รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
********
ผู้เข้าประชุม

๑.นายเสนาะ
๒.นายอานวย
๓.นายวิรัตน์
๔.นายวิรัตน์
๕.นายวัชระ
๖.นายประทีป
๗.นายประจวบ
๘.นายสมพงษ์
๙.นายสุชิน

พงษ์พนัส
แท่นเงิน
ศาสตร์ศิริ
แสงพิรุณ
บุญแท้
แจ้งวาริต
ภู่ระหงษ์
แจ้งประยูร
มัยประณีต

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

ผู้ลาประชุม

๑.นายสมบัติ

ผดุงศักดิ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑

ผู้ขาดประชุม ๑.นายสมควร ชีวิหาร
๓.นางบุญทรัพย์ ตัง้ ใจรักษ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑.นายภูวดล สุกาทร
๒.นายวินัย
แสงจินดา
๓.นายสมพร อุนนิมิต
๔.ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
๕.นางสาวดรุณี คงมาก
๖.นางชมัยพร แจ่มจารัส
๗.น.ส.ผ่องศรี แท่นเงิน
๘.นายธนพงษ์ อาพันธ์รัตน์
๙.น.ส.วัลยา ปัญจพัฒนศิริ
๑๐.นายอัมพรรณ ส้มหวาน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าส่วนการคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
นายช่างโยธา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

ลาป่วย

-๒เริ่มประชุมเวลา
๑๐.๐๐น.
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนได้เข้าประชุม
เลขานุการสภาฯ
จานวน ๙ คน ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภาเปิดประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ไม่มี
ประธานสภาฯ
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ นายสมบัติ ผดุงศักดิ์
เลขานุการสภาฯ
สมาชิก อบต.หมู่ ๑ แจ้งลาป่วย เนื่องจากศีรษะแตก
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

รับทราบ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที๓่
ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) ว่าถูกต้องหรือจะขอแก้ไขหรือไม่
รับรองรายงานการประชุม ๗ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
เรื่องเพื่อพิจารณา / ให้ความเห็นชอบ / ลงมติ
๓.๑ ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่
๓ ขั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ (รายละเอียดตามเอกสาร )

ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ และที่ประชุมได้มีมติรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เรื่ อ งงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สาหรับการประชุมวันนี้ เป็นวาระที่ ๒ ขั้นแปร
ญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ ๕๑ กาหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน
วาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามลาดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ
แปรญัตติ แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

-๓ข้ อ พิ จ ารณา ประธานสภา อบต. ได้ รั บ รายงานจากคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ว่า
ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งสภา อบต.โพธิ์เอน ได้กาหนดให้
เป็นระยะเวลาการเสนอคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น ไม่มีสมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน เสนอคาขอแปรญัตติ
แต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยืน
ตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม
วาระที่ ๓ ขั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้ อ ๕๒ ก าหนดว่ า การพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ใ น
วาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้ นแต่ที่ป ระชุมสภาท้องถิ่นจะได้ล งมติ ให้ มีการ
อภิปราย ถ้ามีเหตุ อันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า จะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่
ข้อพิจารณา ขอมติที่ประชุมฯ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือไม่
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอให้ยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๗ เสียง
(๑.นายอานวย แท่นเงิน ๒.นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ ๓.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ
๔.นายประทีป แจ้งวาริต ๕.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร ๖.นายวัชระ บุญแท้
๗.นายเสนาะ พงษ์พนัส )
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง (๑.นายประจวบ ภู่ระหงษ์ ๒.นายสุชิน มัยปราณีต

)

-๔ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่น ๆ
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
ด้วยได้รับแจ้งจากอาเภอท่าเรือ ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ
ท้องถิ่นทุกแห่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยจะ
จัดกิจกรรมก่อนหรือหลังวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ก็ได้ สาหรับองค์การบริหาร
ส่ว นตาบลโพธิ์เอน จะจัดกิจกรรมในวันนี้ โดยเสร็จจากการประชุมฯ ขอเชิญ
ทุกท่านร่วมกิจกรรมพัฒนาทาความสะอาดวัดบางม่วง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ถนนสายท่าเรือ – อยุธยา (หมู่ ๓)
มติที่ประชุม
รับทราบ
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
ปิดประชุม

มีสมาชิกจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม
เวลา ๑๒.๔๐ น.
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวผ่องศรี แท่นเงิน)
หัวหน้าสานักงานปลัด

ส.ต.อ.

เลขานุการสภาฯ

(สุวรรณ วงษ์การค้า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ได้ตรวจรายงานการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพธิ์เอนแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องตามการดาเนินการประชุมดังกล่าวทุกประการ
ลงชื่อ

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมควร ชีวิหาร)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑

-๕-

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชิน มัยปราณีต)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประทีป แจ้งวาริต)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลฯ ได้มีการรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ลงชื่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(นายเสนาะ

พงษ์พนัส)

