รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจาปี พ.ศ. 2563
วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
ผู้มาประชุม
ลําดับ
ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

ที่

หมาย
เหตุ

1

นายบุเรศ

ทองเอม

ประธานสภาอบต.บางยาง

บุเรศ

ทองเอม

2

นายพิเชษฐ์

เฉิดฉาย

รองประธานสภาอบต.บางยาง

พิเชษฐ์

เฉิดฉาย

3

นางภัทรวดี

4

นางบํารุง

สันติวงษ์ สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 1

บํารุง

สันติวงษ์

5

นายประยงค์

เจริญแก้ว สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 1

ประยงค์

เจริญแก้ว

6

นายเชาวลิต

หลงศิริ

สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 2

เชาวลิต

หลงศิริ

7

นายอํานวย

บุญยืน

สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 2

อํานวย

บุญยืน

8

นายประจักร์

พ่วงพงษ์ สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 3

ประจักร์

พ่วงพงษ์

9

นายวิเชียร

เปรมจิตร์ สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 3

วิเชียร

เปรมจิตร์

10

นายชํานาญ

ทวีการ

สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 4

11

นางอํานวย

โพธิ์ผงึ้

สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 4

อํานวย

โพธิ์ผึ้ง

12

นางประคอง

จิตรคล้ํา

สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 5

ประคอง

จิตรคล้ํา

13

นางชวนพิศ

สุริศรี

สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 6

ชวนพิศ

สุริศรี

14

นายสายชล

นวลสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 7

สายชล

นวลสุวรรณ์

15

นายพิษณุรัตน์

ทองดี

สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 7

พิษณุรัตน์

ทองดี

16

นายนิรุจ

โฉมเฉิด

สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 8

นิรุจ

โฉมเฉิด

17

นายสุวรรณ

ลาลี

สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 9

สุวรรณ

ลาลี

18

นายสมเกียรติ

พูลสวัสดิ์

สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 9

สมเกียรติ

พูลสวัสดิ์

19

นายวัลลภ

บุญคง

สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 10

วัลลภ

บุญคง

20

นายสุชิน

สุมาลัย

สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 10

สุชิน

สุมาลัย

21

นายจิรพันธุ์

จิรพันธุ์

นวลสุวรรณ์

22

นายประเวช

ผิวคล้ํา

สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 12

ประเวช

ผิวคล้ํา

23

นายต่อศักดิ์

ถาวร

สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 12

ต่อศักดิ์

ถาวร

ธนะโรจชูเดช เลขานุการสภาอบต.บางยาง

นวลสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 11

ภัทรวดี ธนะโรจชูเดช

ไม่มา(ลาป่วย)

24

นายณรงค์

ถาวร

สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 13

25

นายประไพ

แก้วกล่ํา

สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 13

ไม่มา
ประไพ

แก้วกล่ํา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจาปี พ.ศ. 2563
วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
************************
ผู้มาประชุม
ลําดับ
ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

ที่

หมาย
เหตุ

1

นายชัยชนะ

นวลสุวรรณ์

นายกอบต.บางยาง

ชัยชนะ

นวลสุวรรณ์

2

นายมงคล

เสาวคนธ์

รองนายกอบต.บางยาง

มงคล

เสาวคนธ์

3

นายธวัช

แสงสุข

รองนายกอบต.บางยาง

ธวัช

แสงสุข

4

นายศุภณัฐ

สังข์สี

เลขานุการนายกอบต.บางยาง

ศุภณัฐ

สังข์สี

5

นางภัทรวดี

ธนะโรจชูเดช

ปลัด อบต.บางยาง

ภัทรวดี

ธนะโรจชูเดช

6

นางพัฒนา

วงษ์เมธา

ผู้อํานวยการกองคลัง

พัฒนา

วงษ์เมธา

7

นายชาญชัย

เพิ่มผล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชาญชัย

เพิ่มผล

8

นางสาววิจิตรา พันจุย

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

วิจิตรา

พันจุย

9

นายสิทธิพร

วิมุกตายน

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

ไม่มา

ไปอบรม

10

นายพรเทพ

บัวเย็น

นิติกร ปฏิบัติการ

ไม่มา

ไปอบรม

11

นางสุพิศ

เพชรแสน

จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

สุพิศ

เพชรแสน

12

นายเอกชัย

กัลยานุกูล

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

เอกชัย

กัลยานุกูล

13

นางสาวศิริพร

ฮวดตี๋

ผช.งานกิจการสภาฯ

ศิริพร

ฮวดตี๋

14
15

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจาปี พ.ศ. 2563
วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
************************
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่ อ ถึ ง เวลาประธานสภา ฯ ให้ สั ญ ญาณเรี ย กสมาชิ ก สภา อบต.บางยาง
ทุกท่านเข้าร่วมประชุมมีสมาชิกทั้งสิ้น 24 ท่าน ที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 22 ท่าน
ลา 1 ท่าน ขาดประชุม 1 ท่าน จึงกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป

นายบุเรศ ทองเอม
ประธานสภาฯ

เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจําปี พ.ศ. 2563 ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา ฯ

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้วยตอนนี้มีนิติกร ย้ายมาปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง
เมื่อวัน ที่ 2 มกราคม 2563 ชื่อ นายพรเทพ บัว เย็น มาดํารงตําแหน่ง นิติกร
จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันครับ
รับทราบทั่วกัน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจําปี พ.ศ. 2562 วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตรวจสอบว่า มีส่วนหนึ่งส่วนใดมีข้อความผิดพลาดที่จะต้องแก้ไขหรือไม่ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
พิจ ารณารายงานการประชุม ครั ้ง ที ่ผ ่า นมาอย่า งดีแ ล้ว จึง มีม ติร ับ รอง
รายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

องค์ประชุม
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

22
18
4

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 ได้ให้สภากําหนดสมัย
ประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี
ของแต่ ล ะสมั ย ในปี นั้ น วั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ปี ข องปี ถั ด ไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจําปีของปีถัดไป จึงขอนําเรียนให้ที่ประชุมได้
พิจารณากําหนดดังนี้
1. สมัยสามัญประจําปี มีจํานวนกี่สมัย
2. แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด มีกําหนดกี่วัน
/3.กําหนดวัน.......
-23. กําหนดวันเริ่มสมัยสามัญประจําปี 2563 กําหนดกี่วัน
ขอเชิญพิจารณา สมัยสามัญประจําปีว่าจะกําหนดให้มีกี่สมัย

สมาชิกสภาฯ

เรียน ประธานสภา ผมนายจิรพันธุ์ นวลสุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
ขอเสนอให้มี 4 สมัย ดังนี้
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์
เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เดือนมิถุนายน
เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน - 15 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม
เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม - 15 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เดือนธันวาคม
เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม - 15 ธันวาคม
ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
โดยในแต่ละสมัยมีระยะเวลาจํานวน 15 วัน

ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 ท่าน

สมาชิกสภาฯ

เรียน ประธานสภา ผมนายประเวช ผิวคล้ํา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 รับรอง

สมาชิกสภาฯ

เรียน ประธานสภา ผมนายประไพ แก้วกล่ํา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 รับรอง

ประธานสภาฯ

ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ เรียนเชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี 2563 ครับ

ที่ประชุม

พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนดีแล้ว จึงมีมติเห็นชอบกําหนดจํานวนสมัย
ประชุมสามัญประจําปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง
องค์ประชุม 22
ท่าน
เห็นชอบ
20
ท่าน
ไม่เห็นชอบ
ท่าน
งดออกเสียง
2
ท่าน

ประธานสภาฯ

ลําดับต่อไป เป็นการพิจารณาการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรก
ของปีถัดไป ประจําปี พ.ศ. 2564กําหนดว่าจะเมื่อใด จํานวนระยะเวลา ขอเรียนเชิญ

สมาชิกสภาฯ

เรียน ประธานสภา ผมนายนิรุจ โฉมเฉิด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ผมขอเสนอให้
กําหนดวันเริ่ มต้น คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันเริ่มต้นสมัยสามัญประจําปี
2564 โดยมีระยะเวลา 15 วัน คือเริ่มในวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 ท่าน

สมาชิกสภาฯ

เรียน ประธานสภา ผมนายจิรพันธุ์ นวลสุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 รับรอง

สมาชิกสภาฯ

เรียน ประธานสภา ผมนายสุชิน สุมาลัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 รับรอง
/ประธานสภาฯ.....
-3-

ประธานสภาฯ

ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ เรียนเชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป
ประจําปี พ.ศ. 2564 ครับ

ที่ประชุม

พิจ ารณากันอย่างละเอีย ดถี่ถ้ว นดีแล้ว จึงมีมติเ ห็นชอบกําหนดสมัยประชุม
สามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ประจําปี พ.ศ. 2564ด้วยคะแนนเสียง
องค์ประชุม 22
ท่าน
เห็นชอบ
20
ท่าน
ไม่เห็นชอบ
ท่าน
งดออกเสียง
2
ท่าน
3.2 การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563

นายกฯ

ด้วย ผมได้รับแจ้งจากประธานสภาและสมาชิกสภา ถึงปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในเขตพื้นที่ตําบลบางยาง จึงมีความจําเป็นที่ต้องแก้ไข ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงเป็นเหตุจําเป็นที่ต้องดําเนินการโดย
เร่งด่วน ซึ่งเป็นโครงการบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบกับอยู่ใน
อํานาจหน้ าที่แต่มิได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ จึงได้ใช้วิธีการจ่ายขาดเงินสะสม
โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2558
และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ ในอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม
หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จั ด ทํ า เพื่ อ บํ าบั ด ความเดื อดร้ อ นของประชาชน ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น ไปตามแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และได้มอบหมายให้กองช่างโดย นายเอกชัย กัลยานุกูล
นายช่างโยธา ได้ตรวจสอบความเดือดร้อน และงบประมาณในการแก้ไขปัญหา
โดยได้เสนอ และได้ประมาณการซึ่งมีโครงการ ดังนี้
1. โครงการซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง ปจ.ถ. 42-008 สายบ้านบางยาง หมู่
ที่ 3 ตําบลบางยาง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จํานวนเงิน 25,000.00 บาท
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. โครงการซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง ปจ.ถ. 42-030 สายบ้านท่าช้าง หมู่ที่
8 ตําบลบางยาง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จํานวนเงิน 26,600.00 บาท
(สองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

/3.โครงการซื้อลูกรัง
-43. โครงการซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ. 42-007

สาย

บ้านหัวสะแก หมู่ที่ 2 ตําบลบางยาง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน
เงิน 80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

4. โครงการซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ. 42-017

สาย

บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 10 ตําบลบางยาง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน
เงิน 59,700.00 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
5. โครงการซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ. 42-035

สาย

บ้ า นบางรุ่ งโรจน์ หมู่ ที่ 10 ตํา บลบางยาง อํ าเภอบ้ านสร้า ง จั งหวัด ปราจีน บุ รี
จํานวนเงิน 103,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)
6. โครงการซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ. 42-036

สาย

บ้ า นบางรุ่ งโรจน์ หมู่ ที่ 10 ตํา บลบางยาง อํ าเภอบ้ านสร้า ง จั งหวัด ปราจีน บุ รี
จํานวนเงิน 48,000.00 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
7. โครงการซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ. 42-014

สาย

บ้านคลองโพธิ์ - บ้านบางเตย หมู่ที่ 13 ตําบลบางยาง อําเภอบ้า นสร้าง จังหวัด
ปราจีนบุรี จํานวนเงิน 198,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ. 42-028 สายบ้านไผ่ดํา บ้านบางไซร์ หมู่ที่ 4 ตําบลบางยาง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จํานวนเงิน
485,000.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ. 42-016 สายบ้านบางอีรํา-บ้าน
บางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 9 ตําบลบางยาง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จํานวนเงิน
480,900.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ. 42-012 สายบ้านโพธิ์เย็นบ้านบางแตน หมู่ที่ 11 ตําบลบางยาง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน
เงิน 475,000.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ. 42-013 สายบ้านคลองโพธิ์บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 11 ตําบลบางยาง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน
เงิน 475,000.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ. 42-014 สายบ้านคลองโพธิ์บ้านบางเตย หมู่ที่ 13 ตําบลบางยาง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
จํานวนเงิน 480,800.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
รวม 12 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,937,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสน-สาม
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

/จึงเรียนมา.....
-5จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ ให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางยาง พิ จ ารณา
การจ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการดังกล่าว
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

กองช่าง

ขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา หากเกิดข้อสงสัยให้ซักถามได้ ขอมติที่ประชุม
พิจารณากันอย่างละเอียด ถี่ถ้วนดีแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้โครงการจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 12 โครงการ ด้วยคะแนนเสียง
องค์ประชุม 22
ท่าน
เห็นชอบ
18
ท่าน
ไม่เห็นชอบ
ท่าน
งดออกเสียง
4
ท่าน
3.3 ขอเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.
2563
เรื่องเดิม
ตามข้อบั ญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2563 แผนงานเคหะและชุม ชน งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุน หมวด
ค่า ที่ดิน และสิ่ง ก่อ สร้า ง ประเภทค่า ก่อ สร้า ง-สิ่งสาธารณูปโภค (หน้า 23/28)
จํานวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปจ.ถ.42-023 บ้านท่าช้างบ้านบางไซร์ พื้นที่ดําเนินการ หมู่ที่ 8 ตําบลบางยาง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร) จํานวน 986,000.00 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
2. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สาย ปจ.ถ.42-029 บ้านแหลมวน
หมู่ที่ 1 ตํา บลบางยาง อํา เภอบ้ า นสร้ า ง จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ปริ ม าณงาน งาน
ลู ก รั ง ผิ ว จราจรพร้ อ มบดอั ด กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร สูงเฉลี่ย
1.40 เมตร งานวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จํานวน 24 เมตร จํานวน
979,000.00 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
รวม 2 โครงการ เป็นจํานวน 1,965,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่น-ห้า
พันบาทถ้วน)
ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง ตรวจสอบพบว่ารายละเอียดของ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปจ.ถ.42-023 บ้านท่าช้าง-บ้าน
บางไซร์ พื้นที่ดําเนินการ หมู่ที่ 8 ตําบลบางยาง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
/ตามข้อบัญญัติ.....
-6ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัด
ปราจีนบุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปจ.ถ.42-023 บ้านท่า
ช้าง-บ้านบางไซร์ พื้นที่ดําเนินการ หมู่ที่ 8 ตําบลบางยาง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัด
ปราจีนบุรี ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
400 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร) จํานวน 986,000.00 บาท
(เก้าแสนแปด
หมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่ตรงกับแบบรูปและประมาณการ
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก สาย ปจ.ถ.42-023 บ้านท่าช้าง- บ้านบางไซร์ พื้นที่
ดําเนินการ หมู่ที่ 8 ตําบลบางยาง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ปริม าณงาน ผิว
จราจรคอนกรีต เสริม เหล็ก ผิว จราจรกว้า ง 4.00 เมตร
ยาว 400 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร) จํานวน 986,000.00 บาท (เก้าแสนแปดหมื่น-หกพันบาทถ้วน)
ข้อพิจารณา
กองช่า ง องค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลบางยาง พิจ ารณาแล้ว เห็นควรดําเนิน การ
เ ป ลี ่ย น แ ป ล ง รายละเอี ย ดโครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
สาย ปจ.ถ.42-023 บ้านท่าช้าง - บ้านบางไซร์ หมู่ที่ 8 ตําบลบางยาง
อําเภอ
บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ให้ถูกต้องตามแบบรูปและประมาณการต่อไป
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา หากเกิดข้อสงสัยให้ซักถามได้ ขอมติที่ประชุม
พิ จ ารณากั น อย่ า งละเอี ย ด ถี่ ถ้ ว นดี แ ล้ ว จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ เ ปลี่ ย นแปลง
ข้อความในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง
องค์ประชุม 22
ท่าน
เห็นชอบ
20
ท่าน
ไม่เห็นชอบ
ท่าน
งดออกเสียง
2
ท่าน

3.4 ขอเปลี่ยนแปลง หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน (รายการ
ลาโพงเคลื่อนที่ จานวน 2 ชุด) ไปเป็นประเภท ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
เลขนุการสภา

เรื่องเดิม
ตามข้อบัญญัติตําบลบางยาง เรื่อ งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง อําเภอบ้านสร้าง
จังหวัด
ปราจีนบุรี หน้า 8/28 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

/รายการจัดซื้อ....
-7รายการจัดซื้อลําโพลงเคลื่ อนที่พร้อมไมค์โครโฟน จํานวน 2 ชุด งบประมาณตั้งไว้
13,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 1/2563 อนุมัติ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สํานักงาน โครงการ/รายการ
1.4 จัดซื้ อลําโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์โครโฟน จํานวน 2 ชุด งบประมาณอนุมัติ
13,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 13,000.- บาท จํานวนเงินที่โอน (+) 5,000.บาท งบประมาณหลังโอน 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ข้อเท็จจริง
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง ตรวจสอบพบว่าหมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่ า ยครุ ภั ณ ฑ์ สํ า นั ก งาน (รายการจั ด ซื้ อ ลํ า โพงเคลื่ อ นที่ พ ร้ อ ม
ไมค์ โ ครโฟน จํ านวน 2 ชุด ) ไปเป็ น ประเภทรายจ่า ยครุภั ณฑ์ไ ฟฟ้ าและวิท ยุ
(รายการจัดซื้อลําโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์โครโฟน จํานวน 2 ชุด) งบประมาณตั้งไว้
18,000.00.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ข้อพิจารณา
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง พิจารณาแล้วเห็นควรดําเนินการ
ขอเปลี่ยนแปลงหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน (รายการจัดซื้อลําโพง
เคลื่อนที่พร้อมไมค์โครโฟน จํานวน 2 ชุด) ไปเป็นประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ ให้ถูกต้องตามหมวดครุภัณฑ์และประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์นั้น
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
4.1 แจ้งจัดงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2563 ณ วัดอินทราราม

นักวิเคราะห์

ด้วยทางจังหวัดปราจีนบุรี ได้กําหนดการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในส่ ว น
ภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งไปดําเนินการส่งมอบพระฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯพระบรมราชิ นี ให้ แ ก่
ประชาชนในเขตตําบลของตนเอง
เพื่ อ ให้ ก ารส่ ง มอบพระบรมฉายาลั ก ษณ์ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนเป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อยและสมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง จึงขอเชิญท่านผู้นํา
ชุมชน ในทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมและ เข้าร่วมรับพระบรมฉายาลักษณ์
ดังกล่าวข้างตน โดย ขอเชิญประชุมซักซ้อมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
9.00 น. เป็นต้นไปและเข้ารับพระบรมฉายาลักษณ์จริง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2563 เวลา 9.00 น. สถานที่จัดพิธีรับมอบ ณ วัดอินทราราม หมู่ที่ 5 ตําบลบางยาง
การแต่งกายวันรับพระบรมฉายาลักษณ์จริงจะแจ้งให้ทราบวันที่ซักซ้อม
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กองคลัง

ประธานสภาฯ

4.2 ขอเชิ ญ เข้ า ร่ ว มโครงการฝึ ก อบรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่ง ปลูกสร้า ง พ.ศ. ๒๕๖๒ สาหรั บผู้นาชุมชน
ต าบลบางยาง อ าเภอบ้ า นสร้ า ง จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง ได้จัดทําโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ สําหรับ
ผู้นําชุมชน ตําบลบางยาง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ความรู้ แก่ผู้นําชุมชนและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
ณ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนใน
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และเข้าใจขั้นตอนและ
วิธีการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางยาง พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เป็ น โครงการที่
มี ป ระโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางยาง และ
เป็ น ประโยชน์ ต่อ ผู้ เ ข้าร่ ว มการฝึ กอบรม จึ งขอเรี ยนเชิ ญท่า นเข้า ร่ว มโครงการ
ฝึกอบรมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
มี ท่ า นใดมี เ รื่ อ งอื่ น ๆ เรี ย นเชิ ญ ครั บ ถ้ าไม่ มี แล้ ว ผม นายบุ เ รศ ทองเอม
ประธานสภาฯ ขอขอบคุ ณ ท่ า นสมาชิ ก ทุ ก ท่ า น ฝ่ า ยบริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่
ที่เข้าร่วมประชุม ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา................11.30 น................

(ลงชื่อ)

ถอดเทป/พิมพ์รายงานการประชุม
(นางสาวศิริพร ฮวดตี๋)

(ลงชื่อ)

ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายชาญชัย เพิ่มผล)

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาฯ
(นางภัทรวดี ธนะโรจชูเดช)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่............เดือน............................
พ.ศ............. รับรองถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมเกียรติ พูลสวัสดิ์)
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสายชล นวลสุวรรณ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเชาวลิต หลงศิริ)

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง มีมติรับรองรายงานการประชุมมีความถูกต้อง เมื่อวันที่.............เดือน.....................
พ.ศ.................
(ลงชื่อ)
(นายบุเรศ ทองเอม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง

