-ตรวจแล้ว
(๑) ลงชื่อ...............
(๒) ลงชื่อ...............
(๓) ลงชื่อ...............

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
วันพุธ ที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ผู้มาประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ชื่อ-สกุล

นายปิยะ

เจียรัมย์

ประธานสภา

ปิยะ

เจียรัมย์

นายสุธี

ใหญ่เลิศ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑

สุธี

ใหญ่เลิศ

นายจีระวัฒน์

อิศรางกูล ณ อยุธยา

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒

จีระวัฒน์

อิศรางกูล ณ อยุธยา

นางวราพร

เพลียสันเทียะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔

วราพร

เพลียสันเทียะ

นายสุพัน

จารึกรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕

สุพัน

จารึกรัมย์

นางสาวชุติกาญจน์

ทะเรืองรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕

ชุติกาญจน์

ทะเรืองรัมย์

นายบุญเกิด

เมืองสันเทียะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖

บุญเกิด

เมืองสันเทียะ

นายทองสุข

อุปวงษา

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

ทองสุข

อุปวงษา

นายถนอม

ท้าวพยุง

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

ถนอม

ท้าวพยุง

นายบุญเรือง

ไชยสุข

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘

บุญเรือง

ไชยสุข

นายต่อน

ทินปราณี

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘

ต่อน

ทินปราณี

นายทองคา

สงพระ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙

ทองคา

สงพระ

นายบุญเลิศ

ศิลากุล

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐

บุญเลิศ

ศิลากุล

นายประพร

วันทุมมา

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐

ประพร

วันทุมมา

นางสาวสาเภา

เจียมรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑

สาเภา

เจียมรัมย์

นายบุญเลิศ

ดาทอง

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒

บุญเลิศ

ดาทอง

นายสมโชค

สืบสาย

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒

สมโชค

สืบสาย

นายบุญมี

หอมเนย

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓

บุญมี

หอมเนย

นายคาพอง

พันธ์ศรี

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓

คาพอง

พันธ์ศรี

นายการ

เจิงรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔

การ

เจิงรัมย์

นายทองพูน

ทัศนะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔

ทองพูน

ทัศนะ

นายธงพล

จากรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕

ธงพล

จากรัมย์

นายปลั่ง

เจียนรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕

ปลั่ง

เจียนรัมย์

นางปิยะดา

ธณเตชทัต

เลขานุการสภา อบต.

ปิยะดา

ธณเตชทัต

-ตรวจแล้ว
(๑) ลงชื่อ...............
(๒) ลงชื่อ...............
(๓) ลงชื่อ...............

ผู้ไม่มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕

นายประจวบ
นายช้อย
นายมาน
นายประทีป
นายกิตติกร

ชอบใจ
จากรัมย์
โกยรัมย์
ไกลกลางดอน
แกล้วกล้า

รองประธานสภา
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙

-ขาด-ขาด-ขาด-ขาด-ขาด-

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

๑ นายชาตรี
๒ นายธนวัฒน์

ท้าวพยุง
จากธนรัมย์

๓ นายสุรินทร์
๔ นายสุวัฒน์
๕ นางนิ่มนวล
๖ นายสมประสงค์
๗ นางเยาวนิตย์
๘ นางรภัทภร

ศรีกิตติพาณิช

๙ นางสาวดารารัตน์
๑๐ นายสุรสิทธิ์

ตาแหน่ง
นายก อบต.บัวทอง

ชื่อ-สกุล
ชาตรี

ท้าวพยุง

รองนายก อบต.บัวทอง

ธนวัฒน์

จากรัมย์

ทินนะรัมย์

รองนายก อบต.บัวทอง

สุรินทร์

ทินนะรัมย์

จิตตวิวัฒนา

รองปลัด อบต.บัวทอง

สุวัฒน์

จิตตวิวัฒนา

ปาปะเก

ผอ.กองคลัง

นิ่มนวล

ปาปะเก

อามาตย์

ผอ.กองช่าง

สมประสงค์ อามาตย์

ผอ.กองการศึกษาฯ

เยาวนิตย์

ศรีกิตติพาณิช

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

รภัทภร

โทนะพันธ์

ละว้า

หัวหน้าสานักปลัด

ดารารัตน์

ละว้า

อุปฮาด

นักทรัพยากรฯ(เจ้าหน้าที่สภา)

สุรสิทธิ์

อุปฮาด

๑๑ นางณัฏฐนันท์
๑๒ นางบุษราภรณ์

เสียงวังเวง

นักทรัพยากรฯ(เจ้าหน้าที่สภา)

ณัฏฐนันท์

เสียงวังเวง

เจิงรัมย์

พนักงานจ้างทั่วไป (เจ้าหน้าที่สภา)

บุษราภรณ์ เจิงรัมย์

๑๓ นายวันชัย

นครศรี

พนักงานจ้างทั่วไป (เจ้าหน้าที่สภา)

วันชัย

โทนะพันธ์

นครศรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
เลขานุการสภา

– เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองทุกท่าน การ
ประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย แรก ประจาปีพุทธศักราช ๒๕ ๖๐ บัดนี้
ครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญ ประธานสภาได้เปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป

ประธานจุด ธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้ว ได้เปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

-ตรวจแล้ว
(๑) ลงชื่อ...............
(๒) ลงชื่อ...............
(๓) ลงชื่อ...............

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานสภา ๑.๑ การแสดงเจตจานงของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ กาหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานแสดงเจตจานงสุจริตในการ
บริหารงาน โดยกาหนดเป็นนโยบายสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
และได้ประกาศเจตจานงในการบริหารด้วยความสุจริต รวมทั้งจะนาองค์กรด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บุคลากรได้ยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ
นายก อบต. -

กล่าวแสดงเจตจานงตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้

ข้าพเจ้านายชาตรี ท้าวพยุง ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจานง ต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่
ด้วยการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสานึกและ
ตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญา
ความสามารถ ด้วยความสุจริต เที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่ง
ใดผิด สิ่งใดควรกระทา สิ่งใดควรงดเว้น
เพื่อให้งานที่ทาปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และรวมใจทาดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
ที่ประชุม

- รับทราบ

นางปิยะดา ธณเตชทัต - ๑.๒ จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต กาหนดดาเนินงาน
เลขานุการสภา “บุรีรัมย์ มาราธอน” โดยมีเป้าหมายที่จะให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสนามแข่งขัน
มาราธอนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กาหนดแข่งขันในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ออก
สตาร์ทจากสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต วิ่งผ่านสันเขื่อนห้วยจระเข้มาก พระ
บรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วัดกลาง
- ศาลากลางจังหวัด ซึ่งเส้นชัยจะอยู่ที่ บุรีรัมย์คาสเซิล โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๔
ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ ๑ มาราธอน (๔๒.๑๕๙ กิโลเมตร) ประเภทที่ ๒ (๒๑.๑
กิโลเมตร) ประเภทที่ ๓ มินิมาราธอน (๑๐ กิโลเมตร) และประเภทที่ ๔ ฟันรัน (๕.๕
กิโลเมตร) โดยในแต่ละประเภท กาหนดวิ่งตามเส้นทางต่างๆที่กาหนด ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐
น. ของวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวบุรีรัมย์ ได้ร่วมต้อนรับ
และสร้างความประทับใจให้นักกีฬา ซึ่งเดินทางมาจากหลายประเทศ โดยร่วมเชียร์ตาม
เส้นทางการแข่งขัน

-ตรวจแล้ว
(๑) ลงชื่อ...............
(๒) ลงชื่อ...............
(๓) ลงชื่อ...............

ที่ประชุม รับทราบ
นางปิยะดา ธณเตชทัต - ๑.๓ จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศเขตโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในช่วงวันที่ 1-17 มกราคม
ปลัด อบต. 2560 พบการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นสามารถเกิดและระบาดได้ในทุกช่วงเวลา สาเหตุเกิด
จากการสัมผัสกับสุนัขหรือสัตว์ที่เป็นโรค หรือมีความเสี่ยงโดยตรง จานวนสัตว์ที่เป็น
พาหนะนาโรคยังไม่ได้รับวัคซีนครอบคลุม ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ออกประกาศ กาหนดเขต
ท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเขตท้องที่ทาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์
ควบคุมโรคโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
– 30 กันยายน
2560 ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมที่มีอายุ 2 เดือนขึ้นไป ไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ที่ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ประชุม -

รับทราบ

นางปิยะดา ธณเตชทัต - ๑.๔ บุรีรัมย์ยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในปี 2559
ปลัด อบต. จังหวัดบุรีรัมย์ มีรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 745 คน คิดเป็นอัตราเป็น 47.3 ต่อประชากร
แสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จานวน 2 ราย สาหรับโรคไข้เลือดออกเป็นได้ในทุก
กลุ่มอายุ พบมากในช่วงอายุ 5-7 ปี อาการของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก คือ หลังจากถูก
ยุงมีเชื้อกัดประมาณ 5-8 วัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูงลอย ให้กินยาพาราเซตามอล ลดไข้ แต่
หากกินยาแล้วไข้ไม่ลด อาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ขอให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อ
รับการรักษา การป้องกันโรคไข้เลือดออกยังไม่มีวัคซีน และยังไม่มียารักษาเฉพาะ จะ
เป็นการรักษาตามอาการ และการกาจัดยุงลายนั้นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ดีกว่ารอให้เจ็บป่วย
แล้วไปรักษา ขอความร่วมมือให้ประชาชนกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เพื่อลดจานวนยุงลาย
ให้มากที่สุด ตามมาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ 1. เก็บบ้านให้โล่ง 2.เก็บขยะ 3.เก็บน้า ปิด
ฝาภาชนะให้มิดชิด ทาต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรค
ติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ส่วนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์ ยังไม่พบผู้ป่วยแต่อย่างใด โดยอาการของโรคติดเชื้อไว้รัสซิกา ส่วนใหญ่
อาการไม่รุนแรง ป่วยแล้วหายได้เอง จะมีปัญหาเฉพาะกับหญิงตั้งครรภ์ ทาให้ทารกที่
เกิดมามีศีรษะเล็กตั้งแต่แรกเกิด ทั้งนี้ หญิงตั้งครรภ์ต้องระมัดระวังมากกว่าคนปกติใน
ด้านสุขอนามัย ไม่คลุกคลีคนป่วย สุนัขและแมวจรจัด ป้องกันยุงกัด และฝากครรภ์ตาม
กาหนด
ที่ประชุม -

รับทราบ

นางปิยะดา ธณเตชทัต - ๑.๕ สถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้าดี ยังคงเป็นปัญหาสาคัญของคน
ปลัด อบต. อีสานและจังหวัดบุรีรัมย์ มีแนวโน้มว่าพบผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับถือเป็นปัจจัยสาคัญที่มีความสัมพันธ์กับการ
เป็นมะเร็งท่อน้าดี โดยผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดีส่วนใหญ่ที่เข้ารับการตรวจรักษาใน
โรงพยาบาลมักเป็นผู้ป่วยในระยะสุดท้าย จากข้อมูลเวชระเบียนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พบ
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดี ของปี 2559 จานวน 176 ราย โดยประชาชนที่ติดเชื้อพยาธิ
ใบไม้ในตับทุกรายมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเมนูปลาน้าจืดมีเกล็ดแบบสุกๆ ดิบๆ

-ตรวจแล้ว
(๑) ลงชื่อ...............
(๒) ลงชื่อ...............
(๓) ลงชื่อ...............

นางปิยะดา ธณเตชทัต - หรือไม่ทาให้สุกด้วยความร้อน ปลาน้าจืดเกล็ดขาว และปลาพื้นบ้านในทุ่งนา คนที่มี
ปลัด อบต. พยาธิชนิดนี้จะแพร่เชื้อได้นานถึง 30 ปี อาการเริ่มแรกที่มักพบ คือ เบื่ออาหาร น้าหนัก
ลด ท้องอืด ตับโต อาหารไม่ย่อย นอกจากนี้ยังพบว่า มีรถบริษัทเอกชนรับกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลถ่ายเท ทิ้งในสวน ในไร่ นา ซึ่งทาให้เป็นสาเหตุเชื้อแพร่กระจายลงสู่แหล่งน้า
ธรรมชาตินาไปสู่การติดเชื้อได้ ต้องร่วมใจกันสร้างวัฒนธรรมในการกินสุก นอกจากนั้น
คือ การใช้ส้วมในการถ่ายอุจจาระเสมอ และควรต้องตรวจอุจจาระเป็นระยะๆ ต่อเนื่อง
เสมอเพื่อตรวจหาไข่พยาธิเพื่อการรักษาโรคตั้งแต่ยังไม่มีอาการ
ที่ประชุม -

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๔ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
เมื่อวันที่
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ประธานสภา
- ตามที่งานสภาได้ส่งเอกสารการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ท่านได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว
นั้น
- มีท่านใดจะแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ (ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเห็น
เป็นอย่างอื่น)
- ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
ที่ประชุม

- ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขข้อความใด มี มติ รับรองรายงานการประชุม จานวน ๒๒
เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานสภา ๓.๑ ญัตติ
กาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐
(๑) จานวนสมัยประชุม
(๒) วันเริ่มประชุมในแต่ละสมัย
(๓) จานวนวันประชุมในแต่ละสมัย
ประธานสภา - (มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัย แต่ต้องไม่เกินสี่
สมัย วันเริ่มสมัยประชุมให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดสมัยประชุมหนึ่งๆ
ให้มีการกาหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาต
จากนายอาเภอ)
- ให้ที่ประชุมได้เสนอ

-ตรวจแล้ว
(๑) ลงชื่อ...............
(๒) ลงชื่อ...............
(๓) ลงชื่อ...............

นายจีระวัฒน์ อิศรางกูล ณ อยุธยา - เรียนประธานสภา กระผมนายจีระวัฒน์ อิศรางกูล ณ อยุธยา สมาชิกสภา หมู่ที่
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ๒ ผมขอเสนอจานวนสมัยประชุม จานวน ๔ สมัย ดังนี้

สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑
สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑
สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑
สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑
ทั้งสี่สมัย ให้มีระยะเวลาจานวน ๑๕ วันต่อสมัย

– ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
– ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
– ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
– ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนออีก มีมติเห็นชอบกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี
๒๕๖๐ จานวน ๔ สมัย ดังนี้
สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑
– ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑
– ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑
– ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑
– ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภา

๓.๒ ญัตติกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
- ให้ที่ประชุมได้เสนอ

นายคาพอง พันธ์ศรี
- เรียนประธานสภา กระผมนายคาพอง พันธ์ศรี สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ กระผมขอ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ เสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีกาหนดระยะเวลา ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๑
ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนออีก มีมติเห็นชอบ ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภา ๓.๓ ญัตติขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ ที่ทาเลเลี้ยงสัตว์(หนองลุมปุ๊ก) เพื่อ
ดาเนินงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒
บ้านไผ่ ตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (มอบรองปลัด อบต.
บัวทอง ชี้แจง)
นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภา
โครงการขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์เพื่อเป็นที่ตั้งโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๒ บ้านไผ่

-ตรวจแล้ว
(๑) ลงชื่อ...............
(๒) ลงชื่อ...............
(๓) ลงชื่อ...............

นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา - ๑.
รองปลัด อบต.

-

หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ได้เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “หนอง
ลุมปุ๊ก” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านสวายสอ ตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ บางส่วน
เนื้อที่ประมาณ ๗๐๐ตารางเมตร เพื่อเป็นที่ตั้งโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านไผ่ จึงได้จัดทาโครงการขอถอนสภาพที่ดินนี้ขึ้น เพื่อ
เป็นเอกสารประกอบการขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐

๒.วัตถุประสงค์
เพื่อประกอบการขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการ ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านไผ่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัว
ทอง ที่มีภารกิจรับผิดชอบในการให้บริการระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตรในเขตพื้นที่ตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๓.วิธีดาเนินการ
ดาเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานสานักบริหารจัดการน้า กรมทรัพยากรน้า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
สิ่งก่อสร้างประกอบด้วย
๑. โรงสูบน้าดิบ
จานวน ๑ หลัง
๒. ระบบกรองน้าผิวดิน ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
๓. ถังน้าใส ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร

จานวน ๑ หลัง
จานวน ๑ หลัง

๔. หอถังสูง ขนาด ๔๕ ลูกบาศก์เมตร

จานวน ๑ หลัง

๕. สระพักตะกอน จานวน ๑ บ่อ
๖. รั้วลวดหนาม
งบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จานวน ๔,๙๓๐,๘๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นแปด
พันแปดร้อยบาทถ้วน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๕. สถานที่ดาเนินการ
ที่สาธารณประโยชน์ แปลง “หนองลุมปุ๊ก” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านสวายสอ ตาบลบัวทอง อาเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ บางส่วน เนื้อที่ประมาณ ๗๐๐ ตารางเมตร
๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านไผ่ จะมีสถานที่ตั้งระบบประปาที่ได้ดาเนินการ
ถอนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้น
ทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐

-ตรวจแล้ว
(๑) ลงชื่อ...............
(๒) ลงชื่อ...............
(๓) ลงชื่อ...............

ประธานสภา - ให้ที่ประชุมได้อภิปราย
ที่ประชุม - (ไม่มีผู้ใดอภิปราย)

ประธานสภา

มีมติเห็นชอบถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ ที่ทาเลเลี้ยงสัตว์
(หนองลุมปุ๊ก) เพื่อดาเนินงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
มาก หมู่ที่ ๒ บ้านไผ่ ตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน
๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- สั่งพักการประชุมในเวลา ๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น.

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภา

เรื่องอื่นๆ
- 4.1

ขอเชิญร่วมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทาขาเทียมพระราชทาน
ปี 2560 (มอบหมายหัวหน้าสานักปลัดชี้แจง)

(ชี้แจงรายละเอียดตามหนังสือสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสานักปลัด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร๐๐๑๓.๒/๒๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐)
- ผู้ใดประสงค์จะบริจาค สามารถรวบรวมนาส่งได้ที่สานักปลัด อบต.บัวทอง
น.ส.ดารารัตน์ ละว้า -

ที่ประชุม -

รับทราบ

ประธานสภา - ๔.๒ โครงการตามรอยพ่อ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน
(มอบหมายหัวหน้าสานักปลัดชี้แจง)
น.ส.ดารารัตน์ ละว้า
- ชี้แจงรายละเอียดตามกาหนดการ
หัวหน้าสานักปลัด วันเดินทาง ขอให้ที่ประชุมสภาเป็นผู้เสนอ
- ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ขอให้ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยแต่ละหมู่บ้านจะได้รับแบบตอบ
รับจานวน ๕ แผ่น
นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอชี้แจงเรื่องการเดินทางไปถวาย
สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องจากเรา
ต้องติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่
ที่จะเข้าศึกษาดูงานได้ จึงขอให้สมาชิกสภาร่วมพิจารณารายละเอียดโครงการด้วย
ประธานสภา -

ให้ที่ประชุมเสนอความคิดเห็น

-ตรวจแล้ว
(๑) ลงชื่อ...............
(๒) ลงชื่อ...............
(๓) ลงชื่อ...............

นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ -

เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเกิด เมืองสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ ผมเห็น
ด้วยที่จัดให้มีโครงการดังกล่าว แต่ผมขอทราบรายละเอียดของเส้นทางที่จะไปทั้งสอง
เส้นทาง และผมขอเสนอให้ไปดูสถานที่ที่กันดารกว่านี้หน่อยครับ

นายทองพูน ทัศนะ เรียนประธานสภา กระผมนายทองพูน ทัศนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔ ตาม
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔ รายละเอียดโครงการที่จัดทา จะมีการอบรมก่อน และออกเดินทางในวันที่ ๙ มีนาคม
ผมเห็นว่า จะเป็นการเร่งด่วนเกินไป และหากไปศึกษาดูงานก่อนแล้วค่อยเดินทางไป
ถวายสักการะพระบรมศพ ผมคิดว่าไม่สะดวก จึงขอเสนอให้ออกเดินทางตั้งแต่เวลา
๒๐.๐๐ น. แล้วเดินทางไปยังที่พักก่อนค่อยไปศึกษาดูงานครับ
ประธานสภา - (ไม่มีผู้ใดเสนออีก)
ผมขอมติที่ประชุมโดยสรุปดังนี้ ออกเดินทางคืนวันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. โดยมอบหมายให้สมาชิกสภาแต่ละหมู่บ้านคัดเลือกผู้ที่จะ
ร่วมเดินทาง รวมหมู่บ้านละ ๕ คน และส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ จานวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
นางรภัทภร โทนะพันธ์ ๔.๓ กิจกรรม “วันผู้สูงอายุ” ประจาปี พ.ศ.2560
ผอ.กองสวัสดิการสังคม ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เราได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
โดยมีกิจกรรมดังนี้
- ทาบุญตักบาตร
- อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
- สาธิตการทอเสื่อกก
- มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุ
งบประมาณของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท , อบต.บัวทอง
๑๕,๐๐๐ บาท และกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง ๒๔,๐๐๐ บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๐๐๐ บาท จึงเสนอเพื่อให้ที่ประชุมสภาพิจารณาว่า ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นี้ ควรจัดกิจกรรมอย่างไร รูปแบบไหน
ที่ประชุม -

มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ตามรูปแบบเดิม
ทั้งนี้ให้นาปรึกษาที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานอีกครั้ง

-ตรวจแล้ว
(๑) ลงชื่อ...............
(๒) ลงชื่อ...............
(๓) ลงชื่อ...............

นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ - เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเกิด เมืองสันเทียะ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๖ ผม
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ ขอขอบคุณนายก อบต.บัวทอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก และเดินท่อเมนแจกจ่ายมาถึงหมู่ที่ ๖ และ
หมู่ที่ ๑๓ ด้วย และขอบคุณนายก อบต.บัวทองที่ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่
ผู้ที่อุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์
นายก อบต. -

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวทอง จะเป็นผู้จ่ายเงินให้กับท่านเอง ณ ศาลากลางหมู่บ้าน
- เรื่องน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค ขอให้ท่านมาเขียนคาขอและเตรียมคนจ่ายน้าไว้ ๒
คน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของเรามีน้อย
- เรื่องโครงการตามรอยพ่อ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ขอให้ท่าน
เตรียมชุดสาหรับการเข้าถวายสักการะไว้ให้พร้อม

ประธาน

- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
(ลงชื่อ) ณัฏฐนันท์ เสียงวังเวง ผู้บันทึกการประชุม
(นางณัฏฐนันท์ เสียงวังเวง)
เจ้าหน้าทีง่ านสภา

(ลงชื่อ) ปิยะดา ธณเตชทัต ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางปิยะดา ธณเตชทัต)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง

