รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
********
ผู้เข้าประชุม

๑.นายเสนาะ พงษ์พนัส
๒.นายอานวย แท่นเงิน
๓.นายสมบัติ ผดุงศักดิ์
๔.นายสมควร ชีวิหาร
๕.นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ
๖.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ
๗.นายวัชระ บุญแท้
๘.นางบุญทรัพย์ ตั้งใจรักษ์
๙.นายประทีป แจ้งวาริต
๑๐.นายประจวบ ภู่ระหงษ์
๑๑.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร
๑๒.นายสุชิน มัยประณีต
ผู้ขาดประชุม ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม ๑.นายภูวดล สุกาทร
๒.นายวินัย
แสงจินดา
๓.ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
๔.นางชมัยพร แจ่มจารัส
๕.น.ส.ผ่องศรี แท่นเงิน
๖.นายนัฐวุฒิ พิมพ์รัตน์
๗.นายสายชล ก้อนทอง
๘.นายธนพงษ์ อาพันธ์รัตน์
๙.น.ส.วัลยา ปัญจพัฒนศิริ
๑๐.นายอัมพรรณ ส้มหวาน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
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
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าส่วนการคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖
นายช่างโธธา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

-๒เริ่มประชุมเวลา
๑๐.๐๐น.
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนได้เข้าประชุม
เลขานุการสภาฯ
จานวน ๑๒ คนครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภาเปิดประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
นายภูวดล สุกาทร
นายก อบต.

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
รับทราบ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที๒่
ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗) ว่าถูกต้องหรือจะขอแก้ไขหรือไม่
รับรองรายงานการประชุม ๑๐ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
เรื่องเพื่อพิจารณา / ให้ความเห็นชอบ / ลงมติ
๓.๑ ญัตติ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลชี้แจงรายละเอียด
หลักการและเหตุผล
หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้ อ ๘๙ ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจจ่ า ยขาดจาก
เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่ น ภายใต้เงื่อนไขให้กระทาได้เฉพาะ
กิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือ กิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้ อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายกาหนด

-๓เหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน มีความประสงค์ที่จะจ่ายขาดเงิน
สะสม จานวน รายการ ๔ ดังนี้
๑.โครงการขุดลอกคูส่งน้าสายกลางนา หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.-บาท
ปริมาณงาน –ขุดลอกปากคูกว้าง ๑.๘๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๑.๐๐ เมตร
ลึก ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร
(เดิมปากคูกว้างเฉลี่ย ๐.๘๕ เมตร ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย
๐.๖๐ เมตร)
๒.โครงการขุดลอกคูส่งน้าสายนาหมัน หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท
ปริมาณงาน – ขุดลอกปากคูกว้าง ๑.๕๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก
๑.๒๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๕ ลูกบาศก์เมตร
(เดิมปากคูกว้าง ๑.๒๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร)
๓.โครงการขุดลอกคูส่งน้าสายหนองโสน หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๙,๕๐๐.-บาท
ปริมาณงาน – ขุดลอกปากคูกว้าง ๒.๐๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๑.๐๐ เมตร
ลึก ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๗๔ ลูกบาศก์เมตร
(เดิมปากคูกว้างเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย
๑.๐๐ เมตร)
๔.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายผู้ใหญ่ทวี งบประมาณ ๙๙,๐๐๐.บาท
ปริมาณงาน – หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร
(ปริมาณลูกรังผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร)
รวมงบประมาณที่จ่ายขาดเงินสะสม จานวน ๑๙๘,๕๐๐.-บาท
เหตุผลการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามข้อ ๑-๓ เนื่องจากเกษตรกร
ผู้ทานาในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ฤดูฝนมาล่าช้าและฝนตกไม่ชุกทาให้แปลงนา
ข้าวที่ทาการเพาะปลูกขาดน้า หากรอน้าฝนเพียงอย่างเดียวอาจจะทาให้แปลงนา
ข้าวได้รับความเสียหาย จาเป็นต้องหาน้าด้วยวิธีการสูบน้าผ่านทางคูคลอง ซึ่งคู
คลองที่ส่งน้าตื้นเขิน จึงจาเป็นต้องทาการขุดลอกคูคลองส่งน้า เพื่อให้การสูบน้า
และส่งน้ามีประสิทธิภาพสามารถส่งน้าเข้าแปลงนาและบาบัดความเดือดร้อนของ
เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าว

-๔เหตุผลการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามข้อ ๓ คือเป็นกิจการซึ่งอยู่ใน
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและ
สั ง คม ตลอดจนใช้ เ ป็ น เส้ น ทางในการล าเลี ย ง ขนส่ ง สิ น ค้ า ทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
นายภูวดล สุกาทร
นายก อบต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ ขอให้ยกมือ
เห็นชอบ ๑๑ เสียง
(๑.นายอานวย แท่นเงิน ๒.นายสมบัติ ผดุงศักดิ์ ๓.นายสมควร ชีวิหาร
๔.นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ ๕.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ ๖.นางบุญทรัพย์ ตั้งใจรักษ์
๗.นายประทีป แจ้งวาริต ๘.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร ๙.นายวัชระ บุญแท้
๑๐.นายประจวบ ภู่ระหงษ์ ๑๑.นายสุชิน มัยปราณีต )
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
(๑.นายเสนาะ พงษ์พนัส ประธานสภา )
๓.๒ ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลชี้แจงรายละเอียด
หลักการและเหตุผล
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายรายการใหม่
หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ความว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

-๕เหตุผล
องค์การบริหารส่ ว นตาบลโพธิ์เอน มีความจาเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่
เพื่อให้ป ฏิบั ติงานตามอานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ ส ภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา
๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ และเป็นการรองรับการถ่ายโอนอานาจจาก
ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการ
กระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ (มาตรา ๑๖) ตาม
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
โอนเพิ่ม
จานวน ๘๐,๐๐๐.-บาท
ส่วนโยธา
จานวน ๘๐,๐๐๐.-บาท
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก บริเวณซอยประมวล หมู่ ๕
(รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธากาหนด)
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จานวน ๘๐,๐๐๐.-บาท
โอนลด
จานวน ๘๐,๐๐๐.-บาท
ส่วนโยธา
จานวน ๘๐,๐๐๐.-บาท
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
โครงการจัดซื้อเครื่องทาน้าดื่มพร้อม
จานวน ๘๐,๐๐๐.-บาท
พร้อมโรงเรือน หมู่ ๕
โอนเพิ่ม
จานวน ๘๐,๐๐๐.-บาท
ส่วนโยธา
จานวน ๘๐,๐๐๐.-บาท
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
โครงการขุ ด ลอกคู ค ลองเลี ย บถนนสายบ้ า นกระดาษ-ปากท่ า หมู่ ๑
เชื่อมต่อ หมู่ ๓
(รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนส่วนโยธากาหนด)
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จานวน ๘๐,๐๐๐.-บาท

-๖-

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

โอนลด
จานวน ๘๐,๐๐๐.-บาท
ส่วนโยธา
จานวน ๘๐,๐๐๐.-บาท
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
โครงการจัดซื้อเครื่องทาน้าดื่มพร้อม
จานวน ๘๐,๐๐๐.-บาท
พร้อมโรงเรือน หมู่ ๓
รวมโอนเพิ่ม/ โอนลดในครั้งนี้
จานวน ๑๖๐,๐๐๐.-บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
สมาชิ ก ฯ ท่ า นใดเห็ น ชอบให้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอให้ยกมือ
เห็นชอบ ๑๑ เสียง
(๑.นายอานวย แท่นเงิน ๒.นายสมบัติ ผดุงศักดิ์ ๓.นายสมควร ชีวิหาร
๔.นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ ๕.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ ๖.นางบุญทรัพย์ ตั้งใจรักษ์
๗.นายประทีป แจ้งวาริต ๘.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร ๙.นายวัชระ บุญแท้
๑๐.นายประจวบ ภู่ระหงษ์ ๑๑.นายสุชิน มัยปราณีต )
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
(๑.นายเสนาะ พงษ์พนัส ประธานสภา )

นายเสนาะ พงษ์พนัส ๓.๓ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ชี้แจงรายละเอียด
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
หลักการและเหตุผล
ปลัด อบต.
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ (๔) ระบุให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพั ฒ นาสามปี ต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ น
พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้

-๗-

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๘ จึ ง ขอเสนอร่ างแผนพัฒ นาสามปี
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลโพธิ์เอน ต่ อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน เพื่อขอความเห็นชอบและนาไปสู่การพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป
สาหรับการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ฉบับนี้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นสามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ เนื่องจากไม่ใช่ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณหรือ ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน จึงขอมติที่ประชุมว่าจะ
ให้พิจารณา ๓ วาระรวดหรือไม่
เห็นชอบให้พิจารณา ๓ วาระรวด ๑๑ เสียง

ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
ด้ว ยองค์การบริห ารส่ว นตาบลโพธิ์เอน ได้จัดทา(ร่าง)แผนพัฒ นาสามปี
เลขานุการสภาฯ
พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๐ โดยนาข้อมูลจากการประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๖ หมู่บ้านมาจัดทา
เป็นร่างแผนพัฒนาฯ ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วน
ตาบลโพธิ์ เ อนพิ จ ารณาเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ วั น อั ง คารที่ ๑๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๗
สาหรับรายละเอียดปรากฏตาม(ร่าง)แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ที่ได้แจก
ให้ ที่ ป ระชุ ม ไปศึ ก ษา พิ จ ารณาพอสมควรแล้ ว และขอให้ ทุ ก ท่ า นตรวจสอบ
รายละเอียด หากมีข้อเสนอเรื่องใด ส่วนไหน สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ในที่ประชุม
แห่งนี้
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบ รับหลักการแห่ง (ร่าง) แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขอให้ยกมือ

มติที่ประชุม

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

-๘นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธาน

ตามที่ท่านสมาชิกได้รับหลักการแห่ง (ร่าง)แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘๒๕๖๐ ไปแล้ว ในขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการพิจารณาแปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมเป็น
กรรมการเต็มสภา มีผู้ใดจะแสดงความเห็นหรือไม่

มติที่ประชุม

ไม่มี

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธาน

ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ตราเป็นร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘๒๕๖๐ หรือไม่

มติที่ประชุม

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
นายภูวดล สุกาทร
นายก อบต.

เห็นชอบ ๑๑ เสียง
(๑.นายอานวย แท่นเงิน ๒.นายสมบัติ ผดุงศักดิ์ ๓.นายสมควร ชีวิหาร
๔.นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ ๕.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ ๖.นางบุญทรัพย์ ตั้งใจรักษ์
๗.นายประทีป แจ้งวาริต ๘.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร ๙.นายวัชระ บุญแท้
๑๐.นายประจวบ ภู่ระหงษ์ ๑๑.นายสุชิน มัยปราณีต )
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (๑.นายเสนาะ พงษ์พนัส ประธานสภา )
มีสมาชิกจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม
๓.๔ ญัตติ ขออนุมัติเพิ่มเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
เรื่อง การดาเนินกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ชี้แจงรายละเอียด
หลักการและเหตุผล
หลักการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๗๑
แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒
เหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพธิ์เอน เรื่อง การดาเนินกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
ซึ่งข้อบัญญัติฯ มิได้กาหนดอัตราเงินประกันการใช้น้าประปาไว้ จากการตรวจสอบ
การเงินการคลังของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งว่าตามระเบียบการใช้น้าประปา

-๙ทางองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ต้องกาหนดอัตราเงินประกันการใช้น้า
เพื่อเรียกเก็บจากผู้ขอใช้น้าประปา ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
จึงกาหนดอัตราเงินประกันการใช้น้าประปา ดังนี้
๑.มาตรวัดน้าขนาด ๑/๒ นิ้ว
ค่าธรรมเนียม ๓๐๐.-บาท
๒.มาตรวัดน้าขนาด ๑ นิ้ว ขึ้นไป ค่าธรรมเนียม ๕๐๐.-บาท
๓.มาตรวัดน้าชั่วคราว
ค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐.-บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

สาหรับ การพิจารณา เพิ่มเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ว นตาบล เรื่อง
การดาเนินกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ฉบับนี้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นสามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ เนื่องจากไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณหรือ ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้ว ยการเงิน จึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้
พิจารณา ๓ วาระรวดหรือไม่
เห็นชอบให้พิจารณา ๓ วาระรวด ๑๑ เสียง

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบ รับหลักการ เพิ่มเติมข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพธิ์เอน เรื่อง การดาเนินกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
ขอให้ยกมือ

มติที่ประชุม

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

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธาน

ตามที่ท่านสมาชิกได้รับหลักการ เพิ่มเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลโพธิ์เอน เรื่องการดาเนินกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
ไปแล้ว ในขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการพิจารณาแปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมเป็น
กรรมการเต็มสภา มีผู้ใดจะแสดงความเห็นหรือไม่

มติที่ประชุม

ไม่มี

-๑๐นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธาน

ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ เพิ่มเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลโพธิ์เอน เรื่องการดาเนินกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
หรือไม่

มติที่ประชุม

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

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
ปิดประชุม

มีสมาชิกจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม
เวลา ๑๒.๓๕ น.
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวผ่องศรี แท่นเงิน)
หัวหน้าสานักงานปลัด

ส.ต.อ.

เลขานุการสภาฯ

(สุวรรณ วงษ์การค้า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

-๑๑คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ได้ตรวจรายงานการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพธิ์เอนแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องตามการดาเนินการประชุมดังกล่าวทุกประการ
ลงชื่อ

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมควร ชีวิหาร)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชิน มัยปราณีต)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประทีป แจ้งวาริต)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลฯ ได้มีการรับรองในการประชุม สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่
สิงหาคม ๒๕๕๗
ลงชื่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(นายเสนาะ

พงษ์พนัส)

