
บ ัน ท ึก ก ารป ระข ุมสภ าองค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน ต ำบ ลบ ้าน ร ่อม  

สม ัยสาม ัญ  สม ัยท ี่ ๔  ครั้งท ี่ ๑ ป ระจำป ี พ .ศ .๒๕๖๒  

ว ันพ ุธท ี่ ๒ ๕  ธ ันวาคม พ .ศ .๒๕๖๒ เวลา ๑ 0 .๐ ๐  น. 

ณ. ห ้องป ระข ุมองค ์ก ารบร ิห ารส ่วน ต ำบลบ ้าน ร ่อม

รายข ื่อผ ู้เข ้าร ่วมประข ุม   ๑๘....คน ล า  -  คน ขาด.......-  คน

ลำดับท่ี ข่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือใ อ หมายเหตุ
๑ นายระเบียบ เอกเกิด ประธานสภา อบต. นายระเบียบ เอโ กิด
๒ นายเลิศสิน กรรไกรภัย รองประธานสภา อบต. นายเลิศสิน กร .กรภัย
๓ นายสะอาด บุญมี เลขานุการสภา อบต. นายสะอาด บุญ
(̂ นายดาวเรือง ย้ิม-น้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ นายดาวเรือง ย้ิม ง้อย
๕ นายสุรศักด้ี อ่อนละมล สมาชิกสภา อบต. หมี ๑ นายสุรศักดึ๋ อ่อง ละมล
๖ นายสุเทพ ระษารักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมี ๒ นายสุเทพ ระใ: ารักษ์
๗ นายสำเริง กะมะรืนทร์ สมาชิกสภา อบต. หมี ๒ นายสำเริง กะง ะรินทร์
๘ นางจำเนิน เอกเกิด สมาชิกสภา อบต. หมี ๓ นางจำเนิน เอ? เกิด
๙ นายคงศักด้ี สำราญจิต สมาชิกสภา อบต. หมี ๓ นายคงศักด้ิ สำ' าญจิต

๑๐ นายวิโรจน์ โมราวงษ์ สมาซิกสภา อบต. หมี ๔ นายวิโรจน์ โม, าวงษ์
(9) (ริ) นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน สมาชิกสภา อบต. หมี ๕ นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน
๑๒ นายสมพร พูลสวัสดี้ สมาชิกสภา อบต. หมี ๖ นายสมพร พู เสวัสดี้

๑๓ นายรัญจวน คซรินทร์ สมาซิกสภา อบต. หมี ๗ นายรัญจวน ค' รินทร์
(9) (̂ นายประทิน ซ'ซวารี สมาชิกสภา อบต. หมี ๗ นายประทิน ชั6วารี
๑๕ นายเทิดศักด้ี มีมงคล สมาชิกสภา อบต. หมี ๘ นายเทิดศักดี้ มี; เงคล

๑๖ นายอภิลักษ์ ระษารักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมี ๘ นายอภิส้กษ์ รงษ์ารักษ์

๑๗ นางภัทรภร โมราวงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมี ๙ นางภัทรภร โง ราวงษ์

(5)̂ 9 นายสำราญ โภคี สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๙ นายสำราญ โ/ เ ค ี

รายซื่อผ้เข้าร่วมประซม .....๔....คน ลา .......1. คน

ลำดับที่ ขื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือข่ื' 1 หมายเหตุ

๑ นายส้มภาษ อยู่พร้อม นายก อบต. นายส้มภาษ อยู่ง, ร้อม

๒ นายเฉลิมพร อนุโชติ รองนายก อบต. นายเฉลิมพร อนุโ (ติ

๓ นายวิโรจน์ เอ้งฉ้วน รองนายก อบต. นายวิโรจน์ เอ้ง? วน

(̂ นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ เลขานุการนายก อบต. นายประเสริฐ พุ่ม'2นเพ็ญ



เริ่มประชุมเวลา ๑๐.0๐ น.

เมือทีประชุมมาพร้อมเพรียงกันแล้ว ประธานสภากล่าวเป็ดประชุมสภาองค์การบ'ริ'หา 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำ'มล พ.ศ.๒๕;๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบํเม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕;๔๗ และที่แก้ไข 

พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๕ จึงขอเปีดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญ สมัยที่ 
พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เส่วนตำบลบ้านร่อม 
ท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ 

พิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
คร้ังท่ี ๑ ประจำปี

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี' หม่ พ.ศ.๒๕๖๓

โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมข‘เ สมาขิกกองอาสา 
รักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครทางหลวงซนบท (อส.ทซ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำร เจบ้าน ทหารและ 

ประซาซนในพ้ืนท่ีจัดต้ัง “ ด่านชุมซน” ในสถานท่ีชุมซน เพ่ือสกัดจุดถ่ ยงและลด 
พฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนซองคนใน, เบท่ี ปีนี้จะตั้งจุด 
บริการฯ ตรงหมู่ท่ี ๒ บริเวณตรงข้ามร้านพ่ีป้อม ต้ังแต่วันท่ี ๒๗ รันว'เคม ๒๕๖๒ ถึง 
วันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๓ รวม ๗ วัน โดยใช้ซ่ือการรณรงค์ว่า “ ซับรถ3 น้ํา'ใจ รักษาวินัย
จราจร

๑.๒ แจ้งเตือนสถานการณ์นํ้าในคลองชัยนาท -  ป่าสัก

ตามหนังสืออำเภอท่าเรือ ท่ี อย ๐๒๑๘/ว ๑๓๓๘ ลงวันท่ี ๒๐ รันวา( ม ๒๕๖๒ แจ้งว่า 
ขณะน้ีเข้าสู่แผนจัดสรรน้ําฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/ ๒๕๖๓ แล้ว ปริมาณนํ้าต้ ว่ทุนจาก ๔ เข่ือน 
หลักกลุ่มเจ้าพระยา ซึ่งประกอบด้วยเขื่อนภูมิพล เข่ือนสิริกิต้ิ เข่ือนเส วน้อยบำรุงแดน 

และเข่ือนป่าสัก'ชลสิทธ้ี มีปริมาณน้ําใช้การรวมกัน ณ วันท่ี ๑๑ รันวา ก่ม ๒๕๖๒ เพียง 
๔,๗๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ ๒๖ ซองความจุเก็บ วักใช้การได้ท้ังหมด 
ทางกรมขลประทานได้กำหนดแผนการจัดสรรน้ําฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/ ๒( ๖๓ โดยต้ังแต่วันท่ี 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ กำหนดแผนการ ณน้ํา'จากแม่'น้ํา 
เจ้าพระยาผ่านประตูระบายนํ้ามโนรมย์ เช้าสู่คลองชัยนาท -  ปาสัก ใ ,1อัตรา ๓๕ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงทำให้ระดับน้ําในคลองชัยนาท -  ป่าสัก ลด ต้ัาลง จากเหตุผล 

ดังกล่าวทำให้เกษตรกรท่ีอยู่ริมคลองชัยนาทป่าสัก ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําจ่ ไนวน ๒๗๐ เคร่ือง 
และทำการสูบนํ้าออกจากระบบเช้าสู่พื้นที่เพาะปลูกถึง ๒๕ -  ๓๐ ลูกฯาศก์เมตรต่อวินาที 
ส่งผลให้หลายพ้ืนท่ีในเซตจังหวัดใกล้เคียงลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอ!
ปริมณฑลเกิดการขาดแคลนน้ําอุปโภค -  บริโภค เพ่ือให้การแก้ไขป้ญใ' าฃาดแคลน'น้ํา'ใน 
การอุปโภค -  บริโภค ของพ้ืนท่ีดังกล่าว สำนักงานซลประทานที่ ๑๐ จิ 
เวรการสูบน้ําจากคลองชัยนาท -  ป่าสักข้ึน จึงขอความร่วมมืองดสูบนี้ 
วันศุกร์ และจะอนุญาตให้สูบนี้า ได้เฉพาะวันเสาร์ -  วันอาทิตย์ เท่าน้ัใ 
ประซาสัมพันธ์ให้รับทราบครับ

งได้กำหนดรอบ 
ในวันจันทร์ -  
จึงแจ้งขอ

/  0.๓ การจัดงาน



-๒-

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ 

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ 

ประธานสภาฯ

นางสาวกนกวรรณ ไกรทอง 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

๑.๓ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหาร(เวนตำบลบ้านร่อม

วันเด็กแห่งชาติ จะเปีนวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ซ่ึงปีน้ีตรง โบวับเสาร์'ท่ี 
มกราคม ๒๕๖๓ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมก็จะจัดงา ฑันเด็กในวันท่ี ๑๑ 
มกราคม ๒๕๖๓ เหมือนกันครับ กำหนดการก็คงจะเหมือนเดิม เว เท 0๘.๐๐ น.
ลงทะเบียน 1 ๐๘.๓๐ น. เปีดงานวันเด็กฯ จะมืกิจกรรมต่างๆ มืกา [แสดงชองนักเรียน 
ศพด.ร.ร.วัดดอนประดู่ กับ ศพด.ร.ร.ชุมชนวัดบ้านร่อม และมีการเ น้ียงอาหาร ซ่ึงงานจ; 
เสร็จประมาณ ๑๒.๐๐ น. ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม6 เอเชิญท่านสมาชิก 
ทุกท่านมาร่วมงานวับเด็กฯ โดยแต่งกายเส้ือสีเหลือง และสมาชิกที่ ไความประสงค์ที่ 
จะร่วมออกบู๊ธอาหารก็แจ้งมาทาง อบต. ได้เลยครับ

รับทราบ

ยเลข ๑)

เ2 ^๖๒ เมอ 
ไ จสอบรายงาน 

มีสมาชิก๒๕๖ ปี

เรอง รับรองรายงานการประชุมครงที่ผ่านมา (ตามเอกสารหม

จากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ 
วันพุธท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ น้ัน ขอให้สมาชิก อบต. ทุกท่านตร 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.
อบต.ท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

ไม ่ม ี
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมท่ีผ่านมา ขอมติรับรองรายงาน 

การประชุมด้วยครับ
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ๑๖ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เลํ ยง งดออกเสียง 

๑ เสียง

เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๖๒ (ตามเอกสารหมายเลข ๒)

ดิฉันขออนุญาตข้ีแจงของรายงานผลการติดตามและประเมินผลเแ นพฒนาทองถน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ๒ นะค* 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม มี ๖ ยุา ธศาสตร์ ดังน้ี

ไระจำปีงบประมาณ

ารงการที่ได้ปฏิบัติ ๙๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโ 
โครงการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบั I ๒๙ โครงการ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวนโครงการท่ีได้ป ]บัติ ๑ โครงการ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด! 1 

ได้ปฏิบัติ ๑ โครงการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน 

โครงการ

อม จำนวนโครงการท่ี 

ครงการที่ได้ปฏิบัติ ๙

/ ๖.ยุทธศาสตร์



-๓-

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

นางสาวกนกวรรณ ไกรทอง 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรจำนวนโครงการที่ได้ปเบ้ติ ๐ โครงการ 
รวมจำนวนโครงการท่ีได้ดำเนินการในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๙ 1 ารงการ 
สรป การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
โครงการท่ีได้ดำเนินการ ๔๙ โครงกาแร
โครงการท่ีมีในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๒ ๙๒ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๖0/0

๓.๒ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปีประจำปีงบปร^มาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(ตามเอกสารหมายเลข ๓)

ขอเชิญท่านนายกกล่าวรายงานผลการดำเนินงานฯ ครับ

เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนดำ [ลบ้านร่อมทุกท่าน 
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ -  ๓๐ กันยา?. น ๒๕๖๒) ท่ีผ่านมา 
เป็นการครบรอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าใ. ร่อม ภายใต้ความ 

รับผิดขอบของกระผม กระผมและคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการแก้ไ ขปีญหาความ 
เดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประขาขน เพ่ือให้พ่ๆี . 'องประซาซนได้รับ 
ประโยซนัและความพึงพอใจสูงสุดตามท่ีได้คาดหวังเอาไว้ แต่ท้ังน้ี?

หลายประการ งบประมาณท่ีไม่เพียงพอ ตลอดจนระบบการบริหา,
อุปสรรค ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหารได้เข้ามาดำเนินการจนประส 
พอใจในระดับหน่ึง โดยในการแก้ไขปิญหา กระผมจะมุ่งเน้นให้คน!

ประโยขน์มากท่ีสุด จึงใคร่ขอแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายใ ได้แถลงต่อสภา 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
ดิฉันขออนุญาตข้ีแจงของรายงานผลการดำเนินงาบในรอบประจำบีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมได้ประกาศเแ. นพัฒนาท้องถ่ิน 
๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -  พ.ศ.๒๕๖๕) เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โ ๆรงการท่ีอยู่ใน 
ปี ๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๙๒ โครงการ แยกออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดั น ี้ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครง าารที่ได้ปฏิบัติ ๓๔

ยู่ภายใต้ข้อจำกัด 
จัดการท่ีเป็น 

.เผลสำเร็จเป็นท่ีน่า 
วนใหญ่ได้รับ

โครงการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จำนวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ { ๗ โครงการ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวนโครงการท่ีได้ปฏิใ 'ติ ๑ โครงการ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อ ง จำนวนโครงการท่ี 

ได้ปฏิบัติ ๕ โครงการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวนโคร'

โครงการ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร จำนวนโครงการท่ีได้ปเ ขติ ๓ โครงการ 

รวมจำนวนโครงการที่มีอยู่ใบแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (ในปี 
๙๒ โครงการ

การที่ได้ปฏิบัติ ๑๒

บศ.๒๕๖๒) จำนวน

/ซ่ึงการจัด



ใ,อ

ซึงการจัดทำงบประมาณ จำนวน ๔๔ โครงการ งบประ:

โดยจำแนกออกเป็นยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ มีท้ังหมดใใเข้ 
โครงการ ซ่ึงเราได้ดำเนินการไปแล้วท้ังหมด ๔๙ โครงการ 
ลองดูตามเอกสารนะคะ เราได้จำแนกโครงการไว้แล้วว่าเร เไ' 
ไปบ้าง ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.บริเวณหลังสำนักงา 

๒. โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวถ 

นายปรีชา อุ่นพงษ์ หมูท่ี่ ๑ 

๓. โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพักและก่อสร้างลาน 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๖

๔. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายแม่ 

นายทองคำ มีกุล หมู่ท่ี ๑

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางสเ 

นางช้ัน ถึงคลอง ๒๔ ชวา หมู่ที่ ๔ 

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน 

สะพานเหล็กถึงเขตติดต่อไผ่ขวาง หมู่ที่ ๔ 

๗. โครงการก่อสร้างถนนแอลฟ้ลติกส์คอนกรีตบริเวณหน้าบ้า  ̂

๘. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูยางแอ 1 

เหล็กปิดทับ บริเวณบ้านนางบุญธรรม นาคคำ หมู่ที่ ๙ 

๙. โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบ?เข้ 

๑๐.โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โด 

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๔ (จ่ายชาดเงินสะสม)

๑๑.โครงการปรับปรุงผิวจราจร เททับยางแอลฟิสติกส์คอนก! 

ติกส์คอนกรีตปิดทับ บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงาน อใ. 

หน้าวัดบ้านร่อม หมูท่ี ๒ (จ่ายชาดเงินสะสม)

๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนา 

(จ่ายขาดเงินสะสม)

๑๓.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน 
บ้านนายพิมพ์ ป้ญญา หมู่ท่ี ๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)

๑๔.โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูยางแอลฟ้สติกณ์ I

ฟาร์มไก่นายโสภณ สุกใส หมู่ท่ี ๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)

๑๔.โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนโดยการปูลาดยางแอลV 

บริเวณบ้านนางวันเพ็ญ ยุกิจภูติ ถึงบ้านนายคมสัน กล่ิน 

เงินสะสม)

มา ไ! ๑๑,๒๖๒,๔๑๓.-บาท
"อบัณฌัติ ๔๔

คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๖
.ด้ดำเนินการอะไร

บต. หมู่ท่ี ๒ 

จากสะพานค่ ถึงบ้าน

อนกประสงค์คอนกรีต

เรี'ขา อุ่นพงษ์ ถึงบ้าน

ธารณะประโยชน์สวน

ลแารังสายดอนสำโรงจาก

ผู้ใหญ่เอมอร หมู่ท่ี ๙ 

ฟ้สติกส์คอนกรีตเสริม

'านร่อม หมู่ท่ี ๒ 

ยเาารปูยางแอลฟ้สติกส์

ตปีดทับ ปูยางแอลฟ้ส 

ต.หลังเก่าถึงหน้าประตู

& ขจร อาญหาญ หมู่ที่ ๑

ใ ายคมลัน กล่ินเกสร ถึง 

อนกรีตปิดทับ บริเวณ

สติกส์คอนกรีตปิดทับ 

เ าสร หมู่ที่ ๔ (จ่ายชาด

/ ๑๖.โครงการ



ผวจราจร ดนลูกรง

ณถนนแอลฟ้สติกส์

คอนกรีตเสริมเหล็ก

นกระสังข์ หมู่ที่ ๑

๑๖.โครงการซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาป)ะขาคมหมู่ท ี่ ๑

(จ่ายขาดเงินสะสม)

๑๗.โครงการซ่อมแซมท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคืๅ 1 

บริเวณสะพานคู่ หมู่ท่ี ๑ (จ่ายขาดเงินสะสม)

๑๘.โครงการซ่อมแซมดันท่อระบายนํ้า ก\^  ลอดถนน บริเ

คอนกรีต เลียบคลองส่งนํ้าฃลประทานสาย ๒๔ ^ นานายอำ ภจย อยู่เลิศ หมู่ที่ ๒ 

(จ่ายขาดเงินสะสม)

๑๙.โครงการซ่อมแซมท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมอ่า

พร้อมดินลูกรังบริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรอำเภอท่าเรือห]ที่๓ 

๒๐.โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูยางแอลฟ้สติกส์คอใ กรีตปิดทับ บริเวณ 

ทางสาธารณะประโยชน์คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดด 

(จ่ายขาดเงินสะสม)

๒๑.โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูยางแอลฟัสติกส์คอใ กรีตปิดทับ บริเวณ 

ทางสาธารณะประโยชน์ทางเข้าประตูนํ้าบ้านร่อม หมู่ที่ ๓ (จ'

๒๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางสาธ'- รณะประโยชน์บ้าน 

นายอนุชา ระษารักษ์ ถึงบ้านนายเติม สละมัจฉา หมู่ที่ ๕ (จ่า เขาดเงินสะสม)

๒๓.โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูลาดยางแอลฟ้สติกส์ จอนกรีตเสริมเหล็ก 

ป ิดท ับ บร ิเวณ ทางสาธารณ ะประโยชน ์บ ้านนายว ิโรจน ์ ภมร หมู่ท ี่ ๕ 

(จ่ายขาดเงินสะสม)

๒๔.โครงการก่อสร้างอาคารนํ้าดื่มแบบหยอดเหรียญ บริเวณที่;ทธารณะประโยฃน์ 
หมู่ที่ ๙ (จ่ายขาดเงินสะสม)

๒๔.โครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแ 
๒๖.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
๒๗.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถ่ิน 
๒๘.โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
๒๙.โครงแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
๓๐.โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 
๓๑.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพร; เจ้าอยู่หัว วันท่ี ๒๘ 

กรกฎาคม
๓๒.โครงการจ ัดก ิจกรรมว ัน เฉล ิมพระชนมพรรษาสมเด ็จ!;ระนางเจ ้าส ิร ิก ิต ิ 

พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม
๓๓.โครงการเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติสถานพระมหากบํเ!ริย์ และบรมวงศา 

บุวงศ์

๓๔.โครงการส่งเสริมประเพณีวับเข้าพรรษา

'ฒย์ฉุกเฉิน

/ ๓๔.โครงการ



ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ 

ประธานสภาฯ

-๖-

๓๕.โครงการบีองกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
๓๖.โครงการบีองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในฃ่วงเทศกาลต, เง*
๓๗.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุในตำบลบ้านร่อม 
๓๘.โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายโดให้แก่ผู้สูงอ ยุ 
๓๙.โครงการสนับสบุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุา เพลภาพ 
๔๐.โครงการส่งเสริมอาขีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
๔๑.โครงการบูรณาการกำจัดผักตบขวา 
๔๒.จัด1ซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบมอเตอร์ จำนวน ๑ เคร่ือง 
๔๓. เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ จำนวน ๖ เคร่ือง 
๔๔. เคร่ืองสแกนเนอร์ 

๔๕.รถจักรยานยนต์ 
๔๖.รถซาเล้ง

๔๗.เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ 11:0 ขาว -  ตำ แบบ ผ6ผ\ /๐โ̂  สำหรับ 
กระดาษ /\๓ 

๔๘.ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด 
๔๙.โครงการจัดเวทีประชาคม
๕๐.โครงการติดต้ังออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕ ชุด หมู่'V 

ท้ังหมดท่ีกล่าวมาน้ีคือโครงการท่ีได้ดำเนินการไปแล้วในปีงบป

นะค!

ท่านนายกได้รายงาน และทางเจ้าหน้าท่ีได้อธิบายให้พิงแล้ว ท่ี’ 
ไปแล้วในปี ๒๕๖๒ มีสมาซิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคเช

ไม่มี

1เาปีงบประมาณ

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.® ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปร:
พ.ศ.๒๕๖๒ (เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง) (ตามเอกสารหมายเลข ๔)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 3๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับท่ี ๓) บีจจุบัน พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปล่ียนแ -เลงคำ,ช้ีแจง 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง V ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เปีนอำนาจ &นุมัติของสภาท้องถ่ิน 
โครงการก่อสร้างอาคารนํ้าดื่มแบบหยอดเหรียญ บริเวณบ้านใ างจำเนียน ศรีทองดี 
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านร่อม แต่เดิมท่ีเราอนุมัติไปแล้ว จะขอเปลี่ยน .ปลงสถานท่ีก่อสร้างฯ 
เนื่องจากสถานท่ีก่อสร้างบริเวณบ้านนางจำเนียน ศรีทองดี หมู่, ! ๔ ถ้าก่อสร้างไปแล้ว 
พื้นที่จะแคบลง จึงมาขอความเห็นขอบจากท่านสมาซิกทุกท่าน' าเห็นขอบให้เปล่ียน 
แปลงสถานท่ีก่อสร้างฯ

๗

ม̂าณ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้ดำเนินการ'โครงการ

/ขอเปลี่ยนแปลง



มติที่ประขุม

ประธานสภาฯ

มติที่ประขุม 

ประธานสภาฯ

ปลัด อบต.

-๓เ

ขอเปลี่!ณเฟสงสถานที่ก ่อ ุ

จากเดิม บริเวณบ้านนางจำเนียน ศรีทองดี หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้าใ เร่อม

ขอเปลี่ยนเป็น บริเวณท่ีดินนางสมบัติ ธนูวงศ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลใ! ๅนร่อม

ถ้าสมาขิกเห็นขอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจงงบประมาณรา? จ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง) ขอให้ส ภขิกทุกท่านยกมือ 
ข้ึนครับ

มืมติเห็นขอบพิจารณาให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ กยจ่าย ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง) จำนวน ^๖ เสียง 
ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง 61 เสียง

ศ.๒๕๖๓

ริมาณ คุณภาพ 
‘เองสภาท้องถิ่น 
ะ.๐.-บาท

๔.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ 

(โอนเพิ่ม)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.! ใ๕๔๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) ปีจจุบัน พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ กๆ รโอ; มเงินงบประมาณ 
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีทำให้ลักษณใ ป 
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ 
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษา (สำนักปลัด) ต้ังไว้ ๑๐,๐เช๐.-บาท 
จะโอนเพ่ิม เป็น ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เนื่องจากกล้องวงจรปิดที่อยูใ ต̂ำบลเรามันเสีย 
อยู่หลายตัว ค่าซ่อม ๑ ตัว ประมาณ ๒๐,๐๐๐ -  ๓๐,๐๐๐ บา'V และจะมีซ่อมแซม 
ระบบไฟฟ้าด้วยครับ ก็เลยจะมาขอความเห็นขอบจากสภาขออใ1 มัติโอนงบประมาณ 
โอนเพิ่ม สำนักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานแผนบริหา ท่ัวไป

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและ' เรับ'ปรุงครุภัณฑ์ 
รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณต้ังไว้ ๑๐,๐๐๐.-บาท โอนเพ่ิม ๒๐๐,๐๐๐ 

(เน่ืองจากงบประมาณต้ังจ่ายไม่เพียงพอ) ถ้าสมาขิกเห็นชอบให้โ เนงบประมาณฯ 
ขอให้ยกมือข้ึนด้วยครับ

มีมติเห็นขอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.
๑๖ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง 61 เสียง 

๔.๓ ขออนุมัติเบิกเงินคืนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เป็นค่าสำรวจสุนัขและแมว จำนวนเงิน ๗,๖๐๕.-บาท ก็คือเงินค่'
จะต้องจ้างคนไปสำรวจตามหมู่บ้านว่า แต่ละบ้านมีหมาและแมว 1ตัว แต่ทาง อบต. 
ใช้เสียงตามสายประขาสัมพันธ์ ซาวบ้านก็เลยมาแจ้งท่ี อบต. เรา าเลยไม่ต้องจ้างคน 
สำรวจ แล้วเงินที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอนมาเป็นค่าสำ?วจฯ แต่เราไม่ได้ 
ใซ้ก็ต้องโอนเงินคืนให้จังหวัดฯ ก็จะมาขอความเห็นชอบจากสภา ใรับ 
สืบเนื่องมาจากงบประมาณของจังหวัดฯ ส่งงบประมาณมาให้ทา I อบต. เป็น 
ค่าสำรวจสุนัขและแมว ประมาณ ๗,๖๐๕.-บาท ซ่ึงโอนให้ทาง I บต. แต่ทาง อบต 
ได้ประซาสัมพันธ์ เสียงตามสายไปก่อนแล้ว แล้วขาวบ้านได้มาแ' งท่ี อบต.ว่าจะ

-บาท

.ๆ๒๔๖๓ จำนวน

สำรวจฯ เรา

/ดำเนินการ



ประธานสภาฯ

มติที่ประขุม 

ประธานสภาฯ

จ?:ติ

ดำเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขและแมว ก็เลยไม่ได้จ้างคนไปสำ 
ปีงบประมาณ มันจะต้องตกเป็นเงินสะสม ทางระบบบัญซีร 
ที่เงินสะสม ทาง สตง.ได้มาตรวจพบว่าเงิน ๗,๖๐๕.-บาท 
ซ่ึงทาง สตง. แนะนำว่าให้ขออนุมัติผ่านสภา ว่าเอาเงินสะ6,*-, 
จังหวัดฯ เพราะทาง สตง. มาตรวจพบว่าเงินตัวน้ีไม่ใช่เงินสะส: 
ของจังหวัดฯ จะต้องส่งคืนจังหวัดฯ ครับ

แวจ ซ่ึงเงินตัวน้ีปกติส้ิน 
แบการเงินจะเอาไปลง 
ร้องส่งเงินคืนจังหวัด ฯ 
อกไปเพ่ือไปส่งคืน

ขอความเห็นขอบจากท่านสมาชิกว่าควรให้คืนเงินท่ีเป็นค่าสํ 
จำนวน ๗,๖๐๕.-บาท ให้กับจังหวัดฯ หรือไม่ ถ้าเห็นชอบใ'V ส 
ข้ึนครับ
มีมติเห็นขอบให้คืนเงินให้กับจังหวัดฯ เป็นค่าสำรวจสุนัขแล 
๑๖ เลียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง 5} เสียง 
๔ .๔ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ประจำปีงบประมาณ ๒ 

(ตามเอกสารหมายเลข ๔)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่า ] 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท่อ 
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ กรณีท่ีงบประมาณรายจ่ายประกาศใข้บังเค' 
ไม่เพียงพอท่ีจะจ่ายหรือไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการน้ันไวให้] 

ท้องถ่ินจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นต I 

ขอสภา อบต. จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๐ โครงการ ดังนี้ 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอน 1 
เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร พ้ืนท่ีใช้สอยรวมพ้ืนท่ี (ริ),(9)6)0 
ทางสาธารณประโยชน์คอนกรีตเสริมเหล็ก วัดดอนก 
บ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบปร 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ 
หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ต 
สาธารณประโยขน์หน้าวัดบ้านร่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านร่อ: ] 
พระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๑๑๔,๙๐๐.-บาท 

๓. โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอน I 

เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร พ้ืนท่ีใช้สอยรวมพ้ืนท่ี ๒๓๑.๐๐ 
สาธารณ ประโยชน ์คอนกร ีต เสร ิม เหล ็ก  บ ้านนาง 
นายฉลวย เอกเก ิดหม ู่ท ี่ ๔ ตำบลบ ้านร่อม 1

พระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๗๓,๗๐๐.-บาท

แ

ม มันเป็นงบประมาณ

)รวจสุนัขและแมว 
มาซิกทุกท่านยกมือ

แมว จำนวน

๕1๖๒

เงิน การฝากเงิน 
งถ่ิน ฉบับท่ี ๒ 
'บแล้ว มีงบประมาณ 

3ค์กรปกครองส่วน 
มที่คณะผู้บริหารจะ 

ะ๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์

๐๐

มาณ

รีตปีดทับ กว้าง ๓.๐๐ 
ตารางเมตร บริเวณ 

สังข์ หมู่ที่ ๑ ตำบล 
๓๕๔,๐๐๐.-บาท 

ตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร 
เรางเมตร บริเวณทาง 

อำเภอท่าเรือ จังหวัด

รีตปีดทับ กว้าง ๓.๐๐ 
ทรางเมตร บริเวณทาง 
.ฉ่ง ส ิตายัง ถ ึงบ ้าน 
าเภอท ่าเร ือ จังหวัด

/ ๔.โครงการ.



๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.0๐ เมตร : าว ๑๔๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๔ เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตารางเม ไร บริเวณบ้าน 
นายขวัญนา ลิ่มจันทร์ ถึงบ้านนางเฉลิม คีรีรัตน์ หมู่ท่ี ๔ ต0'- ชลบ้านร่อม 
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๒๓๑,๐1)๐.-บาท 

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ? าว ๑๔.๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๔ เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๔๖.๔๐ ตารางเมต 3 บริเวณบ้าน 
นางสาวคิริพร พุทธิโชติ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่ ไเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๒๔,๐๐๐.-บาท 

๖. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ก่อสร้างถนนดิน จำนวน ๓๓๙.๐๐ 
ตารางเมตร หนาเฉล่ีย ๐.๔๐ เมตร พร้อมลงลูกรัง จำนวน ๓ ก๙.๐๐ ตารางเมตร 

หนาเฉล่ีย ๐.๒๐ เมตร บริเวณทางสาธารณประโยชน์ข้างโรงเงมู หมู่ที่ ๑ ตำบล 
บ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาแ ๑๑๙,๐๐๐.-บาท 

๗. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ย ไว ๓๓๐.๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๙๙๐.๐๐ ตารางเมI ร บริเวณถนน 
ลูกรังทางสาธารณประโยชน์ซอยข้างโรงงานซินฟาอินดัสเตรียา (ประเทศไทย) 
จำกัด หมู่ท่ี ๔ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระน? รศรีอยุธยา 
งบประมาณ ๒๓,๖๐๐.-บาท

๘. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง กว้าง ๓๐๐ เมตร ! าว ๔๔๐.๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐.๐๐ ตาร'■งเมตรบริเวณถนน 
ลูกรังทางสาธารณประโยชน์ สายนาตาหยง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้า ฟอม อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๓๒,๐๐๐.-บาท 

๙. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ย ว ๔๖๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีน้อยกว่า ๑,๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณถนน 
ลูกรังทางสาธารณประโยชน์ สายสะพานคู่ -  โรงงานซินฟาอิใ. ดัสเตรียล (ประเทศ 
ไทย) จำกัด หมู่ท่ี ๔ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพ' ะนครศรีอยุธยา 
งบประมาณ ๓๒,๙๐๐.-บาท

๑๐.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ! าว ๔๒๗.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๑.๐๐ ตารานมตร บริเวณถนน 
ลูกรังทางสาธารณประโยชน์ สายหนองจัน หมู่ท่ี ๔ ตำบลบ้าใ ร่อม อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๓๐,๔๐๐.-บาท 

๑๑.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ? าว ๔๗๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๐.๐๐ ตารานมตร บริเวณถนน 
ลูกรังทางสาธารณประโยชน์ สายหนองมะเกล ือ หมู่ที่ 
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๓๓,๖๐0 

๑๒.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ? าว ๓๑๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๐.๐๐ ตารา 

ล ูกร ังทางสาธารณ ประโยชน ์ สายคลองหม ัน หมู่ท ี่ ๔
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๒๒,๑๐0.-บาท

ตำบลบ้านร่อม 
.-บาท

เมตร บริเวณถนน 

ตำบลบ ้านร ่อม

/ ๑๓.โครงการ



-๑๐-

๑๓.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง กว้าง ๓.0๐ เม เร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๐.๐๐ ? ารางเมตร บริเวณถนน 
ลูกรังทางสาธารณประโยชน์ สายดอนสำโรง หมู่ที่ ๔ ตำบเ บ้านร่อม อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๓๔,๐๐๐.-บาท 

๑๔.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง กว้าง ๓.00 เมนร ยาว ๒๑๔.0๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๔.๐๐ ต รางเมตร บริเวณถนน 
ลูกรังทางสาธารณประโยชน์ สายท่อตาแต หมู่ที่ ๔ ตำบล ว้านร่อม อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๑๔,๓๐๐.-บาท 

๑๔.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมนร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๐.๐๐ ารางเมตร บริเวณถนน 
ลูกรังทางสาธารณประโยชน์ สายนาตาศรี หมู่ที่ ๔ ตำบล' ทนร่อม อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๓๐,๗๐๐.-บาท 

๑๖.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เม! ร ยาว ๔๑๐.๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐ .00 (ฯกรางเมตร มรเาเมกมม 
ลูกรังทางสาธารณประโยชน์ สายหนองไผ่ม่วง หมู่ที่ ๔ ต่ ๅบลบ้านร่อม อำเภอ 
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๒๙,๓๐๐.-' เาท 

๑๗.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เม! ร ยาว ๔๓๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่น้อยกว่า ๑,๓๐๔.๐๐ ต'
ลูกรังทางสาธารณประโยชน์ สายหนองบัว หมู่ที่ ๔ ตำบล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๓๑,๑๐๐.-บาท 
๑๘.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เม! ร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐ .00 ตแ]รกงเมตร มเรเรก4กมม 
ลูกรังทางสาธารณประโยชน์ สายหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔ ทบลบ้านร่อม อำเภอ 
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๒๗,๘๐๐.-! เาท 

๑๙.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เม! ร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ต' รางเมตร บริเวณถนน 
ลูกรังทางสาธารณประโยชน์ สายนานายเฉลิม หมู่ที่ ๖ ต่ าบลบ้านร่อม อำเภอ 
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๗,๘๐๐.-บ' ท 

๒๐.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เม! ร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ต' รางเมตร บริเวณถนน 
ลูกรังทางสาธารณประโยชน์ สายสระใต้ นาผู้!'หญ่เ'ชิด 1 มู่ที่ ๘ ตำบลบ้านร่อม 
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๑๖,( :๐๐.-บาท 

ทางผู้บริหารจึงมาขอมติท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบจ่ายขาดเงิ'เ สะสม ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาซน แล 
เกษตรกรท่ีใข้เส้นทางในการเดินทาง ถ้าท่านสมาชิกเห็นชอบใ' (เจ่ายชาดเงินสะสม 
จำนวน ๒๐ โครงการ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านยกมือข้ึนครับ

รางเมตร บริเวณถนน 
ว้านร่อม อำเภอท่าเรือ

/มติ'ทีประ'ชุม



“ (9) (5) -

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ 

ประธานสภาฯ

นายประทิน ฃัฃวาร ี

สมาซิกสภา อบต.หมู่ ๗ 

ประธานสภาฯ

นายดาวเรือง ยิ้มน้อย 

สมาซิกสภา อบต. หมู่ ๑ 

ประธานสภาฯ

นายสมพร พูลสวัสดี้ 

สมาซิกสภา อบต.หมู่ ๖

ประธานสภาฯ 

ปลัด อบต.

งูท่านประทิน

ร่ืองอื่นไหมครับ

ภาอบต.หม่ท่ี ๑

มีมติเห็นชอบ พิจารณาเห็นขอบให้ทางคณะผู้บริหารดำเนินกา' จ่ายขาดเงินสะสม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒0 โครงการ จำนวป่ ๑๖ เสียง 
ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง © เสียง

เรื่อง อื่น ๆ

มีสมาซิกท่านใดท่ีจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เชิญเสนอได้เลยครับ ฃอเซิ 
ซิ'ซวารี ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประทิน ซิ'ขวารี สมาเกสภา อบต 
หมู่ที่ ๗ ขอเปล่ียนกระจกโค้งท่ีติดต้ังตามหมู่ มันแตกเสียหายค 

เด๋ียวให้ท่านสมาซิกไปสำรวจของแต่ละหมู่ว่า กระจกโค้งของห; เไหนชำรุดบ้าง 
แล้วเด๋ียวทาง อบต. จะดำเนินการเปลี่ยนให้ครับ มีใครจะเสนอ 
ขอเชิญท่าน 
ดาวเรือง ย้ิมน้อยครับ

กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายดาวเรือง ย้ิมน้อย สมาซิก 1 
ขอกล้องฯ ติดต้ังตรงสะพานคู่ครับ
ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมทำเรื่องของบประ ภณไปที่กรม 

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วครับ มีท่านอื่นจะเสนอเรื่องอื่น 3กไหมครับ 
ขอเชิญท่านสมพร พูลสวัสด๋ึครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายสมพร พลูสวัสดี๋ สมาซิก6 
เร่ืองท่ี ๑ มีผู้สูงอายุสอบถามมาว่าเวลามารับเงินเบ้ียยังขีพผู้สูง? ายุท่ีองค์การ 
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อม มีเจ้าหน้าที่บอกว่าต่อไปนี้ทางกรมบั 

เบ้ียยังซีพผู้สูงอายุเข้าบัญชีให้กับผู้สูงอายุโดยตรงเลย ทางผู้สูงอ 
จะต้องไปเปีดบัญชีสำรองไหม หรือว่ายังรับเงินสดท่ีองค์การบริไ 
บ้านร่อมได้อยู่ ก็ฝากขอให้เจ้าหน้าท่ีฯ ช่วยข้ีแจงด้วย จะได้ให้ส: เาซิกไปช่วย 
ประซาสัมพันธ์ได้ครับ
เร่ืองท่ี ๒ ขอชุดลอกคลองส่งน้ํา ผมไม่แน่ว่าตรงหมู่ท่ี ๑ บริเว! .เนาตานาถึง 
นาตากน ตรงน้ันใช่ของตำบลบ้านร่อมไหมครับ เพราะว่าเวลาค 
บริเวณท้ายน้ํามาถึงน้อยมาก ซ่ึงมีความจำเป็นจะต้องใข้น้ํามาก 
พืชผักสวนครัว ฝากผู้บริหารช่วยชุดลอกคลองเพ่ือให้น้ําไหลมาใ.
ท้ายได้ด้วยครับ
เร่ืองท่ี ๓ เวลาจะเข้าทำโครงการก่อสร้างของแต่ละหมู่ช่วยแจ้งโ บท่านสมาซิก 

ประจำหมู่ให้ทราบด้วยว่าจะเข้าทำโครงการก่อสร้าง เพราะท่าน 
กันเลยครับ ขอฝากเร่ืองแค่บ้ี'ครับ 
ขอเชิญช่วยช้ีแจงเร่ืองเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุหน่อยครับ 

เรื่องรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและเบ้ียยังชีพผู้พิการ เน่ืองจากกร 
เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและเบ้ียยังชีพผู้พิการให้โดยตรง บาง อบ?
เซ่น อบต.ท่าหลวง , อบต.ศาลาลอย 1 อบต.ท่าเจ้าสนุก , อบต.วั- 
ผู้สูงอายุจะเร่ิมโอนเงินให้เดือนมกราคม ซ่ึงทางกรมบัญชีกลางไม่'

ภาอบต.หม่ที่ ๖

[งูซีกลางจะจ่ายเงิน 
เยุมี'ข้อสงสัย'ว่าเขา 
ารส่วนตำบล

เองส่งน้ัามา ตรง 
เพ่ือรดน้ําต้นไม้ 
ริเวณทางนาด้าน

มาซิกไม่ทราบ

; บัญชีกลางจะโอน 
. ได้ทยอยทำแล้ว 

แดง เงินเบ้ียยังชีพ 
ด้บังคับให้เข้าบัญชี

/ตอนที่ทาง.



-๑๒-

นางสาวกนกวรรณ ไกรทอง 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน 

มาขิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕  

นางสาวกนกวรรณ ไกรทอง 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

นายดาว เรือง ยิ้มน้อย 

สมาซิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 

นางสาวกนกวรรณ ไกรทอง 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

ประธานสภาฯ 

นาย เทิดศักดิ๙ มีมงคล 

สมาซิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕

ประธานสภาฯ

ปีดประชุมเวลา

ตอนทีทางผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนและแสดงเจตนาว1ๅจะรับเงิปสดหรื0โอบ!,ข้าบัญชี 

ตอนน้ีทางกรมบัญชีกลางให้ อบต. คีย์ข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิก ไรเข้าไปในระบบ 
เทือท่ีทางกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินเข้าให้โดยตรงเลยไม่ผ่าโ} อบต. เงินท่ีทาง 

กรมบัญชีกลางจะโอนให้ภายในวันท่ี ๑0 ของทุกเดือน แต่ถ้าไ ฉท่ี ๑0 ตรงกับ 
วันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะขยับวันเข้ามาเบ็)นวันศุกร์ แล้วคนท่ีรับถ 
โอนเงินมาให้กับทาง อบต. แล้วทาง อบต.ก็จะทำการเบิกเงินใ 
ซ่ึงจะข้ากว่าคนท่ีโอนเงินเข้าบัญชี สำหรับผู้สูงอายุท่ีให้โอนเงิน[ข้าบัญชี แล้วเงินไม่ 
เข้าให้มาติดต่อกับทาง อบต. ทาง อบต.จะประสานกับกรมบัถุ ซีกลางให้ แล้วเงินก็ 
จะเข้าตามหลังครับ
ซ่ึงตอนน้ีจะโอนเข้าบัญชีก็ได้ หรือไม่เข้าก็ได้ แต่ทาง อบต. จ 
กรมบัญชีกลางจะโอนมาให้เราเม่ือไหร่ค่ะ 

ใข้บัญชีธนาคารอะไรได้บ้างคะ

ใข้ได้ทุกธนาคารค่ะ ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารออมสิน 1 ธนาเกร ธกส. 1 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกร ค่ะ 

ต้องเปิดบัญชีใหม่เสยใช่ไหม ใช้บัญชีท่ีมีอยู่ไดืไหมครับ

ม่ร้ว่าเงินสดท่ีทาง

ใช้บัญชีท่ีมีอยู่ก็ได้ค่ะ แต่ต้องเป็นบัญชีท่ียังมีการเคล่ือนไหวในใ 
ของผู้ท่ีได้รับมอบอำนาจก็ได้ค่ะ

มีท่านอ่ืนจะเสนอเรื่องอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญท่านเทิดคักด้ี มีม 

กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายเทิดศักด๋ึ มีมงคล ขอสอ ารางระบายน้ํารอบ

[ญซี หรือจะใช้บัญชี

คลครับ

บริเวณหมู่ท่ี ๘ ทั้งหมดครับ โดยเฉพาะแถวบ้านนายประเทือง
เป็นวงเวียนท้ังหมด สืบเน่ืองมาจากน้ําท่ีใข้ในครัวเรือนมันไหล?อ่กมา มันไม่สามารถ

ง่ีกำลังสร้างใหม่ท่ี

ห้ลอกรางระบายนํ้า 
ริเวณหน้าบ้านอดีต 
'ารวจดูตอนน้ีมีฝา

ระบายตามรางระบายนํ้าได้มันเอ่อล้นมาบนถนน ก็เลยอยากจ 
ท้ังหมด ท่อมันตันไปหมดแล้วครับ และขอให้แล้โขตรงทางโค้ง 
สจ.เย้ือง รางระบายน้ํามันชำรุดอยู่ มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อย ลอง 
รางระบายน้ํามันหายไปเกือบ ๑ เมตร มันเป็นช่วงทางโค้งพอดื กเลยอยากจ 
ซ่อมแซมตรงน้ีก่อน และก็ฃอลอกรางระบายน้ําทั้งหมดครับ 

มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนอีกไหมครับ ล้าไม่มีต้องขอขอบพระศุถ 
เกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี (
งบประมาณ ๒๔๖๒ รวมทั้งผู้บริหารและท่านปลัดที่ได้มาร่วมป 
เร่ืองใดๆ แล้ว ผมขอปิดประชุมครับ

ท่านสมาชิกผู้ทรง 
ประจำปี
ะชุมในวันน้ี ล้าไม่มี

๑๑.๓0 น.

ลงฃือ / ผู้จดบันทึกการป 1
(นายสะอาด บุญมี)

เลขานการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

?ซม

/คณะกรรมการ



-๑๓-

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านร่อม

ลงซ่ือ — ' ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุเทพ ระษารักษ์)
สมาซิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๒

I *  แ 7 — ,
ลงซ่ือ ( ผู้ตรวจรายงานการประชุม ลงซ่ือ 0-ษ์^ ^  งรั?^

(นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน) (นายอภิลักษ์ ระษารักษ์)
สมาซิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๕ สมาซิกสภา อบต.หม่ท่ี ๘

ลงซ่ือ 7 ^ ^  ผู้รับรองบันทึกการประชุม
(นายระเบียบ เอกเกิด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

ผ้ตรวจเรายงานการประชุม


