รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน
********
ผู้เข้าประชุม

๑.นายเสนาะ พงษ์พนัส
๒.นายอํานวย แท่นเงิน
๓.นายสมบัติ ผดุงศักดิ์
๔.นายสมควร ชีวิหาร
๕.นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ
๖.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ
๗.นายวัชระ บุญแท้
๘.นายประทีป แจ้งวาริต
๙.นางบุญทรัพย์ ตั้งใจรักษ์
๑๐.นายประจวบ ภู่ระหงษ์
๑๑.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร
๑๒.นายสุชิน มัยประณีต

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑.นายภูวดล สุกาทร
๒.นายวินัย
แสงจินดา
๓.นายสมพร อุนนิมิต
๔.นายสําราญ แสงหิรัญ
๕.ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
๖.นางชมัยพร แจ่มจํารัส
๗.น.ส.ผ่องศรี แท่นเงิน
๘.น.ส.วัลยา ปัญจพัฒนศิริ
๙.นายอัมพรรณ ส้มหวาน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เลขานุการนายก อบต.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
หัวหน้าส่วนการคลัง
หัวหน้าสํานักปลัด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

-๒เริ่มประชุมเวลา
๑๐.๐๐น.
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอนได้เข้าประชุม
เลขานุการสภาฯ
จํานวน ๑๒ คน ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภาเปิดประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
รับทราบ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิเ์ อน สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที๓่
ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) ว่าถูกต้องหรือจะขอแก้ไขหรือไม่

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ๑๐ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง (๑.นายเสนาะ พงษ์พนัส ประธานสภา
๒.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา / ให้ความเห็นชอบ / ลงมติ
๓.๑ เรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดนิ ของรัฐ ของบริษัทแสงฟ้า อะกริ
โปรดักส์ จํากัด
ด้วยสํานักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรือ ได้ส่งประกาศ
เรื่องขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ของบริษัทแสงฟ้า อะกริโปรดักส์ จํากัด โดยได้ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ (ทางสาธารณประโยชน์) หมู่ที่ ๑ ตําบลปากท่า และ
หมู่ ที่ ๖ ตํ าบลโพธิ์ เอน อํ าเภอท่ าเรือ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่ อก่ อสร้าง
อาคารเก็บสินค้าทางการเกษตร หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของ
บริษัทฯ บางส่วน โดยขอเป็นระยะเวลา ๓๐ ปี หากประชาชนผู้ใดจะคัดค้าน
ประการใด ให้ยื่นคําคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานที่ดินจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรือ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

นายภูวดล สุกาทร
นายก อบต.

-๓องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน ได้ปิดประกาศฯ เรื่องดังกล่าว ณ ที่ติด
ประกาศองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล เมื่ อวั น อั ง คารที่ ๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๗ และทํ า
ประชาคมท้องถิ่น โดยได้ทําหนังสือเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมประชาคม เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ตุ ล าคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วั ด สามเรือ น เพื่อ รับฟั งความคิ ด เห็น ของ
ประชาชน ว่ามีผู้ใดให้ข้อคิดเห็น /โต้แย้ง/ คัดค้านหรือไม่ เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูล
และผลการประชุมประชาคม แจ้งให้สํานักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาขาท่าเรือ ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันปิดประกาศ ผลจากการประชาคม
ปรากฏว่า ประชาชนที่มาร่วมประชาคมแสดงความคิดเห็นในทางลับ โดยกรอก
ข้อมูลตามแบบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมทําประชาคม เรื่องการขออนุญาตประกอบ
กิ จ การในที่ดิ น ของรัฐ ของบริ ษัท แสงฟ้ า อะกริ โ ปรดักส์ จํา กัด โดยมี ผู้ เข้า ร่ว ม
ประชาคม จํานวน ๔๕ คน มีข้อสรุปจากการประชาคมดังนี้
เห็นด้วย
๑
คน
ไม่เห็นด้วย/ ไม่อนุญาต
๔๑ คน
ไม่แสดงความคิดเห็น
๓ คน
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๖๑๘/ว ๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๓๙ กําหนดให้การขออนุญาตขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ ตามมาตรา ๙
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องผ่านความเห็นชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก่อน จึงขอให้ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
เมื่อที่ประชุมได้พิจารณากันพอสมควรแล้ว ขอมติที่ประชุมด้วย
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ เรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดิน
ของรัฐ ของบริษัทแสงฟ้า อะกริโปรดักส์ จํากัด ขอให้ยกมือ
เห็นชอบ - เสียง
ไม่เห็นชอบ ๑๑ เสียง (๑.นายอํานวย แท่นเงิน ๒.นายสมบัติ ผดุง
ศักดิ์ ๓.นายสมควร ชีวิหาร ๔.นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ ๕.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ
๖.นายวั ชระ บุ ญ แท้ ๗.นายประทีป แจ้ งวาริต ๘ นางบุญ ทรั พย์ ตั้งใจรัก ษ์
๙.นายประจวบ ภู่ระหงษ์ ๑๐.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร ๑๑.นายสุชิน มัยปราณีต)
งดออกเสียง ๑ เสียง (๑.นายเสนาะ พงษ์พนัส ประธานสภาฯ )

-๔โดยที่ประชุมให้เหตุผลว่า บ้าน วัด โรงเรียนและประชาชนในพื้นที่อาจจะ
ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการฯ คือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่นน้ําเน่าเสีย
สั ต ว์ น้ํ า ตายและอาจสู ญ พั น ธุ์ ปั ญ หามลพิ ษ เช่ น ควั น พิ ษ ฝุ่ น ละออง เสี ย งดั ง
ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น รถสิบล้อ รถสิบล้อพ่วง วิ่งใน
พื้นที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ปัญหาทางเข้า – ทางออก บริเวณที่
สาธารณะซึ่งประชาชนใช้ สัญจรไป – มา ปัญหาตลิ่งพัง ตลอดจนส่งผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจของประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น
ประกอบกับที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน ยังขาดข้อมูล
และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัทแสงฟ้า อะกริโปรดักส์ จํากัด

เนื่องจากผู้ประกอบการมิได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ หากมีข้อมูลและรายละเอียด
เพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของสมาชิก อบต. จะนําเรื่องดังกล่าวขอความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอนอีกครั้ง
๓.๒ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น
หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน ที่หมดวาระ
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นชุดเดิม
ปลัด อบต.
ในทุกพื้นที่หมดวาระลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และมีผลบังคับให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องจัดประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการฯ ชุดใหม่ ซึ่ง
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ (๓) กําหนดว่า
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภามอบหมาย จํานวน ๒ คน
เป็นกรรมการ
นายเสนาะ พงษ์พนัส
สมาชิก อบต.ท่านใด มีข้อสงสัยประการใดหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญเสนอ
ประธานสภา อบต.
ชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน
นายสุชิน มัยปราณีต
ผมขอเสนอ ๑.นายประจวบ ภู่ระหงษ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕
สมาชิก อบต.หมู่ ๖
๒.นายประทีป แจ้งวาริต สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔
นายเสนาะ พงษ์พนัส
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ นับ ๑ – ๓ เมื่อไม่มีผู้เสนอชื่อผู้อื่นอีก ผมถือว่า
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมเห็นชอบให้ ๑.นายประจวบ ภู่ระหงษ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕
๒.นายประทีป แจ้งวาริต สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

-๕เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพธิ์เอน
เห็นชอบ
๑๑ เสียง (๑.นายอํานวย แท่นเงิน ๒.นายสมบัติ
ผดุงศักดิ์ ๓.นายสมควร ชีวิหาร ๔.นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ ๕.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ
๖.นายวัชระ บุญแท้ ๗.นายประทีป แจ้งวาริต ๘ นางบุญทรัพย์ ตั้งใจรักษ์
๙.นายประจวบ ภู่ระหงษ์ ๑๐.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร ๑๑.นายสุชิน มัยประณีต)
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
๑ เสียง (๑.นายเสนาะ พงษ์พนัส ประธานสภา)

เรื่องอื่น ๆ
๔.๑ รายงานติดตามผลแผนพัฒนา ปี ๒๕๕๗
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
องค์การบริหารส่วนตําบล ขอรายงานการติดตามและประเมินผล
ปลัด อบต.
(แผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ซึ่งทุกสิ้นปีงบประมาณจะต้องมีการประเมินผล

โดยในเอกสารจะเป็นการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ผ่านมา โดยแยก
เป็นยุทธศาสตร์ มี ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จํานวน ๓ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จํานวน ๓๕ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จํานวน ๗ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จํานวน ๒ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จํานวน ๙ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ จํานวน ๒๒ โครงการ
รวม ๖ ยุ ท ธศาสตร์ มี จํ า นวนโครงการที่ บ รรจุ ใ นแผนพั ฒ นาปี พ.ศ.๒๕๕๗
จํานวน ๙๔ โครงการ โครงการที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน
๗๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๕ รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
รัฐบาลได้จัดทํา “โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” และได้ดําเนิน
ปลัด อบต.
โครงการใน ๔ จังหวัดนําร่อง คือ พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี สงขลา น่าน
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน ได้จัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว โดย
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสายท่าเรือ – อยุธยา ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ซึ่งดําเนินการ
ไปแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งต่อไปจะปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่ที่ ๓ – ๕ ขอให้สมาชิก อบต.
ส่งคนมาร่วมกิจกรรม รายละเอียดการจัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
-๖ทีประชุม

รับทราบ
๔.๓ เรื่อง ขอเชิญร่วม “งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗”
ด้วยอําเภอท่าเรือ กําหนดจัด “งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗” ในวันศุกร์
ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมอําเภอท่าเรือ หมู่ที่ ๑ ตําบลท่าเจ้าสนุก อําเภอ
ท่าเรือ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ ท รงมี ต่ อ อาณาประชาราษฎร์ ตลอดจนเพื่ อ เป็ น การรวมพลั ง ความสามั ค คี
เป็ น น้ํ า หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น ของพสกนิ ก รทุ ก หมู่ เ หล่ า จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นเข้ า ร่ ว ม
“งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสเฉลิ ม
พระชนมพรรษา ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๗” ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๒๐ น. ณ หอประชุ ม อํ า เภอท่ า เรื อ การแต่ ง กายเครื่ อ งแบบเต็ ม ยศ
หรือสีกากีคอพับแขนยาว

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ เรื่อง การประชุมประชาคมปัญหาการคมนาคมถนนทางหลวง
ชนบท
นายภูวดล สุกาทร
นายก อบต.

อย ๐๑๕ (สายสะพานมนตรี ๒)
ผมได้ประสานท่านนายอําเภอท่าเรือ เรื่ องการประชุมประชาคมปัญหา
การคมนาคมถนนทางหลวงชนบท อย ๐๑๕ (สายสะพานมนตรี ๒) จะรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนว่าจะให้หรือไม่ให้รถสิบล้อ รถสิบล้อพ่วงหรือกึ่งพวงวิ่งผ่าน
เนื่องจากก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็กนักเรียน ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากการที่ทหาร
ได้ลงมาตรวจนับ พบว่าวันหนึ่ง ๆ รถสิบล้อ สิบล้อพ่วงหรือกึ่งพ่วง วิ่งประมาณ
๓๐๐ คัน/วัน รายละเอียดวัน เวลา สถานที่ในการทําประชาคมจะแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ทุกท่านและประชาชนทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มผี มขอปิดประชุม

-๗ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวผ่องศรี แท่นเงิน)
หัวหน้าสํานักงานปลัด

ส.ต.อ.

เลขานุการสภาฯ

(สุวรรณ วงษ์การค้า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน ได้ตรวจรายงานการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลโพธิ์เอนแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องตามการดําเนินการประชุมดังกล่าวทุกประการ
ลงชื่อ

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมควร ชีวิหาร)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุชิน มัยปราณีต)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖
ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประทีป แจงวาริต)
สมาชิก อบต.หมูที่ ๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฯ ได้มีการรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ลงชื่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
(นายเสนาะ

พงษ์พนัส)

