รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน
********
ผู้เข้าประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
๑ นายเสนาะ พงษ์พนัส
๒ นายอํานวย แท่นเงิน
๓ นายสมบัติ ผดุงศักดิ์
๔ นายสมควร ชีวิหาร
๕ นายวิรัตน์
ศาสตร์ศิริ
๖ นายวิรัตน์
แสงพิรุณ
๗ นางบุญทรัพย์ ตั้งใจรักษ์
๘ นายประทีป แจ้งวาริต
๙ นายประจวบ ภู่ระหงษ์
๑๐ นายสมพงษ์ แจ้งประยูร
๑๑ นายสุชิน
มัยปราณีต
๑๒ นายวัชระ
บุญแท้

ตําแหน่ง
ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่๒
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่๔
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
เลขานุการสภา อบต.

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
๑ นายภูวดล สุกาทร
๒ น.ส.ดรุณี
คงมาก

ตําแหน่ง
นายก อบต.
รองปลัด อบต.

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๑

น.ส.ผ่องศรี แท่นเงิน

หัวหน้าสํานักงานปลัด

‐๒ ‐
เริ่มประชุมเวลา
น.ส.ดรุณี คงมาก
รองปลัด
ระเบียบวาระที่ ๑
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
น.ส.ดรุณี คงมาก
รอลปลัดอบต.

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภา อบต.
นายภูวดล สุกาทร
นายก อบต.
มติที่ประชุม
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภา อบต.
ระเบียบวาระที่ ๔
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภา อบต.

๑๔.๐๐น.
บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอนได้เข้าประชุม
จํานวน ๑๒ คนครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญนายอําเภอท่าเรือ ประธานในที่
ประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยคะ
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งเพื่อทราบ
ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา
๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอท่าเรือ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ ฯ
รับทราบ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิเ์ อน ครั้งแรก เมื่อ
วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เห็นชอบ
เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๑๒๓ เมื่อผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน
ด้วยนายภูวดล สุกาทร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน ขอแถลง
นโยบายต่อที่ประชุมสภา อบต. ดังนั้น จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
โพธิ์เอน แถลงนโยบายต่อสภา อบต.โพธิ์เอน
(แถลงนโยบาย)
รับทราบ
มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายนโยบายที่นายก อบต.
ได้แถลงหรือไม่ อย่างไร หากไม่มีผมขอไประเบียบวาระต่อไป
การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภา อบต.โพธิเ์ อน จํานวน ๒ คณะ คือ
๑. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
๒. คณะกรรมการแปรญัตติรา่ งข้อบัญญัติ
ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-๓นายวัชระ บุญแท้
เลขานุการสภา

หลักการและเหตุผล
หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗หมวด ๘ข้อ ๑๐๓คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ประเภท คือ
๑. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวน
ไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน
๒. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ฯลฯ
ข้อ ๑๐๔คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทํากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น
ฯลฯ
ข้อ ๑๐๕ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจําเป็นแก่กิจการในหน้าทีข่ องสภาท้องถิ่น ดังนี้
ฯลฯ
(๑) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(๒) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
(๓) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามทีส่ ภาท้องถิ่นเห็นสมควร
ถ้ามีความจําเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้ว
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ข้อ ๑๐๗ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีทสี่ มาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
ผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อื่น และให้นําวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เหตุผล
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอให้สภาอบต.โพธิ์เอน
แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๒คณะ
คือ
-๔-

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ
ส.อบต.หมู่ ๒

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

นายสุชิน มัยปราณีต
ส.อบต.หมู่ ๖

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

(๑) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(๒) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเชิญสมาชิกสภาอบต.โพธิ์เอน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคณะที่ (๑)
คือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
กระผมอเสนอรายชื่อสมาชิกสภาอบต.โพธิ์เอน ผู้สมควรเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้
๑.นายสมควร ชีวิหาร
๒.นายสุชิน
มัยปราณีต
๓.นายประทีป แจ้งวาริต
ขอผู้รับรองด้วย๑.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ ๒.นายอํานวย แท่นเงิน
๓.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร ๔.นายสมบัติ ผดุงศักดิ์ มีท่านใดจะเสนอรายชื่อท่าน
อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้
๑. นายสมควร ชีวิหาร
๒. นายสุชิน มัยปราณีต
๓. นายประทีป แจ้งวาริต
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ลําดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาอบต.
โพธิ์เอน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคณะที่ (๒) คือคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ
กระผมขอเสนอรายชื่อสมาชิกสภาอบต.โพธิ์เอน ผู้สมควรเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดังนี้
๑. นายวิรัตน์ แสงพิรุณ
๒. นายสมบัติ ผดุงศักดิ์
๓. นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ
ขอผู้รับรองด้วย ๑.นายประทีป แจ้งวาริต ๒.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร
๓.นายประทีป แจ้งวาริต ๔.นายสมควร ชีวิหาร ๕.นายอํานวย แท่นเงิน มีท่าน
ใดจะเสนอรายชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มถี ือว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้
๑.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ
๒.นายสมบัติ ผดุงศักดิ์
๓.นายยวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรา่ งเทศบัญญัติ
เห็นชอบ

-๕ระเบียบวาะรที่ ๕

เรื่องการแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
น.ส.วัลยา ปัญจพัฒนศิริ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
จนท.วิเคราะห์ฯ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘ กําหนดให้สภาท้องถิ่นคัดเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ๓ คน แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ กําหนด
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและ ข้อ ๒๘ กําหนดให้สภาท้องถิ่นคัดเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ๓ คน แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีอํานาจหน้าที่กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลและรายงานผลการ
ติดตามต่อผู้บริหาร
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ขอเชิญสมาชิกสภาอบต.โพธิ์เอน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประธานสภาฯ
นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ
กระผมขอเสนอรายชื่อสมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน ผู้สมควรแต่งตั้งเป็น
ส.อบต.หมู่ ๒
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
๑.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ
๒.นายประทีป แจ้งวาริต
๓.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ขอผู้รับรองด้วย ๑.นายสมบัติ ผดุงศักดิ์ ๒.นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ
ประธานสภาฯ
๓.นายประจวบ ภู่ระหงษ์ ๔.นายวัชระ บุญแท้มีท่านใดจะเสนอรายชื่อท่านอื่น
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้
๑.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ
๒.นายประทีป แจ้งวาริต
๓.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ลําดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป
นายสมควร ชีวิหาร
กระผมขอเสนอรายชื่อสมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน ผู้สมควรแต่งตั้งเป็น
ส.อบต.หมู่ ๑
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
๑.นายสุชิน
มัยปราณีต
๒.นายอํานวย แท่นเงิน
๓.นายวัชระ บุญแท้

-๖นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
ปิดประชุม

ขอผู้รับรองด้วย ๑.นายสมบัติ ผดุงศักดิ์ ๒.นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ
๓.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ ๔.นายประทีป แจ้งวาริตมีท่านใดจะเสนอรายชื่อท่าน
อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้
๑.นายสุชิน
มัยปราณีต
๒.นายอํานวย แท่นเงิน
๓.นายวัชระ บุญแท้
เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เห็นชอบ
เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกจะเสนอเรื่องใดหรือไม่ ถ้าไม่มผี มขอปิดประชุม
เวลา ๑๕.๐๐ น.
ลงชื่อ
(นางสาวผ่องศรี แท่นเงิน)
หัวหน้าสํานักงานปลัด

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมควร ชีวิหาร)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชิน มัยปราณีต)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประทีป แจงวาริต)
สมาชิก อบต.หมูที่ ๔

-๗รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฯ ได้มีการรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
ลงชื่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
(นายเสนาะ

พงษ์พนัส)

