สำเนำรำยงำนกำรประชุ มสภำองค์ กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงยำง
สมัยสำมัญ สมัยที่ 1/2554
ประชุ มครั้งที่ 1วันที่ 7 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.2554
ณ ห้ องประชุ มองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบำงยำง
เวลำ 10.00 นำฬิ กำ
ผู้มำประชุ ม
ลำดับที่
ชื่ อ - นำมสกุล
1.
นายชานาญ ทวีการ
2
นายมงคล เสาวคนธ์
3.
นางบารุ ง สันติวงษ์
4.
นายประสาท เชยคนชม
5.
นายอานวย บุญยืน
6.
นายวิเชียร เปรมจิตร์
7.
นายประจักร์ พ่วงพงษ์
8.
นางสาวรัตนาพร จิตรคล้ า
9.
นายมนตรี
คงบุญ
10. นางประคอง จิตรคล้ า
11. นางชวนพิศ สุ ริศรี
12. นายบุเรศ ทองเอม
13. นายลาจวน อุตระ
14. นายสวง จ้อยเจริ ญ
15. นายพิเชษฐ์ เฉิดฉาย
16. นายพิชยั นวลสุ วรรณ์
17. นายทินกร วงค์กาภู
18. นายสุ วรรณ ลาลี
19. นายมาโนช พูลสวัสดิ์
20. นายวัลลภ บุญคง
21. นายวิโรจน์ ยิม้ แย้ม
22. นายจิรพันธุ์ นวลสุ วรรณ์
23. นายประเวช ผิวคล้ า
24. นายต่อศักดิ์ ถาวร
25. นายสุ เทพ บุญยะ
26. นายณรงค์ ถาวร
27
นายมานพ ทุมมานนท์

ตำแหน่ ง
ประธานสภาอบต.บางยาง
รองประธานสภาอบต.บางยาง
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.หมู9่
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
เลขนุการสภาอบต.บางยาง

ลำยมือชื่ อ
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
จิรพันธุ์ นวลสุ วรรณ์
ประเวช ผิวคล้ า
ต่อศักดิ์ ถาวร
สุ เทพ บุญยะ
ณรงค์
ถาวร
มานพ
ทุมมานนท์

หมำยเหตุ

-2ผู้เข้ ำร่ วมกำรประชุ ม
ลำดับที่
ชื่ อ - นำมสกุล
1.
นายโกสน สุ ริศรี
2
นางสวย
อยูค่ ง
3.
นางสมพร อยูค่ ง
4.
นายบรรจบ บัวศรี
5
นายชาญชัย เพิม่ ผล
6
นายเสกสรร นามท้าว
7
นายเกรี ยงศักดิ์ สุ ราลัย

ตำแหน่ ง
นายกอบต.บางยาง
รองนายกอบต.บางยาง
รองนายกอบต.บางยาง
เลขานุการนายกอบต.บางยาง
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าส่ วนโยธา

ลำยมือชื่ อ
หมำยเหตุ
โกสน สุ ริศรี
สวย อยูค่ ง
สมพร อยูค่ ง
บรรจบ บัวศรี
ชาญชัย เพิม่ ผล
เสกสรร นามท้าว
เกรี ยงศักดิ์ สุ ราลัย

ณ ห้องประชุ มองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง โดยมีนายชานาญ ทวีการ ประธานสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบางยางเป็ นประธาน เมื่ อสมาชิ กมาพร้ อมแล้ว เลขานุ การสภานับองค์ประชุ มผลปรากฏว่ามี
สมาชิกเข้าร่ วมประชุม 26 คน ไม่มีผขู ้ าดประชุม
ระเบียบวำระที่ 1
เรื่ องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
1.1 แจ้งเรื่ องการปรับขนาดองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางจากขนาดเล็กเป็ น
ขนาดกลางตามมติที่ประชุม ก อบต.จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2554 วันที่
28 มกราคม2554ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง
ปรับขนาดจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางขนาดเล็กเป็ นขนาดกลางได้
สมาชิกสภา
- รับทราบ
ประธาน
-1.2 แจ้งเรื่ องการปรับค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลตามที่กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล,รองนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล,
ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล,รองประธานสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล,สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล,เลขานุการนายกอบต.เลขานุการสภา
องค์การบริ หารส่ วนตาบล(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553ไปแล้วนั้นเพื่อให้การจ่าย
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาเป็ นไปตามระเบียบดังกล่าวองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบางยางได้ประกาศองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางปรับบัญชี
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาให้มีการปรับค่าตอบแทนให้เป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554ตาม
ตารางบัญชีอตั ราค่าตอบแทนแนบท้ายประกาศขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบาง
ยาง เรื่ องการปรับค่าตอบแทนนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล,รองนายกองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล,ประธานสภา
-3-/....องค์การบริ หารส่ วนตาบล

-3-

สมาชิกสภา
ระเบียบวำระที่ 2
ประธานสภา
สมาชิก
ประธานสภา
สมาชิก
ระเบียบวำระที่ 3
ประธานสภา

สมาชิก

สมาชิก

องค์การบริ หารส่ วนตาบล,รองประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล,สมาชิก
สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล,เลขานุการนายกอบต.,และเลขานุการสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลที่แจกให้สมาชิกสภาดูแล้ว
- รับทราบ
เรื่ องรับรองรำยงำนกำรประชุ มสภำครั้งทีผ่ ่ ำนมำ
- ให้เลขานุการสภาแจกสาเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่
4/2553ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2553ให้สมาชิกสภาทบทวนรายงาน
- ทบทวนรายงานแล้วรับรองรายงานการประชุม
- ให้เลขานุการสภาแจกสาเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัย สามัญครั้งที่
4/2553 ประชุมครั้งที่ 2ในวันที่ 14 ธันวาคม 2553ให้สมาชิกสภาทบทวนรายงาน
-ทบทวนแล้วรับรองรายงานการประชุม
กำรกำหนดวำระกำรประชุ มสภำองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบำงยำงสมัยสำมัญ
ประจำปี พ.ศ.2554
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.
2547 ข้อ 11(3) สาหรับองค์การบริ หารส่ วนตาบลให้สภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลกาหนดว่าปี นั้นจะมีสมัยประชุมกี่สมัยแต่ละสมัยในปี นั้นจะเริ่ มเมื่อใดแต่ละ
สมัยปี นั้นมีกาหนดกี่วนั กับให้กาหนดวันเริ่ มประชุมสมัยสามัญประจาปี สมัยแรก
ของปี ถัดไปและกาหนดกี่วนั จึงขอปรึ กษาสมาชิก
- ปรึ กษาหารื อกันได้ขอสรุ ปดังนี้
สมัยวาระการประชุมสภาสมัยสามัญประจาปี พ.ศ. 2554กาหนดไว้ 4สมัยคือ
1. สมัยสามัญครั้งที่ 1/2554 ตั้งแต่วนั ที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2554 รวม 15 วัน
2. สมัยสามัญครั้งที่ 2/2554 ตั้งแต่วนั ที่ 1-15 มิถุนายน 2554 รวม 15 วัน
3.สมัยสามัญครั้งที่ 3/2554 ตั้งแต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม-12สิ งหาคม 2554 รวม 15 วัน
4.สมัยสามัญครั้งที่ 4/2554 ตั้งแต่วนั ที่ 1-15 ธันวาคม 2554 รวม 15 วัน
และวาระการประชุมสมัยแรกประจาปี พ.ศ.2555กาหนดไว้ดงั นี้
-สมัยการประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางสมัยสามัญครั้งที่ 1/2555
ให้กาหนดระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2555
-มีมติให้ความเห็นชอบด้วยมติเป็ นเอกฉันท์
-4-/…..ระเบียบวาระที่4

-4ระเบียบ วำระที่ 4
นายประสาท เชยคนชม

สมาชิก
ระเบียบ วำระที่ 5
นายบุเรศ ทองเอม
ประธาน

นายบุเรศ ทองเอม

สมาชิกสภา
ประธานสภา
สมาชิกสภา

เรื่ องกำรพิจำรณำกำรจัดหำรถยนต์ ส่วนกลำง
-ตามที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางมีรถยนต์ส่วนกลางไว้ใช้งานราชการ
จานวน 1 คันแต่เนื่ องจากปั จจุบนั รถยนต์ส่วนกลางไม่สามารถใช้งานราชการของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางได้สะดวกเนื่องจากภารกิจต่างๆขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบางยางมีมากมายแต่มีรถยนต์ใช้งานได้คนั เดียวบางครั้งมีความ
จาเป็ นที่จะต้องใช้รถยนต์ส่วนกลางในเวลาพร้อมกันก็ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
สะดวกเช่นนายกนารถยนต์ไปราชการที่ศาลากลางจังหวัดแต่ส่วนราชการอื่นๆ
ต้องการใช้รถยนต์ไปปฏิบตั ิราชการอื่นๆในเวลาเดียวกันทาให้การบริ หารงาน
ติดขัดจึงขอเสนอให้จดั หารถยนต์ส่วนกลางเพิ่มเติมจานวน 1 คันถ้าหากยังไม่ได้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจาปี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางหรื อถ้าไม่มี
เงินงบประมาณก็ขอให้นาเงินสะสมมาดาเนินการขอให้สมาชิกสภาและผูบ้ ริ หาร
นาไปพิจารณา
- รับทราบนาไปพิจารณา
เรื่ องกำรพิจำรณำจ่ ำยขำดเงินสะสมเพื่อจัดทำโครงกำร
- ขอเสนอญัตติเพื่อขอจ่ายขาดเงินสะสมจัดทาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็กหมู่ 6รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมญัตติแล้ว
-เนื่ องจากการเสนอญัตติที่เกี่ยวกับการเงินนั้นผูม้ ีสิทธิ ยนื่ ญัตติได้คือนายกองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลหรื อนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลลงนามรับรองญัตติดว้ ย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.
2547ข้อ 38 ขอให้ผยู ้ นื่ ญัตติไปปรึ กษากับนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลเพื่อ
เสนอญัตติเข้ามาใหม่
- รับทราบ
- ขอเสนอญัตติเรื่ องการอบรมศึกษาดูงานตามที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง
ได้ต้ งั งบประมาณรายจ่ายเพื่อการศึกษาดูงานนั้นขอปรึ กษาสมาชิกว่าจะจัดการ
อบรมศึกษาดูงานเรื่ องอะไรและจะไปดูงานที่ไหน
-ปรึ กษาหารื อกันเห็นว่ายังไม่มีขอ้ มูลในการศึกษาดูงานขอให้เลื่อนการพิจารณา
ออกไปก่อน
- ให้เลื่อนญัตติออกไปก่อนไว้ประชุมครั้งต่อไป
-รับทราบ
-5-/.....นายอานวย บุญยืน

-5นายอานวย บุญยืน
ประธานสภา

นายอานวย บุญยืน
นายมาโนช พูลสวัสดิ์
สมาชิกอบต.หมู่ที่10
ประธานสภา

นายมาโนช พูลสวัสดิ์
นายมนตรี คงบุญ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5
ประธานสภา
นายมนตรี คงบุญ
ระเบียบวำระที่ 6
นายเกรี ยงศักดิ์ สุ ราลัย
หัวหน้าส่ วนโยธา

สมาชิกสภา

-ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมจัดทาโครงการก่อสร้างดาดคอนกรี ต
คลองส่ งน้ าศูนย์สูบน้ าด้วยไฟฟ้าหมู่ที่ 2 ตามเอกสารแนบท้ายญัตติ
- การเสนอญัตติที่เกี่ยวกับการเงินผูม้ ีสิทธิ เสนอคือนายกองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลหรื อสมาชิกสภาเสนอนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลต้องลงนามรับรอง
ก่อนขอให้ผยู ้ นื่ ญัตติปรึ กษากับนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลเพื่อเสนอญัตติเข้า
มาใหม่
- รับทราบ
- ขอเสนอญัตติการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดทาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก(บ้านบางรุ่ งโรจน์)หมู่ที่ 10 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกับญัตติน้ ี
-เหมือนกรณี ของนายบุเรศทองเอมและนายอานวย บุญยืนต้องให้นายกองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลลงนามรับรองก่อนขอให้ไปปรึ กษานายกองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล
- รับทราบ
- ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมจัดทาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
หมู่ที่ 5 บ้านวัดรายละเอียดแนบมาพร้อมเอกสารให้สมาชิกดูแล้ว
- ขอให้ปรึ กษานายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลเนื่องจากญัตติเกี่ยวกับการเงิน
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลต้องลงนามรับรองญัตติก่อน
- รับทราบ
เรื่ องขอเปลีย่ นแปลงแก้ไขคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี งบประมำณพ.ศ.
2554 ขององค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบำงยำง
- ตามที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางมีโครงการก่อสร้างเสริ มขยายถนนดิน
ผิวจราจรลูกรังสายบ้านโพธิ์ เย็นหมู่ที่ 11 ตาบลบางยาง แต่เนื่ องจากมีปัญหา
เกี่ยวกับการอุทิศที่ดินของนายแสวง ทรัพย์ประเสริ ฐจึงขอปรับระยะทางไม่
ผ่านที่นายแสวง ทรัพย์ประเสริ ฐที่มีปัญหาจึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.2554ตามแบบที่แนบมาพร้อมกับ
บัญชีขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาชี้แจงนี้แล้วซึ่ งการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาชี้แจง
นี้อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวีธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 29 จึงขอให้สมาชิกสภาพิจารณาด้วย
-พิจารณาแล้วอนุมตั ิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงได้ดว้ ยมติเป็ นเอกฉันท์
-6-/…..ระเบียบวาระที่ 7
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เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ฯ
ระเบียบวำระที่ 8
นักวิชาการศึกษา

-6เรื่ องกำรพิจำรณำกำรออกข้ อบัญญัติตำบลบำงยำง
- ตามที่สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง จะออกข้อบัญญัติตาบลเรื่ องการ
ควบคุมการเลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์และให้ออกไปประชุมประชาคมหมู่บา้ นของแต่
ละหมู่เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาคมหมู่บา้ นแต่ละหมู่วา่ เห็นด้วยกับการออก
ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบลเรื่ องดังกล่าวหรื อไม่และรับฟังความคิดเห็น
ถึงผลดีและผลเสี ยถึงข้อบัญญัติดงั กล่าวด้วยนั้นมีท้ งั เห็นด้วยในบางเรื่ องและไม่
เห็นด้วยและได้นามาเรื่ องไปปรึ กษากับหัวหน้าสาธารณสุ ขอาเภอบ้านสร้างซึ่ ง
ให้คาแนะนาถึงการออกข้อบัญญัติตาบลต้องคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชนผูเ้ ลี้ยงสัตว์และความพร้อมขององค์การบริ หารส่ วนตาบลด้วยว่า
สามารถนามาปฏิบตั ิได้หรื อไม่เช่นเดียวกับการออกข้อบัญญัติวา่ ด้วยโรงสี ขา้ ว
และลานตากข้าวซึ่ งมีท้ งั ส่ วนดีและส่ วนเสี ยยกตัวอย่าง
เช่น การลงทุนของเอกชนที่จะมาลงทุนสร้างโรงสี ขา้ วและลานตากข้าวในเขต
ตาบลบางยางแต่เมื่อองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางออกข้อบัญญัติองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลมาควบคุมก็อาจจะไม่อยากมาตั้งโรงสี ทาให้ประชาชนตาบล
บางยางอาจเสี ยประโยชน์ในการขายข้าวแก่โรงสี ขา้ วเป็ นต้นจึงขอความคิดเห็น
จากสมาชิกสภาว่าจะให้ดาเนิ นการออกข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบลบาง
ยางเรื่ องโรงสี ขา้ วและข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางเรื่ องการ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรื อปล่อยสัตว์ต่อไปหรื อไม่เพื่อจะได้ดาเนิ นการต่อจะให้
ทาอย่างไรบ้างขอให้สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางพิจารณาด้วย
- ปรึ กษาหารื อกันได้ความสรุ ปคือให้เจ้าหน้าที่ไปจัดทาตัวอย่างร่ างข้อบัญญัติ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล บางยางเรื่ องการเลี้ยงสัตว์หรื อปล่อยสัตว์และ
ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางเรื่ องโรงสี ขา้ วและลานตากข้าวมา
ให้สมาชิกสภาพิจารณาก่อนพร้อมทั้งจัดทาเรื่ องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
ตาบลบางยางได้รับรู ้
- รับทราบ
เรื่ องกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนด้ ำนกำรศึกษำ
- ขอแจ้งผลการดาเนินงานด้านการศึกษาให้สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง
ทราบองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางได้ประกาศยุบศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโรงเรี ยน
วัดเทพพิทกั ษ์บุญยารามเนื่องจากไม่มีเด็กและได้ยา้ ยครู ดูแลเด็กวัดเทพพิทกั ษ์ฯมา
ช่วยดูแลเด็กวัดอินทารามแล้วส่ วนสัญญาจ้างจะหมดในวันที่ 3 กันยายน 2554
การแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโรงเรี ยนวัดอินทาราม
-7-/.....โดยองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง
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ปลัดอบต.บางยาง

สมาชิกสภา
ระเบียบวำระที่ 9
นายสุ วรรณ ลาลี
สมาชิกอบต.หมู่9
นายกอบต.บางยาง

นายสุ วรรณ ลาลี
นายจิรพันธ์ นวลสุ วรรณ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่11

โดยองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางได้ปรึ กษาหารื อจังหวัดปราจีนบุรีและได้
แต่งตั้งนางลักคณา เพ็ชรแสง ผูช้ ่วยครู ดูแลเด็กวัดอินทารามให้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดอินทาราม
- รับทราบ
- ตามที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง ได้ส่งตัวนักกีฬาเข้าร่ วมแข่งขันกีฬา
บ้านสร้างสัมพันธ์ไปแล้วนั้นเมื่อคิดค่าใช้จ่ายแล้วองค์การบริ หารส่ วนตาบล
บางยางยังมีงบประมาณที่จะใช้ในการแข่งขันกีฬาอยู่ 33,953 บาทจึงขอให้สมาชิก
สภาพิจารณาว่าจะนางบประมาณที่เหลือมาจัดการแข่งขันกีฬาหรื อไม่
- ปรึ กษาหารื อกันไม่ได้ขอ้ สรุ ปขอให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน
-การจัดงานประเพณี สงกรานต์ประจาปี 2554ขอให้สภาพิจารณาว่าจะดาเนินการ
อย่างไร
- ปรึ กษาหารื อกันได้ผลสรุ ปคือให้แต่ละหมู่บา้ นดาเนิ นการเองโดยให้องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบางยางจะสนับสนุนแจกของชาร่ วยให้แก่คนชราโดยคัดเลือก
จากคนชราผูม้ ีอายุต้ งั แต่ 65 ปี ขึ้นไปและของชาร่ วยที่จะแจกขอให้แจกเป็ นผ้าห่ม
- สาหรับงบประมาณที่แต่ละหมู่ของบประมาณจัดงานมาขอแจ้งให้ทราบว่า
งบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางนั้นมีจากัดจึงไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณในการจัดงานของสมาชิกแต่ละหมู่ได้
- รับทราบ
เรื่ องอื่นๆ
9.1 เรื่ องการขุดลอกคลองหมู่ที่ 9 บ้านบางอีรา
-ขอให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง ดาเนินการขุดลอกคลองหมู่ที่ 9
เนื่องจากปั ญหาภัยแล้งและตื้นเขิน
- จะให้ช่างลงไปสารวจดูและต้องดูวา่ คลองนั้นเป็ นคลองชลประทานหรื อไม่ถา้
หากเป็ นคลองชลประทานต้องทาหนังสื อขออนุญาตขุดลอกคลองจากชลประทาน
ก่อนและจะรี บดาเนินการ
- รับทราบ
9.2 เรื่ องการจัดหาเครื่ องสู บน้ าขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง
-ขอให้ผบู ้ ริ หารพิจารณาจัดหาเครื่ องสู บน้ าขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง
ไว้ใช้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลภัยแล้ง
-8-/....นายกอบต.บางยาง
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-จะนาไปพิจารณาในการจัดทาข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจาปี ต่อไป
-รับทราบ
-กาหนดวันประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น.
เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและเรื่ องอื่นๆ
- รับทราบ
ปิ ดประชุม เวลา14.30 น.
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