
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

รายขื่อผู้เข้าร่วมประชุม ๑๓....คน ลา ๓  คน ขาด......- คน

ลำดับท่ี ข่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือข่ือ หมายเหตุ
๑ นายระเบียบ เอกเกิด ประธานสภา อบต. นายระเบียบ เอกเกิด
๒ นายเลิศสิน กรรไกรภัย รองประธานสภา อบต. นายเลิศสิน กรรไกรภัย
๓ นายดาวเรือง ย้ิมน้อย สมาขิกสภา อบต. หม่ ๑ นายดาวเรือง ย้ิมน้อย
(̂ นายลุเทพ ระษารักษ์ สมาขิกสภา อบต. หม่ ๒ นายสุเทพ ระษารักษ์
๕ นายสำเริง กะมะรินทร์ สมาขิกสภา อบต. หม่ ๒ ลา
๖ นางจำเนิน เอกเกิด สมาขิกสภา อบต. หม่ ๓ นางจำเนิน เอกเกิด
๗ นายคงศักด้ี สำราญจิต สมาขิกสภา อบต. หม่ ๓ นายคงศักด้ี สำราญจิต
๘ นายวิโรจน์ โมราวงษ์ สมาขิกสภา อบต. หม่ ๔ นายวิโรจน์ โมราวงษ์

๙ นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน สมาขิกสภา อบต. หม่ ๕ ลา

๑๐ นายสมพร พูลสวัสด๋ึ สมาขิกสภา อบต. หม่ ๖ นายสมพร พูลสวัสด้ี

(9) (9) นายรัญจวน คซรินทร์ สมาขิกสภา อบต. หม่ ๗ นายรัญจวน คซรินทร์

๑๒ นายประทิน ซัซวารี สมาขิกสภา อบต. หม่ ๗ นายประทิน ซัซวารี

๑๓ นายเทิดศักด้ิ มีมงคล สมาขิกสภา อบต. หม่ ๘ นายเทิดศักด๋ึ มีมงคล

(9) (รี̂ นายอภิลักษ์ ระษารักษ์ สมาขิกสภา อบต. หม่ ๘ นายอภิลักษ์ ระษารักษ์

๑๕ นางภัทรภร โมราวงษ์ สมาชิกสภา อบต. หม่ ๙ นางภัทรภร โมราวงษ์

๑๖ นายสำราญ โภคี สมาขิกสภา อบต. หม่ ๙ ลา

รายข่ือผู้เข้าร่วมประชุม ...๘....คน ลา ......... คน

ลำดับท่ี ข่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือข่ือ หมายเหตุ
๑ นายส้มภาษ อยู่พร้อม นายก อบต. นายส้มภาษ อยู่พร้อม
๒ นายเฉลิมพร อนุโชติ รองนายก อบต. นายเฉลิมพร อนุโชติ
๓ นายวิโรจน์ เอ้งฉ้วน รองนายก อบต. นายวิโรจน์ เอ้งฉ้วน
๔ นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ เลขานุการนายก อบต. นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ

๕ นายสะอาด บุญมี เลขานุการสภา อบต. นายสะอาด บุญมี

๖ นางซุมาพร เอ่ียมโมฬี ผู้ใหญ่บ้าน หม่ที่ ๔ นางซุมาพร เอ่ียมโมหี
๗ นางสาววารุณี พงษ์เกษม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หม่ที่ ๔ นางสาววารุณี พงษ์เกษม
๘ นางดวงเนตร พูลศิลบี ผู้ใหญ่บ้าน หมที่ ๗ นางดวงเนตร พูลศิลบ้



-๑-

เริ่มประขุมเวลา ๑๐.๐0 น.

เมื่อที่ประขุมมาพร้อมเพรียงกันแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนบ้านร่อมได้เรียกประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญสมัยที่ ๒ คร้ังท่ี ๑ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกำหนดประขุมตั้งแต่วันที่ ๑ -  ๑๔ เมษายน ๒๔๖๔ ผมจึงนัดประขุมสภาท้องถิ่นขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 

การประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ ข้อ ๒๓ จึงกำหนดการประขุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๔๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๔๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขณะนี้สมาซิก 
ผู้ทรงเกียรติได้มาร่วมประขุมครบองค์ประขุมแล้ว จึงขอเปิดประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประขุมทราบ
ประธานสภาฯ ๑.เร่ือง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซ้ือไวรัสโคโรนา

๒๐๑๙ (C0VID -  ๑๙) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแจ้งส่งประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันท่ี ๒ เมษายน 
๒๔๖๔ โดยกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบายของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID -  ๑๙) ในข่วงเทศกาลสงกรานต์(ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน 
พ.ศ.๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๔) ดังน้ี
ข้อ ๑ ให้งบการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและมีการสัมผัสกัน 
ใกล้ซิดหรือกิจกรรมอื่นทำนองเดียวกัน เข่น 

(๑) การสรงน้ําพระสงฆ์
(๒) กิจกรรมรวมกลุ่มสาดน้ํา ประแห้ง การเล่นปาร์ต๋ีโฟม รถยนต์เปิดท้าย 

กระบะเล่นสงกรานต์บนถนน
(๓) การจัดคอนเสิร์ต รำวง เต้นรำ 
(๔) การจัดขบวนแห่หรือรถแห่

ข้อ ๒ งานหรือกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ท่ีลามารถดำเนินการได้ คือ 
_  (๑) การสรงน้ําพระพุทธรูป _

(๒) การรดนํ้าดำหัวขอพรผู้Iหญ่ตามประเพณีนิยม โดยจะต้องสวมหน้ากาก 
อนามัยหรือหน้ากากผ้าท้ังผู้ใหญ่ และผู้รดน้ําดำหัว ทั้งนี้ พึงระมัดระวังมิให้นํ้าเปียก 
หน้ากาก

(๓) กิจกรรมทางศาสนาตามประเพณีของแต่ละศาสนา ให้เป็นไปตามแนวทาง 

หรือมาตรการที่คณะปกครองแต่ละศาสนากำหนด
ข้อ ๓ งานหรือกิจกรรมตามข้อ ๒ จะต้องยึดถือมาตรการ D-M-H-T-T รวมถึงจะต้อง 
ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในคำส่ังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ี๔๐๗๓/๒<£๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๓ ดังน้ี

(๑) จัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรม กรณีพบผู้มีอุณหภูมิร่างกาย 
เกิน ๓๗.๔ องศาเซลเซียส หรือมีอาการเจ็บป่วย เข่น มีไข้ ไอ จาม มีนํ้ามูก หรือ 
เหน่ือยหอบ แนะนำให้งดเว้นการเข้าร่วมกิจกรรมและไปพบแพทย์ทันที

(๒) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนผ่านแอพพลิเคซ่ันไทยชนะ 

หรือวิธีการอื่น

/ (๓) กำหนดจุด



-๒-

ระเบียบวาระที่ ๒ 
ประธานสภาฯ

มติที่ประขุม 

ประธานสภาฯ

มติที่ประขุม

ระเบียบวาระที่ ๓ 
ประธานสภาฯ

(๓) กำหนดจุดหรือเส้นทางเข้า -  ออก อย่างขัดเจน 
(๔) ให้ผู้จัด และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ 

หน้ากากผ้า
(๕) จัดให้มีจุดบริการอ่างล้างมือด้วยนํ้าสะอาดและสบู่เหลว หรือเจล 

แอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาด
(๖) จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑ คนต่อพ้ืนท่ี ๑ ตารางเมตร 
(๗) ให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑-๒ เมตร 
(๘) จัดระบบระเบียบต่างๆ ในการเข้าและออกจากสถานท่ีจัดงานหรือกิจกรรม 
(๙) สถานท่ีจัดกิจกรรมต้องมีพื้นที่โล่งและไม่แออัด มีการระบายอากาศที่ดี 

หลีกเหลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบหรือห้องปรับอาการ รวมถึงจัดให้มี 
ห้องสุขาหรือรถสุขาที่สะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ ทั้งนี้ หากจัดงานหรือ 
กิจกรรมข้างต้น มีผู้เข้าร่วมต้ังแต่ ๓๐๐ คน,ข้ึน'ไป นอกจากต้องดำเนินการตาม 
มาตรการตามข้อ ๓ (๑) -  (๙) แล้ว ก่อนการจัดงานหรือกิจกรรมผู้จัดงานหรือ 
กิจกรรมจะต้องเสนอหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอพิจารณา แผนการ 
จัดงาน/กิจกรรม แผนควบคุมโรค และหนังสือยินยอมให้หน่วยปฏิบัติการควบคุม 

โรคติดต่ออำเภอเข้าตรวจการดำเนินการในช่วงการจัดงานด้วยครับ จึงขอความ 
ร่วมมือท่านสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมช่วยประชาสัมพันธ์ 
ให้ประขาซนได้รับทราบด้วยครับ และฝากท่านปลัดแจ้งเจ้าหน้าที่ประซาสัมพันธ์ 
เร่ืองโควิด-๑๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีเขาให้แผ่น CD 
สปอร์ตเสียงมาประขาสัมพันธ์เพ่ือให้ซาวบ้านได้รู้ว่าตอนน้ีเขารณรงค์กันให้สวมหน้ากาก 
อนามัย เพ่ือป็องกันโรคโควิด -๑๙ ครับ

เร่ือง รับรองรายงานการประขุมคร้ังท่ีผ่านมา (ตามเอกสารหมายเลข ๑)
จากการประขุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เม่ือ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ น้ัน ขอให้สมาซิกฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงาน 
การประขุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีสมาซิกฯ 
ท่านใดจะข้อแก่ไขรายงานการประขุมหรือไม่

ไม ่ม ี

ถ้าไม่มีสมาซิกท่านใดท่ีจะขอแก่ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประขุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๘ 
เมษายน ๒๕๖๔ ก็ถือว่าที่ประขุมรับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลคร้ังท่ีผ่านมานะครับ ขอมติรับรองรายงานการประขุม 
เห็นขอบรับรองรายงานการประขุม ๑๓ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง 
ร)_เสียง
เร่ือง การพิจารณา
๓.๑ ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -  พ.ศ.๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ (ตามเอกสารหมายเลข ๒)
ตามเอกสารท่ีแจกให้ท่านสมาซิกอันทรงเกียรติทุกท่าน ขอให้ท่านสมาซิกตรวจสอบว่ามี 
โครงการอะไรตกหล่นไม่ครบไหม ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมได้ออกไป

/ประซาคม



-๓-

มติท่ีประขุม 

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายเทิดคักด๋ิ มีมงคล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๘

ประซาคมในแต่ละหมู่ ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีโครงการท่ีตกหล่น จะได้นำไปจัดทำแผน 
และให้ทางผู้บริหารได้นำไปอนุมัติ เพ่ือไปพัฒนาตำบลบ้านร่อมต่อไปครับ 

ถ้าไม่มีใครเพิ่มเติมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕:๖๑ -  พ.ศ.๒๕:๖๕:) เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๔ ถ้าเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -  พ.ศ.๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๔ ก็ขอให้ท่านสมาชิกยกมือข้ึนครับ

มีมติเห ็นขอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -  พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๔ จำนวน 01๓ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

๓.๓ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ตามเอกสารหมายเลข ๓)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับท่ี ๒

พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ กรณีท่ีงบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคับแล้ว มีงบประมาณ
ไม่เพียงพอท่ีจะจ่ายหรือไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการน้ันไว่ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นตามท่ีคณะผู้บริหารจะ
ขอสภา อบต. จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ ดังน้ี
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
๑. โครงการวางท ่อระบายน ํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0  ๐ .๖๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน 

ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๓.๙๒ ตารางเมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร บริเวณทางสาธารณประโยขน์บ้านนางสมพงษ์ อยู่พร้อม หมู่ที่ ๔ 
ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยางบประมาณ ๖๔,๐๐๐.-บาท 

๒. โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต 
ป ีด ท ับ  ป ู ลา ด ยา ง แ อ ส ฟ ้ ล ท ํ ต ิ ก ค อ น ก ร ี ต ป ิ ด ท ั บ  กว้ าง ๖ . ๐ ๐  เมตร 
ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พ้ืนท่ี ๑,๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ไม่รวมปอพัก 
ท่อระบายนั้า) บริเวณทางสาธารณประโยชน์ สวนนายประทิป แก้วบุบผา ถึงบ้าน 
นายสงวน ยุกิจภูติ หมู่ท่ี ๕ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐.-บาท

๓. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายนั้า 
ค.ส.ล. และบ่อพัก บริเวณทางสาธารณประโยชน์ นานายบุญช่วย สนหอม หมู่ที่ ๖ 
ตำบลบ ้ านร ่ อม อำเภอท่ าเร ื อ จ ั งหว ั ดพระนครศร ี อย ุ ธยา งบประมาณ 
๒๒๔,๗๐๐.-บาท 

ขอเชิญท่านเทิดศักด๋ึ มีมงคล ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเทิดคักดี้ มีมงคล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ 
ขออนุญาตอธิบายโครงการจ่ายขาดเงินสะสม มี ๓ โครงการ ท่ีผมได้อ่านคร่าวๆ แล้ว 
เป็นโครงการวางท่อระบายนั้าทั้งหมด ๓ โครงการ ซ่ึงสภาวะเศรษฐกิจในปิจจุบันจึงไม่ 
สมควรที่จะทำทั้ง ๓ โครงการ ความคิดของผมไม่อย่ากให้เอาเงินไปทำท้ัง ๓ โครงการน้ี

/เนื่องจากทั้ง ๓....



ประธานสภาฯ 
นายสมพร พูลสวัสดี้ 
สมาซิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๖

ประธานสภาฯ 
นายสะอาด บุญมี 
เลขานุการสภา อบต.

เน่ืองจากท้ัง ๓ โครงการน้ีไม่มีความจำเป็นเพียงพอที,จะทำในช่วงน้ีครับ โครงการท่ีน่าจะ 
ทำมากกว่าโครงการน้ี ก็จะมีโครงการนํ้าประปา น้ําด่ืม ■นาใ,’ช้ เพ่ือประซาซน ซาวบ้านเรา 
เดือดร้อนมากกว่าโครงการนี้ สมควรที่จะทำเร่งด่วนมากกว่าครับ จึงต้องการจ่ายขาดเงิน 
สะสมไปบริหารจัดการตรงน้ีมากกว่า บางคร้ังน้ําประปาไม่ไหล นํ้าประปาขุ่นเป็นสนิม 
ขอเสนอให้ท่านสมาขิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

ขอเชิญ,ท่านสมพร พูลสวัสดี้ ครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสมพร พูลสวัสดึ๋ สมาขิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
ขอเสริมจากของท่านเทิดศักดี้ ครับ ว่าขณะนี้เราจะจ่ายขาดเงินสะสม เรามีเงินในคลังอยู่ 
มากน้อยเพียงใด ถ้าเราเอาเงินมาใซ้เยอะเกิน หรือไม่มีเงินสำรองเป็นค่าใซ้จ่ายอ่ืนบ้าง ใน 
กรณีเร่งด่วน เช่น อย่างท่านที่เทิดศักดี้บอกกล่าวถึงเรื่องนํ้าประปา บางทีหมู่ท่ี ๔,หมู่ท่ี ๗ 
บ้ํา'ไม่'ไหล ผมเห็นว่ามีแผนเรื่องระบบนํ้าประปา แผนระดับตำบลมีแล้ว ทำไม่เราไม่ดึงเงิน 
ตรงน้ีมาใซ้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประซาซน และถ้าเรามีเงินเหลือพอ ผมว่ามี 
แท้งค์น้ําท่ีมีอยู่แตใช้ประโยซนไม่ได้ หรือบ่อมันพัง ทำไมเราไม่หาตำแหน่งบ้านท่ีมัน 
ใกล้เคียงบ่อแล้วเจาะบ่อ และก็พาดสายท่อเมนทํประปาเช้ามาหาถังประปาที่มันไม่ได้ใช้ 

งาน เช่น หมู่ที่ ๖ เราใช้กัน ๓ หมู่ มี หมู่ที่ ๖ 1 หมู่ท่ี ๗ , หมู่ท่ี ๘ มีแท้งค์น้ําท่ีใช้ได้ 
สะดวกเพียง ๑ หมู่ เกิดมีป้ญหาขัดช้องข้ึนมา หลายๆ คร้ังท่ีผ่านมาโดนโจมตีทางโซเซิยล 
โดนด่า โดนว่า เพราะเราไม่มีแท้งค์น้ําตรงอ่ืนรองรับ เดิมทีเรามีบ่ออยู่ที่หมู่ที่ ๘ (อนามัย) 
บ่อพัง แต่เรามีเงินพอท่ีจะทำได้ในส่วนนึงไหม ที่จะเจาะบ่อเป็นที่ช้างเคียง เราก็สามารถ 
ฃอท่ีเซาตรงน้ัน ก็จะมีคนจะให้ที่ก็สามารถเจาะบ่อได้ แล้วก็พาดสายเช้าไปหาถังได้ 
ตรงบ้านเหนือ หมู่ที่ ๔ ตรงโรงงานท่ีทำหลังคาเมทัลซีลเก่า ตรงน้ันบ่อไม่ดื บ่อพังบ่อเสีย 
เราก็สามารถเจาะตรงตำแหน่งอ่ืน หรือเจาะตรงท่ีหลวงฝ่ายตรงข้ามได้ไหม พาดสายเช้า 
ไปหาถังจะมีประโยชน์ไหมที่จะทำแบบนี้ แล้วก็เร่ืองของขยะ มีปีญหามายาวนานแล้ว 
ครับ เก็บขยะบ้างไม่เก็บบ้าง ผมว่ารวบรวมเงินสะสมซ้ือรถขยะดีไหม และก็หลายครั้ง 
แล้วท่ีเราพูดถึงกระจกโค้งตามทางแยกต่างๆ จนถึงปิจจุบันนี้น่าจะ ๓ - ๔ ปีแล้วก็ยังไม่ 
เห็นกระจกโค้งมาติดแทนของเก่าท่ีชำรุดเสียหาย ผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะว่าเรา 
ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ หรือว่ามันติดตรงไหนหรือมีเหตุผลประการใด ผมก็ฃอฝากไว้ด้วย 
ครับ

มีสมาขิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกไหมครับ
ขออนุญาตครับ ในเรื่องของแท้งค์นํ้าประปาท่ียกตัวอย่างของหมู่ท่ี ๘ ทางสภาฯ เคยได้ 
อนุมัติเจาะบ่อไปแล้ว แต่ว่ามันมีปิญหาเรื่องท่ีครับ ท่ีตรงน้ีทางสาธารณสุขให้ยินยอมให้ 
ใช้ท่ีมา แล้วเราก็ไปสาธารณสุขอำเภอ ทางสาธารสุขอำเภอไม่สามารถอนุมัติท่ีให้เราได้ 
ดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะดำเนินการเจาะบ่อได้ อันน้ีคือท่ีมาท่ีไปซองหมู่ท่ี ๘ ครับ ส่วน 
เรื่องแท้งค์นํ้าประปา หากทางพี่เล็กได้รับมอบท่ีให้เป็นท่ีแท้งค์น้ําประปาได้เจาะบ่อ เรา 
ได้ขอโครงการไปแล้ว จะได้หรือไม่ได้ก็ยังรับปากไม่ได้ครับ บริเวณทางเช้าบ้านผู้ใหญ่ช่วย 
ก็ได้มอบท่ีไว้ แต่เรามีปิญหาเร่ืองท่ี คือ จะต้องยกให้เป็นที่สาธารณะ นับป้จจุบันผมได้ไป 
ประซาคมและได้อธิบายกับท่านสมาขิกและผู้ใหญ่บ้านว่าเจ้าของที่ต้องแบ่งส่วนมาให้เป็น 
ท่ีสาธารณะ ในเร่ืองซองท่ีปีาเล็กได้ไปแบ่งส่วนเป็นท่ีสาธารณะแล้ว ทางสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินเขาไม่ยอมครับ เจ้าของที่จะต้องโอนท่ีเป็นท่ีสาธารณะครับ

/นายอภิลักษ์.



นายอภิลักษ์ ระษารักษ ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๘ 
นายสะอาด บุญมี 
เลขานุการสภา อบต.
นางวรนุข เปรมใจ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

นายสมพร พูลสวัสดี ๋
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๖ 
นางวรบุข เปรมใจ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
นายสะอาด บุญมี 
เลขานุการสภา อบต.

นายสมพร พูลสวัสดี๋ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๖

นายสะอาด บุญมี 
เลขานุการสภา อบต.
นายสมพร พูลสวัสดี ๋
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๖

นายสะอาด บุญมี 
เลขานุการสภา อบต.

นายสมพร พูลสวัสดึ ๋
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๖ 
นางวรบุข เปรมใจ 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ถ้าตัดเป็นท่ีสาธารณะ ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการรังวัดครับ

ทาง อบต. เป็นคนออกค่าใช้จ่ายครับ (ใช้เงินนอกจ่าย) เพราะเบิกไม่ได้ครับ

อย่างเคสของปีาเล็ก ทาง อบต. เป็นคนออกค่าใช้จ่ายแต่ต้องตัดแบ่งโฉนดออกมาเลย 
นะคะ

แล้วอย่างเคส หมู่ที่ ๖ ท่ีเขายกท่ีให้เป็นท่ีสาธารณประโยชน์ ถ้าเขาตัดโอนเป็นท่ี 
สาธารณประโยชน์ ใครจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายครับ 
ทาง อบต. เป็นคนออกค่าใช้จ่ายคะ

เราออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้ เราไม่ได้เบิกเงินจากหลวง เพราะเบิกไม่ได้ เคสป้าเล็ก 
เราออกค่าใช้จ่ายให้ท้ังหมดครับ เคสชอง หมู่ท่ี ๖ ทาง อบต. ได้ส่งหนังสือไปหา 
กรมทรัพยากรนํ้าฯ ตอนนี้กรมทรัพยากรนํ้าๆ ได้อนุญาตให้เจาะบ่อแล้ว แต่ว่าการ 
เจาะบ,อชออนุญาตไปทางระดับชาติ (รองนายกฯ ประวิตร วงษ์สุวรรณ) แต่จะได้หรือไม่ 
ยังไม่ทราบ แต่พ้ืนท่ีขออนุญาตจากกรมทรัพยากรนํ้าฯ แล้ว การเจาะบ่อต้องขออนุญาต 
จากกรมทรัพยากรนํ้าฯ ครับ
จริงๆ แล้ว ที่ผมได้พูดเรื่องระบบนํ้าประปาขึ้นมา ผมอยากให้ทำการสำรวจท่อเมนท์ 
ประปาที่เรามีอยู่ ในป้จจุบันเราใช้กันมาก่ีปีแล้ว ผมเห็นท่อมันตันบ่อย ท่อแตกบ่อย เรามี 

ทั้งท่อเมนท์เก่าและท่อเมนทํใหม่ปะปนกัน ช่วงไหนท่ีท่อเมนท์มันเก่า เราวางท่อเมนท์ 
ใหม่ไดไหม เม่ือวันก่อนบริเวณชายคลองตรงวาล์วน้ํานาผู้ใหญ่ช่วยหลังศาลาท่อมันแตก 

ตอนค่ํา มันมืดแล้ว'พอดีมี'ซาวบ้านมาแจ้ง ผมก็เลยโทรแจ้งช่างให้ช่างเช้าไปซ่อม น่าจะ 
เกิดปิญหาจากท่อชำรุด เก่า เพราะฉะน้ันแล้วส่ิงท่ีผมอยากจะให้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อประขาซนและความเดือดร้อนชองประซาซนจริงๆ สอบถามสมาชิกหลายๆ ท่าน ได้ว่า 
ตอนนี้ระบบประปาเป็นยังไง ระบบประปาตอนนี้ค่อนช้างแย่มากนะครับ 

เร่ืองน้ีรับเร่ืองไว้ เดี๋ยวจะประสานกับทางกองช่าง เรื่องท่อเมนท์ประปาที่มันเก่านะครับ

ซอเพิ่มเติมครับ แท้งค์ประปา หมู่ท่ี ๕ ตรงบ้านนายมานิตย์ ยุกิจภูติ มันร่ัวมันแตกทำไม 
ไม่เรียกช่างมาซ่อมแซม ปล่อยให้มันแตกมันรั่วอยู่แบบนั้น ต่อไปฐานรากจะเร่ิมผุก่อน 
เพราะน้ํามันขังแฉะอยู่ตลอดเวลาครับ
ขออนุญาตครับ โครงการน้ีเป็นของกรมทรัพยากรนั้าฯ กรมทรัพยากรนั้าฯ ได้มาก่อสร้าง 
ไว้ เน่ืองจากว่าแท้งค์ลูกบอลมันรั่วตามตะเข็บ ท่านนายกก็ได้ประสานช่างหลายๆ ท่ีแล้ว 
เขาไม่เช้ามาทำให้ แล้วตอนน้ีก็พยายามหาช่างซ่อมอยู่ครับ 
เร่ืองกระจกโค้ง เราไม่ได้ต้ังเช้าข้อบัญญัติหรือครับ

เรื่องของกระจกโค้งมันเป็นครุภัณฑ์ท้ังหมด ท่ีลงไว้คือ ๑๕ จุด ครุภัณฑ์เดิมถ้ายังไม่ชำรุด 
เราไม่สามารถจัดซ้ือครุภัณฑ์ใหม่ได้ ตอนน้ีกำลังทำชำรุดในส่วนของกระจกโค้งอยู่ ตาม 
ระเบียบพัสดุๆ ว่าชำรุดแล้วจะต้องทำการจำหน่ายพัสดุน้ัน ตอนน้ีอยู่ข้ันตอนจำหน่าย 
พัสดุของกระจกโค้ง อยู่ข้ันตอนท่ีมีคนมาซ้ือเศษซากแล้ว และก็ประกาศการขายเศษซาก

/คาดว่าถ้าประกาศ



นายสมพร พูลสวัสดึ๋ 
สมาขิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๖ 
นางวรนุซ เปรมใจ 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานสภาฯ 
นายสมพร พูลสวัสดิ ๋
สมาขิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๖

คาดว่าถ้าประกาศขายเศษซากของกระจกโค้งเสร็จแล้ว เราถึงจะดำเนินจัดซ้ือกระจกโค้ง 
ใหม่ได้ ท้ังหมดต้ังไว้ ๑๕ จุด และเราได้ทำการจำหน่ายไป ๑๕ จุด คาดว่าน่าจะจัดซ้ือ 
กระจกโค้งในงบประมาณนี้คะ 

ตอนนี้เรามีเงินสะสมเท่าไหร่ครับ

สำหรับเงินสะสมตอนนี้มีทั้งหมด ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เราจะต้องหักจ่ายขาดเงินสะสมที่ 
ขอดำเนินการไปแล้ว แล้วยังไม่ได้จัดทำ ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท ก็จะเหลือโครงการ ๓ 
โครงการ ที่จะจ่ายขาดเงินสะสมวันนี้อีกประมาณเกือบ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เงินจาก 

๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท หักจากท่ีจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว แล้วยังไม่ได้ดำเนินการท่ีอนุมีติจาก 
สภาไปแล้ว ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท แล้วที่จะจ่ายขาดเงินสะสมวันนี้ ตามระเบียบของการ 
จ่ายขาดเงินสะสม มีเงินสะสมแล้วจะจ่ายได้จะต้องสำรองเงินไว้สำหรับสาธารณภัย 
๑๐%ของงบประมาณรายจ่าย ๑๐%ของงบประมาณรายจ่าย คือ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณของปีนั้นๆ ท่ีคุณต้ังไว้ ข้อบัญญัติของปีน้ีคือ ๒๗,๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
โดยประมาณ ๑๐% ของ ๒๗,๓๐๐,๐๐๐.-บาท ก็คือ ๒,๗๓๐,๐๐๐.-บาท คือจะต้องต้ัง 
สำรองไว้จ่ายสาธารณภัยไว้ ๒,๗๓๐,๐๐๐.-บาท ซ่ึงตอนน้ีเงินมันเกิน แล้วโดยสภาวะ 
เศรษฐกิจของปีนี้ โควิด -  ๑๙ มาระลอกใหม่ ต้องกันเงินเดือนสมาซิก กันเงินเดือน 
พนักงาน ๓ เดือน รัฐบาลไม่ได้จัดสรรเงินมาให้เราเลยนะคะ ซึ่งระเบียบการจ่ายเงิน 
สะสม เราจะต้องกัน เงินจ่าย ๓ เดือนแรก คือ เดือนตุลาคม - ธันวาคม เราไม่สามารถ 
เบิกจ่ายอะไรได้ ถ้าเงินรายได้ไม่พอสามารถเบิกจ่ายจากเงินสะสมได้ แค่เดือนธันวาคม 
แต่ตอนน้ีเดือนมีนาคม - เมษายน ถ้าเราไม่มีเงิน เงินเดือนเราไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
เพราะตามระเบียบๆ ให้เบิกจ่ายได้แค่เดือนธันวาคม ถ้าคุณจะจ่ายเงินเดือนในเดือน 
มีนาคม - เมษายน คุณต้องขออนุมัติจากผู้ว่าราซการจังหวัดฯ การขออนุมัติจาก 
ผู้ว่าราขการจังหวัดฯ เราขออนุมัติได้คร้ังละ ๒ เดือน แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ยังไม่ได้ 
อนุมัติ เราก็จะจ่ายเงินเดือนไม่ได้ ตามท่ีดิฉันอธิบายให้ฟ้งพอจะเข้าใจไหมคะ โดยสภาวะ 
เศรษฐกิจแล้ว ถ้าเรามีรายได้ท่ีรัฐบาลจัดสรรมาให้ทุกเดือน เราสามารถใข้จ่ายเงินสะสม 
ได้ปกติ ตอนน้ีรัฐบาลไม่ได้จัดสรรเงินมาให้ รายได้หลักของ อบต. คือ ภาษีจัดสรรและ 
เงินอุดหนุน รายได้ท่ีเราจัดเก็บเองแทบจะไม่ได้เลย เราเก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ได้แค่ ๑๐% เพราะรัฐบาลลดหย่อน ๙๐% แล้วบางโครงการท่ีอนุมัติจากสภาไป ยังไม่ 
ทราบว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดหรือเปล่า ก็คือว่าโครงการไหนท่ีจำเปีน สำคัญ เร่งด่วน ให้ 
ดำเนินการก่อนคะ มีใครสงสัยจะสอบถามอะไรไหมคะ 
ขอเชิญท่านสมพร พูลสวัสดึ๋ ครับ
ก็จะเห็นแล้วว่ารายรับ นับบีจจุบันเราติดลบ ซ่ึงทาง ผอ.คลัง ได้ข้ีแจง และจะต้องกันเงิน 
หลายๆ อย่างที่จำเป็น ถ้าคลังไม่มาข้ีแจงเราจะรู้ไหมว่า อบต. มีรายรับ-รายจ่าย เท่าไหร่ 
โดยส่วนตัว ถ้ามีเงินสะสมมากพอสมควร เราควรจะจัดซ้ือรถขยะ และรถที่สามารถตัก 
ดินและขุดดินได้ เพ่ือใขิในหน่วยงานของเรา บางคร้ังผมเห็นช่างไปขุดดินลึกๆ ก็จะต้อง 
ไปจ้างรถแม็คโครข้างนอก ผมเห็นว่าการที่เราจะนำเงินสะสมมาจ่ายขาดตามโครงการน้ี 
ซ่ึงเราไค้ผ่านการประขาคมมาและนำโครงการเข้าข้อบัญญัติ แผนโครงการเรามีระยะ 
เวลาในการทำอยู่แล้ว ก็ควรจะรออีกนิดนึง เพ่ือท่ีจะได้ทำโครงการท่ีจำเป็น โดยความคิด 
ส่วนตัวผมเรายังไม่สมควรนำเงินสะสมออกมาใช้ ควรจะชะลอไว้ก่อน ถ้าเรามีเงินมากพอ

/ค่อยทำกัน



ประธานสภาฯ
นายวิโรจน์ โมราวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ๔

ประธานสภาฯ
นายเลิศสิน กรรไกรภัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๕

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม 

ปีดประชุมเวลา

ค่อยทำกัน หรือถ้ามีเงินท่ีภาครัฐอุดหนุนเข้ามาตามโครงการฯ เราก็สามารถดำเนินการ
ได้ ก็ฝากไวิให้ท่านสมาซิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบ ขอบคุณครับ
มีสมาซิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกไหมครับ ขอเชิญท่านวิโรจน์ โมราวงษ์ ครับ

กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายวิโรจน์ โมราวงษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
เร่ืองท่ี ๑ ผมอยากเสนอให้ท่านผู้บริหาร อบต. ช่วยประสานงานกับการไฟฟ้าฯ เก่ียวกับ
เสาไฟฟ้าตรงบ้านป้าจำเนียร อยู่พร้อม ท่ีประชุมครั้งท่ีผ่านมาผมได้นำเสนอทุกคร้ัง
ตอนน้ียังไม่ได้รับการแกไขจาการไฟฟ้า ช่วยประสานงานให้หน่อยครับ
เร่ืองท่ี ๒ ไฟทางแสงสว่าง ถนนสายบ้านร่อม - ท่าเรือ ช่วยประสานกับ อบต.ท่าเจ้าสนุก
โคมไฟมันดับหลายๆ โคมแล้วครับ
มีสมาซิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกไหมครับ ขอเชิญท่านเลิศสิน กันไกรภัย ครับ 
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายเลิศสิน กรรไกรภัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ 
ผมจะพูดถึงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม หมู่ที่ ๕ ผมขอจ่ายขาดเงินสะสม อยากจะให้ 
พ่ีน้อง เพ่ือนสมาซิกทุกท่านได้รับฟ้งเหตุผลหน่อยครับ โครงการท่ีขอลาดยางทับถนน 
คอนกรีต จากสามแยกนานายประทีป แก้วบุบผา ถึงบ้านนายสงวน ยุกิจภูติ ป้จจุบัน 
ถนนคอนกรีตต่างระดับ ถนนมันแย่มาก รถมอเตอร์ไซส์ฃับผ่านล้มบ่อย ประซาซน 
เดือดร้อน เป็นถนนสายหลักมันอันตราย ก็เลยชี้แจงว่ามีความจำเป็นท่ีจะจ่ายขาดเงิน 

สะสมโครงการน้ีครับ
ในระเบียบวาระที่ ๓ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๓ โครงการ ทางผู้บริหารฯ จะขอมติที่ 
ประชุมพิจารณาเห็นขอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ถ้าท่าน 
สมาซิกฯ เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๓ โครงการ ขอให้ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน 
ยกมือข้ึนครับ
มีมติไม่เห็นขอบ พิจารณาเห็นขอบให้ทางคณะผู้บริหารฯ ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ จำนวน ®!_เ.สียง 
ไม่รับรอง ๑®) เสียง งดออกเสียง ©> เสียง 
ถือว่ามีมติไม่เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมนะครับ

มีสมาซิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ อีกไหม ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอะไรอีก 
ก็ฃอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมทั้งคณะผู้บริหารทุกท่าน ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี ๔ , หมู่ท่ี ๗ 1 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ และพนักงานส่วนตำบล ท่ีได้มาร่วม 
ประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผมขอปิดประชุมสภาฯ ครับ 
รับทราบ

๑๑.0๐ น.

ลงซ่ือ นายสะอาด บุญมี ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นายสะอาด บุญมี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

/คณะกรรมการ



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านร่อม

ลงซ่ือ นายประทิน ซัซวารี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายประทิน ซัขวารี)

สมาซิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗

ลงซ่ือ นายสุเทพ 
(นายสุเทพ 

สมาซิกสภา

ระษารักษ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
ระษารักษ์)
อบต.หมู่ที่ ๒

ลงซ่ือ นายอภิลักษ์ ระษารักษ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายอภิลักษ์ ระษารักษ์)

สมาซิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

ลงซ่ือ นายระเบียบ เอกเกิด ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
(นายระเบียบ เอกเกิด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม


