รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560
วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
ผู้มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
ที่
1 นายบุเรศ
ทองเอม ประธานสภาอบต.บางยาง
2 นายพิเชษฐ์
เฉิดฉาย รองประธานสภาอบต.บางยาง
3 นางสาววรนิษฐ์
ดีจริง
เลขานุการสภาอบต.บางยาง
4 นางบารุง
สันติวงษ์ สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 1
5 นายประยงค์
เจริญแก้ว สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 1
6 นายเชาวลิต
หลงศิร สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 2
7 นายอานวย
บุญยืน
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 2
8 นายประจักร์
พ่วงพงษ์ สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 3
9 นายวิเชียร
เปรมจิตร์ สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 3
10 นายชานาญ
ทวีการ
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 4
11 นางอานวย
โพธิ์ผงึ้
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 4
12 นางประคอง
จิตรคล้า สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 5
13 นายมนตรี
คงบุญ
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 5
14 นางชวนพิศ
สุริศรี
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ท่ี 6
15 นายสายชล
นวลสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ท่ี 7
16 นายพิษณุรัตน์
ทองดี
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 7
17 นายนิรุจ
โฉมเฉิด
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 8
18 นายสุวรรณ
ลาลี
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 9
19 นายสมเกียรติ
พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 9
20 นายวัลลภ
บุญคง
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 10
21 นายสุชิน
สุมาลัย
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 10
22 นายธวัช
แสงสุข
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 11
23 นายจิรพันธุ์
นวลสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 11
24 นายประเวช
ผิวคล้า
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 12
25 นายต่อศักดิ์
ถาวร
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 12
26 นายณรงค์
ถาวร
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 13
27 นายประไพ
แก้วกล่า
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 13

ลายมือชื่อ
บุเรศ
พิเชษฐ์

ทองเอม
เฉิดฉาย
-

บารุง
ประยงค์
เชาวลิต
อานวย
ประจักร์
วิเชียร

ลาป่วย
สันติวงษ์
เจริญแก้ว
หลงศิริ
บุญยืน
พ่วงพงษ์
เปรมจิตร์

อานวย
ประคอง
มนตรี

ลา
โพธิ์ผึ้ง
จิตรคล้า
คงบุญ
ไม่มา

นิรุจ
สุวรรณ
สมเกียรติ

ลา
ไม่มา
โฉมเฉิด
ลาลี
พูลสวัสดิ์

ธวัช
จิรพันธุ์
ประเวช
ต่อศักดิ์
ประไพ

หมาย
เหตุ

แสงสุข
นวลสุวรรณ์
ผิวคล้า
ถาวร
แก้วกล่า

ไม่มา
ไม่มา

ไม่มา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560
วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
************************
ผู้มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 นายชัยชนะ นวลสุวรรณ์
2 นายมงคล
เสาวคนธ์
3 นายทินกร
วงค์กาภู
4 นายศุภณัฐ
สังข์สี
5 นางพัฒนา
วงษ์เมธา
6 นายเกรียงศักดิ์ สุราลัย
7 นางสาวภคนันท์ ทรรศนพิศิษฐ์
8 นายชาญชัย
เพิ่มผล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายกอบต.บางยาง
รองนายกอบต.บางยาง
รองนายกอบต.บางยาง
เลขานุการนายกอบต.บางยาง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
รักษาหัวหน้าสานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชัยชนะ
นวลสุวรรณ์
นายมงคล
เสาวคนธ์
นายทินกร
วงค์กาภู
นายศุภณัฐ
สังข์สี
นางพัฒนา
วงษ์เมธา
นายเกรียงศักดิ์ สุราลัย
-

หมายเหตุ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2560
วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
************************
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อถึงเวลาประธานสภาฯให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาอบต.บางยางทุกท่าน
เข้าร่วมประชุม มีสมาชิกทั้งสิ้น 26 คน ที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 19 คน จึงกล่าวเปิด
ประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
นายบุเรศ ทองเอม
เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประธานสภาฯ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560 ประจาปี 2560 ขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภา
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
---------ไม่มี------------รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
เนื่องจากวันนี้เลขานุการสภาป่วยไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ
สภาฯได้ จึงขอให้ที่ประชุมได้ทาการเลือกสมาชิกสภาเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขานุการสภาชั่วคราวโดยมีผู้รับรองการแต่งตั้งจานวน 2 ท่าน กระผมขอให้
สมาชิกสภาได้เสนอชื่อผู้ที่ทาหน้าที่เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว ครับ
กระผมนายประเวช ผิวคล้า สมาชิกสภาอบต.บางยาง หมู่ที่ 12 ผมขอเสนอ
นายธวัช แสงสุข มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว
ผมขอผู้รับรองในการเสนอรายชื่อเลขานุการสภาชั่วคราวจานวน 2 ท่านครับ
ผมนายสมเกียรติ พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภาอบต.บางยาง หมู่ที่9 ขอรับรองครับ
ผมนายประยงค์ เจริญแก้ว สมาชิกสภาอบต.บางยาง หมู่ที่1 ขอรับรองครับ
มีผู้ใดเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีที่ประชุมมีมติให้นายธวัช แสงสุข
สมาชิกสภาหมู่ที่ 11 ทาหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว
เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์
ครับขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาว่ามี
ข้อผิดพลาด รายงานครั้งที่ผ่านมามีจานวน2 วาระ ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ จานวน
ผู้ที่เข้าร่วม 19 คน ประชุมในครั้งนี้จานวน 23 ท่านพร้อมทั้งผู้บริหารอบต.
ในวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560
มีข้อผิดพลาดหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 3/2560 เมื่อวันที่15 สิงหาคม 2560 ครับ
เห็นชอบ

16

ท่าน

ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

1

ท่าน
ท่าน

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
ผู้อานวยกองช่าง

รองประธานสภาฯ

-2ครับขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาว่ามี
ข้อผิดพลาด รายงานครั้งที่ผ่านมามีจานวน2 วาระว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่จานวน
ผู้ที่เข้าร่วม 19 คน ประชุมในครั้งนี้จานวน 23 ท่านพร้อมทั้งผู้บริหารอบต.
ในวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560
มีข้อผิดพลาดหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ครับ
เห็นชอบ

16

ท่าน

ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

3

ท่าน
ท่าน

เรื่องการเสนอเพื่อพิจารณา
ครับผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1/2560
ขอให้สมาชิกสภาดูรายละเอียดโครงการหน้าที่ 1 ที่แจกให้นะครับของงบประมาณ
โครงการที่1 นะครับ
ขอให้ผู้อานวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการครับ
ครั บ ผมขอชี้ แ จงให้ ท ราบว่ า รายละเอี ย ดของโครงการหมู่ ที่ 1 3 (ก่ อ หนี้ ผู ก พั น )
โครงการก่อ สร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กสายทางบ้านคลองโพธิ์ –บ้านบางเตย
(สายทางที่14) (พื้นที่ดาเนินโครงการหมู่ที่1 3) ตาบลบางยาง อาเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ 420,000.- บาท ครับ
ขอให้ทุกท่านสมาชิกสภาดูรายละเอียดโครงการแผ่นที่ 2 นะครับ มีทั้งหมด
6 โครงการนะครับ
1. โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านบางอีรา บ้านบางรุ่งโรจน์ (สายทางที่ 16) (พื้นที่ดาเนินโครงการ หมู่ที่ 9) ตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ 953,000.- บาท
2.โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านวัด
ตาบลบางยาง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ 173,800.-บาท
3.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ดาเนินการ จานวน 12
จุด ให้กับหมู่ที่ 1,4,6,7,8,9,10,11,12,13 หมู่ละ 1 จุด และในจุดชุมชนและการ
ป้องกันภัยซึ่งจะเพิ่มเติมจุดในเรื่องภาวะเสี่ยงให้กับชุมชน อีก2 จุด คือ หมู่ที่ 2 จุด
ปากทางเข้ า โพธิ์ เ ย็ น และปลายสะพานช่ ว งตั ว ที พื้ น ที่ ห มู่ 5 อย่ า งละ 1 จุ ด
งบประมาณ 732,000.- บาท
4.โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังสายบ้านไร่ – บ้านท่าช้าง (สายทางที่
20) (พื้ น ที่ ด าเนิ น โครงการหมู่ ที่ 8) ต าบลบางยาง อ าเภอบ้ า นสร้ า ง จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี งบประมาณ 207,800.- บาท
5.โครงการซ่ อ มแซมถนนดิ น ผิ ว จราจรลู ก รั ง สายบ้ า นท่ า ช้ า ง –บ้ า นบางไซร์
(สายทางที2่ 3) (พื้นที่ดาเนินโครงการหมู่ที่8,หมู่ที่ 4) ตาบลบางยาง อาเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ 145,700.- บาท

ประธานสภาฯ
ผอ.กองช่าง
ผอ.กองคลัง

ผอ.กองช่าง

ประธานสภาฯ

รองประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

-36.โครงการซ่ อ มแซมถนนดิ น ผิ ว จราจรลู ก รั ง สายบ้ า นหั ว ท่ า ช้ า ง-บ้ า นบางไซร์
(สายทางที่23) (พื้นที่ดาเนินโครงการหมู่ที่ 8,หมู่ที่4) ตาบลบางยาง อาเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ 146,400.- บาท
ขอให้กองช่างชี้แจงโครงการที่เหลืออีก 2 โครงการ
ขอชี้แจงรายละเอียดของโครงการที่ 5และโครงการที่ 6
ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) หมวด5 ข้อ57และข้อ59
มีอยู่ 2 กรณีคือ 1. กรณีก่อหนี้ผูกพัน 2. กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
1.กรณีก่อหนี้ผูกพันจะต้องให้นายกอบต.เป็นผู้อนุมัติโครงการ
2.กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันจะต้องผ่านสภาเป็นผู้อนุมัติโครงการ
ผมขอชี้แจงรายละเอียดของโครงการที่ 5และโครงการที่ 6 มีการขอเปลี่ยนแปลง
แก้ ไ ขโครงการที่ 6 จาก หมู่ ที่ 8,หมู่ ที่ 4 เป็ น หมู่ ที่ 2,หมู่ ที่ 11 คื อ โครงการ
ซ่อมแซมถนนดินผิ ว จราจรลู กรัง สายบ้า นหั ว สะแก-บ้านโพธิ์เย็น (สายทางที่6 )
(พื้นที่ดาเนินโครงการหมู่ที่ 2) ตาบลบางยาง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
งบประมาณ 146,400.- บาท
ครับขอให้สมาชิกดูการกันเงินด้วยนะครับของโครงการลาดับที่ 1-6 ของให้
ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่และผมขอมติที่ประชุมในการลงมติพร้อมกันครั้งเดียว
ทั้งหมดจานวน 6 โครงการ ครับ
ขอชี้แจงให้ทราบว่าโครงการที่มีการตกหล่นขอให้สมาชิกเสนอมายังอบต.บางยาง
เพื่อจะเสนอทางบประมาณปี61 หมู่ที่ มีการชารุดเสียหายของถนนของแต่ละหมู่
จะต้องมีการขอซ่อมแซมถนนปี61พร้อมภาพถ่ายมาประกอบเอกสาร ส่วนเรื่องของ
สมาชิกสภาวิเชียร นั้น ให้ทาหนังสือพร้อมภาพถ่ายความเดือดร้อนที่จะขอโครงการ
ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4 นั้น
ผมขอสรุปว่าสมาชิกสภาท่านใดมีความเดือดร้อนในหมู่บ้านของตนเองให้ทาหนังสือ
มาพร้อมภาพถ่ายส่งให้อบต.ก่อน
ผมขอมติที่ประชุมในของโครงการที่กันเงินไว้จานวน 6 โครงการครับ
เห็นชอบ

17

ท่าน

ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

2

ท่าน
ท่าน

เรื่องอื่นๆ
เรื่องประปาหมู่ที่ 5 ที่ยังไม่ได้รับโอนเข้าของประปาตัวเดิมเพื่อเป็นการโอนมาเป็น
ของอบต.ในการบริหารจัดการระบบประปาต่อไปสมาชิกท่านใดมีปัญหาที่จะซักถาม
หรือไม่เมื่อประปามีปัญหาในการเสียค่าประปาเพิ่มเติมของประปาจะต้องจ้าง
พนักงานเพิ่มเพื่อมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับประปารายรับ-รายจ่ายจะต้องเข้ามา
ส่งให้อบต.ทุกครั้ง

ผอ.กองคลัง

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
สมาชิกสภา
รองนายกอบต.
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

รองนายกอบต.
ประธานสภาฯ
ผอ.กองช่าง
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภา
ประธานสภาฯ
เลขานุการนายก
ผอ.กองคลัง

-4ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการประปา
คือ หมู่บ้านบริหารจัดการเองจะต้องมีรายงานการประชุมพร้อมเอกสารทั้งหมด
ให้อบต. และจะต้องมีการผ่านสภาก่อนที่จะทาข้อบัญญัติประปาหากมีการ
เปลี่ยนแปลงจะต้องมีผ่านสภาทุกครั้งส่วนการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุ
ในการบริหารจัดการระบบประปาได้นั้นจะต้องมีการทาข้อบัญญัติประปาเพื่อจะได้
บริหารจัดการระบบประปาได้ในปีงบประมาณปี2561เพื่อจะได้จัดเก็บค่าประปา
ภายในหมู่บ้านได้และมีหมู่บ้านที่จะเข้ามารับบริการประปาเพิ่มอีก 2 หมู่บ้านคือ
หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 7
สมาชิกท่านใดมีปัญหาที่จะซักถามขอเชิญครับ
ผมนายมนตรี คงบุญ สมาชิกสภาอบต.บางยางหมู่ที่ 5 อยากทราบว่าค่าบริหาร
จัดการประปาในปัจจุบันมีรายรับ-รายจ่ายงบประมาณคงเหลือเท่าไร
จัดการเหลือยอดเงินเท่าไรครับ
ขอชี้แจงรายละเอียดให้ทราบโดยคร่าวๆว่าจานวนเงินที่คงเหลือในการบริหารจัดการ
ประปาหมู่ที่ 5 มียอดเงิน 40,000 .- บาท
สมาชิกท่านใดมีปัญหาที่จะซักถามขอเชิญครับถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพื่อ
เห็นชอบในการรับโอนประปาตัวเดิมให้อบต.เป็นผู้บริหารจัดการครับ
เห็นชอบ

17

ท่าน

ไม่เห็นชอบ
ท่าน
งดออกเสียง 2
ท่าน
ในวันนี้ขอแจ้งให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง จะร่วมโครงการแห่พระ
ทางน้ากับทางวัดอินทารามเป็นประจาทุกปี ในปีนี้จะตรงกับวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม
2560 จึงขอให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโครงการแห่พระทางน้าทุกคนด้วยครับ
ขอให้ส่วนที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดครับ
เรียนท่านประธานผมจะประสานกับส่วนการศึกษาก่อนว่ามีงบประมาณในการ
เบิกจ่ายของปีที่แล้วอย่างไร
รับทราบ
สมาชิกท่านใดมีปัญหาที่จะซักถามขอเชิญครับ
ผมนายมนตรี คงบุญ สมาชิกสภาอบต.บางยาง หมู่ที่ 5 การขอระบายน้าของ
หมู่บ้านหมู่ที่ 3และหมู่ที่ 5 จะต้องดาเนินการอย่างไรบ้างครับ
ผมขอชี้แจงให้ทราบว่าขอให้ทาเป็นหนังสือมาส่งทางอบต.เพื่อจะได้เป็นหลักฐานใน
การขอครับมีใครชี้แจงอะไรเพื่อเติมไหมครับ
ผมขอชี้แจงรายละเอียดที่ได้รับมอบหมายจากนายกเข้าร่วมประชุมที่อาเภอเรื่องการ
ถวายพระบรมศพฯขอให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พร้อมพนักงานเข้าร่วมงานโดย
ให้แต่งกายชุดกากีพร้อมจิตอาสาของอาเภอเวลา 17.00น. ที่วัดกระทุ่มแพ้ว
ดิฉันขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกระเบียบพัสดุกระทรวงมหาดไทยในการเบิก
จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างของอปท.ฯจะต้องมีการเข้าระบบทุกโครงการ

-5ผอ.กองคลัง

ดิฉันขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกระเบียบพัสดุกระทรวงมหาดไทยในการเบิก
จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างของอปท.ฯจะต้องมีการเข้าระบบทุกโครงการฯ
รับทราบ
มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่างอื่น หรือเรื่องอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอปิดการประชุม

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ

ธวัช
แสงสุข
ผู้จดรายงานการประชุม
นายธวัชชัย แสงสุข
เลขานุการสภาอบต.บางยาง ชั่วคราว

ลงชื่อ

บุเรศ ทองเอม
นายบุเรศ ทองเอม
ประธานสภาอบต.บางยาง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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(นายสมเกียรติ พูลสวัสดิ์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง หมู่ที่ 9

(นายเชาวลิต หลงศิริ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง หมู่ที่ 2

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง

ผู้มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายสมเกียรติ พูลสวัสดิ์
2
นายเชาวลิต
หลงศิริ

ผู้มาประชุม
ลาดับ
1
นายธวัช

ชื่อ-สกุล
แสงสุข

ตาแหน่ง
กรรมการตรวจรายงาน
กรรมการตรวจรายงาน

ลายมือชื่อ

ตาแหน่ง
เลขานุการสภา

ลายมือชื่อ

ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 /2560
วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
เริ่มประชุมเวลา 10.00น.
เมื่อกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาพร้อมแล้วที่ประชุมการเลือกประธานและเลขานุการโดย
ประธานจะทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและเลขานุการจาหน้าที่การจดบันทึกรายงานการประชุมมติที่ประชุมเลือก
ประธาน คื อนายสมเกี ย รติ พู ล สวั ส ดิ์ สมาชิก สภาหมู่ที่ 9 มติ ที่ ประชุม เลื อ กเลขา คือ นายเชาวลิ ต หลงศิ ริ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2

ที่ประชุม
ประธาน ฯ

เรื่องพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2560 ประธานสภาฯขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบสาเนาบันทึกการประชุมครั้งที่ผ่านมาว่า
ถูกต้องครบถ้วน มีข้อบกพร่องต้องแก้ไขหรือไม่อย่างไร
ผมได้ตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนไม่มีข้อความใดที่ต้องแก้ไข
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นบ้างหรือไม่มีเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้วกระผมขอมติที่ประชุมในการ
รับรองรายงานการประชุม
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้คงรายงานไว้อย่างเดิม
หากเห็นว่าถูกต้องขอให้คณะกรรมการได้ลงนามในรายงานการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่นๆ

ประธาน ฯ

จะมีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีการเสนอเพิ่มเติม

ประธานฯ

ถ้าไม่มีกระผมขอขอบคุณและปิดประชุม

นายสมเกียรติ
ประธานฯ

ปิดประชุม เวลา 11.45 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายเชาวลิต หลงศิริ)

(ลงชื่อ)
(นายสมเกียรติ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
พูลสวัสดิ์)

