
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านคู 
สมัยสามัญสมัยท่ี  ๒   ประจําป#  2562 

วันพุธท่ี  14  พฤษภาคม  2562 
ณ ห�องประชุมองค�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 นายชุมพร  สิงห�ไธสง เลขานุการสภาฯ ชุมพร  สิงห�ไธสง 
4 นายสนั่น  เจียมไธสง ส.อบต. หมู) 11 สนั่น  เจียมไธสง 
5 นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู) 12 มาโนช  เงินไธสง 
6 นายบุญจัน  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู) 14 บุญจัน  สัมฤทธิ์ 
7 นายสุรธรรม  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู) 15 สุรธรรม  สัมฤทธิ์ 
8 นายอ)อนสี  เจือสุข ส.อบต. หมู) 3 อ อนสี  เจือสุข 
9 นายประยูร  เป5ยกไธสง ส.อบต. หมู) 6 ประยูร  เป&ยกไธสง 

10 นายบุญชล  โยมไธสง ส.อบต. หมู) 4 บุญชล  โยมไธสง 
11 นายหนูพลอย  หม่ืนฤทธิ์ ส.อบต. หมู) 8 หนูพลอย  หม่ืนฤทธิ์ 
12 นายถนอม  แว)นศิลา ส.อบต. หมู) 14 ถนอม  แว นศิลา 
13 นางบุญเท่ียง  โพธิ์ใต: ส.อบต. หมู) 1 บุญเท่ียง  โพธิ์ใต, 
14 นางก้ี  ประสาระเอ ส.อบต. หมู) 9 ก้ี  ประสาระเอ 
15 นายวันดี  นาเจริญ ส.อบต. หมู) 8 วันดี  นาเจริญ 
16 นายบุญเรียง  แสงสุขสว)าง ส.อบต. หมู) 4 บุญเรียง  แสงสุขสว าง 
17 นายสิงห�สยาม  แยงไธสง ส.อบต. หมู) 15 สิงห�สยาม  แยงไธสง 
18 นายหนูกัน  เม็งไธสง ส.อบต. หมู) 10 หนูกัน  เม็งไธสง 
19 นางประเสริฐ  พุงไธสง ส.อบต. หมู) 5 ประเสริฐ  พุงไธสง 
20 นายกองแก:ว  ลําไธสง ส.อบต. หมู) 6 กองแก,ว  ลําไธสง 
21 นางบุญช)วย  ผิ้วไธสง ส.อบต. หมู) 7 บุญช วย  ผิ้วไธสง 
22 นางทรัพย�สิน  เอ่ียมกลั่น ส.อบต. หมู) 11 ทรัพย�สิน  เอ่ียมกลั่น 
23 นายพิเชษฐ�  ภูมิไธสง ส.อบต. หมู) 2 พิเชษฐ�  ภูมิไธสง 
24 นายอรชุลย�  โพธิแสง ส.อบต. หมู) 1 อรชุลย�  โพธิแสง 
25 นายบุญเรือง  งามดี ส.อบต. หมู) 7 บุญเรือง  งามดี 
26 นายสัน  ทบลม ส.อบต. หมู) 13 สัน  ทบลม 
27 นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู) ๕ พชร  แอบไธสง 
28 นายเทวฤทธิ์  เม็งไธสง ส.อบต. หมู) 2 เทวฤทธิ์  เม็งไธสง 
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ผู�ไม�มาประชุม 
ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1 นายสวัสด์ิ  หม่ันอุตส)าห� ส.อบต. หมู) 9 ลา 
2 นายไกรสร  สีสิ่ว ส.อบต. หมู) 10 ขาด 

 
ผู�เข�าร�วมประชุม 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1 นายบุญชวน  เม็นไธสง นายก อบต. บุญชวน  เม็นไธสง 
2 นายชุ)ม  พลมีเดช รองนายก อบต. ชุ ม  พลมีเดช 
๓ นายสวาสด์ิ  ยาวไธสง เลขานุการนายก อบต. สวาสด์ิ  ยาวไธสง 
๔ นายชาญศักด์ิ  ทุรันไธสง รองปลัด อบต. ชาญศักด์ิ  ทุรันไธสง 
๕ นายบุญเกิด  ทบลม ผญบ. ม. 15 บุญเกิด  ทบลม 
๖ น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง หัวหน:าสํานักปลัด ยุพิน  แปลกไธสง 
๗ นายนิติพงษ�  มนต�ไธสง ผญบ. ม. 13 นิติพงษ�  มนต�ไธสง 
๘ นายอภิชัย  อินธิโช ผญบ. ม. 16 อภิชัย  อินธิโช 
๙ น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง จนท.บริหารงานท่ัวไป ปภาดา  ลุนไธสง 

๑๐ น.ส.กรองจิต  ทะนงอาจ ผญบ. ม. 11 กรองจิต  ทะนงอาจ 
๑๑ นายวงเดือน  เหมียดไธสง ผญบ. ม. 10 วงเดือน  เหมียดไธสง 
12 นายกฤษณพงษ�  ประทุมคํา ผช.ผญบ. ม. 3 กฤษณพงษ�  ประทุมคํา 
13 นายเคน  พันไธสง กํานัน ต.บ:านคู เคน  พันไธสง 
14 นายวัชระ  หลุ)มใส ผช.ผญบ. ม. 12 วัชระ  หลุ มใส 
15 นางวัชราพร  ยาวไธสง ผช.ผญบ. ม. 7 วัชราพร  ยาวไธสง 
16 นางพัชรีกรณ�  เอ่ียมสะอาด ผญบ. ม. 5 พัชรีกรณ�  เอ่ียมสะอาด 
17 นายบรรจง  สัมฤทธิ์ ผญบ. ม. 14 บรรจง  สัมฤทธิ์ 
18 นายสุเทพ  ม่ิงไธสง ผช.ผญบ. ม. 8 สุเทพ  ม่ิงไธสง 
19 นางอร)ามเรือง  ศิลปOประกอบ ผอ.กองคลัง อร ามเรือง  ศิลป7ประกอบ 
20 นายสมพร  กอหญ:ากลาง ผอ.กองช)าง สมพร  กอหญ,ากลาง 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 สมาชิกสภาองค�การบริหารส)วนตําบลบ:านคู ท้ังหมด จํานวน 29     คน 
  มาประชุม จํานวน 27     คน 
  ไม)มาประชุม จํานวน 2     คน 
 เลขานุการสภาฯ มาประชุม จํานวน ๑     คน 
  ผู:เข:าร)วมประชุม จํานวน 20     คน 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

1.1 การจัดงานประเพณีรดน้ําดําหัวผู�สูงอายุ ประจําป# 2562 
ขอขอบคุณท)านสมาชิกสภาฯ ผู:บริหาร กํานัน ผู:ใหญ)บ:าน หัวหน:าส)วนราชการ 

พนักงานลูกจ:าง ท่ีให:ความร)วมมือสนับสนุนให:งานวันผู:สูงอายุขององค�การบริหาร
ส)วนตําบลบ:านคู ซ่ึงจัดข้ึนในวันท่ี 11 เมษายน 2562 สําเร็จลุล)วงด:วยดี 

1.2 กิจกรรมในช�วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว�างวันท่ี 4 – 6 
พฤษภาคม 2562 

ตามท่ีอําเภอนาโพธิ์ ได:กําหนดจัดกิจกรรมในช)วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ระหว)างวันท่ี 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เพ่ือเปUดโอกาสให:จิตอาสา และประชาชน 
ภาคส)วนต)างๆ ได:ร)วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณโดยพร:อมเพรียงกันนั้น  คณะผู:บริหาร สมาชิกสภา กํานัน ผู:ใหญ)บ:าน 
และพนักงาน อบต.บ:านคู ได:เข:าร)วมกิจกรรม แสดงออกถึงความจงรักภักดี และ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ท่ีว)าการอําเภอนาโพธิ์ จํานวนมาก 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ�านมา 
 
 
ประธาน 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป# 2562 
เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ� 2562 

ตามท่ีสภาองค�การบริหารส)วนตําบลบ:านคูได:มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
ท่ี 1 ประจําป5 2562 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ� 2562 ณ ห:องประชุมองค�การ
บริหารส)วนตําบลบ:านคู (ชั้น 2) ซ่ึงทางฝXายเลขานุการสภาฯ ได:แจกให:กับท)าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท)านทราบแล:ว 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด:วยข:อบังคับการประชุมสภา
ท:องถ่ิน พ.ศ.2547 ข:อ 33 วรรคสอง การแก:ไขถ:อยคําในรายงานการประชุม         
ให:กระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาท:องถ่ิน 

ดังนั้น สมาชิกสภาองค�การบริหารส)วนตําบลบ:านคูท)านใดจะแก:ไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมสภาฯ ก็เปYนอํานาจของสภาฯแห)งนี้ เปYนผู:แก:ไขเพ่ิมเติม ขอให:
สมาชิกสภาฯทุกท)านได:ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีข:อความใดท่ียัง        
ไม)สมบูรณ�หรือจะแก:ไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนําเสนอต)อท่ีประชุมสภาฯ 

เม่ือท่ีประชุมไม)มีการเสนอแก:ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม จึงอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว)าด:วยข:อบังคับการประชุมสภาท:องถ่ิน พ.ศ.2547 ข:อ 74 
ขอมติท่ีประชุมสภาฯ ว)ารับรองรายงานการประชุมหรือไม) ถ:ารับรองรายงานการ
ประชุมขอให:ท)านสมาชิกสภาฯ ยกมือ 

มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู)ในห:องประชุมสภาฯ จํานวน 27 ท)าน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส)วนตําบลบ:านคู สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ� 2562  ดังนี้ 

รับรองรายงานการประชุม 26   เสียง 
ไม)รับรอง -    เสียง 
งดออกเสียง ๑   เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู�ถาม 
 - ไม)มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท�องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล�ว 
 - ไม)มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

5.1  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ป# (พ.ศ. 2561 - 
2564) ครั้งท่ี 1 ประจําป# 2562 

ขอให:หัวหน:าสํานักปลัด รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 
ป5 (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งท่ี 1 ประจําป5 2562 ให:ท่ีประชุมทราบ 

หัวหน:าสํานักปลัด 
(น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง) 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ป# (พ.ศ.2561 – 2564) 
ครั้ ง ท่ี  1 ประจําป5 2562 องค�การบริหารส)วนตําบลบ:านคูได:ประกาศใช:
แผนพัฒนา 4 ป5 (พ.ศ.2561 – 2564) โดยได:กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการป5 
พ.ศ. 2562 รวม 82 โครงการ งบประมาณ 68,727,000 บาท มีดังนี้ 

1. ด:านโครงสร:างพ้ืนฐาน 14 โครงการ งบประมาณ 48,100,000 บาท 
2. ด:านเศรษฐกิจและการส)งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  4  

โครงการ งบประมาณ  270,000 บาท 
3. ด:านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 40 โครงการ งบประมาณ 

15,987,000 บาท 
4. ด:านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ:านเมืองท่ีดี 11 

โครงการ งบประมาณ 2,800,000 บาท 
5. ด:านการอนุรักษ� ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป\ญญาท:องถ่ิน 6 โครงการ 

งบประมาณ 470,000 บาท 
6. ด:านการบริหารจัดการอนุรักษ�ฟ̂_นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล:อมและ

การท)องเท่ียว 7 โครงการ งบประมาณ 1,100,000 บาท 
 รวม 82 โครงการ งบประมาณ 68,727,000 บาท 

การจัดทํางบประมาณ 
โครงการท่ีบรรจุอยู)ในข:อบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 

2562 จํานวน 87 โครงการ งบประมาณตามข:อบัญญัติ 24,220,480 บาท 
จําแนกตามยุทธศาสตร� ดังนี้ 

1. ด:านโครงสร:างพ้ืนฐาน จํานวน 17 โครงการ งบประมาณ 1,693,000 
บาท ดําเนินการแล:ว 4 โครงการ เปYนงบประมาณ 368,000 บาท 

2. ด:านเศรษฐกิจและการส)งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท ยังไม)ดําเนินการ 

3. ด:านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม จํานวน 27 โครงการ งบประมาณ 
16,908,400 บาท ดําเนินการแล:ว 6 โครงการ เปYนงบประมาณ 
11,702,920 บาท 
 

/4. ด:านการบริหาร... 
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4. ด:านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ:านเมืองท่ีดี จํานวน 37 
โครงการ งบประมาณ 5,356,080 บาท ดําเนินการแล:ว 22 โครงการ เปYน
งบประมาณ 3,652,848.85 บาท 

5. ด:านการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป\ญญาท:องถ่ิน จํานวน 4 โครงการ 
งบประมาณ 213,000 บาท ดําเนินการแล:ว 2 โครงการ เปYนงบประมาณ 
110,000 บาท 

รายละเอียดโครงการท่ีดําเนินการ 
ด:านโครงสร:างพ้ืนฐาน 
1. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก บ:านโคกพงาด หมู)ที่ 

9 งบประมาณ 92,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก บ:านหนองลุมพุก 

หมู)ที่ 1 งบประมาณ 92,000 บาท 
3. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก บ:านทุ)งบ)อ หมู)ที่ 2 

งบประมาณ 92,000 บาท 
4. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก บ:านหนองผักบุ:ง 

หมู)ที่ 15 งบประมาณ 92,000 บาท 
ด:านคุณภาพชีวิตและสังคม 
5. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนให:แก)โรงเรียนในเขตพื้นที่ จํานวน 4 

โรง และศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ  1,383,160  บาท 
6. ค)าใช:จ)ายในการดําเนินโครงการอาสากู:ชีพ อบต.บ:านคู งบประมาณ  7,500  

บาท 
7. ค)าใช:จ)ายจัดซ้ือชุดดับเพลิงหรือชุดหมีปฏิบัติงานด:านปaองกันบรรเทาสาธารณ

ภัย/อุปกรณ�ดับเพลิง/ถังดับเพลิงและเติมน้ํายาเคมีดับเพลิง งบประมาณ  45,000  
บาท 

8. ค)าใช:จ)ายในการดําเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช)วงเทศกาลสําคัญ 
งบประมาณ 57,960 บาท 

9. ค)าใช:จ)ายสนับสนุนโครงการดําเนินงานระบบแพทย�ฉุกเฉิน หน)วยกู:ชีพ-กู:ภัย 
งบประมาณ 82,500 บาท 

10. โครงการสัตว�ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบ:าฯ งบประมาณ 33,900 
บาท 

11. ค)าใช:จ)ายการดําเนินโครงการพัฒนาและส)งเสริมวันผู:สู งอายุแห)งชาติ 
งบประมาณ 93,000 บาท 

12. เบี้ยยังชีพผู:สูงอายุ  งบประมาณ  7,960,100  บาท 
13. เบี้ยยังชีพคนพิการ  งบประมาณ  2,028,800  บาท 
14. เบี้ยยังชีพผู:ปXวยเอดส�  งบประมาณ  11,000  บาท 
ด:านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ:านเมืองที่ดี 
15. โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน

ของ อบต.  งบประมาณ  126,300  บาท 
16. ค)าใช:จ)ายเดินทางไปราชการ สํานักปลัด  งบประมาณ  123,203  บาท 
17. ค)าใช:จ)ายในการดําเนินการเลือกตั้ง งบประมาณ  1,200  บาท 

/18. ค)าใช:จ)าย... 
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18. ค)าใช:จ)ายในการดําเนินโครงการ Big Cleaning Day งบประมาณ  9,660  
บาท 

19. โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน งบประมาณ  500,000  
บาท 

20. ค)าใช:จ)ายเดินทางไปราชการ กองคลัง  งบประมาณ  123,373  บาท 
21. รายจ)ายเพื่อให:ได:มาซ่ึงบริการ สํานักปลัด งบประมาณ  679,859,75  บาท 
22. รายจ)ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ งบประมาณ  2,160  บาท 
23. รายจ)ายเพื่อให:ได:มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา งบประมาณ  384,000  บาท 
24. ค)าใช:จ)ายในการพัฒนาครูผู:ดูแลเด็ก  งบประมาณ  11,040  บาท 
25. โครงการสนับสนุนค)าใช:จ) ายการบริหารการศึกษา(ค)าหนังสือเ รียน) 

งบประมาณ  22,200  บาท 
26. โครงการสนับสนุนค)าใช:จ)ายการบริหารการศึกษา(ค)ากิจกรรมพัฒนาผู:เรียน) 

งบประมาณ  47,730  บาท 
27. โครงการสนับสนุนค)าใช:จ)ายการบริหารการศึกษา(ค)าเคร่ืองแบบนักเรียน) 

งบประมาณ  33,300  บาท 
28. โครงการสนับสนุนค)าใช:จ)ายการบริหารการศึกษา(ค)าอุปกรณ�การเรียน) 

งบประมาณ  22,200  บาท 
29. โครงการสนับสนุนค)าใช:จ)ายการบริหารการศึกษา(ค)าจัดการเรียนการสอน) 

งบประมาณ  181,900  บาท 
30. โครงการอาหารกลางวันศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ:านคู งบประมาณ  

410,920  บาท 
31. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ให:แก)โรงเรียนในเขตพื้นที่ จํานวน 4 โรง และ

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ 873,533.10  บาท 
32. ค)าใช:จ)ายเดินทางไปราชการ กองช)าง  งบประมาณ  28,260  บาท 
33. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน�สํานักงาน อบต.บ:านคู งบประมาณ  50,000  บาท 
34. ค)าใช:จ)ายในการดําเนินการจัดประชาคมแผน งบประมาณ  3,210  บาท 
35. ค)าใช:จ)ายโครงการส)งเสริมการเรียนรู:นอกชั้นเรียน งบประมาณ  2,840  บาท 
36. ค)าใช:จ)ายการจัดงานวันเด็กแห)งชาติ งบประมาณ  15,960  บาท 
ด:านการบริหารจัดการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป\ญญาท:องถ่ิน 
37. อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ์ ประจําป5 2562 งบประมาณ 

100,000 บาท 
38. อุดหนุนการจัดงานข้ึนเขาพนมรุ:ง งบประมาณ 10,000 บาท 

 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามท่ีหัวหน:าสํานักปลัด ได:นําเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 4 ป5 (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งท่ี 1 ประจําป5 2562 มีสมาชิกท)าน
ใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม) 

หากไม)มี ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 4 ป5 (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งท่ี 1 ประจําป5 2562 โปรดยกมือข้ึน 

  
 

/มติท่ีประชุม 
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มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู)ในห:องประชุมสภาฯ จํานวน 27 ท)าน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ป5 (พ.ศ. 2561 
- 2564) ครั้งท่ี 1 ประจําป5 2562 ดังนี้ 

เห็นชอบ           26   เสียง 
ไม)เห็นชอบ          -    เสียง 
งดออกเสียง         ๑   เสียง 

 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

5.2  การจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ ประจําป# 2562 
ขอเชิญท)านผู:อํานวยการกองการศึกษา ชี้แจงต)อท่ีประชุมทราบ 

ผอ.กองการศึกษา 
(น.ส.ณัฏฐ�ธิดา มาสิงห�) 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะทํางานเตรียมการจัดงานบุญบ้ังไฟ ป5 2562 ได:
ประชุมหารือ มีข:อสรุปดังนี้ 

1. กําหนดวันจัดงาน ในวันท่ี 16 – 17 พฤษภาคม 2562 จัด 2 วัน จัด
ขบวนแห)บ้ังไฟ เช:าวันท่ี 16 พฤษภาคม  และแข)งขันจุดบ้ังไฟข้ึนสูง วันท่ี 17 
พฤษภาคม พิธีมอบรางวัลจุดบ้ังไฟข้ึนสูง และพิธีปUด 

2. ออกคําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการจัดงาน 
3. หลักเกณฑ�การตัดสินบ้ังไฟข้ึนสูง 

- ขนาดบ้ังไฟ 2 นิ้ว x 1 เมตร 
- ต:องให:กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติก)อนนําข้ึนจุดทุกครั้ง 
- บ้ังไฟต:องทําจาก PVC เท)านั้น 
- บ้ังไฟท่ีข้ึนสูงท่ีสุด อยู)เปYนเวลานานท่ีสุดเท)านั้น จะเปYนผู:ชนะเลิศและรอง

ชนะเลิศตามลําดับ 
- ระยะเวลาการประกวดจุดบ้ังไฟเปYนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนดไว: 
- เม่ือถึงลําดับคิวในการจุดบ้ังไฟต:องมารายงานตัวท่ีฐานจุด ภายใน 10 

นาที มิฉะนั้นจะถือว)าสละสิทธิ์ 
- คณะกรรมการจะไม)รับผิดชอบ ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายของผู:อ่ืน 
- เม่ือคณะกรรมการตัดสินแล:วถือว)าเปYนเอกฉันท� 

4. การประกวดขบวนแฟนซี โดยมีเกณฑ�ตัดสิน/ให:คะแนน (100 คะแนน) 
ดังนี้ 

-  ความพร:อมเพรียง  (10 คะแนน) 
-  จํานวนผู:ร)วมขบวนไม)น:อยกว)า 20 คน  (20 คะแนน) 
-  การแต)งกายผู:ร)วมขบวน  (20 คะแนน) 
-  ความคิดริเริ่มสร:างสรรค�  (20 คะแนน) 
-  รูปแบบของขบวน (10 คะแนน) 
-  ความหลากหลายของกิจกรรม  (10 คะแนน) 
-  มีปaายชื่อหมู)บ:านหน:าขบวน  (10 คะแนน) 

5. รางวัลการแข)งขันบ้ังไฟข้ึนสูง 
-  รางวัลชนะเลิศ          เงินรางวัล  5,000  บาท 
-  รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล  3,000  บาท 

/- รองชนะเลิศ... 
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-  รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  2,000  บาท 
6. รางวัลการประกวดขบวนแฟนซี 

-  รางวัลชนะเลิศ          เงินรางวัล  5,000  บาท 
-  รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล  3,000  บาท 
-  รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  2,000  บาท 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

จากการรายงานของผู:อํานวยการกองการศึกษา เก่ียวกับการจัดงานประเพณี
บุญบ้ังไฟ ประจําป5 2562 มีสมาชิกฯ ท)านใดจะซักถามหรือไม) 

หากไม)มี ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ ประจําป5 
2562 โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู)ในห:องประชุมสภาฯ จํานวน 27 ท)าน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติเห็นชอบการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ ประจําป5 2562 ดังนี้ 

เห็นชอบ           26   เสียง 
ไม)เห็นชอบ          -    เสียง 
งดออกเสียง         ๑   เสียง 

 5.3 การเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หน�า 
72,73,74 ) 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

การพิจารณาให:ความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (หน:า 72,73,74 ) ขอเชิญเจ:าหน:าท่ีผู:รับผิดชอบชี้แจงต)อท่ีประชุม 

รองปลัด อบต. 
(นายชาญศักด์ิ  ทุรันไธสง) 

5.3.1 จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก)อสร:างโครงสร:างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดค)าท่ีดินและสิ่งก)อสร:าง (หน:า 72-73) 

ข:อความเดิม 
โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุก บ:านโคกพงาด หมู)

ท่ี 9 ตําบลบ:านคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย� งบประมาณต้ังไว: 100,000 บาท 
กว:างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม)
น:อยกว)า 1,290 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดตามแบบและเง่ือนไขขององค�การ
บริหารส)วนตําบลบ:านคูกําหนด ต้ังจ)ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก)อสร:างโครงสร:างพ้ืนฐาน 

ข:อความใหม) 
โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุก บ:านโคกพงาด หมู)

ท่ี 9 ตําบลบ:านคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย� งบประมาณต้ังไว: 100,000 บาท 
กว:างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม)
น:อยกว)า 1,290 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดตามแบบและเง่ือนไขขององค�การ
บริหารส)วนตําบลบ:านคูกําหนด ต้ังจ)ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก)อสร:างโครงสร:างพ้ืนฐาน 
 
 

/ประธานสภา...  
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ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามท่ีรองปลัด อบต.บ:านคู ได:นําเสนอรายละเอียด เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตรโดย
การลงหินคลุก บ:านโคกพงาด หมู)ท่ี 9 ตําบลบ:านคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย� 
งบประมาณต้ังไว: 100,000 บาท มีสมาชิกท)านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม) 

หากไม)มี ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู)ในห:องประชุมสภาฯ จํานวน 27 ท)าน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุก บ:านโคกพงาด หมู)ท่ี 9 
ตําบลบ:านคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย� งบประมาณต้ังไว: 100,000 บาท ดังนี้ 

เห็นชอบ           26   เสียง 
ไม)เห็นชอบ          -    เสียง 
งดออกเสียง         ๑   เสียง 

 5.3.2 จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก)อสร:างโครงสร:างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดค)าท่ีดินและสิ่งก)อสร:าง (หน:า 74) 

ข:อความเดิม 
โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู)บ:าน จํานวน 2 ช)วง บ:านคู หมู)ท่ี 

6 ตําบลบ:านคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย� งบประมาณต้ังไว: 100,000 บาท 
ช)วงท่ี 1 ขนาดกว:าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
คอนกรีตไม)น:อยกว)า 120 ตารางเมตร ช)วงท่ี 2 ขนาดกว:าง 4 เมตร ยาว 30 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม)น:อยกว)า 80 ตารางเมตร โดยมี
รายละเอียดตามแบบและเง่ือนไขขององค�การบริหารส)วนตําบลบ:านคูกําหนด ต้ัง
จ)ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก)อสร:างโครงสร:างพ้ืนฐาน 

ข:อความใหม) 
โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู)บ:าน จํานวน 2 ช)วง บ:านคู หมู)ท่ี 6 
ตําบลบ:านคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย� งบประมาณต้ังไว: 100,000 บาท ช)วง
ท่ี 1 ขนาดกว:าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีต
ไม)น:อยกว)า 80 ตารางเมตร ช)วงท่ี 2 ขนาดกว:าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม)น:อยกว)า 120 ตารางเมตร โดยมี
รายละเอียดตามแบบและเง่ือนไขขององค�การบริหารส)วนตําบลบ:านคูกําหนด ต้ัง
จ)ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก)อสร:างโครงสร:างพ้ืนฐาน 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามท่ีรองปลัด อบต.บ:านคู ได:นําเสนอรายละเอียด เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน
หมู)บ:าน จํานวน 2 ช)วง บ:านคู หมู)ท่ี 6 ตําบลบ:านคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย� 
งบประมาณต้ังไว: 100,000 บาท มีสมาชิกท)านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม) 

หากไม)มี ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โปรดยกมือข้ึน 
/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู)ในห:องประชุมสภาฯ จํานวน 27 ท)าน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู)บ:าน จํานวน 2 ช)วง บ:านคู หมู)ท่ี 6 
ตําบลบ:านคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย� งบประมาณต้ังไว: 100,000 บาท ดังนี้ 

เห็นชอบ           26   เสียง 
ไม)เห็นชอบ          -    เสียง 
งดออกเสียง         ๑   เสียง 

 
 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

5.4  แจ�งข�อบัญญัติตําบล เรื่องกิจการท่ีเปJนอันตรายต�อสุขภาพ ประจําป# 
2560 

ขอเชิญผู:อํานวยการกองคลังเปYนผู:ชี้แจงท่ีประชุมสภาทราบ 
 

ผู:อํานวยการกองคลัง 
(นางอร)ามเรือง ศิลปOประกอบ) 

ตามท่ีสภาองค�การบริหารส)วนตําบลบ:านคู ได:พิจารณาเห็นชอบข:อบัญญัติท่ี
เปYนอันตรายต)อสุขภาพ ประจําป5 2560 ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 2 ประจําป5 2560 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 แต)นายกองค�การบริหาร
ส)วนตําบลบ:านคูยังไม)ลงนาม และยังไม)ได:เสนอให:นายอําเภอนาโพธิ์รับรอง 

องค�การบริหารส)วนตําบลบ:านคู จึงขอแจ:งให:ท่ีประชุมสภาทราบ และให:ท่ี
ประชุมสภารับรองว)าได:ประชุมให:ความเห็นชอบข:อบัญญัติท่ีเปYนอันตรายต)อ
สุขภาพ ประจําป5 2560 ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 
ประจําป5 2560 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 จริง 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

จากการชี้แจงของผู:อํานวยการกองคลัง เก่ียวกับข:อบัญญัติท่ีเปYนอันตรายต)อ
สุขภาพ ประจําป5 2560 มีสมาชิกฯ ท)านใดจะซักถามหรือไม) 

หากไม)มี ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบข:อบัญญัติท่ีเปYนอันตรายต)อสุขภาพ 
ประจําป5 2560 โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู)ในห:องประชุมสภาฯ จํานวน 27 ท)าน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติเห็นชอบข:อบัญญัติท่ีเปYนอันตรายต)อสุขภาพ ประจําป5 2560 ดังนี้ 

เห็นชอบ           26   เสียง 
ไม)เห็นชอบ          -    เสียง 
งดออกเสียง         ๑   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายก อบต. 
(นายบุญชวน  เม็นไธสง) 

- ขอแจ:งให:ท่ีประชุมได:รับทราบว)า หากมีผู:ท่ีประสงค�จะก)อสร:างบ:านพัก
อาศัย หรือก)อสร:างอาคารต)างๆ  ขอให:ผู:นําหมู)บ:าน สมาชิกสภา ได:แนะนําให:
บุคคลนั้นมาขออนุญาตก)อสร:าง โดยติดต)อท่ีกองช)าง อบต.บ:านคู ก)อนจึงจะ
สามารถดําเนินการก)อสร:างได: 

ท่ีประชุม รับทราบ 

  

/ปลัด อบต... 
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ปลัด อบต.บ:านคู 
(นายชุมพร  สิงห�ไธสง) 

แจ:งผู:นําท:องท่ีทุกท)าน หากหมู)บ:านท)านมีโครงการก)อสร:างถนน ฝายน้ําล:น 
หรืออ่ืนๆ ขอให:แจ:งองค�การบริหารส)วนตําบลบ:านคูทราบด:วย เนื่องจากอาจเกิด
ความซํ้าซ:อนของโครงการ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธาน 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

เม่ือไม)มีสมาชิกสภาท)านใดนําเสนออีก  จึงขอปUดการประชุม  และขอขอบคุณ
สมาชิกสภาและผู:เข:าร)วมประชุมทุกท)าน  ท่ีสละเวลามาประชุมในวันนี้ เพ่ือ
ประโยชน�สุขของประชาชนตําบลบ:านคูทุกคน 

 
เลิกประชุมเวลา   12.00  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 

 


