สำเนำรำยงำนกำรประชุ มสภำองค์ กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงยำง
สมัยสำมัญ สมัยที่ 4/2554
วันที่ 13 เดือนธันวำคม 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

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.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

ลำยมือชื่ อ
ชานาญ
มงคล
บารุ ง
ประสาท
อานวย
วิเชียร
ประจักร์
รัตนาพร
มนตรี
ประคอง
ชวนพิศ
บุเรศ
ลาจวน
สวง
พิเชษฐ์
พิชยั
ทินกร
สุ วรรณ
มาโนช
วัลลภ
วิโรจน์
จิรพันธุ์
ประเวช
ต่อศักดิ์
สุ เทพ
ณรงค์

หมำยเหตุ
ทวีการ
เสาวคนธ์
สันติวงษ์
เชยคนชม
บุญยืน
เปรมจิตร์
พ่วงพงษ์
จิตรคล้ า
คงบุญ
จิตรคล้ า
สุ ริศรี
ทองเอม
อุตระ
จ้อยเจริ ญ
เฉิดฉาย
นวลสุ วรรณ์
วงค์กาภู
ลาลี
พูลสวัสดิ์
บุญคง
ยิม้ แย้ม
นวลสุ วรรณ์
ผิวคล้ า
ถาวร
บุญยะ
ถาวร

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

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

ลำยมือชื่ อ
โกสน
สุ ริศรี
สวย
อยูค่ ง
สมพร
อยูค่ ง
บรรจบ บัวศรี
เกรี ยงศักดิ์ สุ ราลัย
พัฒนา วงษ์เมธา
ชาญชัย เพิ่มผล

หมำยเหตุ

เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุ มองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง โดยมีนายชานาญ ทวีการ ประธานสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบางยางเป็ นประธานในที่ประชุม เมื่อสมาชิกมาพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบจานวนสมาชิก
สภาผูท้ ี่เข้าร่ วมประชุม ผลปรากฏว่ามีสมาชิกเข้าร่ วมประชุม 26 คน ไม่มีผขู ้ าดประชุม จึงได้แจ้งต่อประธานสภา เพื่อ
ดาเนินการประชุมต่อไป
ระเบียบวำระที่ 1 เรื่ องทีป่ ระธำนแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทรำบ
ประธานสภา
- ครับเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิ ดการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 / 2554 วันที่ 13
ธันวาคม พ.ศ. 2554 ในลาดับแรกนี้ เนื่องจากทางองค์กาสรบริ หารส่ วนตาบลบางยางของเรา ยังว่าง
อยูใ่ นตาแหน่งปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล ซึ่ งท่านนายกฯ ได้แจ้งให้ผมทราบว่าขณะนี้ก็ได้มี
การขอโอนย้ายมาแล้ว ในระหว่างนี้อยูใ่ นขั้นตอนการโอนย้าย ในตาแหน่งนักบริ หารงานอบต. คือ
ตัวของปลัดท่านใหม่ คงจะเดินทางมารับราชการกับเราประมาณเดือนมกราคม หรื อย่างช้าก็เดือน
กุมภาพันธ์ ดังนั้นในระหว่างนี้ตาแหน่งเลขาสภาก็วา่ งอยูโ่ ดยที่เมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้แต่งตั้งให้
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ฯทาหน้าที่แทนเป็ นการชัว่ คราวไปก่อน สาหรับครั้งนี้เราก็ตอ้ งเลือกสมาชิกสภา
หรื อพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นขึ้นทาหน้าที่เลขาสภาฯเฉพาะในการประชุ มชัว่ คราว
ขอให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ แจ้งรายละเอียดข้อระเบียบด้วยครับ
จนท.วิเคราะห์ฯ - เรี ยนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ท่านรองนายกทั้ง 2 ท่าน ท่าน
เลขานุการนายก ตลอดจนท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายชาญชัย เพิ่มผล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน ขอชี้ แจงข้อระเบียบ ดังนี้ ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2554 ข้ อ 7 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
ให้นาความในข้อ 8 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ข้ อ 8 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรดารงตาแหน่งเลขา
สภาท้องถิ่นโดยการเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่นอ้ ยกว่า 2 คน โดยที่สมาชิกสภา

ประธานสภา
สมาชิกสภาฯม. 9
สมาชิกสภาฯ ม.11
สมาชิกสภาฯ ม.12
ประธานสภา

ที่ประชุม
ประธานสภา
ระเบียบวำระที่ 2
ประธานสภา

ที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ 3
ประธานสภา

-3ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ รับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน ข้ อ 10 ในการประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรื อมีแต่ไม่อยูห่ รื ออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้หรื อไม่ยอมปฏิบตั ิหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อข้าราชการ หรื อ
พนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น คนหนึ่งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น
เฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยนาความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาบังคับใช้โดยอนุโลม
เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทาด้วยวิธีการยกมือ
สรุ ปก็คือ ให้สมาชิกสภาฯเสนอชื่อผูท้ ี่เหมาะสม พร้อมผูร้ ับรอง 2 ท่าน และสามารถใช้วธิ ี การยก
มือลงคะแนนได้ ครับ
- มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยหรื อมีขอ้ ซักถามในข้อระเบียบหรื อไม่ ถ้าไม่มีผมขอให้เสนอชื่อ
สมาชิกสภาฯผูท้ ี่จะทาหน้าที่เลขานุการสภาฯครั้งนี้ พร้อมผูร้ ับรอง 2 ท่านครับ
- เรี ยนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุ วรรณ ลาลี สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9 ขอเสนอชื่ อนายมนตรี คงบุญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 ทาหน้าที่เลขานุการสภาฯเฉพาะในการประชุมครั้งนี้ ขอผูร้ ับรองด้วยครับ
- เรี ยนท่านประธานฯสภาฯ ผมนายจีรพันธ์ นวลสุ วรรณ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 11 ขอรับรอง ครับ
- เรี ยนท่านประธานสภาฯผมนายประเวช ผิวคล้ า สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12 ขอรับรองครับ
- ครับมีท่านใดจะเสนอรายชื่ อท่านอื่นอีกหรื อไม่ครับ
- ถ้าไม่มี โดยสรุ ป มีท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 9 เสนอรายชื่อนายมนตรี คงบุญสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5
เพียงท่านเดียว ให้ทาหน้าที่เลขานุการสภาฯ พร้อมผูร้ ับรอง 2 ท่าน ไม่มีท่านอื่นผมขอให้ใช้วธิ ีการ
ลงคะแนนโดยยกมือครับ เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว ครับผมขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกเลขานุการ
สภาด้วยครับ
- ยกมือลงมติให้นายมนตรี คงบุญ ปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการสภาเฉพาะในการประชุมครั้งนี้
อย่างเป็ นเอกฉันท์
- ครับก็ขอให้ท่านมนตรี คงบุญ ได้ทาหน้าที่เลขานุการสภาฯเพื่อดาเนิ นการประชุมต่อไป และขอ
อนุญาตท่านนายก ให้เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผนเป็ นผูช้ ่วยท่านเลขาฯในวันนี้ดว้ ยครับ
เรื่ องรับรองรำยงำนกำรประชุ มสภำสมัยสำมัญ ครั้งที่ 3/2554 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
- การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เมื่อเดือนสิ งหาคมที่
ผ่านมาขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง หากพบว่าจุดใดผิดพลาดหรื อต้องการแก้ไข
เพิม่ เติมข้อความหรื อตัดทอนข้อความก็ให้เสนอต่อที่ประชุม ได้ครับ
- มีท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รายงานการประชุมหรื อไม่ครับ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมมีมติ
ด้วยครับ
- ยกมือลงมติรับรองรายงานกาสรประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 อย่างเป็ น
เอกฉันท์
เรื่ องกระทู้ถำม/ญัตติทสี่ มำชิ กสภำ อบต.บำงยำงเสนอ
- วาระที่ 3 เรื่ องกระทูถ้ าม ครั้งนี้ไม่มีผเู ้ สนอกระทูม้ าแต่อย่างใด

-4ระเบียบวำระที่ 4
ประธานสภา
นายก
จนท.วิเคราะห์ฯ

เรื่ องทีเ่ สนอใหม่
- เรื่ องรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี งบประมาณ 2554 ขอเชิ ญท่านนายกครับ
- ให้เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ฯเป็ นผูช้ ้ ีแจงในรายละเอียด ครับ
- เรี ยนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ครับ ตามระเบียบหกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนของ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กาหนดให้ทางฝ่ ายบริ หารต้อง
รายงานผลการดาเนินงานกับทางสภาฯ เพื่อทราบ โดยให้รายงานผลในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่ง
ก็จะตรงกับการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 4 ของทุกปี ครับ สาหรับรายงานผลการดาเนินงาน
ครั้งนี้ผมได้จดั ทาเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฉบับที่เป็ นแนวนอนที่
ได้แจกให้ไปล่วงหน้าแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้เปิ ดเอกสาร ดูตามไปด้วยนะครับ ผมได้แบ่ง
ออกเป็ นตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา โดยเริ่ มจากยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไปเรื่ อยๆ
จนถึงยุทธศาสตร์ ที่ 7 ยุทธศาสตร์ ดา้ นสิ่ งแวดล้อม ครับขอให้ทุกท่านเปิ ดดูในรายละเอียดด้วยครับ
หากมียทุ ธศาสตร์ ใด สงสัยหรื อจะซักถามเพิ่มเติมก็ขอเชิ ญครับ
ประธานสภา
- ครับก็เป็ นเวลาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ครับ
- ถ้าไม่มี ผมขอให้ที่ประชุมมีมติดว้ ยครับ
ที่ประชุม
- ยกมือลงมติรับทราบการรายงานผลการดาเนิ นงาน ในรอบปี พ.ศ. 2554 อย่างเป็ นเอกฉันท์
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ
ประธานสภา
- เรื่ องอื่นๆ เรื่ องแรกการกาหนดวันทาบุญขึ้นปี ใหม่ของ อบต.ของเรา เชิ ญท่านนายกครับ
นายก
- ผมเสนอให้จดั งานทาบุญขึ้นปี ใหม่เพื่อให้เกิดศิริมงคลแก่ อบต.ของเรา ในวันที่ 6 มกราคม 2555
- สมาชิกสภาฯท่านใดจะคิดเห็นอย่างไรก็ขอเชิ ญครับ
ที่ประชุม
- เห็นชอบ ตามที่ท่านนายกเสนอ
ประธานสภา
- เราจะทาบุญถวายเพลพระ เรามีวดั ทั้งหมด 3 วัดในเขต อบต.ของเรา ผมขอให้สมาชิกสภาฯใน
หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 9 ช่วยเป็ นธุ ระในการนิมนต์พระ พร้อมรับส่ งท่านด้วย
ที่ประชุม
- รับทราบ
ประธานสภา
- สาหรับงานในช่วงเย็น ผมขอมอบหมายให้ท่านรองประธานสภาฯ ช่วยเป็ นธุ ระประสานงาน
ให้ดว้ ยครับ
รองประธาน
- รับทราบ
ประธานสภา
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่ องอื่นๆอีกก็ขอเชิญครับ
สมาชิกสภาฯ ม.9 - ผมนายทินกร วงษ์กาภู สมาชิกสภาหมู่ที่ 9 ผมอยากให้ท่านนายกช่วยดาเนิ นการเร่ งรัดจัดหา
ส่ าเหล้ามาเพื่อบรรเทาปั ญหาฝุ่ นละอองจากดินลูกรังถนนด้วยครับ
สมาชิกสภาฯ ม.7 - ผมนายลาจวน อุตระ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 ถนน คสล.หมุ่ที่ 7 ที่กาลังจะก่อสร้าง ชาวบ้านเขา
อย่างให้เสริ มถนนให้สูงอีกซักหน่อยเพื่อให้พน้ น้ า โดยที่ชาวบ้านเขาเองก็ยนิ ดีที่จะช่วยเหลือค่าดิน
ลูกรังที่จะเพิม่ ขึ้น โดยชาวบ้านเขาพอจะช่วยได้ซกั 10 คันรถ

-5นายก
- ครับเรื่ องแรก การจัดหาส่ าเหล้า ผมได้รับรายงานจากหัวหน้าส่ วนโยธาแล้วผมรับไปเร่ งรัดให้
ครับ
- เรื่ องถนน คสล. หมู่ที่ 7 ผมรับไปประสานกับทางผูร้ ับเหมาให้ครับ
สมาชิกสภาฯ ม.12 - เรี ยนท่านประธานสภา ผมนายประเวช ผิวคล้ า สมาชิกสภา หมู่ที่ 12 กรณี โครงการหมู่ที่ 12 จะ
ขอเปลี่ยนแปลงโครงการในข้อบัญญัติจากโครงการเสริ มขยายถนน เป็ นโครงการก่อสร้างถนน
คสล.ภายในหมู่บา้ น โดยที่มูลค่าโครงการไม่เปลี่ยนแปลง
- จากการที่เกิดเหตุการณ์น้ าท่วมหมู่ที่ 12 เมื่อช่วงเดือนสิ งหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 ที่
ผ่านมาทาให้ถนนหลายสายชารุ ดเสี ยหายหลายเส้นทาง ทางชาวบ้านในหมู่บา้ นจึงร้องขอให้
ผูใ้ หญ่บา้ นเปิ ดเวทีประชาคม เพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงการจากเดิมที่จะขอทาโครงการเสริ มขยาย
ถนนสายหนองเสื อมาเป็ นโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิมตั้งแต่หน้าศาลาเอนกประสงค์
ภายในหมู่บา้ นเป็ นต้นไป โดยมูลค่าโครงการไม่เปลี่ยนแปลง โดยในการนี้ก็ได้ส่งเอกสารรายงาน
การประชุมประชาคมมาสู่ สภา เพื่อให้สภาได้โปรดพิจารณา เอกสารทางเจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ได้แจก
ให้กบั ทุกท่านแล้วครับ
ประธานสภา
- ขอให้เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ฯ ชี้แจงข้อระเบียบด้วยครับ
จนท.วิเคราะห์
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 หมวด 4 การโอน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้ อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่ทาให้ลกั ษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรื อเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็ นอานาจอนุมตั ิของสภาท้องถิ่น
ประธานสภา
- ขอเชิ ญหัวหน้าส่ วนโยธา ชี้แจงโครงการที่จะขอเปลี่ยนแปลงครับ
หัวหน้าส่ วนโยธา - เรี ยนท่านประธานสภา ท่านนายก และท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายเกรี ยงศักดิ์ สุ ราลัย
หัวหน้าส่ วนโยธา สาหรับโครงการที่ประชาชนในหมู่บา้ นหมู่ที่ 12 ขอเปิ ดประชาคม พร้อมมีมติ
หมู่บา้ นเพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงการภายในหมู่บา้ นโดยขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดาเนิ นการ และ
เปลี่ยนแปลงชนิดประเภทของโครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บา้ น โดยที่
ไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าของโครงการ ซึ่ งเป็ นไปตามระเบียบที่ทาง จนท.วิเคราะห์ได้ช้ ีแจงไปแล้วนั้น
โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงก็คือ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2555
หน้า 33 โครงการ ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง (542000)
* โครงการก่อสร้างเสริ มขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหัวดอน - บ้านโพธิ์ เย็น หมู่ที่ 12
ตาบลบางยางจุดเริ่ มต้นโครงการ ก.ม. 0 + 000 ถึง ก.ม. 0 + 750 จุดสิ้ นสุ ดโครงการ ก.ม. 0 + 750
ระยะทาง 0.750 ก.ม.
- สภาพเดิม ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร ฐานกว้าง 9.40 เมตร สู ง 1.10 เมตร
ปริ มาตรดินเดิม 5,940.00 ลบ.ม
- สภาพการก่อสร้างเสริ มขยายถนนดิน ผิวจราจร กว้าง 5.80 เมตร ยาว 750.00 เมตร

ประธานสภา

ที่ประชุม
ประธานสภา
หน.ส่ วนการคลัง

ประธาน
สมาชิกสภาฯ ม5
สมาชิกสภาฯ ม.5
สมาชิกสภาฯ ม.1

-6ฐานกว้าง 11.80 เมตร สู งจากเดิม 0.40 เมตร รวมความสู ง 1.50 เมตร ดินถม CBR > 4 % บดอัดแน่น
ไม่นอ้ ยกว่า 85 % Standard Proctor density คิดเป็ นปริ มาตรดินถม 4,914.00 ลบ.ม.
- ผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.20 เมตร CBR > 25 % บดอัดแน่น
ไม่นอ้ ยกว่า 85 % Standard Proctor density คิดเป็ นปริ มาตรลูกรัง 1,200.00 ลบ.ม.
- งานท่อระบายน้ า ขนาด DIA 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 ปริ มาณ 96.00 ท่อนขนาด DIA 0.50 เมตร
มอก.ชั้น 3 ปริ มาณ 60.00 ท่อน
- งานป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จานวน 1 ชุด ตามแบบแปลนองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง
- ตั้งจ่ายไว้ 996,130.00 บาท
เปลีย่ นแปลงเป็ น โครงการ ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242)
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง (542000)
* โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 497.20 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง แบบเลขที่ ทถ -2-206
พร้อมป้ ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐาน จานวน 1 ชุ ด คิดเป็ นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 1,988.80
ตารางเมตร มูลค่าโครงการทั้งสิ้ น 996,130.00 บาท
ครับขอให้ท่านสมาชิกสภาได้โปรดพิจารณา เพื่อให้การอนุมตั ิดว้ ยครับ
- ครับตามที่หวั หน้าส่ วนโยธาได้ช้ ีแจงรายละเอียด การขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ การ
เปลี่ยนแปลงโครงการในหมู่ที่ 12 มีสมาชิกสภาท่านใด จะซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ครับ
- ถ้าไม่มีผมขอให้ที่ประชุมมีมติดว้ ยครับ
- ยกมือลงมติ อนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงโครงการจากการเสริ มขยายถนนหมู่ที่ 12 เป็ นการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 12 ตามที่เสนอมา อย่างเป็ นเอกฉันท์
- เรื่ องต่อไป เรื่ องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขอเชิ ญหัวหน้าส่ วนการคลัง ครับ
- ขณะนี้ก็จะสิ้ นปี พ.ศ. 2554 แล้วและพอเปิ ดทางานในวันที่ 4 มกราคม 2555 ก็จะถึงวันเด็กแห่งชาติ
จึงอยากนาเรื่ องงานวันเด็กเข้าหารื อกับทางท่านสมาชิกสภาทุกท่านว่าปี นี้เราจะจัดงานหรื อจะ
ดาเนินการอย่างไรกันบ้าง เราจะสนับสนุนโรงเรี ยนอย่างไร โดยที่ยอดเด็กนักเรี ยนทั้งหมด อยูท่ ี่
341 คน รวมทั้งเด็กศูนย์ของเราด้วย
- ขอให้สมาชิกสภา ช่วยกันเสนอความคิดเห็นด้วยครับ
- ดิฉนั นางประคอง จิตรคล้ า ขอเสนอให้ซ้ื อเสื้ อแจกเด็กนักเรี ยน ค่ะ
- ผมนายมนตรี คงบุญ ขอเสนอให้ทาง อบต.ประสานขอรถถัง หรื อว่าปื นใหญ่ หรื ออื่นๆมาให้เด็ก
นักเรี ยนได้ชมกัน
- ผมนายประสาท เชยคนชม สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 ผมเสนอว่าเราต้องดูก่อนนะครับว่าเราจะไปจัด
ร่ วมกับโรงเรี ยนหรื อเราจะแยกมาจัดเอง เพราะมันเป็ น 2 กรณี ทั้ง 2 กรณี อาจจะทาให้เกิดเงื่อนไข
ของเวลาที่ไม่สอดคล้องกัน อยากให้สภามีมติก่อนว่าเราจะจัดแบบทุกปี ที่ผา่ นมา คือสนับสนุนของ
ไป หรื อเราจะมาแยกจัดของเราเอง ในส่ วนตัวผมๆว่าจัดแบบเดิมคือเราสนับสนุ นของให้ทาง

ประธานสภา
ที่ประชุม
ประธานสภา
ประธานสภา
ที่ประชุม
ประธานสภา
ที่ประชุม
ประธานสภา
ประธานสภา
หน.ส่ วนการคลัง
ที่ประชุม
ประธานสภา
สมาชิกสภาฯ ม.6
หน.ส่ วนการคลัง

ที่ประชุม
หน.ส่ วนการคลัง

ที่ประชุม

-7โรงเรี ยนไปเลยแล้วเราไปมอบจะสะดวกกว่า ครับ
- ข้อเสนอของสมาชิกหมู่ที่ 5 ผมจะขอรับไปประสานงานดูนะครับ ส่ าวนข้อคิดเห็นของท่านสมาชิก
หมู่ที่ 1 นั้นผมก็ขอมติจากที่ประชุมว่าเราจะจัดเอง หรื อไปร่ วมกับเขาแล้วเราสนับสนุ นของไป
- มีมติให้จดั แบบเดิม คือร่ วมกับทางโรงเรี ยนโดยเราสนับสนุนของให้แก่โรงเรี ยน
- ถ้าจัดแบบเดิมเราจะซื้ ออะไรให้ โดยที่ขณะนี้มีผเู ้ สนอมา 2 ชนิด คือ เสื้ อกับกระเป๋ านักเรี ยน
ขอให้ที่ประชุมมีมติดว้ ยครับ
-ใครเห็นว่าควรซื้ อเสื้ อ ยกมือครับ
- ยกมือทั้งสิ้ น 13 คน
- ใครเห็นว่าซื้ อกระเป๋ า ยกมือครับ
- ยกมือทั้งสิ้ น 7 คน
- มีงดออกเสี ยง 4 ท่าน ส่ วนผมและรองประธานสภาฯ งดออกเสี ยงครับ
- เป็ นอันว่าที่ประชุมมีมติให้จดั ซื้ อเสื้ อให้นกั เรี ยน โดยจัดซื้ อแยกไปตามสี ของแต่ละโรงเรี ยน
- ในเรื่ องของอาหารละคะ
- มีมติให้จดั หาไอศกรี มให้แก่ทุกโรงเรี ยน
- เรื่ องต่อไป เรื่ องการศึกษาดูงานขอให้ดาเนินการแต่เนิ่ นๆ
- ผมนายบุเรศ ทองเอม สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 ผมขอเสนอให้ไปศึกษาดูงานทางภาคเหนือ แถวๆ
เชียงใหม่หรื อ เชียงราย
- ขออนุญาตคะ คืองบประมาณที่เราตั้งไว้ในข้อบัญญัติปีนี้ ประมาณ 400,000 บาท จานวนผูท้ ี่ไปปี นี้
อาจไปได้แค่พนักงาน ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาฯ และก็ผนู ้ าชุมชน เพราะไปทางภาคเหนื อค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสู ง ก็อยากให้ที่ประชุม มีมติในเรื่ องของบุคลที่จะไป ห้วงเวลาที่จะไป ด้วยคะ
- มีมติให้ ไปดูงบประมาณและกาหนดกลุ่มเป้ าหมายน้อยลงกว่าปี ก่อน ตามความเหมาะสม และห้วง
เวลาให้ประสานงานให้อยูใ่ นช่วงปลายเดือนมกราคม ช่วง 23 – 27 มกราคม 2555
- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ มีเรื่ องนาเรี ยนให้ที่ประชุ มสภาแห่งนี้ได้รับทราบอีกเรื่ อง คะ คือ
เรื่ องการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวดที่ 1 บททัว่ ไป ข้อ 7 ในแต่ละปี งบประมาณองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องสารวจและกาหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน
เพื่อเป็ นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ
ดังนั้น อบต.บางยางจึงขอกาหนดอัตราการสิ้ นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงของปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
คือ 10 กม./ลิตร โดยกาหนดการตรวจสอบสภาพเครื่ องยนต์และการทดสอบจากบริ ษทั ซุ นหลี
ยูโรคาร์ จากัด และกาหนดเกณฑ์การใช้น้ ามันจานวน 10,000 บาท/ เดือน จึงขอแจ้งให้สภาฯทราบ
โดยทัว่ กัน คะ
- มีมติรับทราบอัตราการสิ้ นเปลืองน้ ามันเชื้ อเพลิง ตามที่หวั หน้าส่ วนการคลังรายงานมาอย่างเป็ น
เอกฉันท์

สมาชิกสภาฯ ม.5

หน.ส่ วนการคลัง
นายก

สมาชิกสภาฯม.12
หน.ส่ วนการคลัง
สมาชิกสภาฯม.8
ประธานสภา

-8- เรี ยนท่านประธานสภาฯ ผมนายมนตรี คงบุญ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5 กรณี การดาเนินการประปา
หมู่บา้ น หมู่ที่ 5 ขณะนี้กรรมการชุดนี้กาลังจะหมดวาระ ไม่ทราบว่าทางท่านนายกจะดาเนินการ
อย่างไรครับ
- ตามที่เราได้ให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวส่ งเอกสารข้อมูลต่างๆมาให้เราตรวจสอบ ทาง
คณะกรรมการเขาได้ส่งเอกสารมาให้เราแล้วแต่ไม่สมบูรณ์ ก็ไม่สามารถจะสรุ ปอะไรได้
- เรื่ องประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 5 ผมขอให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯร่ วมกับ ท่านสมาชิกฯหมู่ที่ 5
ท่านมนตรี ช่วยกันประสานงานประชุมคณะกรรมการหลังจากที่คณะกรรมการชุดดังกล่าว
หมดวาระลง
- เรี ยนท่านประธานสภาฯ ผมนายประเวช ผิวคล้ า ผมอยากจะฝากให้เจ้าหน้าที่จดั เก็บ ช่วยลงไป.
ตรวจสอบการจัดเก็บในพื้นที่ของเราให้รัดกุมด้วยครับ
- เรี ยนท่านประธานสภาฯ การดาเนินงานจัดเก็บเราจะมีหนังสื อประสานไปทางผูใ้ หญ่บา้ นให้ช่วย
ตรวจสอบเบื้องต้น แล้วเจ้าหน้าที่ของเราจะลงไปดาเนินการตรวจสอบ และดาเนินการจัดเก็บอีกที
- เรี ยนท่านประธานสภาฯ ผมนายพิเชษฐ์ เฉิ ดฉาย สมาชิ กสภาฯหมู่ที่ 8 ขณะนี้ทราบว่าข้อบัญญัติ
ของเราทางอาเภอก็ได้อนุมตั ิมาแล้วผมขอให้จดั ทาสาเนาแจกแก่สมาชิกสภาด้วยครับ
- ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดาเนินการด้วยครับ
- ครับขณะนี้ก็ได้ดาเนิ นการประชุมมาเป็ นเวลาอันพอสมควร และได้ดาเนินการประชุ มครบตาม
ระเบียบวาระแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอเรื่ องอื่นๆอีกหรื อไม่ครับ
- ไม่มีท่านใดเสนอเรื่ องอื่นๆอีก ผมขอปิ ดการประชุม ขอขอบคุณทุกท่านครับ

ปิ ดประชุมเวลา 12.45 น.
นายมนตรี คงบุญ
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5
ปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการสภา อบต. บางยาง
ในการประชุมสภาฯสมัยสามัย สมัยที่ 4 /2554
ผูจ้ ดรายงานการประชุม
นายชานาญ ทวีการ
ประธานสภา อบต. บางยาง
ตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

…………………………
(นายประสาท เชยคนชม)
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1

……………………….
(นายมนตรี คงบุญ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

…………………………..
(นายวิโรจน์ ยิม้ แย้ม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

