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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกระโสม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2559
วันอังคารที่ 15 เดือน พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลกระโสม
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
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4.
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6.
7.
8.
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10.
11.
12.
13.
14.

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

นายสมวงค์
นายวุฒิพงษ์
นางจุฑาทิพย์
นางสุมามาลย์
นายมนัส
นายวิชติ
นายสนธยา
นายยุโซบ
นายอันโดรอหมาน
นายสมร
นายสาราญ
นายสนั่น
นายประทีป
นายธนิต

บุญเนือง
วรวุฒิจรรยากุล
คงสมบูรณ์
เกือ้ ไข่
ชูราช
สวัสดิ์รักษา
บัวสาย
ฟองละแอร์
บุตรหมัน
สิงห์แก้ว
บัวบุตร
ปัญญาดี
เพชรสังข์
ศิริกุล

ประธานสภา อบต. กระโสม
รองประธานสภา อบต.กระโสม
เลขานุการสภา อบต. กระโสม
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 8

นายยุทธนา

เรืองรอด

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 2

นายสุวัชร์
นางเกษแก้ว
นายสมศักดิ์
นายประสาท
นายจิรพัฒน์
นางนกชมณ
นายเชาวนันท์
นายปราโมชย์
นางสาวนิตยา

ศรีเพชรพูล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ศุภนาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สิทธิการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
พลีตา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ลั่นนุ้ย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
เดือนเพ็ง
นักวิชาการศึกษา
อัยราชธนารักษ์ ผูช้ ่วยนายช่างโยธา
จรจิต
ผูช้ ่วยนายช่างโยธา
ด้วงเอียด
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่มาประชุม
1.
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
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8.
9.
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เริ่มประชุม

ประธานสภาฯ
นักพัฒนาชุมชน
ผช.จพง.ธุรการ
ผช.นายช่างโยธา
ประธานสภา
นักวิเคราะห์ฯ

เวลา 09.30 น.
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกระโสมพร้อมและครบองค์ประชุม ประธานสภา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล นายสมวงค์ บุ ญ เนื อ ง ได้ ก ล่ า วให้ ทุ ก คนยื น เคารพ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ แนะนาพนักงานส่วนตาบลเชิญครับ
ดิฉัน นางนกชมณ เดือนเพ็ง ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลถ้า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และดิฉันจะตั้งใจปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถค่ะ
ดิฉัน นางสาวนิตยา ด้วงเอียด ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดิฉันจะตั้งใจปฏิบัติงานให้
เต็มความสามารถค่ะ
ผมนายปราโมชย์ จรจิ ต ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยนายช่ า งโยธา ผมจะตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง านให้ เ ต็ ม
ความสามารถครับ
ต่อไปรายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558 – 2562
และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เชิญนักวิเคราะห์ฯ ครับ
ส าหรั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกระโสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แบ่งได้ทั้งหมด 7 ส่วนครับ
ส่วนที่ 1 จะเป็นบทนา บอกถึงความหมายของการติดตามและประเมินผล จุดประสงค์ของ
การติดตามและประเมินผล วิธีการติดตามและประเมินผล แบบรายงานต่างๆ และประโยชน์
ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ส่ ว นที่ 2 จะสรุป ถึ ง ยุ ท ธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ซึ่ งจะมีทั้ง ยุ ท ธศาสตร์ และแนว
ทางการพั ฒ นา ซึ่ ง จะมี ทั้ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาของจั ง หวั ด พั ง งา 4
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพังงาและสรุป
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลกระโสมและผลการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของปี 2558
ส่วนที่ 3 จะเป็นแบบกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะ
แสดงเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 เป็นแบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกระโสม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จะแสดงจานวนโครงการทั้งหมดของแผนพัฒนา พ.ศ.2559 – 2561
ส่ ว นที่ 5 บอกรายละเอี ย ดของการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของปี 2559 โดยแยกตาม
ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒนา ซึ่ง องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลกระโสม ที ทั้ง หมด 5 ยุ ท ธศาสตร์
รวมถึ ง งบประมาณที่ไ ด้รั บ การอุ ดหนุน จากกรมส่ง เสริม การปกครองท้ องถิ่น จานวน 3
โครงการ งบประมาณ 2,822,582 บาท
ส่วนที่ 6 จะบอกถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 2559
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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ประธานสภาฯ

ปลัด อบต.

-

-

- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีทั้งหมด 29 โครงการ งบประมาณ 9,842,100.23
บาท
- ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มี 1 โครงการ งบประมาณ 45,000 บาท
- ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม มี 10 โครงการ งบประมาณ
1,910,292.44 บาท
- ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มี 1 โครงการ งบประมาณ - บาท
- ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นสาธารณสุ ข คุ ณ ภาพชี วิ ต และสั ง คม มี 11 โครงการ งบประมาณ
6,645,032 บาท
- ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเมื อง การบริ ห าร และการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชน มี 4 โครงการ
งบประมาณ 5,565,000 บาท
ส่วนที่ 7 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและการดาเนินงานของ อบต.กระโสม
ครั บ รายละเอี ย ดทั้ ง หมดของการประเมิ น ผลแผนพัฒ นาขององค์ก ารบริ หารส่ว นตาบล
กระโสม มีแค่น้ีครับ ขอขอบคุณมากครับ
การจัด โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลั ย หรือจัดกิ จกรรมเป็นพระบรมราชา
นุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เชิญปลัด อบต.ครับ
สาหรับแนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็น
พระบรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ตามที่กรมส่งเสริมได้แจ้งแนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อแสดงความไว้
อาลั ย หรื อ จั ด กิ จ กรรมเป็ น พระบรมราชานุ ส รณ์ หรื อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ดังนี้
1. การจัดโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการเพื่อแสดงความไว้อาลัยหรือกิจกรรมเป็น
พระบรมราชานุ ส รณ์ หรื อถวายเป็น พระราชกุ ศล เพื่อ ให้ ป ระชาชนร่ วมกั น ในการถวาย
สักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสามารถให้ดาเนินได้ สาหรับ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการได้เท่าที่จ่ายจริง
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาดาเนินการตามแนวทาง ดังนี้
กรณีการจัดทาโครงการฝึกอบรมควรมีเนื้อหาการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราช
กรณี ย กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในด้ า นต่ า งๆ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์แก่ประชาชน
กรณีการจัดทาโครงการศึกษาดูงาน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ซึ่งการดูงานตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริต่างๆ
เช่น โครงการหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกรียติฯ (ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี) ,
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นายก อบต.

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุมสภา
ประธานสภาฯ

ปลัด อบต.

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกรียติฯ (นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี) ,
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ , โครงการชั่งหัวมัน (อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี) , โครงการ
มูลนิธิพระดาบส , โครงการสระเก็บน้าพระราม 9 (แก้มลิง) เป็นต้น และองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่ นจะต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีเหตุผล โดย
คานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและฐานะทางการคลัง ซึ่งทางองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกระโสมจะจัดคนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 19 มกราคม 2560 โดยนาจานวนคน
80 คน โดยใช้รถทัวร์ 2 คัน ซึ่งจะให้ผู้บริหารเป็นคนคัดเลือกคนเข้าร่วมต่อไปและการแต่ง
กายของผู้ที่เข้าร่วมต้องสุภาพ ผู้ที่เข้าร่วมควรมีสุขภาพที่แข็งแรงพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้
พอสมควร ซึ่งเราจะมีเจ้าหน้าที่ทั้งสาธารณสุขและเจ้าหน้าทีท้องถิ่นที่จะคอยประสานและ
ช่วยเหลือร่วมการเดินทางไปด้วยค่ะ
องค์การบริหารส่วนตาบลกระโสม จะไปเป็นรอยสุดท้ายพร้อมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
กะไหล ซึ่งรูปแบบต่างๆ น่าจะชัดเจนกว่าเดิม การไปดูงานกี่จุดก็จะเขียนในโครงการอีกครั้ง
สาหรับคนที่ไปอาจจะหมู่บ้านละ 6-7 คน เพราะต้องมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยและต้องคัดคนที่
พอจะช่วยเหลือตัวเองได้พอสมควร และรถที่ไปก็ต้องมีการตรวจสภาพและต้องเป็นรถที่
สภาพดี ซึ่งก่อนจะไปทางจังหวัดอาจมีการจัดประชุมกันอีกครั้งหนึง่ ครับ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ
มีมติรับรองด้วยเสียงเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลกระโสม
1. ผูท้ รงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ จานวน 2 ท่าน
2. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ จานวน 1 ท่าน
เชิญปลัด อบต.ครับ
ด้วยแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งกาหนดแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
มีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ ดังนี้
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการ การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) ผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(2) ผูท้ รงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
(3) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
(4) ผูอ้ านวยการสานัก/กอง/ส่วนฯ ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ

4

ยุโซบ ฟองละแอร์
ผู้รับรอง
สุมามาลย์ เกื้อไข่
ผู้รับรอง
ปลัด อบต.
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ปลัด อบต.

(5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
กรรมการ
(6) ผูท้ รงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ
กรรมการ
(7) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ามี) กรรมการ
(8) ผูอ้ านวยการสานัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ
กรรมการและเลขานุการ
2. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ ตามข้อ 1 (3) ถึง (8) ร่วมกันพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
3. ให้จานวนกรรมการตามข้อ 1 (1) (2) (5) (6) และ (7) รวมกันต้องมีจานวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนคณะกรรมการการศึกษาฯ ทั้งหมด
4. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี
5. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับที่ตอ้ งการให้สภาเห็นชอบมีขอ้ (6) (7) จึงขอให้สภาได้พิจารณาคัดเลือกและได้
เห็นชอบผูท้ ี่จะเป็นกรรมการต่อไป
ผมขอเสนอคุณวิชิต สวัสดิ์รักษา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1 ครับ
คุณสมร สิงห์แก้วและคุณธนิต ศิริกุล
ดิฉันขอเสนอคุณสาราญ บัวบัตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2 ค่ะ
คุณมนัส ชูราชและคุณวิชิต สวัสดิ์รักษา
สาหรับในข้อ (7) ได้คัดเลือกคุณอานุภาพ อังคณากุลชัย หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน
กรรมการ จึงขอมติจากที่ประชุมด้วยค่ะ
ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้คุณอานุภาพ อังคณากุลชัย เป็นหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน
มีมติเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ จานวน 12 เสียง
พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าเครื่องฉีดล้างแรงดัน
สูงเอนกประสงค์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เชิญปลัด อบต.ครับ
ขออนุมติเพื่อโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าบารุงและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ งบอนุมัติ 150,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 123,820 บาท จานวน
เงินที่โอน 4,100 บาท งบประมาณหลังโอน 119,720 บาท เพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่
เนื่องจากไม่ได้ตงั้ งบประมาณไว้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์อื่น รายการเพื่อจัดซือ้ เครื่องฉีดล้างแรงดันสูงเอนกประสงค์
แรงดัน 120 บาร์ ปริมาณน้า 6 ลิตร/นาที จานวน 1 เครื่อง จานวนเงินที่โอน 4,100 บาท
งบประมาณหลังโอน 4,100 บาท ค่ะ
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รองประธานสภาฯ ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่ออนุมัติการโอนงบประมาณ จานวน 4,100 บาท เพื่อไปตั้งเป็น
(ทาหน้าที่ประธานสภาฯ) รายการใหม่หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์อื่น เพื่อจัดซือ้ เครื่องฉีดล้างแรงดันสูง
เอนกประสงค์ดว้ ยครับ
มติที่ประชุม
อนุมัตดิ ้วยเสียงเอกฉันท์ จานวน 11 เสียง
รองประธานสภาฯ ขอเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย
(ทาหน้าที่ประธานสภาฯ) ค่าบารุงรักษาและบารุงครุภัณฑ์ ประเภทค่าบารุงรักษาและบารุงครุภัณฑ์ รายการค่า
ซ่อมแซมและบารุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เชิญ
ปลัด อบต.ครับ
ปลัด อบต.
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้อนุมัติผ่านไปแล้ว
แต่มีขอ้ ผิดพลาดตรงตัวเลขที่พิมพ์ตกหล่น เพื่อให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง จึงขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงตรงแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
รายจ่ายค่าบารุงรักษาและบารุงครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าบารุงรักษาและบารุงครุภัณฑ์
รายการค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งบอนุมัติ 100,000 บาท
ข้อความเดิม 10,000 บาท เปลี่ยนเป็น 100,000 บาทค่ะ
รองประธานสภาฯ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงด้วยครับ
(ทาหน้าที่ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม
อนุมัตดิ ้วยเสียงเอกฉันท์ จานวน 11 เสียง
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 4 กระทู้ถาม (ไม่ม)ี
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ เชิญคุณวิชิตครับ
วิชติ สวัสดิ์รักษา
ผมอยากจะขอฝากในการตรวจและพิมพ์เอกสารต่างๆ ขอให้ตรวจดูให้แน่ชัด เพื่อความ
ถูกต้องและเรียบร้อยครับ
สนั่น ปัญญาดี
ผมอยากแจ้งเรื่องไฟฟ้าดับ หมู่ที่ 7 ซึ่งยังไม่ได้ซ่อมอยากให้ฝ่ายบริหารได้ซ่อมแซมให้
เรียบร้อยด้วยครับ อีกเรื่องเป็นเรื่องน้าประปาของ หมูท่ ี่ 7 ผมอยากทราบว่าทาไมทางฝ่าย
บริหารยังไม่ได้จ่ายน้าให้ ชาวบ้านต้องการใช้น้าครับ
รองนายก อบต.
สาหรับเรื่องไฟฟ้าบางครั้งไปเปลี่ยนแล้วก็ขาดอีก ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับวัสดุที่นามาใช้ ไม่ได้
(สมศักดิ์ สิทธิการ) คุณภาพ เสียง่าย ผมรับปากว่าจะรีบทาให้เสร็จครับ
มนัส ชูราช
หมูท่ ี่ 1 ไฟฟ้าก็ดับตลอดสายครับ อยากให้ไปซ่อมแซมให้ดว้ ยครับ
นายก อบต.
ผมจะแจ้งเรื่องรายได้ภาษีจัดสรรว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น
1,400,000 บาท ซึ่งมี อบต.คลองเคียน , อบต.กระโสม , อบต.กะไหล , อบต.ตากแดด และ
อบต.เกาะปันหยี ซึ่งเป็นผลดีที่ได้เพิ่มขึ้นครับ
ปลัด อบต.
ได้เห็นหนังสือแจ้งการจัดสรรก็ได้ประมาณ 1,400,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมากก็ต้องขอขอบคุณ
นายกสุวัชร์ ศรีเพชรพูลและนายกวิชัช ไตรรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการกระจายอานาจที่ช่วย
ผลักดันในครั้งนี้ สืบเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตาบลกระโสมก็ได้ทาหนังสือแจ้งทาง
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นายก อบต.

ปลัด อบต.

ธนิต ศิริกุล

นายก อบต.
สนั่น ปัญญาดี
สมร สิงห์แก้ว
ธนิต ศิริกุล
ประธานสภาฯ

ปิดประชุม

กรรมการกระจายอานาจจนปรากฏเป็นผลให้เห็นชัดว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณสาหรับ
พืน้ ที่ที่มอี ุทยานแห่งชาติในพืน้ ที่ด้วยความเป็นธรรมมากยิ่งขึน้ ก็ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาส
นีค้ ่ะ
ก็มีข่าวดีสาหรับตอนนี้จะมีโครงการที่ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อทา
โครงการ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนครึ่งหนึ่งโดยให้เราเขียนโครงการไป ซึ่งทางจังหวัดได้ชี้แจง
รายละเอียดในวันประชุมผู้บริหารครับ
สาหรับโครงการมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Matching Fund) ภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 โดย
มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. โครงการต้องไม่ซ้าซ้อนกับโครงการในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติปี 2560 โดยคัดเลือก
โครงการที่ได้จัดลาดับความสาคัญไว้แล้วจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. อปท. ต้องจ่ายเงินสะสมในจานวนที่ไม่นอ้ ยกว่างบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรสมทบให้
3. อปท. สามารถเสนอโครงการได้มากกว่า 1 โครงการ และโครงการที่ทาจะต้องพร้อมที่จะ
ดาเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ
4. อปท. จะต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ก็ถือเป็นการดีถ้าเรามีโครงการที่จะทา แต่เงินไม่เพียงพอเราก็สามารถขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามหลักเกณฑ์ของโครงการ Matching Fund นีไ้ ด้ค่ะ
หมูท่ ี่ 8 มีความเดือดร้อนของชาวบ้านในซอยวัดสุวรรณคูหา ซึ่งน้าท่วมเพราะไม่มคี ูระบาย
น้า ถ้ามีคูระบายน้า น้าก็จะไม่ท่วม ผมอยากฝากฝ่ายบริหารให้ช่วยสร้างคูระบายน้า
ให้กับชาวบ้านด้วยครับ
เนื่องจากที่ที่จะทามีปัญหา ซึ่งถ้าหาก อบต.จะเข้าไปดาเนินการก็ต้องมีหนังสืออุทิศยินยอม
จากเจ้าของที่ก่อนจึงจะสามารถทาได้ครับ
ผมอยากทราบว่าถนน หมู่ที่ 7 สายหัวนอนชารุด ซึ่งหลักประกันสัญญายังมีอยู่อยากให้แจ้ง
ผูร้ ับจ้างเข้าไปซ่อมแซมถนนให้ด้วยครับ
ถนนสายเขาน้อย หมูท่ ี่ 6 ก็ชารุดครับ
ถนนซอยบางรากไม้ หมูท่ ี่ 8 ก็ชารุดครับ
ให้ฝ่ายบริหารรับเรื่องและแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการซ่อมแซม เพราะอยู่ในช่วงประกัน
สัญญา มีใครเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มผี มขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ผมขอปิด
ประชุมครับ
เวลา 12.00 น.
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(ลงชื่อ)..............................................ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นางจุฑาทิพย์ คงสมบูรณ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกระโสม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
(ลงชื่อ)..............................................ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ วรวุฒิจรรยากุล)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ
(นายวิชติ สวัสดิ์รักษา)
(ลงชื่อ)..............................................กรรมการและเลขานุการ
(นางสุมามาลย์ เกือ้ ไข่)

สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกระโสม ได้รับรองรายงานการประชุมฯแล้ว ในการประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรก.....…ประจาปี....2560….
เมื่อ วันที่ ....15.... เดือน ......กุมภาพันธ์....... พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)..............................................
(นายสมวงค์ บุญเนือง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกระโสม

