รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 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 มัยปราณีต

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑.นายภูวดล สุกาทร
๒.ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
๓.น.ส.วัลยา ปัญจพัฒนศิริ
๔.น.ส.ศุภวรรณ ผลปราชญ์
๕.นางสมพร แสนสุข
๖.นางทวี
แสนสุข
๗.นางนาริน คะนึงทรัพย์
๘.นางอารม ภู่รัตน์
๙.นางจุฑามาศ เต้าสุวรรณ์
๑๐.นายอัมพรรณ ส้มหวาน
๑๑.นางจุฑามาศ พึ่งอาจ

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
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชํานาญงาน
อสม. หมูท่ ี่ ๑
อสม. หมูท่ ี่ ๓
อสม. หมูท่ ี่ ๒
อสม. หมูท่ ี่ ๖
อสม. หมูท่ ี่ ๕
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
นักวิชการสาธารณสุชชํานาญการ

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

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งเพื่อทราบ
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
งานประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ เรียนเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

รับทราบ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิเ์ อน สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ครัง้ ที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที๔่
ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ว่าถูกต้องหรือจะขอแก้ไขหรือไม่

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุม ๑๑ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
เรื่องเพื่อพิจารณา / ให้ความเห็นชอบ / ลงมติ
๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภา อบต.โพธิ์เอน จํานวน ๒ คณะ

คือ
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภา อบต.
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
เลขานุการสภา

๓.๑.๑ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
๓.๑.๒ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักการและเหตุผล
หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ประเภท คือ
๑. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวน
ไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน
๒. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ฯลฯ
-๓ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทํากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

ฯลฯ
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิน่ มีอํานาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจําเป็นแก่กิจการในหน้าทีข่ องสภาท้องถิ่น ดังนี้
ฯลฯ
(๑) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(๒) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
(๓) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามทีส่ ภาท้องถิ่นเห็นสมควร
ถ้ามีความจําเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้ว
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลื อกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
ผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อื่น และให้นําวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เหตุผล
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอให้สภาอบต.โพธิ์เอน
แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๒ คณะ
คือ
(๑) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(๒) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคณะที่ (๑)
คือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
-๔-

นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ
ส.อบต.หมู่ ๒

นายเสนาะ พงษ์พนัส

กระผมอเสนอรายชื่อสมาชิกสภาอบต.โพธิ์เอน ผู้สมควรเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้
๑.นายสมควร ชีวิหาร
๒.นายสุชิน
มัยปราณีต
๓.นายประทีป แจ้งวาริต
ขอผู้รับรองด้วย๑.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ ๒.นายอํานวย แท่นเงิน

ประธานสภาฯ

นายสุชิน มัยปราณีต
ส.อบต.หมู่ ๖

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

๓.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร ๔.นายสมบัติ ผดุงศักดิ์ มีท่านใดจะเสนอรายชื่อท่าน
อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้
๑. นายสมควร ชีวิหาร
๒. นายสุชิน มัยปราณีต
๓. นายประทีป แจ้งวาริต
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ลําดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา อบต.
โพธิ์เอน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคณะที่ (๒) คือคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ
กระผมขอเสนอรายชื่อสมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน ผู้สมควรเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดังนี้
๑. นายวิรัตน์ แสงพิรุณ
๒. นายประทีป แจ้งวาริต
๓. นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ
ขอผู้รับรองด้วย ๑.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร ๒.นายวัชระ บุญแท้
๓.นายสมควร ชีวิหาร ๔.นายอํานวย แท่นเงิน ๕.นายประจวบ ภู่ระหงษ์
มีท่านใดจะเสนอรายชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้
๑.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ
๒.นายประทีป แจ้งวาริต
๓.นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรา่ งข้อบัญญัติ
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 มัยปราณีต)
-๕ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

๑

เสียง
เสียง (๑.นายเสนาะ พงษ์พนัส ประธานสภา)

๓.๒ เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน
ขอเชิ ญ เลขานุ ก ารสภา อบต. ชี้ แ จงระเบี ย บฯ ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภา อบต.
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
เลขานุการสภาฯ
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ได้กําหนดเกี่ยวกับเรื่อง
การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ไว้ดังนี้

ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วฯ ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธาน
ท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุม
เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้
ฯลฯ
(๓) สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนนั้ จะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน
การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุ ม
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลจะกําหนด แต่
ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลกําหนด
ฯลฯ
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มกี ําหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ

-๖นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภา อบต.

นายอํานวย แท่นเงิน
สมาชิก อบต.หมู่ ๓

ส.อบต. หมู่ที่ ๑
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ และกฎหมายที่กําหนด จึงขอปรึกษา
สมาชิก อบต.ทุกท่าน เกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ การประชุมสมัยสามัญ ประจําปี ๒๕๕๘ นี้ ในแต่ละ
สมัยจะเริ่มเมื่อใด และจะกําหนดให้มีการประชุมสมัยละกีว่ ัน
ประเด็นที่ ๒ การกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี
๒๕๕๙ จะเริ่มเมื่อใด และมีกําหนดกี่วัน
ผมขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕๘ ดังนี้
๑.สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
มีกําหนด ๑๕ วัน
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วนั ที่ ๑๖–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
มีกําหนด ๑๕ วัน
๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วนั ที่ ๑๐–๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
มีกําหนด ๑๕ วัน
๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วนั ที่ ๒-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
มีกําหนด ๑๕ วัน
ผม นายสมควร ชีวิหาร ขอรับรอง
ผม นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิรขิ อรับรอง
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าทีป่ ระชุมเห็นชอบให้
กําหนดวันเริ่มประชุม และกําหนดจํานวนวันประชุมในแต่ละสมัย ประจําปี ๒๕๕๘
ตามที่นายอํานวย แท่นเงิน เสนอ
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 มัยปราณีต)
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
๑ เสียง ( นายเสนาะ พงษ์พนัส ประธานสภา)

-๗นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภา อบต.
นายอํานวย แท่นเงิน
สมาชิก อบต.๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภา อบต.
มติที่ประชุม

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภา อบต.
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
เลขานุการสภาฯ

ลําดับต่อไปขอเชิญสมาชิก อบต. ได้เสนอความเห็นในประเด็นที่ ๒ ว่าควร
จะกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี ๒๕๕๙ จะเริม่ เมือ่ ใดและ
มีกําหนดกี่วัน
ผมขอเสนอให้กําหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี
๒๕๕๙ ในวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีกําหนด ๑๕ วัน
ผม นายสุชิน มัยประณีต ขอรับรอง
ผม นายสมพงษ์ แจ้งประยูร ขอรับรอง
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าทีป่ ระชุมเห็นชอบ
ให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑ - ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีกําหนด ๑๕ วัน
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 มัยปราณีต)
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
๑ เสียง ( นายเสนาะ พงษ์พนัส ประธานสภา)
๓.๓ การขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ ของบริษัทแสงฟ้า อะกริโปร
ดักส์
จํากัด
ขอเชิ ญ เลขานุ ก ารสภา อบต. ชี้ แ จงระเบี ย บฯ ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ
หลักการ
ตามที่บริษัทแสงฟ้าอะกริโปรดักส์ จํากัด ขอรังวัดขอใช้ที่สาธารณประโยชน์
ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณหมู่ที่ ๖ ตําบลโพธิ์เอน อําเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแจ้งความประสงค์จะนําไปใช้ประโยชน์เพื่อ
เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารจัดเก็บสินค้าทางการเกษตร หรือกิจการอื่น ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การดํ า เนิ น การของบริ ษั ท เป็ น ระยะเวลา ๓๐ ปี
ประกอบกั บ
กระทรวงมหาดไทยได้ มี หนังสือ ที่ มท ๐๖๑๘/ว ๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๓๙ กําหนดให้การขออนุญาตขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ ตามมาตรา ๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องผ่านความเห็นชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน
-๘เหตุผล

องค์การบริหารส่ว นตําบลโพธิ์เอน ได้นําเรื่องการขออนุญาตประกอบ
กิจการในที่ดินของรัฐ ของบริษัท แสงฟ้า อะกริโปรดักส์ จํากัด ขอความเห็นชอบ
จากสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล แล้ ว เมื่ อ การประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตําบลโพธิ์เอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ปรากฏว่าที่ประชุมสภาฯ ไม่เห็นชอบจํานวน ๑๑ เสียง
เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ต่อมาสํานักงานที่ดินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรือ ได้มีหนังสือ ที่ อย ๐๐๒๐.๐๓/๒/๓๓๔ ลงวันที่
๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ แจ้งว่าอําเภอท่าเรือได้จัดประชุมกรณี บริษัท แสงฟ้าอะกริ
โปรดักส์ จํากัด ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ บริเวณหมู่ที่ ๑ ตําบลปากท่า และ
หมู่ที่ ๖ ตําบลโพธิ์เอน อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามรายงานการประชุมฯ อําเภอท่าเรือได้นําเรื่องบริษัทฯ
ขอใช้ ที่ ส าธารณประโยชน์ ใ ห้ ที่ป ระชุม พิจ ารณาในประเด็นต่า ง ๆ เป็ นที่ยุติแ ล้ ว
จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอนพิจารณาดําเนินการผ่านความเห็นชอบ
ต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล ตามนั ย หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๖๑๘/ว ๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๙ จึงขอนําเรื่องดังกล่าวเสนอ
ต่อประธานสภาฯ เพื่อนําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอนพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป
นายสมพงษ์ แจ้งประยูร
โรงงานอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปากท่า แต่ประชาชน หมู่ที่ ๖
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
ตําบลโพธิ์เอน นั้นได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ
นายภูวดล สุกาทร
ให้ทําบันทึกข้อตกลง ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน กับ บริษัท
นายก อบต.
แสงฟ้า อะกริโปรดักส์ จํากัด เกี่ยวกับการประกอบกิจการตลอดจนแนวทางการ
แก้ไขปัญหา และแจ้งข้อตกลงให้ประชาชนได้รับทราบ
นายวัชระ บุญแท้
ขอให้ทําบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ส.อบต.หมู่ที่ ๓
ได้รับทราบ

-๙ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
การเขียนบันทึกข้อตกลงดังกล่าว สามารถเขียนได้ ส่วนผู้ประกอบการหรือ
เลขานุการสภาฯ
บริษัทฯ เขาจะตกลงตามที่เราเขียนหรือไม่ หากมีปัญหา เช่น ฝุ่นละออง เราจะขอ
พื้นที่คืนได้ทันทีหรือไม่ การทําบันทึกข้อตกลงให้ทาง บริษัทฯ พิจารณาถ้าเขาตกลง
ก็ผ่าน ถ้าเขาไม่ตกลงก็ไม่ผ่าน

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบว่า ผ่านหรือไม่ผ่าน
สภาท้องถิ่นเท่านั้น ไม่ได้มีอํานาจในเรื่องการอนุญาตให้ใช้ที่สาธารณะประโยชน์
ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
นายอัมพรรณ ส้มหวาน
ให้เช่าระยะสั้น ปีต่อปี ได้หรือไม่
ผอ.รพ.สต.โพธิ์เอน หมู่ ๑
นายประจวบ
ถ้าทําสัญญา ๕ ปี ๑๐ ปี หรือ ๓๐ ปี ผู้ประกอบการลงทุนไปแล้ว เขาจะ
ส.อบต.หมู่ที่ ๕
ยอมรื้อถอนหรือ
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
ถ้ามีปัญหาดังกล่าว ศาลจะสั่ง
เลขานุการสภาฯ
นายเสนาะ พงษ์พนัส
เมื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวกันพอสมควรแล้ว กระผมขอมตีที่ประชุมด้วย
ประธานสภาฯ
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ เรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ ของ
บริษัท แสงฟ้าอะกริโปรดักส์ จํากัด ขอให้ยกมือ
มติที่ประชุม

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

เห็นชอบ - เสียง
ไม่เห็นชอบ 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 มัยปราณีต)
งดออกเสียง
๑ เสียง ( นายเสนาะ พงษ์พนัส ประธานสภา)
โดยให้เหตุผลว่า ขอให้ทางบริษัท แสงฟ้าอะกริโปรดักส์ จํากัด มาทําบันทึก
ข้อตกลงก่อน
๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลชี้แจงรายละเอียด

-๑๐นายภูวดล สุกาทร
นายก อบต.

หลักการและเหตุผล
หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้ แจงงบประมาณ
รายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ทํ า ให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ
คุ ณ ภาพเปลี่ ย นหรื อ เปลี่ ย นแปลงสถานที่ ก่ อ สร้ า งให้ เ ป็ น อํ า นาจอนุ มั ติ ข องสภา
ท้องถิ่น
เหตุผล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
คําชี้แจงเดิม
ส่ว นโยธา งบลงทุ น หมวดรายจ่ายค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่ า ยค่ า ก่ อ สร้ า ง สิ่ ง สาธารณู ป การ โครงการขยายเขตประปาบริ เ วณ
ป้อมตํารวจถึงเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา
บริเวณป้อมตํารวจถึงเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 (ตามแบบของ อบต.โพธิ์เอน)
ปริมาณงาน วางท่อ pvc ศก. ๒” พร้อมอุปกรณ์ ระยะ ๔๕๕ เมตร งบประมาณ
70,500.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
คําชี้แจงใหม่
ส่วนโยธา งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ โครงการขยายเขตประปาบริเวณป้อม
ตํารวจถึงเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาบริเวณ
ป้อมตํารวจถึงเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 (ตามแบบของ อบต.โพธิ์เอน) ปริมาณ
งาน วางท่ อ pvc ศก. ๒.๕” พร้ อ มอุ ป กรณ์ ระยะ ๔๓๖ เมตร งบประมาณ
82,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

สมาชิ ก ฯ ท่ า นใด เห็ น ชอบ ให้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอให้ยกมือ

-๑๑มติที่ประชุม

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 มัยปราณีต)
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
๑ เสียง ( นายเสนาะ พงษ์พนัส ประธานสภา)

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

๓.๕ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

นายภูวดล สุกาทร
นายก อบต.

ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลชี้แจงรายละเอียด
หลักการและเหตุผล
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายรายการใหม่

หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ความว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน มีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่
เพื่อให้ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา
๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ และเป็นการรองรับการถ่ายโอนอํานาจจาก
ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค ตามพระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการ
กระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ (มาตรา ๑๖) ตาม
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

-๑๒จํานวน ๑๕,๐๐๐.-บาท
โอนเพิ่ม
ส่วนโยธา
จํานวน ๑๕,๐๐๐.-บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
จัดซื้อปั๊มคลอรีน จํานวน ๑ ตัว (ติดตั้งประปา หมู่ ๔)
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จํานวน ๑๕,๐๐๐.-บาท
โอนลด
จํานวน ๑๕,๐๐๐.-บาท
ส่วนโยธา
จํานวน ๑๕,๐๐๐.-บาท
หมวดครุภัณฑ์
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รายจ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน ๑๕,๐๐๐.-บาท
จํานวน ๑๑,๕๐๐.-บาท
โอนเพิ่ม
จํานวน ๑๑,๕๐๐.-บาท
ส่วนโยธา
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน รายจ่ า ยค่ า ก่ อ สร้ า ง
สิ่งสาธารณูปการ
โครงการขยายเขตประปาบริเวณป้อมตํารวจถึ งเลียบคลองชลประทาน
หมู่ที่ ๖
จํานวน ๑๑,๕๐๐.-บาท

โอนลด
จํานวน ๑๑,๕๐๐.-บาท
ส่วนโยธา
จํานวน ๑๑,๕๐๐.-บาท
หมวดครุภัณฑ์
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รายจ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน ๑๑,๕๐๐.-บาท
รวมโอนเพิ่ม/ โอนลดในครั้งนี้
จํ า นวน ๒๖,๕๐๐.บาท
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
สมาชิ ก ฯ ท่ า นใดเห็ น ชอบ ให้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอให้ยกมือ

-๑๓มติที่ประชุม

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 มัยปราณีต)
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
๑ เสียง ( นายเสนาะ พงษ์พนัส ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นพ.อาทร วุฒิบรรจง
ผอ.รพ.ท่าเรือ

ขอเชิ ญ ชวนทุ ก ภาคส่ ว น ร่ ว มดู แ ลสุ ข ภาพประชาชน โดยจะต้ อ งได้ รั บ
ความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตําบล โรงพยาบาลท่าเรือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลโพธิ์เอน อสม. ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ในการดูแลผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วย
ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

นายภูวดล สุกาทร
นายก อบต.

กระผมขอรายงานความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ดังนี้
๑.โครงการก่อสร่างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่๒
จํานวน ๑ แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ สํ า หรั บ พั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กรณี เ ร่ ง ด่ ว น
งบประมาณ ๔,๐๐๖,๐๐๐.-บาท ได้ประกาศสอบราคา ๒ รอบ ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ยื่นซอง และจะประกาศสอบราคาอีกรอบ
๒.โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อม
ลูกข่าย ภายในตําบลโพธิ์เอน จํานวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑ ล้านบาทกว่า ขณะนี้ได้
ผู้รับจ้างและจะเข้าดําเนินการในเร็วนี้

๓.โครงการจัดซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv ภายในตําบลโพธิ์เอน จํานวน
๑ แห่ง งบประมาณที่ขอ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
ขอแจ้งกําหนดการโครงการประชาคมและ อบต.เคลื่อนที่ ประจําปี ๒๕๕๘
เลขานุการสภาฯ
ดังนี้
หมู่ที่ ๑
วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานประปา
หมู่ที่ ๒
วันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดโพธิ์เอน
หมู่ที่ ๓
วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วิหารหลวงพ่อวัดน้อย
-๑๔หมู่ที่ ๔,๖
วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดสามเรือน
หมู่ที่ ๕
วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์
ประชาคมตําบล วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อบต.โพธิ์เอน
ที่ประชุม

รับทราบ

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกจะเสนอเรื่องใดหรือไม่ ถ้าไม่มผี มขอปิดประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๑.๔๐ น.
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวผ่องศรี แท่นเงิน)
หัวหน้าสํานักงานปลัด

ส.ต.อ.

เลขานุการสภาฯ

(สุวรรณ วงษ์การค้า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน ได้ตรวจรายงานการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพธิ์เอนแล้ว 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
-๑๕-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฯ ได้มีการรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหาร
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