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

ว ัน อ ังคารท ี่ ๑๒ ก ุมภาพ ันธ ์ 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

ร าย ข ื่อ ผ ู้เข ้าร ่ว ม ป ร ะ ช ุม  ๑ ๖   คน ล า  ๒ คน ข าด .......... - ......... คน

ลำดับที่ ข่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือขื่ หมายเหตุ
๑ นายระเบียบ เอกเกิด ประธานสภา อบต. นายระเบียบ เอก เกิด
๒ นายเลิศสิน กรรไกรภัย รองประธานสภา อบต. นายเลิศสิน กรไไกรภัย
๓ นายสะอาด บุญมี เลขานุการสภาอบต. นายสะอาด บุณรฺเ-
(3- นายดาวเรือง ยิ้มน้อย สมาขิกสภา อบต. ม.๑ ลา

๕ นายสุรศักดี้ อ่อนละมล สมาขิกสภา อบต. ม.๑ นายสุรศักดี้ ฮ่อ [เละมล
๖ นายสุเทพ ระษารักษ์ สมาขิกสภา อบต. ม.๒ นายสุเทพ ระ,1ารักษ์
๗ นายสำเริง กะมะรินทร์ สมาขิกสภา อบต. ม.๒ นายสำเริง โไ̂ แะรินทร์
๘ นางจำเนิน เอกเกิด สมาขิกสภา อบต. ม.๓ นางจำเนิน เอ าเกิด
๙ นายคงศักดิ้ สำราญจิต สมาขิกสภา อบต. ม.๓ นายคงศักดิ้ ส0'' เรๆญจิต

๑๐ นายวิโรจน์ โมราวงษ์ สมาขิกสภา อบต. ม.๔ นายวิโรจน์ โม(ราวงษ์
(9)(ฮิ) นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน สมาขิกสภา อบต. ม.๕ นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน
๑๒ นายสมพร พูลสวัสด๋ึ สมาขิกสภา อบต. ม.๖ นายสมพร ใ'เลสวัสด้ิ
๑๓ นายรัญจวน คซรินทร์ สมาขิกสภา อบต. ม.๗ นายรัญจวน ?ชรินทร์
(5) (^ นายประทิน ขัขวารี สมาขิกสภา อบต. ม.๗ นายประทิน ข่ซวารี
๑๕ นายเทิดศักดิ๙ มีมงคล สมาขิกสภา อบต. ม.๘ นายเทิดศักดิ้ 1เมงคล
๑๖ นายอภิลักษ์ ระษารักษ์ สมาขิกสภา อบต. ม.๘ ลา 1
๑๗ นางภัทรภร โมราวงษ์ สมาขิกสภา อบต. ม.๙ นางภัทรภร *[งราวงษ์
(9)0̂9 นายสำราญ โภคี สมาชิกสภา อบต. ม.๙ นายสำราญ *ภคี

รายชื่อผ้เข้าร่วมประซม ...๒ ....คน ลา ...1-.... คน
ลำดับที่ ข่ือ - นามลกุล ตำแหน่ง ลายมี® ขื่อ หมา 

เหต
ย

๑ นายส้มภาษ อยู่พร้อม นายก อบต. นายส้มภาษ อ ย่พร้อม
๒ นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ เลขานุการนายก อบต. นายประเสริฐ นุ แวันเพ็ญ
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๑๐.๐๐ น.เริมประขุมเวลา
เมื่อที่ประขุมมาพร้อมเพรียงกันแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประขุมสภาองค์การบริV 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๔๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยข้อบ ังค ับการประขุมสภาท้องถิ่น พ .ค.๒๕:๔๗ และที่แก้ 
พ.ศ.๒๔๔๔ ข้อ ๒๔ จึงขอเปิดประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญ สมัย 
พ.ศ.๒๔๖๒

ารส่วนตำบลบ้านร่อม 
(ธบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๔๖ 

.ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
ท่ี ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี

ระเบียบวาระที่ ๑ 
ประธานสภาฯ

ที่ประขุม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบ 
๑ .การบริจาคโลหิต
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ 
ต้นไป ณ หอประขุมอำเภอท่าเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่าน 
ประซาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประซาซนขาวตำบลบ้านร่อม เพ่ือใ.นิไ,, 
โลหิตนะครับ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมก็จะประซ 
อีกด้วยครับ
๒.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็น 
? มาชิกผู้ทรงเกียรติช่วย 

ปร่วมทำบุญบริจาค 
แสัมพันธ์เสียงตามสาย

ปศุสัตว์อำเภอท่าเรือ จะมาทำหมันสุนัขและแมว เบีาหมายดำเพ่ี 
ประมาณ ๑๐๐ ตัว ในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ ตั้งแต่เวล 
ณ วัดบ้านร่อม ทำหมันฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ 
๓.การขึ้นทะเบียนหมาและแมว
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ได้รับแจ้งจากจังหวัดพ,! 
ความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นทะเบียนสุนัขแล 
จำนวนสัตว์เลี้ยงของท่านในระบบสารสนเทศ จึงขอให้ท่านสมาเชิ 
เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มืภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านร่อม 
หมาและแมว เพื่อจะได้ประกอบในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพี่ 
บัตรประขาซนมายื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ภา 
๒๔๖๒ นี้นะครับ
๔.ประเพณีการทำบุณูหน้าบ้านหลังบ้าน
วันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ วันพระแรก ทำบุญท่ีโคกโพ ธ ี,้ วันท่ี ๑๐ กุ 
กลางบ้าน บ้านโคกประดู่ 1 วันน้ีวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ทำบุญที่เ 
กุมภาพันธ์ ตรงกับขึ้น ๑๔ คํ่า เดือน ๓ ทำบุญที่สระใต้ ก็ปร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมได้รับทราบกำห 
ประจำปีตามประเพณีของตำบลบ้านร่อมครับ 
๔.งานประจำปีของวัดบ้านร่อม 
ซึ่งปีนี้จะจัดตรงกับวันที่ ๒๓ -  ๒๔ กุมภาพันธ์ จะมีงาน ๒ คืใ. 
ย้อนยุค คืนท่ี ๒ มีลิเก ที่งานวัดบ้านร่อมจะมีสอยดาวด้วย ก็ช่พ่ี 
นะครับ
รับทราบ

!นการทำหมัน 
๐๙.๓๐ น. เปนตนไป

น̂ครศรีอยุธยาว่าขอ 
ว และให้ลงข้อมูล 
กทุกท่านที่เป็น 
าขึ้นทะเบียน 
ษสุนัขบ้า และให้นำ 

ยในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์

มภาพันธ์ ทำบุญ 
ระเหนือ 1 วันท่ี ๑๙ 

' กสัมพันธ์ให้ท่าน 
ป้ดการในการทำบุญ

คืนท่ี ๑ จะมีรำวง 
ยประขาสัมพันธ์ด้วย

/ระเบียบ'วาร!
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ระเบียบวาระที่ ๒ 
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ

นายคงศักดิ๙ สำราณฐิต 
(สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๓)

มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคเงที่ผ่านมา
จากการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๔ คร ั้งท ี่® /๒๕๖๑เม่ือ 
๒๕๖๑ น้ัน ขอให้สมาชิก อบต. ทุกท่านตรวจสอบรายงานการใเระชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๔ คร้ังท่ี ๑/ ๒๕๖๑ มีสมาชิก อบต.ท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุม 
หรือไม่ 
ไม่มี
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมที่ผ่านมา ขอมติรับรองรายงาน 
การประชุมด้วยครับ
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ๑๔ เสียง ไม่รับรอง ‘ม่มี เสียง งดออกเสียง 

๑  เสียง
เรื่อง การพิจารณา

๓.๑ การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒(^๒  และการกำหนด 
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม?ภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ )พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ การกำหนด 
จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ 
ประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญปร 
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป 
นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี ลภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ใระจำปีให้สภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลกำหนด สำหรับสมัยประชุมของปีที่แล้วทา';
กำหนดไว้ ๔ สมัย ไม่ทราบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมาชิกท ุาท ่านจะเสนอให้ม ีการ 
ประชุมกี่สมัยครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายคงศักดิ๙ สำราญจิต ส 
กระผมขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ0 
๔ สมัย ครับ
มีมติเห็นขอบกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒
ผมขอหารือการกำหนดสมัยประซฺมฯ ไว้ในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนครับ

งีกำหนด ๑๕ วัน 
แกำหนด ๑๕ วัน 
มีกำหนด ๑๕ วัน

สมัยท่ี ๒ กำหนดวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
สมัยท่ี ๓ กำหนดวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
สมัยท่ี ๔ กำหนดวันที่ ๑๖ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของ พ.ป.๒๕๖๓ กำหนดวันที่ 
๑ -  ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน 
ถ้าสมาซิกท่านใดเห็นด้วย ที่เราจะกำหนดสมัยประชุมสามัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ตามที่ได้กำหนดไว้นี้ กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ
มีมติเห็นขอบการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 

ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง ๑  เสียง

มาขิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน

.ห้มีจำนวน ๔ สมัย

๒๕๖๑ ๑๔ เสียง

/ประธานสภาฯ
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ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ

๓.๒ ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปร 
(เอกสารหมายเลข ๒)
ขอพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 
รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรร: 
๓๐,๙๐๐.-บาท โอนเงินเพิ่ม ๑,๘๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๔๐, 
ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นตํ่า 
๑. กรณี'ขนาดต่ําก'ว,า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน ๔ ซีซี หรือขนาดเ 

เกิน ๔ ซีซี เป็นจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ 
๒. ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
๓. การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิต 

จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม ๒๔๖๑
มีสมาซิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาซิกท่าใ!!6 
กระผมขอมติท ี่ประขุมพิจารณาเห็บชอบในการโอนงบปร 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ จากแผนงานเคหะและขุมซน งานบ 

เคหะและขุมซน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
และขนส่ง งบประมาณตั้งไว้ ๓๙,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเ' 
๓๙,๐๐๐.-บาท โอนเงินเพิ่มจำนวน ๑,๘๐๐.-บาท งบประมา 
๔๐,๘๐๐.-บาท ถ้ามติเห็นขอบขอให้สมาซิกทุกท่านยกมือขึ้นค[
มีมติเห็นขอบพิจารณาให้โอนงบประมาณและดำเนินการจัด 

ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง ๑  เสียง
๓.๓ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่า 
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ (เอกสารหมายเลข ๓)
รถจักรยานยนต์
จากเดิม ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นตํ่า

(๑) กรณี'ขนาดต่ําก'ว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน ๔ ซีซี หรื!)'
กำหนดไม่เกิน ๔ ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนา 

(๒) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
(๓) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาต 

อุตสาหกรรมจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภั 
ขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เป็น

ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นตํ่า 
-ฃนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 
(๑) กรณีขนาดตํ่ากว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี หรื 

กำหนดไม่เกิน ๔ ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามข'แา 
(๒) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
(๓) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มคีุณสมบัติตามมา! I 

อุตสาหกรรมจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภั 
ถ้าสมาซิกเห็นขอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณ,' 
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ ขอให้สมาซิกทุกท่านยกมือขึ้นครับ

2มาณ พ.ศ. ๒๔๖๒

๒๔๖๒ เพื่อจัดซื้อ 
แดา ราคาเดิม 

๘๐๐.-'บาท

กินกว่า ซีซี ท่ีกำหนดไม่

1ภัณฑ์อุตสาหกรรม

เใดจะแก้ไขเพิ่มเติม 
มาณ รายจ ่ายประจำป ี 

1 หารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 
ารุภัณฑ์ยานพาหนะ 

.ใ ลอกอบโอน 
นหลังโอนคงเหลือ 
ณ
ซ้ือฯ จำนวน ๑๔ เสียง 

ย ประจำปี

เขนาดเกินกว่า ซีซี ท่ี 
ด ซีซี ที่กำหนดไว้

รฐานผลิตภัณฑ์ 
ณ์ฑ์ มกราคม ๒๔๖๑

แขนาดเกินกว่า ซีซี ท่ี 
ด ซีซี ที่กำหนดไว้

รฐานผลิตภัณฑ์ 
'พ่ี)ฑ์ มกราคม ๒๔๖๑ 

ายจ่าย ประจำปี

/มิติ-ท่ี'ประ'ขุม.



มติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ 
ประธานสภาฯ

นายประทิน ฃัขวาร ี
สมาขิกสภา อบต.หมู่ ๗

ประธานสภาฯ

มีมติเห็นชอบพิจารณาให้แกไขเปลี่ยนแปลงคำฃี้แจงงบปร 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสี?
๓.๔ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖ 
(ตามเอกสารหมายเลข ๔)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้ 
พ.ศ.๒๔๔๘ ข้อ ๘๙ กรณีที่งบประมาณรายจ่ายประกาศใข้บังคํข 
เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไวให้องค์โ 
จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นตามที่คณ 
อบต. จ่ายขาดเงินสะสม คร้ังท่ี ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้ 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าและถนน

แาณรายจ่าย ประจำปี 
เง งดออกเสียง 01 เสียง
3 ครั้งที่ ๒)

งิน การฝากเงิน 
อ)ง่ถ่ิน ฉบับท่ี ๒

แล้ว มีงบประมาณไม่ 
รปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารจะขอสภา 

(เาอ๒ หมวดค่าครุภัณฑ์

๑. โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูลาดยางแอสฟ้ลท้9 กคอนกรีตบิดทับ กว้าง
พื้นที่ใช้สอยรวมพื้นที่ 
าติ ถ ึงบ ้านนายคมสัน 
ว ัดพระนครศรีอยุธยา

๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐ .๐๔  เมตร 
๓ ๖ ๙.๐๐  ตารางเมตร บร ิเวณ บ ้านนางว ัน เพ ็ญ  ยุก ิจ 
กลิ่นเกสร หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท ่าเร ือ  จังV 
งบประมาณ ๑๒๑,๓๐๐.-บาท 

ทางผ ู้บร ีหารจ ึงมาขอมต ิท ี่ประช ุมพ ิจารณ าเห ็นขอบจ ่ายขา 
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ ถ้าท่า 
จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ ขอให้ท่านส 
ครับ
มีมติเห็นชอบ พิจารณาเห็นขอบให้ทางคณะผู้บริหารดำเนิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๔ เสีย-1 
งดออกเสียง 01 เสียง
เรื่อง อื่น ๆ
มีสมาขิกท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ เชิญเสนอได้เลยครับ ขอเ^ญท่านประทิน ซัซวารี 
ครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายประทิน ซัซวารี สมาขิก?
ขอติดตั้งลำโพงเพิ่ม ตรงหน้าบ้านนางวรรณา เพราะเวลาปร 
เลยครับ
ครับ ท่านประทินเสนอให้ทางผู้บริหารติดตั้งลำโพงเพิ่มตรงหน้า 
ประซาสัมพันธ์ไม่ได้ยิน มีท่านอื่นจะเสนอ หรือปรึกษาหารืออีกไ'
เทิดศักดิ๋ มีมงคล ครับ

ดเงินสะสม ประจำปี 
นสมาขิกเห็นชอบที่จะ 

มาซิกทุกท่านยกมือขึ้น

าไการจ่ายขาดเงินสะสม 
ไม่รับรอง ไม่มี เสียง

&ะ๖,,.
บ้านนางวรรณา เพราะ 
.หมครับ ขอเชิญท่าน

/นายเทิดศักด



นายเทิดคักดึ๋ มีมงคล 
สมาขิกสภา อบต.หมู่ ๘

นายส้มภาษ อยู่พร้อม 
นายก อบต.
นายสะอาด บุญมี 
ปลัด อบต.

นายเทิดศักดี้ มีมงคล 
สมาขิกสภา อบต.หมู่ ๘ 
นายส้มภาษ อยู่พร้อม 
นายก อบต.
นายเทิดศักดึ๋ มีมงคล 
สมาขิกสภา อบต.หมู่ ๘

ส!!

กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายเทิดคักดึ๋ มีมงคล สมาซิ 
มีเรื่องสอบถามท่านผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดงานสงกรานต์ขอ 
เยาวชนสอบถามมา ซึ่งผมเป็นผู้แทนของเยาวชนก็เลยจ 
สงกรานต์ปีนี้ ทราบข่าวมาว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน' 
งานรดนํ้าผู้ส ูงอายุมาจัดที่โดมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน9 
เหตุผลมีความจำเป็นอย่างไร หรือมีความสำคัญอย่างไร ที่เราI: 
แต่มาจัดที่โดมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมแทน อยากจ 
สถานที่จัดงานครับ เพราะว่าปีนี้กลุ่มเยาวชนจะจัดงานที่โดมอ 
บ้านร่อม เพื่อจะให้รีมงานเป็นงานวันไหลของวัดบ้านร่อม พ 
มาจัดที่โดม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมก็มีการจํ 
สอบถามทางผู้บริหารว่ามีความจำเป็นอย่างไรถึงย้ายสถานV 
ผมจะได้แจ้งกลุ่มเยาวชนครับ
ผมได้คุยกับเยาวชนแล้ว ตกลงกันแล้วว่าเราจะจัดรดนํ้าผู้สูงอา 
เสร็จงานแล้วเยาวชนก็มาจัดงานตรงนี้ต่อ แล้วทางวัดเราก็สรงนี้
ผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงครับ สืบเนื่องมา'จากนโยบาย'ของคณ: 
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อยากจะดำเนินการในเรื่องรดนี้าดำา \ 
ผู้สูงอายุมารดนํ้า และได้จัดเก้าอี้ไว่ให้ ส่วนผู้บริหารและสมาซิโ 
ไปเรื่อยๆ ตามโต๊ะไปครับ ตรงนี้คือนโยบายของคณะผู้บริหาร 
คุณเทิดศักดึ๋บอกว่ากลุ่มเยาวชนจะย้ายสถานที่มาจัดที่โดม เขา, 
อบต. เขาจะย้ายดนตรีมาซักซ้อมที่นี่ ซึ่งงานของ อบต. จะจัดซ่ว 
อบต. เสร็จ กลุ่มเยาวชนเขาจะมีดนตรีของเขามาเอง ซ่ึงเราได้^ 
แล้วว่าให้เข้ามาจัดในโดมด้วยกัน แต่ทางเยาวชนบอกว่าจะจัดเ 
แล้ว'ที่'วัดมีสรงนํ้าพระอย่างเดียว ไม่มีดนตรีใช่ไหมครับ

าสภา อบต.หมู่ ๘ 
เปีนี้ เนื่องจากว่ามีคณะ 
บถามเรื่องการจัดงาน 
ร่อมจะย้ายสถานที่จัด 
เอม อยากจะสอบถาม 
ม่จัดที่วัดบ้านร่อมแล้ว 

^ สอบถามเหตุผลที่ย้าย 
ค์การบริหารส่วนตำบล 

I กลุ่มเยาวชนย้ายสถาน 
ดงานซับซ้อน ก็เลยมา 
การจัดงานมาจัดตรงนี้

ยุต

ไม่มีครับ

ถ้าดนตรีเล่นที่นื่ แล้วใครจะไปสรงน้ําพระครับ ถ้าดนตรีเล่นที่นื่ 
ดนตรีไม่สนใจสรงนํ้าพระแล้วครับ เพราะเราสรงนํ้าพระก็อยาก ปี 
เป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับ ผมจะได้นำข้อมูลนี้ไปแจ้งกลุ่มเ 
อย่างไรต่อไปครับ อีกเรื่องนึงครับ เรื่องงานวัดที่ประธานสภาฯ 
วันท่ี ๒๓ -  ๒๔ มีนาคม ๒๔๖๒ ซึ่งผมเป็นคณะกรรมการวัดแ 
ด้วยครับ พอดีวันแรกวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ เป็นวันเสาร์ ทาง 
วงดนตรีย้อนยุคมา วงดนตรีหามาประมาณ ๔๔,๐๐๐.-บาท ต 
๔๐,๐๐๐.-บาทแล้วครับ ก็ตั้งใจไว้ว่าค่าดนตรีจะไม่เอาเงินวัก 
กลุ่มเยาวชน แล้วก็ขอสนับสบุนจากสมาขิก กำนัน ผู้!,หญ่บ้าน 
แล้วครับ ก ็ค ือเง ินหน ้างานจะเข ้าว ัดท ั้งหมด เมื่อสักครู่V 
๔๐๐.-บาท ท่านประธานระเบียบ บริจาคมา ๑,๐๐๐.-บาท ท่ 
ได้นะครับ ส่วนเงินหน้างานจะได้เข้าวัดเต็มๆ ก็ฝากขอประซา

รงนี้ทั้งหมดเลย พอ 
าพระกัน
ะบริหาร ทางองค์การ 

ว่ผู้สูงอายุ ก็จะเชิญ 
ก็จะร่วมรดนํ้าผู้สูงอายุ 

อีกเรื่องนีงครับที่ 
1ด้มาประสานกับทาง 
งบ่ายๆ พองานของ 
ยกับเยาวชนที่มาติดต่อ 
ยกครับ

ๆนท่ัวไปก็จะอยู่ตรงวง 
ให้จัดที่วัดครับ แต่ถ้า 

^าวซนว่าจะดำเน ินการ (ท่ีกล่าวไบ่แล้ว ที่จะมีใน 
ละก็อยู่กับกลุ่มเยาวชน 

กลุ่มเยาวชนที่จัดงานหา 
\นนี้เ,ราเก็บตังค์ได้เกือบ 

เราก็จะเก็บเรี่ยไรจาก 
ด้วย ซึ่งตอนนี้เกือบครบ 
าบประทิน บร ิจาคมา 
นใดสนใจจะร่วมบริจาค 
รัมพันธ์ด้วยครับ

/ประธานสภาฯ



-๖-

ประธานสภาฯ

นายสมพร พูลสวัสดึ๋ 
สมาซิกสภา อบต.หมู่ ๖

ประธานสภาฯ

นางชุติมา ระษารักษ  ์
นักพัฒนาชุมชนฯ

มีสมาซิกท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่น หรือปรึกษาหารืออีกไหมครับ 
พูลสวัสดึ๋ ครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายสมพร พูลสวัสดี้ สมาซิกสภ 
ถนนเส้นทางการจราจร ถนนเส้นสะพานคู่ดอนกระสังข์ถึงบ้านซม 
รถบรรทุกวิ่งเยอะ รวมถึงเส้นทางมุ่งหน้าไปท่าเรือ ฝากคณะผู้บริ 
ละอองมันเยอะ อยากจะให้รถนํ้าอัดฉีดนํ้าถนนวันละ ๑ -  ๒ คร้ัง 
ถนนครับ ขอบคุณมากครับ
มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่น หรือปรึกษาหารืออีกไหมครับ 
ระษารักษ์ ครับ

ขอเชิญท่านสมพร

า อบต.หมู่ ๖ 
ดาว ระยะ1ช่วงน้ีมี 

' เราร-จัดการเร่ืองฝน 
เพื่อลดฝนละอองบน

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางชุติมา ระษารักษ์ นักพัฒนาชุมขนชำนาญกา 
ไดิไปอบรมการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และเรื่อง 
เราไม่เคยทำกันได้สักครั้ง ซึ่งมันจะต้องเริ่มจากผู้นำชุมซนก่อน 
ประขาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ บางท่านอาจจะไปอบรมมาบ้าง 
ท่านสมาชิกดูบ้ายและชูป้าย จะนำเสนอเกี่ยวกับการคัดแยกฃย 
การคัดแยกซยะ 
ในบ้จจ;บันบ้ญหาขยะเป็นบ้ญหาที่สำคัญเนื่องจากปริมาณขยะที่ 
จำนวนมาก ถ้าหากมีประขากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่มีแนวทางลดป! 
ก่อให้เกิดบ้ญหาที่จะก่อผลกระทบในด้านต่างๆ ในชุมซนหรืออ 
๑. ชุมซนหรือองค์กรสกปรกเสียทัศนียภาพ 
๒. เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเป็นแหล่งปนเปีอนสารพิษแหล่งนํ้าเใ), 
๓. ท่อระบายนํ้าอุดตันอากาศเป็นพิษ 
๔. ขยะบางขนิดย่อยสลายยาก เซ่น โฟม พลาสติก
สาเหตุที่เราทุกคนควรช่วยกันคัดแยกขยะ
การรณรงค์ให้ประซาซนทุกคนช่วยกันคัดแยกขยะ เป็นแนวทาง,า 
เกิดผลมหาศาล ดังนี้ 
๑. สามารถลดปริมาณขยะลงได้ 
๒. สามารถประหยัดงบประมาณลงได้ 
๓. สามารถนำกลับมาใช่ใหม่ 
๔. สามารถลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
๔. สามารถช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
แนวทางการนำไปใช้ประโยชน์
โดยทั่วไปการแยกขยะที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ไม่ว่าจ 
ตลาด และสถานที่อ่ืนๆ นั้นแยกได้เป็น ๔ ประเภท 
๑. ขยะเศษอาหาร แยกเพื่อนำไปกำจัดโดยวิธีปุยหมัก 
๒. ขยะที่ยังใช่ได้ หรือขยะรึไซเคิลแยกเพื่อนำกลับมาใช่ใหม่ 

กระบวนการนำกลับมาใช่ใหม่

อบต.บ้านร่อม 
เยะหลายๆ อย่าง 

ดิฉันฯ ก็เลยมา 
แร้ว ดิฉันฯจะมีบ้ายให้

ขอเซญคุณชุตมา

เกิดชื้นในแต่ละวันมี 
มาณขยะ อนาคตจ! 

งเค์กรได้แก่

วเสีย

เจะลดปริมาณแล!

.ในชุมซนโรงเรียน

ใช้ซํ้า โดยนำกลับเข้าสู่

/ ๓. ขยะพิษ.



ประธานสภาฯ 

จดประใเมเวลา

๓. ขยะพิษ แยกเพิอรวนรวมล่งกำจัดด้วยวิธีทเหมาะสม อาจใช้, 
วิธพิเศษและการเผาหลังจากวัสดุผ่านกระนวนการผสิตจ 
จากนั้นจงเช้าสู่,ขั้นตอนการนำในใช้บระโยขนํต่อใน ่

๔. ขยะอนที่ย่อยสลายยาก
ดิจันขอจนเพิยงแค่นี้ค่ะ
มึสมาขิกท่านใดจะสอนถามหรือสงสัยอะใรอีกหรอโม่ ถ้าไม่มีผมข? 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  คร้ังท่ี ๑ ประจำจ พ.ศ.!0๕ ๖๖  ครัน 
๑0.๓ 0 น.

ด้ทั้งวิธีการผังกลบโดย 
ไดเ้จนผลิตภัณฑ์ใหม่

สงขอ

เลขาบุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภาอบด.บา้'นรอ่ม

ลงขอ -1 0 ผูต้รวจ'รายงานการ'ประใเม
(นายเทิดสักตึ๋ มีมงคล)
สมาขิกสภาอบด.หบุ่ที่ ๘. / 11 /จ ู

ขอ ^  * ‘ะ--'--''" ผู้ตรวจรายงานการประขุม ลงซอ ™  ^ 4 ‘* * 0 7 ^ลงขอ า9*7 ร ‘ะ-—'-'
(นายสุเทพ ระษารักษ์) 
สมาขิกสภาอบต.หม่ที่ ๒

ผู้ตรวจ
(นายประทิน ขัขวาริ)
สมา’ขิกสภาอบต.'หมู่ท่ี ๗

ลงข่ือ ผู้รับรองนันทิกการประขุม
(นายระเนยบ เอกเกด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม


