
บ ัน ท ึกการป ระช ุม ส ภ าองค ์การบ ร ิห ารส ่วน ต ำบ ลบ ้าน ร ่อม  
สม ัยสาม ัญ  สม ัยท ี่ ๒ ครั้งที่ ๑  ป ระจำป ี พ .ศ .๒๕๖๒  

ว ันพ ฤห ัสบด ืท ี่ ๑๓  ม ิถ ุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เว ล า ๑ ๐ .๐ ๐  น. 
ณ ห ้องป ระช ุม องค ์การบ ร ิห ารส ่วน ตำบ ลบ ้าน ร ่อม

รายซ ื่อผ เ้ข ้า ร ่ว ม ป ร ะ ช ม ........ ๑ ๗ ...... คน ล า ...... ๑ .......คน ข าด ...........- ..........คน

ลำดับที่ ขื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือขื่ หมายเหตุ
๑ นายระเบียบ เอกเกิด ประธานสภา อบต. นายระเบียบ เอก! ทิด
๒ นายเลิศสิน กรรไกรภัย รองประธานสภา อบต. นายเลิศสิน กรใ [กรภัย
๓ นายสะอาด บุญมี เลขานุการสภา อบต. นายสะอาด บุญ3

นายดาวเรือง ยิ้มน้อย สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๑ นายดาวเรือง ย้ิมนิ อย
๕ นายสุรศักดี้ อ่อนละมล สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๑ นายสุรศักดื้ ฮ่อ' .เละมล
๖ นายสุเทพ ระษารักษ์ สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๒ นายสุเทพ ระ' ทรักษ์
๗ นายลำเริง กะมะรินทร์ สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๒ นายลำเริง กะ ^ะรินทร์
๘ นางจำเนิน เอกเกิด สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๓ นางจำเนิน เอ าเกิด
๙ นายคงศักดิ้ ลำราญจิต สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๓ นายคงศักดิ้ ลำ ราญจิต

๑๐ นายวิโรจน์ โมราวงษ์ สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๔ นายวิโรจน์ โม ราวงษ์
(5)(9) นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๕ นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน
๑๒ นายสมพร พูลสวัสดี้ สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๖ นายสมพร Xลสวัสติ
๑๓ นายรัญจวน คซรินทร์ สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๗ นายรัญจวน ? ชรินฑร์
(ริ)(^ นายประทิน ซ'ซวารี สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๗ นายประทิน ขํซิวารี
๑๕ นายเทิดศักดึ๋ มีมงคล สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๘ นายเทิดคักด ี้ ร้ั มงคล
๑๖ นายอภิลักษ์ ระษารักษ์ สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๘ นายอภิส้กษ์ ร: เษารักษ์
๑๗ นางภัทรภร โมราวงษ์ สมาซิกสภา อบต. หมี ๙ นางภัทรภร 1มราวงษ์
(5)̂ 9 นายลำราญ โภคี สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๙ ล า

รายซื่อผ้เข้าร่วมประซม . . .๔ ....คน ลา .1..- .. . .  คน
ลำดับที่ ขื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือ ข่ือ หมายเหตุ

๑ นายส้มภาษ อยู่พร้อม นายก อบต. นายส้มภาษ อ เพร้อม
๒ นายเฉลิมพร อนุโซ่ต รองนายก อบต. นายเฉลิมพร อ' แโซติ
๓ นายวโิรจน์ เอ้งฉ้วน รองนายก อบต. นายวโิรจน์ เอํ งฉ้วน
(5แ นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ เลขานุการนายก อบต. นายประเสริฐ ฟุ แวันเพ็ญ



-๑-

เริ่มประขุมเวลา ๑ ๐ .0 0  น.
เมื่อที่ประขุมมาพร้อมเพรียงกันแล้ว ประธานสภากล่าวเป ีดประขุมสภาองค์การบริห[1 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕:๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยข้อบ ังค ับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕;๔๗ และที่แก้ 
พ.ศ.๒๔๔๔ ข้อ ๒๔ จึงฃอเปีดประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญ สมัย า 
พ.ศ.๒๔๖๒

ระเบียบวาระที่ ๑ 
ประธานสภาฯ

ที่ประขุม

ระเบียบวาระที่ ๒ 
ประธานสภาฯ

มติทีประขุม 
ประธานสภาฯ

มติที่ประขุม

ระเบียบวาระที่ ๓ 
ประธานสภาฯ

น.ส.กนกวรรณ ไกรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

รส่วนตำบลบ้านร่อม 
(เ3บับท่ี ๔) พ.ศ.๒๔๔๖ 

เขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
1 ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี

I  ท่าเรือ'ขอเชิญร่วม 
.เก0าหนดแผนการจัด 

๐๐ น.
ชิกสภาองค์การบริหาร

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบ 
๑.การจัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด ้วยหัวใจ”
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมได้รับหนังสือจาก อ0าเภ 
กิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งทางอำเภอฯไ 
กิจกรรมฯ ในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑!ะ 1 
ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลบ้านร่อม จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร สม 
ส่วนตำบลบ้านร่อมทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ด้วยครัไ
รับทราบ

เรื่อง รับรองรายงานการประขุมครั้งที่ผ่านมา (ตามเอกสารทเมายเลข ๑)
จากการประขุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประ เทปี พ.ศ.๒๔๖๒ เมื่อ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๖๒ น้ัน ขอให้สมาชิก อเนต. ทุกท่านตรวจสอบ 
รายงาบการประขุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำทิ 
อบต.ท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประขุมหรือไม่ 
ไม่มี
ล้าไม่มีสมาซิกท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประขุมที่ผ่านมา 
การประขุมด้วยครับ
เห็นขอบรับรองรายงานการประขุม 51๔ เสียง ไม่รับรอง 

® เสียง
เรื่อง เพื่อพิจารณา
๓.๑ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๑ -  พ.ศ.๒๔๖๔)
(ตามเอกสารหมายเลข ๒)
ตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาซิกอันทรงเกียรติทุกท่าน ร่างแผ

พ.ศ.๒๔๖๒ มีสมาชิก

อมติรับรองรายงาน 

ม่มี เสียง งดออกเสียง

มพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับ
นี้จัดทำเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีป 5ะสิทธิภาพ ให้องค์กร

I I /  ^  6) 2 / V  ‘ณ  ์ ๗ ! 0) V  0  I 11ทำงบประมาณรายจ่าย

บายขี้แจงให้กับท่าน 
บ
บลบ้านร่อมทุกท่าน

ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เปีนกรอบในการจั^ า 
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงิ‘เ.ล่ะสม ในส่วนท่ี 
เกี่ยวข้องครับ รายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญให้นักวิเคราะห์ฯ อ! ใ 
สมาชิกได้รับทราบ ล้าสงสัยจะได้สอบถาม ขอเรียนเชิญเลยค^ บ
สวัสดีค่ะ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต0'
ดิฉันซื่อนางสาวกนกวรรณ ไกรทอง นักวิเคราะห์นโยบายและ! .ผน ขออนุญาตอธิบาย 
และขี้แจงคะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดา 'าแผนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ ปี า I.ศ.๒๔๔๙ และตาม

/หนังสือกระทรวง.



ประธานสภาฯ 
ที่ประขุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประขุม

ห,1า

หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา า 
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
ในแผนดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) มีรายละเอียดดังนี้ 
ส่วนท่ี ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน หน้าที่ ๑ ประกอบด้วย 

๑. ด้านกายภาพ หน้าที่ ๒ -๓ 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง หน้าที่ ๔ 
๓. ประซากร หน้าท่ี ๕ 
๔. สภาพทางสังคม หน้าท่ี ๖ 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน หน้าท่ี ๗ 
๖. ระบบเศรษฐกิจ หน้าท่ี ๘ 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม หน้าที่ ๙ 
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ หน้าที่ ๑๐

ส่วนท่ี ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้าที่ ๑๑ ป 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๒๙ -  ๗!

ส่วนท่ี ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสู่การปฏิบัติ หน้าที่ ๓๓
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน หน้าที่ ๓๔ 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๓๕ -  

เอกสารแนบท้าย
ส่วนท่ี ๔ การติดตามและประเมินผลสรุปผล หน้าที่ ๑๐๕ ปร

๑. การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ หน้าที่ ๑๗ ) 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ หน้าที่ 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม หน้าท่ี 
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอแ

ดิฉันขออธิบายขี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ 
ไม่ทราบว่าท่านสมาซิกท่านใดจะสอบถามหรือสงสัยข้อใด สอบ 
ไม่มี
ถ้าไม่มีสมาซิกท่านใดจะสอบถาม ขอมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 
๒๕๖๕) ด้วยครับ
มืมติเห็นขอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) จำน 
ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง ๑  เสียง

^งวันท่ี ๑๕ 
'องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 

พ.ศ.๒๕๖๑

กอบด้วย 
‘เบ ้าท ี่ ๑๒ 

ท ๒๕ -  ๒๘

๑

๑๑ 9)
๑ 9~

ว่ระกอบด้วย

เว๔ รายละเอ ียดตาม

กอบด้วย
— ๑๑๐ 
— ๑๑ (ร๊ั^

^๖ -  ๑๑๗ 
าคต หน้า ๑๑๘

โเาม'โต้'นะครับ 

ง้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -

วน ๑๕ เสียง

/ประธานสภา



-๓-

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ

๓.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ.๒๕๖๒ (เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง และแบบแปลน) 
(เอกสารหมายเลข ๓)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.!! 
ถึง (ฉบับท่ี ๓) บีจจุบัน พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแป 
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณ 
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติขอ 3
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
จากเดิม บริเวณบ้านนางกำไร ถึงทางเข้าวัดบ้านร่อม (รางเก่า) 

ตำบลบ้านร่อม
ขอเปลี่ยนเบ้น บริเวณหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป้ 

หมู่ท่ี ๒ ตำบลบ้านร่อม

ประจำปีงบประมาณ

๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม 
ใงคำชี้แจงงบประมาณ 

ปริมาณ คุณภาพ 
สภาท้องถิ่น

หมู่ท่ี ๒

ก้นร่อม

นรายจ่าย ประจำปี 
งดออกเสียง ๑  เสียง

ขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
จากเดิม ความกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร

ความยาวรางระบายนํ้า คสล. ๔๕.๐๐ เมตร
ขอเปลี่ยนเป็น ความกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร

ความยาวรางระบายนํ้า คสล. ๓๕.๐๐ เมตร
ถ้าสมาซิกเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณราเจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอให้สมาชิกทุกท่านยกมือขี้นครับ
มีมติเห็นชอบพิจารณาให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมา 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสี!เง
๓.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพ.ศ.๒๕๖๒ 
(ตามเอกสารหมายเลข ๔)
ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกครับ ขออนุมัติโอนงบปร ;มาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ 
๑. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (5๓ ลแ แลฬ แ6ลช6 0 

๗๐๐ บาท จำนวน ๖ เคร่ือง เป็นเงิน ๔,๒๐๐.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (

มาตรฐาน เรอ/แกุ่! ๗๘๑๖ ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ 1ฬเ-เ2
- สามารถใช้งานผ่านซ่องเชื่อมต่อ (เก1:6แล06) แบบ บ58 ดิ
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (5๓ ลแ 0ลฟ) ท่ีใ' เแรงดันไฟฟ้า

ขนาด ๕ V๐แร, ๓ แร และ ๑.๘ V๐แร ได้เป็นอย่างมี [เย

ราคาเครื่องณ

๓ ลแ 0ลโต่) ตาม

/ ๒. เครื่องสแกน.



มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ 
ประธานศภาฯ

นายสมพร พูลสวัสดึ๋ 
สมาซิกสภาอบต. หมู่ ๖

ประธานสภาฯ

นายเลิศสิน กรรไกรภัย 
รองประธานสภา อบต.

ประธานสภาฯ

นายวิโรจน์ โมราวงษ์ 
สมาซิกสภา อบต.หมู่ ๔

ประธานสภาฯ

๒. เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน ๑ .คร่ือง
ราคา ๑๘,๐๐๐.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เบ็)นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ ขนาด /\๔ อัตโนมัติ (/แน1:0 0๐(ะน๓ 6โไ-*: 

เ“66ป6โ) ใดไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ ๒ หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ ฟเวเ
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด ๔ ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ??เาก
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม,น้อยกว่ากระดาษขนาด /\๔
- มีซ่องเชื่อมต่อ (เกเโอเรัล06) แบบ บรธ ๒.๐ หรือดีกว่า จ0'■ นวนไม่น้อยกว่า ๑ ซ่อง

มีมติเห็นชอบพิจารณาให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีง, แประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
และดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๕ เสียง ไรรับรอง ไม่มี เสียง งด 
ออกเสียง © เสียง
เรื่อง อ่ืน ๆ
มีสมาซิกท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ เชิญเสนอได้เลยครับ ฃอเ ฒูท่านสมพร 
พูลสวัสดึ๋ ครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายสมพร พูลสวัสดึ๋ สมาซิ เสภาอบต.หมู่ที่ ๖ 
เรื่องฝาบ่อครับ บริเวณหมู่ที่ ๖ มีฝาบ่อผุพังแล้ว อยากจะให้ทาร อบต. ช่วย 
ดำเนินการแกไข และในแผนฯ ที่มีแท้งนํ้าประปาเจาะบ่อบาดาฯ อยากจะให้ทาง อบต 
ดำเนินการ ถ้าไม่มีงบประมาณก็ฃอให้สนับสนุนไปหน่วยงานอ่ื1 
รับทราบ ผมจะแจ้งเจ้าหน้าที่ฯ ไปตรวจสอบและดำเนินการแล้ 
ขอเชิญท่านเลิศสิน กรรไกรภัย ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเลิศสิน กรรไกรภัย ร:)งประธานสภา อบต. 
อยากจะให้ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณบ้านนายสมนึกตลอดแเ!ว ให้ลงซ่อมแซมลูกรัง 

ไปก่อน และซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมกลบบ่อสายหนองไผ่!]วงและนาตาสี บริเวณ 
ทางเข้า หมู่ท่ี ๕ ช่วงทางโค้ง บริเวณบ้านตาแอ ให้เอายางม: ตอยไปซ่อมแซมหน่อย 
ครับ เพราะถนนเปีนคลื่นไม่เสมอกัน 
รับทราบ ผมจะแจ้งเจ้าหน้าที่ฯ ไปตรวจสอบและดำเนินการแล้ 
วิโรจน์ โมราวงษ์ ครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายวิโรจน์ โมราวงษ์ สมาซิบ่ อบต.หมู่ ๔ 
ผู้รับจ้างที่เก็บขยะ ไม่ไปจัดเก็บขยะบริเวณ ตรอ. ช่วยประสา 1งานให้หน่อยครับ อีก 
เรื่องนึงครับ ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ ้านดับ บร ิเวณ แถวบ ้'นตาร ิน  , บริเวณบ้าน 
นายมานะ และบริเวณสายหนองจัน บีจจุบ ันไฟฟ้าสาธารณะจะต้องให้คนไปเปิด 
คัตเอาท์ลงเวลากลางคืน อยากจะขอให้เปลี่ยนเปีนเปิด-ปิด อัด [นมัติ ได้ไหมครับ
รับทราบ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ฯ ที่เกี่ยวข้องให้ครับ ขอเชิญท่านภัฯรภร โมราวงษ์ ครับ

หรือกรมส่งเสริมฯ 
ขให้ครับ

ขให้ครับ ขอเชิญท่าน

/นางภัทรภร



นางภัทรภร โมราวงษ  ์
สมาซิกสภาอบต. หมู่ ๙

ประธานสภาฯ
นายอภิลักษ์ ระษารักษ์ 
สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๘
ประธานสภาฯ
นายสะอาด บุญมี 
ปลัด อบต.

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ

ปีดประชุมเวลา

กราบเรียนท่านประธานฯ ดิฉันนางภัทรภร โมราวงษ์ สมาซิก? วาอบต.หมู่ที ๙ 
อยากจะให้ไปดูท่อนํ้า บริเวณแถวบ้านนายสำราญ โภคี หรือบ [เวณบ้านตาอ้อย 
ท่อนํ้ามันตันค่ะ

รับทราบ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครับ ขอเชิญท่านอภิเ เกษ์ ระษารักษ์ ครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายอภิลักษ์ ระษารักษ์ สมาซิ า อบต.หม่ ๘ 
เรื่องสะพานไปถึงไหนแล้วครับ
เดี๋ยวให้ปลัดเป็นคนขี้แจง ขอเซิญท่านปลัดขี้แจงหน่อยครับ
ตอนนี้ทาง อบต ได้รับอนุญาตจากฃลประทานแล้ว ได้'รับอนุญา? จ 
ตอนนี้ทาง อบต. จะต้องขอสนับสบุนจากหน่วยงานอื่น โดยการ1 
สามัญ ซึ่งวิศวกร มีอยู่ ๓ ระดับ คือ ๑. ระดับภาคี ๒. ระดับสาง 
ตอนนี้เราต้องการใข้วิศวกรระดับสามัญ ซึ่งทาง อบต. ได้ส่งหนัง 
และได้รับหนังสือตอบรับแจ้งว่าไม่สะดวกในการควบคุมงาน 
ตอนนี้โครงการฯ ได้รับอนุมัติแล้ว เรากำลังหาขอตัววิศวกรระดับ!ฑมัญ มาควบคุมงาน 
อยู่ครับ ในที่ประชุมมีใครจะเสนออะไรอีกไหมครับ 
ไม่มี

ากกรมธนารักษ์แล้ว 
บเอวิศวกรในระดับ 

ญ ๓. ระดับวุฒิ 
อไปหลายหน่วยงาน

ถ้าไม,มี ต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้' 
ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖! 
ปรึกษาหารือตามระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย'! 
พ.ศ.๒๕๖๒ ล้าไม่มีเร่ืองใดๆ แล้ว ผมขอปิดประชุมครับ
๑๐.๓๐ น.

ลงข่ือ /  & & '  ผ้จด'บันทึกกา
, I /  I -, *(นายสะอาด บุญม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อ ง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านร่อม

ลงข่ือ

ลงชิอ 1+0 ๆ ๒^----- -
(นายสุเทพ ระษารักษ์) 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒

(นายเทิดศักดี๋ มีมงคล)
^ . .  ̂. ... !5-|สมาซิกสภาอบต.หมู่ที ๘ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม ลงข่ือ

ผ้ตรวจรายงานการประขุม

V ^  ๆ ^ ^ ' ^  ผู้ตร 
(นายประทิน ซัขวารี) 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๗

ลงซ่ือ ' ะ?  ' ผู้รับรองบันทึกการประขุม
(นายระเบียบ เอกเกิด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร,อม

บ ริหารทุกท่าน ท่ีได้ 
๒ ในวันนี้ เพ่ือ 
๒ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี

ประขุม

เจรายงานการประขุม


