
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันจันทร์ท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑ 0 .๐0 น. 
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

รายขือผู้เข้าร่วมประชุม  ๑๓....คน ลา ๕ คน ขาด...... - คน
ลำดับท่ี ขื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมีอๆ อ หมายเหตุ

๑ นายระเบียบ เอกเกิด ประธานสภา อบต. นายระเบียบ เอโ .กิด
๒ นายเลิศสิน กรรไกรภัย รองประธานสภา อบต. นายเลิศสิน กร ไกรภัย
๓ นายสะอาด บุญมี เลขานุการสภา อบต. นายสะอาด บุญ ะเ
(^ นายดาวเรือง ยิ้มน้อย สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๑ นายดาวเรือง ย้ิม ร้อย
๕ นายสุรศักดี้ อ่อนละมล สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๑ นายสุรศักดึ๋ อ่อ' ละมล

นายสุเทพ ระษารักษ์ สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๒ นายสุเทพ ระใ —) ๕.

®  ๗ นายสำเริง กะมะรินทร์ สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๒ นายสำเริง กะ: ะรินทร์
๘ นางจำเนิน เอกเกิด สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๓ นางจำเนิน เอ? เกิด
๙ นายคงศักดี้ สำราญจิต สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๓ ลา

๑0 นายวิโรจน์ โมราวงษ์ สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๔ ลา
(9)(9) นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๕ นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน
๑๒ นายสมพร พูลสวัสดิ๋ สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๖ นายสมพร พู ใสวัสด้ี
๑๓ นายรัญจวน คซรินทร์ สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๗ ลา
(5)(̂ นายประทิน ซ'ชวารี สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๗ ลา
๑๕ นายเทิดศักดึ๋ มีมงคล สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๘ นายเทิดศักดี้ มี: เงคล
๑๖ นายอภิลักษ์ ระษารักษ์ สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๘ นายอภิส้กษ์ ร; ษารักษ์
๑๗ นางภัทรภร โมราวงษ์ สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๙ นางภัทรภร โง ราวงษ์
(5)̂ 9 นายสำราญ โภคี สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๙ ลา

รายฃื่อผ้เข้าร่วมประขม .......๖ ....คน ลา .1..-.... คน
ลำดับท่ี ขื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมีอขื่ ) หมายเหตุ

๑ นายส้มภาษ อยู่พร้อม นายก อบต. นายส้มภาษ อยู่ใ' ร้อม
๒ นายเฉลิมพร อนุโชติ รองนายก อบต. นายเฉลิมพร อบุโ ?ติ
๓ นายวิโรจน์ เอ้งฉ้วน รองนายก อบต. นายวิโรจน์ เอ้งร์ วน
(^ นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ เลขานุการนายก อบต. นายประเสริฐ พุ่ม'' นเพ็ญ
๕ นายมาโบซ ตั้งใจรักษ์ สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายมาโนฃ ต้ังใจ มัาษ์

๖ นายสุจินต์ โนนพยอม ชลประทานเริงราง นายสจุินตํ โน1 พยอม
๗



-๑-
เริ่มประขุมเวลา ๑ ๐ .0 ๐  น.

เมือทีประขุมมาพร้อมเพรียงกันแล้ว ประธานสภาอบต.บ้านร่อมกล่าวเปีดประขุมสภาฐ ใค์การบริหารส่วนตำบล 
บ้านร่อม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๑ 
ประธานสภาฯ

นายมาโนข ตั้งใจรักษ์
(สมาขิกสภา อบจ.พระนครศรีอยุธยา)

ประธานสภาฯ
นายดาวเรือง ยิ้มน้อย 
สมาขิกสภา อบต.หมู่ ๑
นายมาโนซ ตั้งใจรักษ์
(สมาขิกสภา อบจ.พระนครศรีอยุธยา)
นายสมพร พูลสวัสดิ๋ 
สมาขิกสภา อบต.หม่ ๖

นจังหวัดพระนครศรี

เ  และงบประมาณ 
ดังนี้

ห้อง ข้างหน้า ๒ ห้อง 
เอยแล้ว รอผ้รับจ้างเข้า

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบ
วันนี้ท่าน สจ.มาโนข ตั้งใจรักษ์ สมาขิกสภาองค์การบริหารส่ 
อยุธยา จะมาพูดคุยแผนงานของปี ๒๕๖๒ ของ อบจ. ที่จะมา ฎแลซาวตำบลบ้านร่อม 
และงบประมาณปี ๒๕๖๓ ขอเชิญท่านมาโนข ตั้งใจรักษ์ คร ั I 
ขอขอบคุณท่านสมาขิก และคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้เกียรติแมเข้าร่วมประขุมใน 
ครั้งนี้ ผมในนามตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนแรศรีอยุธยา จะมาพด 
อธิบายชี้แจงเรื่องงบประมาณปี ๒๕๖๒ ที่อยู่ระหว่างดำเนินงา 
ปี ๒๕๖๓ ที่จะดำเนินการให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อ3 
๑. เร่ืองถนน งบประมาณปี ๒๕๖๒ กำลังดำเนินการอยู่ 
๒. เรื่องโดม ได้ประสานกับท่านนายกแล้ว ต่อข้างหลัง 

โดยใช้แบบแปลนของ อบจ. ตอนนี้ได้จัดซื้อจัดจ้างเรียบ 
มาดำเนินการในการก่อสร้าง 

งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ทาง อบจ.ได้ตั้งข้อบัญญัติปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เสริมแอสฟ้ลท์ติก หนา ๕ เซนติเมตร ยาว ฅ ว๓ เมตร โดยแบ่งเป็น 
๓ ช่วง ตังนี้
ช่วงท่ี ๑ ถนนทางเข้า กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร 
ช่วงท่ี ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๓.๐๐ เมตร 
ช่วงท่ี ๓ ทางไปวัด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร 
รวมความยาว ๗๐๓.๐๐ เมตร งบประมาณที่ได้มา ๑,๑๔๘ 
ได้ตั้งให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ผมขอฝา 
สมาขิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่เข้าประขุม เห็นเป็นอย่างอื่ . . .. . . .10. .
ท่านนายก แล้วทาง อบจ. พร้อมจะนำไปแก่ไข หรือเอาเงินที่ ^งไว้ในข้อบัญญัติไปทำ 
อย่างอื่น แต่เราต้องใช้ระยะเวลาในการเพิ่มแผน โอนงบประ31าณส่วนนี้ไปจัดทำส่วน 
ที่จะทำขึ้นมาใหม่ เรื่องที่ผมจะชี้แจงแก่สมาขิกผู้ทรงเกียรติทุก ง่านมีแค่นี้ครับ 
มีสมาขิกผู้ทรงเกียรติท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามไหมครับ เ' ญได้เลยครับ
ขอซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟ้ลทํติกเททับปูน ได้ไหมครับ

ท่านดาวเรือง ยิ้มน้อย ทำหนังสือเสนอผ่านทาง อบต. เลยครับ 
แผนของ อบจ. ให้ครับ มีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมค 
กราบเรียนท่านประธานฯ คณะผู้บริหาร สมาขิกสภา อบต. ท่า 3 สจ.มาโนซ ตั้งใจรักษ์ 
กระผมนายสมพร พูลสวัสดี้ สมาขิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ งบปร! มาณที่เหลือ'จาก 
โครงการฯ ที่จัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้ว สามารถนำมาบริหารจัดกา, เพ่ิมเติมได้ไหม เช่น 
เรื่องอุปโภคบริโภค นํ้าประปาในหมู่บ้านยังไม่ค่อยสะดวก น้ําใ. รุะปาไม่เพียงพอ 
เป็นไปได้อยากจะให้ประสาบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หน่อยครั 1 ถ้าเป็นเงินที่เหลือ 
จากการจัดซื้อจัดจ้างนำมาใข้ซ่อมแซมระบบประปาได้ไหม

( 1๐๐.-บาท ที่ทาง อบจ. 
าไว้เรื่องนึง ถ้าเกิดทาง 
3 ก็ให้นำเสนอผ้บริหาร

เล้วผมจะได้นำเข้า 
เบ

/นายมาโนฃ



-๒-

นายมา'โนซ ตั้งใจรักษ์
(สมาขิกสภา อบจ.พระนครศรีอยุธยา)

ประธานสภาฯ

นายสุจินต์ โนนพยอม 
ชลประทานเริงราง

นายมาโนซ ตั้งใจรักษ์
(สมาขิกสภา อบจ.พระนครศรีอยุธยา)

นายสุจินต์ โนนพะยอม 
ชลประทานเริงราง
ประธานสภาฯ
นายเทิดคักดึ๋ มีมงคล
สมาซิกสภา อบต.หมู่ ๘

นายสุจินต์ โนนพะยอม 
ชลประทานเริงราง

นายสมพร พูลสวัสดี้ 
สมาซิกสภา อบต.หมู่ ๖

นายสุจินต์ โนนพยอม 
ชลประทานเริงราง

ท่านสมาซิกสอบถามว่างบประมาณที่เหลือจาการประมูล จัด เอจัดจ้างนำมาใช้
, , 1 ^ ^  ^ I 1 สุ  9-สุ ๘ ^ ‘ะะ* ๘*  1*  ^  0* .  1 6) 2/นาณ ให้ทางท้องถิ่น 

เรื่องงบประมาณ 
เถามฝ่ายนิติกรว่าทำ

ซ่อมแซมระบบประปาไดไหม คือ เงินที่เหลือต้องรอสิ้นปีงบป 
ทำเรื่องเสนอไป แล้วให้ทางฝ่ายนิติกรของ อบจ. พิจารณาดูว่ 
สามารถนำมาปรับปรุงระบบประปาไดไหม ขอตอบว่าต้องสอ 
ไดไหม เพราะบ่อบาดาลเป็นของกรมทรัพยากรนํ้า หรือกรมทรัพยากรนํ้าสามารถ'ให้ 
ห้องถิ่นดูแลได้ ถ้าทางท้องถิ่นดำเนินการได้ทาง อบต.บ้านร่อม ก็ต้องเขียนโครงการ 
เช้าไปว่าทาง อบต. ไม่มีงบประมาณเพียงพอ เพื่อจะได้ของบใ ระมาณมาทำครับ 
เมื่อสักครู่ได้โทรสอบถามทางฝ่ายนิติกรว่าสามารถนำเงินเหลื? จากการจัดซื้อจัดจ้างมา 
ทำการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาได้ไหม ฝ่ายนิติกรตอบ'; ๅไม"ได้ครับ เพราะว่า 
ระบบประปาเป็นชองหน่วยงานทรัพยากรนํ้าครับ มีท่านใดสง ^ยเรื่องใดอีกไหมครับ 
ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณที่ให้เกียรติให้ผมมาเช้าร่วมประชุมในครั้. น้ี และหวังว่าจะได้รับ 
ข้อเสนอแนะจากผู้เช้าประชุมอีก ขอบคุณมากครับ
วันนี้มีเจ้าหน้าของชลประทานเริงรางมาอธิบายชี้แจงเรื่องสะ1!/ านบ้านร่อม ขอเชิญ 
ท่านสุจินต์ โนนพยอม ครับ
สวัสดีท่านสมาซิก และผู้บริหารทุกท่าน ในส่วนของชลประท' ง:ที่เกี่ยว'ข้องกัน ก็คือ 
ตรงสะพานบ้านร่อมครับ เดิมที่เคยขอให้ทำให้ในตัวอาคารปร:

พ.ศ.๒๕๐๘ โครงสร้างเดิมเราหาแบบไม่เจอ คนที่ออกแบบสะ,V 
เขาออกแบบเพื่อแกีไฃปิญหาเฉพาะหน้า ณ วันนี้เราได้ตั้งงบป 
ขลประทานไปแล้วเพื่อปรับปรุงคลองทั้งเส้น ซ่ึงช่วงท่ี ๑ สร้า 
คาดว่า ปี ๒๕๖๒ หรือ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ จะทำ ช่วงท่ี ๓ น่าจะ ดำ ปี ๒๕๖๗ จะทำ 
ประตูน้ํา'ให้ใหม่ ทางข้ามสะพานใหม่ 
ในนามตัวแทนสมาซิกทุกคน ทางขลประทานมีแผนจะทำป 
ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ

ตูน้ํา สร้างในปี 
านมันเยื้องกับถนนเดิม 

มาณของกรม 
แล้ว ช่วงท่ี ๒

เะดูนํ้า ทำสะพานใหม่

มีท่านใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ ท่านสุจินต์ โนนพยอม งบประมาเ [เอาจจะได้ปี ๒๕๖๕ 
หรือ ปี ๒๕๖๗ ช่วงนี้สะพานทรุดโทรมมาก ตัวเกาะกั้นก็ไม่มี I  ทางที่จะทำการ 
ซ่อมแซมไหมครับ
ปีหน้าผมจะมาทำให้ครับ แก้ไขบ้เญหาเฉพาะหน้า จะทำบิ้วสะนานกับราวสะพานกั้น 

ให้ครับ จะตั้งงบประมาณเร่งด่วนให้ เรื่องตัวสะพานทางกรมซสุประทานมีแผนจะทำ 
ให้ แต่จะล่าช้าหน่อยครับ 
กราบเรียนท่านประธานฯ ท่านสุจินต์ โนนพยอม
เรื่องการบริหารจัดการนํ้า ซึ่งผมก็ทำนาในเขตขลประทานเหมืท่นกัน ๒๔ ขวา 
ประสบปีญหาเรื่องนํ้า อยากทราบการจัดสรรนํ้าจะปล่อยนํ้าใร่ เกษตรกร ปล่อยตั้งแต่ 
ต้นคลอง ปลายคลอง ในช่วงนี้จะปล่อยนํ้ากี่วันครับ 
การบริหารจัดการนํ้า เราจะเน้นไปที่อุปโภคบริโภคเป็นหลัก ส่ เนที่เหลือจากการส่ง 

นํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคแล้ว เราจะส่งนํ้าเช้าคลองครับ

/ประธานสภาฯ
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ระเบียบวาระที่ ๒ 
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ 
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

ธยา ที่มาขี้แจงใน

ท่ี,'จ” ที่ทางอำเภอได้จั^ 
แมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

ท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
าเภอท่าเรือ ถ้ามีความ

มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีในนามของคณะผู้บริVกร และสมาซิกสภา 
อบต.บ้านร่อม ขอขอบคุณท่านสุจินต์ โนนพยอม ฃลประทานเ 3งราง ท่าน สจ.มาโนซ 
ตั้งใจรักษ์ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอ!
วันนี้ ขอบคุณมากครับ
๑.๑  ขอขอบคุณเข้ากิจกรรม “จิตอาสา เราทำความด ีด ้วยห ั)ใจ”
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ขอขอบคุณที่ไปร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหั 
กิจกรรมที่วัดสว่างอารมณ์ ตำบลบ้านร่อม ก็ฃอขอบคุณทุกท่า 
๑.๒ ขอเขิญร่วมบริจาคโลหิต วันท่ี ๖  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันพรุ่งน ี้ ซึ่งตรงกับวันอังคา-;
ต ั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ บ. เป็นต้นไป ณ หอประชุมที่ว่าการอ'
ประสงค์จะบริจาคโลหิต เชิญบริจาคได้เลยครับ 

๑.๓ ขอเช ิญเข ้าร ่วมกิจกรรมโครงการส ่งเสริมการจัดก ิจก เรมเข้าวัดปฏิบัต ิธรรม 
สวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๒(5 กันยายน ๒๕๖๒ 

โครงการนี้เป็นนโยบายของนายประทีป การมิตรี นายอำเภอท่ Iเรือ ได้กำหนด 
แผนการจัดกิจกรรมฯ ในวันที่๒ ๑ ก ันยายน๒๕๖๒ซึ่งกับแร:!๘ ค ํ่า เด ือ น ๑๐ 
ณ วัดบ้านร่อม จึงขอให้ท่านสมาขิกทุกท่านช่วยประซาสัมพันธ์ 1ห้พี่น้องซาวตำบล 
บ้านร่อมได้ทราบด้วยครับ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
จากการประข ุมสภาสม ัยสาม ัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประ ทปี พ .ศ .๒๕๖๒ เมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ น้ัน จึงขอให้สมาขิก อ ปต. ทุกท่านตรวจสอบ 
รายงานการประขุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ ประจำโ พ.ศ.๒๕๖๒ มีสมาซิก 
อบต.ท่านใด จะขอแก่ไขรายงานการประขุมหรือไม่ 
ไม่มี

ถ้าไม่มีสมาขิกท่านใดที่จะขอแก่ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการปร5 
ส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจำปี พ.
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ก็ถือว่าที่ประขุมรับรองร'
ครั้งที่ผ่านมานะครับ ขอมติรับรองรายงานการประขุม 
เห็นขอบรับรองรายงานการประขุม ๑๑ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี 
๑ช,สียง
เรื่อง เพื่อพิจารณา
๓.๑ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประม'เณรายจ่ายประจำป  ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตามเอกสารหมายเลข ๒)

ขั้นท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ
ตามเอกสารที่แจกให ้ครับ ขอเช ิญท ่านนายกองค ์การบริห 1รส่วนตำบลบ้านร่อม 
รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
อบต. ครับ

เณสภาองค์การบริหาร 
1.๒๕๖๒ เม่ือ 
ยงานการประขุมสภาฯ

เสียง งดออกเสียง

ขอเรียนเชิญท่านนายก

/นายก อบต
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มติที่ประชุม 
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นางจำเนิน เอกเกิด 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ 
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ

นายสุเทพ ระษารักษ  ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม บัดนี้ถึง
ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 

งหนึ่งฉะนั้นในโอกาสนี้
เวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ อีกค 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จึง'ขอข้ีแจง'ใ!/ ทาน1ประธานสภา อบต 
และสมาช ิกสภา อบ ต.ได ้ร ับ ท ราบ ถ ึงส ถาน การณ ์คล ัง? ลอดจนหล ักการแล 
แนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๓ ตา นอกสารที่ได้แจกให้กับ 
ทุกท่านแล้วครับ
ตามที่ท่านนายก อบต. ได้รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ และพูดถึงวัตถุประสงค์ที่ส่งร่างข้อบัญญัติงบประม 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วนด้านเอกสารการประกอบรายงาใเงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณนั้น ตามเอกสารที่ได้แจกไปให้กับทุกท่าน? รัน จึงขอให้สมาชิกสภา 
อบต. ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ และถ้ามีข้อสงลัยเ 
ได้ครับ
ล้าไม่มีสมาชิกท่านใด จะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข จึงขอม 
หลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบปร 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน 
ควรรับหลักการ ขอให้ท่านสมาขิกทุกท่านยกมือขึ้นครับ 
มติท ี่ประชุมเห ็นขอบรับหลักการ เวลา ๑ ๑ .๑ ๐  น. ด ้วย?

ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง © เสียง 
หลังจากที่สมาชิกรับร่างข้อบัญญัติขั้นที่ ๑ ขั้นรับหลักการไปแล ณั้น จึงขอมติที่ประชุม 
เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เ;ไน ๗ คน เพื่อพิจารณา 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมา 
นี้จึงฃอที่ประชุมเสนอว่าจะตั้งคณะกรรมการการแปรญัตติจำน 
ดิฉันขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ให้มี จำนวน ๓ คน ค่

บประมาณ 
เณรายจ่ายประจำปี

ไรก็'ขอเชิญสอบถาม

ๆที่ประชุมพิจารณารับ 
มาณรายจ่ายประจำปี 

อม ล้าท่านสมาชิกเห็น

แเนนเสียง ๑®! เสียง

ณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในคราว 
นกี่คนครับ

ตามที่ นางจำเนิน เอกเกิด ได้เสนอ มีสมาซิกท่านใดจะเสน!
สมาชิกท่านใดเสนอ ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุมเห็นขอบเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 
๑๑ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง ๑  เสียง 
การเสนอคณะกรรมการแปรญัตติการเสนอนั้น วิธีเลือกคณะก 
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอซื่อสมาชิกสภา 
เปีนสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณ ีท ี่สมาชิกสภาท้เ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริห 
ต้องมีผู้'รับรอง ขอเชิญเสนอซื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเรืย 
เสนอ นายสมพร พูลสวัสดี้ สมาชิกสภา อบ?

เปีนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
ผู้รับรอง ๑.นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน สมาชิกสภา อบ? . หมู่ท่ี ๕ 

๒.นางภัทรภร โมราวงษ์ สมาชิกสภา อบ? หมู่ท่ี ๙

เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี

คน ด้วยคะแนนเสียง

[รมการสภาท้องถิ่น ให้ 
ท •ไงถ่ินหรือบุคคลท่ีไม่ได้ 

งถิ่นเปีนผู้เสนอต้องมี 
เรท้องถิ่นเปีนผู้เสนอไม่ 

1 เชิญครับ
หมู่ท่ี ๖

/ประธานสภาฯ
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นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน 
สมาขิกสภา อบต.หมู่ ๕

ประธานสภาฯ 
ที่ประขุม 
ประธานสภาฯ

นายสมพร พูลสวัสดึ ๋
สมากขิกสภา อบต.หมู่ ๖

ประธานสภาฯ 
ที่ประขุม 
ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ

มิติที่ประขุม

ประธานสภาฯ

นายสำเริง กะมะรินทร ์
สมาขิกสภา อบต.หมู่ ๒ 
ประธานสภาฯ

มติที่ประขุม

ประธานสภาฯ

-๕-

มีผู้ใดเสนอซื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ อีกหรือไม่ 
ไม่มี
ถือว่านายสมพร พูลสวัสดิ้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ครับ 

ขอเชิญเสนอซื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที, ๒ ครับ 
เสนอ นายเทิดศักดี้ มีมงคล สมาขิกสภา อบ 1. หมู่ท่ี ๘

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒
ผู้รับรอง ๑.นายเลิศสิบ กรรไกรภัย สมาขิกสภา อบ I. หมู่ท่ี ๕

๒. นายสมพร พูลสวัสดี้ สมาขิกสภา อบต
มีผู้ใดเสนอซื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ อีกหรือไม่
ไม่มี
ถือว่านายเทิดศักดี้ มีมงคล ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรโ ติติคนที่ ๒ ครับ 

ขอเชิญเสนอซื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ครับ 
เสนอ นายสำเริง กะมะรินทร์ สมาขิกสภา อบเ I. หมู่ท่ี ๒

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 
ผู้รับรอง ๑. นางจำเนิน เอกเกิด สภาขิกสภา อบน.

๒. นายอภิลักษ์ ระษารักษ์ สมาขิกสภา อบ 1. หมู่ท่ี ๘
มีผู้ไดเสนอซื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ อีกหรือไม่

'บ

หมู่ท่ี ๖

ไม่มี

หมู่ที, ๓

ญัตติคนที่ ๓ ครับ 
ล้ว ขอมติที่ประขุมเห็น

ม่มี เสียง งดออกเสียง

เารประขุม จึงขอมติที่

ถือว่านายสำเริง กะมะรินทร์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแป
เมื่อที่ประขุมได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ครบท้ัง ๓ ท่าน 
ด้วยหรือไม่เห็นด้วย
มติที่ประขุมเห็นขอบด้วยคะแบบเสียง ๑®! เสียง ไม่รับรอง 
๑  เสียง
ลำดับต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน 
ประขุมเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุม จำนวน'ไ1น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่ 
เกิน ๗ คน เพ ื่อตรวจรายงานการประข ุม ในคราวนี้จ ึงขอใ ประขุมเสนอว่าจะตั้ง 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมจำนวนกี่คนครับ
กระผมขอเสนอคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประขุมให้:! จำนวน ๓ คน ครับ

ตามที่ นายสำเริง กะมะรินทร์ ได้เสนอ มีสมาขิกท่านใดจะเสใเอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่ 
มีสมาชิกท่านใดเสนอ ขอมติที่ประขุมด้วยครับ 
มติที่ประขุมเห็นขอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบรายงานกา 
ด้วยคะแนนเสียง ๑ ๑  เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสีย I 
การเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมนั้น วิธีเลื 
ท้องถิ่น ให้สมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอซื่อ 
บคคลที่ไม่ได้เป็นสมาขิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมา,

[ประชุม จำนวน ๓ คน 
๑  เสียง 

3กคณะกรรมการสภา 
? มาขิกสภาท้องถิ่นหรือ

กสภาท้องถิ่นเป็น

/ผ้เสนอต้อง.



นายเลิศสิน กรรไกรภัย 
สมาขิกสภา อบต.หมู่ ๕

นายสมพร พูลสวัสดิ ๋
สมาขิกสภาอบต.หมู่ ๖

นายสุเทพ ระษารักษ  ์
สมาขิกสภาอบต.หมู่๒

ประธานสภาฯ 

มิติที่ประขุม 

ประธานสภาฯ

นางจำเนิน เอกเกิด 
สมาขิกสภาอบต.หมู่ ๓

ประธานสภาฯ

มิติที่ประขุม

ประธานสภาฯ

ที่ประขุม 
ประธานสภาฯ

-๖-

ผู้เสนอต้องมีสมาขิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าลองคน ส่า วกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
เปีนผู้เสนอ'ไม่ต้องมีผู้'รับรอง ขอเขิญเสนอขื่อคณะกรรมการ!* ราจรายงานการประขุม 
ขอเรียนเชิญครับ

สมาขิกสภา อบต 
สมาขิกสภา อบต. 
สมาขิกสภา อบต 
สมาขิกสภา อบต

เสนอ นางสาวเบญจารรณ อ่อนหวาน 
ผู้รับรอง ๑. นายสุเทพ ระษารักษ์ 

๒. นายเทิดศักดิ, มีมงคล 
เสนอ นายสุเทพ ระษารักษ์
ผู้รับรอง ๑.นางสาวเบญจารรณ อ่อนหวาน สมาขิกสภา อบต 

๒.นางภัทรภร โมราวงษ์ สมาขิกสภา อบต.
เสนอ นายอภิลักษ์ ระษารักษ์ สมาขิกสภา อบต
ผู้รับรอง ๑.นายสมพร พูลสวัสดี้ สมาขิกสภา อบต

๒. นายเทิดศักดี้ มีมงคล สมาขิกสภา อบต.
เมื่อที่ประขุมได้เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประใม ครบทั้ง ๓ ท่านแล้ว 
ขอมติที่ประขุมเห็นด้วยหรือไม,เห็นด้วย 
มติที่ประขุมเห็บขอบด้วยคะแนนเสียง 6101 เสียง ไม,รับรอง 
01 เสียง
ขอปรึกษาหารือกับท่านสมาขิกว่าจะกำหนดวันให้ผู้บริหาร V ^อสมา1ขิกสภาเสนอคำ 
แปรญ ัตต ิต ่อคณ ะกรรมการแปรญ ัตต ิ ม ีกำหนดระยะเวล 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น ท 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรค ๓ ญัตติร่างข้

หมู่ท่ี ๕ 
หมู่ท่ี ๒ 
หมู่ท่ี ๘ 
หมู'ท่ี ๒ 
หมู่ท่ี ๕ 
ฒ ู่ท ี่ ๙ 
หมู่ท่ี ๘ 
หมู่ท่ี ๖ 
หมู่ท่ี ๘

.ม่มี เสียง งดออกเสียง

าเท ่าใด ตามระเบ ียบ 
ศ. ๒๕๔๗ และที่แล้ไข 

เฒัญญัติงบประมาณจะ

ส ิงห าค ม  ๒๕๖๒

พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่?องให้กำหนดระยะเวลา 
เสนอคำแปรญัตติไว่ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น จึงขอมติที่ประขุม
กราบเรียนท่านประธานฯ ดิฉันนางจำเนิน เอกเกิด สมาขิกสกา อบต.หมู่ท่ี ๓ 
ข อ เส น อ ร ะ ย ะ เว ล า เส น อ ค ำ แ ป ร ญ ัต ต ิ ใน ว ัน ท ี่ ๖- 
เวลา 0๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหาร! เวนตำบลบ้านร่อม 

ในที่ประขุมสภา อบต. มีท่านใดเสนอระยะเวลาเสนอคำแปร วัตติอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ขอมติที่ประขุมด้วยครับ 
มติที่ประขุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 61๓ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี. เสียง งดออกเสียง 
๑  เสียง
เมื่อที่ประขุมกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติแล้ว ถ้าสม'
แล้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ 
แปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให ้แปรญ ัตติเป ็นรายข้อ 
คณะกรรมการแปรญัตติ 
รับทราบ
ขอนัดประขุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. อ๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี 
ท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านร่อม เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๒ ข้ันแใ

บกสภาผู้ใดเห็นควรจะ 
ศ.๒๕๖๓ ก็ให้เสนอคำ 
เละเสนอต่อประธาน

รญัตติ และ

/ในวาระที่ ๓.



ที,ประชุม 
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ

-๗-

1ยประจำงบประมาณ 
บ

:พานข้ามประตูนํ้า

ในวาระที่ ๓ ข้ันลงมติ เพื่อรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ 
พ.ศ.๒๕าอ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมต่อไปนะค'
รับทราบ
๓.๒ ขอยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม (โครงการขยายสิ่เ;

บ้านร่อม)
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าร่อม ได้รับหนังสือจากแขวงก เรทางได้มีหนังสือตอบ 
กลับมา ว่าสร้างสะพานตรงนี้ไม่เหมาะสม มีนติดสัญญาณไฟจ,
ของกรมขลประทาน ถ้าเราสร้างไป ทางกรมชลประทานมีงบป5ะมาณมาสร้าง เราก็ 
ต้องทุบทิ้ง เลยจะขอยกเลิกโครงการขยายสะพานข้ามประตูนี้" บ้านร่อม ถ้าท่าน 
สมาขิกเห็นขอบที่จะยกเลิกโครงการนี้ฯ ก็ฃอให้ท่านสมาขิกทุ! ท่านยกมือขึ้นครับ 
มีมติเห็บขอบยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการโ อสร้างสะพานประตูนี้า 
บ้านร่อม จำนวน ๑๑ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียบ (& เสียง 
๓.๓ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖^)
(ตามเอกสารหมายเลข ๓)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่า: แงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้ )งถ่ิน ฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ กรณีที่งบประมาณรายจ่ายประกาศใข้บัง!)บแล้ว มีงบประมาณไม่ 
เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไวให้องค์โ!รปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้บริหารจะขอสภา 
วดค่าครุภัณฑ์

จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นตามที่คณ 
อบต. จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ หI 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๒ โครงการ ดังนี้ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าและถนน
๑. โครงการซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาป 

พระนครศรีอยุธยา จำนวนเงินงบประมาณ ๔๔,๑๐๐.-บาV 
๒. โครงการซ่อมแซมท่อระบายนี้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ

ตำบลบ้านร่อม อำเภอท ่าเร ือ จ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน วางท่อ 
ระบายนี้าฃนาด 0 ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน พร้อาคืนผิวจราจรดินลกรัง 
จำนวนเงินงบประมาณ ๔๘,๓๐๐.-บาท 

๓. โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูลาดยางแอสฟ้ลท์ดิกคอนารีตปิดทับ บริเวณทาง 
สาธารณประโยขน่คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดดอนกไะสังข์ หมู่ท่ี ๑ ตำบล 
บ้านร่อม อำเภอท่าเร ือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป[เมาณงาน ขนาดกว้าง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมพื้นที่ 1๙00.00 ตารางเมตร 
งบประมาณ ๒๘๔,๙๐๐.-บาท

ซ̂าคม ท่าเรือ จังหวัด

เวณสะพานคู่ หมู่ที่ ๑

/ ๔.โครงการ



(&น้ิ โครงการซ่อมแซมดันท่อระบายนํ้า ? ^  บริเวณถนนแอเ ฟ้ลท์ติกคอนกรีต เลียบ
— ^  I.-. , . 1, , ,  , 1- , .  . . .  . . . .  .๐ . .  .  เ ^  เ ^  . 0 &/ Iคลองส่งนำซลประทานสาย ๒๔ ^ นานายอำนวย อยู่เลิค 
อำเภอท ่าเร ือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 
ขนาด 0 ๑ ๐ นิ้ว จำนวน ๒ ท่อน และวาง จำนวน

หมู่ที ่ ๒ ตำบลบ้านร่อม 
ด ันท่อระบายนํ้า ?\/ป 
๑ ท่อน งบประมาณ

หมู่ท่ี ๓ ตำบลบ้านร่อม 
๐.๐๔ เมตร รวมพ้ืนท่ี

บานรอม อาเภอทาเรอ 
ขนาด 0  ๐.๖๐ เมตร

มาณ ๔๐,๑๐๐.-บาท 
เวณ บ ้าน น างจำเน ียน

๓๓,๗๐๐.-บาท
๔. โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการป ูลาดยางแอสง่ ลท์ติกคอนกรีตปิดทับ 

บริเวณทางสาธารณประโยชน์ประตูนํ้าทางเข้าบ้านร่อม 
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน หน 
ไข้สอย ๔๔๓.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๖๔,๙๐๐-บ' ท 

๖. โครงการซ่อมแซมท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อง. อ่างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรอำเภอท่าเรือ หมู่ท่ี ๓ ตำบ!
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน วางท่อระบายนํ้ 
จำน วน  ๑๓ ท่อน อ ่างค อ น ก ร ีต  เส ร ิม เห ล ็ก  ข น าๆ ก ว ้าง  ๑ .๐ ๐  เม ตร 
ยาว ๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร พร้อมถมดินลูกรัง งบปร 

๗. โครงการก ่อสร ้างอาคารน ํ้าด ื่มแบบห ยอดเห ร ียณ  บ
ศรีทองดี หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ณ์าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๔.๐๐ เมตร พร้อมเครื่องกรองนํ้าระบบ ^ 6 โ56 05เก๐515 อัตราการผลิต 
๓.๐๐๐ ลิตร/วัน งบประมาณ ๒๖๔,๖๐๐.-บาท 

๘. โครงการก ่อสร ้างถนนคอนกร ีตเสร ิมเหล ็ก บริเวณท
บ้านนายอนุซา ระษารักษ์ถ ึงบ้านนายเติม สละมัจฉา ห]ท ี่ ๔ ตำบลบ้านร่อม 
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร คิดเบ้นพื้นที่ไม่น้อยกว,
งบประมาณ ๒๑๘,๑๐๐.-บาท 

๙. โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอมก่รีตปิดทับ บริเวณทาง 
สาธารณประโยชน์ บ้านนายวิโรจน์ ภมร หมู่ท่ี ๔ ตำบล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมส่เร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร 
หนา ๐ .๐ ๔  เมตร รวมพ ื้นท ี่ใช ้สอย ๔ ๐๘ .๐ ๐  ตาร Iงเมตร งบประมาณ  
๑๒๙,๑๐๐.-บาท

๑๐.โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวถ ทางสาธารณประโยชน์ 
ข ้างท ี่น ายท ว ี ล ิ่มจ ันทร ์ หมู่ที่ ๔ ตำบ ลบ ้าน ร ่อ ม  อ ำ เภ อ ท ่า เร ือ  จ ังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค 
(ภ ายน อก) หนา ๐.๑๒๔ เมตร ยาว ๗ .๐๐ เมตร !
งบประมาณ ๔๓,๐๐๐.-บาท

๑๑.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมอุดกลบบ่อบาดาลเก่า 
รพ.สต.บ้านร่อม หมู่ท่ี ๘ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จัง 
ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาล ท่อ เ ^  ขนาด 0  ๖ น้ิว ข้ัน 
กว่า ๑๐๐ เมตร พร้อมอุดกลบบ่อบาดาลที่ชำรุด งบประม

ไงสาธารณประโยชน์

๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร

ห.ล. กว้าง ๑.๐๔ เมตร 
กเฉล ี่ย ๑.๔ ๐ เมตร

บริเวณประปาบาดาล 
หวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๓.๔ ความลึกไม่น้อย 
ณ ๒๓๙,๗๐๐.-บาท

/ ๑๒. โครงการ



มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ 
ประธานสภาฯ

นายเลิศสิน กรรไกรภัย 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๕

ประธานสภาฯ
นายสุเทพ ระษารักษ  ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ 
ประธานสภาฯ

๑๒.โครงการก่อสร้างอาคารนํ้าด ื่มแบบหยอดเหรียญ บรีเ'
หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา ปริมาณงาน

มตร ยาว ๔.๐๐ เมตร 
รผลิต ๓.๐๐๐ ลิตร/วัน

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ .๐0 
พร้อมเครืองกรองนำระบบ ก6ท6โ56 05๓๐515 อัตราก 
งบประมาณ ๒๖๔,๖๐๐.-บาท

ค่าครุภัณฑ์
ด้านการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า จำนวน ๑ เคร่ือง งบประมาณ ๗๒,๐( .๐.-บ'าท 
ซึ่งงานบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความจำเป็นต้องเตรี?
ด้านอุปกรณ๊โนการบีองกันและแก่ไฃบีญหาภัยแล้ง เพื่อบริการ ห้กับประซาซนใน 
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ท่ี'ขาดแคลน'น้ําเพ่ือ'ใช้’ นการอุปโภคบริโภค 
พื้นที่การเกษตร และดำเนินการภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

ณที่สาธารณประโยซบ์

มความพร้อม

เาปีงบประมาณ 
ฑน ๑๒ โครงการ

จึงมาขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นซอบจ่ายขาดเงินสะสม ปร 
พ.ศ.๒๔๖๒ ถ้าท่านสมาชิกเห็นซอบที่จะจ่ายขาดเงินสะสม จำ 
เครื่องสูบนํ้า จำนวน ๑ เครื่อง ก็ฃอให้ท่านสมาซิกทุกท่านยก ]อข้ี'นครับ
มีมติเห ็นซอบพิจารณาเห็นซอบให้ทางคณะผู้บริหารดำเน ิมการจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่รับร; ง ไม่มี เสียง งดออก 
เสียง 6} เสียง
เรื่อง อื่น ๆ
มีสมาซิกท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ เชิญเสนอได้เลยครับ ซอเ ฒูท่านเลิศสิน 
กรรไกรภัย ครับ

กระผมนายเลิศสิน กรรไกรภัย สมาซิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔ มีซาว, ทนฝากเรื่องมานิดนึง 
ครับ ตอนนี้เขาไปขอหม้อแปลงเพื่อวิดนํ้า เรื่องไฟฟ้าซาวบ้านเใ าไม่เข้าใจ บางทีมี 
ไฟฟ้ามันซัดข้อง อยากจะขอให้ข่าง ไปช่วยดูแล ช่วยทำให้หน่อ เครับ ฝากท่านนายก 
กับท่านปลัด ช่วยบอกช่างฯ ขอความร่วมมือไปช่วยดูให้หน่อย 1 เอบคุณครับ 
เชิญท่านสุเทพ ระษารักษ์ ครับ

กระผมบายสุเทพ ระษารักษ์ สมาซิก อบต.หมู่ที่ ๒ รางระบายนี้,
นางจำรัสไหมครับ ถ้าไม่ถึงหางบประมาณไปทำต่อได้ไหมครับ 
ตอนนี้ทำแค่จุดนี้ส่วนที่จะทำต่อไปอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ^ ๒๔๖๓ ทำต่อเนื่อง 
ไปถึงบ้านนางจ0ารัสแน่นอนครับ มีท่านจะเสนอเรื่องอื่นอีกไหมดรื่'บ ขอเชิญท่าน 
เทิดศักดื่ ครับ

ที่อยู่ตอนนี้ทำถึงบ้าน

/นายเทิดศักดึ๋



-๑๐-

นายเทิดคักดี๋ มีมงคล 
สมาซิกสภาอบต.หม่ ๘

ประธานสภาฯ

ที่ประขุม 
ปีดประชุมเวลา

กระผมนายเทิดศักดิ้ มีมงคล สมาซิกสภา อบต.หมีที่ ๘ อย
เร่ืองท่ี ๑ การลอกรางระบายนํ้าตั้งแต่บ้านผู้ใหญ่เชิด ตอนน้ีมี'! ญ 
คุณนพดล เขาถมดินลงมา ดินก็สไลด์ลงรางระบายนี้า ตั้งแต่บ้ 
บ้าน สจ.เยื้อง จนมาถึงบ้านอาจารย์จำรัส ตอนนี้รางระบายนั้ามั 
อยากจะให้ลอกรางระบายนํ้า
เรื่องที่ ๒ อยากแก้ป้ญหาเรื่องซอยในหมู่บ้านเรา เสา'ไฟมันค่อ 
อีกข้างเปีนต้นไม้ ตรงแถวบ้านอดีตรองนายกฯ ถ้าใครขับรถไป 
เลย ถ้าเราจะขอตัดต้นไม้ตรงบ้านตาเหลียว ถ้าเราติดต่อเขา'ได้แค 
มันแคบ อยากจะเสนอในที่ประขุมผมเคยทำโครงการถนนสีฃา 
ขุมซนถลุงเหล็ก เรียกว่าโครงการบวขเสาไฟ ก็คือเสาไฟท้ังหม!! ท่ี 
สีขาว เพื่อเวลาขับรถจะได้เห็น จะไม,ไดไม่เกิดอุบัติเหตุ เวลาก ! 
เรื่องที่ ๓ อยากจะให้เข้าข้อบัญญัติของขุมขน ในบ้านเราจ 
ในขุมซนถลุงเหล็กเขาติดป้ายเลย ๓๐ กิโลเมตร เป็นข้อบังคับ'? 3 
อุบัติเหตุจะได้โยงมาเรื่องกฎหมายจราจรได้ ความจริงแล้วกา 
บ่าจะเกิดขึ้น ถ้าเรามีป้ายจราจรหรือป้ายเตือน ก็จะลดอุบัติ 
เรื่องที่ ๔ คุณกัมพล ทองโซติ ประซาขน หมู่ท่ี ๖ เขามีบ่อบา!! า 
เซาอยากจะยกให้กับทาง อบต. เขาเห็นว่ามีป้ญหาว่านํ้าปร 
บริเวณ หมู่ ๘ หมู่ ๙ เขาเลยอยากจะยกบ่อบาดาลให้กับทา 
ถ ้าทาง อบต. มีถ ังแซมเปญเอาไปตั้งได้ หรือมีงบประมาถ 
เขามาลองปรึกษาผมดู ผมก็เลยมาปรึกษากับทางผู้บริหารครับ 
ขอบคุณมากครับท่านเทิดคักดี๋ เดี๋ยวเราต้องไปสำรวจก่อนน 
เสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาซิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ 
ท่านสมาซิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้บริหาร ท่ีได้มาร่วม ป 
วาระการประขุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม สมัย 
๑ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๒ กระผมขอปิดประขุมสภาฯ ครับ 
รับทราบ

กเสนอผู้บริหาร 
หาตั้งแต่บ้าน 

นผู้ใหญ่เซิดไล่ลงมาถึง 
'นตันหมดแล้ว

๑๑.๓๐ น.

ลงซ่ือ
(นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน) 

สมาซิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๔

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่I 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมสภาอบต.บ้านร่อม

ลงซ่ือ จ / , ! - —  ผู้ตรวจรายงานการประขุม
(นายสุเทพ ระษารักษ์)

สมาซิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๒
ผู้ตรวจรายงานการประขุม ลงซ่ือ 0 ก ั^ ^  -'V^ผ้เ

— า (นายอภิลักษ์ ระษารักษ์)

ลงซ่ือ

สมาซิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๘ 

7 ผ้รับรองบันทึกการประชุม
(นายระเบียบ เอกเกิด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

เข้างติดถนนมาก แล้ว 
าระจกเกือบจะเฉี่ยวกัน 

งจะดี เพราะว่าถนน 
ร่วมกันเอสซีจี ให้กับ 

อยู่ไหล่ทางจะทา 
างคืนจะได้มองเห็น 

ฃเชรถกันค่อนข้างเร็วมาก 
งขุม'ซน ถ้าเกิด 

รเ ายชีวิตในหมู่บ้านมันไม่ 
เ['เต,ได้เยอะครับ 

ล เขาขุดไว้เอง ตอนนี้ 
ปาไม่ค่อยไหลบ่อยตรง 
อบต. ในที่ของเขาเอง 

ที่จะทำแท้งตรงนั้นได้

ค!',บ มีสมาซิกท่านใดจะ 
รอีก ก็ฃอขอบคุณ 
ระขุมตามระเบียบ 

I ามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี

ประชุม

9 ร่วจรายงานการประชุม


