บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น.
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ......12..... คน ลา......6.......คน ขาด.........-........คน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
นายระเบียบ
เอกเกิด
ประธานสภา อบต. นายระเบียบ เอกเกิด
นายเลิศสิน
กรรไกรภัย
รองประธานสภา อบต. นายเลิศสิน
กรรไกรภัย
นายสะอาด
บุญมี
เลขานุการสภาอบต. นายสะอาด
บุญมี
นายดาวเรือง ยิ้มน้อย
สมาชิกสภา อบต. ม.1 นายดาวเรือง ยิ้มน้อย
นายสุรศักดิ์
อ่อนละมูล
สมาชิกสภา อบต. ม.1 นายสุรศักดิ์
อ่อนละมูล
นายสุเทพ
ระษารักษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.2
นายสาเริง
กะมะรินทร์
สมาชิกสภา อบต. ม.2
นายคงศักดิ์
สาราญจิต
สมาชิกสภา อบต. ม.3
นางจาเนิน
เอกเกิด
สมาชิกสภา อบต. ม.3 นางจาเนิน
เอกเกิด
นายวิโรจน์
โมราวงษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.4 นายวิโรจน์
โมราวงษ์
นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน สมาชิกสภา อบต. ม.5
นายสมพร
พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. ม.6
นายรัญจวน
คชรินทร์
สมาชิกสภา อบต. ม.7 นายรัญจวน
คชรินทร์
นายประทิน
ชัชวารี
สมาชิกสภา อบต. ม.7 นายประทิน
ชัชวารี
นายเทิดศักดิ์
มีมงคล
สมาชิกสภา อบต. ม.8 นายเทิดศักดิ์
มีมงคล
นายอภิลักษ์
ระษารักษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.8 นายอภิลักษ์
ระษารักษ์
นางภัทรภร
โมราวงษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.9
นายสาราญ
โภคี
สมาชิกสภา อบต. ม.9 นายสาราญ
โภคี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ……5….คน ลา ....-.... คน
ลาดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
1
นายสัมภาษ
อยู่พร้อม
นายก อบต.
2
นายมนพ
ระษารักษ์
รองนายก อบต.
3
นายพีระพล
ลิ่มจันทร์
รองนายก อบต.
4
นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ
เลขานุการนายก อบต.
5
6
7

ลายมือชื่อ
นายสัมภาษ
อยู่พร้อม
นายมนพ
ระษารักษ์
นายพีระพล
ลิ่มจันทร์
นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ

หมายเหตุ

ลา
ลา
ลา
ลา
ลา

ลา

หมายเหตุ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น.
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ......12..... คน ลา......6.......คน ขาด.........-........คน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
นายระเบียบ
เอกเกิด
ประธานสภา อบต. นายระเบียบ เอกเกิด
นายเลิศสิน
กรรไกรภัย
รองประธานสภา อบต. นายเลิศสิน
กรรไกรภัย
นายสะอาด
บุญมี
เลขานุการสภาอบต. นายสะอาด
บุญมี
นายดาวเรือง ยิ้มน้อย
สมาชิกสภา อบต. ม.1 นายดาวเรือง ยิ้มน้อย
นายสุรศักดิ์
อ่อนละมูล
สมาชิกสภา อบต. ม.1 นายสุรศักดิ์
อ่อนละมูล
นายสุเทพ
ระษารักษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.2
นายสาเริง
กะมะรินทร์
สมาชิกสภา อบต. ม.2
นายคงศักดิ์
สาราญจิต
สมาชิกสภา อบต. ม.3
นางจาเนิน
เอกเกิด
สมาชิกสภา อบต. ม.3 นางจาเนิน
เอกเกิด
นายวิโรจน์
โมราวงษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.4 นายวิโรจน์
โมราวงษ์
นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน สมาชิกสภา อบต. ม.5
นายสมพร
พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. ม.6
นายรัญจวน
คชรินทร์
สมาชิกสภา อบต. ม.7 นายรัญจวน
คชรินทร์
นายประทิน
ชัชวารี
สมาชิกสภา อบต. ม.7 นายประทิน
ชัชวารี
นายเทิดศักดิ์
มีมงคล
สมาชิกสภา อบต. ม.8 นายเทิดศักดิ์
มีมงคล
นายอภิลักษ์
ระษารักษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.8 นายอภิลักษ์
ระษารักษ์
นางภัทรภร
โมราวงษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.9
นายสาราญ
โภคี
สมาชิกสภา อบต. ม.9 นายสาราญ
โภคี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ……5….คน ลา ....-.... คน
ลาดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
1
นายสัมภาษ
อยู่พร้อม
นายก อบต.
2
นายมนพ
ระษารักษ์
รองนายก อบต.
3
นายพีระพล
ลิ่มจันทร์
รองนายก อบต.
4
นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ
เลขานุการนายก อบต.
5
6
7

ลายมือชื่อ
นายสัมภาษ
อยู่พร้อม
นายมนพ
ระษารักษ์
นายพีระพล
ลิ่มจันทร์
นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ

หมายเหตุ

ลา
ลา
ลา
ลา
ลา

ลา

หมายเหตุ

-1เริ่มประชุมเวลา
15.00
น.
เมื่อที่ประชุมมาพร้อมเพรียงกันแล้ว ประธานสภาอบต.บ้านร่อมกล่าวเปิดประชุมสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประกาศกฎกระทรวงให้ ใ ช้บั งคับ ผั ง เมือ งรวมจังหวัด พระนครศรี อยุ ธ ยา
พ.ศ.2560
การประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ.ศ.2560
ประกาศใช้ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ มที่ 134 ตอนที่ 9 ก วันที่ 19
มกราคม พ.ศ.2560 ประกาศไปแล้วทาให้อาเภอท่าเรือต้องใช้ผังเมืองรวมกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แต่เดิมเป็นผังเมืองรวมของอาเภอท่าเรือปรากฏว่าผังเมืองของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะแบ่งเป็นพื้นที่ของอาเภอท่าเรือกระผมได้ดูตามแผนที่สี
เขียวเป็นพื้นที่เกษตรกรรมไม่สามารถมาสร้างโรงงานได้ครับ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ดีมาก
เป็นพื้นที่ประเภทชุมชนไม่มีสีม่วงเลยครับ ซึ่งสีม่วงคือเป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งใน
พื้นที่ตาบลบ้านร่อมเป็นเขตพื้นที่สีเขียวครับ ใครจะมาขอก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
สายโพพะยาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาไม่ ส ามารถให้ ส ร้ า งโรงงาน
อุตสาหกรรมแล้วนะครับ แต่ถ้าขออนุญาตสร้างก่อนวันที่ 19 มกราคม 256 สามารถ
สร้างได้เพราะยังไม่มีผลบังคับใช้ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา กระผมจึงขอแจ้งให้
สมาชิกทุกท่านทราบว่าถ้ามีใครมาขออนุญาตก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านร่อมไม่สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมได้ตาม
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ 134 ตอนที่ 9 ก วันที่ 19 มกราคม
พ.ศ.2560 ครับ
รับทราบ
1.2 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฉบับที่
2 พ.ศ.2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2560 ซึ่งต่อไปองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านร่อมอาจจะมีการใช้ระเบียบตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 เพราะตามกฎหมาย
ต้องทาตามระเบียบครับ กระผมจึงแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ
รับทราบ
1.3 การสารวจผู้ไร้ที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อมได้รับหนังสือจากอาเภอท่าเรือเรื่องการสารวจผู้ไร้ที่
อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม ซึ่งตามหนังสือให้ทาการสารวจก่อนเพื่อให้ข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหนังสือมีแบบสารวจมาให้ตามที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกไปแล้ว
นั้นจึงขอให้สมาชิกทุกท่านไปสารวจในพื้นที่ของตัวเองว่ามี ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่
อาศัยไม่เหมาะสมหรือไม่และให้มาส่งได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
รับทราบ

/1.4 ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขฯ....

-2ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

นายสุรศักดิ์ อ่อนละมูล
(สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1)
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

1.4 ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว ในระบบสารสนเทศ
ตามหนั งสืออาเภอท่าเรือแจ้ง ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว ในระบบ
สารสนเทศ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ให้ทาการสารวจตามแบบที่ให้มาว่ามี
มีสุนัข และแมวกี่ตัว ชื่อ เพศ สายพันธ์ สี อะไร อายุ และสถานที่เลี้ยง ที่ไหน ซึ่งการ
สารวจนี้ให้ขึ้นทะเบียนไว้เพื่ออนาคตมีการมาฉีดวัคซีนให้ครับ ตามสารวจให้นาสาเนา
บัตรประชาชนมาด้วยมาแจ้งได้ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม หมดเขตการขึ้น
ทะเบียนสุนัข และแมว ในระบบสารสนเทศ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จึงแจ้งให้
สมาชิกสภาทุกท่านทราบ
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
จากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม
2559 นั้น จึงขอให้สมาชิกอบต.ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมาชิก
อบต.ท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
ไม่มี
ถ้าไม่มีท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอมติรับรองรายงานการประชุม
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 10 เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง
1 เสียง
เรื่อง การพิจารณา
3.1 การพิจารณากาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี 2560
อาศัยอานาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ว ยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ข้อ 11 (3) กาหนดไว้ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลาย
สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลจะกาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจาปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด สาหรับสมัยประชุม
ของปีที่แล้วทางสภาอบต.บ้านร่อมได้กาหนดไว้ 4 สมัย ไม่ทราบว่าในปีพ.ศ. 2560
สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นจะเสนอให้ มี ก ารประชุ ม กี่ ส มั ย ครั บ เชิ ญ ท่ า นสุ ร ศั ก ดิ์ อ่ อ นละมู ล
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1 เชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายสุรศักดิ์ อ่อนละมูล สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1
กระผมขอเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี 2560 จานวน 4 สมัยครับ
ท่านอื่น มีใครจะเสนออีกหรื อไม่ครั บ ถ้า ไม่มีส มาชิกท่า นใด จะเสนอเป็นอย่างอื่ น
กระผมขอลงมติ ว่ า ให้ ก าหนดสมั ย ประชุ ม สมั ย สามั ญ ประจ าปี 2560 มี จ านวน
4 สมัย ครับ
มีมติเห็นชอบกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี 2560 ให้มีจานวน 4 สมัย
ตามที่กระผมได้กาหนดไว้คร่าวๆ ในปีพ.ศ. 2560 มีดังนี้ครับ
เดือนเมษายน ในวันที่ 16 - 30 เมษายน 2560 เป็นสมัยที่ 2
ที่ได้กาหนดวันท้ายๆ นั้นเพราะทางองค์การบริหารส่วนตาบลผู้บริหารจะติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาด้วย เกรงว่าต้นเดือนจะไม่ทันจึงได้กาหนดไว้ในวันที่ 16 - 30
เมษายน 2560 ครับ
/เดือนสิงหาคม ฯ....
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มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

เดือนสิงหาคม เป็นสมัยที่ 3
วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2560
เดือนตุลาคม เป็นสมัยที่ 4
วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2560
เป็นช่วงทบทวนแผนและติดตามประเมินผล รายงานผลประจาปี ด้วยครับ สมาชิกทุก
ท่านมีความเห็ นเป็นประการใดหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอสรุปการกาหนดสมัย
ประชุมสมัยสามัญ ประจาปี 2560 ดังนี้อีกครั้งหนึ่งคือ
วันที่ 16 – 30 เมษายน
2560
เป็นสมัยที่ 2
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม
2560
เป็นสมัยที่ 3
วันที่ 16 - 30 ตุลาคม
2560
เป็นสมัยที่ 4
จึงขอมติที่ประชุมด้วยครับ
มีมติเห็น ชอบการกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี 2560 10 เสี ยง
ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
3.2 การพิจารณากาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปีพ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีการประชุมสมัยสามัญ
กี่สมัยแต่สมัยเริ่มให้เริ่มประชุม กี่วันและให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน ซึ่งปีต่อไปก็คือปีพ.ศ.2561 ต้องมีการ
กาหนดสมัยประชุมเป็นสมัยแรกไว้ด้วยครับซึ่งเราจะใช้เป็นเดือนกุมภาพันธ์เหมือนเดิม
นะครับ สรุปคือการกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปีพ.ศ. 2561 คือ
วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นประการใด ถ้าไม่มีขอมติที่
ประชุมด้วยครับ
มี ม ติ เ ห็ น ชอบก าหนดสมั ย ประชุ ม สมั ย สามั ญ สมั ย แรก ประจ าปี พ .ศ. 2561
10 เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
3.3 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
ข้อ 90 กรณีที่งบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคับแลว มีงบประมาณไมเพียง พอที่
จะจายหรือไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายขาด
เงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นตามที่คณะผู้บริหารจะขอสภาอบต.จ่าย
ขาดเงิน สะสมครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จานวน 13 โครงการ ดังนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบาบัดน้าเสีย
1. โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล พร้อมอุดกลบบ่อ บริเวณประปาบาดาลหมู่ที่ 8
ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาลท่อ PVC ขนาด  6 นิ้ว ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อย
กว่า 100 เมตร พร้อมอุดกลบบ่อบาดาลที่ชารุด ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.
บ้านร่อมกาหนด จานวนเงินงบประมาณ 200,000.-บาท
/2. โครงการก่อสร้างฯ....

-42. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานายวันเดิม พุ่มวันเพ็ญ
หมู่ ที่ 4 ปริ ม าณงานกว้ า ง 1.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
สูง 1.00 เมตร จานวนเงินงบประมาณ 17,500.-บาท
3. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานายประทีป แก้ว บุปผา
หมู่ ที่ 5 ปริ ม าณงานกว้ า ง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
สูง 0.60 เมตร จานวนเงินงบประมาณ 8,600.-บาท
4. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานางสงัด สมเศียร หมู่ที่ 5
ปริมาณงานกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร หนา 0.10 เมตร สูง 0.60 เมตร
จานวนเงินงบประมาณ 8,600.-บาท
5. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้า พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน
สายหนองคาง หมู่ที่ 2 ปริมาณงานขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร
หนา 0.80 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด  0.40 เมตร ยาว 8.00 ท่อน
จานวนเงินงบประมาณ 20,900.-บาท
6. โครงการขุดลอกคูระบายน้า บริเวณหลังโรงยามถึงสะพาน หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน
ปากคูกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 1.20 เมตร และท้องคูกว้าง 1.00
เมตร จานวนเงินงบประมาณ 27,700.-บาท
7. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองจัน หมู่ที่ 4
ปริมาณงานขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.60 เมตร หนา 0.10 เมตร สูง 0.60
เมตร จานวนเงินงบประมาณ 8,900.-บาท
8. โครงการก่อสร้างบ่อสู บน้า พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
หนองขนิ่ม ถึง คลองตัน หมู่ที่ 5 ปริมาณงานขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00
เมตร สูง 0.80 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด  0.40 เมตร ยาว 11 ท่อน
จานวนเงินงบประมาณ 19,700.-บาท
9. โครงการวางท่อระบายน้า คสล. และบ่อพัก พร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง บริเวณบ้าน
นายชาญ ระษารักษ์ หมู่ที่ 5 ปริมาณงานวางท่อระบายน้า คสล. ขนาด  0.60
เมตร ยาว 108 ท่อนพร้อมวางบ่อพักจานวน 13 บ่อ ถนนลู กรัง กว้าง 3.00
เมตร ยาว 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จานวนเงินงบประมาณ 462,000.บาท
10. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้า พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนา
นายอานวย เอกเกิด ที่ 6 ปริมาณงานขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร
สู ง 0.80 เมตร พร้อมวางท่ อ คสล.ขนาด  0.40 เมตร ยาว 11.00 ท่อ น
จานวนเงินงบประมาณ 19,700.-บาท
11. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้า พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนา
นางสมหมาย อยู่เลิ ศ หมู่ที่ 9 ปริมาณงานขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00
เมตร สูง 0.80 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด  0.40 เมตร ยาว 11.00 ท่อน
จานวนเงินงบประมาณ 19,700.-บาท
12. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้า พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนา
นางสาวแพรว เรืองเวหา หมู่ที่ 5ปริมาณงานขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00
เมตร สูง 0.80 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด  0.40 เมตร ยาว 10.00 ท่อน
จานวนเงินงบประมาณ 18,800.-บาท
/13. โครงการวางท่อระบายน้า คสล. ฯ...

-513. โครงการวางท่อระบายน้า คสล. และบ่อพัก พร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง บริเวณทาง
สาธารณประโยชน์บ้านนายมงคล มีกุล -บ้านนายปรีชา อุ่นพงษ์ หมู่ที่ 1 ปริมาณ
งานวางท่อระบายน้า คสล. ขนาด  0.60 เมตร ยาว 19.00 ท่อน พร้อมวางบ่อ
พักจานวน 2 บ่อ ถนนลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15
เมตร จานวนเงินงบประมาณ 51,600.-บาท

นายเลิศสิน กรรไกรภัย
(รองประธานสภาอบต.)
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ปลัดอบต.

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและถนน
จานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณถนนลูกรังสายคลองหมัน หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน
ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร จานวนเงินงบประมาณ 100,000.-บาท
มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านเลิศสิน กรรไกรภัย
ครับ
กราบเรี ยนท่านประธานฯ กระผมนายเลิศสิ น กรรไกรภัย รองประธานสภาอบต.
ขอเพิ่มโครงการจ่ายขาดเงินสะสมของหมู่ที่ 5 จานวน 1 โครงการ คือโครงการ
ก่อสร้างบ่อสูบน้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายจุน ช่างแก้ว ครับ
สมาชิกท่านใดอภิปรายแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอะไร
กระผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเห็ น ชอบจ่ า ยขาดเงิ น สะสมครั้ ง ที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพิ่มเติมของหมู่ที่ 5 จานวน
1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก่ อ สร้ า งบ่ อ สู บ น้ าคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บริ เ วณบ้ า นนายจุ น ช่ า งแก้ ว
ปริ มาณงานก่อสร้างบ่อสู บน้า ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร หนา
0.10 เมตร สูง 0.60 เมตร จานวนเงินงบประมาณ 8,600.-บาท
ถ้ามีมติเห็นชอบขอให้สมาชิกทุกท่านยกมือขึ้นครับ
มีมติ เห็ น ชอบพิจารณาเห็ นชอบให้ ทางคณะผู้ บริห ารดาเนินการจ่ายขาดเงินสะสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 จานวน 10 เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง
3.4 การยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รับผิดชอบบารุง
รักษา หลวงพ่อโต ณ บริเวณทุ่งหันตรา
กระผมขออนุญาตชี้แจงเรื่องเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลท่าเรือ หลายปีที่ผ่านมาทาง
อบต.ได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนให้กับเทศบาลท่าเรือซึ่งทุกตาบลจะต้องโอนเงินให้กับ
เทศบาลท่าเรือและเทศบาลท่าเรือก็จะนาเงินไปซ่อมแซมบารุงหลวงพ่อโตที่บริเวณทุ่ง
หันตรานั้น ซึ่งทางนายกอบต.ได้ไปประชุมกับทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาว่าให้ทุก
อบต.ผ่ านมติส ภา เพื่อที่จะโอนทรัพย์สิ นตัว นี้ให้กับทางองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเพื่ อที่อบจ.จะนาเงินไปซ่อมบารุงรักษาต่อไปครับ กระผมจึงขอให้
ผ่านมติสภา ด้วยครับเพราะถ้าไม่ผ่านมติสภา อบต.ก็จะต้องเข้าไปดูแลเองครับ
/ประธานสภาฯ...
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มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านปลัดอบต.ได้ชี้แจ้งไปนั้น หลวงพ่อโตที่ได้สร้างไว้ที่บริเวณทุ่งหันตราปกติ
เรื่องการบารุงรักษาทางเทศบาลตาบลท่าเรือจะเป็นเจ้าภาพของอาเภอท่าเรือโดยให้
แต่ล ะองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลและเทศบาลต่างๆในอาเภอท่า เรื อโอนเงินให้ กั บ
เทศบาลต าบลท่ า เรื อ และทางเทศบาลต าบลท่ า เรื อ ก็ จ ะโอนเงิ น ให้ กั บ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาเพื่อทาการซ่อมแซม บูรณะหลวงพ่อโตที่ทุ่งหันตรา แต่คราวนี้ทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
โดยไม่ต้องผ่านท้องถิ่นอาเภอ เพียงแต่ให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาล
ต่ า งๆ ผ่ า น มติ ส ภ าอบ ต. ยิ น ยอม ให้ กั บ ทาง องค์ ก ารบริ หาร ส่ ว นจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายหรือการเข้าไป
บารุงรักษาหลวงพ่อโตที่ทุ่งหันตราครับถ้ามีมติเห็นชอบขอให้สมาชิกทุกท่านยกมือขึ้น
ครับ
มีมติเห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รับผิดชอบ
บารุง รักษา หลวงพ่อโต ที่บริเวณทุ่งหันตรา จานวน 10 เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

เรื่อง อื่น ๆ
ขอเชิญสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
ขอเชิญทุกท่านได้ครับ ขอเชิญคุณวิโรจน์ โมราวงษ์ สมาชิกหมู่ที่ 4 ครับ
กราบเรี ย นท่า นประธานฯ กระผมนายวิโ รจน์ โมราวงษ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4
กระผมได้ปรึกษากับอบต.จาเนิน เอกเกิด ขอลาโพงเสียงตามสายเพิ่มจานวน 1 จุด
บริเวณเสาหน้าบ้านนางสมควร
มีสมาชิกท่านใดเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ
กราบเรี ย นท่านประธานฯ กระผมนายเลิ ศสิ น กรรไกรภัย รองประธานสภาอบต.
กระผมได้รับ แจ้งจากชาวบ้านว่าเรื่องฝุ่ นละอองจากโรงสี ช.บุญชู ได้ล อยเข้ามาใน
หมู่บ้านครับทาให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเวลาชาวบ้านตากเสื้อผ้าฝุ่นละอองจาก
โรงสี ช.บุ ญ ชู ปลิ ว มาติ ด เสื้ อผ้ า เวลาน าเสื้ อผ้ า ไปใส่ ก็ เ กิ ดอาการผื่ น คั น ขึ้น ตามตั ว
กระผมจึงขอปรึกษากับทางผู้บริหารว่าจะสามารถดาเนินการแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ
ทางคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. จะเข้าไปปรึกษาหารือกับเจ้าของกิจการให้ครับ มีสมาชิก
ท่านใดเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายอภิลักษ์ ระษารักษ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
กระผมได้รับแจ้งกับนักฟุตบอล และผู้ที่มาออกกาลังกาย ว่าขอให้ทางอบต.ไปรดน้า
บริเวณสนามหญ้าให้หน่อยครับเนื่องจากเข้าสู่หน้าแล้งทาให้หญ้าเริ่มแห้งตาย
ตามที่ ท่ า นอภิ ลั ก ษ์ ระษารั ก ษ์ สมาชิ ก สภาอบต.หมู่ ที่ 8 เสนอมานั้ น ขอให้ ท าง
ผู้บริหารนารถน้าไปฉีดน้าบริเวณสนามหญ้าที่ออกกาลังกายด้วยครับ มีสมาชิกท่านใด
เสนออะไรอีกหรือไม่ครับ
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือสงสัยอะไรอีกหรือไม่ถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559
รับทราบ

ปิดประชุมเวลา

11.00 น.

นายวิโรจน์ โมราวงษ์
(สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4)
ประธานสภาฯ
นายเลิศสิน กรรไกรภัย
(รองประธานสภาอบต.)

ประธานสภาฯ
นายอภิลักษ์ ระษารักษ์
(สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8)
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

/ผู้จดบันทึกการประชุมฯ....
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ลงชื่อ

นายสะอาด บุญมี ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายสะอาด บุญมี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านร่อม
ลงชื่อ นายเทิดศักดิ์ มีมงคล ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเทิดศักดิ์ มีมงคล)
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8

ลงชื่อ นายอภิลักษ์ ระษารักษ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม ลงชื่อ นายสาเริง กะมะรินทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอภิลักษ์ ระษารักษ์)
(นายสาเริง กะมะรินทร์)
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2

ลงชื่อ

นายระเบียบ เอกเกิด ผู้รับรองบันทึกการประชุม
(นายระเบียบ เอกเกิด)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม

