สำเนำรำยงำนกำรประชุ มสภำองค์ กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงยำง
สมัยสำมัญ สมัยที่ 4/2553
วันที่ 14 เดือนธันวำคม พ.ศ.2553
ณ ห้ องประชุ มองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบำงยำง
เวลำ 10.00 นำฬิ กำ
ผูม้ าประชุม
ลาดับที่
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27

ชื่อ - นามสกุล
นายชานาญ ทวีการ
นายมงคล เสาวคนธ์
นางบารุ ง สันติวงษ์
นายประสาท เชยคนชม
นายอานวย บุญยืน
นายวิเชียร เปรมจิตร์
นายประจักร์ พ่วงพงษ์
นางสาวรัตนาพร จิตรคล้ า
นายมนตรี
คงบุญ
นางประคอง จิตรคล้ า
นางชวนพิศ สุ ริศรี
นายบุเรศ ทองเอม
นายลาจวน อุตระ
นายสวง จ้อยเจริ ญ
นายพิเชษฐ์ เฉิดฉาย
นายพิชยั นวลสุ วรรณ์
นายทินกร วงค์กาภู
นายสุ วรรณ ลาลี
นายมาโนช พูลสวัสดิ์
นายวัลลภ บุญคง
นายวิโรจน์ ยิม้ แย้ม
นายจีรพันธุ์ นวลสุ วรรณ์
นายประเวช ผิวคล้ า
นายต่อศักดิ์ ถาวร
นายสุ เทพ บุญยะ
นายณรงค์ ถาวร
นายมานพ ทุมมานนท์

ตาแหน่ง
ประธานสภา
รองประธานสภา
ส.อบต.หมู่ 1
ส.อบต.หมู่ 1
ส.อบต.หมู่ 2
ส.อบต.หมู่ 3
ส.อบต. หมู่ 3
ส.อบต.หมู่ 4
ส.อบต.หมู่ 5
ส.อบต.หมู่ 5
ส.อบต.หมู่ 6
ส.อบต. หมู่ 6
ส.อบต. หมู่ 7
ส.อบต. หมู่ 7
ส.อบต. หมุ่ 8
ส.อบต. หมู่ 8
ส.อบต.หมู่9
ส.อบต. หมู่ 9
ส.อบต.หมู่ 10
ส.อบต. หมู่ 10
ส.อบต. หมู่ 11
ส.อบต.หมู่ 11
ส.อบต.หมู่ 12
ส.อบต. หมู่ 12
ส.อบต. หมู่ 13
ส.อบต. หมู่ 13
เลขนุการสภา

ลายมือชื่อ
ชานาญ ทวีการ
มงคล เสาวคนธ์
บารุ ง สันติวงษ์
ประสาท เชยคนชม
อานวย บุญยืน
วิเชียร เปรมจิตร์
ประจักร์ พ่วงพงษ์
รัตนาพร จิตรคล้ า
มนตรี คงบุญ
ประคอง จิตรคล้ า
ชวนพิศ สุ ริศรี
บุเรศ ทองเอม
ลาจวน อุตระ
สวง จ้อยเจริ ญ
พิเชษฐ์ เฉิดฉาย
พิชยั นวลสุ วรรณ์
ทินกร วงค์กาภู
สุ วรรณ ลาลี
มาโนช พูลสวัสดิ์
วัลลภ บุญคง
วิโรจน์ ยิม้ แย้ม
จีรพันธุ์ นวลสุ วรรณ์
ประเวช ผิวคล้ า
ต่อศักดิ์ ถาวร
สุ เทพ บุญยะ
ณรงค์
ถาวร
มานพ
ทุมมานนท์

หมายเหตุ

ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - นามสกุล
1.
นายโกสน
สุ ริศรี
2
นางสวย
อยูค่ ง
3.
นางสมพร
อยูค่ ง
4.
นายบรรจบ บัวศรี
5
นายชาญชัย เพิม่ ผล

ตาแหน่ง
นายกอบต.บางยาง
รองนายกอบต.บางยาง
รองนายกอบต.บางยาง
เลขานุการนายกอบต.บางยาง
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ฯ

ลายมือชื่อ
โกสน สุ ริศรี
สวย อยูค่ ง
สมพร อยูค่ ง
บรรจบ บัวศรี
ชาญชัย เพิ่มผล

หมายเหตุ

เปิ ดประชุม เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง โดยมีนายชานาญ ทวีการ ประธานสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบางยางเป็ นประธาน ในที่ประชุ มมาพร้อมแล้ว เลขานุ การเช็คชื่ อปรากฏว่ามาประชุ มผล
ปรากฏว่ามาประชุมครบ 26 คน
ระเบียบวำระที่ 1
เรื่ องทีป่ ระธำนสภำแจ้ งบในทีป่ ระชุ มทรำบ
- ไม่มี
ระเบียบวำระที่ 2
เรื่ องรับรองรำยงำนกำรประชุ มครั้งทีผ่ ่ ำนมำ
เลขานุการสภา
- เนื่ องจากการประชุมครั้งที่ผา่ นมาคือการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่
4/2553 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ซึ่ งระยะเวลามีนอ้ ยไม่สามารถจัดทา
รายงานการประชุมจึงขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมเป็ นการ
ประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุม
- รับทราบ อนุมตั ิ
ระเบียบวำระที่ 3
เรื่ องกำรพิจำรณำกำรออกข้ อบัญญัติองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบำงยำง (ต่ อ)
เรื่ องกิจกำรทีเ่ ป็ นอันตรำยต่ อสุ ขภำพ
ประธานสภา
แจ้งต่อที่ ประชุ มในวาระนี้ จะเป็ นการพิจารณาการออกข้อบัญญัติองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบางยางต่อขอให้ผรู ้ ับผิดชอบชี้แจง
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ฯ

-ขอชี้แจงการพิจารณาการออกข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง
ตามที่มีการตรวจของจังหวัดปราจีนบุรีที่ผา่ นมามีการตั้งข้อสังเกตว่า
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางยังไม่เคยออกข้อบัญญัติฯเพื่อนามาใช้เลย
จึงมีความจาเป็ นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง จะต้องมีการพิจารณา
การออกข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางเพื่อนามาเป็ นข้อบังคับ
ใช้ต่อไป โดยพิจารณาให้เหมาะสมว่าจะออกข้อบัญญัติฯมาบังคับใช้เรื่ อง
ใดบ้างก็ตอ้ งพิจารณาจากปั จจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อที่ในเขตตาบลบางยาง
เช่นการออกข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง เรื่ องกิจกรรมอัน
อาจเป็ น อันตรายเราก็จะคัดมาเฉพาะบางเรื่ องที่ไม่เกินขีดความสามารถของ
-/2.องค์การบริ หาร

-2องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง ที่จะสามารถดูแลได้เช่นข้อบัญญัติวา่
ด้วยเรื่ องการควบคุมการประกอบกิจการการสี ขา้ วด้วยเครื่ องจักร ขอให้
สมาชิกทุกท่านพิจารณาจากเอกสารที่แจกประกอบให้แล้วเพราะว่าจะเข้า
เรื่ องช้าตาบลบางยางต้องได้รับผลกระทบแน่นนอนเพราะโรงสี ขา้ วขนาด
ใหญ่ที่อยูใ่ นพื้นที่ตาบลบางเตย เขตติดต่อกับหมู่ที่ 2,หมู่ที่ 11 ของตาบล
บางยางจะเริ่ มดาเนินการมีมลพิษต่างๆ ฝุ่ นละอองจากการสี ขา้ วที่
แพร่ กระจายเข้าเขตตาบลบางยางและหมู่บา้ นหากเราไม่มีการออก
ข้อบัญญัติควบคุมไว้ก็จะไม่สามารถดาเนินการกับทางโรงสี ขา้ วได้เพราะ
เราไม่มีการออกข้อบัญญัติฯบังคับใช้ไว้เป็ นต้น
ปลัดอบต.

สมาชิกสภา
นายกอบต.

นายพิเชษฐ์

เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ฯ

สมาชิกสภา

- ในกรณี ที่มีผลกระทบต่อพื้นที่ตาบลบางยางเราก็อาจจะทาหนังสื อแจ้งให้
ทางองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางเตยเจ้าของพื้นที่โรงสี ขา้ วที่ต้ งั อยูเ่ ข้าไป
ดาเนินการหรื อองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางจะเข้าไปดาเนินการต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางและองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบางเตยก่อน
- รับทราบ
การออกข้อบัญญัติฯมาใช้เห็นว่ามีความจาเป็ นเช่นการเลี้ยงนกกระทาก็ทา
ความราคาญและความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนถ้าเรามีขอ้ บัญญัติเกี่ยวกับ
เรื่ องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์เราก็จะสามารถเข้าไปควบคุมดูแลได้
-การออกข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง เรื่ องใดย่อมมี
ผลกระทบต่อชาวตาบลบางยางทั้งในแง่ดีและแง่เสี ยดังนั้นหากมีการออก
ข้อบัญญัติในเรื่ องใดขอให้ประชาสัมพันธ์หรื อจัดประชาคมให้ชาวตาบล
บางยางได้แสดงความคิดเห็นด้วย
- รับไปดาเนินการและจะนาเรื่ องการออกข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลบางยาง ไปจัดทาประชาคม ในการประชุมประชาคมหมู่บา้ นและ
นามาเสนอต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางอีกครั้ง
- รับทราบ

-/ ระเบียบ

ระเบียบวำระที่ 4
ปลัดอบต.บางยาง

-3เรื่ องการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
- ด้วยกรมทางหลวงชนบทได้รับการถ่ ายโอนถนนโครงข่ายสายย่อยจาก
แขวงทางปราจี น บุ รี สายทางหลวงหมายเลข 3481ตอนทาง เดิ น ข้า ม
บ้านบางยาง ตาบลบางยาง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และได้มี
การตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็ นถนนที่มีลกั ษณะเป็ นโครงข่ายสายย่อยอยู่
ในพื้ นที่ องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลบางยาง และกรมทางหลวงชนบทจะ
ดาเนิ นการถ่ ายโอนหรื อส่ งมอบถนนดัง กล่ าวให้แก่ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นอยู่ใ นพื้นที่ รับ ผิดชอบเพื่ อให้เป็ นไปตามนโยบายในการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นรับผิดชอบดูแลต่อไปนั้น สานักงาน
ทางหลวงชนบทจังหวัดปราจี นบุ รีจึงขอความร่ วมมื อจากองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลบางยางในการรั บมอบถนนซึ่ งอยู่ในพื้นที่ องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลบางยางจานวน 1 สายคือทางหลวงหมายเลข3481 ตอนทางเดินเข้า
บ้านบางยาง ตาบลบางยาง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง
3.142 กิ โลเมตรตามเอกสารการรับมอบที่ ได้แจกให้สมาชิ กสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบางยางได้พิจารณาแล้วซึ่ งการรับมอบจะต้องผ่านความ
เห็ น ชอบจากสภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางยางก่ อ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ.
2538และปรับปรุ งแก้ไขถึง การจัดหาส่ วนที่ 1 บททัว่ ไป ข้อ 9 ในกรณี ผมู ้ ี
อุทิศพัสดุให้เป็ นกรรมสิ ทธิ แก่หน่วยงานบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อให้
สิ ทธิ อนั เกี่ยวกับพัสดุหรื อมอบให้เป็ นผูด้ ูแลพัสดุน้ นั ถ้าการกระทาดังกล่าว
มีเงื่ อนไขหรื อมีภาระติดพันหน่วยการบริ การราชการส่ วนท้องถิ่นจะรับเอา
พัสดุหรื อสิ ทธิ น้ นั ๆได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก่อนและ
ต้องได้รับอนุ มตั ิจากผูว้ า่ ราชการจังหวัดในกรณี น้ ี ก็เช่นกันการรับมอบถนน
ทางหลวงหมายเลข 3481 ในส่ ว นที่ อ ยู่เขตต าบลบางยางต้องรั บ ความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง ก่อนขอให้สภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบางยางพิจารณาปรึ กษาหารื อกันถึ งผลดีผลเสี ยในการรับ
การถ่ายโอนแล้วสรุ ปได้ดงั นี้
1. ในด้านบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางยังขาดแคลนบุคลากร
ตามกรอบอัตรากาลังสามปี
2.งบประมาณในการซ่ อมแซมรักษาเส้นทางขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
บางยางมีจากัดไม่สมารถดูแลได้ถวั่ ถึง
-/ขอให้

-4ประธานสภา
สมาชิกสภา
ประธานสภา
ปลัด อบต.
ระเบียบวำระที่ 5
ปลัดอบต.บางยาง

สมาชิกสภา
ระเบียบวำระที่ 6
นายจีรพันธ์ นวลสุ วรรณ์
ส. อบต. หมู่ 11

นายก อบต. บางยาง
นายจีรพันธ์ นวลสุ วรรณ์
ส อบต. หมู่ 11
ระเบียบวำระที่ 7
นายประสาท เชนคนชม
ส. อบต. หมู่ 1
นายก อบต.

- ขอให้สมาชิกสภาลงมติ
- ลงมติไม่รับการถ่ายโอนด้วยมติ 24 เสี ยง (งดออกเสี ยง 2 เสี ยง)
- เมื่อสภามีมติไม่รับโอน ขอให้เจ้าหน้าที่ดาเนิ นการแจ้งแก่สานักงานทาง
หลวงชนบท จังหวัดปราจีนบุรี ให้ทราบต่อไป
- รับทราบ
เรื่ อง การบารุ งรั กษาและดาเนิ นการกิ จกรรมต่อเนื่ องของโครงการพัฒนา
แหล่งน้ าขนาดเล็ก
- ตามที่สานักงานทรัพยากรน้ า ภาค 6 ได้ดาเนิ นการอนุ รักษ์ฟ้ื นฟูแหล่งน้ า
บ้านไร่ หมู่ที่ 7 ตาบลบางยาง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้
ประชาชนได้รั บ ประโยชน์ ใ นการใช้น้ า สู ง สุ ด พร้ อ มทั้ง แจ้ง ให้ องค์ก าร
บริ หารส่ วนตาบลบางยางดาเนิ นการบันทึกรายละเอียดในทะเบียนแหล่งน้ า
ขนาดเล็ก ส่ งให้จงั หวัดและคณะกรรมการลุ่มน้ า อันเป็ นที่ต้ งั ของแหล่งน้ า
นั้น ปี ละหนึ่งครั้ง รวมทั้งดาเนินกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์แก่ประชาชน ใน
พื้นที่ เพื่อให้เป็ นไปตาม ระเบี ยบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การบริ หาร
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2550
- รับทราบ
เรื่ องมลพิษจากฝุ่ นที่เกิดจากถนนลาดยางช่วงบดด้วยหินคลุก
- ตามที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง ได้ลงหิ นคลุกบดอัดถนนสาย หมู่
11 บ้านโพธิ์ เย็น นั้นได้รับแจ้งจากประชาชนที่ใช้ถนนสายนี้ เดินทางไปมา
ได้รับ ความเดื อดร้ อน เนื่ องจากสะเก็ ดหิ นกระเด็ นเกรงว่า จะได้รับ ความ
เสี ยหายและฝุ่ นละอองทาให้ประชาชนที่อยู่อาศัยได้รับความเดื อดร้ อน จึ ง
ขอให้ผบู ้ ริ หารพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
- ขอให้ ส มาชิ ก หมู่ 11 ไปปรึ ก ษาหารื อ กับ หั ว หน้ า ส่ ว นโยธา ว่ า จะมี
แนวทางใดบ้างที่จะหาวิธีการใดบ้าง มาแก้ไข
- รับทราบ
- เรื่ องเสาไฟฟ้า หมู่ 1 ได้รับความเสี ยหาย
- ขณะนี้เสาไฟฟ้าที่อยูร่ ิ มตลิ่งใกล้แม่น้ า หมู่ 1 ได้เอนลงมาเนื่องจากถูกน้ า
กัดเซาะและมี สายไฟฟ้ าเปลื อย เกรงว่าจะได้รับอันตรายแก่ ประชาชน จึ ง
ขอให้ผบู ้ ริ หารได้ช่วยดาเนินการ
- เนื่องจากเสาไฟฟ้าเป็ นหน้าที่ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ที่จะมาดาเนิ นการ
แก้ไข องค์การบริ หารส่ วนตาบล มีหน้าที่ดูแลและแจ้งให้การไฟฟ้าส่ วน
-/ภูมิภาค
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ภูมิภาคมาดาเนิ นการแก้ไข และจะได้ทาหนังสื อแจ้งการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
มาดาเนินการต่อไป
- รับทราบ
เรื่ องการโอนงบประมาณรายจ่ า ยประจาปี งบประมาณ 2554 โอนครั้ งที่
2/2554
- ส่ ว นการศึ ก ษามี ค วามประสงค์ ข อโอนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 (โอนครั้งที่ 2/2554) โดยของโอนมาตั้งเป็ นรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าครุ ภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ เพื่อจัดซื้ อกล้องถ่ายรู ปจานวน 1 กล้อง ขอโอนมาตั้งจ่ายทั้งหมด
10,000 บาท จากหน่วยงานสานักปลัด หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
(ค่าวัสดุ ) ประเภทวัสดุ คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เมื่อโอนไปแล้ว
ค่า วัส ดุ ค อมพิ วเตอร์ คงเหลื อเงิ น 90,000 บาท โดยการโอนครั้ งนี้ อาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2541 และปรับปรุ งแก้ไข ถึ ง พ.ศ. 2545 ข้อ 27 โดยการ
โอนงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร่ าง ให้เป็ น
อานาจหน้า ที่ ข อง สภาองค์ก ารบริ หารส่ ว นตาบล จึ งขอให้ส ภาองค์ก าร
บริ หารส่ วนตาบลบางยางพิจารณา
- พิจารณาแล้วอนุมตั ิให้โอนได้ดว้ ยมติเอกฉันท์ 24 เสี ยง
เรื่ องอื่น ๆ
9.1 เรื่ องท่ อระบำยนำ้ หมู่ 7 กันนำ้ เข้ ำไม่ ได้
- แจ้งท่อระบายน้ าหมู่ 7 น้ าเค็มซึมเข้ามาได้ ขอให้ อบต. ดาเนินการ
- จะได้แจ้งให้ผรู ้ ับเหมามาดาเนินการต่อไป
9.2 กำรกินเลีย้ งปี ใหม่ ขอให้ เชิญ อปพร. เข้ ำร่ วมงำนด้ วย
- ในการกินเลี้ยงปี ใหม่ขอให้เชิญ อปพร. เข้าร่ วมงานด้วย เพราะถือว่า อปพร.
ก็เป็ นหน่วยงานของ อบต. บางยางด้วย
- จะจัดโต๊ะให้ อปพร. จานวน 2 โต๊ะ
9.3 เรื่ องกำรจัดงำนวันเด็ก
- เนื่ องด้วยวันเด็กปี 2554 ใกล้เข้ามาแล้ว จึงขอปรึ กษาหารื อผูบ้ ริ หารและ
สมาชิกสภา ว่าจะดาเนินการอย่างไรและมีการเตรี ยมการอย่างไรบ้าง
การจัดงานวันเด็กปี นี้ จะอุดหนุนของขวัญ และอุดหนุนค่าอาหารเลี้ยงเด็ก ตาม
รายหัวและจะได้เชิญ ผอ. ทุกโรงเรี ยนมาปรึ กษาหารื อกันต่อไป
- รับทราบ
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