ระเบียบวาระการประชุม
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 3/2560
วันจันทร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕60
ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
********************************
ผู้เข้าประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ - สกุล
นางปิยะดา
ธณเตชทัต
นายสุวัฒน์
จิตตวิวัฒนา
นายสมประสงค์
อามาตย์
นางนิ่มนวล
ปาปะเก
นางเยาวนิตย์
ศรีกิตติพาณิช
นางรภัทภร
โทนะพันธ์
นางสาวดารารัตน์
ละว้า
นายชัยศิลป์
อินทร์โท่โล่
นายสุรสิทธิ์
อุปฮาด
นางสาวเบญจนุ
ศรีประทุม
นายมาโนชน์
เจียนรัมย์
นางสาวปรียานุช
พัฒนชัย
นางสาวนภาวดี
สีลาเนา
นางสาวสุมาลี
บุญเรืองเศษ
นางสาวจิรากาญจน์ อามาตย์
นางอุบล
ดียิ่ง
นางณัฏฐนันท์
เสียงวังเวง
นางสาวสุธาทิพย์
คงกะพี้
นางสาวพดาวรรณ เจียรัมย์
นางสาววันดี
เจริญใหญ่
นางสาวน้าผึ้ง
ขยันชุมนุม
นางสาวรุ่งแสง
เสาเกลียว
นางบุษราภรณ์
เจิงรัมย์
นายวันชัย
นครศรี

ตาแหน่ง
ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
ผอ.กองช่าง
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองการศึกษาฯ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสานักปลัด
นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักพัฒนาชุมชน
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
ครู คศ.1

ปิยะดา
สุวัฒน์
สมประสงค์
นิ่มนวล
เยาวนิตย์
รภัทภร
ดารารัตน์
ชัยศิลป์
สุรสิทธิ์
เบญจนุ
มาโนชน์
ปรียานุช
นภาวดี
สุมาลี
จิรากาญจน์
จนท.การเงินและบัญชี (ลจ.ประจา) อุบล
นักทรัพยากรบุคคล (ลจ.ประจา) ณัฏฐนันท์
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
สุธาทิพย์
ผช.นักวิชาการศึกษา
พดาวรรณ
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
วันดี
ผช.นักพัฒนาชุมชน
น้าผึ้ง
ผู้ดูแลเด็ก
รุ่งแสง
พนักงานจ้างทั่วไป
บุษราภรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป
วันชัย
/ผู้ไม่มาประชุม...

ลายมือชื่อ
ธณเตชทัต
จิตตวิวัฒนา
อามาตย์
ปาปะเก
ศรีกิตติพาณิช
โทนะพันธ์
ละว้า
อินทร์โท่โล่
อุปฮาด
ศรีประทุม
เจียนรัมย์
พัฒนชัย
สีลาเนา
บุญเรืองเศษ
อามาตย์
ดียิ่ง
เสียงวังเวง
คงกะพี้
เจียรัมย์
เจริญใหญ่
ขยันชุมนุม
เสาเกลียว
เจิงรัมย์
นครศรี

-2ผู้ไม่มาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ - สกุล
นายชาตรี
ท้าวพยุง
นายสมนึก
สารทพลกรัง
นายธนวัฒน์
จากธนรัมย์
นายสุรินทร์
ทินนะรัมย์
นายถวิล
นันทะพันธ์
นางสุนันทินี
ศรีวุฒิทรัพย์
นางกมลลักษณ์
บุญสะอาด
นางประพรรณ
เหลืออ่อน
นางสาวบุษสดา
วันทุมมา
นางอุษา
จิตรัมย์
นางสาวจันทร์เพ็ญ ดวงนิล
นายสุเมธ
ปลื้มกมล
นายโกเมช
ชัยสุวรรณ์
นายพรเทพ
จันทสังข์
นายธีระเดช
ธนากีรตินันท์
นายธนาวงค์
มากกว่าวง
นางสาววิรวรรณ
อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวศิริวรรณ
ชวาลวิวัฒน์
นางสาวนพัชฌา
จากรัมย์
นางปภัสสร
ธนากีรตินันท์
นางสาวอริสา
นบขุนทด
นางสาวปัทมา
สินชัยศรี
นางปรียา
สินชัยศรี
นายสมชาย
เจิงรัมย์
นายบุญชื่น
การรัมย์
นายโฉลม
ผลแก้ว
นายสาราญ
คาบุญ
นายบาล
จัดรัมย์

ตาแหน่ง
นายก อบต.บัวทอง
ที่ปรึกษานายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
นายช่างโยธา
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก
ผช.จพง.ปูองกันฯ
พนักขับรถยนต์ส่วนกลาง
ผู้ช่วยช่างไฟฟูา
พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนง.ขับรถยนต์ 1669
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

หมายเหตุ
-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ได้ทาหน้าที่ประธานเปิดการประชุม
และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
/ระเบียบวาระ...

-3ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน 1.1

การจัดงานฉลองสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร “พระเทพปริยัตยาจารย์”
(สุพจน์ โชติญาโณ,ป.ธ.5, ตร.) เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัดกลาง
พระอารามหลวง ณ วัดดกลางพระอารามหลวง อาเภอเมืองบุรรี ัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ 18
– 19 มิถุนายน 2560

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

1.2

เรื่อง สรุปข้อสั่งการของสานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(สลธ.คสช.)
(1) การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอให้ส่วนราชการสนับสนุนการดาเนินงาน
ชองรัฐบาลตามหมายกาหนดดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสมพระเกียรติ
(2) การสนับสนุนกระบวนการสร้างความปรองดอง ปัจจุบันในขั้นตอนการประชุม
กลุ่มย่อยทั้งในระดับส่วนกลาง (วันที่ 26 เมษายน 2560) และส่วนภูมิภาค
(ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2560) โดยแบ่งการดาเนินการเป็น 4 ภาค
ภาคละ 3 จังหวัด รวมจานวน 12 ครั้ง จากนั้นจะนาผลประชุมมาจัดทาร่าง
สัญญาประชาคมต่อไป ให้ทุกส่วนให้การสนับสนุนเพื่อให้ปัญหาความขัดแย้ง
ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรมและเป็นผลดีต่อทุกฝุาย
(3) การแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ขอให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้าทั่วประเทศไทย โดย
มุ่งเน้นให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น ในปัจจุบันมี
การจัดกิจกรรม “1 คน 1 กอ ผักตบชวา” และดาเนินโครงการ “ชุมชน
ริมน้า รักษ์น้า อาสากาจัดผักตบชวา” ขอให้มีการร่วมกันทาให้เห็นผลเป็น
รูปธรรมในทุกพื้นที่
(4) การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นการประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ประสบปัญหาและมี
แนวโน้มจะออกมาเคลื่อนไหว และใช้กลไกของศูนย์ดารงธรรมในการแก้ไข
ปัญหา ปูองกัน และเข้ามาชุมนุมในส่วนกลางโดยให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน 1.3

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบการอานวยความ
ยุติธรรมในศาลแรงงาน (รับฟ้องเคลื่อนที่) ด้วยศาลแรงงานภาค 3 ได้จัดทา
โครงการพัฒนาระบบอานวยความยุตธิ รรมในศาลแรงงาน (รับฟูองเคลื่อนที)่
โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ อานวยความความยุตธิ รรมให้กับประชาชนทีม่ ีข้อพิพาท
ด้านแรงงานทีอ่ ยู่ในเขตอานาจของศาลแรงงานภาค 3 ให้ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัด และเท่าเทียมกันในทุกพืน้ ที่ จึงได้จัดนิตกิ ร และเจ้าหน้าที่
/ออกมาบริการ...

-4ออกมาบริการให้คาปรึกษาแก่ประชาชนทีม่ ีปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงาน และ
รับฟูองคดีแรงงาน ณ ศาลจังหวัดบุรรี ัมย์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
เวลา 08.30 - 16.30 น. ศาลแรงงานภาค 3 จึงขอความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว เพือ่ ให้ประชาชนในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบของท่าน
ได้รับทราบ และเข้ารับบริการตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวข้างต้นโดยไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ย
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน
1.4 เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในการจัดงานรื่นเริง
หรือ
งานเทศกาลสาคัญ เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ระหว่าง
วันที่ 11-17 เมษายน 2560 ศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนน (สปภ.) ได้
สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 3,690 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 390 ราย พบว่า
สาเหตุทีท่ าให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ดื่มสุราเมาแล้วขับ และเกิดเหตุทะเลาะวิวาท
มีการใช้อาวุธทาร้ายกันในบริเวณพืน้ ทีจ่ ัดงาน จึงปรากฏเป็นข่าวทางสื่อออนไลน์
ต่างๆ ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพือ่ สร้างความ
ปลอดภัยสาธารณะให้เกิดขึน้ ในสังคมไทย ในการรณรงค์ปูองกันเพือ่ ลดอุบัติเหตุ
จากการดืม่ สุราเมาแล้วขับ ตลอดจนการทะเลาะวิวาทก่อเหตุรนุ แรงในการจัดงาน
รืน่ เริงต่างๆ เช่น งานแต่ง งานมหรสพ งานเฉลิมฉลองในเทศกาลสาคัญ ให้เป็นไป
อย่างต่อเนือ่ งกัน จึงขอความร่วมมือท่านรณรงค์ เชิญชวนประชาสัมพันธ์ สร้าง
จิตสานึก สร้างวินยั ให้ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เพือ่ ลดปัญหาการทะเลาะวาท การก่อเหตุรนุ แรง และพฤติกรรมทีไ่ ม่
เหมาะสม โดยให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยใน
บริเวณพืน้ ทีจ่ ัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
(1) มาตรการควบคุมการขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การห้ามขาย
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในเวลาอืน่ ตัง้ แต่เวลา 11.00-14.00 น. และตั้งแต่เวลา
17.00-24.00 น. ยกเว้นเป็นการขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ หรือ
การขายในสถานบริการให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานบริการ การห้ามขาย
แก่บุคคลซึ่งอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และบุคคลที่มีลักษณะอาการมึนเมาจน
ครองสติไม่ได้ การห้ามขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์บนทาง การห้ามบริโภคเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่ หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถ หรือบนรถ ตลอดจน
การห้ามเร่ขาย การห้ามขาย ในลักษณะ ลด แลก แจก แถม บังคับซื้อ และ
โฆษณาส่งเสริมการขาย เป็นต้น ทัง้ นี้ ให้ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตสิ ถานบริการ
พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.2551 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่
22 กรกฎาคม 2558 และประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดสถานที่
หรือบริเวณห้ามขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ.2558 โดยเคร่งครัด
/(2) มาตรการทาง...

-5(2) มาตรการทางการปกครอง
2.1 กรณีจัดงานหรือกิจกรรมที่ต้องมีการใช้เครื่องขยายเสียง ให้ขอ
อนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เขตเทศบาลยืน่ คาร้องทีส่ านักงานเขตเทศบาล นอก
เขตเทศบาลยืน่ คาร้องทีว่ ่าการอาเภอ โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตคิ วบคุม
การโฆษณาโดยใช้เครือ่ งขยายเสีย พ.ศ.2493 และควรให้มีการบันทึกถ้อยคาใน
เรื่องรูปแบบการจัดงาน และมาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในงาน
จากผูข้ ออนุญาต เพือ่ เป็นข้อมูลเพิม่ เติมประกอบในการอนุญาต
2.2 กรณีการจัดงานรื่นเริงในพื้นที่ให้ขอความร่วมมือผู้จัดงานให้มีการดูแล
รักษาความปลอดภัย เช่น มีการจัดสถานทีจ่ อดรถและมีผู้รบั ฝากกุญแจรถชั่วคราว
ตลอดจนความปลอดภัยในระหว่างการจัดงาน เช่น การแจ้งเตือน ดูแลผูข้ ับขีใ่ ห้
ระมัดระวังในเรือ่ งเมาแล้วขับ
2.3 ในการจัดงานหรือกิจกรรมในช่วงเทศกาลต่างๆ ให้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมในรูปแบบของการจัดงาน และขอความร่วมมือให้เป็นการจัดงานทีป่ ลอด
แอลกอฮอล์
(3) มาตรการด้านการรณรงค์ ปลูกจิตสานึก
3.1 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน
ในพื้นที่ ตลอดจนการสื่อสารถึงมาตรการทางกฎหมาย เช่น การห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และห้ามบริโภคในสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง
และต่อสาธารณะ
2.2 รณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมใน
เชิงสร้างสรรค์
2.3 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ ผู้นาในพื้นที่ทุกภาคส่วน ร่วมกัน
ปลูกกระแสสร้างจิตสานึกการให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย ดังนั้นจึงขอให้มีการเน้นย้ามาตรการดังกล่าวข้างต้นในการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ การประชุมกานันผูใ้ หญ่บา้ น การประชุมคณะกรรมการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของอาเภอ และการประชุมคณะกรรมการหมูบ่ า้ น ตลอดจน
การใช้สือ่ ทุกช่องทางทาความเข้าใจกับพีน่ อ้ งประชาชนในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน 15. สรุปข้อสั่งการของสานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (สลธ.คสช.)
(1) การขอให้ กกล.รส.ช่วงปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ขอให้มีการชี้แจงให้ชัดเจนว่าให้
ไปช่วยอย่างไร และให้ดูกรอบงาน เน้นย้าให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยสุจริต
(2) การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจุบันมีการจับกุมได้มาก โดยเฉพาะในพื้นที่กอง
ทัพภาคที่ 3 ขอให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่อไป
โดยเฉพาะการหาข่าวต้นตอการผลิต และทาการปราบปรามให้หมด
(3) การจัดการชุมชนคัดค้านด้านโครงการต่างๆ เช่น การเตรียมการชุมชนคัดค้าน
โครงการระเบิดแก่งในแม่น้าโขงของประเทศจีน ฝากให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องใน
/พื้นที่ได้...

-6พื้นที่ได้มีการศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนและชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชนใน
พื้นที่ โดยเมื่อเกิดการชุมนุมในพื้นที่ใดขอให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องเตรียมความ
พร้อมในการรับมือชุมนุมในพื้นที่ ทาการควบคุมให้อยู่ในระเบียบและเน้นการ
สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน
(4) การแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ให้เร่งรัดปราบปรามโดยเฉพาะผู้มีอิทธิพล
ที่มีอาวุธ โดยให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการทาข่าว ให้มีการ
ประสานงานกันในการปฏิบัติงานเพื่อลอดปริมาณที่ผิดกฎหมายให้มากที่สุด
เท่าที่จะดาเนินการได้
(5) การเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม ในปัจจุบันมีการออกมา
ให้ข่าวที่โจมตีรัฐบาลและ คสช.มากขึ้น เพื่อทาลายความเชื่อมั่นของรัฐบาล
ฝากทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลและเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงาน
และของรัฐบาลในทุกขั้นตอน ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง
(6) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขอให้อย่าสร้างประเด็ก สร้างเงื่อนไขให้
ฝุายตรงข้ามสามารถนาไปโจมตี ฝากผู้บังคับบัญชาทุกท่านกากับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ให้ดี งานตามที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่ หากมีประเด็นความขัด
ขัดแย้งในพื้นที่ให้รีบทาการชี้แจง ทาความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องและรายงานมา
ให้ คสช.ทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน 1.6

เรื่อง การดาเนินโครงการจาริกธุดงค์ตามรอยเสด็จพระราชดาเนินเยือนจังหวัด
บุรีรัมย์ ด้วยศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ โดย
ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ร่วมกับวัดปุาอัมพวันคุณานุสรณ์ ตาบลหนองยายพิมพ์
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทาโครงการจาริกธุดงค์ตามรอยเสด็จพระราช
ดาเนินเยือนจังหวัดบุรรี ัมย์ ของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 7 มิถุนายน 2560
ออกจาริกธุดงค์จากวัดอินทรวนาราม อาเภอเมืองบุรรี ัมย์
ไปยังจุดเสด็จพระราช
ดาเนิน ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เวลา 09.30 น. คณะสงฆ์จาริกธุดงค์
ดาเนินกิจกรรมนั่งสมาธิเจริญภาวนาสวดบทมงคลค่าถาแด่สมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และหลังจากนัน้ ออกจาริกธุดงค์จากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
บุรีรัมย์ (หลังเก่า) ไปวัดโพธิ์สองชั้น อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (จุดพักค้างคืนที่ 5
รวมระยะทาง 23 กิโลเมตร)

ที่ประชุม
ประธาน 1.7

ที่ประชุม

รับทราบ
เรื่อง การฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย
รับทราบ
/ประธาน...
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ที่ประชุม

เรื่อง โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
รับทราบ

ประธาน 1.9

เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

1.10 เรื่อง การเรียกพล
(1) การเรียกเข้ารับราชการทุหารเพื่อตรวจสอบ 1 วัน ในวันที่ 15 , 22
กรกฎาคม 2560 หน่วยเรียกพล มณฑลจังหวัดทหารบกที่ 26
(2) การเรียกฯ เพื่อฝึกวิชาทหาร 9 วัน ในวันที่ 13
– 21 กรกฎาคม 2560
หน่วยเรียกพล มณฑลจังหวัดทหารบกที่ 26 / หน่วย ฝคก พล.ร.11
(3) การเรียกฯ เพื่อเลื่อนยศ
– ฐานะ 30 วัน ในวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2560
หน่วยเรียกพล มทบ. (35 หน่วย) หน่วยฝึก รร.กสร.จว.ปช.

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

1.11 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้าในฤดูมิใช่หรือวางไข่ ในระยะเวลา
ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 15 กันยายน ของทุกปี บทกาหนดโทษ ผู้ใด
ฝุาฝืนระวางโทษปรับตัง้ แต่ 5,000
– 50,000 บาท หรือปรับห้าเท่าของมูลค่า
สัตว์น้า

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน 1.12
เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ ประจาปี 2560
กรมประมงให้สารวจเกษตรกรด้านประมงเพือ่ ปรับปรุงฐานข้อมูลการทาประมง
ให้เป็นปัจจุบนั และถูกต้อง จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ข้อมูลด้านการทา
ประมง เพือ่ เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เอกสารตรวจสอบได้ใน www.buathong.go.th

ที่ประชุม

- ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือแก้ไขข้อความใด มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 เสนอเพื่อ เพื่อทราบและพิจารณาของส่วนราชการต่างๆ
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน
รองปลัด อบต.
1. เรื่องศูนย์ถ่ายทอดข่าวประชาสัมพันธ์ไร้สาย ในรอบเดือนพฤษภาคม 2560
สรุปได้ ดังนี้
วันจันทร์และวันพฤหัสบดี กองสวัสดิการสังคม ดาเนินรายการจานวน – ครั้ง
วันอังคาร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาเนินรายการ จานวน 4 ครั้ง
วันพุธ (งานส่งเสริมการเกษตร) ดาเนินการ จานวน 1 ครั้ง
วันศุกร์ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ดาเนินการ จานวน 2 ครั้ง)
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ที่ประชุม

รับทราบ
2. เรื่อง การขอขุดลอกคลอง โครงการหลัง อบต. บัวทอง ได้ดาเนินการไปแล้ว
และรอจังหวัดบุรีรัมย์อนุมัติอยู่ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ
3. เรื่อง การขอทาไม้ เอกสารได้จัดทาเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงแบบการขอทา
ไม้ ผมขอฝากท่านผู้อานวยการกองช่างติดต่อสานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยครับ

ที่ประชุม

รับทราบ
4. เรื่อง การทาลายเอกสาร
สืบเนื่องจากที่ผมได้ไปอบรม ซึ่งเราต้องตั้ง
คณะกรรมการชุดใหญ่ จานวน 5 ท่าน และตั้งคณะอนุกรมการเพื่อทาลาย
เอกสาร ทาหน้าที่คล้ายกับคณะกรรมการชุดใหญ่

ที่ประชุม

รับทราบ
5. เรื่อง การซ่อมแซมระบบไฟฟูาในหอประชุมธรรมาภิบาล อบต.บัวทอง
ดาเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้าสานักปลัด (1) รายงานผลการดาเนินงานรอบเดือนพฤษภาคม 25
ที่

ได้

งาน/กิจกรรม

การประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 2
โครงการจัดทาแผนพัฒนา
2
ตาบล
1

รายละเอียด

60

วันที่ดาเนินการ

แล้วเสร็จ

ประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี

๑๕ พ.ค.2560

๑๕ พ.ค.2560

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี

4-8 พ.ค.2560

4-8 พ.ค.2560

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กรรจัดทาตู้รวบรวมขยะ
อันตรายประจาหมู่บ้าน จานวน
1 ก.พ.2560
เมษายน 2560 อยู่ระหว่างเนินการ
15 ตู้
โครงการจังหวัดสะอาด
การทาความสะอาดพื้นที่
4
ม.ค.-ก.ย.2560 กันยายน 2560 อยู่ระหว่างเนินการ
กิจกรรม Big cleaning day สาธารณะ
โครงการปูองกัน
5
พ่นยุงและหยอดทรายอะเบท
พ.ค.-มิ.ย.2560
อยู่ระหว่างเนินการ
ไข้เลือดออก
(2) แผนการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 2560
โครงการจุดรวบรวมขยะ
3
อันตราย

ที่

งาน/กิจกรรม

1 โครงการจังหวัดสะอาด
2 โครงการฝึกอบรมอาชีพจากขยะรีไซเคิล
3 โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านความโปร่งใส
4 โครงการเยาวชนอาสาสมัครปูองกันการทุจริต

รายละเอียด

วันที่ดาเนินการ

จัดประกวดหมู่บ้านสะอาดในระดับตาบล
การนาขยะรีไซเคิลมาดัดแปลงเป็นของใช้
การอบรมให้ความรู้ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การตรวจสอบ
การอบรมให้ความรู้และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ

12-15 มิ.ย.2560
30 มิ.ย.2560
มิ.ย.2560
มิ.ย.2560

-9-

ที่ประชุม

รับทราบ

ผู้อานวยการกองคลัง
1. รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินงบประมาณ (ตุลาคม-กันยายน) ของปีงบประมาณ 2559 และ 2560
ประจาเดือนเมษายน 2560
การรับ-จ่ายเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2559
ที่

1
2
3
4
5

ประเภท
รายจ่าย

งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบเงินอุดหนุน
งบกลาง
งบลงทุน
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณที่เบิกจ่าย

งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

งบประมาณที่ตั้งไว้
ตามข้อบัญญัติ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณที่ตั้งไว้
ตามข้อบัญญัติ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ตาม
ข้อบัญญัติ

12,703,000.00
10,599,170.00
1,822,500.00
1,043,565.00
6,153,265.00

39.30
32.79
5.64
3.23
19.04

6,445,040.00
3,654,091.67
942,500.00
480,808.00
2,208,471.00

50.74
34.48
46.07
35.89
42.48

14,793,550.00
8,967,330.00
1,968,000.00
1,043,565.00
6,153,265.00

37.91
22.98
5.04
25.06
9.00

7,741,805.00
2,983,498.80
708,000.00
1,886,769.00
800,900.00

52.33
33.27
35.98
19.30
22.80

32,321,500.00

100.00

13,730,910.00

100.00

32,321,500.00

100.00

14,120,972.00

36.19

2. รายงานรายรับเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 ประจาเดือนเมษายน 2560
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ประเภทรายรับ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต
หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้ จากทุน
หมวดภาษีจดั สรร
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวม

ตัง้ ไว้
85,500.00

รายรับเงินงบประมาณ 2560
รับสะสม
เม.ย.60
รวม
70,862.54
1,699.22
72,561.76

ร้ อยละ
84.87

คงเหลือ
12,938.24

74,000.00

36,347.80

1,450.00

37,797.80

51.08

36,202.20

250,000.00
260,500.00
16,000,000.00
22,350,000.00
39,020,000.00

59,166.32
135,732.00
7,656,212.67
4,486,757.00
12,445,078.33

11,127.62
1,566.00
832,081.20
847,924.04

70,293.94
137,298.00
8,488,293.87
4,486,757.00
12,445,078.33

28.12
52.71
53.05
20.07
34.07

179,706.00
123,202.00
7,511,706.13
17,836,243.00
25,726,997.63

3. รายงานรายจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 ประจาเดือนเมษายน 2560
ที่
1
2
3
4
5

ประเภทรายรับ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบเงินอุดหนุน
งบกลาง
งบลงทุน
รวม

ตัง้ ไว้
14,793,550.00
8,967,330.00
1,968,000.00
9,777,840.00
3,513,280.00
39,020,000.00

รับสะสม
6,612,088.00
2,659,575.83
708,000.00
1,872,802.00
800,9000.00
12,653,365.83

รายรับเงินงบประมาณ 2560
เม.ย.60
รวม
1,129,717.00 7,741,805.00
323,922.97 2,983,498.80
708,000.00
13,967.00 1,886,769.00
800,900.00
1,467,606.97 14,120,972.80

ร้ อยละ
52.33
33.27
35.98
19.30
22.80
36.19

คงเหลือ
7,051,745.00
5,983,831.20
1,260,000.00
7,891,071.00
2,712,380.00
24,899,027.20

/รายงานรายรับ...

หมาย
เหตุ

-104. รายงานรายรับเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 ประจาเดือนเมษายน 2560
ที่
1

2.

ประเภทรายรับ

ตัง้ ไว้

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้ องที่
ภาษีป้าย
อากรฆ่าสัตว์
หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรั บ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
ค่าปรับผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตเก็บ ขน สิ่งปฏิกลู

3
4

5
6

7

รับสะสม

ร้ อยละ

คงเหลือ

85,500.00

70,862.54

1,699.22

72,561.76

84.87

12,938.24

30,000.00

29,258.00

99.00

29,357.00

97.86

643.00

50,000.00

36,032.54

1,600.22

37,632.76

75.27

12,367.24

5,000.00

5,512.00

5,512.00

110.24

512.00

500.00
74,000.00
500.00

60.00
25,524.80
90.00

60.00
37,797.80
90.00

12.00
51.08
18.00

440.00
36,202.20
410.00

500.00

18.00

-

18.00

3.60

482.00

2,000.00

1,299.80

-

1,299.80

64.99

700.20

1,000.00

150.00

200.00

20.00

800.00

1,450.00
-

50.00

30,000.00

-

-

-

0.00

30,000.00

5,000.00

-

-

-

0.00

5,000.00

21,860.00

145.73

6,860.00

9,100.00

45.50

10,900.00

3,700.00

-

ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

15,000.00

21,860.00

ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ

20,000.00

7,700.00

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
หมวดรายได้ จากทรัพย์ สิน
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
ค่าจาหน่วยแบบพิมพ์และคาร้ อง
รายได้ เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
หมวดรายได้ จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีสรุ า
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 1 ใน 9
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม พ.ร.บ.
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม

รายรับเงินงบประมาณ 2560
รับ เม.ย.60
รวม

-

3,700.00

1,400.00
11,127.62
1,566.00
-

-

250,000.00
260,500.00
200,000.00

1,530.00
59,166.32
135,732.00
81,000.00

500.00

12.00

60,000.00
16,000,000.00
150,000.00

54,720.00
7,656,212.67
656,974.23

1,566.00
832,081.20
145,366.33

56,286.00
8,488,293.87
802,340.56

93.81
53.05
534.89

3,714.00
7,511,706.13
652,340.56

2,500,000.00

1,573,003.49

328,662.86

1,901,666.35

76.07

598,333.65

3,000,000.00

1,180,207.49

283,284.01

1,463,491.50

48.78

1,536,508.50

8,530,000.00

3,921,128.90

-

3,921,128.90

45.97

4,608,871.10

500,000.00

50,388.65

-

50,388.65

10.08

449,611.35

70,000.00

16,309.44

-

16,309.44

23.30

53,690.56

150,000.00

16,054.03

-

16,054.03

10.70

133,945.97

100,000.00

19,794.44

-

19,794.44

19.79

80,205.56

1,000,000.00
22,350,000.00
39,020,000.00

222,352.00
4,486,757.00
12,445,078.33

297,120.00
4,486,757.00
13,293,002.37

29.71
20.07
34.07

702,880.00
17,836,243.00
25,726,997.63

ร้ อยละ
52.33
50.63
58.33

คงเหลือ
7,051,745.00
5,692,300.00
1,359,300.00

-

74,768.00
847,924.04

1,530.00
70,293.94
137,298.00
81,000.00

28.12
52.71
40.50

179,706.06
123,202.00
119,000.00

12.00

2.40

488.00

5. รายงานรายจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 ประจาเดือนเมษายน 2560
ที่
1

ประเภทรายจ่ าย
งบบุคลากร
เงินเดือนฝ่ ายประจา
เงินเดือนฝ่ ายการเมือง

ตัง้ ไว้
14,793,550.00
11,531,230.00
3,262,320.00

การใช้ จ่ายเงินงบประมาณ 2560
เบิกสะสม
เบิก เม.ย.60
รวม
6,612,088.00
1,129,717.00 7,741,805.00
4,980,928.00
857,857.00 5,838,785.00
1,631,160.00
271,860.00 1,903,020.00

/งบดาเนินการ...

-9ที่

ประเภทรายจ่ าย

2. งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้ สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
3 งบเงินอุดหนุน
4 งบกลาง
5 งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รวม

ตัง้ ไว้
8,967,330.00
1,552,610.00
4,806,330.00
2,211,390.00
397,000.00
1,968,000.00
9,777,840.00
3,513,280.00
240,500.00
3,272,780.00
39,020,000.00

การใช้ จ่ายเงินงบประมาณ 2560
เบิกสะสม
เบิก เม.ย.60
รวม
2,659,575.83
323,922.97 2,983,498.80
232,498.00
46,600.00
280,098.00
1,981,547.02
137,516.42 2,119,063.42
296,592.28 114,488.85
411,041.13
148,938.53
24,357.72
173,296.25
708,000.00
708,000.00
1,872,802.00
13,967.00 1,886,769.00
800,900.00
800,900.00
50,400.00
50,400.00
750,500.00
750,500.00
12,653,365.83 1,467,606.97 14,120,972.80

ร้ อยละ
33.27
18.04
44.09
18.59
43.65
35.98
19.30
22.80
20.96
22.93
39.19

คงเหลือ
5,983,831.20
1,272,512.00
2,687,266.58
1,800,348.87
223,703.75
1,260,000.00
7,891,071.00
2,712,380.00
190,100.00
2,522,280.00
24,899,027.20

(2) รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประจาปีงบประมาณ 2560 เดือนพฤษภาคม 2560
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เบี ้ยยังชีพคนชรา
เบี ้ยยังชีพคนพิการ
เบี ้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินเดือนครู และค่าจ้ าง ผดด.
ค่าจัดการเรี ยนการสอน
โครงการปรับสภาพแวดล้ อมบ้ านคนพิการ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
โครงการยาเสพติด
รวม

ตัง้ ไว้
6,362,400.00
2,726,400.00
72,000.00
9,160,800.00

จ่ ายสะสม

รับจัดสรร
4,334,100.00
1,936,800.00
27,000.00
1,502,760.00
151,100.00
8,315,760.00

3,649,200.00
1,553.600.00
41,000.00
1,215,480.00
515,100.00
6,974,380.00

จ่ าย มิ.ย.60
512,700.00
211,200.10
6,000.00
729,900.00

รวมจ่ าย
4,161,900.00
1,764,800.00
47,000.00
1,215,480.00
515,100.00
7,704,280.00

คงเหลือ
172,200.00
172,000.00
-20,000.00
287,280.00
-

(3) รายงานรายรับ-รายจ่าย เฉพาะกิจการประปา ประจาเดือนมีนาคม 2560
มีนาคม
ประเภท

ที่

รายละเอียด

1.รายรั บ

1

ค่าน ้าประปาจากผู้ใช้ น ้า

2
3
4

ค่าบริ การทัว่ ไป
ค่าน ้าค้ างชาระเดือนก่อน จานวน 9 ราย

7
8

ระบบประปา ม.4

หมู่ท่ ี 11

หมู่ท่ ี 4

หมู่ท่ ี 14

หมู่ท่ ี 2

หมู่ท่ ี 1

6,450.00

9,655.00

4,295.00

9,110.00

600.00

1,090.00

480.00

10,705.0
0
830.00

1,130.00

ระบบประปา ม.1

ระบบ
ประปา
ม.13

ระบบประปา ม.12

ระบบ
ประปา
ม.10

หมู่ท่ ี 13

หมู่ท่ ี 9

หมู่ท่ ี 12

หมู่ท่ ี 10

2,700.00

8,615.00

7,500.00

4,970.00

67,000.00

840.00

1,060.00

890.00

480.00

7,400.00
1,350.00

รายเดือน
มีนาคม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.00

50.00

-

-

-

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,050.00

10,745.00

7,775.00

9,675.00

8,390.00

5,450.00

74,500.00

1,500.00

-

-

10,290.0
0
1,300.00

3,590.00

ค่าตอบแทนผู้ดแู ล

11,535.0
0
1,300.00

-

1,300.00

1,200.00

800.00

7,400.00

ค่ากระแสไฟฟ้ า ตามใบเสร็ จเล่มที่.........
เลขที่.............

2,549.91

2,944.34

5,099.08

5,502.67

1,908.73

4,579.55

3,378.38

1,800.42

31,257.02

ค่าเช่ามาตรวัดน ้าค้ างชาระเดือน
ก่อน จานวน............ราย
5 รายรับจาก ค่าประกันการใช้ น ้า
6 เงินช่วยเหลือจาก อบต.บัวทอง
รวมรายรั บทัง้ สิน้
2.รายจ่ าย

ระบบ
ประปา ม.
11

3,896.85

-

-10มีนาคม
ประเภท

ที่

รายละเอียด

รายจ่ าย

9
10
11
12
13

ค่าจัดซื ้อใบเสร็ จรับเงิน

ระบบ
ประปา
ม.11

ระบบประปา ม.4

หมู่ท่ ี 11

หมู่ท่ ี 4

150.00

ระบบประปา ม.1

หมู่ท่ ี 14

272.50

120.00

หมู่ท่ ี 2
207.50

หมู่ท่ ี 1
280.00

ระบบ
ประปา
ม.13

ระบบประปา ม.12

ระบบ
ประปา
ม.10

หมู่ท่ ี 13

หมู่ท่ ี 9

หมู่ท่ ี 10

210.00

265.00

หมู่ท่ ี 12
222.50

120.00

รายเดือน
มีนาคม
1,850.00

ค่าอุปกรณ์ในการซ่อมท่อประปา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าจัดซื ้อ สารส้ ม
ค่าจัดซื ้อ คลอรี น
ค่าแรง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,199.91
2,850.09
-3,525.61

4,169.35
6,575.65
21,010.79

3,064.34

7,017.40

6,271.44

4,800.88

4,517.60

3,968.56

3,530.45

3,589.12

12,607.48

8,724.80

7,724.61

2,118.73
1,421.27
10,905.50

6,177.55

4,710.66

7,748.61

6,289.17

รวมรายรับทัง้ สิน้
3. กาไร (ขาดทุน) ประจาเดือน (รายรับไม่ รวมข้ อ 1,5)
4. รวมเงินคงเหลือตัง้ แต่ เริ่มกิจการประปาจนถึงปั จจุบัน

2,720.42
2,729.58
892.40

40,507.02
33,892.98
70,592.95

ที่ประชุม รับทราบ

ผู้อานวยการช่าง
(1) รายงานผลการดาเนินงานรอบเดือนพฤษภาคม 2560
ที่

โครงการ

1

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก

2

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

ปริมาณงาน

เลขที่
สัญญาจ้าง

กว้าง
(ม.)

ยาว
(ม.)

ลึก/หนา
(ม.)

แบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากร
น้า หมู่ที่ 2
บ้านไผ่

-

-

-

Cntr-112/60

สายทางจาก
บ้านนายยงยุทธ
ลุนพงษ์ ถึงบ้าน
นายสาย บิล
รัมย์ หมูที่ 12
บ้านหนองมะค่า

4

440

0.15

Cntr-296/60

ผู้รับจ้าง

ราคากลาง

ราคาจ้าง

หจก.ปัญญา
ประเสริฐก่อสร้าง
4 ม.ค .– 2 ก.ค.
2560
(ดาเนินการแล้ว
60%)
นายจาลอง
ขยันชุมนุม
(ดาเนินการแล้ว
40%)

4,930,800.00

4,918,800.00

639,700.00

636,569.65

งานติดตั้ง/ซ่อมแซมประปา
3.1 หมู่ที่ 1
- ติดตั้งมิเตอร์ 1 จุด
- ซ่อมปั้มน้าสายดูดแพประปา
3.2 หมู่ที่ 2
- ขยายเขตประปา ระยะทาง 650 ม.
- ซ่อมท่อ

3.3 หมู่ที่ 4
- ติดตั้งมิเตอร์ 2 จุด
- ซ่อมปั้มน้าประปา
- ล้างระบบประปา
3.4 หมู่ที่ 10
- ซ่อมปั้มสายส่ง

เงินอุดหนุนเฉพากิจ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

5,555,369.65

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
3

แหล่งงบประมาณ

3.5 หมู่ที่ 12
- ซ่อมท่อ
- ซ่อมระบบคอนโทรล
ประปา

- กิจการประปา ค่าวัสดุก่อสร้าง
- แผนงานเคหะและชุมชน ค่าวัสดุก่อสร้าง

(2) แผนการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 2560 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ)
1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไผ่ หมู่ที่ 2 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560)
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (แผนงานเคหะและชุมชน ค่าวัสดุก่อสร้าง)
3. ซ่อมแซมถนนตาบลบัวทอง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9
4. สารวจถนนเพื่อขึ้นทะเบียน
5. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เนื่องจากท่อเมนเดิมมีขนาดเล็ก
สาหรับในเรื่องของระบบประปาหมู่ที่ 3 บ้านสะยา กองช่างได้เช็คแล้วสาเหตุที่ใช้ไม่ได้เนื่องจาก
กระแสไฟฟูาไม่เพียงพอ และกองช่างได้แจ้งการไฟฟูาไปแล้ว แต่การไฟฟูาจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งว่าให้เราดาเนินการแจ้ง
เรื่องดังกล่าวไปยังการไฟฟูาส่วนภูมิภาคส่วนกลางจังหวัดนครราชสีมา

-13ที่ประชุม

รับทราบ

ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(1) รายงานผลการดาเนินงานรอบเดือนพฤษภาคม 2560
ที่

1

2

3

4
5

งาน/กิจกรรม

รายละเอียด

วันที่ดาเนินการ

แล้วเสร็จ

โครงการฝึกทักษะอาชีพแก่
สตรี (ส่งเสริมอาชีพ)

ฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พวงหรีด และของชาร่วย เพื่อใช้ในงานศพ
กลุ่มเปูาหมายคือ สตรีในตาบลบัวทอง
จานวน 50 คน
เข้ารับการอบรมโครงสร้างพื้นฐานระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(E-payment) ครบวงจร เรื่องการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฯลฯ
“เยาวชนบุรีรัมย์ ยุค 4.0 สู่ความใสสะอาด
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชน
จานวน 4 ราย

24-25
พ.ค.2560

24-25
พ.ค.2560

25 พ.ค.
2560

25 พ.ค.
2560

27 พ.ค.
2560

27 พ.ค.
2560

โครงการอบรมวิทยากร
เครือข่ายในระดับท้องถิ่น
โครงการ “เยาวชนไทย
หัวใจใสสะอาด” ประจาปี
2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
รับลงทะเบียน “การเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด”
รับลงทะเบียนเพิ่มเติม
คนพิการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

เดือน พ.ค.60

จานวน 4 ราย

พ.ค.2560

(2) แผนการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 2560
ที่

งาน/กิจกรรม

รายละเอียด

1 โครงการ “เพื่อนเตือนเพื่อ” กลุ่มเปูาหมาย
เด็กและเยาวชน จานวน 100 คน
2 โครงการส่งเสริมความเข้มเข็งแก่คนพิการ
ประจาปีงบประมาณ 2560
3 โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลบัวทอง
4 ประชาสัมพันธ์ “ระบบการชาระเงินแบบ
(e-payment)

วันที่ดาเนินการ

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร/ยาเสพติด
และพฤติกรรมเสี่ยง
ฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการ “การประดิษฐ์ของ
ชาร่วย” จานวน 20 คน
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุ และการส่งเสริมอาชีพ

23 มิถุนายน 2560
29 มิถุนายน 2560

12-16 พฤษภาคม
2560
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการชาระเงิน พฤษภาคม ถึงกันยายน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ในการ
2560
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเข้าธนาคาร

ที่ประชุม รับทราบ
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(1) รายงานผลการดาเนินงานรอบเดือนพฤษภาคม 2560
ที่

งาน/กิจกรรม

1 ประชุมบุคลากรของกอง
การศึกษา ประจาเดือน
พฤษภาคม

รายละเอียด

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลบัวทอง

วันที่
ดาเนินการ

แล้วเสร็จ

3 พ.ค.60

3 พ.ค.60

อยู่ระหว่างดาเนินการ

/2.ขยายการรับสมัคร...

-12ที่

2

3

4

งาน/กิจกรรม

รายละเอียด

เพื่อเป็นการรับสมัครเด็กอายุ 2.5-2.11 ปี
ขยายการรับสมัครนักเรียนเพื่อ
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และเด็กอายุ 3-3.11 ปี
เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระดับชั้นอนุบาล 1 ณ วันที่ 31 พ.ค.2560
อบต.บัวทอง ประจาปีการศึกษา
รวมยอดเด็กทั้งหมด 277 คน แยกเป็นเด็กใหม่
2560
จานวน 86 คน เด็กเก่าจานวน 191 คน
เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะแก่ เพื่อเชิญชวนกลุ่มประชาชน กลุ่มเยาวชน กลุ่ม
กลุ่มสตรีส่งเสริมการฝึกอาชีพ ผู้สูงอายุ ร่วมจัดทาดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในการ
(หลักสูตรการทาดิกไม้จันทร์
จัดงานพระราชพิธีเพลิงพระบรมศพ โดยมีครู
และประกอบพวงหรีด)
ร่วมกิจกรรม จานวน 5 คน
โครงการหนูน้อยฟันสวย
เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีสุขภาพปากและฟันที่ดี
ประจาปีการศึกษา 2560
มีการแปรงฟังอย่างถูกวิธี และเด็กปฐมวัยได้
สร้างวินัย และฝึกทักษะการดูแลทาความสะอาด
ชองปากให้เด็ก

วันที่
ดาเนินการ

แล้วเสร็จ

21 เม.ย.
2560

31 พ.ค.
2560

24 พ.ค.
2560

25 พ.ค.
2560

31 พ.ค.
2560

31 พ.ค.
2560

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

(2) แผนการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 2560
ที่

งาน/กิจกรรม

1 โครงการวันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา
2560
2 โครงการปูองกันภูมิคุ้มกันและปูองกันความ
เจ็บปุวยของเด็กปฐมวัย

รายละเอียด

วันที่ดาเนินการ

เพื่อปลูกฝังให้เด็กเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ และเพื่อให้เด็กได้แสดงความรักที่มีต่อครู และ
แสดงตนเป็นศิษย์ที่ดี
เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีร่างกายแข็งแรง และปลอดภัยจาก
โรคภัยต่างๆ ที่มักพบในเด็กปฐมวัย และเพื่อให้พ่อแม่
ผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับการให้ภูมิคุ้มกันและการ
ปูองกันความเจ็บปุวย

8 มิถุนายน 2560

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

24 มิถุนายน 2560

ประธาน มีใครจะเสนอเรื่องใดบ้าง
ผอ.กองสวัสดิการฯ

ดิฉันขอให้ลดวันในการดาเนินรายการศูนย์ถ่ายทอดข่าวประชาสัมพันธ์ไร้สายค่ะ

รองปลัด อบต.

กองช่างได้ดาเนินการขุดลอกผักตบชวาสะหนองบัวทอง เนื่องจากน้าท่วมนาข้าวของชาวบ้าน
ตอนนี้ดาเนินการไปแล้ว 5 วัน ยังไม่แล้วเสร็จ จึงต้องของบประมาณเพิ่มเติม

ประธาน (1) เวลาบ่ายโมงครึ่ง ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกับสมาชิกสภา อบต.บัวทอง
(2)
ขอสถิติการจัดเก็บรายได้ของกองคลัง ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ส่งให้สานักปลัด และ
แต่ละกอง ได้ตรวจสอบการใช้จ่ายว่ามีงบประมาณเพียงพอต่อการใช้จ่ายหรือไม่
(3) มอบหมายให้รองปลัด อบต.ช่วยดูในส่วนของกองช่าง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
/ที่ประชุม...

-15ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนออีก
เลิกประชุมเวลา

๑1.30 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ดารารัตน์ ละว้า
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวดารารัตน์ ละว้า)
หัวหน้าสานักปลัด

ณัฏฐนันท์ เสียงวังเวง
ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางณัฏฐนันท์ เสียงวังเวง)
นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจา)

