รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตนตาล
สมัยสามัญ สมัยทีส่ าม ประจําป 2557
วันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตนตาล
ผูมาประชุม
1. นายสนอง
2. นายเกษม
3. นายยุทธนา
4. นางสายใจ
5. นางหฤทัย
6. นายวุทธิพงศ
7. นายมนตรี
8. น.ส.เรือนแกว
9. นายเสนาะ
10.นายสมชาย
11 นายวิชัย
12.นายนรินทร
13.นายธนวัฒน
ผูไมมาประชุม
ผูขาดประชุม
ผูเขารวมประชุม

****************************

ศรีพักดี
รอดผล
ผิวเกลี้ยง
เนตรสวาง
จินดาอินทร
โซวเกษม
สําเนียงงาม
สังขรัตน
ผิวเกลี้ยง
ทองคําสุข
หอมหวลดี
นุชวงษ
หมอนเมือง

ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. หมู 1
สมาชิกสภา อบต. หมู 2
สมาชิกสภา อบต. หมู 2
สมาชิกสภา อบต. หมู 3
สมาชิกสภา อบต. หมู 3
สมาชิกสภา อบต. หมู 4
สมาชิกสภา อบต. หมู 4
สมาชิกสภา อบต. หมู 5
สมาชิกสภา อบต. หมู 5
สมาชิกสภา อบต. หมู 6
เลขานุการสภา อบต.

1. นายภูวนารถ
2. นายเน
3. นายชํานาญ
4. น.ส.ยุวดี
5. นายวิรัช
6. นางสุญาดา
7. นายบัญชา
8. น.ส.นภาพร
9. ร.ต.ท ณัฎฐากร
10. นายอนุ
11.นายวสันต
12.นายขวัญทิพย

จารุภูมิก
พะกุลานนท
คงศรีสรรค
อินทโชติ
สะอาดดี
สถาปตานนท
ดะวิบูลย
แตงทองคํา
โพธิ์พระ
ศรีพักดี
สังขรัตน
พึ่งจะแยม

สนอง
เกษม
ยุทธนา
สายใจ
หฤทัย
วุทธิพงศ
มนตรี
เรือนแกว
เสนาะ
สมชาย
วิชัย
นรินทร
ธนวัฒน

ศรีพักดี
รอดผล
ผิวเกลี้ยง
เนตรสวาง
จินดาอินทร
โซวเกษม
สําเนียงงาม
สังขรัตน
ผิวเกลี้ยง
ทองคําสุข
หอมหวลดี
นุชวงษ
หมอนเมือง

นายก อบต.ตนตาล
รองนายก อบต.ตนตาล
เลขานุการ อบต.ตนตาล
รองปลัด อบต.ตนตาล
ผูอํานวยการกองคลัง
นักวิชาการศึกษา
นักบริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่วิเคราะห ฯ
กํานันตําบลตนตาล
ผูใหญบาน หมู 4
ผูชวยผูใหญบาน หมู 5
/เริ่มประชุม...

-2เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว เลขานุการสภาไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกที่เขาประชุม ปรากฏวาครบ
องคประชุม จึงเชิญประธานสภา ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายสนอง ศรีพักดี
ประธานสภา
นายธนวัฒน หมอนเมือง
ปลัด อบต.

ที่ประชุม
นายสนอง ศรีพักดี
ประธานสภา

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง
(ครั้งที่ 2) ประจําป 2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ใหการรับรองตามที่คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
ไดตรวจสอบแลว
เรื่อง เพื่อพิจารณา
1. การสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติโดยใชมิติทาง
ศาสนาผานโครงการหมูบานรักษาศีล 5
ตามหนังสืออําเภอสองพี่นอง ที่ สพ 0518/2143 ลงวันที่ 6
สิงหาคม 2557 เรื่อง การดําเนินงานการสรางความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติโดยใชมิติทางศาสนาผานโครงการหมูบาน
รักษาศีล 5 ในดําริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารยผูปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราช ปงบประมาณ 2557
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล จึงขอความรวมมือกํานัน
ผูใหญบาน ดําเนินการดังนี้
1. รณรงคเชิญชวนประชาชนในหมูบานสมัครเปนสมาชิกครอบครัว
รักษาศีล 5 (ตามแบบหมูบานรักษาศีล 5) พรอมแบบสํารวจความ
พึงพอใจ (แบบหมูบานรักษาศีล 4) ใหเกิดผลในทางปฏิบัติและ
จัดสงเอกสารดังกลาวให อบต.ตนตาล เพื่อรายงานอําเภอสองพี่นอง
ตอไป
2. พิจารณาคัดเลือก หมูบานรักษาศีล 5 ดีเดน 1 หมูบาน
มีมติเปนเอกฉันท คัดเลือกหมู 4 เปนหมูบานรักษาศีล 5 ดีเดน
ประจําตําบลตนตาล
2. การขอสนับสนุนรถจักรยานยนตในการปองกันปราบปราม
อาชญากรรม ของสถานีตํารวจภูธรสองพี่นอง
/นายธนวัฒน...

-3นายธนวัฒน หมอนเมือง
ปลัด อบต.

นายสนอง ศรีพักดี
ประธานสภา
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

นายธนวัฒน หมอนเมือง
ปลัด อบต.

- ตามที่สถานีตํารวจภูธรสองพี่นองไดสงโครงการขอรับการสนับสนุน
รถจักรยานยนตและน้ํามันเชื้อเพลิงในการปองกันปราบปราม
อาชญากรรมในตําบลตนตาล ปงบประมาณ 2558 โดยขอรับการ
สนับสนุนรถจักรยานยนต ขนาดเครื่องยนต 250 ซีซี จํานวน 2 คัน
และน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งรถจักรยานยนตและน้ํามันเชื้อเพลิงเปน
กรรมสิทธิ์ของ อบต.ตนตาล อบต.ตนตาล ออกคาใชจายคาซอม
บํารุงรถจักรยานยนต สถานีตํารวจภูธรสองพี่นอง เปนผูอนุมัติการใช
รถ ตรวจสอบสภาพรถ ตามวงรอบการใชงาน
-โครงการดังกลาว สถานีตํารวจภูธรสองพี่นอง สงเรื่องให อบต.
ตนตาล เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 (หนังสือสง)
-อบต.ตนตาล ไดจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งแตวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2557
เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งเปนชวงเวลากอนที่สถานีตํารวจภูธร
สองพี่นอง สงโครงการมาใหและรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2558 มีนายอําเภอสองพี่นองลงนามอนุมัติ
จะมีผลบังคับใช 1 ตุลาคม 2557
เสนอความเห็นวาควรจะนําไปพิจารณาอีกครั้งหลังจากขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 มีผลบังคับใช
ลงมติเห็นชอบเปนเอกฉันทตามที่ประธานสภา เสนอ
เรื่องอื่น ๆ
1. แตงตั้งคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินในเขต
อบต.ตนตาล เพื่อประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ.25582561
ตามหนังสืออําเภอสองพี่นอง ที่ สพ 0518/1473 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2557 เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการตีราคาปานกลาง
ของที่ดินรอบป พ.ศ.2554-2557 มาใชในการประเมินภาษีบํารุง
ทองที่สําหรับป พ.ศ.2558-2561 ในเขต อปท.
หนังสือฉบับดังกลาวให อบต.ตนตาล ดําเนินการดังนี้
1. ใหผูบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหารทองถิ่น มอบหมายปลัด ฯ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นที่เห็นสมควร 1 คน เพื่อทําหนาที่
เลขานุการคณะกรรมการ
2. ใหสภาทองถิ่นเลือกและเสนอชื่อ ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน (ควร
เลือกและเสนอชื่อผูที่มีความรูดานประเมินทุนทรัพยหรือนักประเมิน
ทุนทรัพยจากสํานักงานธนารักษพื้นที)่ เปนกรรมการ
/3. จัดสงรายชื่อ...
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นายสนอง ศรีพักดี
ประธานสภา
ที่ประชุม

นายบัญชา ดะวิบูลย
หัวหนาสํานักปลัด รักษาการ
หัวหนาสวนสาธารณสุข
นายภูวนารถ จารุภูมิก
นายก อบต.ตนตาล

3. จัดสงรายชื่อตาม ขอ 1,2 ใหอําเภอสองพี่นองวันที่ 11
มิถุนายน 2557
ขอเท็จจริง
อบต.ตนตาล ไดรับหนังสือจากอําเภอสองพี่นอง ฉบับดังกลาว เมื่อ
วันที่ 10 มิถุนายน 2557 และจะตองสงหนังสือใหอําเภอ
สองพี่นองวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ในสวนของรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน สภาฯ ไมสามารถพิจารณาที่จะเลือกไดเนื่องจาก
เงือ่ นไขเวลากระชั้นชิดมาก ผูบริหารจึงไดพิจารณาสงรายชื่อไปกอน
แลว ดังนี้
1. นายธนวัฒน หมอนเมือง
ปลัด อบต.ตนตาล
2. นายทวี
โพธิ์ทอง
รองนายก อบต.ตนตาล
3. นายสนั่น
นุชศิริ
อดีตขาราชการ
ซึ่งบุคคลทั้ง 3 คน ไดรับฟงการชี้แจงการปฏิบัติหนาที่เปน
คณะกรรมการการตีราคาปานกลางที่ดิน จากอําเภอสองพี่นองแลว
ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะหสภาฯ ไดพิจารณาเลือกผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 2 คน เพื่อเปนกรรมการฯ ดังกลาว
ขอใหสมาชิกพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสมเปน
กรรมการตีราคาปานกลางที่ดินตําบลตนตาล จํานวน 2 คน
ไดเสนอรายชื่อ นายทวี โพธิ์ทอง รองนายก อบต.ตนตาล
นายสนั่น นุชบูรณ อดีตขาราชการครู เปนคณะกรรมการตีราคา
ปานกลาง อบต.ตนตาล ในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ สําหรับป
2558 – 2561
2.การแตงตั้งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
-ขณะนี้ไดจัดใหมีการดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพ ครบทุกสวนที่เกี่ยวของแลว และไดสงรายชื่อคณะกรรมการ
ไปใหสวนกลางแลว
1.ในวันนี้ ไดมอบหมายใหนายทวี โพธิ์ทอง รองนายก อบต.ตนตาล
รวมกับทางโรงเรียนวัดโคกงูเหา โรงเรียนวัดสองพี่นอง และ
โรงเรียนวัดทองประดิษฐ นําเด็กนักเรียนไปรับทุนการศึกษาที่
จังหวัดนครปฐม เด็กไดรับทุนโรงเรียนทั้งหมาด 11 ทุนๆ ละ
800.- และ 1,500.- บาท
2.วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ขอใหสมาชิก กํานัน ผูใหญบาน แตง
ชุดขาว เพื่อเขารวมพิธีสงแบบโบสถพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ที่วัดทองประดิษฐ พรอมกันที่วัดทองประดิษฐ เวลา
15.30 น.
/3.ในปงบประมาณ...

-53. ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ตนตาล จะฟนฟูประเพณี
การแหแมพระทางน้ํา คาดวานาจะประมาณวันที่ 26 ตุลาคม
2557 สวนรายละเอียดจะรวมกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ปดประชุมเวลา 12.00 น.
ธนวัฒน หมอนเมือง
(นายธนวัฒน หมอนเมือง) ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลตนตาล
สายใจ เนตรสวาง
(นายสายใจ เนตรสวาง)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
หฤทัย จินดาอินทร
(นายหฤทัย จินดาอินทร)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เรือนแกว สังขรัตน
(น.สเรือนแกว สังขรัตน)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สนอง ศรีพักดี
(นายสนอง ศรีพักดี) ผูรับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตนตาล

