
บันทึกการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕'๖๔ 

วันจันทร์ท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒<£๖๔ เวลา ๑ 0 .0๐  น. 
ณ. ห้องประขุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

รายขื่อผู้เข้าร่วมประขุม  ๑๒....คน ลา ๔ คน ขาด...... - คน
ลำดับที่ ซ่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือซ่ือ หมายเหตุ

๑ นายระเบียบ เอกเกิด ประธานสภา อบต. นายระเบียบ เอกเกิด
๒ นายเลิศสิน กรรไกรภัย รองประธานสภา อบต. นายเลิศสิน กรรไกรภัย
๓ นายดาวเรือง ยิ้มน้อย สมาซิกสภา อบต. หมี ๑ นายดาวเรือง ยิ้มน้อย
Gl นายสุเทพ ระษารักษ์ สมาซิกสภา อบต. หมี ๒ นายสุเทพ ระษารักษ์
๕ นายสำเริง กะมะรินทร์ สมาซิกสภา อบต. หมี ๒ ลา
๖ นางจำเนิน เอกเกิด สมาซิกสภา อบต. หมี ๓ นางจำเนิน เอกเกิด
๗ นายคงศักดื้ สำราญจิต สมาซิกสภา อบต. หมี ๓ ลา
๘ นายวิโรจน์ โมราวงษ์ สมาซิกสภา อบต. หมี ๔ นายวิโรจน์ โมราวงษ์
๙ นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน สมาซิกสภา อบต. หมี ๕ นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน

๑ 0 นายสมพร พูลสวัสดี้ สมาซิกสภา อบต. หมี ๖ นายสมพร พูลสวัสด๋ึ
๑๑ นายรัญจวน คซรินทร์ สมาซิกสภา อบต. หมี ๗ นายรัญจวน คซรินทร์
๑๒ นายประทิน ซัซวารี สมาซิกสภา อบต. หมี ๗ นายประทิน ซัซวารี
๑๓ นายเทิดศักดี้ มีมงคล สมาซิกสภา อบต. หมี ๘ ลา
(ริ)(ร ี! นายอภิลักษ์ ระษารักษ์ สมาซิกสภา อบต. หมี ๘ นายอภิลักษ์ ระษารักษ์
(ริ)( แ นางภัทรภร โมราวงษ์ สมาซิกสภา อบต. หมี ๙ นางภัทรภร โมราวงษ์
๑๖ นายสำราญ โภคี สมาซิกสภา อบต. หมี ๙ ลา

รายซ่ือผู้เข้าร่วมประขุม  ๔ คน ล า  - คน

ลำดับที่ ซ่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือซ่ือ หมายเหตุ
๑ นายส้มภาษ อยู่พร้อม นายก อบต. นายส้มภาษ อยู่พร้อม
๒ นายเฉลิมพร อนุโชติ รองนายก อบต. นายเฉลิมพร อนุโชติ
๓ นายวิโรจน์ เอ้งฉ้วน รองนายก อบต. นายวิโรจน์ เอ้งฉ้วน
(รี! นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ เลขานุการนายก อบต. นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ
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เริ่มประขุมเวลา ๑๐.๐0 น.
เมือทีประขุมมาพร้อมเพรียงกันแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประขุมสภาองค์การบริหๅ‘ฐส่วนตำบลบ้า'นร่อม 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมล/ๅๅท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ การเรียกประขุมสภาท้องถิ่นฯ และ ข้อ ๒๓ จึงให้มีการประขุมสภาท้องถิ่นองค์การ 
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผมขอเปิดประขุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ระเบียบวาระท่ี ๑ 
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ 
นายวิโรจน์ โมราวงษ์ 
สมาขิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๔ 
ประธานสภา ฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประขุม 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประขุม

เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบ
เนื่องจาก เลขานุการสภาฯ ป่วยเปีนโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VI□ -๑๙)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อที่ ๑๙ วรรค ๒ ในการประขุมสภาท้องถิ่น 
คร้ังใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ 
หน้าท่ีได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้า ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาขิกสภาท้องถิ่น หรือ 
ข้าราฃการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประขุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ ๑๓ และ 
ข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้อนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนให้กระทำโดยด้วยวิธีการยกมือ 
จึงขอให้สมาขิกสภาฯได้เสนอซื่อ เพื่อเลือกเลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) ในการประขุม 
ในครั้งนี้
ขอเขิญคุณวิโรจน์ โมราวงษ์ สมาขิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม หมู่ท่ี ๔ 
ขอเสนอซื่อ นายสมพร พูลสวัสดึ ๋ สมาขิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

มีใครจะเสนอซื่อเลขานุการสภาฯ อีกไหม ถ้าไม่มืผมฃอผู้รับรอง ๒ คน ครับ 
ผู้รับรอง ๑. นายอภิลักษ์ ระษารักษ์ สมาขิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๘ 

๒. นางภัทรภร โมราวงษ์ สมาขิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙ 
ถือว่านายสมพร พูลสวัสด้ี ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาฯ ครับ
เร่ือง รับรองรายงานการประขุมครั้งที่ผ่านมา
จ าก ก ารป ระ ข ุม ส ภ าส ม ัยส าม ัญ  สมัยท ี่ ๒ ครั้งท ี่ ๑ ป ระจำป ี พ .ศ .๒๕๖๔ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ น้ัน จึงขอให้สมาขิก อบต. ทุกท่านตรวจสอบ 
รายงานการประขุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีสมาขิก 
อบต.ท่านใด จะขอแกไขรายงานการประขุมหรือไม่ 
ไม่มี

ถ้าไม่มีสมาขิกท่านใดที่จะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประขุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เม่ือ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ก็ถือว่าที่ประขุมรับรองรายงานการประขุมสภาฯ 
ครั้งที่ผ่านมานะครับ ขอมติรับรองรายงานการประขุม
เห็นขอบรับรองรายงานการประขุม ๑๑ เลียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง 
SLเสียง

/ระเบียบวาระที ๓.
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ระเบียบวาระที่ ๓ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

ประธานสภาฯ

เร่ือง การพิจารณา
๓.๑ ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -  พ.ศ.๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๔ (ตามเอกสารหมายเลข ๒)
ตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาขิกอันทรงเกียรติทุกท่าน ขอให้ท่านสมาขิกตรวจสอบว่า 
มีโครงการอะไรตกหล่นไม่ครบไหม ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมได้ออกไป 
ประชาคมในแต่ละหมู่ ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีโครงการที่ตกหล่น จะได้นำไปจัดทำแผน 
และให้ทางผู้บริหารได้นำไปอนุมัติ เพื่อไปพัฒนาตำบลบ้านร่อมต่อไปครับ 
ถ้าไม่มีใครเพิ่มเติมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -  พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ถ้าเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -  พ.ศ.๒๕๖๕) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ ก็ขอให้ท่านสมาขิกยกมือขึ้นครับ
มีมติเห ็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -  พ .ศ.๒๕๖๕) เพ ิ่มเต ิม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ จำนวน ร1ร1 เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง ร1 เสียง 
๓.๒ ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ -  พ.ศ.๒๕๗๐) ขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านร่อม (ตามเอกสารหมายเลข ๓)
ตามเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ -  พ.ศ.๒๕๗๐) ขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อมที่แจกให้กับสมาขิก อบต.แต่ละหมู่นั้นจึงขอให้สมาขิก อบต. 
ทุกท่านตรวจสอบรายละเอียดดูว่าหมู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือตกหล่นประการ 
ใดหรือไม่ ขอเขิญสมาชิกทุกท่านตรวจสอบได้เลยครับ ถ้าไม่มีฃอให้สมาขิกลงมติที่ 
เห็นชอบจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ -  พ.ศ.๒๕๗๐) ขององค์กรบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านร่อมด้วยครับ
ม ีม ต ิเห ็น ช อ บ ร ่างแ ผ น พ ัฒ น าท ้อ งถ ิ่น  ๕ ปี (พ .ศ .๒๕๖๖ -  พ .ศ .๒๕๗๐) 
จำนวน S1G1 เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง ร1 เสียง
๓.๓ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตามเอกสารหมายเลข ๔)
ข้ันท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ
ตามเอกสารที่แจกให้ครับ ขอเช ิญท ่านนายกองค ์การบริหารส ่วนตำบลบ้านร่อม 
รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเรียนเชิญท่านนายก 
ครับ
เรียนท่านประธานสภา และสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม บัดนี้ถึง 
เวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จะเสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นในโอกาสนี้ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จึงฃอซี้แจงให้ท่านประธานสภา อบต. 
และสมาข ิกสภา อบต.ได ้ร ับทราบถ ึงสถานะการคล ัง ตลอดจน ห ล ักการและ 
แนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับ 
ทุกท่านแล้วครับ
ตามที่ท่านนายก อบต. ได้รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ และพูดถึงวัตถุประสงค์ที่ส ่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ส่วนด้านเอกสารการประกอบรายงานงบประมาณรายจ่าย

/ประจำปีงบประมาณ
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ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ

นายประทิน ฃัขวารี 
สมาซิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๗ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ประธานสภาฯ

นายจำเนิน เอกเกิด 
สมาซิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๓

ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ

นายวิโรจน์ โมราวงษ์ 
สมาซิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๔

ประจำปีงบประมาณนั้น ตามเอกสารที่ได้แจกไปให้กับทุกท่านครับ จึงขอให้สมาซิกสภา 
อบต. ตรวจสอบรายละเอ ียดอ ีกคร ั้งห น ึ่งคร ับ  และถ้าม ีข ้อสงส ัยอะไรก ็ฃอเช ิญ 
สอบถามได้ครับ
ถ้าไม่มีสมาซิกท่านใด จะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข จึงขอมติที่ประชุมพิจารณารับ 
หลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ถ้าท่านสมาชิกเห็น 
ควรรับหลักการ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านยกมือขึ้นครับ
มติท ี่ประชุมเห ็นชอบรับหลักการ เวลา ๑0 .๔๕ น. ด ้วยคะแนนเสียง sm . เสียง 

ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง (แ เสียง
หลังจากที่สมาซิกรับร่างข้อบัญญัติฃั้นที่ ๑ ขั้นรับหลักการไปแล้วนั้น จึงขอมติที่ประขุม 
เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน เพื่อพิจารณา 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในคราว 
นี้จึงฃอที่ประชุมเสนอว่าจะตั้งคณะกรรมการการแปรญัตติจำนวนกี่คนครับ 
กระผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ให้มี จำนวน ๓ คน ครับ

ตามที่ นายประทิน ซิขวารี ได้เสนอ มีสมาซิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี 
สมาซิกท่านใดเสนอ ขอมติที่ประชุมด้วยครับ
มติที่ประชุมเห็นชอบเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ คน ด้วยคะแนนเสียง 
๑๑ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง ร1 เสียง
การเสนอคณะกรรมการแปรญัตติการเสนอนั้น วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้ 
สมาซิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอซื่อสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้ 
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาซิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี 
สมาซิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ 
ต้องมีผู้'รับรอง ขอเชิญเสนอซื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเรียนเชิญครับ 
เสนอ นายประทิน ซิซวารี สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗

—  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
ผู้รับรอง ๑.นายสุเทพ ระษารักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๒

๒.นายอภิลักษ์ ระษารักษ์ สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๘
มีผู้ใดเสนอซื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ อีกหรือไม่ 
ไม่มี
ถือว่านายประทิน ซิ'ซวารี ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ครับ 
ขอเชิญเสนอซื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ครับ 
เสนอ นายอภิลักษ์ ระษารักษ์ สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๘

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒
ผู้รับรอง ๑.นายประทิน ซิ'ซวารี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗

๒.นางจำเนิน เอกเกิด สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๓
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นายอภิลักษ์ ระษารักษ ์
สมากขิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๘

ประธานสภาฯ 
ท่ีประขุม 
ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประขุม

ประธานสภาฯ

นางจำเนิน เอกเกิด 
สมาขิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๓ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประขุม

ประธานสภาฯ

นายประทิน ฃัขวารี 
สมาขิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๗

ประธานสภาฯ 
ท่ีประขุม

มีผู้[ดเสนอซื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที' ๒ อีกหรือไม่
ไม่มี
ถือว่านายอภิลักษ์ ระษารักษ์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ครับ 
ขอเชิญเสนอซื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ครับ 
เสนอ นางจำเนิน เอกเกิด สมาขิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๓

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓
ผู้รับรอง ๑. นางภิทรภร โมราวงษ์ สภาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙

๒. นายวิโรจน์ โมราวงษ์ สมาขิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๔
มีผู้Iดเสนอขื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ อีกหรือไม่
ไม่มี
ถือว่านางจำเนิน เอกเกิด ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ครับ
เมื่อที่ประขุมได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ครบทั้ง ๓ ท่าน แล้ว ขอมติที่ประขุมเห็น 
ด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ม ต ิท ี่ป ระข ุม เห ็น ช อ บ ด ้วยค ะ แ น น เส ียง ๑ ร1 เส ียง ไม ่ร ับรอง ไม่มี เส ียง 
งดออกเสียง ๑  เสียง
ลำดับต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประขุม จึงขอมติที่ 
ประขุมเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุม จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่ 
เกิน ๗ คน เพ ื่อตรวจรายงานการประข ุม ในคราวนี้จ ึงขอที่ประขุมเสนอว่าจะตั้ง 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมจำนวนกี่คนครับ 
ดิฉันขอเสนอคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประขุมให้มี จำนวน ๓ คน คะ

ตามที่ นางจำเนิน เอกเกิด ได้เสนอ มีสมาขิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี 
สมาชิกท่านใดเสนอ ขอมติที่ประขุมด้วยครับ
มติที่ประขุมเห็นขอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประขุม จำนวน ๓ คน 
ด้วยคะแนนเสียง ๑ ๑  เสียง ไม่ืรับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง ๑  เสียง 
การเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมนั้น วิธ ีเล ือกคณะกรรมการสภา 
ท้องถิ่น ให้สมาขิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอซื่อสมาขิกสภาท้องถิ่นหรือ 
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาซิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาขิกสภาท้องถิ่นเป็น 
ผู้เสนอต้องมีสมาขิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง ขอเชิญเสนอซื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุม 
ขอเรียนเชิญครับ
เสนอ นางภัทรภร โมราวงษ์ สมาขิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมคนที่ ๑ 
ผู้รับรอง ๑.นายสุเทพ ระษารักษ์ สมาขิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๒

๒.นายวิโรจน์ โมราวงษ์ สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๔
มีผู้ใดเสนอซื่อผู้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมคนที่ ๑ อีกหรือไม่
ไม่มี
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นายวิโรจน์ โมราวงษ ์
สมาซิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๔
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ประธานสภาฯ

นางจำเนิน เอกเกิด 
สมาซิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๓

ประธานสภาฯ
ท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ

นายสุเทพ ระษารักษ์ 
สมาซิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๒

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ถือว่านางภัทรภร โมราวงษ์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนท่ี ๑ ครับ
ขอเชิญเสนอซื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ ครับ 
เสนอ นายสุเทพ ระษารักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๒

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ 
ผู้รับรอง ๑.นายประทิน ซัฃวารี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗

๒. นายอภิลักษ์ ระษารักษ์ สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๘
มีผู้ใดเสนอซื่อผู้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ อีกหรือไม่ 
ไม ่ม ี
ถือว่านายสุเทพ ระษารักษ์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนท่ี ๒ ครับ
ขอเชิญเสนอซื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓ ครับ 
เสนอ นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๔

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓ 
ผู้รับรอง ๑. นายประทิน ขัขซวารี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗

๒. นางภัทรภร โมราวงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙
มีผู้ใดเสนอซื่อผู้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓ อีกหรือไม่ 
ไม,มี
ถ ือว่านางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน ได้รับเล ือกเป ็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุม คนท่ี ๓ ครับ
เมื่อที่ประชุมได้เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครบทั้ง ๓ ท่านแล้ว 
ขอมติที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง 
๑  เสียง
ขอปรึกษาหารือกับท่านสมาขิกว่าจะกำหนดวันให้ผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาเสนอ 
คำแปรญัตติต ่อคณะกรรมการแปรญัตติ ม ีกำหนดระยะเวลาเท ่าใด ตามระเบ ียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๔๗ และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕:๔๔ ข้อ ๔๕: วรรค ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ 
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลา 
เสนอคำแปรญัตติไวิไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น จึงขอมติที่ประชุม
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุเทพ ระษารักษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๒ 
ข อ เส น อ ร ะ ย ะ เว ล าเส น อ ค ำแ ป ร ญ ัต ต ิ ในวันที่ ๑ ๐ -๑ ๒  ส ิงหาคม ๒๔๖๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 

ในที่ประชุมสภา อบต. มีท่านใดเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติอีกหรือไม่ ล้าไม่มี 
ขอมติที่ประชุมด้วยครับ
มติที่ประชุมเห็นขอบด้วยคะแนนเสียง sm  เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง 
๑  เสียง
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-๖-

เมือทีประชุมกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติแล้ว ถ้าสมาชิกสภาผูใดเห็นควรจะ 
แก ้ไขร ่างข ้อบ ัญ ญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ .๒(£๖๕ ก็ให้ 
เสนอคำแปรญัตติล ่วงหน้าเป ็นหนังสือ โดยให ้แปรญ ัตติเป ็นรายข้อและเสนอต่อ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
รับทราบ
ขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันอาทิตย์ที่ 
๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
บ้านร่อม เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และในวาระที่ ๓ 
ข้ันลงมติ เพื่อรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมต่อไปนะครับ 
๓.๔ ขออนุมัติกันเงิน (ตามเอกสารหมายเลข ๔)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ 
ข้อ ๔๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน 
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลา 
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยน 
แปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่ 
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วต่อกรณี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและ 
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม ขณะนี้โครงการในข้อบัญญัติบางโครงการยังไม่ได้ 
ทำหลายโครงการ สาเหตุเท่าที่ทราบก็คือตามระเบียบใหม่บอกว่าจะทำถนน จะต้องมี 
วิศวกรควบคุมงานเซ็นซื่อด้วย จะต้องเป็นวิศวกรระดับสามัญมาควบคุมงานก่อสร้าง 
อำเภอท่าเรือยังไม่มีวิศวกรระดับนี้ ถ้าผู้รับเหมาจะมารับเหมาก่อสร้างจะต้องมีวิศวกร 
เซ็นกำกับไว้ด้วย ทำให้บางโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติยังไม่ได้ทำหลายโครงการ จึงจะ 
ขอกันเงินไว้ทำโครงการเผื่อทำไม่ทัน จะได้ไปใช้เหลื่อมปีได้ ถ้าทำโครงการในปี 
พ.ศ.๒๔๖๔ ไม่ทัน ก็ไปทำโครงการในปี พ.ศ.๒๔๖๔ ได้ แต่กันเงินไว้ใช้ได้ไม่เกินหน่ึงปี 
โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติฯ ที่ยังไม่ได้ทำจะขอกันเงินไว้ มี ๑๑ โครงการ ดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนางอัญชลี พอบเณร ถึงนานายวิช ัย 

ยี่โสดสารื หมู่ท่ี ๔ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว้าง 
เฉลี่ย ๔ .๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐ .๑๔  เมตร (คิดเบ็เนพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร) งบประมาณ ๔๔๙,๙๐๐.-บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางมณี สุนทโรฑก ถึงบ้านนางกมลวรรณ 
เอ่งฉ้วน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท ่าเร ือ  จ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร และกว้างเฉลี่ย 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖ .๐๐  เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร (คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร) งบประมาณ ๑๔๖,๐๐๐.-บาท

/ ๓.โครงการก่อสร้าง



๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองส ่งน ํ้า ร ๗ซ ถึงนา 
น าย ส ม ข าย  ต ิด เขตโคกให ญ ่ หมู่ท ี่ ๔ ต ำบ ล บ ้าน ร ่อ ม  อ ำ เภ อ ท ่า เร ือ  
จ ังหว ัดพระนครศร ีอย ุธยา กว ้างเฉล ี่ย ๓.0 ๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร 
ห น า ๐ .๑ ๕  เม ต ร  (ค ิด เป ็น พ ื้น ท ี่ไ ม ่น ้อ ย ก ว ่า  ๗ ๕ ๐ .๐ ๐  ต ร .ม .)  
งบประมาณ ๓๙๑,๘๐๐.-บาท

๔. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า บริเวณสวนนางหวาน บุญชาญ ถึงสวนนายอนันต์ 
มีกุล หมู่ที่ ๗ ตำบลบ ้านร ่อม อ ำ เภ อ ท ่า เร ือ  จ ังห ว ัดพ ระน ครศร ีอย ุธยา 
กว ้าง ๐ .๓ ๐  เมตร (ภ ายใน ) หนา ๐.๑๒ ๕ เมตร ยาว ๘ ๔ .๐๐ เมตร 
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๗๖,๔๐๐.-บาท 

๕. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า บริเวณหน้าบ้านนางละมัย พรหมพิทักษ์ ถึงบ้าน 
นายสละ โกมุธมาศ (ถนนใหม่) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ ้านร่อม อ ำเภ อ ท ่า เร ือ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว้าง ๐.๓๐ เมตร (ภายใน) ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๘,๑๐๐.-บาท 

๖. โครงการซ ่อมแซมค ูส ่งน ํ้า คสล. บ ร ิเวณ บ ้าน น ายวงษ ์ ระษาร ักษ ์ หมู่ที่ ๖ 
ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว้าง ๐.๘๕ เมตร (ท้อง 
ราง) ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ปากบนกว้าง 
๑.๖๐ เมตร งบประมาณ ๒๖,๔๐๐.-บาท

๗. โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ขนาดกว้าง 
๕.๔๕ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๖๑ .๑๐ เมตร บริเวณสำนักงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม หมู่ท่ี ๒ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐.-บาท 

๘. โค ร งก าร ร างระ บ าย น ํ้า  คสล. บ ร ิเวณ ห น ้าบ ้าน น ายน ิว ัฒ น ์ น าคศร ีม ่วง 
ถ ึงร าง ร ะ บ าย น ํ้าส ว น ล ุง ป ล า หมู่ที่ ๙ ต ำบ ล บ ้าน ร ่อ ม  อ ำ เภ อ ท ่า เร ือ  
จ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว้าง ๐.๓๐ เมตร (ภายใน) หนา ๐.๑๒๕ เมตร 
ยาว ๘๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๗๖,๒๐๐.-บาท 

๙. โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านนางลุภาพ อนุโขติ หมู่ที่ ๓ 
ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วางท่อระบายนํ้า คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน และวางท่อระบายนํ้า คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ 
งบประมาณ ๓๔,๒๐๐.-บาท

๑๐.โครงการวางท่อระบายนํ้าและบ่อพัก พร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง บริเวณผิงตรง 
ข้ามสะพานคู่ ถึงทางเข้าวัดดอนกระสังข์ หมู่ที ่ ๑ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ 
เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๕ บ่อ และถมดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
๑๗๓.๒๕ ตารางเมตร ไม่รวมบ่อพักท่อระบายนํ้า ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๒๔๒,๗๐๐.-บาท 

๑๑.โครงการก ่อสร ้างอาคารน ํ้าด ื่ม  แบบหยอดเหรียญ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านร่อม 
อ ำ เภ อ ท ่า เร ือ  จ ัง ห ว ัด พ ร ะ น ค ร ศ ร ีอ ย ุธ ย า  ข น าด ก ว ้าง  ๓ .๐ ๐  เม ต ร  
ยาว ๔.๐๐ เมตร พร้อมเครื่องกรองนํ้าบริเวณที่ราขพัสดุ หมู่ท่ี ๒ งบประมาณ 
๒๖๓,๗๐๐.-บาท

/จึงขอมติที่ประชุม



จึงขอมติทีประชุมพิจารณาเห็นชอบกันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕:๔๗ ข้อ ๔๙ ถ้าเห็นขอบกันเงินไว้ จำนวน
๑๑ โครงการ ก็ฃอให้ท่านสมาชิกทุกท่านยกมือขึ้นครับ
มีมติเห็นขอบพิจารณาเห็นชอบกันเงิน จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวน ๑๑ เลียง
ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง รI เสียง
๓.๔ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ตามเอกสารหมายเลข ๖)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับท่ี ๒ 
พ.ค.๒๔๔๘ ข้อ ๘๙ กรณีที,งบประมาณรายจ่ายประกาศใข้บังคับแล้ว มีงบประมาณ 
ไม่เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ไห้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นตามที่คณะผู้บริหารจะ 
ขอสภา อบต. จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ดังนี้ 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๗ โครงการ
๑. โครงการลงลูกรังพร้อมปรับระดับซ่อมแซมถนนทางสาธารณประโยชน์ บริเวณทาง 

สาธารณประโยชน์หน้าบ้านนายจิตกร ชื่นจิตร หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านร่อม ปริมาณ 
งานลงลูกรังพร้อมปรับระดับ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ 
เมตร จำนวน ๑๑.๒๔ ล ูกบ าศก ์เม ตร (ค ิดเป ีนพ ื้นท ี่ไม ่น ้อยกว ่า ๗๔.๐๐ 
ตารางเมตร) งบประมาณ ๔,๖๐๐.-บาท

๒. โครงการก่อสร้างอ่างสูบนั้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํ้า บริเวณ 
ทางสาธารณประโยชน์ข้างโรงกลึง หมู่ท่ี ๔ ตำบลบ้านร่อม ปริมาณงานก่อสร้าง 
อ่างสูบนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร พร้อมวาง 
ท่อระบายนํ้า ขนาด 0 ๐ .๘ ๐  เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน งบประมาณ ๘๗,๔๐๐.- 
บาท

๓. โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมอุดกลบปอบาดาลเก่า และซ่อมแซมโครงการ 
สร้างรับถังนํ้าประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณประปาบาดาลบ้านนายประคอง 
รอดทุกข์ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ ้านร ่อม ปร ิมาณ งาน เจาะป อ บ าด าล  ท่อ PVC 
ขนาด 0  ๖ น้ิว ช้ัน ๑๓.๔ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมอุดกลบ 
บ่อดาลที่ชำรุด ขนาดปอ 0  ๖ น้ิว งบประมาณ ๒๘๓,๐๐๐.-บาท 

๔. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ ้านแบบหอถังสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม. (รูปทรงถ้วย 
แซมเปญ) บริเวณที่ด ินชองนายไพรัตน ์ พูลสวัสดี้ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านร่อม 
ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาล ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 0  ๖ น้ิว ความลึก 
ไม่น ้อยกว่า ๑๒ ๐.๐๐ เมตร และก ่อสร ้างหอถังเหล ็กเก ็บน ั้าแบบแซมเปญ 
ขนาดความจุ ๓๐ ล ูกบาศก ์เมตร ความสูงไม่น ้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร พร้อม 
ถังกรองนํ้าสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งและฐาน คสล. งบประมาณ ๑,๐๑๗,๐๐๐.-บาท

/ ๔.โครงการชุดเจาะ



มติท่ีประขุม

๕. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมอุดกลบบ่อบาดาลเก่า บริเวณประปาบาดาล 
บ้านนายนพดล แก้วบุบผา หมู่ท่ี ๕ ตำบลบ้านร่อม ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาล 
ท่อ PVC ขนาด 0 ๖ น้ิว ข้ัน ๑๓.(ะ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑ 0๐ .๐ ๐  เมตร พร้อม 
อุดกลบบ่อบาดาลที่ชำรุด ขนาดบ่อ 0  ๔ น้ิว งบประมาณ ๒๓๙,๖๐๐.-บาท 

๖. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมอุดกลบบ่อบาดาลเก่า บริเวณประปาบาดาล 
รพ.สต.บ้านร่อม หมู่ที ่ ๘ ตำบลบ้านร่อม ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาล ท่อ PVC 
ขนาด 0  ๖ น้ิว ข้ัน ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมอุดกลบบ่อ 
บาดาลที่ชำรุด งบประมาณ ๒๓๙,๕๐๐.-บาท 

๗. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ ้านแบบหอถังสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม. (รูปทางถ้วย 
แซมเปญ) บร ิเวณ ท ี่ด ินของนางค ิร ิเพ ็ญ  อ ินเน ียม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านร่อม 
ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาล ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 0  ๖ น้ิว ความลึก 
ไม ่น ้อยกว่า ๑๒ ๐.๐๐ เมตร และก ่อสร ้างหอถ ังเหล ็กเก ็บน ํ้าแบบแซมเปญ  
ขนาดความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร งบประมาณ 
๑,๐๓๗,๐๐๐.-บาท 

แผนงานเคหะและขุมซน
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ประปา จำนวน ๘ ขุด
จัด1ซ้ือถังกรองน้ําสนิม พร้อมติดตั้งและฐาน คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร
ท่อนํ้าเข้า -  ออก ขนาด ๓ น้ิว จำนวน ๘ ขุดๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้
๑. บริเวณแท้งค์ประปาหน้าบ้านนายมงคล มีกุล หมู่ท่ี ๑ ตำบลบ้านร่อม
๒. บริเวณแท้งค์หน้าบ้านนายล้วน เอกเกิด หมู่ท่ี ๓ ตำบลบ้านร่อม
๓. บริเวณแท้งค์ประปาบ้านเหนือ หมู่ท่ี ๔ ตำบลบ้านร่อม
๔. บริเวณแท้งค์ประปาหน้าบ้านนายสมศักดิ๙ พรหมมณี หมู่ท่ี ๖ ตำบลบ้านร่อม
๔. บริเวณแท้งค์ประปาบ้านนายเสน่ห์ เอกเกิด หมู่ท่ี ๔ ตำบลบ้านร่อม
๖. บริเวณแท้งค์ประปาบ้านนางบุญธรรม นาคคำ หมู่ท่ี ๙ ตำบลบ้านร่อม
๗. บริเวณแท้งค์ประปาข้าง รพ.สต.บ้านร่อม หมู่ท่ี ๘ ตำบลบ้านร่อม
๘. บริเวณแท้งค์ประปาบ้านนาบประคอง รอดทุกข์ หมู่ท่ี ๙ ตำบลบ้านร่อม
แผนงานรักษาความสงบภายใน
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๖ เคร่ือง
จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า ขนาด ๑๒ น้ิว ยาว ๗ เมตร มอเตอร์ ๓ เฟส ๑๔ hp ๓๘๐V 
แท่นมอเตอร์เหล็ก ๑ ข้ัน จำนวน ๖ เครื่องๆ ละ ๖๔,๐๐๐.-บาท
ทางผู้บริหารจึงมาขอมติที่ประขุมพิจารณาเห็นขอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ถ้าท่านสมาซิกเห็นชอบที่จะจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ 
ก่อสร้างฯ จำนวน ๗ โครงการ , จัด1ซื้อถังกรองนํ้าสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งและ 
ฐาน คสล. จำนวน ๘ ขุด 1 จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า ขนาด ๑๒ น้ิว ยาว ๗ เมตร 
มอเตอร์ ๓ เฟส ๑๔ hp ๓๘๐V แท่นมอเตอร์เหล็ก ๑ ข้ัน จำนวน ๖ เครื่อง 
ก็ฃอให้ท่านสมาซิกทุกท่านยกมือขึ้นครับ
มีมติเห็นชอบ พิจารณาเห็นชอบให้ทางคณะผู้บริหารดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างฯ จำนวน

-๙-

/ ๗ โครงการ



-๑๐-

ระเบียบวาระที่ ๔ 
ประธานสภาฯ

ท่ีประขุม 
ป็ดประขุมเวลา

๗ โครงการ ,จัดซื้อถังกรองนํ้าสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งและฐาน คสล. จำนวน ๘ ขุด ,
จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า ขนาด ๑๒ น้ิว ยาว ๓1 เมตร มอเตอร์ ๓ เฟส ๑๕ hp ๓๘๐V 
แท่นมอเตอร์เหล็ก ๑ ข้ัน จำนวน ๖ เครื่อง จำนวน ๑๑ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 
เร่ือง อ่ืน ๆ
มีสมาซิกท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ ไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไร 
ก็ฃอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้บริหาร ที่ได้มาร่วมประขุม 
ตามระเบียบวาระการประขุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ กระผมขอปิดประขุมสภาฯ ครับ 
รับทราบ 
๑๑.๐๐น.

ลงซ่ือ นายสมพร พูลสวัสด้ี ผู้จดบันทึกรายงานการประขุม 
(นายสมพร พูลสวัสด้ี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมสภาอบต.บ้านร่อม

ลงซ่ือ นางภัทรภร โมราวงษ์ ผู้ตรวจรายงานการประขุม 
(นางภัทรภร โมราวงษ์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๙

ลงซ่ือ นายสุเทพ ระษารักษ์ ผู้ตรวจรายงานการประขุม ลงซ่ือ นางสาวเบญจรรณ อ่อนหวาน ผู้ตรวจรายงานการประขุม 
(นายสุเทพ ระษารักษ์) (นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน)

สมาซิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๒ สมาซิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๕

ลงซ่ือ นายระเบียบ เอกเกิด ผู้รับรองบันทึกรายงานการประขุม 
(นายระเบียบ เอกเกิด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม


