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สําเนา
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2562
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ. หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
ผูมาประชุม
ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล
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1.นายวันชัย
2.นายประพันธ
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7.นายวันชัย
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รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ หมู 4
สมาชิกสภาฯ หมู 6
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สมาชิกสภาฯ หมู 8
สมาชิกสภาฯ หมู 12
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หมาย
เหตุ
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8.นายทรงเวทย
9.นายพิเชษฐ

ขุยขํา
โชควนากุล

ตําแหนง
ตําแหนง

สมาชิกสภาฯ หมู 14
สมาชิกสภาฯ หมู 15

ผูเขารวมประชุม
๑. นายสํารวย
2. นางกัณฐมณี
3. นายงาม
4. นางเตือนใจ

อินทรนะนิสา
บัวบาน
กวางคีรี
เอี๊ยะมณี

นายกองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
รองนายกฯ
รองนายกฯ
เลขานุการนายกฯ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
วาที่ ร.ต.จตุพร ศรีสมบูรณ
-เข า สู ก ารประชุ ม สภาองค ก ารบริห ารส ว นตํ า บลตะคร้ํ า เอน ขออนุ ญ าต
เลขานุการสภาฯ
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผูมาประชุมที่ ไดลงลายมือชื่อไว และสมาชิก
สภาฯ ไดเขานั่งประจําที่ที่จัดไว ปรากฏวามา 19 ทาน ถือวาครบองคประชุม จึงเรียนเชิญประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน จุดธูปเทียน –บู ชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดแจ งเรื่องใหที่ป ระชุ มสภาฯทราบตาม
ระเบียบวาระตอไป
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานสภาฯ แจงใหที่ประชุมสภาฯ ทราบ
ประธานสภาฯ
-อานประกาศประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน เรื่องการเรียก
ประชุม สภาองคการบริหารสวนตํา บลตะคร้ําเอน สมัย สามัญ สมั ย ที่ 1 ครั้ งที่ 1/2562 วัน จัน ทร ที่ 18
มีนาคม พ.ศ. 2562
ที่ประชุมสภาฯ
-รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผานมา
2.1 รับรองรายงานการประชุ มสภาองค การบริห ารส วนตํ าบลตะคร้ํ าเอน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวัน ศุกร ที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2562
นายคณิศร แสงรอด
-ตามที่ เจ า หน า ที่ ไ ด ม อบเอกสารบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม สภาฯให แ ก
ประธานสภาฯ
ทาน สมาชิกสภาฯ แลว ขอใหสมาชิกสภาฯ ชวยตรวจสอบและหากมีขอสงสัย
หรือขอแกไขหรือเพิ่มเติม หรือไม
-สอบถามสมาชิกสภาฯ วาตามบันทึกรายงานประชุมสภาฯครั้งที่แลว มีทาน
สมาชิกสภาฯ ทานใด จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความตอนใดหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมดังกลาว
ที่ประชุมสภาฯ
-มีมติรับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1พิจารณากําหนดการจัดงานสงกรานตประจําป 2562
ประธานสภาฯ
-ใหปลัดชี้แจงรายละเอียดการจัดงานและกําหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต
ปลัดฯ
ดวยวันที่ 13 เมษายน 2562 ซึ่งเปนวันสงกรานต และเปนวันครอบครัว
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนไดจัดกิจกรรมตอเนื่องมาทุกป การจัดกิจกรรม จะมีการรดน้ําดําหัว ใหกับ
ผูสูงอายุ และการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ ประเภทกีฬาไทย และมีการมอบของรางวัลใหกับผูสูงอายุ ชวงเย็นมี
กิจกรรมอบรมใหความรูกับผูสูงอายุ และกิจกรรมการมีสวนรวมของผูอายุ เสร็จจากกิจกรรมก็เปนการรับประทาน
อาหาร โดย อบต.จะจัดโตะจีน ไวใหแตละหมู ตามจํานวนยอดที่ผูสูงอายุที่ไดสงรายชื่อรวมกิจกรรม โดยรายชื่อ
ทางกองการศึกษาจะเปนผูแจงยอดวาแตละหมูมีจํานวนกี่ทาน สวนรายละเอียดกําหนดการจะแจงใหทราบอีกครั้ง
ประธานสภาฯ
-ที่ประชุมเห็นชอบดวยหรือไม

3
ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ
-สมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม
ส.อบต.สวน สิทธิสงคราม
-ขอเสนอใหมีการติดวาลวปดเปดน้ําเปนจุด ๆ เมื่อถาเกิดทอน้ําแตกจุดไหนจะ
ไดปดตรงจุดนั้น เพื่อน้ําจะไดไมหยุดไหลทั้งหมูบาน
นายกฯ
-ตอนนี้กํ าลังดํ าเนิ นการแก ปญ หาเรื่อ งระบบประปาหมู บ าน เพราะ อบต.มี
ประปาที่รับผิดชอบหลายลูก ทางชางกําลังดําเนินการแกไขปญหาตอไป
ส.อบต.อิทธิพัทธ เฮงยิ่งไพศาล -ถังประปาหมู 10 บานหนองรี ตอนนี้ถังน้ําประปา เอียงมากกวาเดิมที่เคยแจง
ในที่ประชุม เกรงวาถาทําใหการทรุดตัวลงได จึงขอใหเจาหนาที่ชวยตรวจสอบดวย
นายกฯ
-เจ า หน า ที่ ไ ด ต รวจสอบแล ว ถ า เอี ย งมากกว า นี้ คงต อ งรื้ อ ออก แล ว ตั้ ง
งบประมาณกอสรางลูกใหม ในปงบประมาณ 2563
ส.อบต.ประสงค มาติวงศ
-น้ําประปาลูกใหมที่กอสรางเสร็จและใชงานไดแลว ถาชาวบานจะเปลี่ยนมาใช
ลูกใหมไดหรือไหม
นายกฯ
-ถาชาวบ านจะเปลี่ยน ก็ ไดแ ตตอ งมาเขีย นคํ ารอ งทั่ วไปที่ อบต.เพื่ อขอย า ย
ประปาจากทอเมนเดิมไปทอเมนประปาลูกใหม ตามระเบียบขอบัญญัติ อบต.ตะคร้ําเอน เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ
และอัตราคาบริการและเงื่อนไขการใชน้ําประปา
ประธานสภาฯ
-ที่ประชุมมีใครเสนอเรื่องใดอีกหรือไม
ที่ประชุม
-ไมมี
ประธานสภาฯ
-ประธานสภาฯกลาวปดประชุม เวลา 16.๓0 น.
วาทีร่ อยตรี

จตุพร ศรีสมบูรณ ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
( จตุพร ศรีสมบูรณ )
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
(ลงชื่อ)

คณิศร แสงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม
( นายคณิศร แสงรอด )
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน

