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

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
วันจันทร์ ที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ผู้มาประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

๑

นายปิยะ

เจียรัมย์

ประธานสภา

๒

นายประจวบ

ชอบใจ

รองประธานสภา

๓

นายสุธี

ใหญ่เลิศ

๔

นายจีระวัฒน์

๕

ชื่อ-สกุล
ปิยะ

เจียรัมย์

ประจวบ

ชอบใจ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑

สุธี

ใหญ่เลิศ

อิศรางกูล ณ อยุธยา

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒

จีระวัฒน์

อิศรางกูล ณ อยุธยา

นายช้อย

จากรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

ช้อย

จากรัมย์

๖

นายมาน

โกยรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

มาน

โกยรัมย์

๗

นางวราพร

เพลียสันเทียะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔

วราพร

เพลียสันเทียะ

๘

นายสุพัน

จารึกรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕

สุพัน

จารึกรัมย์

๙

นางสาวชุติกาญจน์

ทะเรืองรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕

ชุติกาญจน์

ทะเรืองรัมย์

๑๐ นายบุญเกิด

เมืองสันเทียะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖

บุญเกิด

เมืองสันเทียะ

๑๑ นายประทีป

ไกลกลางดอน

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖

ประทีป

ไกลกลางดอน

๑๒ นายทองสุข

อุปวงษา

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

ทองสุข

อุปวงษา

๑๓ นายถนอม

ท้าวพยุง

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

ถนอม

ท้าวพยุง

๑๔ นายบุญเรือง

ไชยสุข

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘

บุญเรือง

ไชยสุข

๑๕ นายทองคา

สงพระ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙

ทองคา

สงพระ

๑๖ นายกิตติกร

แกล้วกล้า

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙

กิตติกร

แกล้วกล้า

๑๗ นายบุญเลิศ

ศิลากุล

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐

บุญเลิศ

ศิลากุล

๑๘ นายประพร

วันทุมมา

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐

ประพร

วันทุมมา

๑๙ นายบุญเลิศ

ดาทอง

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒

บุญเลิศ

ดาทอง

๒๐ นายสมโชค

สืบสาย

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒

สมโชค

สืบสาย

๒๑ นายบุญมี

หอมเนย

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓

บุญมี

หอมเนย

๒๒ นายคาพอง

พันธ์ศรี

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓

คาพอง

พันธ์ศรี

๒๓ นายการ

เจิงรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔

การ

เจิงรัมย์

๒๔ นายทองพูน

ทัศนะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔

ทองพูน

ทัศนะ

๒๕ นายธงพล

จากรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕

ธงพล

จากรัมย์

๒๖ นางปิยะดา

ธณเตชทัต

เลขานุการสภา อบต.

ปิยะดา

ธณเตชทัต

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑ นายต่อน
๒ นางสาวสาเภา
๓ นายปลั่ง

ทินปราณี
เจียมรัมย์
เจียนรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕

-ลากิจ-ขาด-ขาด-

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

๑

นายชาตรี

ท้าวพยุง

๒

นายธนวัฒน์

จากธนรัมย์

๓

นางสาววิภาฤดี

๔

ตาแหน่ง
นายก อบต.บัวทอง

ชื่อ-สกุล
ชาตรี

ท้าวพยุง

รองนายก อบต.บัวทอง

ธนวัฒน์

จากรัมย์

จะรักษ์รัมย์

เลขานายก อบต.บัวทอง

วิภาฤดี

จะรักษ์รัมย์

นายสุวัฒน์

จิตตวิวัฒนา

รองปลัด อบต.บัวทอง

สุวัฒน์

จิตตวิวัฒนา

๕

นางนิ่มนวล

ปาปะเก

ผอ.กองคลัง

นิ่มนวล

ปาปะเก

๖

นายสมประสงค์

อามาตย์

ผอ.กองช่าง

สมประสงค์ อามาตย์

๗

นางเยาวนิตย์

ศรีกิตติพาณิช

๘

นางรภัทภร

โทนะพันธ์

๙

นางสาวดารารัตน์

ผอ.กองการศึกษาฯ

เยาวนิตย์

ศรีกิตติพาณิช

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

รภัทภร

โทนะพันธ์

ละว้า

หัวหน้าสานักปลัด

ดารารัตน์

ละว้า

๑๐ นายสุรสิทธิ์

อุปฮาด

นักทรัพยากรฯ(เจ้าหน้าที่สภา)

สุรสิทธิ์

อุปฮาด

๑๑ นางณัฏฐนันท์

เสียงวังเวง

นักทรัพยากรฯ(เจ้าหน้าที่สภา)

ณัฏฐนันท์

เสียงวังเวง

๑๒ นางบุษราภรณ์

เจิงรัมย์

พนักงานจ้างทั่วไป (เจ้าหน้าที่สภา)

บุษราภรณ์ เจิงรัมย์

๑๓ นายวันชัย

นครศรี

พนักงานจ้างทั่วไป (เจ้าหน้าที่สภา)

วันชัย

นครศรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
เลขานุการสภา

– เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองทุกท่าน การ
ประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย ที่ ๒ 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 การกาหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ
(๑) ประกาศเรื่อง การกาหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกาหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็น
วันสาคัญของชาติไทย ดังนี้
- เป็น “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
- เป็น “วันชาติ”
- เป็น “วันพ่อแห่งชาติ”
(๒) ให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันหยุดราชการ”
ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย
แรก ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
เมื่อวันที่
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ประธานสภา
- ตามที่งานสภาได้ส่งเอกสารการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง สมัยสามัญ
สมัยแรก เมื่อวันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ท่านได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนั้น
- มีท่านใดจะแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ (ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเห็น
เป็นอย่างอื่น)
- ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
ที่ประชุม

- ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขข้อความใด มี มติ รับรองรายงานการประชุม จานวน ๒๑
เสียง ,งดออกเสียง ๒ เสียง ,ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ เสียง ,มติไม่รับรอง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑
ญัตติขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
ประธานสภา - เชิญท่านนายกได้แถลงญัตติ
นายก อบต.

- เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง มีความประสงค์จะดาเนินงานเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาความจาเป็นเร่งด่วนและ
ความต้องการของประชาชน จึงจาเป็นต้องขอเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

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

นายก อบต. - ๑.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากบ้านนายยงยุทธ ลุนพงษ์ถึงบ้านนายสาน
บิลรัมย์) ใช้แรงงานเป็นหลัก บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๑๒ ตั้งไว้ ๖๓๙,๗๐๐.-บาท
รายละเอียด – งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ ตารางเมตร
- ป้ายโครงการ (ชนิดติดตั้งถาวร) จานวน ๑ ชุด
ผู้รับจ้างต้องดาเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด

หลักการ
เพื่อเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบัวทองในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในแนวทางการพัฒนาและการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน จานวน ๑ โครงการ
เหตุผล
เนื่องจากเป็นโครงการที่จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อสนองความต้องการของประชาชนแต่
ไม่ได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัว
ทอง จึงจาเป็นต้องบรรจุเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๒) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ตามระเบียบเพื่อรองรับการดาเนินงานต่อไป
ระเบียบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ วรรคท้าย สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง จึงเรียนเสนอเพื่อขอความเห็นชอบในการ
เพิ่มเติมโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บัวทอง ตามระเบียบต่อไป

ประธานสภา ที่ประชุม

ให้ที่ประชุมได้อภิปรายก่อนลงมติ
- (ไม่มีผู้ใดอภิปราย) มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐

– ๒๕๖๒)

จานวน ๒๒ เสียง ,งดออกเสียง ๒ เสียง ,ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ เสียง
ประธานสภา

นายก อบต.

๓.๒ ญัตติขอความเห็นชอบเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔)
- เชิญท่านนายกได้แถลงญัตติ
- เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง มีความจาเป็นต้องเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) เนื่องจากโครงการบางโครงการมีความซ้าซ้อนและ
ได้ใช้งบประมาณของหมู่บ้านดาเนินการไปแล้ว และมีโครงการที่จาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ทาให้มีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี สามารถนาไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

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

นายก อบต.

หลักการ
ขออนุมัติเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ((พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
รายละเอียดปรากฏในร่างเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เหตุผล
เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) มีโครงการพัฒนาบางโครงการมี
ความซ้าซ้อนและได้ใช้งบประมาณของหมู่บ้านดาเนินการไปแล้ว และมีโครงการที่จาเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตามความเดือดร้อนในแต่ละชุมชน หมู่บ้าน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ วรรคท้าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ไม่ให้ดาเนินการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง
ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง จึงเรียนเสนอเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)

ประธานสภา

- ให้ที่ประชุม ได้อภิปรายก่อนลงมติ

นายสุพัน จารึกรัมย์
- เรียนประธานสภา กระผมนายสุพัน จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ บริหารบ้านเมืองที่ดี ลาดับที่ ๔๔ โครงการวางท่อถมดินฝั่งทิศตะวันออก
ผมขอให้วาง
ท่อ ๒ จุดและแก้ไขให้โดยเร่งด่วน เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
สัญจรได้
นางสาวชุติกาญจน์ ทะเรืองรัมย์ - เรียนประธานสภา ดิฉันนางสาวชุติกาญจน์ ทะเรืองรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ดิฉันขอ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ แก้ไขโครงการลาดับที่ ๕๑ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากบ้านเลขที่ ๘๓ บ้าน

นางแว่นใจ ทะเรืองรัมย์ ถึงโคกเขา ขอแก้ไขเป็น โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจาก
บ้านเลขที่ ๘๓ นางแว่นใจ ทะเรืองรัมย์ ถึงบ้านผู้ช่วยคา และขอให้แก้ไขโดยเร่งด่วน
เนื่องจากถนนเป็นดินถม ฝนตกทาให้ถนนมีสภาพชื้นแฉะ ไม่สามารถสัญจรได้

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

นายธงพล จากรัมย์ - เรียนประธานสภา กระผมนายธงพล จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕ ผมได้เสนอ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายวีระ ชะรอยรัมย์ ระยะทางประมาณ ๔๐ เมตร แต่ไม่
ปรากฏในแผน ขอให้เพิ่มเติมให้ด้วย และรวมโครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
จากบ้านนายวีระ ชะรอยรัมย์ ถึงบ้านนายปลั่ง เจียนรัมย์ ไว้ด้วยกันเนื่องจากเป็นถนน
สายเดียวกัน
นายประพร วันทุมมา - เรียนประธานสภา กระผมนายประพร วันทุมมา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ โครงการ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านตะโกน้อยถึงสามแยกบ้านโคกเบง ขอเพิ่มท่อระบายน้า
๓ จุดๆละ ๖ ท่อน เนื่องจากท่อแตกหมดแล้ว
นายช้อย จากรัมย์ - เรียนประธานสภา กระผมนายช้อย จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ โครงการก่อสร้าง
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านสะยาไปบ้านตะเคียน ขอให้วัดระยะทางใหม่
นางวราพร เพลียสันเทียะ - เรียนประธานสภา ดิฉันนางวราพร เพลียสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ โครงการ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกหน้าบ้านนางบัวลอย ถึงแยกบ้านนางทัด
ทางไปบ้านรุนตะวันออก ดิฉันขอให้ดาเนินการซ่อมแซมเป็นการชั่วคราวโดยเทหิน
คลุกระยะทาง ๑๐๐ เมตรก่อน เนื่องจากถนนชารุดเสียหายจากน้าท่วมขัง
นายทองพูน ทัศนะ - เรียนประธานสภา กระผมนายทองพูน ทัศนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔ ผมขอปรับปรุง
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔ โครงการโดยให้ดาเนินการขยายเขตไฟฟ้าและประปาเป็นอันดับแรก
และแก้ไข
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุกฝั่งทิศตะวันตก เป็นฝั่งทิศตะวันออก
ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร ทาเป็นโครงการที่ ๒
นายบุญเรือง ไชยสุข - เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเรือง ไชยสุข สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ ขอให้เร่ง
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ ดาเนินการโครงการก่อสร้างถนนดินจากถนนลูกรังสายบ้านหนองเพชรถึงบ้านนาย
สมบูรณ์ เนื่องจากเป็นเส้นทางสัญจรของเกษตรกร มีสภาพเป็นหลุมลึกหลายจุด
นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ - เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเกิด เมืองสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ โครงการ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเหรียญ ถึงบ้านนางโสภา ได้ดาเนินการ
ไปแล้ว ด้วยงบประมาณจาก โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ
นายสุธี ใหญ่เลิศ - เรียนประธานสภา กระผมนายสุธี ใหญ่เลิศ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ โครงการของหมู่ที่ ๑
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ บ้านสวายสอ ผ่านการประชาคมหมู่บ้านแล้ว ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงครับ

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

นายทองสุข อุปวงษา - เรียนประธานสภา กระผมนายทองสุข อุปวงษา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ โครงการก่อสร้าง
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ ถนนดินผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนายทองสุข ถึงบ้านนางบุญเทียม ให้ตัดออก
เนื่องจากเป็นสายเดียวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นางสมศักดิ์ เจียนรัมย์ ถึงบ้านนางบุญเทียม มโนบาล
นายคาพอง พันธ์ศรี - เรียนประธานสภา กระผมนายคาพอง พันธ์ศรี สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ โครงการของ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๑๓ ตรวจสอบแล้ว ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงครับ
ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนออีก มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) จานวน ๒๑ เสียง ,งดออกเสียง ๒ เสียง ,ไม่อยู่ในที่ประชุม
๒ เสียง
ประธานสภา ๓.๓ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
- เชิญท่านนายกได้แถลงญัตติ
นายก อบต. เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง มีภารกิจและหน้าที่เกี่ยวกับด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม เพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งงบประมาณประจาปีไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาจาเป็นเร่งด่วนได้ องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองจึงประสงค์ขอใช้เงิน
สะสม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตาบล บัวทอง โดยได้ตรวจสอบงบ
การเงินและสถานะการคลังแล้ว ดังนี้
๑. จานวนเงินสะสมทั้งสิ้น ณ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ จานวน ๖,๒๑๕,๖๓๖.๑๗ บาท
๒. ทุนสารองเงินสะสม ณ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
จานวน ๗,๘๓๑,๗๓๔.๗๒
บาท
๓. กันไว้สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจาและกรณีฉุกเฉิน จานวน ๕,๐๒๐,๙๒๐.๐๐ บาท
๔. คงเหลือยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้ จานวน ๑,๐๗๕,๒๔๔.๖๔ บาท
หลักการ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี ๒๕๖๐ จานวน ๑,๐๑๓,๗๐๐ .-บาท สาหรับเป็น

๑.

ค่าใช้จ่ายตามโครงการขุดลอกแหล่งน้าและโครงการก่อสร้างถนน จานวน ๒ โครงการ รวมทั้งสิ้น
๑,๐๑๓,๗๐๐ .-บาท ดังนี้
โครงการขุดลอกสระผลิตน้าประปา บ้านหนองเพชร หมู่ที่ ๙ ตั้งไว้ ๓๗๔,๐๐๐.-บาท
รายละเอียด – งานขุดลอกสระประปา ขนาดปากสระกว้าง ๔๖ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร
ลึกเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๒๕๗ ลูกบาศก์เมตร
- ป้ายโครงการ(ชนิดติดตั้งถาวร) จานวน ๑ ป้าย
ผู้รับจ้างต้องดาเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด

เหตุผล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าในการอุปโภค บริโภคของประชาชน เนื่องจากสระน้า
ดังกล่าวมีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถเก็บกักเก็บน้าได้เพียงพอ สาหรับการผลิตน้าประปา

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

นายก อบต. - ๒.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางจากบ้านนายยงยุทธ ลุนพงษ์ ถึงบ้านนายสาน
บิลรัมย์) ใช้แรงงานเป็นหลัก บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๑๒ ตั้งไว้ ๖๓๙,๗๐๐.-บาท
รายละเอียด – งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ ตารางเมตร
- ป้ายโครงการ (ชนิดติดตั้งถาวร) จานวน ๑ ชุด
ผู้รับจ้างต้องดาเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด

เหตุผล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน ในการเดินทาง
และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร
เหตุผล
เนื่องจากเป็นความจาเป็นเร่งด่วน ต้องดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน แต่งบประมาณร่ายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณประจาปีและไม่มีงบประมาณจากส่วน
ใดเพียงพอที่พอจะโอนมาใช้จ่ายเพื่อการนี้ได้ จึงจาเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล บัวทอง
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ จนถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๘๙ ดังนั้น จึงเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มายังสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวทอง เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามนัยดังกล่าวได้

ประธานสภา

- ให้ที่ประชุมได้อภิปรายก่อนลงมติ

นายกิตติกร แกล้วกล้า - เรียนประธานสภา กระผมนายกิตติกร แกล้วกล้า สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ ผมขอขอบคุณ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ ท่านนายกที่เล็งเห็นความเดือดร้อนและความจาเป็นเร่งด่วนของประชาชน
นายธงพล จากรัมย์ - เรียนประธานสภา กระผมนายธงพล จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕ ท่านนายกที่เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองหมู่บ้าน

ผมขอขอบคุณ

นายสุพัน จารึกรัมย์ - เรียนประธานสภา กระผมนายสุพัน จารึกรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ผมขอขอบคุณ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ท่านนายกที่เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชน
นายบุญเลิศ ดาทอง - เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเลิศ ดาทอง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒ ผมขอขอบคุณ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒ ท่านนายกที่จัดทาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ที่ประชุม - (ไม่มีผู้ใดอภิปรายอีก) มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐ จานวน ๒๑ เสียง ,งดออกเสียง ๒ เสียง ,ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ เสียง
ประธานสภา

- สั่งพักการประชุมในเวลา ๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น.

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

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่นๆ
นางสาวดารารัตน์ ละว้า - ๔.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐
หัวหน้าสานักปลัด - หัวหน้าสานักปลัดชี้แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.๒๕๖๐
การประเมิน/ติดตามตนเอง
แบบที่ ๑ แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คาชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว
ประเด็นการประเมิน

มีการ
ดาเนินงาน

ไม่มีการ
ดาเนินงาน

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ



๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา



ส่วนที่ ๒ การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล



๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน



๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาท้องถิ่น



๑๐. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น



๑๑. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด



๑๒. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



๑๓. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น



๑๔. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา



๑๕. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด



๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา



๑๗. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์



๑๘. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์



๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่



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

นางสาวดารารัตน์ ละว้า -

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
- แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐- พ.ศ. ๒๕๖๒) ที่มีในแผนพัฒนาตาบลสามปีทั้งหมด

ยุทธศาสตร์/
แนวทางการ
พัฒนา

ปีที่ ๑ ๒๕๖๐
จานวน
งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

ปีที่ ๒ ๒๕๖๑

ปีที่ ๓ ๒๕๖๒

รวม ๓ ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

๑. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์

๓๓

๔,๒๘๕,๐๐๐

๓๓

๔,๒๘๕,๐๐๐

๓๓

๔,๒๘๕,๐๐๐

๙๙

๑๒,๔๐๘,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์
การสร้างสรรค์
สังคมคุณภาพ
และการเรียนรู้

๗๑

๖,๐๘๗,๕๐๐

๖๑

๗,๐๗๗,๕๐๐

๕๖

๕,๙๑๓,๗๐๐

๑๘๘

๑๙,๐๗๘,๗๐๐

๓. ยุทธศาสตร์
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สังคม
เกษตรอินทรีย์

๑๙

๕๙๐,๗๐๐

๑๔

๒๙๕,๑๕๐

๑๐

๒๖๐,๒๐๐

๔๓

๑,๑๔๖,๐๕๐

ยุทธศาสตร์/
แนวทางการ
พัฒนา

ปีที่ ๑ ๒๕๖๐
จานวน

งบประมาณ

ปีที่ ๒ ๒๕๖๑
จานวน
งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

ปีที่ ๓ ๒๕๖๒
จานวน
งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

โครงการ

(บาท)

๔. ยุทธศาสตร์
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

๔๓

๒,๒๑๒,๐๐๐

๒๑

๖,๖๔๐,๐๐๐

๑๘

๕. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

๘๐

๒๕๓,๒๘๗,๑๓๗

๗๘

๘๗,๔๐๔,๔๐๒

รวมทั้งสิ้น

๒๔๖

๒๖๖,๔๖๒,๓๓๗

๒๐๗

๑๐๕,๗๐๒,๐๕๒

รวม ๓ ปี
จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

๘๘๐,๐๐๐

๘๐

๙,๗๓๒,๐๐๐

๑๕๙

๗๔,๖๑๗,๒๗๘

๓๑๗

๔๑๕,๓๐๘,๘๑๗

๒๗๖

๘๕,๙๕๖,๑๗๘

๗๒๗

๔๕๗,๖๗๓,๕๖๗

-ตรวจแล้ว
(๑) ลงชื่อ..................
(๒) ลงชื่อ..................
(๓) ลงชื่อ..................
จานวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี ที่ดาเนินการ ประจาปี ๒๕๖๐ (ห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐)

-

ดาเนินโครงการจริง
ยุทธศาสตร์ที่

จานวน

ร้อยละ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว้

โครงการ/กิจกรรม

การใช้งบประมาณ
ใช้จ่ายจริง

ร้อยละ

๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๓๓

๑๔

๔๕.๑๖

๔,๒๘๕,๐๐๐

๒,๕๖๗,๒๔๙.๒๐

๒๙.๕๘

๒. ยุทธศาสตร์ การสร้างสรรค์
สังคมคุณภาพและการเรียนรู้

๗๑

๗

๒๒.๕๘

๖,๐๘๗,๕๐๐

๕,๓๐๒,๔๗๕

๖๑.๑๑

๓. ยุทธศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สังคมเกษตรอินทรีย์

๑๙

๕

๑๖.๑๓

๕๙๐,๗๐๐

๕๖,๕๒๕

๐.๖๖

๔. ยุทธศาสตร์การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

๔๓

๐

๐

๒,๒๑๒,๐๐๐

๐

๐

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

๘๐

๕

๑๖.๑๓

๒๕๓,๒๘๗,๑๓๗

๗๕๐,๕๐๐

๘.๖๕

๒๔๖

๓๑

๑๐๐

๒๖๖,๔๖๒,๓๓๗

๘,๖๗๖,๗๔๙

๑๐๐

รวม

๒. รายงานผลการดาเนินงาน รอบที่ ๑
 ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)
 ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)
 ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)
 ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี
๓. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี
๔. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
๕

. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๒. ยุทธศาสตร์ การสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและการเรียนรู้
๓. ยุทธศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมเกษตรอินทรีย์
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารบ้านเมืองที่ดี
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
รวม

งบปกติ (งบประจาปี)
จานวนเงิน
ร้อยละ
๒,๕๖๗,๒๔๙.๒๐
๕,๓๐๒,๔๗๕
๕๖,๕๒๕
๐
๗๕๐,๕๐๐
๘,๖๗๖,๗๔๙.๒๐

เงินสะสม
จานวนเงิน ร้อย
ละ
-

๒๙.๕๘
๖๑.๑๑
๐.๖๖
๐
๘.๖๕
๑๐๐

งบหน่วยงานอื่น
จานวนเงิน ร้อย
ละ
-

รวม
จานวนเงิน
๒,๕๖๗,๒๔๙.๒๐
๕,๓๐๒,๔๗๕
๕๖,๕๒๕
๐
๗๕๐,๕๐๐
๘,๖๗๖,๗๔๙.๒๐

ร้อยละ
๒๙.๕๘
๖๑.๑๑
๐.๖๖
๐
๘.๖๕
๑๐๐

สรุป
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
๒. ยุทธศาสตร์ การสร้างสรรค์
สังคมคุณภาพและการเรียนรู้
๓. ยุทธศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สังคมเกษตรอินทรีย์
๔. ยุทธศาสตร์การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
รวม

จานวนโครงการ
ที่เสร็จ

จานวนโครงการ
ที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
จานวน

ร้อยละ

จานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ

จานวนโครงการ
ทั้งหมด
จานวน

-

-

๓๓

๑๐๐

-

-

-

๗๑

๑๐๐

-

-

-

-

๑๙

๑๐๐

๒๐

-

-

-

-

๔๓

๑๐๐

๗๕

๓๔.๘๙

-

-

-

-

๘๐

๑๐๐

๒๑๕

๑๐๐

-

-

-

-

๒๔๖

๑๐๐

จานวน

ร้อย
ละ

จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม
ร้อย
ละ

จานวน

ร้อย
ละ

จานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จานวน

ร้อยละ

๑๔

๔๕.๑๖

-

-

๑๙

๘.๘๓

-

-

๗

๒๒.๕๘

-

-

๖๔

๒๙.๗๗

-

๕

๑๖.๑๓

-

-

๑๔

๖.๕๑

๐

๐

-

-

๔๓

๕

๑๖.๑๓

-

-

๓๑

๑๐๐

-

จานวน

ร้อย
ละ

-ตรวจแล้ว
(๑) ลงชื่อ..................
(๒) ลงชื่อ..................
(๓) ลงชื่อ..................
โครงการที่ได้ดาเนินการ
๓๑ โครงการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๐
๒๔๖
โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓๑ x ๑๐๐ = ๑๒.๖๐ %
๒๔๖
ส่วนที่ ๓ ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี ๒๕๖๐ ๙๘+(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙-เดือนมีนาคม ๒๕๖๐)
ผลการดาเนินงาน
โครงการ

งบประมาณ

ดาเนินการเสร็จ
แล้ว

อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

งบประมาณ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-



-

๖,๓๖๒,๔๐๐

๓,๖๕๒,๔๐๐

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ

-



-

๒,๗๒๖,๔๐๐

๑,๕๕๒,๘๐๐

สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

-



-

๗๒,๐๐๐

๔๑,๐๐๐

-

-

-

๙,๑๖๐,๘๐๐

๕,๒๔๖,๒๐๐

รวม

งบประมาณที่เบิกจ่าย

ที่ได้รับ

ส่วนที่ ๔
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑. จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจานวนมากในการดาเนิน
โครงการ
๒
. ได้รับงบประมาณล่าช้า
๓. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจานวนมากเกินไป ไม่สามารถดาเนินการได้ทุกโครงการ
ข้อเสนอแนะ
นาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอกรับการ
สนับสนุนงบประมาณต่อไป
๒. ควรดาเนินการซักซ้อมและทาความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
๓. ควรจัดทาแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจาเป็น
๔. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
๕. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดาเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว
ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๐
๑. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑.

จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ

ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๒. ยุทธศาสตร์ การสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและการเรียนรู้
๓. ยุทธศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมเกษตรอินทรีย์
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารบ้านเมืองที่ดี
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
รวม

ที่ปรากฏอยู่ในแผน

ที่ได้ปฏิบัติ

๓๓
๗๑
๑๙
๔๓
๘๐
๒๔๖

๑๔
๗
๕
๐
๕
๓๑

-ตรวจแล้ว
(๑) ลงชื่อ..................
(๒) ลงชื่อ..................
(๓) ลงชื่อ..................
๒. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่

ยุทธศาสตร์/โครงการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค์

งบประมาณ

จ่ายจริง

ที่มา

๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จานวน ๑๔ โครงการ ดังนี้ (ไม่ได้ดาเนินการ จานวน ๑๙ โครงการ)
๑.๑

โครงการจัดนิทรรศการผลงาน
นักเรียน

เด็ก ๓๐๐ คน ครู ๑๘ คน

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

งบประมาณประจาปี

๑.๒

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

เด็ก ๓๐๐ คน

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

งบประมาณประจาปี

๑.๓

โครงการเด็กรักชาติ รักท้องถิ่น

เด็กปฐมวัยจานวน ๓๐๐ คน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

งบประมาณประจาปี

๕๑๕,๕๐๐

๕๑๕,๑๐๐

งบประมาณประจาปี

๑.๔

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่า
การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บัวทอง

เด็กปฐมวัยจานวน ๓๐๐ คน

๑.๕

โครงการฝึกอบรมครู

ครูศพด.เด็กเล็ก อบต.บัวทอง

๕,๐๐๐

๒,๖๐๐

งบประมาณประจาปี

๑.๖

โครงการสดใสปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ

เด็กปฐมวัยจานวน ๓๐๐ คน

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

งบประมาณประจาปี

๕,๐๐๐

๒,๐๐๐

งบประมาณประจาปี

กิจกรรม "อนุบาลเกมส์"

๑. ปลูกฝังการเล่นกีฬา ๒.
พัฒนาทักษะด้านอารมณ์ สังคม

๑.๘

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

เด็กปฐมวัยจานวน ๓๐๐ คน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

งบประมาณประจาปี

๑.๙

ครอบครัวชุมชนสัมพันธ์

ผู้ปกครองจานวน ๒๘๐ คน

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

งบประมาณประจาปี

๑.๑๐

สายสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
เด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัย
จานวน ๒๘๐ คน

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

งบประมาณประจาปี

๑.๑๑

โครงการส่งเสริมพัฒนาการการ
เรียนรู้นอกสถานที่

เด็กปฐมวัย
จานวน ๘๐ คน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

งบประมาณประจาปี

เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่

๑,๖๘๐,๓๓๐

๗๕๗,๕๐๐

งบประมาณประจาปี

๑.๑๒

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหารกลางวันแก่เด็กเล็กศูนย์เด็ก
เล็กอนุบาลของศพด.อบต.บัวทอง

๑. เด็กอนุบาลศพด.อบต บัว
ทอง ๓๐๓ คน
๒.
โรงเรียนในเขตพื้นที่ ๔
โรงเรียน ๓๓๗ คน

๑,๒๒๖,๓๙๐

๕๗๓,๐๔๙.๒๐

งบประมาณประจาปี

๑.๑๓

ค่าอาหารเสริมนมเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาล ของศพด.อบต.บัวทอง
และโรงเรียนในเขตพื้นที่ ๔
โรงเรียน
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสาหรับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๔
โรงเรียน

เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตาบล
บัวทอง ๔ โรงเรียน จานวน
๓๓๗ คน

๑,๓๔๘,๐๐๐

๖๗๘,๐๐๐

งบประมาณประจาปี

๑.๑๔

๑.๗

รวม

๔,๘๑๙,๒๒๐

๒,๕๖๗,๒๔๙.๒๐

-ตรวจแล้ว
(๑) ลงชื่อ..................
(๒) ลงชื่อ..................
(๓) ลงชื่อ..................
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ การสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและการเรียนรู้
ที่

ยุทธศาสตร์/โครงการ

รายละเอียด/
วัตถุประสงค์

งบประมาณ

จ่ายจริง

ที่มา

๒. การสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและการเรียนรู้ จานวน ๗ โครงการ ดังนี้ (ไม่ได้ดาเนินการ จานวน ๖๔ โครงการ)
โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่สตรี
(ส่งเสริมฝึกอาชีพ)

เพื่อส่งเสริมให้ราษฏรมี
อาชีพเสริม

๑๐,๐๐๐

๗,๖๐๐

งบประมาณ
ประจาปี

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๓๓,๖๗๕

๓๓,๖๗๕

งบประมาณ
ประจาปี

โครงการจัดงานประเพณีเขาพนมรุ้ง

เพื่ออุดหนุนโครงการ
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

งบประมาณ
ประจาปี

เพื่อสารวจเยี่ยมเยียนกลุ่ม
ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้พิการตาบลบัวทอง

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒.๔

โครงการสารวจเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ

งบประมาณ
ประจาปี

๒.๕

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตาบลบัวทอง

๖,๓๖๒,๔๐๐

๓,๖๕๒,๔๐๐

เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการตาบลบัวทอง

๒,๗๒๖,๔๐๐

๑,๕๕๒,๘๐๐

เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ตาบลบัวทอง

๗๒,๐๐๐

๔๑,๐๐๐

เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ

๒.๑
๒.๒
๒.๓

๒.๖
๒.๗

รวม ๙,๒๑๙,๔๗๕ ๕,๓๐๒,๔๗๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมเกษตรอินทรีย์
ที่

ยุทธศาสตร์/โครงการ

รายละเอียด/
วัตถุประสงค์

งบประมาณ

จ่ายจริง

ที่มา

๓. การส่งเสริมปรัชญาเศรษกิจพอเพียงสู่สังคมเกษตรอินทรีย์ จานวน ๕ โครงการ ดังนี้ (ไม่ได้ดาเนินการ จานวน ๑๔ โครงการ)
๓.๑

โครงการสร้างความเข็มแข็งให้กลุ่มยุว
เกษตรกร

เพื่อส่งเสริมการเกษตรให้
เข็มแข็ง

๒๐๐๐

๓.๒

โครงการออกมารับซื้อขยะในทุก
หมู่บ้าน

เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับราษฏร

๑๒,๐๐๐

๓,๔๕๕ งบประมาณประจาปี

โครงการจุดรวบรวมขยะอันตราย

เพื่อให้หมู่บ้านมีจุด
รวบรวมขยะอันตราย

๓๓,๐๐๐

๒๙,๗๐๙ งบประมาณประจาปี

๓.๔

โครงการธนาคารขยะ

เพื่อให้มีกองทุนในหมู่บ้าน

๘,๐๐๐

๖,๓๙๕ งบประมาณประจาปี

๓.๕

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
บริหารจัดการขยะมูลฝอย

๑๕,๐๐๐

๑๔,๙๖๖ งบประมาณประจาปี

รวม

๗๐,๐๐๐

๕๖,๕๒๕

๓.๓

๒๐๐๐
งบประมาณประจาปี

-ตรวจแล้ว
(๑) ลงชื่อ..................
(๒) ลงชื่อ..................
(๓) ลงชื่อ..................
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารบ้านเมืองที่ดี
- ไม่มีโครงการที่ดาเนินการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ที่

ยุทธศาสตร์/โครงการ

รายละเอียด/
วัตถุประสงค์

งบประมาณ

จ่ายจริง

ที่มา

๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จานวน ๕ โครงการ ดังนี้ (ไม่ได้ดาเนินการ จานวน ๗๕ โครงการ)

๕.๑

โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก
สายทางเรียบคลองส่งน้าด้านทิศตะวันออก

๓๓๑,๔๐๐

๓๐๗,๐๐๐

งบประมาณประจาปี

๘๐,๘๐๐

๘๐,๕๐๐

งบประมาณประจาปี

๕.๒

โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก
(สายทางบ้านสวายสอ ถึงบ้านสุขสวัสดิ์)
โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก
(สายทางบ้านสวายสอ-บ้านตะโก-บ้านหนอง
มะค่า)

๑ แห่ง

๑๔๗,๐๐๐

๑๔๗,๐๐๐

งบประมาณประจาปี

๕.๓

๑ แห่ง

๖๗,๐๐๐

๖๗,๐๐๐

งบประมาณประจาปี

๕.๔

โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก
(สายทางบ้านตะเคียน-บ้านสะยา-บ้านรุน
ตะวันออก)

๕.๕

โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก
(สายทางบ้านเชิดชัย-บ้านตะโกน้อย)

๑ แห่ง

๑๔๙,๐๐๐

๑๔๙,๐๐๐

งบประมาณประจาปี

๗๗๕,๒๐๐

๗๕๐,๕๐๐

รวม

ที่ประชุม -

กว้าง ๔ เมตร ยาว
๖๙๐ เมตร หนา
๐.๑๐ เมตร หมู่ ๑๑
๑ แห่ง

รับทราบ

นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา - ๔.๒ รองปลัด อบต.บัวทองได้ชี้แจงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
รองปลัด อบต. บุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๖๐ แล้ว ส่งผลให้ท้องที่ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ควบคุมตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ที่ประชุม -

รับทราบ

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

นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา - ๔.๓ รองปลัด อบต.บัวทองได้ชี้แจงประกาศผู้อานวยการทางหลวงท้องถิ่น
รองปลัด อบต. (นายก อบต.) เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้าหนักบรรทุกหรือน้าหลักเพลาเกิน
กว่าที่ได้กาหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทาให้ทางหลวงเสียหาย เดินบน
ทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และมีผลบังคับ
ใช้แล้ว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้อานวยการทางหลวง
ท้องถิ่น โดยอนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศผู้อานวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มี
น้าหนัก น้าหนักบรรทุก หรือน้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กาหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้น
อาจทาให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบัวทอง
ข้อ ๒ ประกาศผู้อานวยการทางหลวงท้องถิ่นฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ประกาศผู้อานวยการทางหลวงท้องถิ่นฉบับนี้ไม่ใช้บังคับบนสะพานหรือถนนที่ติดตั้ง
ป้ายบังคับ “จากัดน้าหนัก” กาหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบรรดา กฎ ประกาศ และคาสั่งอื่นในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในประกาศฉบับ
นี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ และใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ ๕ ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้าหนัก น้าหนักบรรทุก หรือน้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้
กาหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทาให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขต
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ตามข้อกาหนด ดังนี้
หมวด ๑
ข้อกาหนดน้าหนัก น้าหนักบรรทุก
หรือน้าหนักลงเพลาของยานพาหนะที่ใช้เดิน
บนทางหลวงท้องถิน่ ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ส่วนที่ ๑
ยานพาหนะชนิดเดี่ยว
(SINGLE UNIT)
ข้อ ๖ ยานพาหนะที่มี ๒ เพลา ๔ ล้อ ยาง ๔ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒) ใช้ยางเดี่ยว
ต้องมีน้าหนักลงเพลาท้าย (เพลาที่ ๒) ไม่เกิน ๗,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้าหนักยานพาหนะรวม
น้าหนักบรรทุกไม่เกิน ๙,๕๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๗ ยานพาหนะที่มี ๒ เพลา ๔ ล้อ ยาง ๖ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒) ใช้ยางคู่
(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใช้สาหรับขนส่งผู้โดยสาร ต้องมีน้าหนักลงเพลาท้าย (เพลาที่ ๒) ไม่เกิน
๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยานพาหนะชนิดอื่นๆ ต้องมีน้าหนักลงเพลาท้าย (เพลาที่ ๒) ไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม หรือ
น้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๘ ยานพาหนะที่มี ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๖ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓)
เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางเดี่ยว

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

นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา - (๑) ยานพาหนะประเภทที่ใช้สาหรับขนส่งผู้โดยสาร ต้องมีน้าหนักลงเพลาคู่ท้าย (เพลาที่ ๒
รองปลัด อบต. และ
เพลาที่ ๓) ไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยานพาหนะชนิดอื่นๆ ต้องมีน้าหนักลงเพลาคู่ท้าย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓) ไม่เกิน
๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๙ ยานพาหนะที่มี ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๘ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒และ เพลาที่ ๓)
เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) เพลาคู่ท้ายเพลาใดเพลาหนึ่งใช้ยางเดียวอีกเพลาหนึ่งใช้ยางคู่
(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใช้สาหรับขนส่งผู้โดยสาร ต้องมีน้าหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน ๑๖,๕๐๐
กิโลกรัม
(๒) ยานพาหนะชนิดอื่นๆ ต้องมีน้าหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน ๑๖,๕๐๐ กิโลกรัม หรือน้าหนัก
ยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๑,๕๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๐ ยานพาหนะที่มี ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๑๐ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่
๓) เป็นเพลาคู่
(TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ต้องมีน้าหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือน้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๑ ยานพาหนะที่มี ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๘ เส้น ชนิดเพลาหน้า (เพลาที่ ๑ และ เพลาที่
๒) เป็นเพลาเลี้ยวใช้ยางเดี่ยว และเพลาท้าย (เพลาที่ ๓) ใช้ยางคู่
(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใช้สาหรับขนส่งผู้โดยสาร ต้องมีน้าหนักลงเพลาท้าย (เพลาที่ ๓) ไม่
เกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยานพาหนะชนิดอื่นๆ ต้องมีน้าหนักลงเพลาท้าย (เพลาที่ ๓) ไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม หรือ
น้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๑,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๒ ยานพาหนะที่มี ๔ เพลา ๘ ล้อ ยาง ๘ เส้น ชนิดเพลาหน้า (เพลาที่ ๑ และเพลาที่
๒) เป็นเพลาเลี้ยว และเพลาท้าย (เพลาที่ ๓ และเพลาที่ ๔) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้
ยางเดี่ยวต้องมีน้าหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้าหนักยานพาหนะรวม
น้าหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๓,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๓ ยานพาหนะที่มี ๔ เพลา ๘ ล้อ ยาง ๑๒ เส้น ชนิดเพลาหน้า (เพลาที่ ๑ และ
เพลาที่ ๒) เป็นเพลาเลี้ยวใช้ยางเดียว และเพลาท้าย (เพลาที่ ๓ และเพลาที่ ๔) เป็นเพลาคู่
(TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ต้องมีน้าหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้าหนัก
ยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุกไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม
ส่วนที่ ๒
ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง
(SEMI – TRAILER)
ข้อ ๑๔ ตัวรถลากจูงเมื่อประกอบกับตัวรถกึ่งพ่วง (SEMI – TRAILER) แล้วต้องมีน้าหนักลง
เพลา หรือน้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุกไม่เกินกว่าที่กาหนดไว้ สาหรับยานพาหนะแต่
ละประเภทในข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓
ตัวรถกึ่งพ่วงต้องมีน้าหนักลงเพลา ดังนี้
(๑) ชนิดเพลาเดี่ยวใช้ยางเดี่ยว น้าหนักลงเพลาไม่เกิน ๗,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ชนิดเพลาเดี่ยวใช้ยางคู่ น้าหนักลงเพลาไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๓) ชนิดเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยาวเดี่ยว น้าหนักลงเพลารวมไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม
(๔) ชนิดเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ น้าหนักลงเพลารวมไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม

-ตรวจแล้ว
(๑) ลงชื่อ..................
(๒) ลงชื่อ..................
(๓) ลงชื่อ..................
นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา
รองปลัด อบต.

- (๕)ชนิดสามเพลา (TRIDEM AXLE) ใช้ยางคู่ น้าหนักลงเพลารวมไม่เกิน ๒๕,๕๐๐ กิโลกรัม
และ ระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) กับศูนย์กลางของเพลาที่ ๑ ของตัวรถกึ่งพ่วงต้องไม่
น้อยกว่า ๘ เมตร
ข้อ ๑๕ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI – TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูง
มี ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๑๐ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่๓) เป็นเพลาคู่ (TANDEM
AXLE) ใช้ยางคู่และตัวรถกึ่งพ่วงเป็นชนิดสามเพลา (TRIDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ตัวรถลากจูงและ
รถกึ่งพ่วงต้องมีน้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุกดังนี้
(๑) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) ตั้งแต่ ๔.๕ เมตรขึ้น
ไปแต่ไม่ถึง ๖ เมตร ต้องมีน้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุกไม่เกิน ๔๕,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพ่วงที่มีระยะระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) ตั้งแต่ ๖ เมตรขึ้นไปแต่
ไม่ถึง ๗ เมตร ต้องมีน้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุกไม่เกิน ๔๗,๐๐๐ กิโลกรัม
(๓) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง
(KING PIN) ตั้งแต่ ๗ เมตรขึ้น
ไปแต่ไม่ถึง ๘ เมตร ต้องมีน้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุกไม่เกิน ๔๙,๐๐๐ กิโลกรัม
(๓) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) ตั้งแต่ ๘
เมตรขึ้นไปต้องมีน้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๖ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI – TRAILER) ประเภทตัวรถลาก
จูงมี ๔ เพลา ๘ ล้อ ยาง ๑๒ เส้น ชนิดเพลาหน้า (เพลาที่ ๑ และเพลาที่๒) เป็นเพลาเลี้ยวใช้
ยางเดี่ยวและเพลาท้าย (เพลาที่๓ และเพลาที่ ๔) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ตัวรถ
กึ่งพ่วงเป็นชนิดสามเพลา (TRIDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ตัวรถลากจูงและรถกึ่งพ่วงต้องมีน้าหนัก
ยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุก ไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ส่วนที่ ๓
ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER)
ข้อ ๑๗ ตัวรถลากจูงต้องมีน้าหนักลงเพลาหรือน้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุกไม่เกิน
กว่าที่กาหนดไว้ สาหรับยานพาหนะแต่ละประเภทในข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ
๑๒ และ ข้อ๑๓ ตัวรถพ่วงต้องมีน้าหนักลงเพลาดังนี้
(๑) ชนิดเพลาหน้าและเพลาท้ายเป็นเพลาเดี่ยวใช้ยางเดี่ยว น้าหนักลงเพลาไม่เกินเพลาละ ๗,๐๐๐
กิโลกรัม
(๒) ชนิดเพลาหน้าและเพลาท้ายเป็นเพลาเดี่ยวใช้ยางคู่ น้าหนักลงเพลาไม่เกินเพลาละ
๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม และระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเพลาหน้ากับศูนย์กลางเพลาหลัง ต้องไม่น้อย
กว่า ๔.๓๐ เมตร
ตัวรถลากจูงและตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง (๒) ต้องมีน้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนัก
บรรทุกไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๘ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง
(FULL TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูงมี ๓
เพลา ๖ ล้อ ยาง ๑๐ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE)
ใช้ยางคู่และตัวรถพ่วงมี ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๑๒ เส้น ชนิดเพลาหน้าใช้ยางคู่ เพลาท้าย (เพลาที่ ๒
และเพลาที่ ๓) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ตัวรถลากจูงต้องมีน้าหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่
เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือมีน้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตัว
รถพ่วงต้องมีน้าหนักลงเพลาหน้าไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือมีน้าหนัก

-ตรวจแล้ว
(๑) ลงชื่อ..................
(๒) ลงชื่อ..................
(๓) ลงชื่อ..................
นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา
รองปลัด อบต.

ที่ประชุม -

-ลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพ่วงเมื่อนามาต่อพ่วงกับตัวรถลากจูงต้องมี
ระยะห่างระหว่างกึ่งกลางเพลาคู่ท้ายของรถลากจูงถึงกึ่งกลางเพลาคู่ท้ายของรถพ่วงไม่น้อยกว่า
๙.๗๕ เมตร ตัวรถลากจูง และตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่งต้องมีน้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนัก
บรรทุกไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๙ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูง มี ๔
เพลา ๘ ล้อ ยาง ๑๒ เส้น ชนิดเพลาหน้า (เพลาที่ ๑ และเพลาที๒่ ) เป็นเพลาเลี้ยวใช้ยางเดี่ยว
และเพลาท้าย (เพลาที่ ๓ และเพลาที่ ๔) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ และตัวรถพ่วงมี
๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๑๒ เส้น ชนิดเพลาหน้าใช้ยางคู่ เพลาท้าย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓) เป็นเพลา
คู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ตัวรถลากจูงต้องมีน้าหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือมีน้าหนักยานพาหนะรวม น้าหนักบรรทุกไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพ่วงต้องมีน้าหนัก
ลงเพลาหน้าไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมหรือมีน้าหนักลงเพลาคู่ท้าย ไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถ
พ่วงเมื่อนามาต่อพ่วงกับตัวรถลากจูงต้องมีระยะห่างระหว่างกึ่งกลางเพลาคู่ท้ายของรถลากจูงถึง
กึ่งกลางเพลาคู่ท้ายของรถพ่วงไม่น้อยกว่า ๙.๗๕ เมตร ตัวรถลากจูง และตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง
ต้องมีน้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุกไม่เกิน๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม ให้ตัวรถลากจูงและตัวรถ
พ่วงตามวรรคหนึ่ง เมื่อเดินบนสะพานต้องเว้นระยะห่างจากรถพ่วง (FULL TRAILER) ที่เดินรถอยู่
ข้างหน้าไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร
ข้อ ๒๐ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและตัวรถพ่วง (FULL TRAILER) ต้องประกอบด้วย รถ
ลากจูง ๑ คัน และตัวรถพ่วง ๑ คันเท่านั้น จะพ่วงยานพาหนะอื่นใดอีกไม่ได้
หมวด ๒
ข้อกาหนดอื่น
ข้อ ๒๑ ห้ามมิให้ยานพาหนะดังต่อไปนี้เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
(๑) ยานพาหนะที่มีลักษณะของเพลา หรือล้อ หรือยาง แตกต่างจากที่กาหนดไว้ในหมวด ๑
(๒) ยานพาหนะที่ขนส่งสิ่งของจานวนหนึ่งหน่วยต่อเที่ยว ซึ่งโดยสภาพของสิ่งนั้น ไม่อาจแยกจาก
กันได้ เว้นแต่จะทาลายหรือทาให้เปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพ เช่นเครื่องจักรหนัก ชิ้นส่วน
โครงสร้างคอนกรีต หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยเป็นการขนส่งเฉพาะกาลและยานพาหนะนั้น
มีน้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุก หรือน้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่กาหนดไว้ในหมวด ๑
(๓) ยานพาหนะที่ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องกล และมีน้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุก หรือ
น้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่กาหนไว้ในหมวด ๑
(๔) ยานพาหนะที่โดยสภาพมีลักษณะเป็นเครื่องจักร เครื่องกล เช่น รถขุด รถตัก และมีน้าหนัก
ยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุก หรือน้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่กาหนดไว้ในหมวด ๑
(๕) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วงที่ประกอบด้วยรถกึ่งพ่วงมากกว่า ๑ คันขึ้นไป
ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ในการอนุญาตผู้อานวยการทางหลวงท้องถิ่นในเขตความ
รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง มีอานาจกาหนดเงื่อนไขและมาตรการที่จาเป็นเพื่อ
รักษาทางหลวง

รับทราบ

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

นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา - ๔.๔ รองปลัด อบต.ได้ชี้แจง เรื่อง การขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
รองปลัด อบต.
ขั้นตอนการดาเนินการขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
กรณีทบวงการเมืองขอใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการ
ผู้ขอยื่นคาขอ พร้อมหลักฐาน
ต่อนายอาเภอหรือปลัดอาเภอฯ ท้องที่ที่รัฐมนตรียังไม่ประกาศยกเลิกคาขอฯ
ส่วนในท้องที่อื่นต่อพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา

นายอาเภอหรือปลัดอาเภอฯ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือ
ผู้ได้รับมอบหมายไปรังวัดและชันสูตรสอบสวนในที่ดิน
รวบรวมเอกสารรายงานและจัดทาประกาศให้นายอาเภอ หรือ จพด./จพด.สาขา ลงนาม

ระหว่างประกาศ หากมีการคัดค้าน
ให้นายอาเภอ หรือ จพด./จพด.สาขา สอบสวน
พิจารณา

ประกาศ ๓๐ วัน หากไม่มีการคัดค้าน
ให้ส่งเรื่องพร้อมความเห็นให้จังหวัด
พิจารณา

จังหวัดประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเช่น ป่าไม้ ทรัพยากรธรณี อปท. ศิลปากรพื้นที่ ราษฎรในพื้นที่ และส่วน
ราชการอื่นที่เห็นสมควร โดยดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามมาตรา
๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓
คณะกรรมการประจาจังหวัดตามมาตรา ๙ พิจารณาให้ความเห็น

กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์
จังหวัดส่งเรื่องราว พร้อมความเห็นให้กรมที่ดิน

เสนอกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ

เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ

แจ้งจังหวัด

ออกใบอนุญาต

ออกใบอนุญาต

แจ้งผู้ขอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

จังหวัดแจ้งผู้ขอชาระค่าตอบแทน
และมารับใบอนุญาต

อปท. เรียกเก็บค่าตอบแทน
ผู้ขอชาระค่าตอบแทนและรับใบอนุญาต

แจ้งอปท. เรียกเก็บค่าตอบแทน

ที่ประชุม

กรณีที่รกร้างว่างเปล่า
เมื่อได้รับความเห็นจากหน่วยงานต่างสรุๆป
เรื่องราวพร้อมความเห็น

- รับทราบ

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

นางสาวดารารัตน์ ละว้า - ๔.๕ หัวหน้าสานักปลัดได้ชี้แจง โครงการจังหวัดสะอาด กาหนดออกตรวจประเมิน
หัวหน้าสานักปลัด หมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนทุกหมู่บ้านภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๐
- เรียนประธานสภา ดิฉันนางสาวดารารัตน์ ละว้า ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด ขอให้
ด้วยคณะทางานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับอาเภอ
รับผิดชอบดาเนินการจัดประกวดคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาดในระดับตาบลให้
แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา/ตัวชี้วัดตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ”
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐)
ที่ประชุม - รับทราบ
นางรภัทภร โทนะพันธ์ - ๔.๖ ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคมได้ชี้แจง การดาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ดิฉันนางรภัทภร
โทนะพันธ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม ขอชี้แจงกาหนดการฝึกอบรม
โครงการดังนี้

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

นางรภัทภร โทนะพันธ์
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

-

-

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

นางรภัทภร โทนะพันธ์

-

ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

ที่ประชุม

– รับทราบ

นางรภัทภร โทนะพันธ์ - ๔.๗ ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคมได้ชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม “โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่สตรี (การทาดอกไม้จันทน์และพวงหรีด)
- เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ดิฉันนางรภัทภร
โทนะพันธ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม ขอชี้แจงกาหนดการฝึกอบรม
โครงการดังนี้

ที่ประชุม -

รับทราบ

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

นางสาวปรียานุช พัฒนชัย - ๔.๘ นักจัดการงานทั่วไป ได้ชี้แจงโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
นักจัดการงานทั่วไป ประจาปี ๒๕๖๐

-

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เพื่อดาเนินโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจาปี ๒๕๖๐ จานวน ๑๓๙,๐๐๐ บาท โดย
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดาเนินการจัดซื้อทรายกาจัดลูกน้ายุงลายเพื่อกาจัด
และตัดวงจรชีวิตของยุง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภาทุกท่านนาทรายกาจัด
ลูกน้าไปให้ อสม.หมู่บ้านของท่านดาเนินการต่อไป กิจกรรมอื่นๆในโครงการจะ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

ที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานสภา - ๔.๙

ผมขอหารือกับสมาชิกสภาทุกท่านเรื่อง การประชุมประจาเดือนของสมาชิกสภา
เช่นเดียวกับพนักงานส่วนตาบล โดยกาหนดทุกวันที่ ๕ ของเดือน หากตรงกับ
วันหยุดราชการให้เลื่อนเป็นวันทาการถัดไป

นายทองพูน ทัศนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔

ผมขอเสนอเป็นช่วงเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ประธานสภา - ขอมติเห็นชอบการประชุมประจาเดือนของสมาชิกสภา ทุกวันที่ ๕ ของเดือน เวลา
๑๓.๐๐ น.
ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จานวน ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่อยู่ในที่
ประชุม ๔ เสียง

นายกิตติกร แกล้วกล้า - ๔.๑๐ เรียนประธานสภา กระผมนายกิตติกร แกล้วกล้า สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ ผมขอ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ เพิ่มเติมให้วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ เซนติเมตร จานวน ๖ ท่อน
ถนนบ้าน
หนองมะค่าที่ปรับปรุงบริเวณสระน้าของนายเสงี่ยม เพื่อป้องกันน้าล้นสระและท่วมถนน
ที่ใช้สัญจร
นายสุพัน จารึกรัมย์ - ๔.๑๑
เรียนประธานสภา กระผมนายสุพัน จารึกรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ผมขอเสนอ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ให้มีการติดตั้งป้ายบอกทางในตาบลบัวทอง
และควบคุมการติดตั้งป้ายโฆษณาต่างๆที่
บดบังทัศนะวิสัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะ หรือติดตั้งกระจกโค้งจราจรตามทางแยก
สาคัญเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

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

นายก อบต. -

๔.๑๒ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ผมขอชี้แจง
เพิ่มเติมในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่ได้ดาเนินการไปแล้ว จากตัวเลขที่เจ้าหน้าที่ได้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือน
มีนาคม ๒๕๖๐ รายจ่ายส่วนใหญ่เป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ ซึ่งรายจ่ายในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ดาเนินการไปแล้วเพียง ๕
โครงการ ทั้งนี้ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อยกว่าที่คาดการณ์ จึงจาเป็นต้อง
นาเงินสะสมมาดาเนินโครงการที่พิจารณาแล้วว่า มีความจาเป็นต้องแก้ไขปัญหาอย่าง
เร่งด่วน ซึ่งผมได้ลงพื้นที่ไปสารวจสระน้าเพื่อใช้ในการผลิตน้าประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง
เพชรแล้ว พบว่ามีสภาพตื้นเขิน น้าขุ่นมาก และประปาหมู่บ้านที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จแต่ไม่มี
น้าเพื่อการผลิตให้ประชาชนได้ จึงต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้ก่อน
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ที่สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ ขอมานั้น
มีในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐ แล้ว หากงบประมาณเพียงพอจะดาเนินการทันที
โครงการตามข้อบัญญัติที่ยังไม่ ดาเนินการมีเพียงโครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ ๖
และ ๗ เท่านั้น
- เรื่องการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ บริเวณหน้าตลาดกลาง ผู้ใดมีความ
ประสงค์สามารถติดต่อได้ที่ปลัด อบต. และขอให้ดูแลเรื่องความสะอาดให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยด้วย

ประธาน

- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ปรียานุช พัฒนชัย ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวปรียานุช พัฒนชัย)
เจ้าหน้าทีง่ านสภา

(ลงชื่อ) ปิยะดา ธณเตชทัต ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางปิยะดา ธณเตชทัต)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง

