รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๑๖ 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.นายสมพร อุนนิมิตร
๔.ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
๕.น.ส.ดรุณี
คงมาก
๖.นางชมัยพร แจ่มจารัส
๗.น.ส.ผ่องศรี แท่นเงิน
๘.นางจุฑามาศ พึ่งอาจ
๙.นายอัมพรรณ ส้มหวาน
๑๐.นายสาราญ แสงหิรัญ
๑๑.นายธนพงษ์ อาพันธ์รัตน์

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
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าส่วนการคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
นายช่างโยธา

-๒เริ่มประชุมเวลา
๑๐.๐๐ น.
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนได้เข้าประชุม
ปลัด อบต.
จานวน ๑๒ คนครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภาเปิดประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ขอเชิญร่วมต้อนรับนายอาเภอท่าเรือ และคณะหัวหน้าส่วนราชการ
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ โดย
อบต.โพธิ์เอน ได้รับเกียรติจากอาเภอให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม กาหนดประชุม
ในวั น ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรี ย ญ
วัดเทพคันธาราม จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
รับทราบ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน สมัยแรก
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยแรก ครั้งที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖) ว่าถูกต้องหรือจะขอแก้ไขหรือไม่
รับรองรายงานการประชุม ๑๑ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

เรื่องเพื่อพิจารณา / ให้ความเห็นชอบ / ลงมติ
๓.๑ การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแทนคนเดิมที่ลาออก
ด้วยเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายวัชระ บุญแท้ ได้ยื่นหนังสือ
ขอลาออกจากตาแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน เนื่องจาก
มีภารกิจและธุรกิจส่วนตัวจึงไม่มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ฯ จึงขอมติที่ประชุมให้พ้น
จากตาแหน่ง

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้พ้นจากตาแหน่ง ๑๑ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กาหนดไว้ดังนี้

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

-๓-

นายวิรัตน์ แสงพิรุณ
สมาชิก อบต.หมู่ ๒
นายวัชระ บุญแท้
สมาชิก อบต.หมู่ ๓
นายประทีป แจ้งวาริต
สมาชิก อบต.หมู่ ๔
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น พ้นจากตาแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้ส ภาท้องถิ่นเลือก
สมาชิ ก สภาท้อ งถิ่น ขึ้น เป็น ประธานสภาท้ อ งถิ่น รองประธานสภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
เลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี แทนตาแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
พ้นจากตาแหน่ง ในการนี้ให้นาวิธีการเลือกและการรายงานผลตามข้อ ๘ ข้อ๑๒
หรือข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ ให้ ส ภาท้อ งถิ่ นเลื อ กพนั ก งานหรือ ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น
ดังนั้น ให้สภาท้องถิ่นเลือกบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนที่ว่าง
กระผม สมาชิก อบต. หมู่ ๒ ขอเสนอ ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
โพธิ์เอน แทนคนเดิมที่ลาออก
กระผมนายวัชระ บุญแท้ สมาชิก อบต.หมู่ ๓ ขอรับรอง
กระผมนายประทีป แจ้งวาริต สมาชิก อบต.หมู่ ๔ ขอรับรอง
มีผู้ใดจะเสนอบุคคลอื่นเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม
เห็นชอบให้ ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน เนื่องจากเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น ด้วยมติดังนี้
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 )

-๔นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ
นายภูวดล สุกาทร
นายก อบต.

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
เหตุผล
องค์การบริหารส่ ว นตาบลโพธิ์เอน มีความจาเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่
เพื่อให้ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ตามพระราชสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ มาตรา
๖๗ และมาตรา ๖๘ และเป็นการรองรับการถ่ายโอนอานาจจากส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ (มาตรา ๑๖) ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
โอนเพิ่ม
จานวน ๔๐,๐๐๐.-บาท
ส่วนโยธา
จานวน ๔๐,๐๐๐.-บาท
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ประเภทค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สามล้อเครื่อง)
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จานวน ๔๐,๐๐๐.-บาท
โอนลด
จานวน ๔๐,๐๐๐.-บาท
ส่วนโยธา
จานวน ๔๐,๐๐๐.-บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล จานวน ๔๐,๐๐๐.-บาท

-๕โอนเพิ่ม
จานวน ๕๓,๐๓๐.-บาท
ส่วนโยธา
จานวน ๕๓,๐๓๐.-บาท
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ประเภทครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ประปา(ปั๊มน้า) จานวน ๕๓,๐๓๐.-บาท
โอนลด
จานวน ๕๓,๐๓๐.-บาท
ส่วนโยธา
จานวน ๕๓,๐๓๐.-บาท
หมวดค่าใช้สอย
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายการรายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จานวน ๑๙,๗๓๐.-บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการวางและ จานวน ๘,๐๐๐.-บาท
ปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน ๑๕,๐๐๐.-บาท
ประเภทวัสดุอื่น ๆ รายการจัดซื้อถังขยะ จานวน ๓๐๐.-บาท
โอนเพิ่ม
จานวน ๕,๐๐๐.-บาท
ส่วนการคลัง
จานวน ๕,๐๐๐.-บาท
หมวดครุภัณฑ์
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อตู้เหล็กลิ้นชักชนิด ๒ ชั้น
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จานวน ๕,๐๐๐.-บาท
โอนลด
จานวน ๕,๐๐๐.-บาท
ส่วนการคลัง
จานวน ๕,๐๐๐.-บาท
หมวดครุภัณฑ์
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน จานวน ๕,๐๐๐.-บาท
กระจก ๔ ฟุต

-๖-

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

รวมโอนเพิ่ม/ โอนลดในครั้งนี้
จานวน ๙๘,๐๓๐.-บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
สมาชิ ก ฯ ท่ า นใดเห็ น ชอบให้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 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 )
นายเสนาะ พงษ์พนัส ๓.๓ เรื่องเทศบาลตาบลท่าหลวง ขออนุญาตทากิจการนอกเขต
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
ด้วยเทศบาลตาบลท่าหลวง ได้ทาหนังสือขออนุญาตทากิจการนอกเขต
ปลัด อบต.
คือนาขยะมาทิ้ง ณ สถานที่กาจัดขยะของเทศบาลตาบลท่าเรือ ซึ่งกรรมสิทธิ์เป็น
ของเทศบาลตาบลท่าเรือ แต่พื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตาบลโพธิ์เอน คือพื้นที่
ของเรา ทั้งนี้เพราะเทศบาลตาบลท่าหลวง ต้องการทาให้ถูกต้องตามระเบียบ
ราชการกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนจึงได้นาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การ
ประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป
นายเสนาะ พงษ์พนัส
สมาชิกฯ ท่านใดอนุญาตให้เทศบาลตาบลท่าหลวง ทากิจการนอกเขต
ประธานสภาฯ
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 )

-๗นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

๓.๔ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๗
ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ชี้แจงรายละเอียด
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
หลักการและเหตุผล
ปลัด อบต.
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๗
หลักการ
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้มี
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะ
มูล ฝอย รวมถึง กาหนดค่ าธรรมเนียมในการเก็บขนสิ่ งปฏิกูล หรือมูล ฝอยและ
ค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจกการรับกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
เหตุผล
เพื่อควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้มีการรักษาความสะอาด
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕
มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ จึงได้
เป็นการสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง การจัดการ สิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ซึ่งร่าง
ข้อ บั ญญั ติ ฯ ฉบับ นี้ ไ ด้ส่ ง ให้ ทุ ก ท่า นไปศึ ก ษาในรายละเอี ย ดและตรวจดูข้ อ มู ล
ประมาณ 2 สัปดาห์แล้ว ข้อสาคัญร่างข้อบัญญัติฉบับนี้อยู่ที่อัตราค่าธรรมเนียม
ซึ่งส่วนแรกจะเป็นอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะตามบ้านเรือน เก็บครัวเรือนละ
๒๐.-บาท เราจะคงอัตราเดิม หรือจะกาหนดให้ต่าหรือสูงกว่าเดิม หรือไม่ และอีก
ส่วนเป็นอัตราค่าใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งต่อไปทางเทศบาลตาบลท่าเรือ
จะต้องมาขออนุญาตกับทางองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน เราจะมีรายได้ส่วนนี้
เพิ่ ม ขึ้ น มา ตามเอกสารร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโพธิ์ เ อน เรื่ อ ง
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๗ ที่แจกให้ที่ประชุมแล้ว

-๘นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

สาหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น สามารถ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ เนื่องจากไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือ
ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน จึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้พิจารณา ๓ วาระรวด
หรือไม่
เห็นชอบให้พิจารณา ๓ วาระรวด ๑๑ เสียง

ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ได้จัดทา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การ
ปลัด อบต.
บริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗
ขึ้นใหม่ โดยได้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน เรื่อง การกาจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ ซึง่ (ร่าง) ข้อบัญญัติฉบับใหม่นี้ได้มีเงื่อนไข
ครอบคลุม ครบถ้วน รวมทั้งจะให้มีการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการในการ
กาจัดขยะมูลฝอยด้วย จะทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก สาหรับ
รายละเอียดปรากฏตาม (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน เรื่อง
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ได้แจกให้ที่ประชุมให้ศึกษาพิจารณา
พอสมควรแล้ว
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบ รับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๗ ขอให้
ยกมือ

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 )
ตามที่ท่านสมาชิกได้รับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลโพธิ์เอน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๗ ไปแล้วใน
ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการพิจารณาแปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมเป็นกรรมการเต็มสภา
มีผู้ใดจะแสดงความเห็นหรือไม่

นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธาน

มติที่ประชุม

ไม่มี

-๙นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธาน
มติที่ประชุม

ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
โพธิ์เอน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๗ หรือไม่
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 )

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่น ๆ
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า
๔.๑ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น และการจัด
ปลัด อบต.
กิจกรรม “คืนความสุขให้กับประชาชน” ตามนโยบาย/แนวทางการขับเคลื่อน
ภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่สาคัญ
ประการหนึ่ง คือ ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป และ
จัดกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนทุกหมูเ่ หล่ารักสามัคคีกัน เช่น จัดประชุม อบรม ชี้แจง
จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เป็นต้น ซึ่งวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่เราสมานฉันท์กัน
ไม่มีสี ไม่มีกลุ่มเป็นพวกเดียวกันหมด จึงขอชี้แจงแนวทางการสร้างความปรองดอง
ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันนี้และขอเชิญทุกท่าน
รับประทานอาหารร่วมกันในเวลา ๑๒.๐๐ น.
นอกจากกิจกรรมวันนี้ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอกิจกรรมที่จะทาร่วมกัน
ในอนาคต เพื่อสร้างความปรองดอง ความรักความสามัคคี ของประชาชนในพื้นที่
เพื่อเป็นข้อมูลแก่องค์การบริหารส่วนตาบลจะได้นามาพิจารณาในการจัดกิจกรรม
ครั้งต่อไป
๔.๒ เรื่องการมอบวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการ/กิจกรรม พัฒนาที่อยู่อาศัย
แก่ผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม (บ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ) ประจาปี ๒๕๕๗ ของ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ านวน ๗ หลั ง กระผมขอเชิ ญทุก ท่า นร่ว มเป็ นเกี ยรติในพิธีม อบวัส ดุ อุป กรณ์
ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

-๑๐๔.๓ เรื่ อ งแจ้ ง นั ด การประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโพธิ์ เ อน
สมั ย สามั ญ สมัย ที่ ๒ ครั้ งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๗ ในวั น จัน ทร์ ที่ ๒๓ มิถุ นายน
๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน เพื่อ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาตาบล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
มติที่ประชุม
นายเสนาะ พงษ์พนัส
ประธานสภาฯ

รับทราบ
มีสมาชิกจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๓๐ น.
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวผ่องศรี แท่นเงิน)
หัวหน้าสานักงานปลัด

ลงชื่อ ส.ต.อ.
เลขานุการสภาฯ
(สุวรรณ วงษ์การค้า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ได้ตรวจรายงานการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ 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

-๑๑รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลฯ ได้มีการรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
ลงชื่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(นายเสนาะ

พงษ์พนัส)

