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รายงานการประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลบางขันหมาก
สมัยสามัญ สมัยที? @ ประจําปี BCDE ครังF ที? E
วันจันทร์ที? EB พฤศจิ กายน BC61 เวลา MN.MM น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารส่วนตําบลบางขันหมาก
ผูม้ าประชุม
1. ร.ต.วันชัย ศรีคาํ
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี 2 ประธานสภาฯ
2. นายวุฒ ิ
ศรีสายพยอม
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี 1
3. นายสมบัติ ออกแมน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี 1
4. นายบุญส่ง เลียK งชีพชอบสมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี 2
5. นายจิระวัฒน์ คุม้ ครอง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี P
6. นายสมพิศ เทีย; งบุตร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี P
7. นายมนตรี กิง; รังสาด สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี T
8. นางสมคิด เปิK นวงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี T
9. นายกฤษณะ ศรีงามดี สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี Z
10. นายวิฑรู ย์ ทองสุก
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี Z
11. นางบุญอารีย์ ไมปอง
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี ^
12. นายวินยั
เปิK นวงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี _
13. นายสิทธิ
ทัพเจริญ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี `
14. นางกชพรรณ หล่อทองคํา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี a
15. นายสมเกียรติ พันธุช์ น;ื
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี cd
16. นายรุง่ ธรรม ชุม่ โสด
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี cc
17. นายธนู
เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ผูไ้ ม่มาประชุม
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสังเวียน
น.ส.บุญธรรม
นางสุรนิ ทร์
นางบัวผัน
นายอภิเชทร์
นางสมใจ

ปิ จจะโร
ยีภ; ่พู นั ธ์
บางผึงK
คัมภีรพ์ งษ์
บางผึงK
มิขนั หมาก

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นางณัฐกานต์ เขือ; นจันทึก
2. นายบุญชู พุกแพ่ง
3. นายชรินทร์ โตเสวก
4. น.ส.กาหลง ดวงเป้ า
5. นายพรชัย ร่วมสมัคร
6. นางศิรริ กั ษ์ เพ็ชรเจริญ
7. นายประกิจ อ่อนแจ้ง

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี _
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี `
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี cd
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี cc
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี 12
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ;ี c2 รองประธานสภาฯ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
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8. นายเจนณรงค์ ทัดศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
9. น.ส.พรพิมล แสนทวีสขุ นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
10. นางกชพรรณ ฤทธิรกั ษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
11. น.ส.สุภารัตน์ จิตรเกิด นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
12. จ.ส.อ.อนุชา บางผึงK
เจ้าพนักงานประปาชํานาญงาน
13. จ.อ.ยุทธศักดิ m สวัสดิตระกู
m ล เจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน
14 น.ส.ปั ทมาภรณ์ ทองก้อน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั กิ าร
cZ. นายวัชระ
อินทรสูต นายช่างโยธาชํานาญงาน
16. นางนิตยา วงษ์หนองแวง เจ้าพนักงานพัสดุชาํ นาญงาน
c_. นางจีลาวัลย์ ตาดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
18. น.ส.อริษรา เปิ; นวงษ์ ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
19. นายไพรวัลย์ กรุแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
20. นายอนิวตั ติ m คําแจ้ง
พนักงานผลิตนํKาประปา
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที; c เรือ; งทีป; ระธานแจ้งให้ทป;ี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที; o เรือ; งรับรองรายงานการประชุมครังK ทีแ; ล้ว
ระเบียบวาระที; P เรือ; งเพือ; ทราบ
3.1 เรือ; งพิจารณาประเมินและติดตามผลการปฏิบตั ติ ามแผนพัฒนาท้องถิน;
ระเบียบวาระที; T เรือ; งเพือ; พิจารณา
ระเบียบวาระที; Z เรือ; งอื;น ๆ ( ถ้ามี )
เริ? มประชุม เวลา MN.MM น.
นายธนู เพชรพรม
เลขานุการสภาฯ
บริหาร
องค์การ
สภาฯ
สมัยที;

ระเบียบ
เพิม; เติม

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมากทุกท่าน บัดนีKสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขออ่านประกาศทีเ; รียกประชุมสภาองค์การ
ส่วนตําบลบางขันหมาก ดังนีK
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมากเรือ; ง เรียกประชุมสภา
บริหารส่วนตําบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที; T ประจําปี oZ^c ตามทีส; ภา
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ได้มมี ติเห็นชอบกําหนดช่วงเวลาการประชุม
สมัยสามัญ ประจําปี oZ^c และการกําหนดช่วงเวลาการประชุมสภาฯสมัยสามัญ
c ประจําปี oZ^c ในการประชุมเมือ; วันพุธที; cZ กุมภาพันธ์ oZ^c นันK
อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ZT แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล และองค์การ
บริหารส่วนตําบลพ.ศ. 2537 ( แก้ไขเพิม; เติมถึง ฉบับที; ^ พ.ศ. oZZo) และ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน; พ.ศ.oZT_ ( แก้ไข
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สมัย

เชิญ
ดังกล่าว
ให้

ร.ต.วันชัย ศรีคาํ
ผูเ้ ข้าร่วม
ประธานสภาฯ

ท้องถิน;

ระเบียบวาระที? 1
ร.ต. วันชัย ศรีคาํ
ประธานสภาฯ
คน
ยินดี
นางจีลาวัลย์ ตาดี
จพง.ธุรการปฏิบตั งิ าน
ร.ต. วันชัย ศรีคาํ

ถึง ฉบับที; o พ.ศ. oZZT ) หมวด 2 ข้อ 21 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
บางขันหมาก จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก สมัยสามัญ
ที; T ประจําปี oZ^c ครังK ที; c ระหว่างวันที; c ถึงวันที; cZ พฤศจิกายน oZ^c มี
กําหนด cZ วัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมากและขอ
ประชาชนในเขตพืนK ทีต; าํ บลบางขันหมากทีส; นใจเข้าร่วมรับฟั งการประชุมสภาฯ
ได้ โดยแจ้งความจํานงได้ทฝ;ี ่ ายเลขานุการสภาฯ ได้ตงั K แต่บดั นีKเป็ นต้นไป จึงประกาศ
ทราบโดยทัวกั
; นประกาศ ณ วันที; c สิงหาคม พ.ศ. oZ^c ร.ต.วันชัย ศรีคาํ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก
ขอเชิญท่านประธานสภาฯ กล่าวเปิ ดการประชุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ผูบ้ ริหาร พนักงานส่วนตําบล และ
ประชุมทุกท่าน การประชุมในวันนีKเป็ นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ขันหมากสมัยสามัญ ประจําปี 2561 สมัยที; T ครังK ที; c มีระเบียบวาระการประชุม
ดังนีK
ระเบียบวาระที; c เรือ; งทีป; ระธานแจ้งให้ทป;ี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที; o เรือ; งรับรองรายงานการประชุมครังK ทีแ; ล้ว
ระเบียบวาระที; P เรือ; งเพือ; ทราบ
3.1 เรือ; งการขึนK ทะเบียนผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร
3.2 เรือ; งรายงานผลการดําเนินงาน
3.3
เรือ; งพิจารณาประเมินและติดตามผลการปฏิบตั ติ ามแผนพัฒนา
ระเบียบวาระที; T เรือ; งเพือ; พิจารณา
4.1 เรือ; งพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบครุภณ
ั ฑ์
ระเบียบวาระที; Z เรือ; งอื;น ๆ ( ถ้ามี )
เรื?องที?ประธานแจ้งให้ที?ประชุมทราบ
ขอแนะนําเจ้าพนักงานธุรการ ย้ายมารับตําแหน่งใหม่ เมือ; วันที; c พฤศจิกายน
oZ^c ทีผ; า่ นมา จึงขอแนะนําให้ผบู้ ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุก
ได้รจู้ กั เพือ; การประสานงานในโอกาสต่อไป ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบล ก็
ต้อนรับมาทํางานทีน; ;ี โอกาสต่อไปขอเชิญแนะนําตัวต่อสภาฯ ครับ
แนะนําตัวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
-

เนื;องจากใกล้ครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว ขอให้ทา่ นสมาชิกสภาทุกท่าน
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ประธานสภาฯ
ๆ ให้
ที?ประชุม
ระเบียบวาระที? B
ร.ต. วันชัย ศรีคาํ
ตําบลบาง
ประธานสภาฯ

ที?ประชุม
ร.ต. วันชัย ศรีคาํ
ประธานสภาฯ

ได้ปฏิบตั ติ นให้เป็ นผูน้ ําชุมชน การวางตัว การร่วมงานของชุมชน และคุณสมบัตติ ่าง
ครบถ้วน ทังK นีKเพือ; เป็ นการเตรียมความพร้อมทีจ; ะเข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีอ; กี ครังK
รับทราบ
เรื?องรับรองรายงานการประชุมครังF ที?แล้ว
- ขอให้ทา่ นสมาชิกสภาฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ขันหมาก สมัยวิสามัญ ประจําปี oZ61 สมัยที; PครังK ที; o เมือ; วันพฤหัสบดีท;ี Pd
สิงหาคม 2561 ทีส; ง่ ให้แล้ว เป็ นเวลา 5 นาที หากท่านใดต้องการแก้ไข ในเรือ; งใด
ขอให้มมี ติทป;ี ระชุม
ขณะนีKครบเวลา 5 นาที แล้ว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข หรือไม่
หากไม่มที า่ นใดขอแก้ไข ขอให้ทป;ี ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมท่านใด
รับรอง ขอให้ยกมือขึนK ครับ
มติทป;ี ระชุม
รับรอง
c`
คน
ไม่ออกเสียง c
คน
ไม่มาประชุม P
คน
- สภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีมติรบั รองรายงานการประชุมครังK ทีแ; ล้ว

ระเบียบวาระที? \

เรื?องเพื?อทราบ
3.1 เรื?องการขึนF ทะเบียนผูส้ งู อายุ และผูพ้ ิ การ ประจําปี งบประมาณ BCDB
ร.ต. วันชัย ศรีคาํ
ขอให้นกั พัฒนาชุมชน รายงานการขึนK ทะเบียนผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารให้ทป;ี ระชุม
ประธานสภาฯ
ทราบ
น.ส.พรพิ มล แสนทวีสขุ รายงานการขึนK ทะเบียนผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ าร ประจําปี งบประมาณ oZ^o เพือ;
นักพัฒนาชุมชนฯ
ขอรับเงินเบียK ยังชีพ ในปี งบประมาณ oZ^P ตังK แต่ เดือนตุลาคม oZ^o ซึง; ได้เปิ ดให้มี
การขึนK ทะเบียน ตังK แต่วนั ที; c ตุลาคม oZ^c จนถึงวันที; Pd พฤศจิกายน oZ^c ซึง;
ขณะนีK ผูส้ งู อายุยงั มายืน; คําร้องเพือ; ขอรับเงินเบียK ยังชีพครบถ้วนตามจํานวนทีส; าํ รวจ
ไว้ จึง
ขอให้ทา่ นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ทุกท่านช่วยดําเนินการเร่งรัดให้มา
ขึนK
ทะเบียน ตามรายชือ; ทีใ; ห้ไว้ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ส่วนการขึนK ทะเบียนผูส้ งู อายุ ในปี oZ^o เพือ; ขอรับเบียK ยังชีพ ในปี งบประมาณ
oZ^T จะเริม; รับคําร้องขึนK ทะเบียนตังK แต่วนั ที; c มกราคม oZ^o – Pd พฤศจิกายน
oZ^o ซึง; จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทัวกั
; นอีกครังK หากท่านสมาชิกทราบว่า มีผู้
ย้ายถิน; ทีอ; ยู่ มาอยูต่ าํ บลบางขันหมาก ให้แจ้งให้มาขึนK ทะเบียนไว้ดว้ ย เพือ; ป้ องกัน
การเสียสิทธิ m
ที?ประชุม
รับทราบ
3.2 เรื?องรายงานผลการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่วนตําบล
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ร.ต. วันชัย ศรีคาํ
บริหาร
ประธานสภาฯ
นายธนู เพชรพรม
ปลัด อบต.
ที?ประชุม
องค์การ
ร.ต. วันชัย ศรีคาํ
ผล
ประธานสภาฯ

-

ขอให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รายงานผลการดําเนินงานขององค์การ

ส่วนตําบล ให้ทป;ี ระชุมทราบ
รายงานผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในปี งบประมาณ oZ^c
ให้ทป;ี ระชุมทราบ
รับทราบ
\.\ เรื?องพิ จารณาประเมิ นและติ ดตามผลการปฏิ บตั ิ ตามแผนพัฒนาของ
บริ หารส่วนตําบล ประจําปี BCDM - 2563
ขอให้เจ้าหน้าทีว; เิ คราะห์นโยบายและแผนรายงานผลการประเมินและติดตาม

การปฏิบตั ติ ามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล ประจําปี oZ^d - 2563ให้
สมาชิกสภา และผูบ้ ริหารทราบ
นายเจนณรงค์ ทัดศรี - รายงานผลการประเมินและติดตามผลการปฏิบตั ติ ามแผนพัฒนา
จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ประจําปี oZ60-2563 ให้สมาชิกสภา และผูบ้ ริหาร
ทราบ
ที?ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที? @

เรื?องเพื?อพิ จารณา
4.1 เรื?องพิ จารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบครุภณ
ั ฑ์
ร.ต. วันชัย ศรีคาํ
ขอให้ผบู้ ริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมากชีแK จง การรับมอบ
ครุภณ
ั ฑ์ ปรธานสภาฯ ให้ทป;ี ระชุมทราบ
นางณัฐกานต์ เขื?อนจันทึก นายพรชัย ร่วมสมัคร ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง ได้มคี วามประสงค์มอบ
เครือ; งปรินy เตอร์
นายก อบต.
ชนิดอิงค์เจท ยีห; อ้ เอฟสัน รุน่ L1300 ให้กบั กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ขันหมาก เพือ; ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตําบล จึงต้องเรียนขอความเห็นชอบ
จาก
สภาฯ ในส่วนระเบียบกฎหมาย ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ชีแK จง
นายธนู เพชรพรม
ระเบียบในการรับมอบครุภณ
ั ฑ์ ทีม; ภี าระติดพันนันK ได้แก่ระเบียบ
ปลัด อบต.
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน; ข้อ 9
ใน
กรณีทม;ี ผี อู้ ุทศิ พัสดุให้เป็ นกรรมสิทธิแก่
m หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน; หรือให้
สิทธิ
อันเกีย; วกับพัสดุ หรือมอบให้เป็ นผูด้ แู ลพัสดุนนั K ถ้าการกระทําดังกล่าว มีเงือ; นไข หรือ
มี
ภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน; จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินนั K ๆ ได้
ต่อเมือ;
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ร.ต.วันชัย ศรีคาํ
ประสงค์จะ
ประธานสภาฯ
ร.ต.วันชัย ศรีคาํ
บริหาร
ประธานสภาฯ
หรือไม่
ที?ประชุม
ร.ต. วันชัย ศรีคาํ
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที? C
ร.ต.วันชัย ศรีคาํ
ครับ
ประธานสภาฯ
นายสิ ทธิ ทัพเจริ ญ
หากจะใช้
สมาชิก อบต. หมูท่ ;ี `
ร.ต.วันชัย ศรีคาํ
ประชุม
ประธานสภาฯ
เลิ กประชุม

ได้รบั ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน; นันK
ตามทีน; ายกองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดชีแK จง มีสมาชิก ท่านใด
อภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
- หากไม่มสี มาชิกท่านใดอภิปราย จะขอมติจากทีป; ระชุมว่า เห็นชอบให้องค์การ
ส่วนตําบล รับมอบเครือ; งปรินy เตอร์ จํานวน c เครือ; ง จากนายพรชัย ร่วมสมัคร
ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือครับ
มีมติ เห็นชอบ
c`
คน
ไม่ออกเสียง
c
คน
ไม่อยูใ่ นทีป; ระชุม
P
คน
ทีป; ระชุมมีมติเห็นชอบ รับมอบเครือ; งปรินy เตอร์ ชนิดอิงค์เจท ยีห; อ้ เอฟสัน
รุน่ L1300
เรื?องอื?น ๆ ( ถ้ามี )
ในวาระนีK มีสมาชิกสภา หรือผูบ้ ริหารท่านใดมีเรือ; งหารือต่อทีป; ระชุม ขอเชิญ
-

ในกรณีทอ;ี งค์การบริหารส่วนตําบล

มีปัญหาในเรือ; งแบบการก่อสร้าง

แบบมาตรฐาน ก็จะเป็ นปั ญหาว่างบประมาณทีต; งั K ไว้เพือ; การนันK จะไม่เพียงพอ อัน
เนื;องมาจากรายละเอียดทีต; อ้ งเพิม; ขึนK จากการใช้แบบมาตรฐาน ก็ควรทีจ; ะเตรียมการ
ออกแบบไว้ลว่ งหน้าเพือ; สามารถกําหนดงบประมาณให้เพียงพอ
ถ้าไม่มสี มาชิกท่านใด มีเรือ; งหารือต่อทีป; ระชุม ขอขอบคุณทุกท่านทีม; าร่วม
ขอปิ ดการประชุม
เวลา 12.30 น.
ลงชือ; .........................................................ผูบ้ นั ทึกการประชุม
( นายธนู เพชรพรม )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

q ตรวจสอบแล้ว ไม่มกี ารแก้ไขเปลีย; นแปลง
q มีขอ้ แก้ไขเปลีย; นแปลง ดังนีK
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1..............................................................................................................................................................
.........
2..............................................................................................................................................................
.........
3..............................................................................................................................................................
.........
4..............................................................................................................................................................
.........
5..............................................................................................................................................................
..........
ลงชือ; .........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
( นายบุญส่ง เลียK งชีพชอบ )
ลงชือ; ........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม.
(
นายวุฒ ิ ศรีจาง
)
ลงชือ; ........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม.
(
นางสุรนิ ทร์ บางผึงK
)
ลงชือ; ร..ต........................................ผูร้ บั รองรายงานการประชุม
(
วันชัย ศรีคาํ
)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

