บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ......15.....คน ลา.....3....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
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 นายอภิลักษ์
ระษารักษ์
นางภัทรภร
โมราวงษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.9
นายสาราญ
โภคี
สมาชิกสภา อบต. ม.9

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

หมายเหตุ

ลา

ลา
ลา
หมายเหตุ
ลา

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ......13.....คน ลา.....3.....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
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 นายอภิลักษ์
ระษารักษ์
นางภัทรภร
โมราวงษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.9
นายสาราญ
โภคี
สมาชิกสภา อบต. ม.9

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

หมายเหตุ

ลา

ลา
ลา
หมายเหตุ
ลา

-1เริ่มประชุมเวลา

15.00 น.

เมื่อที่ประชุมมาพร้อมเพรียงกันแล้ว ประธานสภาอบต.บ้านร่อมกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านร่อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การจัดตั้งและสมัครเป็นสมาชิกชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด
มีหนังสือมาจากอาเภอท่าเรือ ให้ทางกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการปรับปรุง
ระเบียบของชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 เพื่อให้
การด าเนิ น การของชมรมบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาจึ ง ขอ
ประชาสั มพั น ธ์เชิญ ชวนภริยาของข้าราชการ พนั กงานราชการ ลู กจ้ างสั งกั ดกรม
ส่ งเสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั งหวั ด ภริ ย าผู้ บ ริห าร ผู้ ช่ ว ยบริ ห าร ที่ ป รึก ษา
เลขานุการสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ที่สังกัดในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่เป็นสุภาพสตรี รวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไป เช่น ผู้นากลุ่มอาชีพต่างๆ
ในเขตจั ง หวั ด ที่ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก ชมรมแม่ บ้ า นท้ อ งถิ่ น ไทย ถ้ าใครจะสมั ค รก็ ม า
ประสานกับทางองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อมได้ และก็ขอให้ประชาสัมพันธ์ด้วย
นะครับ ถ้าใครจะสมัครสมาชิกชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดมาสอบถามได้กับทางองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อมนะครับ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
จากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.2561 เมื่อวันอังคารที่ 13
กุมภาพัน ธ์ 2561 นั้น จึงขอให้ สมาชิกอบต.ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุม
สภาฯ สมาชิก อบต.ท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
ไม่มี
ถ้าไม่มสี มาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใดทีจ่ ะขอแก้ไขรายงานการประชุม ก็ถือว่าท่านสมาชิก
ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับ ขอมติรับรอง
รายงานการประชุม
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 13 เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง
1 เสียง
เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ประจาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
ข้ อ 90 กรณี ที่ ง บประมาณรายจ่ า ยประกาศใช้ บั ง คั บ แลว มี ง บประมาณไมเพี ย ง
พอที่จะจายหรือไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนั้ นไว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจาย
ขาดเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ตามที่คณะผู้บริหารจะขอสภาอบต.
จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ 2561 เนื่องด้วยทางผู้บริหารจะ
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพิ่มเติมจากที่ประชุม ตามที่พี่น้องประชาชน หมู่ 4 ที่เคย
ร้องเรียนกับทางองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อมและที่เคยบันทึกในการประชุมสภา
/แล้วเรื่อง.....

-2-

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

น.ส.กนกวรรณ ไกรทอง

แล้วเรื่องน้าท่วมถนนตรงบริเวณบ้านนายอรุณ เพ็งจันทร์ ตรงบ้านป้าตุ๊ บ้านตาแตง
ไปถึงตรงร้านค้าหมู่ 4 ประมาณ 100 กว่าเมตร มันจะเป็นถนนลาดยางที่ต่าที่สุดใน
หมู่บ้าน น้าจะท่วมมากในช่วงฤดูฝน แล้วระบายไม่ทัน พี่น้องประชาชน หมู่ที่ 4 ก็เลย
มายื่ น ความจ านงกั บ ผม ผมก็ เลยจะเสนอในที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ขอจ่ า ยขาดเงิ น สะสม
ระยะทางประมาณ 113.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ความหนา 5.00 เซนติเมตร
ในช่ ว งนี้ จ ะเป็ น ช่ว งฤดู ฝ น ถ้ าฝนตกลงมาก็ จ ะท าให้ น้ าท่ ว มถนน และท าให้ พี่ น้ อ ง
ประชาชนเดินทางลาบาก ถนนเส้นนี้ก็จะใช้งบประมาณ ๑๑๕,6๐๐.-บาท ก็เลยจะขอ
มติ จ ากที่ ป ระชุ ม จะขอจ่ า ยขาดเงิ น สะสม เพื่ อ ท าถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก ให้ กั บ หมู่ ๔
งบประมาณ ๑๑๕,6๐๐.-บาท กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร เดิมมันมีอยู่
แล้วแต่ถนนมันต่าโดยเฉพาะตรงร้านค้า เวลาประชุมถ้าหน้าฝนจะลาบาก น้ามันจะ
ไหลมาตรงร้านค้าเลย น้ ามั นจะไม่ไหลลงท่อ ถ้าท่ านเข้าไปหมู่ ๔ ก็ จะเห็ น ว่าถนน
บริเวณนั้นมันจะต่า ก็จะขออนุมัติที่ประชุมแห่งนี้ ถ้าท่านสมาชิกเห็นว่าให้จ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการปรับปรุงพื้นผิ ว ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก โดยการปูยางแอสฟัส ท์ ติก
ค อ น ก รี ต ปิ ด ทั บ ห มู่ ที่ 4 ก ว้ า ง ๓ .๐ ๐ เม ต ร ห น า ๕ .๐ ๐ เซ น ติ เม ต ร
ยาว 113.00 เมตร พื้ น ที่ ใช้ ส อยรวมพื้ น ที่ 399.00 ตารางเมตร บริ เวณศาลา
ประชาคม ถึงบ้านนายอรุณ เพ็งจันทร์ งบประมาณ ๑๑๕,6๐๐.-บาท ก็ขอให้สมาชิกผู้
ทรงเกียรติทุกท่านที่เห็นด้วยช่วยยกมือครับ
มีมติ เห็ น ชอบพิจารณาเห็ น ชอบให้ ท างคณะผู้ บริห ารดาเนินการจ่ายขาดเงินสะสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 13 เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง
1 เสียง
เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
ตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกนะครับ ตามเอกสารแนบ ๒ ส่วนรายละเอียดผมจะ
เชิญให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ อธิบายให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบ ถ้าสงสัยจะได้
สอบถาม ขอเรียนเชิญเลยครับ
สวัส ดีค่ะ ดิฉันขื่อนางสาวกนกวรรณ ไกรทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะค่ะ
ขออนุญาตอธิบายและชี้แจงนะค่ะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๒
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ว่าด้วยการจัดทาแผนในการติดตามแผนผลของโครงการที่ดาเนินการใน
ระหว่างเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง เดือนมีนาคม ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ก็จะเป็นการ
รายงานผลต่อคณะติดตามเข้าสู่ผู้บริหาร เข้าสู่สภา เข้าสู่คณะพัฒนา พร้อมประกาศใช้
ผลการติด ตามและประเมิ น ผลแผน ในการรายงานผลการติ ดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ รอบของเดือนเมษายน
ระหว่างเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง เดือนมีนาคม ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ใน ๑ ปี เราจะ
ติดตามแผนกัน ๒ ครั้งนะค่ะ ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑ นะค่ะ ในแผนดาเนินการของ
แผนสี่ปี ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
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-3ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีทั้งหมด ๑๔๙ โครงการ
- ปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๑๔๘ โครงการ
- ปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีทั้งหมด ๑๔๑ โครงการ
- ปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๑๔๑ โครงการ
รวมทั้งสิ้น ๕๗๙ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม
- ปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีทั้งหมด ๓๓ โครงการ
- ปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๓๓ โครงการ
- ปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีทั้งหมด ๓๓ โครงการ
- ปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๓๓ โครงการ
รวมทั้งสิ้น ๑๓๒ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ
- ปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีทั้งหมด ๓ โครงการ
- ปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๓ โครงการ
- ปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีทั้งหมด ๓ โครงการ
- ปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๓ โครงการ
รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีทั้งหมด ๖ โครงการ
- ปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๖ โครงการ
- ปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีทั้งหมด ๖ โครงการ
- ปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๖ โครงการ
รวมทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมืองการบริหาร
- ปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีทั้งหมด ๑๔ โครงการ
- ปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๑๔ โครงการ
- ปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีทั้งหมด ๑๔ โครงการ
- ปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๑๔ โครงการ
รวมทั้งสิ้น ๕๖ โครงการ
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-4ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการเกษตร
- ปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีทั้งหมด ๕ โครงการ
- ปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๕ โครงการ
- ปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีทั้งหมด ๕ โครงการ
- ปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๕ โครงการ
รวมทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ
และในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับเริ่มแรกและฉบับเพิ่มเติม รวมโครงการทั้งสิ้น
-ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จานวน ๒๑๐ โครงการ
-ปี พ.ศ.๒๕๖๒ จานวน ๒๐๙ โครงการ
-ปี พ.ศ.๒๕๖๓ จานวน ๒๐๒ โครงการ
-ปี พ.ศ.๒๕๖๔ จานวน ๒๐๒ โครงการ
รวมโครงการทั้งสิ้น ๘๒๓ โครงการ ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่อยู่ในแผนที่เราจะ
ดาเนินการนะค่ะ
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ดิฉันขออนุญาตอ่านข้อมูลโครงการตามแผนดาเนินการเลยนะค่ะ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการจัดการบริการพื้นฐานที่จาเป็น ต่อการดาเนิ นชีวิต และความ
เป็นอยู่ของประชาชน
แผนงานเคหะและชุมชน มีทั้งหมด ๑๓ โครงการ ดังนี้ค่ะ
๑. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประสงค์
เอกองค์ ถึงบ้านนายพนม พุ่ มวันเพ็ญ หมู่ที่ ๖ โครงการนี้ ยังไม่ได้ดาเนินการ
นะค่ะ
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก บริเวณหน้าบ้านนางอมรา ม่วงศรี
หมู่ที่ ๒ โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการนะค่ะ
๓. โครงการปรับปรุงพื้นผิว ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอสฟัส ท์ติกคอนกรีต
ปิ ด ทั บ บริ เวณป้ อ มต ารวจ ถึ งบ้ านนายสวั ส ดิ์ ลิ่ ม จั น ทร์ หมู่ ที่ ๒ โครงการนี้
ขอแก้ ไ ขนิ ด นึ ง นะค่ ะ โครงการนี้ ไ ด้ ด าเนิ น การแล้ ว ค่ ะ งบประมาณที่ ใ ช้
๖๓,๐๐๐.-บาท
๔. โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
ปิ ด ทั บ บริ เ วณทางเข้ า หมู่ ที่ ๓ ถึ ง แยกสระเหนื อ โครงการนี้ ข อแก้ ไ ขค่ ะ
ได้ดาเนินการแล้วค่ะ งบประมาณที่ใช้ ๘1,๕๐๐.-บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนางราพึง พุทธศรีระ
ถึงบ้านนายประสาน หมู่ที่ ๔ โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการค่ะ
๖. โครงการปรับปรุงพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอสฟัส ท์ติกคอนกรีตปิดทับ
บริ เวณหน้ าบ้ านนางบุ ญ ช่ ว ย เอี่ ย มโมฬี หมู่ ที่ ๔ โครงการนี้ ข อแก้ ไขค่ ะ ได้
ดาเนินการแล้วค่ะ งบประมาณที่ ๘๖,๔๐๐.-บาท
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-5๗. โครงการปรับปรุงพื้นผิว ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอสฟัส ท์ติกคอนกรีต
ปิ ด ทั บ บริ เวณบ้ า นนายทองมาก ถึ ง โรงยาม หมู่ ที่ ๔ โครงการนี้ ยั ง ไม่ ไ ด้
ดาเนินการ
๘. โครงการปรับปรุงพื้นผิว ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอสฟัส ท์ติกคอนกรีต
ปิ ด ทั บ บริ เวณบ้ า นนายด าเนิ น ภมร ถึ ง บ้ า นนางวั น เพ็ ญ ยุ กิ จ ภู ติ หมู่ ที่ ๕
โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรงข้ามบ้านนายสยาม แจ่มจารัส ถึง
บ้านนายฉลอง โมราวงษ์ หมู่ที่ ๘ โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
๑๐. โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน ๙๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก
๑๑ บ่อ และคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสมเกีย รติ ถึงบ้าน
นางวัณนา หมู่ที่ ๗ โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
๑๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ภายในบริเวณบ้านนายสุริยา ศรีสุวรรณ์
ถึงบ้านนางเฮง ศรวิเศษ หมู่ที่ ๙ โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
๑๒. โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ ๑ บริเวณ
ซอยบ้านนายปรีชา อุ่นพงษ์ โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการค่ะ
๑๓. โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๔ (บริเวณ
ซอยบ้านนายจาปี ถึงโรงยามเก่า) โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ รวมโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๓ โครงการ
รวมโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๑๐ โครงการ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
2.1 แนวทางด้านการบริการสาธารณสุขและสุขภาพ
แผนงานสาธารณสุข จะมี ๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
๒. โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกาเนิดสุนัขและแมว โครงการนี้ยังไม่ได้
ดาเนินการ
แผนงานงบกลาง
1. เงิ น สมทบระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ โครงการนี้
ดาเนินการแล้วค่ะ งบประมาณที่ใช้ ๒๐,๐๕๕.-บาท
๒.๒ แนวทางด้านการศึกษาเร่งการพัฒนาระบบศึกษาอย่างต่อเนื่อง
แผนงานการศึกษา มีทั้งหมด ๗ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
เพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย (ศพด.โรงเรีย นชุ ม ชนวั ด บ้ านร่อ มและ ศพด.โรงเรี ย น
วัดดอนประดู่) โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
๒. โครงการจ้างเหมาทาอาหารกลางวันให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัด
บ้านร่อมและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนประดู่ ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านร่อม โครงการนี้ดาเนินการแล้ว งบประมาณที่ใช้เบิกจ่าย
๙๒,๘๒๐.-บาท
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-6๓. โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการนี้ดาเนินการแล้ว งบประมาณที่
เบิกจ่าย ๒๓,๘๒๐.-บาท
๔. โครงการจั ด ซื้ อ อาหารเสริม (นม) ส าหรับ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก โรงเรีย นชุ ม ชน
วัดบ้านร่อมและศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านดอนประดู่และโรงเรียนในเขต
พื้ น ที่ ได้ แ ก่ โ รงเรี ย นชุ ม ชนวั ด บ้ า นร่ อ ม โรงเรี ย นบ้ า นดอนประดู่ โครงการนี้
ดาเนินการแล้ว งบประมาณที่ใช้ ๘๑,๕๔๖.-บาท
๕. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม และโรงเรียน
วัดดอนประดู่ ระดับอนุบาล - ป.๖ โครงการนี้ดาเนินการแล้ว งบประมาณที่ใช้
๒๓๐,๒๘๐.-บาท
๖. อุดหนุนให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
๗. อุดหนุนให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม โครงการพัฒ นาทักษะการสื่อสารของ
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
แผนเคหะและชุมชน มี ๑ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการต่อเติมโครงหลังคา พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมบ่อทรายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม หมู่ที่ 2 โครงการนี้ดาเนินการแล้ว งบประมาณที่ใช้
๔๖,๓๐๐.-บาท
๒.๓ แนวทางด้านการกีฬาและศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มี ๑ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีทั้งหมด ๔ โครงการ ดังนี้
๑. ค่าใช้จ่ายในการพิธีศาสนา พิธีการและงานรัฐพิธีในวันสาคัญทางศาสนาวัฒนธรรม
ป ระเพ ณี ท้ อ งถิ่ น เช่ น วั น เข้ าพ รรษ า วั น ออ กพ รรษ า วั น วิ ส าขบู ช า
วันอาสาฬหบูชา โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
๒. โครงการสื บ สานงานประเพณี วั น สงกรานต์ แ ละวั น ผู้ สู ง อายุ ต าบลบ้ า นร่ อ ม
โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ อยู่ในระหว่างดาเนินการ
๓. โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
๔. โครงการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก โครงการนี้ดาเนินการแล้ว งบประมาณที่ใช้
๒๐,๐๐๐.-บาท
๒.๔ แนวทางด้านการป้องกันยาเสพติด การรักษาความสงบความเรียบร้อยใน
ชุมชน ลดอาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานรักษาความสงบภายใน มี ๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
๒. โครงการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และเทศกาล
ต่างๆ ของไทย โครงการนี้ได้ดาเนินการไปแล้ว งบประมาณที่ใช้ ๓,๔๑๕.-บาท
๒.5 แนวทางด้านครอบครัวเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
/แผนงาน....
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๑. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โครงการนี้ยังไม่ได้
ดาเนินการ
๒. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุในตาบลบ้านร่อม โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
แผนงานสาธารณสุข มี ๑ โครงการ ดังนี้
๑. อุด หนุ น กิ่ งกาชาดอาเภอท่ าเรือ โครงการนี้ ด าเนิ น การแล้ ว งบประมาณที่ ใช้
๑๕,๐๐๐.-บาท
แผนงานงบกลาง มีทั้งหมด ๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
โครงการนี้ดาเนินการแล้ว งบประมาณที่ใช้ ๒,198,๑๐๐.-บาท
๒. โครงการสนั บ สนุ น การสร้ างรายได้ ให้ แ ก่ ผู้ พิ ก าร หรือ ทุ พ พลภาพ (เบี้ ย ยั งชี พ
คนพิการ) โครงการนี้ดาเนินการแล้ว งบประมาณที่ใช้ ๕๓๘,๔๐๐.-บาท
รวมทั้งหมดโครงการ ๒๓ โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ และยัง
ไม่ได้ดาเนินการ 1๒ โครงการ
3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพ
แผนงานบริหารงานทั่วไป มี 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอท่าเรือ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางส่ งเสริมการอนุรักษ์ดินและแหล่ งน้า ปลูกจิตสานึกให้ ประชาชน
ตระหนักถึงคุณ ค่ามีส่ วนร่วมในการเฝ้ าระวังป้ องกันและแก้ไขปัญ หาขยะ
น้าเสีย มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่างๆ รณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้
และดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม
แผนงานเคหะและชุมชน มี 3 โครงการ ดังนี้
๑. การจั ด ซื้ อ ถั ง ขยะภายในพื้ น ที่ อบต.บ้ า นร่ อ ม โครงการนี้ ด าเนิ น การแล้ ว
งบประมาณ ๔๕,๐๐๐.-บาท
๒. โครงการบูรณาการกาจัดผักตบชวา โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
๓. โครงการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ในเขตพื้นที่ อบต.บ้านร่อม โครงการนี้
ยังไม่ได้ดาเนินการ
รวมทั้งหมดโครงการ ๓ โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ และยังไม่ได้
ดาเนินการ ๒ โครงการ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
๕.๑ แนวทางการพัฒนางานบริการประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มี ๑ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการจั ด เวที ป ระชาคมต าบลบ้ า นร่ อ ม เราประชาคมแล้ ว แต่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
งบประมาณนะค่ะ ก็ถือว่ายังไม่ได้ดาเนินการ
๕.๒ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน โครงการนี้ไม่มีนะค่ะ
/5.3 แนวทาง....
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ประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน มี ๑ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการขับเคลื่อนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยตาบลบ้านร่อม โครงการนี้ยังไม่ได้
ดาเนินการ
แผนงานการบริหารงานทั่วไป จะมี ๑ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม (กรณีผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่นครบวาระตายหรือลาออก) โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมนันทนาการ มีทั้งหมด ๓ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการจัดกิจกรรมวัน เฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ฯ
โครงการนี้ดาเนินการแล้ว งบประมาณที่ใช้ ๔๐,๐๐๐.-บาท
๒. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม) โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
๓. โครงการเทิ ด พระเกี ย รติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ และ
บรมวงศานุวงศ์ โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
๕.4 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารงาน
แผนงานการบริหารงานทั่วไป จะมี ๑ โครงการ ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
แนวทางที่ ๕ มีทั้งหมด ๗ โครงการนะค่ะ ดาเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ และ
ยังไม่ได้ดาเนินการ ๖ โครงการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร
๖.๑ แนวทางส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
ไร่นาสวนผสมส่งเสริมให้ประชาชนทาการเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ การ
เลี้ยงสัตว์ ลดการใช้สารเคมี เพื่อให้ประชาชนปลอดจากสารเคมี
แผนงานการเกษตร มี ๑ โครงการดังนี้
๑. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่อใช้ในการเกษตร
โครงการนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
รวมทั้งหมดใน ๖ ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด ๔๘ โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ ๑๗
โครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ๓๑ โครงการ เราจะคิดเป็นร้อยละ ๘.๐๙
ที่เราได้ดาเนินการไปแล้ว
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑. จ านวนงบประมาณไม่ เพี ย งพอในการด าเนิ น การในด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
เนื่องจากบางโครงการใช้งบประมาณมาก
๒. ปัญหาเกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้บางโครงการทางานล่าช้า
๓. การจัดงบประมาณล่าช้า
๔. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีจานวนมากเกินไป ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ทุกโครงการ
/แนวทาง.....
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ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ปลัด อบต.
นายดาวเรือง ยิ้มน้อย
(สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1)
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ

แนวทางในการแก้ไข
๑. นาโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต. ไปประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอรับการ
สนับสนุน
๒. ควรดาเนินการซักซ้อมและทาความเข้าใจปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานที่
ไม่สามารถควบคุมได้
๓. การจัดทาแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และความจาเป็น
๔. ควรมีการสรุปติดตามแผนในรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงาน
๕. ควรมีการติดตามประเมินผลแผน การดาเนินงานงบประมาณที่ใช้ ก็คือ รายงาน
การติดตามประเมินผลแผน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ค่ะ
รับทราบ
ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือสงสัยข้อใดสอบถามได้นะครับ
ไม่มี
4.๒ โครงการศึกษาดูงานของผู้สูงอายุของตาบลบ้านร่อม
ปีนเี้ ราจะจัดไปศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนบ้านพลายชุมพล อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก จะไปเดือนมิถุนายน ส่วนวันที่และเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึง
นะครับ
รับทราบ
4.๓ โครงการซ่อมแซมบ้านของเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑
ทุกปีจะมีการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้แต่ละหมู่ ท่านใดที่จะซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ก็เสนอ
ชื่อมาให้กับทาง อบต. หรือจะเสนอชื่อเลยก็ได้ครับ เราได้งบประมาณซ่อมแซมบ้าน
ผู้ยากไร้ จานวน 3 หลังนะครับ
เสนอชื่อมาได้เลย ผมจะต้องส่งรายชื่อครับ
ผมขอเสนอชื่อวันที่ ๑๑ ได้ไหมครับ
ถ้านั้นมาเสนอรายชื่อกันวันที่ ๑๑ เลยนะครับ
รับทราบ
เรื่อง อื่นๆ
๕.1 ประเพณีวันสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เราจะทาบุญที่ อบต.ครับ วันนั้นได้เชิญท่านสมาชิกเข้า
มาประชุม บางท่านไม่ได้มาประชุมเพราะติดภารกิจ ผมจะอ่านให้ฟังว่าแต่ละหมู่ทา
อาหารอะไรนะครับ
หมู่ที่ ๑ น้าพริกกุ้ง
หมู่ที่ ๒ ผัดผักรวม
หมู่ที่ ๓ ผัดเป็ดอีสาน
หมู่ที่ ๔ ผัดหมี่
หมู่ที่ ๕ แกงส้มผักรวม+ผักเป็ดทอด
/หมู่ที่ 6.....
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นายเทิดศักดิ์ มีมงคล
(สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๘)

ประธานสภาฯ
นายเทิดศักดิ์ มีมงคล
(สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๘)
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

หมู่ที่ ๖ ต้มขาหมู
หมู่ที่ ๗ แกงเขียวหวานไก่+ขนมจีน
หมู่ที่ ๘ นอกหม้อไก่
หมู่ที่ ๙ ผัดพริกปลาดุก
เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต. ข้าว เครื่องดื่ม และผลไม้
ส่วนพระ ทางผู้บริหารไปนิมนต์เจ้าอาวาสจากวัดต่างๆ ในเขตอาเภอท่าเรือมา ๙ รูป
ก็จะใส่ซองถวายพระคุณเจ้า องค์ละ ๑,๐๐๐.-บาท ถ้าท่านสมาชิกท่านใดจะร่วม
ทาบุญถวายพระก็เรียนเชิญครับ องค์ละ ๑,๐๐๐.-บาท สาหรับวันสงกรานต์ของ
วัดบ้านร่อม ได้งบประมาณไป 10,000.-บาท วัดดอนประดู่ ได้งบประมาณไป
8,000.-บาท วัดดอนกระสังข์ ได้งบประมาณไป 6,000.-บาท ส่วนเรื่องการแข่งขัน
ฟุตบอล ขอเชิญท่านเทิดศักดิ์อธิบายหน่อยครับ
ขออนุญาตชี้แจงเรื่องโปรแกรมการแข่งบอลนิดนึง ครับ พอดีที่เราประชุมกันวันนั้น
หลายๆ หมู่สมาชิกไม่ได้มาประชุมกัน โปรแกรมที่จัดนี้ท่านนายกเป็นคนจับฉลากได้
ตอนนี้ผมได้ทาตารางมาให้แล้วคร่าวๆ นะครับ ก็คือ
หมู่ ๑ , หมู่ ๒ , หมู่ ๓ อยู่ทีมเดียวกัน
หมู่ ๔ , หมู่ ๕ อยู่ทีมเดียวกัน
หมู่ ๗ , หมู่ ๙ อยู่ทีมเดียวกัน
หมู่ ๖ , หมู่ ๘ อยู่ทีมเดียวกัน
เมื่อประชุมกันครั้งที่แล้ว เราจะจัดงานวันเดียวก็คือ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑
ตามตารางก็คือช่วงเช้า แข่ง ๒ คู่ ก็คือ
คู่ที่ ๑ ทีม หมู่ ๗ , หมู่ ๙ พบกับ ทีม หมู่ ๖ , หมู่ ๘
คู่ที่ ๒ ทีม หมู่ ๑ , หมู่ ๒ , หมู่ ๓ พบกับ ทีม หมู่ ๔ , หมู่ ๕
ถ้าใครแพ้ ๒ ทีม ก็ไปเจอกันรอบบ่าย เป็นการชิงที่ ๓ ส่วนทีมที่ชนะก็ไปชิงที่ ๑
คู่สุดท้าย ตามตารางที่แจ้งไปนะครับ
ท่านสมาชิกมีอะไรสงสัยไหมครับ ถ้าสงสัยจะได้สอบถามเลยครับ
ส่วนรายชื่อนักฟุตบอล ที่ทางเจ้าหน้าที่ อบต. สอบถามมาว่าได้รายชื่อหรือยัง
เดี๋ยวผมจะส่งโปรแกรมไปให้พร้อมรายชื่อ ขอส่งรายชื่อนักฟุตบอล วันจันทร์ที่
๙ เมษายน นะครับ
มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเพณีวันสงกรานต์ไหมครับ สาหรับวันที่ ๑๑
เมษายน ขอเรียนเชิญสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านมาร่วมทาบุญกัน และวันที่ ๑๓
เมษายน ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลก็ต้องขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านมาร่วมพิธี
เปิดเวลา 0๘.๓๐ น. มาพร้อมกันที่สนามโรงเรียนนะครับ ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านด้วย
นะครับ ส่วนวันที่สรงน้าพระ ให้พาผู้สูงอายุมา หมู่ละ ๒ คน ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน
นะครับ
รับทราบ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
อีกไหมครับ ขอเชิญท่านเบญจวรรณ อ่อนหวาน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ครับ
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กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพค่ะ ดิฉันนางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ขอซ่อมแซมถนนบริเวณหัวมุมตรงบ้านนายสงวน ยุกิจภูติ

(สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5)

ถึงบ้านนางบุญเสริม รัตนห่วง ถนนมันพังเป็นหลุมเป็นบ่อค่ะ
รับทราบครับ เดี๋ยวจะใช้งบซ่อมแซมไปช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชน หมู่ 5
ที่เดือดร้อนนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือสงสัยอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
กระผมขอปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561
รับทราบ
16.00 น.

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ปิดประชุมเวลา

ลงชื่อ นายสะอาด บุญมี ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายสะอาด บุญมี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านร่อม
ลงชื่อ นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
ลงชื่อ นางภัทรภร โมราวงษ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางภัทรภร โมราวงษ์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

ลงชื่อ

ลงชื่อ นายสาราญ โภคี ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสาราญ โภคี)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

นายระเบียบ เอกเกิด ผู้รับรองบันทึกการประชุม
(นายระเบียบ เอกเกิด)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม

