บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น.
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ......17..... คน ลา......1.......คน ขาด.........-........คน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
นายระเบียบ
เอกเกิด
ประธานสภา อบต. นายระเบียบ เอกเกิด
นายเลิศสิน
กรรไกรภัย
รองประธานสภา อบต. นายเลิศสิน
กรรไกรภัย
นายสะอาด
บุญมี
เลขานุการสภาอบต. นายสะอาด
บุญมี
นายดาวเรือง ยิ้มน้อย
สมาชิกสภา อบต. ม.1 นายดาวเรือง ยิ้มน้อย
นายสุรศักดิ์
อ่อนละมูล
สมาชิกสภา อบต. ม.1 นายสุรศักดิ์
อ่อนละมูล
นายสุเทพ
ระษารักษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.2 นายสุเทพ
ระษารักษ์
นายสาเริง
กะมะรินทร์
สมาชิกสภา อบต. ม.2 นายสาเริง
กะมะรินทร์
นางจาเนิน
เอกเกิด
สมาชิกสภา อบต. ม.3 นางจาเนิน
เอกเกิด
นายคงศักดิ์
สาราญจิต
สมาชิกสภา อบต. ม.3 นายคงศักดิ์
สาราญจิต
นายวิโรจน์
โมราวงษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.4 นายวิโรจน์
โมราวงษ์
นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน สมาชิกสภา อบต. ม.5 นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน
นายสมพร
พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. ม.6 นายสมพร
พูลสวัสดิ์
นายรัญจวน
คชรินทร์
สมาชิกสภา อบต. ม.7 นายรัญจวน
คชรินทร์
นายประทิน
ชัชวารี
สมาชิกสภา อบต. ม.7 นายประทิน
ชัชวารี
นายเทิดศักดิ์
มีมงคล
สมาชิกสภา อบต. ม.8 นายเทิดศักดิ์
มีมงคล
นายอภิลักษ์
ระษารักษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.8
นางภัทรภร
โมราวงษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.9 นางภัทรภร
โมราวงษ์
นายสาราญ
โภคี
สมาชิกสภา อบต. ม.9 นายสาราญ
โภคี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ……3….คน ลา ....1.... คน
ลาดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
1
นายสัมภาษ
อยู่พร้อม
นายก อบต.
2
นายมนพ
ระษารักษ์
รองนายก อบต.
3
นายพีระพล ลิ่มจันทร์
รองนายก อบต.
4
นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ
เลขานุการนายก อบต.
5
6
7

ลายมือชื่อ
นายสัมภาษ อยู่พร้อม
นายมนพ
ระษารักษ์

หมายเหตุ

ลา

หมายเหตุ
ลา

นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น.
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ......17..... คน ลา......1.......คน ขาด.........-........คน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
นายระเบียบ
เอกเกิด
ประธานสภา อบต. นายระเบียบ เอกเกิด
นายเลิศสิน
กรรไกรภัย
รองประธานสภา อบต. นายเลิศสิน
กรรไกรภัย
นายสะอาด
บุญมี
เลขานุการสภาอบต. นายสะอาด
บุญมี
นายดาวเรือง ยิ้มน้อย
สมาชิกสภา อบต. ม.1 นายดาวเรือง ยิ้มน้อย
นายสุรศักดิ์
อ่อนละมูล
สมาชิกสภา อบต. ม.1 นายสุรศักดิ์
อ่อนละมูล
นายสุเทพ
ระษารักษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.2 นายสุเทพ
ระษารักษ์
นายสาเริง
กะมะรินทร์
สมาชิกสภา อบต. ม.2 นายสาเริง
กะมะรินทร์
นางจาเนิน
เอกเกิด
สมาชิกสภา อบต. ม.3 นางจาเนิน
เอกเกิด
นายคงศักดิ์
สาราญจิต
สมาชิกสภา อบต. ม.3 นายคงศักดิ์
สาราญจิต
นายวิโรจน์
โมราวงษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.4 นายวิโรจน์
โมราวงษ์
นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน สมาชิกสภา อบต. ม.5 นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน
นายสมพร
พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. ม.6 นายสมพร
พูลสวัสดิ์
นายรัญจวน
คชรินทร์
สมาชิกสภา อบต. ม.7 นายรัญจวน
คชรินทร์
นายประทิน
ชัชวารี
สมาชิกสภา อบต. ม.7 นายประทิน
ชัชวารี
นายเทิดศักดิ์
มีมงคล
สมาชิกสภา อบต. ม.8 นายเทิดศักดิ์
มีมงคล
นายอภิลักษ์
ระษารักษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.8
นางภัทรภร
โมราวงษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.9 นางภัทรภร
โมราวงษ์
นายสาราญ
โภคี
สมาชิกสภา อบต. ม.9 นายสาราญ
โภคี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ……3….คน ลา ....1.... คน
ลาดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
1
นายสัมภาษ
อยู่พร้อม
นายก อบต.
2
นายมนพ
ระษารักษ์
รองนายก อบต.
3
นายพีระพล ลิ่มจันทร์
รองนายก อบต.
4
นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ
เลขานุการนายก อบต.
5
6
7

ลายมือชื่อ
นายสัมภาษ
อยู่พร้อม
นายมนพ
ระษารักษ์

หมายเหตุ

ลา

หมายเหตุ
ลา

นายประเสริฐ

พุ่มวันเพ็ญ

-1เริ่มประชุมเวลา
14.00
น.
เมื่อที่ประชุมมาพร้อมเพรียงกันแล้ว ประธานสภาอบต.บ้านร่อมกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านร่อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ขอขอบคุณเข้าร่วมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2560
กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร ที่ไปร่วมวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ ที่ว่าการอาเภอท่าเรือนะครับ
รับทราบ
1.2 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 26 ตุลาคม 2560
ในการท าพิ ธี ถวายดอกไม้ จัน ทร์ ของประชาชนในส่ ว นภู มิ ภ าคของอาเภอท่า เรื อ ที่
กาหนดไว้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในส่วนภูมิภาคของอาเภอท่าเรือก็ที่วัดสะตือครับ มี
ประชาชนไปร่วมวางดอกไม้จันทร์ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร สมาชิก หรือผู้นาท้องถิ่น หรือ
ชาวบ้านต่างๆ ของอาเภอท่าเรือประมาณ 14,000 กว่าๆ ที่ไ ปร่วมวางพวงมาลา
จังหวัดประมาณ 320,000 คน ที่ไปร่วมวางดอกไม้จันทน์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถ้าทั้งประเทศไทยประมาณ 16,000,000 กว่า
รับทราบ
1.3 ขอขอบคุณเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
วันนี้วันที่ 30 ตุลาคม ที่ทางนายกได้เชิญทั้งสมาชิก พี่น้องประชาชนแต่ละหมู่มาร่วม
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
อาคารอเนกประสงค์ เมื่อเวลา 10.00 น ซึ่งสมาชิกก็ไ ด้มาร่วมด้วย และได้เชิญชวนพี่
น้องมาร่วมในการประเมินในครั้งนี้ ก็ขอขอบคุณด้วยครับ
รับทราบ
1.4 ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับเครื่องราชอิสราภรณ์
ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม ที่ไ ด้รับเครื่องราช
อิสราภรณ์ มีรายชื่อดังนี้
1. เครื่องราชอิ สราภรณ์เหรียญทองช้า งเผือก ทั้ง ประเทศไทยรวมทั้ ง หมดมี
4,090 ราย ประกาศในราชกิจจาฯ เรียบร้อยแล้วครับ มี 1 ท่าน
1.1 นายสัมภาษ อยู่พร้อม
2. เครื่องราชอิสราภรณ์เหรียญทองมงกุฎไทย มี 2 ท่าน คือ
2.1 นายพีระพล ลิ่มจันทร์
2.2 นายเลิศสิน กรรไกรภัย
3. เครื่องราชอิสราภรณ์เหรียญเงินช้างเผือก มี 6 ท่าน คือ
3.1 นายเทิดศักดิ์ มีมงคล
3.2 นายวิโรจน์ โมราวงศ์
3.3 นายสมพร พูลสวัสดิ์
3.4 นายสาเริง กะมะรินทร์
3.5 นายอภิลักษณ์ ระษารักษ์
3.6 นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน
/ที่ประชุม.....

-2ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
จากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม
2560 นั้น จึงขอให้สมาชิกอบต.ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมาชิก
อบต.ท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
ถ้าไม่มีท่านใด จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอมติรับรอง
รายงานการประชุม
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 15 เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง
1 เสียง

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายก อบต.

เรื่อง การพิจารณา
3.1 ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาครึ่งปีหลัง เดือนเมษายน-กันยายน พ.ศ.2560
ตามที่แจกเอกสารให้สมาชิกนะครับ รายงานติดตามตั้งแต่หน้าที่ 1 ไปจนถึงเกือบหน้า
สุด ท้า ย ส่ ว นรายงานแสดงผลการดาเนิน งานในรอบ 1 ปี เดี๋ย วให้ ท่า นนายกเป็ น
ผู้ร ายงานครั บ ท่า นสมาชิ ก ลองอ่ านดู ว่า ติด ตามซิว่ ามั น ตรงไหมครับ ของแต่ ละหมู่
ของตาบลเราในภาพรวมที่เขาติ๊กเอาไว้ว่าทาแล้วหรือยังไม่ทา ให้สมาชิกลองดูครับแต่
ละหมู่
ถ้าสมาชิก ไม่มี การเปลี่ย นแปลงหรือแก้ไ ขก็ ถือว่ าสมาชิก ทุกท่า นรับ ทราบตามแผน
ประเมินผลแผนพัฒนาครึ่ง ปีหลั ง เดื อนเมษายน – กันยายน 2560 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านร่อมนะครับ
รับทราบ
3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี พ.ศ.2560
ขอเรียนเชิญท่านนายกรายงานการปฏิบัติงานประจาปี พ.ศ.2560 ครับ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม และท่านสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านร่อม ตลอดจนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยตามพระราชบัญ ญัติ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ.2537 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 6 พ.ศ.2552
มาตรา 58/5 ได้กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี
อีกทั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30(5) กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดย
ทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ ตามที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ ป ระกาศรั บ รองผลการเลื อกตั้ ง นายก
องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลบ้า นร่ อม ให้ก ระผมนายสั มภาษ อยู่ พร้ อม เป็น ผู้ไ ด้รั บ
เลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม และกระผมได้แถลงนโยบายต่อ
สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ไว้ 5 ประการ ซึ่ง กระผมได้
ยึดถือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานตลอดมา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่
/วันที่ 12 ตุลาคม......
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วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการ
ครบรอบการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของกระผม กระผมและคณะผู้บริหารได้ดาเนินการแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และ
ความพึงพอใจสูงสุดตามที่ได้คาดหวังเอาไว้ แต่ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อจากัดหลายประการ
งบประมาณที่ไม่เพียงพอ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการที่เป็นอุปสรรค ซึ่งกระผม
และคณะได้เข้ามาดาเนินการจนประสบความสาเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยใน
การแก้ไขปัญหา กระผมจะมุ่งเน้นให้คนส่วนใหญ่ไ ด้รับประโยชน์มากที่สุด จึงใคร่ขอ
แถลงผลการด าเนิ น งานตามนโยบายที่ ไ ด้ แ ถลงต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
บ้านร่อม ดังต่อไปนี้ ให้สมาชิกอ่านเอกสารที่ได้แจกไปแล้วนะครับ ขอบคุณครับ
รับทราบ
เอกสารตามที่ทางพนักงานแจกให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ก็จะมี 5 ด้าน
ด้วยกัน
ด้านที่ 1 คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีทั้งหมด 11 โครงการ
ด้านที่ 2 คือ ด้านพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีทั้งหมด 10 โครงการ
ด้านที่ 3 คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม มีทั้งหมด 20 โครงการ
ด้านที่ 4 คือ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด
3 โครงการ
ด้านที่ 5 คือ ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน มีทั้งหมด 17 โครงการ
ลองอ่านดูนะครับแต่ละด้าน ทั้ง 5 ด้าน มีอะไรบ้างที่ดาเนินการไปแล้วในปีนี้ที่ผ่าน
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 (ปีงบประมาณ)
รับทราบ
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดนะครับได้อ่านรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อมจากที่ท่านนายกฯ ได้แถลงไปแล้วนะครับ ถือว่า
ที่ประชุมรับทราบนะครับ ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้นนะครับ
รับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ
ขอเชิญสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
ขอเชิญทุกท่านได้ครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายเลิศสิน กรรไกรภัย ผมขอเสนอโครงการดังนี้
1. โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรี ตเสริมเหล็ก และบ่อ พักคอนกรีต เสริมเหล็ ก
พร้อมดาดผิวจราจรบริเวณบ้านนายสมนึก ดาราเรือง ถึงบ้านนายมงคล แจ่มจารัส
เพราะมันขาดช่วงประมาณ 100 กว่าเมตร
2. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บริ เวณบ้านนายสงวน ยุกิ จภูติ ที่แยกตรงบ้า น
นายสม ลิ่มจันทร์ จนถึงบ้านนายประเทือง ชูสังวาลย์
ย้อนกลับมาหมู่ที่ 4 ที่เคยทาเรื่องขอเอาไว้ ตรงบริเวณหน้าบ้านนายวันชัย ชมพูเอก ถึง
บ้านนางฉวี สิตะยัง ทางมันต่ามากเวลาฝนตกน้ามันท่วมขังมากครับ ถ้าทางผู้บริหารมี
งบประมาณ ถ้าจ่ายขาดทาได้ก็ขออนุมัติทาด้วยนะครับ เหมือนกับหมู่ที่ 5 ที่เสนอตรง
บ้านนายสมนึก
/ประธานสภาฯ.......
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เรื่องงานลอยกระทงของตาบลเราเป็นยังไงครับ ขอเชิญปลัดอธิบายครับ
ได้ดาเนินการนัดช่างให้ทาสะพานเหล็กให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่างให้
ทันกาหนดแล้วครับ
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือสงสัยอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560
15.00 น.
ลงชื่อ นายสะอาด บุญมี ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายสะอาด บุญมี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านร่อม
ลงชื่อ นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน)
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5

ลงชื่อ นางภัทรภร โมราวงษ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางภัทรภร โมราวงษ์)
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9

ลงชื่อ

ลงชื่อ นายสาราญ โภคี ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสาราญ โภคี)
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9

นายระเบียบ เอกเกิด ผู้รับรองบันทึกการประชุม
(นายระเบียบ เอกเกิด)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม

