ร+วมประชุม  13  คน  เชิญประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และ
กล+าวเปLดประชุมสภาสามัญสมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1  ประจําป0 2562  และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต+อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

1.1 เรื่ อง กิจกรรมวันปLยะมหาราช เ ม่ือวัน ท่ี  23 ตุลาคม 2562 
ขอขอบคุณ ทุกท+านท่ีเข5าร+วมกิจกรรมท้ังช+วงเช5าและช+วงคํ่า 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ�านมา 
 2.1 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2562  

เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามท่ีสภาองค:การบริหารส+วนตําบลบ5านคู ได5มีการประชุมสภาองค:การ
บริหารส+วนตําบลบ5านคู สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันศุกร:ท่ี 18 
ตุลาคม 2562 ณ ห5องประชุมองค:การบริหารส+วนตําบลบ5านคู (ชั้น 2) ซ่ึงทางฝRาย
เลขานุการสภาฯ ได5แจกรายงานการประชุมให5กับท+านสมาชิกสภาฯทุกท+านทราบ
แล5ว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว+าด5วยข5อบังคับการประชุมสภาท5องถ่ิน 
พ.ศ.2547 ข5อ 33 วรรคสอง การแก5ไขถ5อยคําในรายงานการประชุมให5กระทํา
โดยมติของท่ีประชุมสภาท5องถ่ิน 

ดังนั้น สมาชิกสภาท+านใดจะแก5ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เปSน
อํานาจของสภาฯแห+งนี้ เปSนผู5แก5ไขเพ่ิมเติม ขอให5สมาชิกสภาฯทุกท+านได5ตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ หากมีข5อความใดท่ียังไม+สมบูรณ:หรือจะแก5ไขเพ่ิมเติมก็
ขอเรียนเชิญนําเสนอต+อท่ีประชุมสภาฯ 

เม่ือท่ีประชุมไม+มีการเสนอแก5ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม ผมจึงอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว+าด5วยข5อบังคับการประชุมสภาท5องถ่ิน พ.ศ.2547 
ข5อ 74 ขอมติท่ีประชุมสภาฯ ว+าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม+ ถ5า
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให5ท+านสมาชิกสภาฯ ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม สมาชิกสภาองค:การบริหารส+วนตําบลบ5านคู ในห5องประชุมขณะนี้ 26 คน 
รับรองเปSนเอกฉันท:     เห็นชอบ     24    เสียง 

 ไม+เห็นชอบ -    เสียง 
 งดออกเสียง 2    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู�ถาม 

 ไม+มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีกรรมการท่ีสภาท�องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล�ว 

 ไม+มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

 
 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

5.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินห�าป% (พ.ศ. 
2561 – 2565) ครั้งท่ี 2 ประจําป% 2562 

ขอเชิญท+านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวข5องให5ท่ีประชุมทราบ
ครับ 

  
 
 
 

/ตามความนัย... 
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เลขานุการสภาฯ 
(นางประเสริฐ พุงไธสง) 

ตามความนัยข5อ 30 (5) แห+งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าด5วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค:กรปกครองส+วนท5องถ่ิน พ.ศ.2548 แก5ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2559 ผู5บริหารท5องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต+อสภาท5องถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาท5องถ่ิน พร5อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให5ประชาชนในท5องถ่ินทราบในท่ีเปLดเผย ภายในสิบห5าวันนับแต+วันท่ี 
ผู5บริหารท5องถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล+าว และต5องปLดประกาศ
โดยเปLดเผยไม+น5อยกว+า สามสิบวัน โดยอย+างน5อยป0ละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกป0 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

บัดนี้ นายกองค:การบริหารส+วนตําบลบ5านคู ได5เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนแผนพัฒนาท5องถ่ินห5าป0 (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค:การ
บริหารส+วนตําบลบ5านคู ประจําป0งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 2 ตุลาคม 
2562 ต+อสภาองค:การบริหารส+วนตําบลบ5านคูเพ่ือพิจารณาให5ความเห็นชอบ ท้ังนี้ 
ขอเชิญผู5รับผิดชอบได5ชี้แจงรายละเอียดให5ท่ีประชุมทราบครับ ขอเชิญครับ 

หัวหน5าสํานักปลัด 
(น.ส.ยุพิน แปลกไธสง) 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท5องถ่ินห5าป0 (พ.ศ. 2561 – 
2565) ครั้งท่ี 2 ประจําป0 2562 สรุปได5ดังนี้ 

การวางแผนพัฒนา 
อบต.บ5านคู ได5ประกาศใช5แผนพัฒนาห5าป0 (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได5

กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการในป0 พ.ศ. 2562 รวม 95 โครงการ งบประมาณ 
74,055,200 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร:ได5ดังนี้ 

ยุทธศาสตร: โครงการ งบประมาณ 
1. โครงสร5างพ้ืนฐาน 23 44,040,000  บาท 
2. เศรษฐกิจและการส+งเสริมอาชีพ 4 270,000  บาท 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 18 16,950,000  บาท 
4. การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการ
บ5านเมืองท่ีดี 

37 11,225,200  บาท 

5. การอนุรักษ: ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปXญญา
ท5องถ่ิน 

6 470,000  บาท 

6. การบริหารจัดการอนุรักษ:ฟZ[นฟูทรัพยากร-
ธรรมชาติ สิ่งแวดล5อมและการท+องเท่ียว 

7 1,100,000  บาท 

รวม 95 74,055,200  บาท 
 

การจัดทํางบประมาณ 
อบต.บ5านคู ได5ประกาศใช5ข5อบัญญัติงบประมาณรายจ+าย ประจําป0 2562

เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2561 โดยมีโครงการท่ีบรรจุในข5อบัญญัติงบประมาณ
รายจ+ายประจําป0 พ.ศ. 2562 จํานวน 86 โครงการ งบประมาณตามข5อบัญญัติ
จําแนกได5ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร: โครงการ งบประมาณ 

1. โครงสร5างพ้ืนฐาน 17 1,693,000  บาท 
2. เศรษฐกิจและการส+งเสริมอาชีพ 2 50,000  บาท 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 27 16,945,400  บาท 
4. การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการ
บ5านเมืองท่ีดี 

36 5,611,610  บาท 

5. การอนุรักษ: ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปXญญา
ท5องถ่ิน 

4 213,000  บาท 

6. การบริหารจัดการอนุรักษ:ฟZ[นฟูทรัพยากร-
ธรรมชาติ สิ่งแวดล5อมและการท+องเท่ียว 

- -  บาท 

รวม 86 24,513,010  บาท 
 

รายละเอียดโครงการตามข5อบัญญัติงบประมาณรายจ+ายประจําป0
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร:โครงสร5างพ้ืนฐาน 
โครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการกําจัดขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย  10,000 
2. โครงการก+อสร5างถนน คสล. บ5านหนองผักบุ5ง ม.15 100,000 
3. โครงการก+อสร5างถนนดินเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุก 
    บ5านหนองลุมพุก ม.1 

100,000 

4. โครงการก+อสร5างถนนดินเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุก 
    บ5านทุ+งบ+อ ม.2 

100,000 

5. โครงการก+อสร5างถนน คสล.พร5อมไหล+ทาง ข5างละ 0.50 
    หรือตามสภาพพ้ืนท่ี บ5านเก+าโก ม.3 

100,000 

6. โครงการก+อสร5างถนน คสล.พร5อมไหล+ทาง ข5างละ 0.50 
    หรือตามสภาพพ้ืนท่ี บ5านบง ม.4 

100,000 

7. โครงการก+อสร5างถนน คสล.พร5อมไหล+ทาง ข5างละ 0.50 
    หรือตามสภาพพ้ืนท่ี บ5านหนองแอ+ ม.5 

100,000 

8. โครงการก+อสร5างถนน คสล.ในหมู+บ5าน จํานวน 2 ช+วง 
    บ5านคู ม.6 

100,000 

9. โครงการก+อสร5างถนน คสล.พร5อมไหล+ทาง ข5างละ 0.50 
    หรือตามสภาพพ้ืนท่ี บ5านดอนกลาง ม.7 

100,000 

10. โครงการก+อสร5างถนน คสล.พร5อมไหล+ทาง ข5างละ 0.50 
    หรือตามสภาพพ้ืนท่ี บ5านโสกดนิแดง ม.8 

100,000 

11. โครงการก+อสร5างถนนดินเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุก 
    บ5านโคกพงาด ม.9 

100,000 

12. โครงการก+อสร5างถนน คสล.พร5อมไหล+ทาง ข5างละ 0.50 
    หรือตามสภาพพ้ืนท่ี บ5านหนองจาน ม.10 

100,000 

13. โครงการก+อสร5างถนน คสล.พร5อมไหล+ทาง ข5างละ 0.50 
    หรือตามสภาพพ้ืนท่ี บ5านโคกเมฆ ม.11 

100,000 
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14. โครงการก+อสร5างถนน คสล.พร5อมไหล+ทาง ข5างละ 0.50 
    หรือตามสภาพพ้ืนท่ี บ5านโนนตะคร5อ ม.12 

100,000 

15. โครงการก+อสร5างถนน คสล.พร5อมไหล+ทาง ข5างละ 0.50 
    หรือตามสภาพพ้ืนท่ี บ5านโนนสะอาด ม.13 

183,000 

16. โครงการก+อสร5างถนน คสล.พร5อมไหล+ทาง ข5างละ 0.50 
    หรือตามสภาพพ้ืนท่ี บ5านคู ม.14 

100,000 

17. ค+าจ5างสํารวจขยายเขตไฟฟ̂าติดตั้งโคมไฟฟ̂า 100,000 
 

ยุทธศาสตร:การพัฒนาเศรษฐกิจและการส+งเสริมอาชีพ 
18. อุดหนุนโครงการจัดฝ_กอบรมอาชีพการทําลูกช้ิน โรงเรียน 
      วัดสระทอง 

20,000 

19. อุดหนุนโครงการจัดฝ_กอบรมอาชีพการทําขนมไทย  
      โรงเรียนวัดสระทอง 

30,000 

 
ยุทธศาสตร:การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

20. สนับสนุนอาหารกลางวันให5แก+โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 4 โรง  
     และศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก 

2,120,000 

21. โครงการสํารวจรังวัดท่ีสาธารณประโยชน: 30,000 
22. โครงการฝ_กอบรมส+งเสริมความเข5มแข็งในครอบครัวและ 
     ชุมชน 

10,000 

23. ค+าใช5จ+ายในการดําเนินโครงการอาสากู5ชีพ อบต.บ5านคู 20,000 
24. อุดหนุนศูนย:ปฏิบัติการช+วยเหลือประชาชน 50,000 
25. ค+าใช5จ+ายจัดซ้ือชุดดับเพลิง ชุดหมีปฏิบัติงานด5านการ 
     ป̂องกันและบรรเทาสาธารณภยั/อุปกรณ:ดับเพลิง/เติมนํ้ายา 
     ดับเพลิง 

45,000 

26. ค+าใช5จ+ายดําเนินโครงการป̂องกันอุบัติเหตุทางถนนในช+วง 
     เทศกาลสําคัญ 

70,000 

27. ค+าใช5จ+ายในการดําเนินงานระบบแพทย:ฉุกเฉิน หน+วยกู5ชีพ- 
     กู5ภัยเพ่ือให5บริการผู5ปRวยฉุกเฉิน 

120,000 

28. โครงการป̂องกันและแก5ปXญหายาเสพติด 10,000 
29. โครงการดําเนินและแก5ปXญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย+าง 
     เข5มแข็งและยั่งยืน 

10,000 

30. โครงการสัตว:ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ5า 
     ตามปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ5าลูกเธอ เจ5าฟ̂า 
     จุฬาภรณ:วลยัลักษณ: อัคราชกุมาร ี

40,000 

31. ค+าใช5จ+ายในการดําเนินโครงการพัฒนาและส+งเสริมผู5สูงวัย 
     พันธุ:ใหม+ใส+ใจสุขภาพ 

30,000 

32. ค+าใช5จ+ายในการดําเนินโครงการพัฒนาและส+งเสริมวัน 
     คนพิการสากล 

10,000 

33. ค+าใช5จ+ายในการดําเนินโครงการพัฒนาและส+งเสริม 
     วันผู5สูงอายุแห+งชาติ 

120,000 
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34. ค+าใช5จ+ายในการดําเนินโครงการพัฒนาและส+งเสริม 
     วันเยาวชนแห+งชาติ 

20,000 

35. ค+าใช5จ+ายในการดําเนินโครงการพัฒนาและส+งเสริม 
     วันสตรีสากลแห+งชาต ิ

18,000 

36. ค+าใช5จ+ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนและส+งเสริม 
     เยาวชนจิตอาสาพัฒนาตําบล 

10,000 

37. ค+าใช5จ+ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนและส+งเสริม 
     อบรมให5ความรู5เรื่องบทบาทหน5าท่ีสตรตี+อสังคมไทย 

10,000 

38. ค+าใช5จ+ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนและส+งเสริม 
     ฝ_กอบรมอาชีพให5กับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบ5านคู 

10,000 

39. ค+าใช5จ+ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนและส+งเสริม 
     สินค5า OTOP ต+อยอดนวัตกรรมให5กับกลุ+มอาชีพต+างๆ และ 
     ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบ5านคู 

10,000 

40. ค+าใช5จ+ายในการดําเนินงานโครงการสังคมสงเคราะห:การ 
     พัฒนาคุณภาพชีวิตผู5ปRวยด5อยโอกาสและครอบครัวผู5ม ี
     รายได5น5อยและผู5ไร5ท่ีพ่ึง 

10,000 

41. โครงการสนับสนุนและส+งเสรมิการออกกําลังกายและการ 
     กีฬาให5กับประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบ5านคู 

50,000 

42. เบ้ียยังชีพผู5สูงอาย ุ 10,238,400 
43. เบ้ียยังชีพคนพิการ 3,840,000 
44. เบ้ียยังชีพผู5ปRวยเอดส: 30,000 
45. อุดหนุนส+วนราชการสํานักงานเหล+ากาชาดจังหวัดบุรรีัมย: 10,000 
46. อุดหนุนส+วนราชการในการแข+งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
     และเยาวชนจังหวัดบุรีรมัย: 

4,000 

 
ด5านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ5านเมืองท่ีดี 

47. โครงการอบรมสมัมนาและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงาน อบต. 

100,000 

48. โครงการส+งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 10,000 
49. ค+าใช5จ+ายในการเดินทางไปราชการ (สํานักปลัด) 200,000 
50. ค+าใช5จ+ายในการดําเนินการเลอืกตั้ง 500,000 
51. ค+าใช5จ+ายในการดําเนินโครงการ Big Cleaning Day 10,000 
52. โครงการสนับสนุนและส+งเสรมิการออกกําลังกายและการ 
     กีฬาให5กับประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบ5านคู 

10,000 

53. โครงการจัดงานเทศกาลงานไหมนาโพธ์ิ 30,000 
54. การจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย:สิน 500,000 
55. ค+าใช5จ+ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง) 120,000 
56. รายจ+ายเพ่ือให5ได5มาซ่ึงบริการ (สํานักปลดั) 826,000 
57. รายจ+ายเก่ียวกับการรับรองพิธีการ (กองการศึกษา) 15,000 
58. ค+าใช5จ+ายโครงการฝ_กอบรมสมัมนา คุณธรรมสําหรับ 
     ข5าราชการ พนักงาน และลูกจ5าง ของ อบต.บ5านคู 

10,000 
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59. รายจ+ายเพ่ือให5ได5มาซ่ึงบริการ (กองการศึกษา) 540,000 
60. ค+าใช5จ+ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศึกษา) 45,000 
61. ค+าใช5จ+ายในการพัฒนาครผูู5ดแูลเด็ก/ผู5ดูแลเด็ก ของ 
     ศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ5านคู 

32,000 

62. ค+าพาหนะนําเด็กท่ีเจ็บปRวยส+งสถานพยาบาล 1,200 
63. โครงการปฐมนิเทศประชุมครผูู5ปกครอง 5,000 
64. โครงการส+งเสริมสุขภาพเด็ก 200 
65. โครงการสนับสนุนค+าใช5จ+ายการบริหารสถานศึกษา 
     (ค+าหนังสือเรียน) 

22,200 

66. โครงการสนับสนุนค+าใช5จ+ายการบริหารสถานศึกษา 
     (ค+ากิจกรรมพัฒนาผู5เรียน) 

47,930 

67. โครงการสนับสนุนค+าใช5จ+ายการบริหารสถานศึกษา 
     (ค+าเครื่องแบบนักเรียน) 

33,200 

68. โครงการสนับสนุนค+าใช5จ+ายการบริหารสถานศึกษา 
     (ค+าอุปกรณ:การเรยีน) 

22,200 

69. โครงการสนับสนุนค+าใช5จ+ายการบริหารสถานศึกษา 
     (ค+าจัดการเรียนการสอน) 

204,000 

70. โครงการอาหารกลางวันศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ5านคู 588,000 
71. ค+าอาหารเสรมิ (นม) 1,304,680 
72. ค+าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซ้ือจัดจ5างและการบริหาร 
     พัสดุภาครัฐ 

160,000 

73. ค+าตอบแทนผู5ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 10,000 
74. ค+าใช5จ+ายโครงการจัดทําผังเมอืง 10,000 
75. ค+าใช5จ+ายในการเดินทางไปราชการ (กองช+าง) 70,000 
76. ค+าใช5จ+ายในการตรวจสอบคุณภาพนํ้า 10,000 
77. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน:อาคารสํานักงาน อบต.บ5านคู 50,000 
78. ค+าใช5จ+ายในการดําเนินงานการจัดประชุมประชาคมแผน 30,000 
79. ค+าใช5จ+ายโครงการส+งเสริมการเรียนรู5นอกช้ันเรียน 30,000 
80. ค+าใช5จ+ายโครงการส+งนักกีฬาท5องถ่ินสัมพันธ:อําเภอ 10,000 
81. ค+าใช5จ+ายในการจัดงานวันเดก็แห+งชาติ 35,000 
82. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอนาโพธ์ิจัดกิจกรรม 
     เฉลิมพระเกียรติ และการจัดงานรัฐพิธี 

20,000 

 
ด5านการบริหารจัดการอนุรักษ:ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปXญญาท5องถ่ิน 

83. อนุรักษ:วัฒนธรรมประเพณีไทยเรียนรู5ภูมิปXญญาท5องถ่ิน 3,000 
84. ค+าใช5จ+ายในการจัดงานโครงการประเพณีบุญบ้ังไฟ 100,000 
85. อุดหนุนโครงการจัดงานไหมนาโพธ์ิ ประจําป0 พ.ศ. 2562 100,000 
86. เงินอุดหนุนในการจัดงานข้ึนเขาพนมรุ5ง ประจําป0 
     พ.ศ. 2562 

10,000 
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 สรุปผลการดําเนินงานในป0งบประมาณ พ.ศ. 2562 
๑.  โครงการตามแผนพัฒนาห5าป0  จํานวน  95  โครงการ 
๒.  โครงการท่ีมาจากเวทีประชาคม  จํานวน  82  โครงการ 
     คิดเปSนร5อยละ  86.32 
๓.  นําโครงการตามแผนฯ  ไปบรรจุในข5อบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

ประจําป0 พ.ศ. 2562 จํานวน  86  โครงการ คิดเปSนร5อยละ  90.53 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

ฝRายบริหารได5นําเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท5องถ่ินห5าป0 (พ.ศ.2561 – 2565) ครบทุกยุทธศาสตร:แล5ว มีสมาชิกท+านใดจะ
อภิปรายหรือซักถามหรือไม+ 

หากไม+มีผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท5องถ่ินห5าป0 (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 2 (ตุลาคม 2562) โปรด
ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู+ในห5องประชุมสภาฯ จํานวน 26 ท+าน และท่ีประชุม
สภาฯ มีมติเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท5องถ่ินห5าป0
(พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 2 (ตุลาคม 2562)  ดังนี้ 

เห็นชอบ           24   เสียง 
ไม+เห็นชอบ          -    เสียง 
งดออกเสียง         2   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 

ผู5ใหญ+บ5าน หมู+ 13 
(นายนิติพงษ: มนต:ไธสง) 

1)  ตามท่ี อบต.บ5านคู จัดทําโครงการก+อสร5างถนนของบ5านโนนสะอาด หมู+ 
13 นั้น กระผมขอแจ5งให5ท+านนายก อบต. ทราบว+า ผู5รับเหมาก+อสร5างได5ทําการขุด
เอาดินจากท่ีนาข5างเคียงมาใช5 เม่ืองานแล5วเสร็จกลับไม+เกรดปรับหน5าดินให5
ชาวบ5านดังเดิม ทําให5ชาวบ5านต5องเดือดร5อนจ5างรถมาเกรดท่ีนาเอง กระผมหวังว+า
การทํางานครั้งต+อไปทาง อบต. กําชับผู5รับจ5างให5ทํางานให5เรียบร5อยกว+านี้ครับ 

2) จากการท่ีกองช+างส+งหนังสือสํารวจความต5องการขุดเจาะบ+อบาดาล 
กระผมขอสอบถามว+าบ5านโนนสะอาดมีบ+อบาดาลแล5ว จํานวน 2 บ+อ จะเปลี่ยน
งบประมาณขุดเจาะบ+อบาดาลเปSนขุดลอกหนองน้ําเพ่ือรองรับน้ําได5หรือไม+ครับ 

ผู5อํานวยการกองช+าง 
(นายสมพร กอหญ5ากลาง) 

ขอชี้แจงผู5ใหญ+บ5าน หมู+ 13 ดังนี้ 
1) ขอเรียนให5ทราบว+าการดําเนินโครงการช+วงท่ีผ+านมานั้น กระผมยังไม+

โอนย5ายมาท่ี อบต.บ5านคู จึงไม+ทราบความบกพร+องตามท่ีท+านแจ5ง แต+โครงการท่ี
จะดําเนินการใหม+ขณะนี้อยู+ในข้ันกําหนดราคากลาง กระผมรับปากว+าการ
ดําเนินงานในโครงการต+อๆไป กระผมจะดูแลความเรียบร5อยเปSนอย+างดีครับ 

2) เรื่องการขุดลอกหนองน้ํา กระผมขอให5ท+านทําประชาคมหมู+บ5านและ
เสนอเข5าแผนพัฒนาฯ ของ อบต.บ5านคู ไว5ก+อน เพราะหากไม+มีโครงการในแผนก็
จะไม+สามารถนํามาทําโครงการได5ครับ 
 

/ส.อบต.หมู+ท่ี... 
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ส.อบต.หมู+ท่ี 10 
(นายไกรสร  สีสิ่ว) 

กระผมขอสอบถามว+า จากข5อบัญญัติงบประมาณรายจ+าย ประจําป0
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได5ต้ังงบประมาณเพ่ือขุดเจาะบ+อบาดาล จํานวน 2 จุด 
เนื่องจากขณะนั้นตําบลบ5านคูประสบปXญหาขาดแคลนน้ําอย+างหนัก แต+ตอนนี้มีฝน
ตกมาบ5างแล5ว กระผมมีข5อสงสัยว+าหากจะเปลี่ยนจากโครงการขุดเจาะบ+อบาดาล
เปSนโครงการอ่ืนได5หรือไม+ครับ 

ผู5อํานวยการกองคลัง 
(นางอร+ามเรือง ศิลปIประกอบ) 

ขอชี้แจงท+าน ส.อบต. หมู+ท่ี 10 ดังนี้ 
การเปลี่ยนแปลงข5อบัญญัติงบประมาณรายจ+ายประจําป0 ในหมวดครุภัณฑ: 

ท่ีดินและสิ่งก+อสร5าง เปSนอํานาจหน5าท่ีของสมาชิกสภาท5องถ่ินท่ีสามารถกระทําได5 
แต+ต5องมีมติเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาท5องถ่ินค+ะ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เรื่องการลงพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาหมู+บ5านของสมาชิกสภา อบต.บ5านคู นั้น ขณะนี้
ได5ดําเนินการครบ 15 หมู+บ5านแล5ว กระผมขอความเห็นจากทุกท+านว+าจะมีการ
พัฒนาหมู+บ5านอีกหรือไม+ครับ 

ส.อบต.หมู+ท่ี 2 
(นายพิเชษฐ:  ภูมิไธสง) 

กระผมขอเสนอว+าควรมีการพัฒนาหมู+บ5านต+อไป แต+ควรเปลี่ยนเปSนการ
พัฒนาตามวัดต+างๆ ในเขตตําบลบ5านคู ครับ 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผู5บริหารท+านใด มีความเห็นเปSนอย+างอ่ืนหรือไม+ 
ขอให5เสนอได5 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบเปSนเอกฉันท: 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เม่ือทุกท+านไม+มีความเห็นเปSนอย+างอ่ืน แสดงว+าท่ีประชุมเห็นชอบให5มีการ
พัฒนาวัด ส+วนการจัดลําดับการพัฒนาแต+ละเดือนจะใช5วิธีการจับสลาก โดยลําดับ
แรกจะเริ่มพัฒนาในเดือนมกราคม 2563 เปSนเดือนแรก 

ส.อบต.หมู+ท่ี 6 
นายประยูร  เป0ยกไธสง 

กระผมขอเสนอให5มีการปรับเปSนเงิน 200 บาท สําหรับสมาชิกสภาท+านใดท่ี
ไม+ได5มาร+วมกิจกรรมพัฒนาในแต+ละเดือนด5วยครับ เพ่ือให5เปSนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติร+วมกัน 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบเปSนเอกฉันท: 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผู5บริหารจะนําเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม+ 
เม่ือไม+มีสมาชิกท+านใดนําเสนอ  ผมขอปLดการประชุมสภาองค:การบริหาร

ส+วนตําบลบ5านคู สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําป0 2562  และขอขอบคุณ
ทุกท+านท่ีได5สละเวลามาร+วมประชุมโดยพร5อมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ 

 
เลิกประชุมเวลา   13.30  น. 
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(ลงชื่อ)                               ผู5จดรายงานการประชุม 

( นางประเสริฐ  พุงไธสง ) 
เลขานุการสภาองค:การบริหารส+วนตําบลบ5านคู 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

........................................... 
( นายพิเชษ:  ภูมิไธสง ) 

สมาชิกสภาตําบล 

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

สมาชิกสภาตําบล 

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

( นายบุญเรียง  แสงสุขสว+าง ) 
สมาชิกสภาตําบล 

 
 

(ลงชื่อ)        
 ( นายสมหวัง  บรรหาร ) 
ประธานสภาองค:การบริหารส+วนตําบลบ5านคู 

 


