รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ศาลาเอนกประสงค์ (บริเวณลานประปาหมู่บ้าน)
เริ่มประชุมเวลา 17.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จ.ส.อ.สมชาย บรรทัดเที่ยง

ชี้แจ้งเรื่องการประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมประชาคมหมู่บ้านมี

ปลัด อบต.

ความสาคัญต่อการพัฒนาของตาบลเป็นอย่างมาก เป็นการตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน เข้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างตรงกับความต้องการ จึงอยากให้ประชาชนให้ความสาคัญกับการ
ประชาคม เพื่อร่ว มแสดงความคิด เห็ น และบอกถึง ความต้องการของ
ประชาชนในตาบล

นายภูวดล สุกาทร

ชี้แจ้งเรื่องการทาโครงการ จากการประชาคมของหมู่บ้านในแต่ละครั้ง

นายก อบต.

ทาง อบต. มีความประสงค์ที่อยากจะเข้าไปแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อ
ความต้องการให้ประชาชนในหมู่บ้านให้มากที่สุด แต่ด้วยงบประมาณที่มี
อยู่อย่างจากัด ทาง อบต. จึงต้องเลือกโครงการที่ มีความจาเป็นและได้รับ
ความเดือดร้อนที่เร่งด่วนก่อน

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ

จ.ส.อ.สมชาย บรรทัดเที่ยง

จากเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน เป็นโครงการที่ได้จากการประชาคมปีที่ผ่าน

ปลัด อบต.

มาแต่ยังไม่สามารถดาเนินการได้ จึงให้ทุกท่านพิจารณาโครงการอีกครั้งว่า
จะประสงค์ให้บรรจุลงในแผนพัฒนาอีกหรือไม่

ที่ประชุม

คงเดิมโครงการตามแผนปี 2556
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนใหญ่ถึงบ้านนายประสิทธิ์ แสง
สว่าง
- โครงการก่อสร้างถนนลอดใต้สะพานโพธิ์เอน

-2- โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก บริเวณป้อม อปพร.-สถานีประปา
จ.ส.อ.สมชาย บรรทัดเที่ยง

โครงการที่ท่านได้เลือกจะบรรจุลงในแผนต่อไป มีท่านใดจะเสนอโครงการ

ปลัด อบต.

เพิ่มอีกหรือไหม

นางสมพงษ์ สุขแจ่ม

ขอเสนอโครงการเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง บริเวณลานประปา

นางนกเล็ก แจ้งจิตร

ขอเสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายไสว ดีวุฒ

นางจาเนียร มาสกุล

ขอเสนอโครงการก่อสร้างรางระบายน้า บริเวณบ้านนางลิ้ มถึง บ้านนาย
ประยูร

นางประไพ มิ่งวัน

ขอเสนอโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งตลอดแนวหมู่บ้าน

จ.ส.อ.สมชาย บรรทัดเที่ยง

มีท่านใดจะเสนอโครงการเพิ่มเติมอีกหรือไหม เมื่อไม่มีการเสนอโครงการ

ปลัด อบต.

อีก ขอให้ที่ประชุมร่วมกันจัดลาดับความสาคัญว่าโครงการใดควรได้รับการ
แก้ไขก่อน

ที่ประชุม

1. โครงการเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง บริเวณลานประปา
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายไสว ดีวุฒ
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า บริเวณบ้านนางลิ้มถึงบ้านนายประยูร
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนใหญ่ถึงบ้านนายประสิทธิ์ แสง
สว่าง
5. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งตลอดแนวหมู่บ้าน
6. โครงการก่อสร้างถนนลอดใต้สะพานโพธิ์เอน
7. โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก บริเวณป้อม อปพร. ถึงสถานี
ประปา

จ.ส.อ.สมชาย บรรทัดเที่ยง

จากการเรียงลาดับ โครงการที่ 5 ถึงโครงการที่ 7 เป็นโครงการที่เกิน

ปลัด อบต.

ศักยภาพที่ อบต. ไม่สามารถดาเนินการได้ จะต้องให้หน่วยงานอื่นอุดหนุน
ให้ แต่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

จ.ส.อ.สมชาย บรรทัดเที่ยง

เรื่องอื่นๆที่จะแจ้งให้ทราบ มี 2 เรื่อง 1.เรื่องการคัดเลือกผู้พิการและผู้

ปลัด อบต.

ยากจน 2.เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

น.ส.พนิดา สาเร็จทรัพย์

อยากให้ทุกท่านรวบรวมข้อมูลผู้พิการ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบ

-3นักพัฒนาชุมชน

ปัญหาทางสังคม และจัดล าดับความสาคัญ เพื่อนาข้อมูลมาเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

ที่ประชุม

มีการจัดเรียงลาดับแล้วและที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)

น.ส.ผ่องศรี แท่นเงิน

เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 นั้น

หัวหน้าสานักปลัด

ตาม พ.ร.บ.ระบุ ไ ว้ว่ า จะต้ อ งมี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของทางหน่ ว ยงานให้
ประชาชนรั บ ทราบถึ ง การด าเนิ น การในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ป ระชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็น รายละเอียดของ พ.ร.บ.ตามเอกสารที่แจกให้
หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ค่ะ

จ.ส.อ.สมชาย บรรทัดเที่ยง

ท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วม

ปลัด อบต.

ประชุม และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 18.30 น.

ลงชื่อ จ.ส.อ................................................ ผู้จดบันทึกการประชุม
(สมชาย บรรทัดเที่ยง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

ลงชื่อ ........................................................... ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายภูวดล สุกาทร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ศาลาธรรมสังเวช วัดโพธิ์เอน
เริ่มประชุมเวลา 17.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

น.ส.ดรุณี คงมาก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา พ.ศ.2548 ระบุว่าให้

รองปลัด อบต.

องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ประชุ ม ประชาคม เพื่ อ รั บ ทราบปั ญ หา ความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒนา ตลอดจนแนวทางการช่ว ยเหลื อประชาชน โดยนา
ข้อมูลมาจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งวันนี้เราจะนาข้อมูลไปทาแผนพัฒนาสามปี ปี
พ.ศ.2557-2559

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ

น.ส.ดรุณี คงมาก

จากเอกสารที่แจก เป็นโครงการเก่าที่ยังไม่ได้ดาเนินการ ขอให้ทุกท่านพิจารณา

รองปลัด อบต.

โครงการดังกล่าวอีกครั้งว่าจะให้บรรจุลงในแผนแผนพัฒนาสามปี ปี 2557หรือไม่

ที่ประชุม

คงเดิมโครงการตามแผนปี 2556
- โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักเชื่อมต่อท่อเดิมลงแม่น้า บริเวณบ้านนายนิพนธ์
- โครงการขุดลอกคูคลอง สายนา 7 แถว
- โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกทางเข้าวัดโพธิ์เอน

น.ส.ดรุณี คงมาก

มีท่านใดจะเสนอโครงการเพิ่มอีกหรือเปล่าค่ะ

รองปลัด อบต.
นายประดิษฐ์ อารมย์สุข เสนอโครงการลอกท่อระบายน้าแยกบ้านยายนาคตลอดสาย และโครงการปรับปรุง
ท่อระบายน้าเลียบถนนเข้าหมู่บ้านถึงร้านค้านางนพรัตน์ ศานติวิวรรธน์
น.ส.เดือนเต็ม แสงพิรุณ เสนอโครงการขยายเขตประปา จากหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 2
นางนาริน คนึงทรัพย์

เสนอโครงการวางรางระบายน้าบริเวณบ้านนายอารมณ์ สมบูรณ์ศิลป์ ลงแม่น้าป่า
สัก และโครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนโดยการเต้นแอโรบิก

-2น.ส.ดรุณี คงมาก

มีท่านใดจะเสนอโครงการเพิ่มอีก หรือไหม หากไม่โครงการเสนอ ขอให้ทุกท่าน

รองปลัด อบต.

จัดลาดับโครงการก่อน-หลัง

ที่ประชุม

1. โครงการลอกท่อระบายน้าแยกบ้านยายนาคตลอดสาย
2. โครงการวางรางระบายน้าบริเวณบ้านนายอารมณ์ สมบูรณ์ศิลป์ ลงแม่น้าป่าสัก
3. โครงการขยายเขตประปา จากหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 2
4. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้าเลียบถนนเข้าหมู่บ้านถึงร้านค้านางนพรัตน์ ศานติ
วิวรรธน์
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนโดยการเต้นแอโรบิก
6. โครงการขุดลอกคูคลอง สายนา 7 แถว
7. โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกทางเข้าวัดโพธิ์เอน
8. โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักเชื่อมต่อท่อเดิมลงแม่น้า บริเวณบ้านนาย
นิพนธ์

น.ส.ดรุณี คงมาก

ขอชี้แจ้งเรื่องทาโครงการ จากโครงการที่ทุกท่านเสนอมา ทาง อบต. จะต้องทา

รองปลัด อบต.

การคั ด เลื อ กอี ก ครั้ ง ว่ า โครงการใดได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นมากที่ สุ ด เนื่ อ งจาก
งบประมาณของเรามี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด และจะต้ อ งช่ ว ยเหลื อ ความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนให้ได้ครบทุกหมูบ้าน ซึ่งบางโครงการที่ท่านคัดเลือกมาอาจจะยังไม่ได้ทา
ทัน ที แต่จ ะบรรจุล งในแผนพัฒ นาไว้ ถ้ามีงบประมาณจากหน่ว ยงานใดเข้ามา
สนับสนุนก็อาจจะสามารถดาเนินการได้

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

น.ส.ดรุณี คงมาก

อยากให้ทุกท่านช่วยกันคัดเลือกผู้พิการและผู้ยากจนของหมู่บ้านที่สมควรได้รับความ

รองปลัด อบต.

ช่วยเหลือ โดยข้อมูลนี้จะนาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการขอรับความช่วยเหลือ

ที่ประชุม

มีการจัดเรียงลาดับแล้วและที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ)

น.ส.ดรุณี คงมาก

เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยให้หัวหน้าสานักปลัดเป็นผู้

รองปลัด อบต.

อธิบาย

-3น.ส.ผ่องศรี แท่นเงิน

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 หรือกฎหมายข้อมูล

หัวหน้าสานักปลัด

ข่าวสาร ระบุไว้ว่า ให้สิทธิแก่ประชาชนในการตรวจดูข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ข้อมูลข่าวสารของ อบต. จะติดเอกสารตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ และจะเข้าไปขอ
ข้อมูลโดยตรงจาก อบต. ก็ได้ค่ะ รายละเอียดของ พ.ร.บ.ตามเอกสารที่แจกให้ หาก
ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ค่ะ

น.ส.ดรุณี คงมาก

ท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุม

รองปลัด อบต.

และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 18.20 น.

ลงชื่อ จ.ส.อ................................................ ผู้จดบันทึกการประชุม
(สมชาย บรรทัดเที่ยง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

ลงชื่อ ........................................................... ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายภูวดล สุกาทร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
ณ วิหารหลวงพ่อน้อย
เริ่มประชุมเวลา 17.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

น.ส.ดรุณี คงมาก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา พ.ศ.2548 ระบุว่าให้

รองปลัด อบต.

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านก่อนที่จะดาเนินการทา
แผนพั ฒ นาสามปี เพื่อ ที่จ ะได้ท ราบความต้ องการ ปั ญหาความเดือ ดร้ อนของ
ประชาชน จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยวันนี้จะ
ประชุมเพื่อจะได้นาข้อมูลไปจัดทาแผนพัฒนาสามปี ปี พ.ศ.2557-2559

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ

น.ส.ดรุณี คงมาก

จากเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน จะเป็นข้อมูลจากการประชาคมปีที่แล้วที่ยังไม่ได้

รองปลัด อบต.

ดาเนินการ ให้ทุกท่านพิจารณาโครงการในเอกสารว่าจะประสงค์จะให้บรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปี ปี 2557 อีกหรือไม่

ที่ประชุม

คงเดิมโครงการตามแผนปี 2556
- โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายวัดน้อย
- โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายเหนือ นายายวงษ์
- โครงการวางท่อระบายน้า คสล. บ้านนางบุญชูถึงบ้านนางทองสุข
- โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักบริเวณบ้านนายวิโรจน์
- โครงการก่ อ สร้ า งถนนลู ก รั ง พร้ อ มสะพานข้ า มคลอง สายทางวั ด น้ อ ย คลอง
ชลประทาน
- โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพัง

น.ส.ดรุณี คงมาก
รองปลัด อบต.

มีท่านใดจะเสนอโครงการเพิ่มอีก หรือไหม

-2นางบัว แท่นเงิน

เสนอโครงการจัดซื้อเครื่องทาน้าดื่ม

นายสุชาติ ศิรินัย

เสนอโครงการปรับปรุงท่อระบายน้าบริเวณบ้านนางประเมิน

นายอานวย แท่นเงิน

เสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายสมาน

น.ส.ดรุณี คงมาก

มีท่านใดจะเสนอโครงการเพิ่มอีก หรือไหม หากไม่โครงการเสนอ ขอให้ทุกท่าน

รองปลัด อบต.

จัดลาดับความสาคัญก่อนหลังว่าโครงการใดสมควรบรรจุไว้ในปีแรกๆ

ที่ประชุม

1. โครงการวางท่อระบายน้า คสล. บ้านนางบุญชูถึงบ้านนางทองสุข
2. โครงการจัดซื้อเครื่องทาน้าดื่ม
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายสมาน
4. โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายเหนือ นายายวงษ์
5. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายวัดน้อย
6. โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักบริเวณบ้านนายวิโรจน์
7. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้าบริเวณบ้านนางประเมิน
8. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานข้ามคลอง สายทางวัดน้อย คลอง
ชลประทาน
9. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพัง

น.ส.ดรุณี คงมาก

โครงการที่ 8 กับโครงการที่ 9 เป็นโครงการที่เกินศักยภาพที่ อบต.จะสามารถ

รองปลัด อบต.

ดาเนินการได้ เพราะด้วยงบประมาณทาง อบต. มีอยู่อย่างจากัด และเป็นโครงการที่
ต้องใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก จะต้องรอการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น และ
ต้องขอชี้แจ้งก่อนว่า โครงการที่เสนอมานี้จะไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด บาง
ท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าทาไมเสนอแล้วยังไม่ ดาเนินการให้ เพราะงบประมาณเรามี
น้อย จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนก่อน

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

น.ส.ดรุณี คงมาก

อยากให้ทุกท่านช่วยกันคัดเลือกผู้พิการและผู้ยากจนของหมู่บ้านที่สมควรได้รับความ

รองปลัด อบต.

ช่วยเหลือ โดยข้อมูลนี้จะนาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการขอรับความช่วยเหลือ

ที่ประชุม

มีการจัดเรียงลาดับแล้วและที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ)

-3น.ส.ดรุณี คงมาก

เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

รองปลัด อบต.
น.ส.ผ่องศรี แท่นเงิน

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 หรือกฎหมายข้อมูล

หัวหน้าสานักปลัด

ข่าวสาร ระบุไว้ว่า ให้สิทธิแก่ประชาชนในการตรวจดูข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ข้อมูลข่าวสารของ อบต. จะติดเอกสารตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ และจะเข้าไปขอ
ข้อมูลโดยตรงจาก อบต. ก็ได้ค่ะ รายละเอียดของ พ.ร.บ.ตามเอกสารที่แจกให้ หาก
ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ค่ะ

น.ส.ดรุณี คงมาก

ท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุม

รองปลัด อบต.

และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 18.15 น.
ลงชื่อ จ.ส.อ................................................ ผู้จดบันทึกการประชุม
(สมชาย บรรทัดเที่ยง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

ลงชื่อ ........................................................... ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายภูวดล สุกาทร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1 มีนาคม 2556
ณ ศาลาการเปรียญวัดสามเรือน
เริ่มประชุมเวลา 17.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จ.ส.อ.สมชาย บรรทัดเที่ยง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา พ.ศ.2548

ปลัด อบต.

ระบุว่าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อที่จะได้
ทราบความต้ อ งการ ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน อยากให้
ประชาชนตระหนักถึง ความสาคัญของการประชาคม เพราะ อบต.จะได้
แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยวันนี้จัด ประชุมเพื่อ
จะได้นาข้อมูลไปจัดทาแผนพัฒนาสามปี ปี พ.ศ.2557-2559 และนาไปสู่
การทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2557

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ

จ.ส.อ.สมชาย บรรทัดเที่ยง

จากเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน เป็นโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ ให้ทุกท่าน

ปลัด อบต.

พิจารณาอีกครั้ง ประสงค์จะให้ บรรจุล งในแผนพัฒ นาสามปี ปี 2557 อีก
หรือไม่

ที่ประชุม

คงเดิมโครงการตามแผนปี 2556
- โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง บริเวณลานประปา
- โครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร คสล.
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
- โครงการซ่อมรางระบายน้า
- โครงการขุดลอกคูคลอง สายนายายหมัน
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาหมัน
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเรียบคลองชลประทาน

-2จ.ส.อ.สมชาย บรรทัดเที่ยง

มีท่านใดจะเสนอโครงการเพิ่มอีก หรือไหม

ปลัด อบต.
นายทวี ศิรินัย

ขอเปลี่ยนโครงการขุดลอกคูคลอง สายนายายหมันเป็นโครงการก่อสร้าง
คลองดาด คสล สายนาหมัน

นางศรีสม สนเผือก

เสนอโครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย

นายทวี ศิรินัย

เสนอโครงการติดตั้งท่อเมนจ่ายน้าพร้อมหัวรับน้าดับเพลิง

จ.ส.อ.สมชาย บรรทัดเที่ยง

มีโครงการเพิ่มอีกหรือไหม หากไม่มี ขอให้ทุกท่านจัดเรียงโครงการ

ปลัด อบต.

ก่อนหลังว่าโครงการใดสมควรได้รับการแก้ไขก่อน

ที่ประชุม

1. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
2. โครงการติดตั้งท่อเมนจ่ายน้าพร้อมหัวรับน้าดับเพลิง
3. โครงการก่อสร้างคลองดาด คสล สายนาหมัน
4. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง บริเวณลานประปา
5. โครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร คสล.
6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
7. โครงการซ่อมรางระบายน้า
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาหมัน
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเรียบคลองชลประทาน

จ.ส.อ.สมชาย บรรทัดเที่ยง

จากโครงการที่ท่านเสนอมา ทางผู้บริหารจะทาการคัดเลือกอีกครั้งว่า

ปลัด อบต.

โครงการใดจะนามาบรรจุล งในข้อ บัญญัติ ประจาปี งบประมาณ 2557
เนื่ อ งจากงบประมาณของ อบต. มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด และต้ อ งกระจาย
งบประมาณให้ครบทุกหมู่บ้าน

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

จ.ส.อ.สมชาย บรรทัดเที่ยง

อยากให้ทุกท่านเสนอรายชื่อผู้พิการและผู้ยากจนของหมู่บ้านและช่วยกัน

ปลัด อบต.

คัดเลือกผู้ที่เห็นสมควรว่าจะได้รับความช่วยเหลือก่อน โดยข้อมูลนี้จะนาไป
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการขอรับความช่วยเหลือ

ที่ประชุม

มีการจัดเรียงลาดับแล้วและที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)

-3น.ส.ผ่องศรี แท่นเงิน

เรื่องต่อไปที่จะแจ้งให้ทราบ คือเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.

หัวหน้าสานักปลัด

ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ระบุไว้ว่า ให้สิทธิแก่ประชาชนในการตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆของหน่วยงาน โดยข้อมูลต่างๆ
จะติดเอกสารตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือจะเข้าไปขอข้อมูลโดยตรงจาก
อบต. ก็ได้ค่ะ รายละเอียดของ พ.ร.บ.ตามเอกสารที่แจกให้ หากท่านใดมี
ข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ค่ะ

จ.ส.อ.สมชาย บรรทัดเที่ยง

ท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วม

ปลัด อบต.

ประชุม และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 18.00 น.

ลงชื่อ จ.ส.อ................................................ ผู้จดบันทึกการประชุม
(สมชาย บรรทัดเที่ยง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

ลงชื่อ ........................................................... ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายภูวดล สุกาทร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1 มีนาคม 2556
ณ ศาลาการเปรียญวัดสามเรือน
เริ่มประชุมเวลา 18.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จ.ส.อ.สมชาย บรรทัดเที่ยง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา พ.ศ.2548

ปลัด อบต.

ระบุว่าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อที่จะได้
ทราบความต้องการ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และนาข้อมูลที่
ได้มาจัดทาแผนพัฒนาสามปีโดยวันนี้จัดประชุมเพื่อจะได้นาข้อมูล ไปจัดทา
แผนพั ฒ นาสามปี ปี พ.ศ.2557-2559 และน าไปสู่ ก ารท าข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณ ปี 2557 อยากให้ทุกท่านตระหนักถึงการประชาคม เพราะจะ
ทราบถึงปัญหาความต้องการ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ

จ.ส.อ.สมชาย บรรทัดเที่ยง

จากเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน ให้ทุกท่านพิจารณาโครงการในเอกสารว่าจะ

ปลัด อบต.

ประสงค์จะให้บรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี ปี 2557 อีกหรือไม่

ที่ประชุม

คงเดิมโครงการตามแผนปี 2556
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อถนนเดิม สายกลางนา
- โครงการบุกเบิกถนนคันดิน พร้อมวางท่อระบายน้า บริเวณซอยสายสร้อย
- โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านผู้ช่วยดุ่ยถึงบ้านนายพยุง
- โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักศาลาพักร้อนบริเวณบ้านนางสมบุญถึง
บ้านนายสุชิน
- โครงการก่อสร้างเขื่อน ตั้งแต่โรงเรียนถึงท้ายหมู่บ้าน

จ.ส.อ.สมชาย บรรทัดเที่ยง
ปลัด อบต.

มีท่านใดจะเสนอโครงการเพิ่มอีก หรือไหม

-2นายภิรมย์ แจ้งธรรม

เสนอโครงการซ่อมสร้างประตูน้าพร้อมกาแพงกันดิน บริเวณคลองสายกลาง
นา

นายอารมณ์ ภู่รัตน์

เสนอโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้า บริเวณบ้านนาย
พยงถึงบ้านนายปิ่นทอง

นายสมพงษ์ เกิดบรรเพ็ญ

เสนอโครงการซ่อมสร้างรางระบายน้า บริเวณบ้านนายสมพงษ์ แจ้งประยูร

จ.ส.อ.สมชาย บรรทัดเที่ยง

มีท่านใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไหม หากไม่มี ขอให้ทุกท่านจัดลาดับ

ปลัด อบต.

ความสาคัญว่าโครงการใดสมควรได้รับการแก้ไขก่อน

ที่ประชุม

1. โครงการซ่อมสร้างประตูน้าพร้อมกาแพงกันดิน บริเวณคลองสายกลาง
นา
2. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้า บริเวณบ้านนาย
พยงค์ถึงบ้านนายปิ่นทอง
3. โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้า บริเวณบ้านนายสมพงษ์ แจ้งประยูร
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อถนนเดิม สายกลางนา
5.

โครงการบุ กเบิก ถนนคัน ดิน พร้อ มวางท่อ ระบายน้า บริเ วณซอย

สายสร้อย
6. โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านผู้ช่วยดุ่ยถึงบ้านนายพยุง
7. โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักศาลาพักร้อนบริเวณบ้านนางสมบุญถึง
บ้าน นายสุชิน
8. โครงการก่อสร้างเขื่อน ตั้งแต่โรงเรียนถึงท้ายหมู่บ้าน
จ.ส.อ.สมชาย บรรทัดเที่ยง

ต้องชี้แจ้งทุกท่านให้ทราบ จากโครงการที่เสนอมา จะต้องมีการคัดเลือก

ปลัด อบต.

โครงการอี ก ครั้ ง ว่ า โครงการใดสมควรได้ รั บ การแก้ ไ ขก่ อ น เนื่ อ งจาก
งบประมาณเรามีอยู่อย่างจากัดและต้องกระจายให้ครบทุกหมู่บ้าน ซึ่งจะไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ทุกโครงการ

ระเบียบวาระที่ 4
น.ส.พนิดา สาเร็จทรัพย์

เรื่องอื่นๆ
ให้ทุกท่านเสนอรายชื่อผู้พิการและผู้ยากจนและคัดเลือกผู้ที่เห็นสมควรว่า

-3นักพัฒนาชุมชน

จะได้รับความช่วยเหลือ เป็นอันดับต้นๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนาไปเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการขอรับความช่วยเหลือ โดยการช่วยเหลืออาจจะไม่ได้รับครบ
ทุกคน จะต้องดูงบประมาณที่ให้การช่วยเหลืออีกครั้งค่ะ

ที่ประชุม

มีการจัดเรียงลาดับแล้วและที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)

น.ส.ผ่องศรี แท่นเงิน

เรื่องต่อไปที่จะแจ้งให้ทราบ คือเรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ซึง่

หัวหน้าสานักปลัด

ใน พ.ร.บ.ระบุ ไว้ ว่ า ให้ สิ ท ธิแ ก่ ประชาชนในการตรวจดู ข้ อมู ล ข่ า วสาร
เกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน รายละเอียดของ พ.ร.บ.ตาม
เอกสารที่แจกให้ หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ค่ะ โดยข้อมูล
การด าเนิ นงานต่ า งๆ ของทาง อบต.จะติ ด ไว้ ต ามบอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์
หมู่บ้าน หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า อบต. หรือถ้าต้องการทราบข้อมูล
อย่ า งร ว ดเ ร็ ว ก็ ส า มา ร ถเ ข้ าไ ป ดู ข้ อ มู ลไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไซ ต์ ขอ ง อ บ ต .
www.poain.go.th ซึ่งถ้าหากท่านใดข้อมีสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถเข้าไปขอได้โดยตรงที่ อบต. ค่ะ

จ.ส.อ.สมชาย บรรทัดเที่ยง

ท่านใดมีข้อสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเข้า

ปลัด อบต.

ร่วมประชุม และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 18.45 น.
ลงชื่อ จ.ส.อ................................................ ผู้จดบันทึกการประชุม
(สมชาย บรรทัดเที่ยง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

ลงชื่อ ........................................................... ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายภูวดล สุกาทร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 มีนาคม 2556
ณ ศาลาเอนกประสงค์
เริ่มประชุมเวลา 17.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

น.ส.ดรุณี คงมาก

วันนี้ที่เชิญทุกท่านมา เพื่อประชุมประชาคมประจาปี ซึ่งจะนาข้อมูลที่ได้มาจัดทา

รองปลัด อบต.

แผนพั ฒ นาสามปี พ.ศ.2557-2559 เพื่ อ น าไปสู่ ก ารท าข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2557 โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนา พ.ศ.2548 ระบุว่าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นออกประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อที่จะได้ทราบความต้องการ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และนาข้อมูล
ที่ได้มาจัดทาแผนพัฒนาสามปี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ

น.ส.ดรุณี คงมาก

เอกสารที่ทุกท่านได้รับจะเป็นข้อมูลโครงการจากการประชาคมครั้งที่แล้วที่ยังไม่ทา

รองปลัด อบต.

ทุกท่านยังคงจะให้บรรจุอยู่ในแผนสามปีต่อไปอีกหรือไม่ หากต้องการให้คงโครงการ
ไว้จะเลือกโครงการไหนบ้างค่ะ

ที่ประชุม

คงเดิมโครงการตามแผนปี 2556
- โครงการบุกเบิกผิวจราจรหินคลุก บริเวณซอยวัดน้อย
- โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายศูนย์สูบน้าตะเคียนด้วน
- โครงการขุดลอกคูส่งน้า สายคลองบาง

น.ส.ดรุณี คงมาก

มีท่านใดจะเสนอโครงการเพิ่มอีก หรือไหม

รองปลัด อบต.
นายสมนึก มีฤาการณ์ ขอเสนอโครงการขุดลอกคูส่งน้า สายคลองบางแต่ให้ทาประตูน้าด้วย
นางสมพงษ์ โรงเลี้ยงช่างทอง

เสนอโครงการจัดซื้อเครื่องทาน้าดื่ม

-2น.ส.ดรุณี คงมาก

มีท่านใดจะเสนอโครงการเพิ่มอีกหรือไหม หากไม่มี ขอให้ทุกท่านจัดลาดับ

รองปลัด อบต.

ความสาคัญว่าโครงการใดสมควรได้รับการแก้ไขก่อน

ที่ประชุม

1. โครงการจัดซื้อเครื่องทาน้าดื่ม
2. โครงการขุดลอกคูส่งน้า สายคลองบางพร้อมประตูน้า
3. โครงการบุกเบิกผิวจราจรหินคลุก บริเวณซอยวัดน้อย
4. โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายศูนย์สูบน้าตะเคียนด้วน

น.ส.ดรุณี คงมาก

หากท่านใดยังต้องการเสนอโครงการเพิ่มเติม สามารถเสนอเพิ่มได้ โดยให้ไปบอก

รองปลัด อบต.

โดยตรงกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ หรือจะบอกผ่านทางสมาชิ ก ผู้ใหญ่บ้าน ขอให้แจ้ง
ก่อนเดือนพฤษภาคม เพราะจะต้องนาข้อมูลไปจัดทาแผนพัฒนาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

น.ส.ดรุณี คงมาก

ให้ทุกท่านเสนอรายชื่อผู้พิการและผู้ยากจนและคัดเลือกผู้ที่เห็นสมควรว่าจะได้รับ

รองปลัด อบต.

ความช่วยเหลือเป็นอันดับต้นๆ ต้องชี้แจ้งว่ารายชื่อจากการคัดเลือกอาจจะไม่ได้รับ
ครบทุกคน ต้องดูงบประมาณที่ให้การช่วยเหลือมาด้วย

ที่ประชุม

มีการจัดเรียงลาดับแล้วและที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ)

น.ส.ผ่องศรี แท่นเงิน

เรื่องต่อไปที่จะแจ้งให้ทราบ คือเรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ใน พ.ร.บ.

หัวหน้าสานักปลัด

ระบุไว้ว่า ให้สิทธิแก่ประชาชนในการตรวจดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการ
ต่างๆ ของหน่วยงาน รายละเอียดของ พ.ร.บ.ตามเอกสารที่แจกให้ โดยข้อมูลการ
ดาเนินงานต่างๆ ของทาง อบต. จะติดไว้ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้ าน หรือ
บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า อบต. หรือสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ อบต.
www.poain.go.th ซึ่งถ้าหากท่านใดข้อมีสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ
เข้าไปขอได้โดยตรงที่ อบต. ค่ะ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีก
หรือเปล่าค่ะ

น.ส.ดรุณี คงมาก

ท่านใดมีข้อสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุม

รองปลัด อบต.

และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 18.00 น.

ลงชื่อ จ.ส.อ................................................ ผู้จดบันทึกการประชุม
(สมชาย บรรทัดเที่ยง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

ลงชื่อ ........................................................... ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายภูวดล สุกาทร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

