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รายงานการประชมุสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางขนัหมาก 
สมยัสามญั สมยัที? @ ประจาํปี BCDB ครั Eงที? 2 

วนัจนัทรที์?  BD  สิงหาคม  BC62  เวลา  IJ.II  น. 
ณ ห้องประชมุองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางขนัหมาก 

 
ผูม้าประชมุ 
 1. ร.ต.วนัชยั ศรคีาํ  สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   2    ประธานสภาฯ 
   2. นายวฒุ ิ ศรจีาง  สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   1 
 3. นายบุญสง่ เลีIยงชพีชอบ สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   2 
 4. นายจริะวฒัน์ คุม้ครอง สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   N 
 5. นายมนตร ี กิ;งรงัสาด สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   Q 
 6. นางสมคดิ เปิIนวงษ์ สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   Q 
 7. นายกฤษณะ ศรงีามด ี สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   W 
 8. นายวฑิรูย ์ ทองสกุ สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   W 
 9. นางบุญอารยี ์ ไมปอง  สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   \ 
 10. นางสงัเวยีน ปิจจะโร สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   _ 
 11. น.ส.บุญธรรม ยี;ภู่พนัธ ์ สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   ` 
 12. นายสทิธ ิ ทพัเจรญิ สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   ` 
 13. นางกชพรรณ หลอ่ทองคาํ สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   a 
 14. นายสมเกยีรต ิพนัธุช์ื;น สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   cd 
 15. นางสรุนิทร ์ บางผึIง  สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   cd 
 16. นายรุง่ธรรม ชุม่โสด สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   cc 
 17. นางบวัผนั คมัภรีพ์งษ์ สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   cc    
 18. นายอภเิชทร ์ บางผึIง  สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   12 
 19. นายธนู เพชรพรม ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
 
ผูไ้ม่มาประชมุ    
 1. นายสมบตั ิ ออกแมน สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;  1 
 2. นายสมพศิ เที;ยงบุตร สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   N 
 3. นายวนิยั เปิIนวงษ์ สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   _ 
 4. นางสมใจ มขินัหมาก สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี;   c2   รองประธานสภาฯ 
 
ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
 1. นางณฐักานต ์ เขื;อนจนัทกึ นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
 2. นายบุญช ู พกุแพง่ รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
 3. นายชรนิทร ์ โตเสวก รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
 4. น.ส.กาหลง ดวงเป้า เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
 5. นายพรชยั รว่มสมคัร ผูอ้าํนวยการกองชา่ง 
 6. นางศริริกัษ์ เพช็รเจรญิ ผูอ้าํนวยการกองคลงั 
 7. นายประกจิ อ่อนแจง้ หวัหน้าสาํนกัปลดั อบต. 
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 8. นายเจนณรงค ์ทดัศร ี นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการ 
 9. น.ส.พรพมิล  แสนทวสีขุ นกัพฒันาชมุชนชาํนาญการ 
 10. นางกชพรรณ ฤทธริกัษ์ นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร 
 11. น.ส.สภุารตัน์ จติรเกดิ นกัทรพัยากรบุคคลชาํนาญการ 
 12. จ.ส.อ.อนุชา บางผึIง  เจา้พนกังานประปาชาํนาญงาน 
 13. น.ส.จลีาวลัย ์  ตาด ี    เจา้พนกังานธุรการปฏบิตังิาน   
 14 น.ส.ปัทมาภรณ์ ทองกอ้น นกัวชิาการเงนิและบญัชปีฏบิตักิาร 
 cW. นายวชัระ อนิทรสตู นายชา่งโยธาชาํนาญงาน 
 16. นางนิตยา วงษ์หนองแวง เจา้พนกังานพสัดุชาํนาญงาน 
 17. น.ส.อรษิรา เปิ;นวงษ์ ผช.จนท.จดัเกบ็รายได ้
 18. นายไพรวลัย ์ กรแุกว้ พนกังานขบัรถยนต ์
 19. นายอนิวตัติ n คาํแจง้  พนกังานผลตินํIาประปา 
 

ระเบียบวาระการประชมุ 
ระเบยีบวาระที; c  เรื;องที;ประธานแจง้ใหท้ี;ประชมุทราบ 
ระเบยีบวาระที; o   เรื;องรบัรองรายงานการประชมุครั Iงที;แลว้ 
ระเบยีบวาระที; N   เรื;องเพื;อทราบ  
ระเบยีบวาระที; Q   เรื;องเพื;อพจิารณา 
  4.1 เรื;องพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบรา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย 
  ประจาํปี 2563  ( ขั Iนแปรญตัต ิ) 
  4.2 เรื;องพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบรา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย 
  ประจาํปี 2563  ( ขั Iนลงมต ิ) 
                 4.3 เรื;องพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการรบัมอบครภุณัฑ ์
 4.4 เรื;องพจิารณาเรื;องอนุรกัษ์พนัธุไ์ม ้ตามแนวพระราชดาํร ิ 
                            สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
                            สยามบรมราชกุมาร ี
  4.5 เรื;องพจิารณาอนุมตักินัเงนิหมวดรายจา่ยคา่ครภุณัฑท์ี;ดนิ 
  และสิ;งก่อสรา้ง กรณียงัมไิดก่้อหนีIผกูพนั 
  4.6  เรื;องพจิารณาอนุมตัจิา่ยขาดเงนิสะสมเป็นเบีIยยงัชพีผูพ้กิาร 
ระเบยีบวาระที; W   เรื;องอื;น ๆ ( ถา้ม ี) 
 

เริ?มประชมุ  เวลา  IJ.II น. 
 

นายธนู  เพชรพรม - เรยีนทา่นประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางขนัหมาก และสมาชกิสภา 
เลขานุการสภาฯ  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางขนัหมากทุกทา่น  บดันีIสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น 
  ตาํบล  ไดม้าครบองคป์ระชมุแลว้    
 -      ขอเชญิทา่นประธานสภาฯ กลา่วเปิดการประชมุ 
ร.ต.วนัชยั  ศรีคาํ - สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ผูบ้รหิาร  พนกังานสว่นตาํบล และ
ผูเ้ขา้รว่ม 
ประธานสภาฯ ประชมุทุกทา่น  การประชมุในวนันีIเป็นการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบาง 
  ขนัหมากสมยัสามญั  ประจาํปี  2562 สมยัที;  N  ครั Iงที; o มรีะเบยีบวาระการประชมุ  
  ดงันีI 
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 ระเบยีบวาระที; c  เรื;องที;ประธานแจง้ใหท้ี;ประชมุทราบ 
 ระเบยีบวาระที; o   เรื;องรบัรองรายงานการประชมุครั Iงที;แลว้ 
 ระเบยีบวาระที; N   เรื;องเพื;อทราบ  
 ระเบยีบวาระที; Q   เรื;องเพื;อพจิารณา 
     4.1 เรื;องพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบรา่งขอ้บญัญตังิบประมาณ 
     รายจา่ยประจาํปี 2563  ( ขั Iนแปรญตัต ิ) 
     4.2 เรื;องพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบรา่งขอ้บญัญตังิบประมาณ 
     รายจา่ยประจาํปี 2563  ( ขั Iนลงมต ิ) 
                    4.3 เรื;องพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการรบัมอบครภุณัฑ ์
     4.4 เรื;องพจิารณาเรื;องอนุรกัษ์พนัธุไ์ม ้ตามแนวพระราชดาํร ิ
     สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
                                สยามบรมราชกุมาร ี
     4.5 เรื;องพจิารณาอนุมตักินัเงนิหมวดรายจา่ยคา่ครภุณัฑท์ี;ดนิ 
     และสิ;งก่อสรา้ง กรณียงัมไิดก่้อหนีIผกูพนั 
     4.6  เรื;องพจิารณาอนุมตัจิา่ยขาดเงนิสะสมเป็นเบีIยยงัชพีผูพ้กิาร 
   ระเบยีบวาระที; W  เรื;องอื;น ๆ ( ถา้ม ี) 
 

ระเบียบวาระที?  1   เรื?องที?ประธานแจ้งให้ที?ประชมุทราบ 
ร.ต. วนัชยั   ศรีคาํ   - จากปัญหาการประชมุ เมื;อคราวที;แลว้ สมาชกิไมม่าประชมุหลายทา่น จน
เกอืบจะประธานสภาฯ  ไมค่รบองคป์ระชมุ ซึ;งหากไมค่รบองคป์ระชมุ กจ็ะไมส่ามารถประชมุไดต้าม
ระเบยีบ จงึ 
  ขอใหท้า่นสมาชกิทุกคน ที;มหีน้าที; ที;ประชาชนมอบหมายแลว้ ปฏบิตัหิน้าที;นั Iนอยา่ง
เตม็ที;  
  ตามพระราชดาํรสพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาลที; a  
ที?ประชมุ  - รบัทราบ  
 

ระเบียบวาระที?  B เรื?องรบัรองรายงานการประชมุครั Eงที?แล้ว 
ร.ต. วนัชยั   ศรีคาํ   - ขอใหท้า่นสมาชกิสภาฯ อ่านรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบลบาง 
ประธานสภาฯ  ขนัหมาก  สมยัสามญั ประจาํปี oW62 สมยัที; 3 ครั Iงที; 1 เมื;อวนัศุกรท์ี; cW สงิหาคม   
  2562 ที;สง่ใหแ้ลว้ เป็นเวลา 5 นาท ีหากทา่นใดตอ้งการแกไ้ข ในเรื;องใด ขอใหม้มีตทิี; 
  ประชมุ 
 - ขณะนีIครบเวลา 5 นาท ีแลว้ มสีมาชกิทา่นใดขอแกไ้ข หรอืไม ่
 -   หากไมม่ทีา่นใดขอแกไ้ข ขอใหท้ี;ประชมุมมีตริบัรองรายงานการประชมุทา่นใด 
 รบัรอง ขอใหย้กมอืขึIนครบั 
ที?ประชมุ -   มตทิี;ประชมุ         รบัรอง          c\       คน 
                  ไมอ่อกเสยีง       c        คน   
                                                               ไมอ่ยูใ่นที;ประชมุ W       คน 
ร.ต. วนัชยั   ศรีคาํ   - สภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล มมีตริบัรองรายงานการประชมุครั Iงที;แลว้ 
ประธานสภาฯ  
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ระเบียบวาระที? @   เรื?องเพื?อทราบ  
ร.ต. วนัชยั   ศรีคาํ   - ไมม่ ี
ประธานสภาฯ  
ที?ประชมุ - รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที? Z   เรื?องเพื?อพิจารณา 
 Z.[  พิจารณาให้ความเหน็ชอบร่างข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
2563   
 วาระที?  B  ขั Eนแปรญตัติ 
ร.ต.วนัชยั  ศรีคาํ -   ขอใหป้ลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลชีIแจงเกี;ยวกบัระเบยีบกฎหมาย   ขอเชญิครบั 
ประธานสภาฯ 
นายธนู   เพชรพรม - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภา   ทอ้งถิ;น  
ปลดั อบต. พ.ศ. oWQ7 ขอ้  Wc  ในการพจิารณารา่งขอ้บญัญตัใินวาระที; o ใหป้รกึษา  เรยีง 
 ตามลาํดบัขอ้ เฉพาะที;มกีารแปรญตัตหิรอืที;คณะกรรมการแปรญตัตเิทา่นั Iน  เวน้แต่ที; 
 ประชมุสภาทอ้งถิ;นจะไดล้งมตเิป็นอยา่งอื;น  ถา้ที;ประชมุสภาทอ้งถิ;นลงมตเิหน็ดว้ย
กบัคาํ 
 แปรญตัต ิ หรอืเหน็ดว้ยกบัการแกไ้ขในขอ้ใดแลว้ ไมใ่หเ้สนอขอแปรญตัตหิรอืเสนอ
ญตัตขิอ 
 เปลี;ยนแปลงมตนิั Iนอกี 
  ขอ้ W\ ญตัตหิรอืคาํแปรญตัตใิดที;ถงึวาระพจิารณาในที;ประชมุแลว้ ถา้ผูเ้สนอ
หรอื 
 ผูแ้ปรญตัตไิมข่ออภปิรายหรอืไมอ่ยูใ่นที;ประชมุสภาทอ้งถิ;น ใหถ้อืวา่ไดถ้อนญตัตนิั Iน 
ถา้ 
 ผูบ้รหิารทอ้งถิ;นเป็นผูเ้สนอญตัตหิรอืผูแ้ปรญตัตติามวรรคหนึ;ง ผูบ้รหิารทอ้งถิ;นอาจ 
 มอบหมายเป็นหนงัสอืใหร้องผูบ้รหิารทอ้งถิ;น  เลขานุการผูบ้รหิารทอ้งถิ;น ที;ปรกึษา 
 ผูบ้รหิารทอ้งถิ;น เป็นผูอ้ภปิราย ชีIแจง หรอืแถลงแทนกไ็ด ้
ร.ต.วนัชยั  ศรีคาํ -     ทุกทา่นกท็ราบเกี;ยวกบัระเบยีบกฎหมายแลว้ ลาํดบัต่อไปขอเชญิประธาน 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปี oW63 ชีIแจง 
นายมนตรี  กิ?งรงัสาด - เรยีนทา่นประธานสภาฯที;เคารพ กระผม นายมนตร ี กิ;งรงัสาด สมาชกิสภา อบต. หมู่
ที; Q สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี; Q ประธานคณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย ประจาํปี 
2563 ขอ 
  แจง้มตทิี;ประชมุคณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปี  
  2563  ดงันีI  
 -   ตามที;สภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางขนัหมาก ไดก้าํหนดเวลา เสนอคาํ
แปร 
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 ญตัตขิองคณะกรรมการแปรญตัตไิว ้คอืชว่งเวลา d`.Nd – c\.Nd น. ของวนัที; 9,20,21 
 สงิหาคม oW62 เวลา นั Iน ไมม่ผีูข้อเสนอแปรญตัตแิต่อยา่งใด  
   -   เมื;อถงึเวลา da.dd น. ของวนัที; 22 สงิหาคม oW62 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชมุ 
   แลว้มมีต ิใหค้งไวซ้ึ;งรา่งฯ เดมิทุกประการ แลว้เสนอใหส้ภาฯ เพื;อพจิารณาต่อไป 
ร.ต.วนัชยั  ศรีคาํ - ในลาํดบัต่อไปขอใหท้ี;ประชมุลงมต ิวา่ทา่นใดเหน็ชอบใหค้งไวซ้ึ;งรา่งขอ้บญัญตัิ
เดมิ  
ประธานสภาฯ หรอืไม ่ ทา่นใดเหน็ชอบใหค้งไวซ้ึ;งรา่งขอ้บญัญตัเิดมิ ขอใหย้กมอืขึIนครบั 
ที?ประชมุ - มตทิี;ประชมุ        เหน็ชอบ          c\      คน 
               ไมอ่อกเสยีง            c      คน 

            ไมอ่ยูใ่นที;ประชมุ            W      คน 
ร.ต.วนัชยั  ศรีคาํ - ที;ประชุมสภาฯ เหน็ชอบใหค้งไวซ้ึ;งรา่งเดมิของขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย 
ประธานสภาฯ  ประจาํปี oW\N 
 
 

 4.2  เรื?องพิจารณาให้ความเหน็ชอบร่างข้อบญัญติังบประมาณรายจ่าย 
 ประจาํปี BC63  วาระที?  @  ขั Eนลงมติ  
ร.ต.วนัชยั  ศรีคาํ  -  ขอใหป้ลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลชีIแจงเกี;ยวกบัระเบยีบกฎหมาย ขอเชญิครบั 
ประธานสภาฯ 
นายธนู   เพชรพรม -  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภา ทอ้งถิ;น พ.ศ. 
2547   
ปลดั อบต. ขอ้  Wc การพจิารณารา่งขอ้บญัญตัใินวาระที;สาม ไมม่กีารอภปิราย เวน้แต่ที;ประชมุ
สภา 
 ทอ้งถิ;นจะไดล้งมตใิหม้กีารอภปิราย ถา้มเีหตุอนัควร ในการพจิารณาวาระนีI ใหท้ี;
ประชมุ 
 สภาทอ้งถิ;นลงมตวิา่จะใหต้ราเป็นขอ้บญัญตัหิรอืไม ่ 
ร.ต.วนัชยั  ศรีคาํ -  ขอใหท้ี;ประชมุลงมต ิ ทา่นใดเหน็ชอบใหต้รารา่งขอ้บญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย
ประจาํปี  
ประธานสภาฯ oW\N เป็นขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย ประจาํปี oW63 ทา่นใดเหน็ชอบขอใหย้กมอื 
 ครบั 
ที?ประชมุ - มตทิี;ประชมุ        เหน็ชอบ         c\        คน 
              ไมอ่อกเสยีง            c        คน 

           ไมอ่ยูใ่นที;ประชมุ            W       คน 
ร.ต.วนัชยั  ศรีคาํ -  สภาฯ มมีตเิหน็ชอบรา่งขอ้บญัญตั ิงบประมาณรายจา่ยประจาํปี 2563 
ประธานสภาฯ ใหต้ราเป็นขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย ประจาํปี oW\N 
 

                 4.3 เรื?องพิจารณาให้ความเหน็ชอบการรบัมอบครภุณัฑ ์
ร.ต.วนัชยั  ศรีคาํ  -   ขอใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลชีIแจงเกี;ยวกบัการรบัมอบครภุณัฑ ์
ประธานสภาฯ  ใหท้ี;ประชมุทราบ ขอเชญิครบั 
นางณัฐกานต ์เขื?อนจนัทึก – เรยีนประธานสภา และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  
นายก อบต.  c.นายประกจิ  อ่อนแจง้  หวัหน้าสาํนกัปลดั ไดม้คีวามประสงคม์อบเครื;องปริyนเตอร ์
ชนิด 
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   องิคเ์จท พรอ้มตดิตั Iงแทงค ์ยี;หอ้ แคนนอน รุน่ PIXMA IP2770 ใหก้บัสาํนกังานปลดั  
   อบต.บางขนัหมาก เพื;อใชใ้นงานขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  
   o.นางศริริกัษ์  เพช็รเจรญิ ผูอ้าํนวยการกองคลงั ไดม้คีวามประสงคม์อบเครื;องปริyน
เตอร ์ 
   ชนิดมลัตฟัิงกช์นัองิคเ์จท็ พรอ้มตดิตั Iงแทงค ์ยี;หอ้ แคนนอน รุน่ G2000 และ เครื;อง
ปริyน 
   เตอร ์ชนิดมลัตฟัิงกช์นัองิคเ์จท็ พรอ้มตดิตั Iงแทงค ์ยี;หอ้ แคนนอน รุน่ mp287 ใหก้บั
กอง 
   คลงั เพื;อใชใ้นงานขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล จงึตอ้งเรยีนขอความเหน็ชอบจาก
สภาฯ   
   -  ในสว่นระเบยีบที;เกี;ยวขอ้ง ขอใหป้ลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลชีIแจง  
นายธนู   เพชรพรม   - ระเบยีบในการรบัมอบครภุณัฑ ์ที;มภีาระตดิพนันั Iน ไดแ้ก่ระเบยีบ 
ปลดั อบต.  กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ;น  ขอ้ 9 
ใน 
   กรณีที;มผีูอุ้ทศิพสัดุใหเ้ป็นกรรมสทิธิ nแก่หน่วยงานบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ;น หรอืให้
สทิธ ิ
   อนัเกี;ยวกบัพสัดุ หรอืมอบใหเ้ป็นผูด้แูลพสัดุนั Iน ถา้การกระทาํดงักลา่ว มเีงื;อนไข หรอื
ม ี
   ภาระตดิพนั หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ;น จะรบัเอาพสัดุหรอืสทิธนิั Iนๆ ได้
ต่อเมื;อ 
   ไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ;นนั Iน 
 
 
 
 
 
 
ร.ต.วนัชยั  ศรีคาํ   -   ตามที;ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ชีIแจง มสีมาชกิ ทา่นใด ประสงคจ์ะ
อภปิราย  
ประธานสภา ขอเรยีนเชญิครบั 
ร.ต.วนัชยั  ศรีคาํ -   ทุกทา่นกท็ราบรายละเอยีดและระเบยีบกฎหมายแลว้ มสีมาชกิสภาทา่นใดประสงค์
จะ 
ประธานสภาฯ อภปิรายหรอืไมค่รบั 
 -  หากไมม่สีมาชกิทา่นใดอภปิราย จะขอมตจิากที;ประชมุวา่ เหน็ชอบใหอ้งคก์าร
บรหิาร 
 สว่นตาํบล รบัมอบเครื;องปริyนเตอร ์จาํนวน N เครื;อง หรอืไม ่ทา่นใดเหน็ชอบขอให้
ยกมอื 
 ครบั 
ที?ประชมุ - มตทิี;ประชมุ       เหน็ชอบ           c\         คน 
         ไมอ่อกเสยีง         c        คน 
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            ไมอ่ยูใ่นที;ประชมุ            W        คน 
ร.ต.วนัชยั  ศรีคาํ -   ที;ประชุมวา่ เหน็ชอบใหอ้งคก์ารบรหิาร สว่นตาํบล รบัมอบเครื;องปริyนเตอร ์ 
ประธานสภาฯ จาํนวน N เครื;อง 
 
 4.4 เรื?องพิจารณาเรื?องอนุรกัษ์พนัธุไ์ม้ ตามแนวพระราชดาํริ  
                            สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
                            สยามบรมราชกมุารี 
ร.ต. วนัชยั   ศรีคาํ  -  ขอใหค้ณุกชพรรณ  ฤทธริกัษ์ นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร ชีIแจงเรื;องอนุรกัษ์พนัธุ์
ไม ้ 
ประธานสภาฯ ตามแนวพระราชดาํร ิสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ                    
 สยามบรมราชกุมาร ีใหท้ี;ประชมุทราบ 
นางกชพรรณ  ฤทธิรกัษ์  - ชีIแจงเรื;องอนุรกัษ์พนัธุไ์ม ้ ตามแนวพระราชดาํร ิ สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็ 
นกัวชิาการศกึษา  พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีใหท้ี;ประชมุทราบ  และขอใหส้มาชกิเสนอ 
  แนวความคดิ วา่ประสงคจ์ะเสนอพนัธุพ์ชืประเภทใดบา้ง จาํนวน c ประเภท  
  ในสว่นตวั ตาํบลบางขนัหมากเรา จะมตีน้ไมช้นิดหนึ;งที;มอีายยุาวนาน และสามารถใช ้
  ประโยชน์จากทุกสว่นได ้ ตอนนีIอยูท่ี;วดักลาง หมูท่ี; N ตาํบลบางขนัหมาก ทาง
สาํนกังาน 
  วฒันธรรมจงัหวดัลพบุร ี เคยมาสาํรวจ และเสนอเพื;อจดัทาํประวตัมิาแลว้ คอืตน้สมอ
พเิภก 
  - ตน้สมอพเิภก ที;วดักลางเป็นตน้ที;ใหญ่ที;สดุในจงัหวดัลพบุร ีเป็นไมย้นืตน้ ที;
อยูคู่ก่บั 
  วดักลางมานบัรอ้ยกวา่ปี ม ีo ตน้คูก่นั จากคาํบอกเลา่ของชาวบา้นตาํบลบาง
ขนัหมาก ที;ม ี
  อาย ุad กวา่ปี เลา่วา่ตอนเดก็กเ็หน็ตน้สมอพเิภกคูนี่Iตน้ใหญ่มากแลว้ สมยัก่อน
บรเิวณที;ม ี
  ตน้สมอพเิภกขึIนนั Iนเป็นลานที;ใชท้าํกจิกรรมรว่มกนัชองชมุชนมอญ ตน้สมอพเิภก
เป็น 
  ตน้ไมท้ี;มมีาตั Iงแต่สมยัพทุธกาล นิยมปลกูในวดัเพื;อใชป้ระโยชน์เป็นสมนุไพร 
อายวุฒันะ คู ่
  กนักบัตน้โพธิ n ตน้มะขามป้อม เป็นตน้ สมอพเิภกมเีปลอืกตน้สนํีIาตาล มรีอยแตก
ขนาดเลก็  
  หลุดรอ่นงา่ย เปลอืกชั Iนในสเีหลอืง ใบสมอพเิภกเป็นใบเดี;ยว ออกเรยีงเวยีนสลบักนั 
รปูไข ่
  กลบั กวา้งประมาณ cW เซนตเิมตร ยาวประมาณ 20 เซนตเิมตร ปลายใบมนกลม
หรอื 
  แหลม โคนใบสอบแคบ เนืIอใบคอ่นขา้งหนาเป็นมนั มเีสน้ใบ 6-8 คู ่และมกัมตุ่ีม
เลก็ๆอยู ่
  กลางกา้นใบหรอืใกล้ๆ โคนใบ  ดอกสมอพเิภกมสีเีหลอืงอมเขยีว มขีนาดเลก็ออกเป็น
ชอ่ 
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  ตามงา่มใบ ชอ่ดอกยาว 3-15 เซนตเิมตร เป็นดอกยอ่ยไมม่กีา้นดอก ดอกเพศผูจ้ะอยู่
ที; 
  ปลายชอ่ สว่นดอกสมบรูณ์เพศจะอยูท่ี;โคนชอ่ มกีลบีเลีIยง W กลบีเชื;อมตดิกนั มขีน  
  ตอนลา่งเป็นรปูทอ่ยาว 1.5-3 มลิลเิมตร ฐานรองดอกแผอ่อกเป็นรปูถว้ยตืIนๆ กวา้ง 
0.4  
  เซนตเิมตร ยาว 0.1 เซนตเิมตร สว่นปลายแยกเป็นกลบีรปูสามเหลี;ยม ไมม่กีลบีดอก  
  เกสรตวัผูม้ ี10 อนั และกา้นเกสรตวัผูย้าว 3 มลิลเิมตร รงัไขม่ ี1 ชอ่ง โดยทอ่เกสรตวั
เมยี 
  มลีกัษณะเกลีIยง ยาว 4 มลิลเิมตร ผลมลีกัษณะคอ่นขา้งกลมหรอืรปูกลมรอีอก
รวมกนั 
  เป็นพวงโตๆ สเีหลอืงอมเขยีว มสีนัใหเ้หน็รางๆ 5 สนั เปลอืกผลมลีกัษณะแขง็และมี
ขน 
  ละเอยีดขึIนเลก็น้อย เมลด็ มลีกัษณะเรยีวยาวรปูวงร ีกวา้ง 0.5 เซนตเิมตร และยาว 
1.2  
  เซนตเิมตร โดยสมอพเิภกจะออกดอกระหวา่งเดอืนมนีาคมถงึเมษายน และผลจะแก่
จดั 
  ในชว่งเดอืนกนัยายนถงึพฤศจกิายน ผลรบัประทานได ้ผลดบิรสเปรีIยว ใชเ้ป็นยา
ระบาย  
  แกไ้ข ้ผลสกุมรีสฝาด เป็นยาฝาดสมาน บาํรงุธาตุ แกไ้ข ้ทาํใหเ้จรญิอาหาร ใบใช้
รกัษาแผล 
  ตดิเชืIอ เปลอืกตน้ตม้นํIาดื;ม มฤีทธิ nเป็นยาขบัปัสสาวะ 
ร.ต. วนัชยั   ศรีคาํ  -  มทีา่นสมาชกิสภา ฯ ทา่นใด มคีวามเหน็วา่ ควรเป็นตน้ไมอ้ื;น ขอใหนํ้าเสนอครบั  
ประธานสภาฯ -  หากไมม่สีมาชกิทา่นใดอภปิราย หรอืเสนอพนัธุไ์มอ้ื;นจะขอมตจิากที;ประชมุวา่ 
เหน็ชอบ 
 ที;จะเสนอตน้สมอพเิภก เพื;ออนุรกัษ์พนัธุไ์ม ้ตามแนวพระราชดาํรสิมเดจ็พระ
กนิษฐาธริาช 
 เจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกุมาร ีทา่นใด เหน็ชอบขอใหย้ก
มอื 
 ครบั 
ที?ประชมุ - มตทิี;ประชมุ       เหน็ชอบ           c_       คน 
         ไมอ่อกเสยีง         c        คน 

            ไมอ่ยูใ่นที;ประชมุ            Q        คน 
ร.ต.วนัชยั  ศรีคาํ -   ที;ประชุมวา่ เหน็ชอบเสนอตน้สมอพเิภก เพื;ออนุรกัษ์พนัธุไ์ม ้ตามแนว
พระราชดาํร ิ
ประธานสภาฯ สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกุมาร ี
 
  4.5 เรื?องพิจารณาอนุมติักนัเงินหมวดรายจ่ายค่าครภุณัฑที์?ดิน 
  และสิ?งก่อสร้าง กรณียงัมิได้ก่อหนีEผกูพนั 
ร.ต.วนัชยั  ศรีคาํ  -   ขอใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลชีIแจงเกี;ยวกบัการกนัเงนิหมวด
รายจา่ยคา่ 
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ประธานสภาฯ  ครภุณัฑท์ี;ดนิและสิ;งก่อสรา้ง กรณียงัมไิดก่้อหนีIผกูพนั ใหท้ี;ประชมุทราบ ขอเชญิครบั 
นางณัฐกานต ์เขื?อนจนัทึก  - ตามที;สภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางขนัหมาก ไดเ้หน็ชอบรา่ง
ขอ้บญัญตั ิ
นายก อบต.   งบประมาณรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. oW\o และนายอาํเภอเมอืงลพบุร ีได ้
   อนุมตัแิลว้นั Iน เนื;องจากใกลส้ิIนปีงบประมาณ oW\o ในวนัที; Nd กนัยายน oW\o การ 
   ดาํเนินการตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยดงักลา่ว ไมส่ามารถดาํเนินการไดท้นั  
   เนื;องจาก กสทช. ยงัไมไ่ดแ้จง้อนุมตักิารขออนุญาตใหจ้ดัซืIอวทิยสุื;อสาร  จงึเกรงวา่
จะไม ่
   สามารถดาํเนินการจดัซืIอไดท้นั ในปีงบประมาณนีI จงึขออนุมตัจิากสภาเพื;อขอ
กนัเงนิ  
   จาํนวน N โครงการ คอื 
          [.ค่าเครื?องรบั-ส่งวิทย ุชนิดมือถือ ขนาด C วตัต ์ตั Eงจ่ายไว้     gZ,III   บาท 
   เพื;อจา่ยเป็นคา่เครื;องรบั-สง่วทิย ุชนิดมอืถอื ขนาด W วตัต ์จาํนวน _ เครื;อง ราคาชดุ
ละ  
   co,dddบาท ประกอบดว้ย ตวัเครื;อง แท่นชารท์  แบตเตอรรี; c กอ้น เสายาง เหลก็
พบั (  
   ตามราคามาตรฐานครภุณัฑข์องสาํนกังบประมาณเดอืนมกราคม oW\c) 
     B. ค่าเครื?องรบั-ส่งวิทย ุชนิดประจาํที? ขนาด [I วตัต ์ ตั Eงจ่ายไว้    Bg,III   
บาท 
   เพื;อจา่ยเป็นคา่เครื;องรบั-สง่วทิย ุชนิดประจาํที; ขนาด cd วตัต ์จาํนวน c เครื;อง ราคา
ชดุ 
   ละ o`,ddd บาท ประกอบดว้ย ตวัเครื;อง เพาเวอรซ์พัพลาย ไมโครโฟน สายอากาศ 
สาย 
   นําสญัญาณ พรอ้มอุปกรณ์อื;นที;จาํเป็นตอ้งใชใ้นการตดิตั Iง  
     @. ค่าเครื?องรบั-ส่งวิทย ุชนิดติดรถยนต ์ขนาด [I วตัต ์ตั Eงจ่ายไว้   [g,III   
บาท 
   เพื;อจา่ยเป็นคา่เครื;องรบั-สง่วทิย ุชนิดตดิรถยนต ์ขนาด cd วตัต ์จาํนวน c เครื;อง 
ราคา 
   ชดุละ c`,ddd บาท ประกอบดว้ย ตวัเครื;อง ไมโครโฟน เสาอากาศ สายนําสญัญาณ  
   อุปกรณ์ตดิตั Iงครบชดุ หนงัสอืคูม่อื   
 
   - จงึเรยีนมาเพื;อโปรดพจิารณา 
   - ในสว่นระเบยีบที;เกี;ยวขอ้ง ขอใหป้ลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลชีIแจง  
นายธนู   เพชรพรม   - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝาก
เงนิ  
ปลดั อบต.  การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ;น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ้ 
๕๙  
  ในกรณีที;มรีายจา่ยหมวดคา่ครภุณัฑท์ี;ดนิและสิ;งก่อสรา้ง ยงัมไิดก่้อหนีIผกูพนั แต่มี
ความ 
  จาํเป็นจะตอ้งใชจ้า่ยเงนินั Iนต่อไปอกี ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ;นรายงานขออนุมตัิ
กนั 
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  เงนิต่อสภาทอ้งถิ;นไดอ้กีไมเ่กนิระยะเวลาหนึ;งปี 
   หากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ;นยงัมไิดด้าํเนินการก่อหนีIผกูพนัตามเงื;อนไขใน
วรรค 
  หนึ;ง ใหข้ออนุมตัขิยายเวลาเบกิจา่ยเงนิไดไ้มเ่กนิอกีหนึ;งปีต่อสภาทอ้งถิ;น หรอืกรณีมี
ความ 
  จาํเป็นตอ้งแกไ้ขเปลี;ยนแปลงรายการดงักลา่วที;ทาํให ้ ลกัษณะ ปรมิาณ คณุภาพ
เปลี;ยน  
  หรอืเปลี;ยนแปลงสถานที;ก่อสรา้ง ใหข้ออนุมตัเิปลี;ยนแปลงและหรอืขยายเวลาเบกิ
จา่ยเงนิ 
  ไดไ้มเ่กนิอกีหนึ;งปีต่อสภาทอ้งถิ;นแลว้แต่กรณี 
   กรณีเมื;อสิIนสดุระยะเวลาการกนัเงนิและขยายเวลาเบกิจา่ยเงนิแลว้ หากไมไ่ด ้
  ดาํเนินการหรอืมเีงนิเหลอืจา่ยจากเงนิดงักลา่ว ใหเ้งนิจาํนวนนั Iนตกเป็นเงนิสะสม 
ร.ต.วนัชยั  ศรีคาํ -   ทุกทา่นกท็ราบรายละเอยีดและระเบยีบกฎหมายแลว้ มสีมาชกิสภาทา่นใดประสงค์
จะ 
ประธานสภาฯ อภปิรายหรอืไมค่รบั 
  - ถา้ไมม่ผีูใ้ดสอบถามเพิ;มเตมิ ลาํดบัต่อไปในลาํดบัต่อไปขอใหท้ี;ประชมุลงมต ิ
วา่ 
  สมาชกิสภาทา่นใดอนุมตัใิหม้กีารกนัเงนิ เพื;อดาํเนินการตามระเบยีบการจดัซืIอจดั
จา้ง 
  ต่อไป หรอืไม ่ ทา่นใดอนุมตั ิขอใหย้กมอืขึIนครบั 
ที?ประชมุ - มตทิี;ประชมุ        อนุมตั ิ          c_       คน 
         ไมอ่อกเสยีง        c       คน 

            ไมอ่ยูใ่นที;ประชมุ           Q       คน 
 

  4.6  เรื?องพิจารณาอนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเบีEยยงัชีพผูพิ้การ 
ร.ต.วนัชยั  ศรีคาํ  -   ขอใหน้กัพฒันาชมุชนชีIแจงเรื;องการจา่ยขาดเงนิสะสมเป็นเบีIยยงัชพีผู้
พกิาร ใหท้ี; 
ประธานสภาฯ  ประชมุทราบ ขอเชญิครบั 
น.ส.พรพิมล  แสนทวีสขุ  -  เรยีน ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล และสมาชกิสภาองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล 
นกัพฒันาชมุชน  ตามที;กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ;นไดจ้ดัสรรงบประมาณ เป็นเงนิอุดหนุนทั ;วไป  
  โครงการสนบัสนุนการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้ก่ผูพ้กิารหรอืทุพลภาพ 
ประจาํปี 
  งบประมาณ พ.ศ. oWWa เพิ;มเตมิ ตามหนงัสอื ดว่นที;สดุที; มท d`cd.\/วoaQa ลง 
  วนัที; ca กนัยายน oW\c นั Iน  กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ;น ไดโ้อนจดัสรร 
  งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. oW\c เป็นจาํนวนเงนิ Nco,ddd บาท  
  เขา้บญัชอีงคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ;นแลว้ จากจาํนวนที;ตอ้งโอน N\d,ddd บาท ซึ;งตํ;า 
  กวา่จาํนวนที;ตอ้งจา่ย จาํนวน Q`,ddd บาท อกีทั Iงองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ตอ้งนํา
เงนิ 
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  ดงักลา่ว จา่ยคนืจากการที;นําเงนิสะสมไปทดรองจา่ย เบีIยยงัชพีผูพ้กิารในครั Iงก่อน 
จาํนวน  
  _\,ddd บาท รวมแลว้เงนิยงัคงขาดเป็นจาํนวน coQ,`dd บาท  

- เนื;องจากเป็นการโอนงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ oW\c จงึไมส่ามารถ 
ดาํเนินการตั Iงงบประมาณรายจา่ยประจาํปี oW\c  สาํหรบัจา่ยเบีIยความพกิาร
ไดท้นั จาํนวน Q` ราย งบประมาณที;โอนมาจงึตกเป็นเงนิ สะสม ฉะนั Iน เมื;อ
ไมส่ามารถตั Iงงบประมาณไดท้นั และไมส่ามารถยมืเงนิสะสมมาจา่ยเบีIยยงัชพีได ้
เนื;องจากไมไ่ดก้าํหนดไวใ้นขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย ประจาํปี oW\c จงึตอ้งใช้
วธิจีา่ยขาดเงนิสะสม โดยตอ้งขอทาํความตกลงกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั เพื;อใช้
 จา่ยเงนิสะสมไปจา่ยเบีIยความพกิาร ตามที;ไดร้บัจดัสรร ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษา
เงนิ และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ;น พ.ศ. oWQ_ และที;แกไ้ข
เพิ;มเตมิ ขอ้ `a ประกอบคาํสั ;งกระทรวงมหาดไทย ที; c`c/oWQ` ลงวนัที; oa มนีาคม 
oWQ` ปลดักระทรวงมหาดไทยมอบหมายใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัพจิารณาอนุมตัติาม 
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็
รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ;น พ.ศ. oWQ_ ดงักลา่ว 
ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ;น ดว่นที;สดุ ที; มท d`cd.\/วNd\Q ลงวนัที; 
o` กนัยายน oW\c ซึ;งในเบืIองตน้ ตอ้งขออนุมตัจิากสภา เพื;อขอจา่ยขาดเงนิสะสมใน
จาํนวน ที;ยงัคงขาด coQ,ddd บาท และจาํนวนเงนิที;ไดร้บัจดัสรรและตกเป็นเงนิ
สะสมแลว้ จาํนวน Nco,dd บาท รวม QN\,`dd บาท และยื;นขอทาํความตกลงกบัผูว้า่
ราชการจงัหวดัลพบุร ีในลาํดบัต่อไป  

ร.ต.วนัชยั  ศรีคาํ -       มสีมาชกิสภาทา่นใดประสงคจ์ะอภปิรายหรอืไมค่รบั 
ประธานสภาฯ - ถา้ไมม่ผีูใ้ดสอบถามเพิ;มเตมิ ลาํดบัต่อไปในลาํดบัต่อไปขอใหท้ี;ประชมุลงมต ิ
วา่ 
  สมาชกิสภาทา่นใดอนุมตัใิหจ้า่ยขาดเงนิสะสม เพื;อจา่ยเป็นเบีIยความพกิาร เป็น
จาํนวนเงนิ  
  QN\,`dd บาท หรอืไม ่ ทา่นใดอนุมตั ิขอใหย้กมอืขึIนครบั 
ที?ประชมุ - มตทิี;ประชมุ        อนุมตั ิ          c_       คน 
         ไมอ่อกเสยีง       c       คน 

            ไมอ่ยูใ่นที;ประชมุ           Q      คน 
ร.ต.วนัชยั  ศรีคาํ -       ที;ประชุมมมีต ิอนุมตั ิใหจ้า่ยขาดเงนิสะสม เพื;อเป็นเบีIยยงัชพีผูพ้กิาร 
ประธานสภาฯ ตามหนงัสอืสั ;งการที;อา้งถงึ และใหน้กัพฒันาชมุชน เสนอขอทาํความตกลงกบัผูว้า่
ราชการ 
  จงัหวดัลพบุร ีเพื;อดาํเนินการเบกิจา่ยต่อไป 
 

ระเบียบวาระที?  5    เรื?องอื?น ๆ ( ถ้ามี ) 
ร.ต.วนัชยั  ศรีคาํ     -  ในวาระนีI มสีมาชกิสภา หรอืผูบ้รหิารทา่นใดมเีรื;องหารอืต่อที;ประชมุ ขอ
เชญิครบั 
ประธานสภาฯ  
นายสมเกียรติ พนัธุชื์?น - ในกรณีการขาดของเงนิเบีIยยงัชพีผูพ้กิารขาดไป เกดิจากสาเหตุใด ทาํไมถงึ
ขาดไป 
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สมาชกิ อบต. หมูท่ี; cd - เมื;อวนัที; oN สงิหาคม oW\o ไดม้กีารใหก้ารตอ้นรบั รฐัมนตรชีว่ยวา่การ 
  กระทรวงศกึษาธกิาร ที;หมูท่ี; c ปรากฏวา่ มผีูนํ้าทอ้งถิ;น และทา่นสมาชกิ ไมไ่ดเ้ขา้ 
  รว่มหลายทา่น จงึมเีสยีงตาํหนิวา่ ทาํไมผูนํ้าจงึไมม่ารว่มในงานสาํคญั ๆ อยา่งนีI จงึ 
  อยากใหเ้รารว่มกจิกรรมทุกกจิกรรมที;เป็นงานสว่นรวมในโอกาสต่อไป 
  - เอกสารแผนพฒันาทอ้งถิ;น ที;นํามาใหส้มาชกิตรวจสอบนั Iน ปรากฏวา่มี
โครงการ 
  บางรายการซํIา เป็นโครงการที;ดาํเนินการไปแลว้บา้ง จงึใหต้รวจสอบและแกไ้ขให้
ถกูตอ้ง 
น.ส.พรพิมล แสนทวีสขุ - การที;เงนิเบีIยยงัชพีขาดไปเนื;องจากไดร้บัจดัสรรไมค่รบตามที;ขอไป อกีทั Iงชว่ง 
นกัพฒันาชมุชน  ดงักลา่วเป็นชว่งต่อเนื;องกบัการเปลี;ยนแปลงระเบยีบการขึIนทะเบยีนผูส้งูอายใุหม ่
จากที; 
  ตอ้งมาขึIนทะเบยีนชว่งเดอืนพฤศจกิายน เป็นสามารถมาขึIนทะเบยีนไดห้ากมบีตัร 
  ประจาํตวัผูส้งูอาย ุ คอืสามารถขึIนทะเบยีนไดทุ้กเดอืน ทาํใหไ้มส่ามารถกาํหนด
จาํนวน 
  ผูส้งูอาย ุ ที;แน่นอนได ้ จงึเป็นเหตุผลหนึ;งที;ทาํใหก้ารจดัสรรงบประมาณ ไมค่รบตาม
จาํนวน 
  ผูพ้กิารที;มาขึIนทะเบยีนจรงิ 
นายธนู  เพชรพรม  - เอกสารที;เป็นแผนพฒันาทอ้งถิ;นที;แจกจา่ยไป หากมขีอ้ผดิพลาด ทาง
นกัวเิคราะห ์
ปลดั อบต.  จะนําไปปรบัปรงุแกไ้ขใหถ้กูตอ้งต่อไป 
 
นางณัฐกานต ์เขื?อนจนัทึก - ในการรว่มกจิกรรมใหก้ารตอ้นรบัรฐัมนตรชีว่ยวา่การ
กระทรวงศกึษาธกิาร นั Iน ทาง 
นายก อบต.  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ไดแ้จง้เป็นหนงัสอืเรยีนเชญิใหทุ้กทา่นทราบแลว้ มี
หลกัฐานเป็น 
  ลายมอืชื;อการรบัหนงัสอื  
นายบญุส่ง เลีEยงชีพชอบ - ในวนัดงักลา่ว กระผมกไ็ดเ้ขา้รว่มงานดว้ย และพบวา่มสีมาชกิหลายทา่น
ไมไ่ดเ้ขา้ 
สมาชกิ อบต. หมูท่ี; o รว่ม ซึ;งอาจจะมภีารกจิที;จาํเป็นอื;นทาํใหไ้มส่ามารถเขา้รว่มดว้ยได ้ กถ็อืวา่เป็นสทิธิ
ของ 
  ทา่นผูน้ั Iนในการพจิารณา 
  - ในเรื;องการดาํเนินการ โครงการต่าง ๆ ที;จะตอ้งจดัจา้งวศิวกร ออกแบบ และ 
  ดาํเนินการก่อสรา้งภายใน ปี oW\N นั Iน ขอใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ดาํเนินการ
ตามที; 
  รบัปากไว ้ 
นายมนตรี  กิ?งรงัสาด - โครงการปรบัปรงุ ซ่อมแซม สาํนกังาน ที;กาํหนดไวใ้นแผน สามารถดาํเนินการ
ได ้
สมาชกิ อบต.หมูท่ี; Q เลย หรอืตอ้งนําเขา้พจิารณาในสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอกีครั Iง  
นายธนู  เพชรพรม  - ขั Iนตอนการดาํเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถิ;นที;ไดร้บัความเหน็ชอบจาก
สภา และ 
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ปลดั อบต.  ประกาศใชแ้ลว้นั Iน ขั Iนตอนต่อไปคอืนําโครงการที;กาํหนดไว ้ มาพจิารณา สาํรวจ
ขอ้มลู 
  เบืIองตน้ เพื;อกาํหนดขอบเขตงาน ที;จะดาํเนินการจา้งวศิวกรมาออกแบบใหเ้ป็นไป
ตาม 
  ความตอ้งการ เมื;อไดแ้บบ และประมาณการแลว้ ขั Iนตอนต่อไปกจ็ะเป็นการจา่ยขาด
เงนิ 
  สะสมออกมาดาํเนินการ เมื;อไดร้บัอนุมตัจิา่ยขาดเงนิสะสมกส็ามารถดาํเนินการจดัซืIอ
จดั 
  จา้งได ้ซึ;งรบัปากวา่จะดาํเนินการใหท้นัในปีงบประมาณ oW\N  
นายประกิจ อ่อนแจ้ง - ในการประสานงานบางครั Iงผูจ้ดัไมไ่ดป้ระสานงานตามขั Iนตอน ซึ;งผูบ้รหิาร
อาจจะ 
หน.สาํนกัปลดัฯ  ไมท่ราบ เลยทาํใหก้ารดาํเนินการต่อไป รวมทั Iงการประสานงานเชญินั Iนไมท่ั ;วถงึ คง
ตอ้งขอ 
  อภยัไว ้ณ โอกาสนีI 
ร.ต.วนัชยั  ศรีคาํ     -  ในการรว่มกจิกรรมต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป คงตอ้งขอความรว่มมอืจาก
ทุกทา่น  
ประธานสภาฯ  ใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมดว้ย เวน้แต่มภีารกจิจาํเป็นกค็งเป็นราย ๆ ไป  
  -  ถา้ไมม่สีมาชกิทา่นใด มเีรื;องหารอืต่อที;ประชมุ กข็อขอบคณุทุกทา่นที;มารว่ม 
  ประชมุ ขอปิดการประชมุ 
 
  

เลิกประชมุ เวลา    11.30     น. 
 

 
ลงชื;อ.........................................................ผูบ้นัทกึการประชมุ 

(   นายธนู   เพชรพรม  ) 
เลขานุการสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

q ตรวจสอบแลว้  ไมม่กีารแกไ้ขเปลี;ยนแปลง 

q มขีอ้แกไ้ขเปลี;ยนแปลง ดงันีI 
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ลงชื;อ.........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
(     นายบุญสง่  เลีIยงชพีชอบ     ) 

 
ลงชื;อ  ........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ. 

(          นายวฒุ ิ     ศรจีาง          ) 
 

ลงชื;อ  ........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ. 
(          นางสรุนิทร ์  บางผึIง          ) 

 
 

ลงชื;อ  ร..ต........................................ผูร้บัรองรายงานการประชมุ 
(          วนัชยั    ศรคีาํ        ) 

ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 


