บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระบาท
ครั้งแรก ประจาปี 2555
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระบาท
--------------------------------------ผู้เข้าประชุม จานวน 18 คน
ผู้ไม่เข้าประชุม จานวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 4 คน
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ-สกุล
นายสมบูรณ์ จันทร์ทอง
นายบุญส่ง จงไกรจักร
นายยงยุทธ จันทวงศ์
นายแกบ พลายชุม
นายสาเริง ทองคง
นายเศวต สังข์ชุม
นายปรีชา พรหมสุทธิ์
นายกานต์ แก้วกาญจน์
นายโสภณ พรหมสุทธิ์
นายใจ พูนเมือง
นายณัฐวิทย์ ส่งแสง
นายสาราญ แก้วระย้า
นายสุทัน ทองใสพร
นายนอง แก้วนุ้ย
นางหนูฟอง หนูทอง
นายเสรี เพชรสุนี
นางสาววรรณี ใสแก้ว
นายสัมพันธ์ พูลเสน

ตาแหน่ง
ส.อบต. ม.1
ส.อบต. ม.1
ส.อบต. ม.2
ส.อบต. ม.2
ส.อบต. ม.3
ส.อบต. ม.3
ส.อบต. ม.4
ส.อบต. ม.4
ส.อบต. ม.5
ส.อบต. ม.5
ส.อบต. ม.6
ส.อบต. ม.6
ส.อบต. ม.7
ส.อบต. ม.7
ส.อบต. ม.8
ส.อบต. ม.8
ส.อบต. ม.9
ส.อบต. ม.9

ลายมือชื่อ
สมบูรณ์ จันทร์ทอง
บุญส่ง จงไกรจักร
ยงยุทธ จันทวงศ์
แกบ พลายชุม
สาเริง ทองคง
เศวต สังข์ชุม
ปรีชา พรหมสุทธิ์
กานต์ แก้วกาญจน์
โสภณ พรหมสุทธิ์
ใจ พูนเมือง
ณัฐวิทย์ ส่งแสง
สาราญ แก้วระย้า
สุทัน ทองใสพร
นอง แก้วนุ้ย
หนูฟอง หนูทอง
เสรี เพชรสุนี
วรรณี ใสแก้ว
สัมพันธ์ พูลเสน

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
นายอาเภอเชียรใหญ่
ท้องถิ่นอาเภอเชียรใหญ่
นายก อบต.เขาพระบาท
ปลัด อบต.เขาพระบาท

ลายมือชื่อ
พิทักษ์ บริพิศ
วินัย ชูศรี
ฉวีวรรณ แก้วเขียว
จ.ส.อ.สมเกียรติ หนาคอก

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
นายพิทักษ์ บริพิศ
นายวินัย ชูศรี
นางฉวีวรรณ แก้วเขียว
จ.ส.อ.สมเกียรติ หนาคอก
/เริ่มประชุม...

-2เมื่อถึงกาหนดเวลาการประชุม จ่าสิบเอกสมเกียรติ หนาคอก ปลัดอบต. ทาหน้าที่เลขานุการสภา
ชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไ ว้ครบองค์ประชุม จึงได้เชิญสมาชิกสภาอบต.เข้าห้องประชุม
และได้เริ่มประชุมสภาครั้งแรกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ปลัด อบต. (เลขานุการชั่วคราว) อ่านประกาศอาเภอเชียรใหญ่ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาพระบาทครั้งแรก ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
ปลัด อบต.

- เชิญนายอาเภอเชียรใหญ่ (นายพิทักษ์ บริพิศ) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิด
ประชุม

นายอาเภอเชียรใหญ่

- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม

ปลัด อบต. - เชิญสภาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุม คือ
นายแกบ พลายชุม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 เป็นประธานสภาชั่วคราว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 7 เพื่อทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
นายแกบ พลายชุม (ประธานสภาฯ ชั่วคราว) - กล่าวขอบคุณและมีความยินดีที่ได้รับเกียรติให้เป็น
ประธานสภาฯ ชั่วคราว เพื่อทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเริ่มดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1

- เรื่องการเลือกและแต่งตั้งประธานสภาอบต.

ประธานฯ (ชั่วคราว)

- ขอเชิญ จ.ส.อ.สมเกียรติ หนาคอก ปลัดอบต. ทาหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราวชี้แจง
ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

เลขาฯ (ชั่วคราว)

- ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้
ดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่
เสนอไม่จากัดจานวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้นโดยวิธี
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่
ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้
ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้า
ผลเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากัน วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นาความข้อ 39 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ซึ่งตามข้อ 39 ให้นาความข้อ 63 มาใช้บังคับโดยอนุโลมคือผู้ประสงค์กล่าว
ถ้อยคาใดต่อที่ประชุมสภา ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาฯ อนุญาตจึงกล่าวได้
โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตน ส่วนวิธีจับฉลากกรณีคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุม
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ดาเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใด เป็นผู้จับฉลาก
ก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับฉลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับฉลาก
ก่อนหลัง แล้วให้จัดทาบัตรฉลาก ชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกันตามจานวนเท่ากับ
จานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯ”
เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯ”
ประธานฯ (ชั่วคราว) ตามที่ปลัดอบต.(เลขาฯ ชั่วคราว) ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบ
แล้วต่อไปจะเริ่มดาเนินการเลือกประธานสภา โดยให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นว่า
เหมาะสม
นายใจ พูนเมือง - สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 เสนอ นายณัฐวิทย์ ส่งแสง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่
6
เป็นประธานสภาฯ โดยมี นายสาเริง ทองคง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่3 และนายเศวต สังข์ชุม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เป็นผู้รับรอง
นายนอง แก้วนุ้ย - สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 เสนอนายกานต์ แก้วกาญจน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
เป็นประธานสภาฯ โดยมีนายเสรี เพชรสุนี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 และนายโสภณ
พรหมสุทธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 เป็นผู้รับรอง
ประธานฯ (ชั่วคราว) - จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปจะเป็นการเลือกโดยการเขียนชื่อ
ตัว ชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอชื่อแล้วนาไปหย่อนลงในกล่องที่เตรียมไว้
ที่ประชุม - ดาเนินการลงคะแนนโดยเขียนชื่อ-สกุลของผู้ถูกเสนอชื่อและนาไปหย่อนลง กล่องจน
ครบทุกคน
ประธานฯ (ชั่วคราว) - เชิญ นายเสรี เพชรสุนี และนายสาราญ แก้วระย้า เป็นผู้ตรวจนับคะแนน ตามระเบียบฯ
ข้อ 8 วรรค 4 และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ประธานฯ (ชั่วคราว) ประกาศคะแนนต่อที่ประชุม
สภา นายกานต์ แก้วกาญจน์ ได้ 10 คะแนน นายณัฐวิทย์ ส่งแสง ได้ 8 คะแนน
เลขาฯ (ชั่วคราว) - ชี้แจงต่อที่ประชุมตามระเบียบฯ ข้อ 9 ในกรณีเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งแรกให้นายอาเภอดาเนินการแต่งตั้งทันที เมื่อเลือกประธานสภาท้องถิ่น
แล้วเสร็จจึงให้ประธานสภาฯ (ชั่วคราว) ซึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมรายงานผลการ
เลือกเพื่อเสนอนายอาเภอแต่งตั้งต่อไป จากนั้นประธานสภาฯ (ชั่วคราว) ก็ได้ลงนามใน
หนังสือรายงานผลการเลือกเสนอนายอาเภอ ตามหนังสือที่ นศ 74101/4 ลงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2555
นายอาเภอ - ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งประธานสภา ตามรายงานผลการเลือกตั้งและได้แจ้งคาสั่งตาม
หนังสืออาเภอเชียรใหญ่ ที่ นศ 0037.13/2631 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
ประธานฯ (ชั่วคราว) - มอบหน้าที่ให้นายกานต์ แก้วกาญจน์ ขึ้นทาหน้าที่ประธานตัวจริงตามที่ได้รับแต่งตั้ง
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นายกานต์ฯ (ประธานสภาตัวจริง) - ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ได้ไว้วางใจเลือกให้เป็นประธานสภาและขอทา
หน้าที่ให้ดีที่สุดสมกับตาแหน่งที่ได้รับ และขอดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเลือกและแต่งตั้งรองประธานสภาอบต. และเลขานุการสภาอบต.
ประธาน - ต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภาอบต. ตามลาดับโดยเลือกรอง
ประธานสภาก่อนและขอให้ปลัดอบต.(เลขาฯ ชั่วคราว) ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายต่อ
ที่ประชุมเพื่อประกอบพิจารณา
เลขาฯ - ชี้แจงการเลือกรองประธานสภา ตามข้อ 12 ของระเบียบฯ โดยให้นาความในข้อ 8 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม จึงสรุปได้ว่าวิธีการเลือกรองประธานสภาฯ ให้ใช้วิธีเดียวกันกับการ
เลือกประธานสภาฯ ตามที่ได้ดาเนินการผ่านมาแล้ว
ประธานฯ - เมื่อสมาชิกได้ทราบรายละเอียด แล้วต่อไป ขอให้มีการเสนอชื่อตามขั้นตอนต่อไป
นายเสรี เพชรสุนี - สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 8 เสนอนายสุทัน ทองใสพร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 7 เป็น
รองประธานสภาฯ นายสาราญ แก้วระย้า สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6 และนายปรีชา
พรหมสุทธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 เป็นผู้รับรอง
นางวรรณี ใสแก้ว - สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9 เสนอ นางหนูฟอง หนูทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8 เป็นรอง
ประธานสภา มีนายณัฐวิทย์ ส่งแสง สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6 และนายบุญส่ง จงไกรจักร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1 รับรอง
ประธานฯ - ถามที่ประชุมจะมีการเสนอชื่อเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปจะเป็นการลงคะแนนโดย
ให้เขียนชื่อและสกุลของผู้ถูกเสนอชื่อ แล้วนาไปหย่อนลงในกล่องที่เตรียมไว้
ที่ประชุม - ดาเนินการลงคะแนนโดยเขียนชื่อ
ครบทุกคน

– สกุลของผู้ถูกเสนอชื่อแล้วนาไปหย่อนลงกล่องจน

ประธานฯ - เชิญนายณัฐวิทย์ ส่งแสงและนายบุญส่ง จงไกรจักร เป็นผู้ช่วยตรวจนับคะแนนและเมื่อ
นับคะแนนเสร็จประธานในที่ประชุม ประกาศคะแนนต่อที่ประชุม นายสุทัน ทองใสพร
ได้ 10 คะแนน นางหนูฟอง หนูทอง ได้ 8 คะแนน
เลขาฯ - ขี้แจงต่อที่ประชุมตามระเบียบฯ ข้อ11 วรรคสามให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการ
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อนายอาเภอสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลภายในเจ็ด
วันนับแต่วันเลือก
ประธานฯ

- การรายงานผลการเลือกรองประธานสภาจะรายงานตามขั้นตอนภายในเวลาที่กาหนด
และต่อไปจะเข้าสู่การเลือกเลขานุการสภา ตามระเบียบวาระที่ 2 ต่อ ขอเชิญเลขาฯ
ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายต่อที่ประชุม
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เลขาฯ

- ชี้แจงวิธีการเลือกเลขานุการสภา ตามระเบียบฯ ข้อ 13 โดยให้นาความในข้อ 8 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม สรุปว่าวิธีการเลือกเลขาฯ ให้ใช้วิธีเหมือนเลือกประธานสภาตามที่ได้
ดาเนินการมาแล้ว เว้นแต่คุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อที่กาหนดไว้ตาม พ.ร.บ.สภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา
57 ที่กาหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลจึงสรุปได้ว่าการเลือกเลขานุการสภาสามารถ เสนอจาก สมาชิกก็ได้หรือปลัดอบต.
ก็ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม

ประธานฯ

- เมื่อท่านสมาชิกได้ทราบรายละเอียดแล้วต่อไป ขอเชิญเสนอชื่อ เพื่อเลือกเลขานุการสภา
ต่อไป

นายสุทัน ทองใสพร

- เสนอ จ.ส.อ.สมเกียรติ หนาคอก ปลัดอบต.เขาพระบาท เป็นเลขานุการสภา มีนายเสรี
เพชรสุนี สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8 และนายโสภณพรหมสุทธิ์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
เป็นผู้รับรอง

ประธานฯ

- สมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่ามีการเสนอชื่อเพียงคน
เดียว เป็นไปตามระเรียบฯ ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก สาหรับการเลือกเลขานุการสภาในครั้งนี้มีผู้
ถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียว คือ จ.ส.อ.สมเกียรติ หนาคอก จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตามที่
ระเบียบกาหนด

ระเบียบวาระที่ 3

- เรื่องกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีและ
กาหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป

ประธานฯ

- ขอเชิญเลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการ
พิจารณา

เลขาฯ

- ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การกาหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปี
สมัยแรกของแต่ละปีโดยให้นาความข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลมซึ่งข้อ11 กาหนดว่าเมื่อ
มีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการ
ประชุมสมัยสามัญ (3) สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กาหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจาปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นเริ่มเมื่อใด แต่ละ
สมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วันกับให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรก
ของปีถัดไปและกาหนดกี่วัน การกาหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกาหนดซึ่งตามพ.ร.บ.สภาตาบลและ

-6-

องค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที6่ )
พ.ศ.2552 มาตรา 53 ในปี
หนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จะกาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาหนด และตามมาตรา 53 วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกาหนด
ไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอาเภอ
- จากการตรวจสอบการกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปี 2555 ก่อนที่สมาชิกสภา
จะครบวาระการดารงตาแหน่ง ได้กาหนดสมัยประชุม และดาเนินการประชุมสภาสมัย
สามัญประจาปี 2555 ครบสี่สมัยแล้วคือ ช่วงวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นสมัยที่
หนึ่ง 1-15 เมษายน 2555 เป็นสมัยที่สอง 16-30 มิถุนายน 2555 เป็นสมัยที่สามและ 115 สิงหาคม 2555 เป็นสมัยที่สี่ จึงไม่สามารถกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปี
2555 ได้อีก
ประธานฯ - ตามที่เลขาได้ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายต่างๆ ต่อที่ประชุมเพื่อทราบแล้ว ต่อไปขอ
นาปรึกษาในที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญแรกประจาปี 2556 ว่า
สมควรกาหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมแรกของปีพ.ศ.2556 เป็นวันใด และจะกาหนดกี่วัน
ทั้งนี้ไม่เกิน 15 วัน ตามที่กฎหมายกาหนด
นายสุทันฯ - เสนอให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีพ.ศ. 2256
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้ไม่เกิน 15 วัน
ประธานฯ - สมาชิกท่านอื่นมีใครจะเสนอแตกต่างไปจากที่นายสุทันฯ เสนออีกหรือไม่
ที่ประชุม

- ไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติมโดยร่วมปรึกษาหารือแล้วเห็นว่าตามที่นา ยสุทัน เสนอเหมาะสมดี
แล้ว

ประธาน

- เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติมอีกก็ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้กาหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญสมัยแรกประจาปี 2556 ตามที่นายสุทัน ฯ เสนอหรือไม่

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบตามที่นายสุทัน ฯ เสนอ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 4

- เรื่อง การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประธานฯ

-ขอเชิญเลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขาฯ

- ชี้แจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี
2 ประเภทคือ (1) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสภาท้องถิ่นมีจานวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน (2) คณะกรรมการวิสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล
ที่ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่ าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ 105 สภา
ท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
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คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจาเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น
ดังนี้
(1) คณะกรรมการสามัญประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(3) คณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติ
(4) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร
ข้อ 107 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ วแต่กรณี ในกรณี
ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคนส่วนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่
ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นาวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่ง
ตามข้อ 12 เป็นการกาหนดวิธีเลือกรองประธานสภาโดยนาความข้อ 8 มาบังคับใช้โดย
อนุโลม คือนาวิธีการเลือกประธานสภามาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ตามข้อ 12 กาหนดว่า
ท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคน
ที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลาดับถัดไปทีละคนจนกว่าครบตาม
จานวนที่พึงมี ดังนั้นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตามระเบียบวาระที่
4 นี้ ก็จะต้องดาเนินการเลือกทีละคนจนครบจานวนตามที่ที่ประชุมสภาแห่งนี้จะกาหนด
ว่าควรจะให้มีคณะกรรมการกี่คน
ประธานฯ

- ตามที่เลขาฯได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการต่างๆ ตามที่ก ฎหมายกาหนดให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมซึ่งมีได้ไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนขอให้ที่ประชุมได้มีมติกาหนดก่อนว่าสมควรจะมีกรรมการกี่
คน

นายเสรี เพชรสุนี

- เสนอให้มีคณะกรรมการสามคน

ประธานฯ

- สมาชิกท่านอื่นจะเสนอแตกต่างไปจากที่นายเสรี เพชรสุนี เสนอหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มีเสนอเพิ่มเติมโดยร่วมปรึกษาแล้วเห็นว่าตามที่นายเสรีฯ เสนอนั้นเหมาะสมดีแล้ว

ประธานสภาฯ

- ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีกก็ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมจานวน 3 คน ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานฯ

- ต่อไปให้มีการเสนอชื่อและใช้วิธีการเลือกตามที่ระเบียบกาหนดคือให้เลือกทีละคนจน
ครบสามคน

นายสุทันฯ

- เสนอนายเสรี เพชรสุนีเป็นคณะกรรมการคนที่หนึ่ง มีนายนอง แก้วนุ้ย และนาย
สาราญแก้วระย้า เป็นผู้รับรอง
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ประธานฯ

- มีท่านใดเสนอคณะกรรมการคนที่หนึ่งอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่ามีการเสนอชื่อเพียงคน
เดียว ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ คือนายเสรี เพชรสุนี เป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมคนที่หนึ่ง ตามระเบียบ ฯ ข้อ 14

ประธานฯ

- ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการคนที่สองขอเชิญเสนอชื่อ

นายปรีชา พรหมสุทธิ์ - เสนอนายสาราญ แก้วระย้า เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่สองโดยมี
นายสัมพันธ์ พูลเสน และนายบุญส่ง จงไกรจักร เป็นผู้รับรอง
ประธานฯ

- มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่สองอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าเสนอชื่อเพียงคน
เดียวผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคือนายสาราญ แก้วระย้า เป็นผู้ได้รับการเลือกเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ สองตามระเบียบฯ ข้อ 14

ประธานฯ

- ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่สาม ขอเชิญเสนอชื่อ

นายบุญส่ง จงไกรจักร - เสนอนายยงยุทธ จันทวงศ์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่สามโดยมี
นายโสภณ พรหมสุทธ์ และนายปรีชา พรหมสุทธิ์ เป็นผู้รับรอง
ประธานฯ

- มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯคนที่สามอีกหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นอันว่ามีการเสนอเชื่อ
เพียงคนเดียว ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคือนายยงยุทธิ์ จันทวงศ์ เป็นผู้ได้รับการเลือกเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่สามตามระเบียบฯข้อ 14 และเป็นอันว่าได้มี
การเลือกครบตามจานวนแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5

- เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ

- ท่านใดจะเสนอ หรือมีเรื่องใด ๆ ในระเบียบวาระนี้หรือไม่

นายวินัย ชูศรี (ท้องถิ่น อ.เชียรใหญ่ ) - ขอพบปะแสดงความยินดีกับสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้ง
เข้ามาทาหน้าที่ และแนะนาการปฏิบัติตัว การปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
ที่ได้รับการเลือกเข้ามา ขอฝากการจัดทาแผนสามปี ขอให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านให้ความ
สนใจและเข้าร่วมในการจัดทาแผนด้วยเพราะเป็นแผนหัวใจสาคัญที่จะนาไปสู่การจัดทา
งบประมาณและแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ตรงเป้าหมายความต้องการ
นางฉวีวรรณ แก้วเขียว (นายก อบต.) - กล่าวขอบคุณที่เชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาครั้งแรก ส่วนเรื่องการ
ดาเนินงานต่างๆ รอแถลงนโยบายให้เรียบร้อยก่อน
ประธานฯ

- ท่านอื่นมีข้อเพิ่มเติมใด ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านอีกครั้งหนึ่ง สาหรับวันนี้ขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 13.30 น.
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(ลงชื่อ) จ่าสิบเอกสมเกียรติ หนาคอก บันทึกรายงานการประชุม
(สมเกียรติ หนาคอก)
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงาน
การประชุมแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

สาราญ แก้วระย้า ประธาน
(นายสาราญ แก้วระย้า)
เสรี เพชรสุนี
(นายเสรี เพชรสุน)ี
ยงยุทธ จันทวงศ์ กรรมการ
(นายยงยุทธ จันทวงศ์)

กรรมการ
กรรมการ

