บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ......16.... คน ลา......2.......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
นายคงศักดิ์
สาราญจิต
สมาชิกสภา อบต. ม.3 นายคงศักดิ์
สาราญจิต
นางจาเนิน
เอกเกิด
สมาชิกสภา อบต. ม.3 นางจาเนิน
เอกเกิด
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 ……4….คน ลา ....-.... 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
นายพีระพล
ลิ่มจันทร์
นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ

หมายเหตุ

ลา

ลา

หมายเหตุ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ......16.... คน ลา......2.......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
นายคงศักดิ์
สาราญจิต
สมาชิกสภา อบต. ม.3 นายคงศักดิ์
สาราญจิต
นางจาเนิน
เอกเกิด
สมาชิกสภา อบต. ม.3 นางจาเนิน
เอกเกิด
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 ……5….คน ลา ....-.... 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
นายพีระพล
ลิ่มจันทร์
นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ

หมายเหตุ

ลา

ลา

หมายเหตุ

-1เริ่มประชุมเวลา
10.00
น.
เมื่อที่ประชุมมาพร้อมเพรียงกันแล้ว ประธานสภาอบต.บ้านร่อม กล่าวเปิดประชุมสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 1

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ขอขอบคุณเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดเคลื่อนที่ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 2
กระผมขอขอบคุ ณ สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม การเชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดเคลื่อนที่ “บาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
จากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น จึง
ขอให้สมาชิกอบต.ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมาชิกอบต.ท่านใด จะ
ขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
ไม่มี
ถ้าไม่มีท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอมติรับรองรายงานการประชุม
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 14 เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง
1 เสียง
เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
3.1.1 ยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน
โครงการที่อยู่ในแผนสามปี 2560 จานวน 70 โครงการ
- โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.57
- โครงการที่รอดาเนินการ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29
- โครงการที่ไม่ได้นามาดาเนินการ 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.14
3.1.2 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม
โครงการที่อยู่ในแผนสามปี 2560 จานวน 38 โครงการ
- โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.68
- โครงการที่รอดาเนินการ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.37
- โครงการที่ไม่ได้นามาดาเนินการ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.95
3.1.3 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงการที่อยู่ในแผนสามปี 2560 3 โครงการ
- โครงการดาเนินการแล้วเสร็จ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
- โครงการที่รอดาเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33
- โครงการที่ไม่ได้นามาดาเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67
/3.1.4 ยุทธศาสตร์...

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

-23.1.4 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่อยู่ในแผนสามปี 2560 จานวน 5 โครงการ
- โครงการดาเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00
- โครงการที่รอดาเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00
- โครงการที่ไม่ได้นามาดาเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00
3.1.5 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
โครงการที่อยู่ในแผนสามปี 2560 จานวน 23 โครงการ
- โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.09
- โครงการที่รอดาเนินการ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.83
- โครงการที่ไม่ได้นามาดาเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.08
3.1.6 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเกษตร
โครงการที่อยู่ในแผนสามปี 2560 จานวน 4 โครงการ
- โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
- โครงการที่รอดาเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00
- โครงการที่ไม่ได้นามาดาเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี พ.ศ. 2560
1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560) จานวน 143 โครงการ
2. โครงการที่ได้ดาเนินการทั้งสิ้น 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.28
3. โครงการที่รอดาเนินการ พ.ศ. 2560 จานวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
29.37
4. โครงการที่ไม่ได้นามาดาเนินการ 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.35
รับทราบ
3.2 โครงการปกป้องสถาบัน : ผู้นาคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ระดับตาบล
โดยจะมีการดาเนินการจัดประชุมในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 –
15.00 น. ณ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านร่อม โดยท่านนายอาเภอท่าเรือเป็น
ประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
จานวน 9 คน
- ผปค./ผรส
จานวน 20 คน
- แพทย์/สารวัตรฯ
จานวน 3 คน
- นายกและรองนายก
จานวน 3 คน
- ประธานสภา อบต.
จานวน 1 คน
- ประธาน อสม.
จานวน 1 คน
- ประธาน กทบ.
จานวน 1 คน
- กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 6 คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ
จานวน 15 คน
รวมทั้งหมด 58 คน
รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 4...

-3ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
ข้อ 89 กรณีที่งบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคับแลว มีงบประมาณไมเพียง พอที่
จะจายหรือไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายขาด
เงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นตามที่คณะผู้บริหารจะขอสภาอบต.จ่าย
ขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จานวน 1 โครงการ ดังนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบาบัดน้าเสีย
1. โครงการขุดลอกคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กและคูระบายน้าดิน พร้อมวางท่อ
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากบ้านนานมนพ ระษารักษ์ หมู่ที่ 6 ถึงนา
นางสาวอารี โต๊ะเงิน หมู่ที่ 6 ปริมาณงานขุดลอกคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร และขุดลอกคูระบายน้าดิน
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 607.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร วางท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริ ม เหล็ ก ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 16 ท่ อน จานวนเงิน งบประมาณ
58,700.- บาท
สมาชิกท่านใดอภิปรายแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านดาวเรือง ยิ้มน้อย ครับ

นายดาวเรือง ยิ้มน้อย
(สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1)

กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายดาวเรือง ยิ้มน้อย สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1 ขอ
เพิ่มโครงการจ่ายขาดเงินสะสมของหมู่ที่ 1 จานวน 1 โครงการ คือ โครงการขุดลอก
คูระบายน้าดิน บริเวณนานายน้อย โกสนสิทธิ์ ถึงนานายนเรศ อาทิตย์เที่ยง หมู่ที่ 1
ปริ ม าณงาน ขุ ด ลอกคู ร ะบายน้ าดิ น กว้ า ง 1.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร
ลึก 0.70 เมตร จานวนเงินงบประมาณ 6,600.- บาท ครับ

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดอภิปรายแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านประทิน ชัชวารี ครับ

นายประทิน ชัชวารี
(สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7)

กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายประทิน ชัชวารี สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7 ขอ
เพิ่มโครงการจ่ายขาดเงินสะสมของหมู่ที่ 7 จานวน 1 โครงการ คือ โครงการซ่อม
เปลี่ยนท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ เหล็กเพ็ชร์ หมู่ที่ 7
ปริมาณงานรื้อท่อระบายน้าเดิม ขนาด Ø 0.30 เมตร จานวน 17 ท่อน พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 17 ท่ อ น จ านวนเงิ น งบประมาณ
11,000.- บาท ครับ
สมาชิกท่านใดอภิปรายแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอะไร
กระผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเห็ น ชอบจ่ า ยขาดเงิ น สะสมครั้ ง ที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพิ่มเติม จานวน 2 โครงการ
ดังนี้
/1. โครงการขุดคูระบายน้าดิน...

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
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มติที่ประชุม
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มติที่ประชุม

-41. โครงการขุดลอกคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กและคูระบายน้าดิน พร้อมวางท่อ
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากบ้านนานมนพ ระษารักษ์ หมู่ที่ 6 ถึงนา
นางสาวอารี โต๊ะเงิน หมู่ที่ 6 ปริมาณงานขุดลอกคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร และขุดลอกคูระบายน้าดิน
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 607.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร วางท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริ ม เหล็ ก ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 16 ท่ อน จานวนเงิน งบประมาณ
58,700.- บาท
2. โครงการขุดคูระบายน้าดิน บริเวณนานายน้อย โกสนสิทธิ์ ถึงนานายนเรศ อาทิตย์
เที่ยง หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ขุดลอกคูระบายน้าดิน กว้าง 1.50 เมตร ยาว 200.00
เมตร ลึก 0.70 เมตร จานวนเงินงบประมาณ 6,600.- บาท
3. โครงการซ่อมเปลี่ยนท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รื้อท่อระบายน้าเดิม ขนาด
Ø 0.30 เมตร จานวน 17 ท่อน พร้อมวางท่อระบายน้าขนาด Ø 0.40 เมตร จานวน
17 ท่อน บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ เหล็ กเพ็ชร์ หมู่ที่ 7 จานวนเงิน งบประมาณ
11,000 บาท
ถ้ามติเห็นชอบขอให้สมาชิกทุกท่านยกมือขึ้นครับ
มีมติ เห็ น ชอบพิจารณาเห็ นชอบให้ ทางคณะผู้ บริห ารดาเนินการจ่ายขาดเงินสะสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3 จานวน 14 เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง
4.2 การดาเนินการทิ้งขยะในบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองขีดขิน
ปัจจุบันการทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม ซึ่งได้นาขยะมูลฝอยไปทิ้งยัง
บ่อขยะที่ตาบลศาลาลอย ซึ่งขณะนี้จะมีการปิดบ่อ จึงไม่สามารถนาขยะไปทิ้งได้ ดังนั้น
ทางองค์การบริหารส่ว นตาบลบ้านร่อม ได้ดาเนินการประสานองค์การบริหารส่ว น
ตาบลเมืองขีดขิน เพื่อขอทิ้งขยะมู ลฝอยที่บ่อขยะที่องค์การบริห ารส่ว นตาบลเมือง
ขีดขิน รับผิดชอบอยู่ โดยจะต้องดาเนินการทาบันทึกข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองขีดขิน ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายในอัตรากิโลกรัมละ 0.50 บาท กระผมจึงขอมติที่
ประชุ ม ว่ า เห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นร่ อ มจะลงนามบั น ทึ ก
ข้ อ ตกลงน าขยะมู ล ฝอยไปทิ้ ง ยั ง บ่ อ ขยะที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเมื อ งขี ด ขิ น
รับผิดชอบอยู่
มีมติเห็นชอบ จานวน 14 เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
4.3 การดาเนินการขยายเขตระบบจาหน่ายติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
- บริเวณหมู่ที่ 1 จากเดิม จานวนเงิน 243,278.02.- บาท เพิ่มเป็นจานวนเงิน
244,707.60.- บาท โดยเพิ่มจากเดิม เป็นจานวนเงิน 1,430.-บาท
- บริเวณหมู่ที่ 4 จากเดิม จานวนเงิน 98,749.36.- บาท เพิ่มเป็นจานวนเงิน
99,444.88.- บาท โดยเพิ่มจากเดิม เป็นจานวนเงิน 696.- บาท
โดยจะต้องดาเนินการโอนงบประมาณเพิ่มเติมจานวนเงินทั้งสิ้น 2,126 บาท
ถ้ามติเห็นชอบขอให้สมาชิกทุกท่านยกมือขึ้นครับ
มีมติ เห็ น ชอบพิจารณาเห็ นชอบให้ ทางคณะผู้ บริห ารดาเนินการจ่ายขาดเงินสะสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3 จานวน 14 เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง
/นายสมพร พูลสวัสดิ์...
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นายสมพร พูลสวัสดิ์
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ
นายสมพร พูลสวัสดิ์
(สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6)
ประธานฯ
มติที่ประชุม

4.4 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และจัดซื้อสายดับเพลิงพร้อมหัวทองเหลือง
ขอพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจัดซื้อ
สายดับเพลิงพร้อมหัวทองเหลืองซื้อสายดับเพลิงพร้อมหัวทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว
ยาว 20 เมตร จานวน 2 เส้นๆละ 12,000.- บาท เป็นเงิน 24,000.-บาท
สมาชิกท่านใดอภิปรายแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านสมพร พูลสวัสดิ์ ครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายสมพร พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6 ขอ
เพิ่มเติมจัดซื้อหัวฉีดด้วยเนื่องจากจะได้นามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สมาชิกท่านใดอภิปรายแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอะไร
กระผมขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็ น ชอบในการโอนงบประมาณรายจ่า ยประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ
บุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจา) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน
งบประมาณตั้ ง ไว้ 2,061,900 บาท งบประมาณคงเหลื อก่ อ นโอน 870,780
บาท โอนลดจานวน 50,000 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 820,780 บาท
โอนไปตั้งจ่ายในงบประมาณของสานักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน งบลงทุ น หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง งบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ โอนเพิ่ม
จานวน 50,000 บาท งบประมาณหลังโอน 50,000 บาท และจัดซื้อสายดับเพลิง
พร้อมหัวทองเหลือง ดังรายการต่อไปนี้
1. ซื้อสายดับเพลิงพร้อมหัว ทองเหลื อง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จานวน 2
เส้นๆละ 12,000.- บาท เป็นเงิน 24,000.-บาท
2. หัวฉีดน้า
จานวน 1 หัว เป็นเงิน 26,000.- บาท
ถ้ามติเห็นชอบขอให้สมาชิกทุกท่านยกมือขึ้นครับ
มีมติเห็นชอบพิจารณาให้โอนงบประมาณและดาเนินการจัดซื้อฯ จานวน 14 เสียง ไม่
รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง อื่น ๆ
ขอเชิญสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
ขอเชิญทุกท่านได้ครับ ขอเชิญท่านสมพร พูลสวัสดิ์ สมาชิกหมู่ที่ 6 ครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายสมพร พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6
ขอขยายเขตไฟฟ้าจานวน 2 ต้น พร้อมติดไฟแสงสว่าง บริเวณแยกสระใต้ถึงหน้าบ้าน
นายภูชิต
ถ้ามติเห็นชอบขอให้สมาชิกทุกท่านยกมือขึ้นครับ
มีมติ เห็น ชอบพิจารณาเห็นชอบให้ทางคณะผู้ บริหารดาเนินการ จานวน 14 เสียง
ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

/ประธานสภา...
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มีสมาชิกท่านใดเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายสาราญ โภคี สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อมดาเนินการเร่งรัดให้การไฟฟ้าดาเนินการซ่อมแซม
ถนนที่ ช ารุ ดจากการปักเขตเสาไฟฟ้า บริเวณถนนสายหนองมะเกลื อ ถนนสายนา
ตาหยง ถนนสายหลังบริษัทซินฟาฯ และถนนสายนาตาสี เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ของราษฎร
ตามที่ ท่ า นส าราญ โภคี สมาชิ ก สภาอบต.หมู่ ที่ 9 เสนอมานั้ น ขอให้ ท างผู้ บ ริ ห าร
ดาเนินการประสานหน่วยงานการไฟฟ้าเร่งรัดให้มาดาเนินการซ่อมแซม มีสมาชิกท่าน
ใดเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายเทิดศักดิ์ มีมงคล สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
เรื่ องการประสานงานของบุคลากรที่ขับรถบรรทุกน้า ซึ่งเวลาเกิดเหตุเพลิ งไหม้ใน
บริเวณใกล้เคียง ไม่สามารถประสานให้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันเวลา และเรื่องไฟฟ้าที่
สนามฟุตบอลในการปิดเปิดเพื่อให้เด็กได้มาเล่นกีฬานั้นควรจะปิดเปิดให้สม่าเสมอ
ตามที่ท่านเทิดศักดิ์ มีมงคล สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8 เสนอมานั้นขอให้ทางผู้บริหาร
ดาเนินการดูแลเรื่องการประสานงานเกี่ยวกับบุคลากรที่ขับรถบรรทุกน้า และเรื่องการ
ปิดเปิดไฟฟ้าบริเวณสนามฟุตบอลด้วย มีสมาชิกท่านใดเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายเลิศสิน กรรไกรภัย รองประธานสภาฯ ขอ
ติดตามการขยายไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาดสาย จากบริเวณนานายประทีป แก้วบุบผา
ถึงบ้านนายเติม สละมัจฉา ซึ่งขณะนี้ได้มีการสร้างถนนแล้ว แต่ยังไม่มีการขยายเขต
ไฟฟ้า ซึ่งอยากทราบว่าจะดาเนินการเช่นใด
ทางคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. จะทาหนังสือแจ้งไปยังการไฟฟ้าให้มาดาเนินการ
มีสมาชิกท่านใดเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายวิโรจน์ โมราวงษ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4 ขอ
1. ขอให้ดาเนินการก่อสร้างถนนบริเวณทางเข้าบ้านนายชา เอกเกิด บ้านนายจาปี ซึ่ง
ได้ดาเนินการเข้าแผนเป็นการซ่อมแซมแต่เนื่องจากถนนเดิมมีการชารุดเป็นอย่างมาก
จึงขอให้เปลี่ยนเป็นการก่อสร้างใหม่
2. ซ่อมแซมท่อระบายน้าสายหนองมะเกลือ หน้าบ้านนายทองมาก พุทธศรีระ ซึ่งท่อมี
ขนาดเล็ก ขอเปลี่ยนเป็นท่อขนาดใหญ่ จานวน 6 ท่อน
3. ขอให้ปักเสาไฟฟ้าเพิ่มจานวน 2 จุด บริเวณหน้าบ้านนางจาเนียร และหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่เสน่ห์ เอกเกิด
มี ส มาชิ ก ท่ า นใดเสนออะไรอี ก หรื อ ไม่ ค รั บ ผมขอประชาสั ม พั น ธ์ ถ้ า ชาวบ้ า นจะ
ด าเนิ น การก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง ต่ อ เติ ม กรณี ที่ เ ป็ น รั้ ว ที่ ติ ด ทางสาธารณะ จะต้ อ ง
ดาเนินการมาขออนุญาตที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม ซึ่งมีประกาศบังคับใช้ทั้ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2560 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 20 มกราคม 2560
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือสงสัยอะไรอีกหรือไม่ถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560
/ที่ประชุม...

-7มติที่ประชุม
ปิดประชุมเวลา

รับทราบ
12.00 น.
ลงชื่อ

นายสะอาด บุญมี ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายสะอาด บุญมี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านร่อม
ลงชื่อ นายเทิดศักดิ์ มีมงคล ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเทิดศักดิ์ มีมงคล)
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
ลงชื่อ นายอภิลักษ์ ระษารักษ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม ลงชื่อ นายสาเริง กะมะรินทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอภิลักษ์ ระษารักษ์)
(นายสาเริง กะมะรินทร์)
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2
ลงชื่อ

นายระเบียบ เอกเกิด ผู้รับรองบันทึกการประชุม
(นายระเบียบ เอกเกิด)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม

