รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน
********
ผู้เข้าประชุม

๑.นายเสนาะ พงษ์พนัส
๒.นายอํานวย แท่นเงิน
๓.นายสมควร ชีวิหาร
๔.นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ
๕.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ
๖.นางบุญทรัพย์ ตั้งใจรักษ์
๗.นายประทีป แจ้งวาริต
๘.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร
ผู้ขาดประชุม ๑.นายสมบัติ ผดุงศักดิ์
๒.นายวัชระ บุญแท้
๓.นายประจวบ ภู่ระหงษ์
๔.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.นายธนพงษ์ อําพันธ์รัตน์
๙.น.ส.วัลยา ปัญจพัฒนศิริ
๑๐.นางอารมณ์ ธรรมวิจารณ์
๑๑.นายอดุลยกิจ ศาสตร์สมัย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
ลาป่วย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
ลาป่วย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
ลาป่วย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
ลาป่วย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เลขานุการนายก อบต.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
หัวหน้าส่วนการคลัง
หัวหน้าสํานักปลัด
นายช่างโยธา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสามเรือน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน

-๒เริ่มประชุมเวลา
๑๐.๐๐น.
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอนได้เข้าประชุม
เลขานุการสภาฯ
จํานวน ๘ คนครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภาเปิดประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
รับทราบ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิเ์ อน สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที๒่
ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗) ว่าถูกต้องหรือจะขอแก้ไขหรือไม่
รับรองรายงานการประชุม ๗ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

เรื่องเพื่อพิจารณา / ให้ความเห็นชอบ / ลงมติ
๓.๑ ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
ประธานสภาฯ
บริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอเชิญท่านปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ จะมีการประชุมด้วยกัน ๒ ครั้ง
ปลัด อบต.
การประชุมในวันนี้เป็นวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ( รายละเอียดตามเอกสาร )
ข้ อ บั ญ ญั ติ ฯ งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้ ง จ่ า ยไว้
๑๙,๙๐๕,๐๐๐.-บาท คือยอดที่ จะนํามาบริหารงาน อบต. ทั้งหมด โดยงบประมาณ
รายจ่ า ยประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ได้ นํ าข้ อ มู ล รายรั บ จริ ง ปี ๒๕๕๖
มาใช้ เ ป็ นเกณฑ์ ใ นการตั้ ง งบประมาณ ซึ่ ง ปี ๒๕๕๖ มี ร าย ได้ ทั้ ง ห ม ด
๑๙,๘๕๒,๖๙๙.๙๑ บาท ขอให้ทุกท่านดูรายละเอียดตามเอกสารที่แจกไป
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๙,๙๐๕,๐๐๐.- บาท แยกเป็น

-๓แผนงานบริหารงานทั่วไป ๙,๕๒๓,๗๐๐.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายด้านงบบุคลากร
เงิ น เดื อ นคณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก อบต. พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง งบดํ า เนิ น งาน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๕๕๑,๕๐๐.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายงบบุคลากร
เงินเดือนพนักงาน งบดําเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องและเป็นโครงการเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานการศึกษา ๒,๒๒๕,๕๐๐.-บาท เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา และ
โครงการเกี่ยวกับเด็กและเด็กนักเรียน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม(นม)
แผนงานสาธารณสุข ๔๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณสุข การ
ป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนโครงการพัฒนากลุ่มสตรี และกลุ่ม อสม.
แผนงานสั ง คมสงเคราะห์ ๖๙๑,๕๐๐.-บาท เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การสั ง คม
สงเคราะห์ งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๑๐,๐๐๐.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน เช่ น โครงการประชาคมและ อบต.เคลื่ อ นที่
โครงการการส่งเสริมอาชีพประชาชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๔๑๐,๐๐๐.- บาท เป็นค่าใช้จ่าย
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด โครงการวันสงกรานต์ แห่เทียน ลอยกระทง
แผนงานเคหะและชุ ม ชน ๕,๒๒๔,๕๐๐.-บาท เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยงบบุ ค ลากร
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งานไฟฟ้า งานสวนสาธารณะ
งานบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง และโครงการก่ อ สร้ า งและสิ่ ง
สาธารณูปโภคต่าง ๆ
แผนงานการเกษตร ๑๓๕,๐๐๐.-บาท เป็นค่าใช้จ่ายงานส่งเสริมการเกษตร งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานงบกลาง ๖๓๓,๓๐๐.-บาท เป็นค่าใช้จ่ายงบกลาง เช่น เงินสมทบกองทุน
ประกั น สั ง คม งบสํ า รองจ่ า ย เงิ น สปสช. ค่ า ปรั บ จราจร เงิ น สมทบกองทุ น
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) รายจ่ายตามข้อผูกพัน

-๔ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้ อ ๔๕ วรรคท้ า ย กํ า หนดว่ า “ญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณจะ
พิ จ ารณาสามวาระรวดเดี ย วไม่ ไ ด้ และในการพิ จ ารณาวาระที่ ส อง ให้ กํ า หนด
ระยะเวลาเสนอ คําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่ง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”
ประเด็นในการพิจารณามี ๓ วาระ คือ

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

วาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
โพธิ์เอน เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และลงมติ
วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ว่าผู้ใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ และจะรับหลักการ
หรือไม่ (รายละเอียดตามเอกสารหมาย) เมื่อที่ประชุมได้พิจารณากันพอสมควรแล้ว
ขอมติที่ประชุมด้วย
สมาชิกสภา อบต. ท่านใดรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพธิ์เอน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอให้ยกมือ

มติที่ประชุม

รับหลักการ จํานวน ๗ เสียง (๑.นายอํานวย แท่นเงิน ๒.นายสมควร
ชีวิหาร ๓.นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ ๔.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ ๕.นางบุญทรัพย์ ตั้งใจรักษ์
(๖.นายประทีป แจ้งวาริต ๗.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร)
ไม่รับหลักการ - เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง (๑.นายเสนาะ พงษ์พนัส ประธานสภาฯ )

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

วาระที่ ๒ ให้ที่ประชุมสภา อบต. กําหนดวันแปรญัตติด้วยว่า จะให้มวี ัน
แปรญัตติทั้งหมดกี่วัน
เห็นชอบ กําหนดวันแปรญัตติ จํานวน ๖ วัน คือวันที่ ๘ - ๑๓ สิงหาคม
๒๕๕๗ จํ า นวน ๗ เสี ย ง (๑.นายอํ า นวย แท่ น เงิ น ๒.นายสมควร ชี วิ ห าร
๓.นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ ๔.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ ๕.นางบุญทรัพย์ ตั้งใจรักษ์
(๖.นายประทีป แจ้งวาริต ๗.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร)
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง (๑.นายเสนาะ พงษ์พนัส ประธานสภาฯ )

-๕นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

วาระที่ ๓ กําหนดวันประชุมสภา อบต. เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

นายอํานวย แท่นเงิน
สมาชิก อบต. หมู่ ๓

ขอเสนอกําหนดวันประชุมสภา อบต. เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
ในวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมฯ ด้วย
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบกําหนดวันประชุมสภาฯ วาระ ๒ และวาระ ๓ ใน
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขอให้ยกมือ
เห็นชอบ จํานวน ๖ เสียง (๑.นายสมควร ชีวิหาร ๒.นายวิรัตน์ ศาสตร์
ศิริ ๓.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ ๔.นางบุญทรัพย์ ตั้งใจรักษ์ ๕.นายประทีป แจ้ง
วาริต ๖.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร)
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ เสียง (๑.นายเสนาะ พงษ์พนัส ๒.นายอํานวย
แท่นเงิน)

มติที่ประชุม

ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า ๓.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ (ชุดใหม่)
ปลัด อบต.
ด้วยคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้แต่งตั้งไว้เมื่อคราวการประชุมสภาฯ
สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
ประกอบด้วย ๑. นายวิรัตน์ แสงพิรุณ
๒. นายสมบัติ ผดุงศักดิ์
๓. นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ
ซึ่งในวันนี้ นายสมบัติ ผดุงศักดิ์ ได้ลาการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะ
ยังคงใช้คณะกรรมการชุดเดิมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ หรือจะพิจารณาให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
นายเสนาะ พงษ์พนัส
สมาชิ ก สภา อบต. ท่ า นใดเห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการแปรญั ต ติ
ประธานสภาฯ
ร่างข้อบัญญัติชุดใหม่ แทนชุดเดิม ขอให้ยกมือ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ จํานวน ๗ เสียง (๑.นายอํานวย แท่นเงิน ๒.นายสมควร ชีวิหาร
๓.นายวิ รั ต น์ ศาสตร์ ศิ ริ ๔.นายวิ รั ต น์ แสงพิ รุ ณ ๕.นางบุ ญ ทรั พ ย์ ตั้ ง ใจรั ก ษ์
(๖.นายประทีป แจ้งวาริต ๗.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร)

-๖-

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
นายสมควร ชีวิหาร
ส.อบต.หมู่ ๑

ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง (๑.นายเสนาะ พงษ์พนัส ประธานสภาฯ )
ลําดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาอบต.โพธิ์เอน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
กระผมขอเสนอรายชื่อสมาชิกสภาอบต.โพธิ์เอน ผู้สมควรเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดังนี้
๑. นายวิรัตน์ แสงพิรุณ
เป็นประธาน
๒. นายประทีป แจ้งวาริต
เป็นกรรมการ
๓. นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ
เป็นเลขานุการ
กระผม นายอํานวย แท่นเงิน สมาชิก อบต. หมู่ ๓ ขอรับรอง

นายอํานวย แท่นเงิน
สมาชิก อบต. หมู่ ๓
นายสมพงษ์ แจ้งประยูร
กระผม นายสมพงษ์ แจ้งประยูร สมาชิก อบต. หมู่ ๖ ขอรับรอง
สมาชิก อบต. หมู่ ๖
นายเสนาะ พงษ์พนัส
มีผู้ใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ
อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติทปี่ ระชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้บุคคลดังต่อไปนี้
๑.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ
เป็นประธาน
๒.นายประทีป แจ้งวาริต
เป็นกรรมการ
๓.นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ
เป็นเลขานุการ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรา่ งข้อบัญญัติ ด้วยมติดังนี้
เห็นชอบ จํานวน ๗ เสียง (๑.นายอํานวย แท่นเงิน ๒.นายสมควร ชีวิหาร
๓.นายวิ รั ต น์ ศาสตร์ ศิ ริ ๔.นายวิ รั ต น์ แสงพิ รุ ณ ๕.นางบุ ญ ทรั พ ย์ ตั้ ง ใจรั ก ษ์
(๖.นายประทีป แจ้งวาริต ๗.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร)
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง (๑.นายเสนาะ พงษ์พนัส ประธานสภาฯ )

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

๓.๒ เรื่อง พิจารณาเสนอชือ่ บุคคลเพื่อให้ที่ประชุมสภาเลือกเป็นผูท้ รงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗ มาใช้ในการ
ประเมินภาษีบํารุงท้องที่สาํ หรับ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน ชี้แจงรายละเอียด

-๗นายภูวดล สุกาทร
นายก อบต.

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

หลักการและเหตุผล
หลักการ
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ ฯลฯ มาตรา ๑๔ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งให้มีหน้าที่พิจารณาการตีราคา
ปานกลางตามมาตรา ๑๓ คณะกรรมการนั้ น ให้ ป ระกอบด้ ว ยบุ ค คลในท้ อ งที่
ดังต่อไปนี้
(๒) ในเขตองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ประกอบด้ ว ย ปลั ด จั ง หวั ด
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายอําเภอท้องที่ ผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นมอบหมายหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งได้รับเลือกจากสภาท้องถิ่น
เหตุผล
กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท ๐๓๑๐.๓/ว ๑๑๘๑ เรื่อง การตีราคาปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ.๒๕๕๔ –
๒๕๕๗ มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ให้
แต่งตั้งคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน เพื่อจัดทําราคาปานกลางของที่ดิน
ขึ้นใหม่แทนการใช้ราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่
ประจําปี พ.ศ.๒๕๒๑ – ๒๕๒๔ ตามหนังสือสั่งการดังกล่าว
ข้อ ๑.แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ (ยกเว้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) ดําเนินการเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลาง
ของที่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ตามมาตรา ๑๔(๒) ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน ดังนี้
๑.๑ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เห็นสมควร ๑ คน เพื่อทําหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการ
๑.๒ ให้สภาท้องถิ่น เลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน (ควรเลือก
และเสนอชื่ อ ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ด้ า นประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ห รื อ นั ก ประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ จ าก
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่) เป็นคณะกรรมการ
ขอมติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม สภาเลื อ กเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ.๒๕๕๔–๒๕๕๗
มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน

-๘มติที่ประชุม

เห็นชอบ เลือกบุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้
๑.นายสุทธา มีพันธ์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินชํานาญการ
สังกัด สํานักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
๒.นายสาย ยะขาว ตําแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชํานาญการ
สังกัด สํานักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรกการตีราคาปานกลางที่ดินฯ
เห็นชอบ จํานวน ๗ เสียง (๑.นายอํานวย แท่นเงิน ๒.นายสมควร ชีวิหาร
๓.นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ ๔.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ ๕.นางบุญทรัพย์ ตั้งใจรักษ์ ๖.
นายประทีป แจ้งวาริต ๗.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร)
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (๑.นายเสนาะ พงษ์พนัส ประธานสภา )
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่น ๆ
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
๔.๑ ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในวันที่ ๑๔
ปลัด อบต.
สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
โพธิ์เอน
๔.๒ ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน
๔.๓ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการปรองดองสมานฉันท์สร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน “กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อการปฏิรูป”
๔.๓ เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๗
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอ
ท่าเรือ
มติที่ประชุม
รับทราบ
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มผี มขอปิดประชุม

-๙ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๔๕ น.
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวผ่องศรี แท่นเงิน)
หัวหน้าสํานักงานปลัด

ส.ต.อ.

เลขานุการสภาฯ

(สุวรรณ วงษ์การค้า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน ได้ตรวจรายงานการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 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

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฯ ได้มีการรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ลงชื่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
(นายเสนาะ

พงษ์พนัส)

