สำเนำรำยงำนกำรประชุ มสภำองค์ กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงยำง
สมัยสำมัญ สมัยที่ 1/2554
ประชุ มครั้งที่ 2 วันที่ 11 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
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

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
8
นางพัฒนา วงษ์เมธา

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

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

ณ ห้องประชุ มองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง โดยมีนายชานาญ ทวีการ ประธานสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลบางยางเป็ นประธานในที่ประชุม เมื่อสมาชิกมาพร้อมแล้ว เลขานุการสภาเช็คจานวนสมาชิ กสภาผูท้ ี่เข้าร่ วม
ประชุม ผลปรากฏว่ามีสมาชิกเข้าร่ วมประชุม 26 คน ไม่มีผขู ้ าดประชุม
ระเบียบวำระที่ 1
เรื่ องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ปลัด อบต.
- 1.1แจ้งเรื่ องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขอให้สมาชิกสภาสารวจไฟฟ้ าสาธารณะ
ของแต่ละหมู่วา่ ชารุ ดเสี ยหายกี่แห่ ง พร้อมแจ้ง อบต. ทราบ เพื่อผูบ้ ริ หารจะได้แจ้ง
ให้ผรู ้ ับเหมาไปดาเนินการ
สมาชิกสภา
- รับทราบ
ปลัด อบต.
- 1.2 แจ้ง จานวนคนชราผูไ้ ม่ ไ ด้รับ เบี้ ย ยัง ชี พ คนชราแต่ ล ะหมู่ เพื่ อนามาค านวณ
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาของขวัญ ในงานประเพณี สงกรานต์ โดยขอให้สมาชิ กแต่ละ
หมู่ไปสารวจคนชรา เช่นข้าราชการบานาญที่ได้รับเงินบานาญและไม่ได้รับเบี้ยยังชี พ
ที่มีอายุต้ งั แต่ 65 ปี ขึ้นไป แจ้ง อบต. เพื่อรวบรวมจานวนไว้ใช้ในการจัดหาของขวัญ
ให้ในวันสงกรานต์
สมาชิกสภา
- รับทราบ
ระเบียบวำระที่ 2
เรื่ องรับรองรายงานการประชุ มสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2554 ประชุ มครั้งที่ 1 วันที่
7 กุมภาพันธ์ 2554
เลขานุการสภา
- เนื่ อ งด้ว ยการประชุ ม สภาสมัย สามัญ ครั้ งที่ 1/2554 ประชุ ม ครั้ งที่ 1 วัน ที่ 7
กุมภาพันธ์ 2554 มี ระยะเวลาน้อย จึงจัดทาบันทึกรายงานการประชุ มไม่ทนั จึงขอ
อนุญาตยกไปรับรองในการประชุมครั้งหน้า
สมาชิกสภา
- พิจารณาแล้วอนุมตั ิ

ระเบียบวำระที่ 3
นายบุเรศ ทองเอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8

สมาชิกสภา
นายบุเรศ ทองเอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
นายทินกร วงค์กาภู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
นางชวนพิศ สุ ริศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา
ประธานสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
ประธานสภา
สมาชิกสภา

ระเบียบวำระที่ 4
ปลัด อบต.

-3กำรอบรมทัศนะศึกษำดูงำน
- ตามที่ อบต. บางยาง ได้ต้ งั งบประมาณ เพื่อการศึกษาดูงาน เพื่อเป็ นการพัฒนา
บุคลากรของ อบต. บางยาง เพื่อนาความรู ้ที่ได้รับจากการอบรมศึกษาดูงานนั้นมา
พัฒนาท้องถิ่นขอตาบลบางยาง ขอเสนอต่อที่ประชุมว่าในปี นี้ อบต.บางยางจะจัด
อบรมศึกษาดูงานในเรื่ องใดและจะไปศึกษาดูงานที่ใดและเมื่อไหร่ จึงของให้สภา
และผูบ้ ริ หารได้ปรึ กษาหารื อกัน
- ปรึ กษาหารื อกัน
- เสนอให้อบรมและศึกษาดูงานที่ เกาะสมุย
- เสนอให้อบรมศึกษาดูงานที่เกาะช้าง
- เสนอให้อบรมและศึกษาดูงานที่ อ. ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ไม่มีผใู ้ ดเสนออีก
- ขอให้สมาชิกลงมติ
- ลงมติให้ไปศึกษาดูงานที่เกาะสมุย
- รับทราบ
- ขอให้พิจารณาว่าจะไปศึกษาดูงานเมื่อใด
- ปรึ กษาหารื อกันสรุ ปได้วา่ การทัศนะศึกษาดูงาน กาหนดไว้ปลายเดือนมีนาคมต่อ
ต้นเดือนเมษายน ส่ วนเรื่ องที่จะอบรมขอให้เจ้าหน้าที่ไปดาเนินการและจัดเตรี ยม
โครงการเพื่อนาเสนอแก่สมาชิกต่อไป
เรื่ องกำรพิจำรณำจ่ ำยขำดเงินสะสมประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
- ตามที่ผบู ้ ริ หาร อบต. บางยาง ได้ยนื่ ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2554 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1) จานวน 4 โครงการ ซึ่งต้องขอความ
เห็นชอบต่อสภา อบต. บางยาง ตามรระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 (1) ให้สภา
พิจารณาก่อนอื่นขอแจ้งให้สภา อบต. ทราบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 อบต.
บางยาง มียอดเงินสะสม 14,622,710.55 บาท โดยโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมมี
ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 6 (ตามเอกสารที่แจกให้
สมาชิกสภาพิจารณารายละเอียดแล้ว) จานวนที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม 740,100 บาท

-4ประธานสภา
สมาชิกสภา
ปลัด อบต.

ประธานสภา
สมาชิกสภา
ปลัด อบต.

ประธานสภา
สมาชิกสภา
ปลัด อบต.

ประธานสภา
สมาชิกสภา
ระเบียบวำระที่ 5
หัวหน้าส่ วนการคลัง

- ขอให้สมาชิกสภาลงมติ
ลงมติอนุมตั ิให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ 24 เสี ยง เป็ นเอกฉันท์
- โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรี ตศูนย์สูบน้ าด้วยไฟฟ้า (บ้านหัวสะแก)
หมู่ที่ 2 ตาบลบางยาง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (รายละเอียดโครงการตาม
เอกสารที่แจกให้) คิดเป็ นจานวนเงินที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม 218,800 บาท
- ขอให้สมาชิกสภาลงมติ
- ลงมติอนุมตั ิให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ 24 เสี ยง เป็ นเอกฉันท์
- โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (บ้านบางรุ่ งโรจน์)
หมู่ที่ 10 ตาบลบางยาง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (รายละเอียดโครงการ
ตามเอกสารที่แจกให้) คิดเป็ นจานวนเงิน ขอจ่ายขาดเงินสะสม 890,600 บาท
- ขอให้สมาชิกสภาลงมติ
- ลงมติอนุมตั ิให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ 24 เสี ยง เป็ นเอกฉันท์
- โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (บ้านวัด) หมู่ที่ 5 ตาบล
บางยาง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แจก
ให้) คิดเป็ นจานวนเงินที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม 648,800 บาท
- ขอให้สมาชิกสภาลงมติ
- ลงมติอนุมตั ิให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ 24 เสี ยง เป็ นเอกฉันท์
เรื่ องอื่น ๆ
5.1 การจดทะเบียนพาณิ ชย์
- ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โดยสานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้กาหนดให้ถ่ายโอนการจด
ทะเบียนพาณิ ชย์ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ
แผนปฏิบตั ิการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) ได้ถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิ ชย์ให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ น
ผูด้ าเนิ นการโดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป โดย อบต. บางยาง
ต้องส่ งเจ้าหน้าที่ไปอบรมการจดทะเบียนพาณิ ชย์ รวมทั้งรับมอบงานการจดทะเบียน
พาณิ ชย์มาจากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งมาจดทะเบียน ก็คือ
ผูป้ ระกอบการค้าทุกชนิดในเขตตาบลบางยางต้องมาจดทะเบียนพาณิ ชย์ที่องค์การ
บริ หารส่ วนตาบล โดยจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมสาหรับการจดทะเบียนพาณิ ชย์
สาหรับผูป้ ระกอบการค้าที่มีรายได้จากการค้า ตั้งแต่ 200 บาทหรื อ 500 บาทต่อ
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สมาชิกสภา

เดือนขึ้นไป จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่าน นาไปประชาสัมพันธ์ให้
ผูป้ ระกอบการค้าในเขตหมู่บา้ นของตนเองได้รับทราบ
- รับทราบ
ปิ ดประชุม เวลา 12.30 น.

มานพ ทุมมานนท์
(นายมานพ ทุมมานนท์)
เลขานุการสภา อบต. บางยาง
ผูจ้ ดรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประสาท เชยคนชม
(นายประสาท เชยคนชม)
มนตรี คงบุญ
(นายมนตรี คงบุญ)
วิโรจน์ ยิม้ แย้ม
(นายวิโรจน์ ยิม้ แย้ม)

ชานาญ ทวีการ
(นายชานาญ ทวีการ)
ประธานสภา อบต. บางยาง
ตรวจรายงานการประชุม

