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บันทึกการประชุมสภาฯ
องคการบริหารสวนตําบลบานใหม
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2552
ครั้งที่ 1/2552
วันที่ 1 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานใหม
.............................................
ผูมาประชุม
ลําดับ
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17.

ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนง
นายเฉลียว ปลอดวงค
สมาชิกสภา
นายประมูล คงสง
สมาชิกสภา
นายณรงค รามศรี
สมาชิกสภา
นายบํารุง
ถนอมนวล
สมาชิกสภา
นายบุญธรรม จันทพันธ
สมาชิกสภา
นายถาวรสิทธิ์ คงไสยะ
สมาชิกสภา
นายปรีชา แกวแกมทอง
สมาชิกสภา
นายชํานาญ ปลอดวงค
สมาชิกสภา
นายวิมล
สังขกรด
สมาชิกสภา
นายสมเกียรติ์ แดงเอียด
สมาชิกสภา
นายทรงวุฒิ คงวัดใหม
สมาชิกสภา
นายอนุชิต รักดี
สมาชิกสภา
นายสุธรรม แตงเรียม
สมาชิกสภา
นายณัช
แกววิจิตร
สมาชิกสภา
นายวัฒนา รุงเรือง
สมาชิกสภา
นายสํารอง ทองจูด
สมาชิกสภา
จ.ส.ต.มณี
บัวขาว
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

หมายเหตุ
เฉลียว ปลอดวงค
ประมูล คงสง
ณรงค รามศรี
บํารุง ถนอมนวล
บุญธรรม จันทพันธ
ถาวรสิทธิ์ คงไสยะ
ปรีชา แกวแกมทอง
ชํานาญ ปลอดวงค
วิมล
สังขกรด
สมเกียรติ์ แดงเอียด
ทรงวุฒิ คงวัดใหม
อนุชิต รักดี
สุธรรม แตงเรียม
ณัช
แกววิจติ ร
วัฒนา รุงเรือง
สํารอง ทองจูด
จ.ส.ต.มณี บัวขาว

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายไพรัตน ถูกตอง
นายวีระศักดิ์ บมไล
นางสาวสวิด บัวขาว
นางสาวสารี นาคะ
นายกระจาง มุสิแดง
นายจรวย
สังขกรด
นายมณี
เตงใหญ

นายก อบต.
ไพรัตน
รองนายก อบต.
วีระศักดิ์
รองนายก อบต.
สวิด
เลขานุการ นายก อบต. สารี
ประธานประชาคม หมูท ี่ 6 กระจาง
ผูใหญบาน หมูที่ 2
จรวย
ประธานประชาคม หมูท ี่ 5 มณี

ถูกตอง
บมไล
บัวขาว
นาคะ
มุสิแดง
สังขกรด
เตงใหญ

เปดประชุมเวลา 10.00 น.
จาสิบตํารวจ มณี บัวขาว ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ไดตรวจสอบผูมาประชุมปรากฏ
วาครบองคประชุม จึงไดใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เขานั่ง ณ หองประชุม ไดเชิญ นายบุญธรรม
จันทพันธ ประธานสภาฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศองคการบริหาร
สวนตําบลบานใหม เรื่องการเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2552 ไดเชิญ
ประธานสภาฯ กลาวเปดการประชุมและไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ประธานสภาฯ
- กลาวเปดการประชุมสภาฯ และไดดําเนินการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผานมา
(สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2552)
- ไดใหเลขานุการสภาฯไดกลาวชี้แจง
เลขานุการสภาฯ
- ไดกลาวถึงการประชุมครั้งที่แลว (การประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ประจําป 2552) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552
สาระสําคัญของการประชุม
1. แนะนําตัวพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการโอน (ยาย)
2. กําหนดการประชุมสภา ประจําป 2552
3. ผูบริหารแถลงผลการปฏิบัติงานในปทผี่ านมา (2551)
4. รับทราบ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
5. พิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําป 2552
จํานวน 11 โครงการ เปนเงิน 2,147,800 บาท
ซึ่งรายละเอียดตามที่ไดกลาวไดสําเนาแจกจายสมาชิกสภาฯ ทุกทาน
ไดรับทราบลวงหนาแลว
ประธานสภาฯ
- ไดสอบถามสมาชิกมีสมาชิกทานใดสงสัยหรือแกไขขอความสวน
ใดบาง
นายสุธรรม แตงเรียม
- กลาวสอบถามนายก อบต. ถึงเรื่องโครงการซอมถนน โครงการที่ 6
(สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7)
และโครงการที่ 7 ของหมูที่ 5 วาจะดําเนินการรวมประกาศหรือตกลง
จางขอความชัดเจนจากทานนายก อบต.

ประธานสภาฯ
นายก อบต.
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
นายก อบต.

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ
นายถาวรสิทธิ์ คงไสยะ
(สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3)
ประธานสภาฯ
นายก อบต.

- ไดใหนายก อบต. กลาวชีแ้ จง
- กลาวชีแ้ จงวา โครงการที่ 6 และโครงการที่ 7 ของหมูที่ 5 จะรวม
ประกาศเพื่อจัดซื้อจัดจางแบบสอบราคา และจะดําเนินการในไมชานี้
- เรื่องเสนอทีป่ ระชุม ดวน/เพื่อทราบ/ปรึกษาหารือ
3.1 การจัดงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2552
- ไดใหนายก อบต.กลาวชี้แจง
- กลาวชีแ้ จงวา อบต.บานใหม จะจัดงานประเพณีสงกรานต
ประจําป 2552 เหมือนทุกปที่ผานมา แตในปนี้จะขอเลื่อนไปจัดที่
โรงเรียนวัดบางคุระ เนื่องจากทางโรงเรียนขอความรวมมือเพราะทาง
โรงเรี ย นจะจั ด งานชุ ม ชนศิ ษ ย เ ก า ด ว ยในตอนกลางคื น ส ว นช ว ง
กลางวัน อบต.จะจัดงานรดน้ําผูสูงอายุ ซึ่งจะจัดในวันที่ 14 เมษายน
2552 มีการจัดเลี้ยงอาหารพรอมซื้อผาโสรงชาย/หญิง แจกแกผูสูงอายุ
จึงขอความรวมมือสมาชิกทุกทานชวยประชาสัมพันธพรอมสํารวจ
ผู สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ ข องแต ล ะหมู บ า นให ท างอบต.ทราบถึ ง จํ า นวน
ผูสูงอายุที่เขารวมงานเพื่อจะเตรียมไวครบถวนตามจํานวน จึงขอแจง
อีกครั้งวา ของชํารวย (ผา) จะมีการจัดงานประเพณีสงกรานตเหมือนป
ที่ผานมาเพียงแตเปลี่ยนสถานที่จากจัดที่ อบต.บานใหม เปลี่ยนสถานที่
เปนโรงเรียนวัดบางคุระ ในวันที่ 14 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น.
เปนตนไป
เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- ไมมี
เรื่องอื่น ๆ
- เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามในเรื่องใดบาง
- สอบถาม นายก อบต. เรื่องโครงการปรับปรุงถนนสายทางเขาสวน
ครูเยาว หมูที่ 3 เพราะเห็นวาชวงนี้ราษฎรไดรับความเดือดรอนถนน
เปนหลุมเปนบอ ราษฎรขนสงสินคาการเกษตรไมได
- ไดใหนายก อบต. กลาวชี้แจง
- กลาวชี้แจงวา โครงการดังกลาวเปนโครงการที่จะตองรับปรับปรุง
งบประมาณดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณมีพอจาย แตยังไม
สามารถดําเนินการไดในชวงนี้ เนื่องจากสภาวะฝนตกหนักไดประสาน
ผูรับจางแลว ปรากฏวาเครื่องจักรกลเขาดําเนินการไมได เนื่องจากฝน
ตก หากฝนหยุดตก (แลง) เมื่อใดแลวจะรีบดําเนินการ

ประธานสภาฯ

นายกระจาง มุสิแดง
(ประธานประชาคม หมูที่ 6)

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

นายจรวย สังขกรด
(ผูใหญบาน หมูที่ 5)

นายก อบต.

ประธานสภาฯ

- กลาวในวันนี้ไดมีประชาคม หมูที่ 5,6 และผูใหญบาน หมูที่ 5 ไดเขา
ร ว มประชุ ม สภาด ว ยมี อ ะไรจะสอบถามหรื อ เสนอข อ คิ ด เห็ น หรื อ
เสนอแนะตอฝายบริหาร/ฝายกิจการสภาฯบางก็ขอเชิญ
- กลาวสอบถามวา ปจจุบัน นายกระจาง ฯ ดํารงตําแหนงรองประธาน
ประชาคมตําบลบานใหม และเปนประธานประชาคมหมูบาน หมูที่ 6
แตเนื่องจากประธานประชาคมตําบลบานใหม คือ อาจารยสุดจิตร
รุงเรือง ทานไมไดอยูในพื้นที่ เนื่องจากทานมีภารกิจมากไมสามารถ
ทําหนาที่ประธานประชาคมตําบลบานใหมไดจึงขอสอบถามถึงวิธีการ
คัดเลือกประธานประชาคมตําบลบานใหมตอไป
- ไดใหเลขานุการสภาฯกลาวชี้แจง
- กลาวชี้แจงวา เรื่องนี้จะรับไปปรึกษาหารือกับทางฝายปกครองของ
อํ า เภอปากพนั ง ให เ พราะประชาคมเป น กระบวนคั ด เลื อ กโดยฝ า ย
ปกครองของอําเภอฯ ผลประการใดจะชี้แจงใหทราบตอไป
- กลาวถึงเรื่องการจัดงานประเพณีสงกรานตที่โรงเรียนวัดบางคุระ
เนื่องจากกระผมเปนผูใหญบาน หมูที่ 5 ซึ่งในฐานะเจาภาพคนหนึ่ง
ในการจั ด งานครั้ ง นี้ ก็ ข อเชิ ญ ชวนสมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท า นร ว มงาน
โดยเฉพาะในภาคกลางคืนจะมีมหรสพ และมีการละเลนตาง ๆ รําวง
เวีย นครก เพื่ อชุม ชนศิ ษ ย เ ก า หาเงิ น สมทบทุ น ด า นการศึ ก ษาใหกั บ
โรงเรียนวัดบางคุระ และอีกอยางโรงเรียนวัดบางคุระมีเด็กนักเรียน
มาก ก็ขอความชวยเหลือจาก อบต. ชวยดูแลเหลือดานการศึกษา และ
ทุนการศึกษาแกนักเรียน
- กลาวขอบคุณผูเขารวมประชุมทั้ง 3 ทาน ที่ใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในการทํางานของ อบต. และขอแจงตอสภาฯ อีกประเด็น
เพื่อประชาสัมพันธถึงตําแหนงวางของ อบต. ปจจุบันอบต.บานใหม มี
ตําแหนงวาง จํานวน 4 ตําแหนง สนใจสอบถามไดที่งานบุคลากร
สํานักงานปลัดฯ อบต.บานใหมและตองขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ และ
ผูเขารวมประชุมสภาฯ ทุกทาน
- มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมบาง หากไมมีก็เปนอันวาสภา
องคการบริหารสวนตําบลบานใหม ไดประชุมมาครบตามระเบีย บ
วาระเรียบรอยแลว ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯฝายบริหาร พนักงานสวน
ตําบล/ลูกจาง ผูเขารวมประชุมทั้ง 3 ทาน ที่ไดใหความรวมมือ และ
ประสานการประชุมใหดําเนินการเปนไปโดยเรียบรอย จึงขอปดการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2552 ตั้งแตบัดนี้

ปดประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) จาสิบตํารวจ มณี บัวขาว
บันทึก/รายงาน
(มณี บัวขาว)
ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต.
(ลงชื่อ)

บุญธรรม จันทพันธ
ผูตรวจบันทึก
(นายบุญธรรม จันทพันธ)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานใหม

