บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัง้ ที่ 1/2560
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง
เวลา 09.30 น.
..........................................................
ผูม้ าประชุม
ลาดับที่
รายชื่อ
1
นายสหเดช แก้วมะณี
2
นางสุนิสา อภัยจิต
3
นายยม ชุ่มยิ้ม
4
นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย
5
นายสมพงษ์ สุขทอง
6
นายศิริชัย ตันเจริญ
7
นายพินิจ บุญปกครอง
8
นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์
9
นายอานวย เฉลิมฤกษ์
10 นายมานะศิลป์ คงเจริญ
11 นายวิรัตน์ ชูชีพ
12 นางสมหมาย สุภาภพ
13 นายกวิน แย้มฤดี
14 นายทวี กันภัย
15 นายสาราญ สังข์ทอง
16 นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์
17 นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
รายชื่อ
1
นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์
2
นายเยื้อง มาประเสริฐ
3
น.ส.อุบล เฉลิมจักร์
4
จ.ส.ต.ประกอบ คุ้มดิษฐ์
5
นายณรงค์ชัย หลักเมือง
6
นางกันยารัตน์ เผ่นโผน
7
นายอภิชาติ เพชรคุ้ม
8
นางสาววราภรณ์ ชัยกุล
9
นายฉลอง โพธิ์สุวรรณ
10 นายชุมพร กล่อมกูล
11 นายยงยศ พยอมแย้ม
12 นายเสริมชัย ปานพรหม

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.สายทอง
รองประธานสภา อบต.สายทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
เลขานุการสภา อบต.

ลายมือชือ่
สหเดช แก้วมะณี
สุนิสา อภัยจิต
ยม ชุ่มยิ้ม
เลอศักดิ์ จันทร์ไทย
สมพงษ์ สุขทอง
พินิจ บุญปกครอง
วิโรจน์ เฉลิมฤกษ์
อานวย เฉลิมฤกษ์
มานะศิลป์ คงเจริญ
วิรัตน์ ชูชีพ
สมหมาย สุภาภพ
ทวี กันภัย
สาราญ สังข์ทอง
ณรงค์ ศรีสวัสดิ์
ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
นายก อบต.สายทอง
รองนายก อบต.สายทอง
รองนายก อบต.สายทอง
เลขานุการ นายก อบต.สายทอง
รองปลัด อบต.สายทอง
ผอ.กองช่าง
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการคลัง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4
สารวัตรกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6

ลายมือชือ่
สมศักดิ์ นิ่มพงษ์
เยื้อง มาประเสริฐ
อุบล เฉลิมจักร์
ประกอบ คุ้มดิษฐ์
ณรงค์ชัย หลักเมือง
กันยารัตน์ เผ่นโผน
อภิชาติ เพชรคุ้ม
วราภรณ์ ชัยกุล
ฉลอง โพธิ์สุวรรณ
ชุมพร กล่อมกูล
ยงยศ พยอมแย้ม
เสริมชัย ปานพรหม

หมายเหตุ

ไม่มา

ไม่มา
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ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม

จานวน 14 คน
จานวน 2 คน
1. นายศิริชัย ตันเจริญ
สมาชิกสภาฯ ม.2
2. นายกวิน แย้มฤดี
สมาชิกสภาฯ ม.7
เริ่มประชุม
เวลา 09.30 น.
นางสาวธัญทิพย์ ฯ
บัดนี้สมาชิกสภา อบต.สายทอง มาประชุมจานวน 14 ท่าน ไม่มาจานวน
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ 2 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม และกล่าวเชิญนายสหเดช แก้วมะณี ตาแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง กล่าวเปิดการประชุมและ
ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
นายสหเดช ฯ
เรียน นายก อบต.สายทอง สมาชิกสภาฯ และผู้นาทุกท่าน ผม ขอดาเนินการ
ประธานสภา ฯ
ประชุมฯ ตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นายสหเดช ฯ
1. ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ
ประธานสภา ฯ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560
2. ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ร่ ว มพิ ธี ถ วายดอกไม้ จั น ทน์ เนื่ อ งในงานพระราชพิ ธี
ถวายพระเพลิ งพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560
3. การทาประชาพิจารณ์ตาบลสายทอง
3.1 เรื่องข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
3.2 เรื่องข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
นางสาวธัญทิพย์ ฯ
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
ปลั ด อบต./เลขาสภา ฯ องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลสายทอง เรื่องการควบคุมการเลี้ ยงหรือปล่ อยสั ต ว์
พ.ศ. 2560 และเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 และ
ได้ส่งให้นายอาเภออนุมัติ นั้น นายอาเภอได้แจ้งว่าให้ทาประชาพิจารณ์การออก
ข้อบั ญญัติทั้ง 2 เรื่องก่อนแล้ ว ค่อยนาส่ ง นายอาเภอ จึงขอแจ้งท่านสมาชิ ก ฯว่ า
จะต้องไปทาประชาพิจารณ์ทุกหมู่บ้าน จึงขอสอบถามความคิดเห็ นท่านว่าจะไม่ทา
ประชาพิจารณ์ทุกหมู่บ้านหรือทาประชาพิจารณ์ในภาพรวมของตาบลสายทอง
มติที่ประชุม
รับทราบ
นายสหเดช ฯ
ถามในที่ประชุมว่า ตามที่ปลัด อบต.สายทอง ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น
ประธานสภา ฯ
ท่านสมาชิกสภาฯ มีความคิดเห็นอย่างไร ขอให้เสนอในที่ประชุม
นายวิรัตน์ ฯ
เสนอในที่ประชุมว่า ให้ทาประชาพิจารณ์ภาพรวมทั้งตาบล
สมาชิก ม.5
นายอานวยฯ
เสนอในที่ประชุมว่า ให้ทาแต่ละหมู่บ้าน โดยให้ อบต.เป็นผู้นัดประชุม โดยแจ้ง
สมาชิก ม.4
ให้ทราบเพื่อนัดประชาชนให้ออกมาทาประชาพิจารณ์
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นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
นายสมศักดิ์ ฯ
นายก อบต. ฯ

นายยมฯ
สมาชิกสภาฯ ม.๑
นายสมพงษ์ฯ
สมาชิกสภาฯ ม.๔
นายมานะศิลป์ฯ
สมาชิกสภาฯ ม.๕
นายสหเดชฯ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายสหเดชฯ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นายสหเดชฯ
ประธานสภาฯ
น.ส.ธัญทิพย์ฯ
ปลัด อบต.

ถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
ว่าเห็นด้วยตามที่ นายวิรัตน์ ชูชีพ เสนอ หรือตามที่นายอานวย เฉลิมฤกษ์ เสนอ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามที่นายอานวย เฉลิมฤกษ์ เสนอ
3.3 การทาประชาหมู่บ้านเพื่อสอบถามความคิดเห็นกลุ่มประชาชนที่ใช้น้าดื่มจาก
เครื่องกรองน้าของ อบต. ที่ติดตั้งไว้แต่ละหมู่บ้าน เพื่อจัดเก็บค่าน้าดื่ม ขอให้นายก
อบต.สายทอง ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ด้วยปัจจุบันนี้ เครื่องกรองน้าดื่มที่ติดตั้งไว้แต่ละ
หมู่บ้านมีประชาชนมากรองน้าเป็นจานวนมาก จึงทาให้เครื่องกรองน้ามีการใช้งาน
เกิ น อั ต ราการผลิ ต และเป็ น ผลให้ เ ครื่ อ งกรองน้ าช ารุ ด ก่ อ นเวลา ก่ อ นก าหนด
การเปลี่ยนอุปกรณ์ อะไหล่ จึงทาให้ อบต.สายทอง มีภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บารุง รักษาดูแลเป็นเงินจานวนมากในแต่ล ะปีงบประมาณ และได้ลองสอบถาม
ประชาชนบ้างแล้วว่า ถ้า อบต.สายทอง จะดาเนินการเก็บค่าน้า ประชาชน มีความ
คิดเห็นอย่างไร ประชาชนตอบว่า ยินดีจ่ายค่าน้า ครัวเรือนละ 20บาท/เดือน และ
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการบารุง รักษา ดูแล ทรัพย์สิน
ถามในที่ประชุมว่า การจัดเก็บค่าน้าฯ ผิดระเบียบฯ หรือไม่
ขอให้มีการสารวจความคิดเห็นประชาชนผู้ใช้น้าก่อนว่ายินดีจ่ายค่าน้าหรือไม่
เสนอขอให้มีการติดตั้งกรองหยาบอีก ๑ ตัว เพื่อกรอกน้าให้สะอาด
ถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
ด้วย
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ทาการสารวจความคิดเห็นประชาชนผู้ใช้น้า
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๐
ตามที่ได้ประชุมสภา อบต.สายทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๐ นั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมซึ่งได้แจกให้ทุกท่านแล้ว หากตรงไหนไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งเลขานุการสภาฯ
เพื่อแก้ไข้ให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วย
เห็นชอบ จานวน ๑๔ เสียง
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ การรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตาบล ประจาปี ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ (รอบที่ ๒ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๖๐) ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น (ฉบั บที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ ให้ ยกเลิ กความใน (๕) ของข้อ ๓๐
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้อมทั้งประกาศผลการติด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้ าวันนับแต่วัน ที่
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นายสหเดชฯ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
นายสหเดชฯ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
นายสหเดชฯ
ประธานสภาฯ
นายสมศักดิ์ฯ
นายก อบต.

มติที่ประชุม
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและตั้งปิดประกาศโดย
เปิ ด เผยไม่ น้ อ ยกว่า สามสิ บ วันโดยอย่า งน้ อ ยปีล ะสองครั้ ง ภายในเดื อ นเมษายน
และ เดือนตุลาคม ของทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ (เม.ย.-ก.ย.๖๐) ขอให้สมาชิกสภาฯ
ดูตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว แบบรายงานการติดตามแผนและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ครัง้ ที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐
ตามที่ น.ส.ธั ญ ทิ พ ย์ ฯ ได้ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดไปแล้ ว นั้ น มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใด
จะซักถามหรือไม่ เชิญครับ
รับทราบ
ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มี ขอมติที่
ประชุม
เห็นชอบ
๓.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ขอเชิญฝ่ายบริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักปลัด
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
-ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร จานวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๙๙,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท เพื่อติดตั้งประดับ ณ หมู่ที่ ๑,๓,๔,๗ โดยจัดหาตาม
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเป็นเบอร์กลาส
กรอบซุ้ ม ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐๐ ซม. มี รู ป ครุ ฑ ใต้ พ ระบรมฉายาลั ก ษณ์
ความสูงไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. พานพุ่มเงินพุ่มทอง อย่างละ ๑ พาน
ขอโอนมาตั้งจ่าย หมวดงบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์อื่น ๆ
-ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร จานวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๙๙,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท เพื่อติดตั้งประดับ ณ หมู่ที่ ๑,๓,๔,๗ โดยจัดหาตาม
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเป็นเบอร์กลาส
กรอบซุ้ ม ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐๐ ซม. มี รู ป ครุ ฑ ใต้ พ ระบรมฉายาลั ก ษณ์
ความสูงไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. พานพุ่มเงินพุ่มทอง อย่างละ ๑ พาน สูงไม่น้อยกว่า
120 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 70 ซม. ป้ายชื่อหน่วยงานพร้อมโครงเหล็กค้ายัน
รับทราบ
ตามที่นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น
มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมด้วย
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จานวน 13 เสียง

-5นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
นายสมศักดิ์ฯ
นายก อบต.

นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
นายฉลองฯ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4
นายยงยศฯ
ผู้ใหญ่บ้าน ม .3
นายสมพรฯ
สารวัตรกานัน
นายยงยศฯ
ผู้ใหญ่บ้าน ม .3
นายยมฯ
สมาชิกสภาฯ ม.1
นายพิชิตฯ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.8
นายฉลองฯ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4

นายอานวยฯ
สมาชิกสภาฯ ม.4
นายมานะศิลป์ฯ
สมาชิกสภาฯ ม.5
นายทวีฯ
สมาชิกสภาฯ ม.7

3.3 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจาปี 2560 ขอให้ผู้บริหารฯ
ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
กล่าวในที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจาทุ กปี ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว พร้อมกับ
ผลงานที่ทาเป็นเพาเวอร์พอย์ให้ดู
ตามที่นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น
มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
ถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเชิญได้ ครับ
ถามในที่ประชุมว่า เก็บเงินค่าขยะทุกบ้านหรือไม่ ถ้าเก็บเงินค่าน้าดื่มจะมีปัญหา
หรือไม่
ถามในที่ประชุมว่า ตอนที่ติดตั้งเครื่องกรองน้าฯ ไม่ได้บอกชาวบ้านว่าจะมีการ
เก็บเงิน ถ้าไปเก็บต้องสอบถามก่อนว่าเก็บครัวเรือนกี่บาท เก็บเงินแล้วการบริการ
ต้องดีด้วย
เสนอในที่ประชุมว่า ให้ติดตั้งเครื่องหยอดเหรียญค่าน้าที่ตู้ เพื่อความสะดวกของ
แต่ละคนที่มากรองน้า
ถามในที่ประชุมว่า ศูนย์การเรียนการสอนเด็กพิเศษฯ ขอย้ายห้อง ขอให้ชี้แจงด้วย
ถามในที่ประชุมว่า น้าท่วมขังบริเวณบ้านนางสงวนฯ และขยะยังมีการดาเนินการอยู่
หรือไม่
ถามในที่ประชุมว่า มีรถไปรับซื้อขยะตามบ้านเรือนประชาชนหรือไม่
ถามในที่ประชุมว่า ถนน ม. 4 ที่ให้รถบรรทุกดินวิ่ง ถนนชารุด ผู้รับเหมา/เจ้าของ
รถดิ น มาซ่ อ มหรื อ ยั ง ของเดิ ม เป็ น หิ น คลุ ก ที่ เ อามาซ่ อ มเป็ น กระเบื้ อ ง
และการก่อสร้าง ถนน ม.4 แบบแปลนการก่อสร้างไม่เหมาะสมกับสภาพพื้น ที่
และคณะกรรมการตรวจรั บ งานโครงการเมื่ อ ก่ อ นมี ป ระชาชนเข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการฯ ทาไมตอนนี้ไม่มี
เสนอในที่ประชุมว่า ขอให้ช่วยทาทางขึ้น – ลง หน้าอาคาร ม.4 ทางชันรถขึ้น – ลง
ไม่สะดวก
เสนอในที่ประชุมว่า ขอให้ขยายเขตไฟฟ้า ม.5 และขอให้ลงยางมะตอย และขอให้มี
ป้ายไปติดตรงทางออก ม.5 ว่าห้ามทิ้งขยะ
ถามในที่ ป ระชุ ม ว่ า ยาฆ่ า หญ้ า (สรุ ป ว่ า ให้ ใ ครเป็ น ผู้ เ บิ ก ) ระหว่ า งสมาชิ ก ฯ
กับ ผู้ใหญ่บ้าน
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นายอภิชาติฯ
นักพัฒนาชุมชนฯ
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
นายสมศักดิ์ฯ
นายก อบต.ฯ

มติที่ประชุม
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
ปิดประชุม

กล่าวในที่ประชุมว่า การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง
เวลาจากตอนเช้า เป็นตอนบ่าย เหตุผ ลเนื่องจากผิ ดระเบียบฯ การเบิกจ่ายเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถามในที่ประชุมว่า ตามที่สมาชิกสภาฯ และผู้นาได้สอบถามมานั้น เป็นเรื่อง
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารฯ ขอเชิญผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
กล่ า วในที่ ป ระชุ ม ว่า ตามที่ ส มาชิ ก สภาฯ และท่ า นผู้ น าได้ ส อบถามนั้น กระผม
ขอตอบ รายละเอียด ดังนี้
1. เรื่องการเก็บเงินค่าน้าดื่มจากเครื่องกรองน้าของ อบต. สืบเนื่องมาจากปัจจุบันนี้
อบต. ได้รับภาระค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา ดูแล เครื่องกรองน้า เป็นเงินจานวน
มาก ซึ่งสถานการณ์คลังของ อบต. มีงบประมาณจากัดในด้านการซ่อม บารุง
2. ศูนย์การเรียนเด็กพิเศษฯ ยังไม่ได้แจ้งเรื่องให้ทราบ
3. น้ าท่ ว มขั ง บริ เ วณบ้ า นนางสงวนฯ มอบหมายให้ น ายเยื้ อ ง มาประเส ริ ฐ
ไปตรวจสอบและแก้ไข
4. อบต.สายทอง มีโครงการรับซื้อขยะตามบ้านเรือนประชาชน
5. เจ้าของรถดิน ได้นากระเบื้องมาซ่อมถนนให้แล้ว ซึ่งกระเบื้องทนกว่าหินคลุก
6. ทางขึ้น – ลง ม.4 ให้คนงานของ อบต.สายทอง ดาเนินการแล้ว
7. ป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ จะดาเนินการให้
8. ยาฆ่าหญ้า ให้คุยกันระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน
รับทราบ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผม ขอปิดการประชุม
เวลา 11.30 น.
(ลงชื่อ)

ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง
เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ)

สหเดช แก้วมะณี
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายสหเดช แก้วมะณี)
ประธานสภา อบต.สายทอง
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(ลงชื่อ)

มานะศิลป์ คงเจริญ ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นายมานะศิลป์ คงเจริญ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

(ลงชื่อ)

สาราญ สังข์ทอง
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1
(นายสาราญ สังข์ทอง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

(ลงชื่อ)

ทวี กันภัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2
(นายทวี กันภัย)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

