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สําเนา 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 1  / 2562 
เมื่อวันพฤหัสบด ีที่ 18 มีนาคม พ.ศ.  2562 

ณ. หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 
ผูมาประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
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นายคณศิร 

วาที่ร.ต.จตุพร 

นายธนกร 

นายบุญนํา 

นายคมกรชิ 

นายสิงหนาท 

นายแสง 

นายสวน 

นายคํานวณ 

นายฉลาม 

นายประสงค 

นายโยธิน 

นายสมคดั 

นายอิทธิพัทธ 

น.ส.ณัฎฐิวรรณ 

นายประจวบ 

นายชูศกัดิ์ 

นายวีรวุฒิ 

นายฉัตรชัย 

นายวิเชียร 

แสงรอด 

ศรีสมบูรณ 

โพธิพิพิธ 

ผูชวย 

เพงผล 

โพธ์ิงาม 

ลิ้มละมัย 

สทิธิสงคราม 

เบญจชาติ 

อินทรโสภา 

มาติวงศ 

ธรรมลังกา 

ทองมอญ 

เฮงย่ิงไพศาล 

ผาโสม 

ดิษผล 

เจริญโรจนศิริกุล 

พลายแกว 

ปูเจริญ 

สสีําล ี

ประธานสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ ม.๑ 

สมาชิกสภาฯ ม.1 

สมาชิกสภาฯ ม.๒ 

สมาชิกสภาฯ ม.2 

สมาชิกสภาฯ ม.๔ 

สมาชิกสภาฯ ม.5 

สมาชิกสภาฯ ม.5 

สมาชิกสภาฯ ม.6 

สมาชิกสภาฯ ม.7 

สมาชิกสภาฯ ม.8 

สมาชิกสภาฯ ม.9 

สมาชิกสภาฯ ม.10 

สมาชิกสภาฯ ม.10 

สมาชิกสภาฯ ม.12 

สมาชิกสภาฯ ม.13 

สมาชิกสภาฯ ม.14 

สมาชิกสภาฯ ม.15 

สมาชิกสภาฯ ม.16 

คณิศร       แสงรอด 

วาที่ร.ต.จตุพร  ศรีสมบูรณ 

ธนกร        โพธิพิพิธ 

บุญนํา       ผูชวย 

คมกริช      เพงผล 

สิงหนาท    โพธ์ิงาม 

แสง          ลิ้มละมัย 

สวน          สิทธิสงคราม 

คํานวณ      เบญจชาติ 

ฉลาม         อินทรโสภา 

ประสงค     มาติวงศ 

โยธิน         ธรรมลังกา    

สมคัด        ทองมอญ 

อิทธิพัทธ    เฮงย่ิงไพศาล 

ณัฎฐวิรรณ  ผาโสม 

ประจวบ     ดิษผล 

ชูศักดิ์        เจริญโรจนศิริกุล 

วีรวุฒิ        พลายแกว 

ฉัตรชัย       ปูเจริญ 

วิเชียร         สีสําลี 

 

 

 

ผูไมมาประชุม 
1.นายวันชัย               อินทรเกตุ  ตําแหนง          รองประธานสภาฯ 
2.นายประพันธ           ลิ้มละมัย                      ตําแหนง          สมาชิกสภาฯ หมู 4 
3.นายสุทิน           จุยชวย   ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ หมู 6 
4.นายโกศล                จงศิริ             ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ หมู 7 
5.นายอานันท              คเชนชร   ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ หมู 8 
6.นายมิตร                  แซตัน                        ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ หมู 12 
7.นายวันชัย                เจิมจันทร  ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ หมู 13 
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8.นายทรงเวทย            ขุยขํา              ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ หมู 14 
9.นายพิเชษฐ             โชควนากุล  ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ หมู 15 
 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายสํารวย   อินทรนะนิสา     นายกองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
2. นางกัณฐมณี            บัวบาน            รองนายกฯ 
3. นายงาม                 กวางคีรี   รองนายกฯ 
4. นางเตอืนใจ             เอ๊ียะมณี            เลขานุการนายกฯ 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
วาที่ ร.ต.จตุพร  ศรีสมบูรณ -เขาสูการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ขออนุญาต
เลขานุการสภาฯ   ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผูมาประชุมที่ไดลงลายมือชื่อไว และสมาชิก
สภาฯ ไดเขานั่งประจําที่ท่ีจัดไว ปรากฏวามา  19  ทาน ถือวาครบองคประชุม จึงเรียนเชิญประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน จุดธูปเทียน –บูชาพระรัตนตรัย  จากน้ันไดแจงเร่ืองใหที่ประชุมสภาฯทราบตาม
ระเบียบวาระตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 1     เรื่อง ที่ประธานสภาฯ แจงใหที่ประชุมสภาฯ ทราบ 
ประธานสภาฯ   -อานประกาศประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน เรื่องการเรยีก
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  คร้ังที่  1/2562 วันจันทร ที่  18  
มีนาคม  พ.ศ.  2562 

 ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระที่ 2              เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ คร้ังที่ผานมา 
    2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
สมัยวิสามัญ สมัยที ่  1   คร้ังที่  1/2562  เมื่อวัน ศุกร ที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2562 
นายคณิศร  แสงรอด  -ตามที่ เจาหนาที่ ไดมอบเอกสารบันทึกรายงานการประชุมสภาฯใหแก
ประธานสภาฯ   ทาน สมาชิกสภาฯ แลว ขอใหสมาชิกสภาฯ ชวยตรวจสอบและหากมีขอสงสัย
หรอืขอแกไขหรือเพิ่มเติม หรือไม 
    -สอบถามสมาชิกสภาฯ วาตามบันทึกรายงานประชุมสภาฯครั้งที่แลว มีทาน
สมาชิกสภาฯ ทานใด จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความตอนใดหรือไม หากไมมีขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมดังกลาว 
ที่ประชุมสภาฯ   -มีมติรับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
    3.1พิจารณากําหนดการจัดงานสงกรานตประจําป 2562    
ประธานสภาฯ   -ใหปลัดชี้แจงรายละเอียดการจัดงานและกําหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต 
ปลัดฯ ดวยวันที่ 13 เมษายน 2562 ซึ่งเปนวันสงกรานต และเปนวันครอบครัว 
องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอนไดจัดกิจกรรมตอเนื่องมาทุกป การจัดกิจกรรม จะมีการรดน้ําดําหัว ใหกับ
ผูสูงอายุ และการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ ประเภทกีฬาไทย และมีการมอบของรางวัลใหกับผูสูงอายุ ชวงเย็นมี
กิจกรรมอบรมใหความรูกับผูสูงอายุ และกิจกรรมการมีสวนรวมของผูอายุ เสร็จจากกิจกรรมก็เปนการรบัประทาน
อาหาร โดย อบต.จะจัดโตะจีน ไวใหแตละหมู ตามจํานวนยอดที่ผูสูงอายุที่ไดสงรายชื่อรวมกิจกรรม โดยรายชื่อ
ทางกองการศึกษาจะเปนผูแจงยอดวาแตละหมูมีจํานวนก่ีทาน สวนรายละเอียดกําหนดการจะแจงใหทราบอีกครั้ง 
ประธานสภาฯ -ที่ประชุมเห็นชอบดวยหรอืไม 
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ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ     
 

ระเบียบวาระที่ 4                  เร่ืองอื่น ๆ 
ประธานสภาฯ   -สมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนหรอืไม 
ส.อบต.สวน  สิทธิสงคราม -ขอเสนอใหมีการติดวาลวปดเปดน้ําเปนจุด ๆ เมื่อถาเกิดทอน้ําแตกจุดไหนจะ
ไดปดตรงจุดนั้น เพ่ือนํ้าจะไดไมหยุดไหลทั้งหมูบาน  
นายกฯ    -ตอนนี้กําลังดําเนินการแกปญหาเร่ืองระบบประปาหมูบาน เพราะ อบต.มี
ประปาที่รับผิดชอบหลายลูก ทางชางกําลังดําเนินการแกไขปญหาตอไป 
ส.อบต.อิทธิพัทธ เฮงย่ิงไพศาล    -ถังประปาหมู 10 บานหนองรี ตอนนี้ถังน้ําประปา เอียงมากกวาเดมิที่เคยแจง
ในท่ีประชุม เกรงวาถาทําใหการทรุดตัวลงได จึงขอใหเจาหนาท่ีชวยตรวจสอบดวย 
นายกฯ    -เจาหนา ท่ีไดตรวจสอบแลว ถาเอียงมากกวานี้  คงตองร้ือออก แลวตั้ ง
งบประมาณกอสรางลูกใหม ในปงบประมาณ 2563 
ส.อบต.ประสงค มาติวงศ  -น้ําประปาลูกใหมที่กอสรางเสร็จและใชงานไดแลว ถาชาวบานจะเปลี่ยนมาใช
ลูกใหมไดหรือไหม 
นายกฯ    -ถาชาวบานจะเปลี่ยน ก็ไดแตตองมาเขียนคํารองทั่วไปที่ อบต.เพื่อขอยาย
ประปาจากทอเมนเดิมไปทอเมนประปาลูกใหม ตามระเบียบขอบัญญัติ อบต.ตะคร้ําเอน เร่ือง หลักเกณฑวิธีการ
และอัตราคาบริการและเงื่อนไขการใชน้ําประปา 
ประธานสภาฯ   -ที่ประชุมมีใครเสนอเรื่องใดอีกหรือไม 
ที่ประชุม   -ไมมี 
ประธานสภาฯ   -ประธานสภาฯกลาวปดประชุม เวลา 16.๓0 น. 
 
    วาทีร่อยตรี     จตุพร    ศรีสมบูรณ  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
         ( จตุพร    ศรีสมบูรณ ) 
       เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 
   
                              (ลงชื่อ)      คณิศร   แสงรอด      ผูตรวจรายงานการประชุม 
                    ( นายคณิศร   แสงรอด ) 
                                           ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 

         


