สำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕60
ครั้งที่ 2 /๒๕60
วันที่ 23 สิงหำคม พ.ศ.๒๕60 เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ
.............................
ผู้เข้ำประชุม
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

นำยอภิวัฒน์
นำงวันเพ็ญ
นำยวุฒิ
นำยชำญยุทธ
นำยทรงศักดิ์
นำยวสันต์
นำงสำวสุจิต
นำยนำชัย
นำยสมควร
นำยบุญลือ
นำยชลอ
นำยวิมล
นำยประสำท
นำยอดิเทพ
นำยสิทธิชัย
นำยสุจินต์
นำยวิทยำ
นำยจำเป็น
นำยจำลอง
นำงดำรณี
นำยวิศิษฏ์

ชื่อ - สกุล
สุขสำรำญ
สวนคง
พึ่งสังวรณ์
ศรีสุวรรณ
พร้อมพิมพ์
ฮวดหอม
ประทีปทอง
ใจวิวัฒน์พงศ์
บุญมีรอด
เรือนเพ็ชร
แก้ววิชิต
นิ่มอนงค์
ทวีสิงห์
รัตนโชติชัยฤทธิ์
เปลี่ยนศำสตร์
พงษ์เพียร
คชำชัย
แสงสว่ำง
หนูทำ
วงษ์จันทร์
จันทร์ฉำย

ตำแหน่ง
ประธำนสภำ อบต.
รองประธำนสภำ อบต.
ส.อบต. ม.๑
ส.อบต. ม.๑
ส.อบต. ม.๓
ส.อบต. ม.๓
ส.อบต. ม.๔
ส.อบต. ม.๔
ส.อบต. ม.๕
ส.อบต. ม.๖
ส.อบต. ม.๖
ส.อบต. ม.๘
ส.อบต. ม.๘
ส.อบต. ม.๙
ส.อบต. ม.๙
ส.อบต. ม.๑๐
ส.อบต. ม.๑๐
ส.อบต. ม.๑1
ส.อบต. ม.๑๒
ส.อบต. ม.๑๒
เลขำนุกำรสภำฯ

อภิวัฒน์
วันเพ็ญ
วุฒิ
ชำญยุทธ
ทรงศักดิ์
วสันต์
สุจิต
นำชัย
สมควร
บุญลือ
ชลอ
วิมล
ประสำท
อดิเทพ
สิทธิชัย
สุจินต์
วิทยำ
จำเป็น
จำลอง
ดำรณี
วิศิษฏ์

ลำยมือชื่อ
สุขสำรำญ
สวนคง
พึ่งสังวรณ์
ศรีสุวรรณ
พร้อมพิมพ์
ฮวดหอม
ประทีปทอง
ใจวิวัฒน์พงศ์
บุญมีรอด
เรือนเพ็ชร
แก้ววิชิต
นิ่มอนงค์
ทวีสิงห์
รัตนโชติชัยฤทธิ์
เปลี่ยนศำสตร์
พงษ์เพียร
คชำชัย
แสงสว่ำง
หนูทำ
วงษ์จันทร์
จันทร์ฉำย

ผู้ไม่มำประชุม
ลำดับที่
-

ชื่อ - สกุล
-

ตำแหน่ง
-

หมำยเหตุ

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/ผู้เข้ำร่วม...

~2~
ผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ
1
นำยไพบูลย์
ยิ้มประเสริฐ
นำยก อบต.
ไพบูลย์
ยิ้มประเสริฐ
2
นำยอนุสรณ์
กำลังเสือ
รอง นำยก อบต.
อนุสรณ์
กำลังเสือ
3
นำยสมศักดิ์
ยศศักดิ์ศรี
เลขำนุกำรนำยกฯ
สมศักดิ์
ยศศักดิ์ศรี
4
นำงภัคชัญญำ
กันต์ธรำธิป
หัวหน้ำสำนักปลัด
ภัคชัญญำ กันต์ธรำธิป
5
นำงสำวพิมพ์จุฑำ เบญจเจริญรัตน์
ผช.จนท.วิเครำะห์ฯ
พิมพ์จุฑำ เบญจเจริญรัตน์
6
นำงสำวนันท์นภัศ ปิ่นทอง
ผช.จนท.ธุรกำร
นันท์นภัศ ปิ่นทอง
เริ่มประชุมเวลำ
๐๙.๓๐ น.
เลขำนุกำรสภำ อบต.บำงปลำม้ำ ให้สัญ ญำณในที่ป ระชุม เมื่ อสมำชิกสภำ อบต.บำงปลำม้ ำ
ซึ่งมีอยู่จำนวน 20 คน ได้ลงชื่อเข้ำร่วมประชุม 20 คน และผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน 6 คน
ครบองค์ประชุมแล้ว เนื่องด้วยประธำนสภำ อบต.บำงปลำม้ำ สุขภำพไม่แข็งแรง จึงขอให้ท่ำน
รองประธำนสภำ อบต.บำงปลำม้ำ ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป
ระเบียบวำระที่ ๑

เรื่องที่ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ
- ไม่มี-

ระเบียบวำระที่ ๒

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว

นำงวันเพ็ญ สวนคง
(สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ / ๒๕60 เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ.๒๕60)
(รองประธำนสภำ อบต.) - สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/๒๕60
เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ.2560 ได้จัดส่งให้สมำชิกทุกท่ำนแล้ว
- มีผู้ใดประสงค์ขอแก้ไขถ้อยคำรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ ๑/๒๕60 เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ.๒๕60 หรือไม่
มติที่ประชุม
จำนวนผู้เข้ำประชุม
๒1
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
3
มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ ๑/๒๕60 เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ.๒๕60 ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง
ระเบียบวำระที่ ๓

เรื่องด่วน
- ไม่มี -

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/ระเบียบวำระ...

~3~
ระเบียบวำระที่ 4
เรื่อง เพื่อพิจำรณำ
นำงวันเพ็ญ สวนคง
- ญัตติ เรื่อง ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำย
(รองประธำนสภำ อบต.) ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 (พิ จ ำรณำในวำระที่ 2 และวำระที่ 3) ต่ อ ไปเป็ น กำร
พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2561 ในวำระที่ 2
ขอเชิ ญ คณะกรรมกำรแปรญั ต ติ ร่ ำ งข้ อ บั ญ ญั ติ ฯ แถลงผลของกำรพิ จ ำรณำแปรญั ต ติ ร่ ำ ง
ข้อบัญญัติฯ
ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ
นำยจำลอง หนูทำ
ครับตำมที่ คณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ได้ประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ.2560
(ส.อบต.ม.12)
เวลำ 09.30 น. ปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติแต่อย่ำงใด ที่ประชุมจึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์
ให้คงร่ำงข้อบัญญัติ ฯ เดิม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบัง คับกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๐ พร้อมนี้กระผมได้ทำรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรแปรญัตติ ฯ
เสนอต่อประธำนสภำ ฯ ไปแล้ว โดยให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ ำ พิจำรณำตำม
ระเบียบวำระต่อไป
นำงวันเพ็ญ สวนคง
เนื่องจำกไม่มีผู้แปรญัตติ และคณะกรรมกำรได้พิจำรณำร่วมกัน โดยละเอียดแล้วเห็นว่ำร่ำงข้อ
(รองประธำนสภำ อบต.) บัญญัติฯ นี้ ได้ดำเนินกำรไปด้วยควำมถูกต้องตำมระเบียบ ดิฉัน ขอมติจำกท่ำนสมำชิกสภำฯ
ว่ำ เห็ นชอบหรื อไม่ เ ห็น ชอบกำรพิ จำรณำแปรญั ตติ ฯ ดัง กล่ ำว และมี มติ ให้ ผ่ำ นในวำระที่ 2
หรือไม่
- ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
- ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
จำนวนผู้เข้ำประชุม
๒1
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
3
มีมติเห็นชอบและให้ผ่ำนกำรพิจำรณำในวำระที่ 2 ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญ ญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61 ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง
นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ เรื่อง ร้องเรียน
(นำยก อบต.)
กำรยื่นคำร้อง ตรวจสอบทำงสำธำรณะ หมู่ที่ 1 (ลำรำงสำธำรณประโยชน์)
ด้วยประชำชน หมู่ที่ 1 มีประสงค์ขอให้เปิดทำงน้ำ (ลำรำงสำธำรณะประโยชน์)
เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรทำกำรเกษตร
(พ.ค.2558 ประชำชนได้แจ้งอำเภอบำงปลำม้ำ และ 26 ก.ย.2559 แจ้งศูนย์ดำรงธรรม)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ แจ้งฝ่ำยปกครองดำเนินกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและดำเนินกำรแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลเป็นประกำรใดโปรดแจ้งให้องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลบำงปลำม้ำทรำบด้วย

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)

/ระเบียบวำระ...

~4~
นำงวันเพ็ญ สวนคง
ต่อไปจะเป็นกำรพิจำรณำในวำระที่ ๓ ขั้นลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติฯหรือไม่ และก่อนที่
(รองประธำนสภำ อบต.) จะลงมติ ดิฉันขอพักกำรประชุมสภำฯเป็นเวลำ๒๐ นำที เพื่อให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ ได้ปรึกษำกัน
ว่ำจะมีมติเห็นชอบให้ตรำเป็นข้อบัญญัติฯ หรือไม่ โดยจะเริ่มประชุมอีกครั้ง เวลำ 10.3๐ น.
นำงวันเพ็ญ สวนคง
เริ่มประชุมเวลำ ๑0.3๐ น. ต่อไปจะเป็นกำรพิจำรณำในวำระที่ ๓ ขั้นลงมติว่ำจะให้ตรำเป็น
(รองประธำนสภำ อบต.) ข้อบัญญัติฯหรือไม่ ตำมที่ดิฉันได้พักกำรประชุมโดยให้ท่ำนสมำชิกได้ปรึกษำกันพอสมควรแล้ว
จึงขอมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติฯหรือไม่
- ผู้ ใดเห็ นชอบ ให้ ร่ำ งข้ อบั ญ ญั ติฯ งบประมำณรำยจ่ ำย ประจำปีง บประมำณ พ.ศ.๒๕61
ตรำเป็นข้อบัญญัติฯ โปรดยกมือขึ้น
- ผู้ใดไม่เห็นชอบ ให้ร่ำงข้อบัญ ญัติฯ งบประมำณรำยจ่ำ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61
ตรำเป็นข้อบัญญัติฯ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
จำนวนผู้เข้ำประชุม
๒1
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
3
มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ร่ ำ งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕61
ตรำเป็นข้อบัญญัติฯ ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง
ระเบียบวำระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

นำงวันเพ็ญ สวนคง
มีท่ำนใด จะเสนอเรื่อง ต่ำงๆ ให้สภำฯ แห่งนี้ได้รับทรำบหรือไม่ เชิญท่ำนนำยกฯ ค่ะ
(รองประธำนสภำ อบต.)
นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ เรื่อง ร้องเรียน
(นำยก อบต.)
เรื่องแรก ยื่นคำร้อง ตรวจสอบทำงสำธำรณะ หมู่ที่ 1
ด้วย นำยดำรงค์ กองทวี อยู่บ้ำนเลขที่ 107/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบำงปลำม้ำ อำเภอบำงปลำม้ำ
จัง หวั ดสุ พ รรณบุ รี โทร. 083 – 2815471 มีค วำมประสงค์ใ ห้ต รวจสอบทำงสำธำรณะ
เพื่อกำรพัฒนำและกำรเดินทำง ในอนำคต ที่ดีขึ้นของประชำชน
เรื่องที่ 2 ยื่นคำร้อง เดือดร้อนทำงรถวิ่ง (กอไผ่)
ด้วย นำงสำวฐิตญำพัชร เย็นรจนำ อยู่ บ้ำนเลขที่ 107/3 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้ำนกร่ำง อ.เมือ ง
จังหวัดนนทบุรี โทร. 098 – 4152547 และ 096 – 4397839 ได้รับควำมเดือดร้อน
ในกำรสัญจร เข้ำ – ออก บริเวณบ้ำน ร.ต.ต.วิเชียร เย็นรจนำ (ยำยเป๋ำ) เนื่องจำกมีกอไผ่ล้ม
ขวำงทำงเข้ำ – ออก
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ แจ้งฝ่ำยปกครองดำเนินกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและดำเนินกำรแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลเป็นประกำรใดโปรดแจ้งให้องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลบำงปลำม้ำทรำบด้วย

สำเนำถูกต้อง
นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)

/นำงภัคชัญญำ...
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นำงภัคชัญญำ กันต์ธรำธิป
เรื่อง กำหนดกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพ และแสดงตนยืนยันสิทธิ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
(หัวหน้ำสำนักปลัด)
และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
วันที่
5 กันยำยน 2560
5 กันยำยน 2560
5 กันยำยน 2560
6 กันยำยน 2560
6 กันยำยน 2560
7 กันยำยน 2560
7 กันยำยน 2560
7 กันยำยน 2560
8 กันยำยน 2560
8 กันยำยน 2560
หมำยเหตุ

มติที่ประชุม

หมู่ที่
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 8

สถำนที่
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 11
วัดโพธิ์ศรี
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 12
วัดเสำธง
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 6
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 10
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 9
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 1
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 4
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 8

เวลำ
08.30 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.
13.30 – 16.00 น.
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
08.30 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.
13.30 – 16.00 น.
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
1. นำงภัคชัญญำ กันต์ธรำธิป
2. นำยวรินทร
กำงกั้น
3. นำงสำวรุ่งนภำ ช้ำงเผือก
4. นำงสำวนันท์นภัศ ปิ่นทอง
5. นำยนรินทร
ณ สงขลำ

1. ขอควำมอนุเครำะห์ ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิก อบต.
จัดสถำนที่ในกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร และยืนยันสิทธิ์ ตำมวันและเวลำดังกล่ำว
2. กรณีผู้มีสิทธิ์มำยืนสิทธิ์ดังกล่ำว ไม่สำมำรถมำยืนยันสิทธิ์ได้ตำมวัน เวลำ ที่กำหนด
สำมำรถมำยืนยันสิทธิ์ได้ที่ ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ
ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 กันยำยน พ.ศ.2560
เอกสำรตัวอย่ำง
1. หนังสือแสดงตนกำรดำรงชีพอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ เบี้ยควำมพิกำร และ
เงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (กรณียืนยันสิทธิด้วยตนเอง)
2. หนังสือแสดงตนกำรดำรงชีพอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ เบี้ยควำมพิกำร และ
เงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (กรณีมอบอำนำจให้บุคคลอื่นยื่นแทน)
3. หนั ง สื อ มอบอ ำนำจแสดงตนกำรด ำรงชี พ อยู่ เพื่ อ ยื น ยั น สิ ท ธิ ข อรั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อำยุ
เบี้ ย ควำมพิ ก ำร และเงิ น สงเครำะห์ เ พื่ อ กำรยั ง ชี พ ผู้ ป่ ว ยเอดส์ ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2561
(กรณีมอบอำนำจให้บุคคลอื่นยื่นยืนยันสิทธิแทน)
4. หนั ง สื อ มอบอ ำนำจ เพื่ อ รั บ เงิ น สงเครำะห์ เ บี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อำยุ / ควำมพิ ก ำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 (รับเงินตั้งแต่เดือนตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561) (กรณีมอบอำนำจให้
บุคคลอื่นยื่นรับเงินฯ แทน)
- รับทรำบ -

นำงวันเพ็ญ สวนคง
มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้สภำฯแห่งนี้พิจำรณำอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี
(รองประธำนสภำ อบต.) ขอปิดประชุม สภำสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2/๒๕60 ณ บัดนี้
ปิดประชุมเวลำ
๑๒.20 น.
*********************

สำเนำถูกต้อง
นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
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ลงชื่อ ...................................................................... ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำยวิศิษฏ์ จันทร์ฉำย)
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ

ลงชื่อ ...................................................................... ผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ )
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหำคม พ.ศ.2560
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

ลงชื่อ.......................................................... ประธำนกรรมกำร
(นำยชลอ แก้ววิชิต)
ส.อบต.หมู่ที่ 6

ลงชื่อ.......................................................... กรรมกำร
(นำยวิมล นิ่มอนงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 8

ลงชื่อ.......................................................... เลขำนุกำร/กรรมกำร
(นำยสมควร บุญมีรอด)
ส.อบต.หมู่ที่ 5

