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(ส ำเนำ) 

บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ 

สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  1  ประจ ำปี 2560 

วันที่ 8  เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ 

ผู้เข้ำประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นายสุวรรณ    นนทะคุณ ประธานสภาฯ สุวรรณ   นนทะคุณ  
2 นายบุญห่วง    สินไชย รองประธานสภาฯ บุญห่วง    สินไชย  
3 นายโกวิทย์     ทรานุกร เลขานุการสภาฯ โกวิทย์    ทรานุกร  
4 นายสมหมาย   ขันตี สมาชิกสภาฯ  ม.1 สมหมาย   ขันตี              
5 นางสาวสุภาดา  สาระพัฒน์ สมาชิกสภาฯ  ม.1 สุภาดา  สาระพัฒน์  
6 นายบุญเรือง     สุนสิน สมาชิกสภาฯ  ม.2 บุญเรือง   สุนสิน  
7 นายสุดใจ        ไวยะ สมาชิกสภาฯ  ม.3 สุดใจ    ไวยะ       
8 นายสุรพล     พิมจันนา สมาชิกสภาฯ  ม.3 สุรพล    พิมจันนา  
9 นายสง่า         อัคติ สมาชิกสภาฯ  ม.4 สง่า    อัคต ิ         
10 นายวีระ      โคตรพัฒน์ สมาชิกสภาฯ  ม.5 วีระ     โคตรพัฒน์  
11 นายไกร        แผ่นดี สมาชิกสภาฯ  ม.5 ไกร        แผ่นดี  
12 นายสุบรรณ   แก้วอุดม สมาชิกสภาฯ  ม.6 สุบรรณ   แก้วอุดม             
13 นายทองปาน   ชาวประมง สมาชิกสภาฯ  ม.6 ทองปาน   ชาวประมง  
14 นายอดุลย์     จันทจร สมาชิกสภาฯ  ม.7 อดุลย์     จันทจร           
15 นายสมเดช     มาตรา สมาชิกสภาฯ  ม.7 สมเดช     มาตรา            
16 นายวาสน์    สอนค า สมาชิกสภาฯ  ม.8 วาสน์      สอนค า  
17 นายอ านาจ     คงสุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ  ม.8 อ านาจ   คงสุวรรณ์  
18 นายบุญมา    ทานัง สมาชิกสภาฯ  ม.9 บุญมา    ทานัง  
19 นางสาวทองใหม่   ทองโคตร สมาชิกสภาฯ  ม.9 ทองใหม่   ทองโคตร            
20 นายสงค์          บุตตะวัง สมาชิกสภาฯ  ม.10 สงค์    บุตตะวัง             
21 นายเสถียร       เชียงพฤกษ์ สมาชิกสภาฯ  ม.11 เสถียร    เชียงพฤกษ์  
22 นายธนพล       เหมือนเหลา สมาชิกสภาฯ  ม.12 ธนพล    เหมือนเหลา              
23 นายประดิษฐ์    มินิชิต สมาชิกสภาฯ  ม.12 ประดิษฐ์    มินิชิต         
24 นายณัฐภพ       ค าเลิศ สมาชิกสภาฯ  ม.13 ณัฐภพ   ค าเลิศ  
25 นางยศ            ค าภูแสน สมาชิกสภาฯ  ม.13 ยศ   ค าภูแสน  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเรืองศิลป์  คะโยธา   นายกฯ เรืองศิลป์  คะโยธา  
2 นายอ านวย   ผ่องแผ้ว   รองนายกฯ อ านวย    ผ่องแผ้ว  
3 นางพรรชรนันท์  สายจันดี   รองปลัดฯ พรรชรนันท์ สายจันดี  
4 นายจิรวัฒน์  จันทรคา   หัวหน้าส านักปลัดฯ จิรวัฒน์  จันทรคา  
5     
6     

 

  

 

           ผู้มาประชุม          32     คน          

  ผู้ไม่มาประชุม       -  คน              

  ผู้เข้าร่วมประชุม      4    คน 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ    -    สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
26 นายบุญทัน  วรรณพราหมณ์ สมาชิกสภาฯ  ม.14 บุญทัน  วรรณพราหมณ์          
27 นายสุบิน        เมืองศรีมาตร สมาชิกสภาฯ  ม.14  สุบิน     เมืองศรีมาตร           
28 นายศักดิ์ชัย       เผ่าพงค์ สมาชิกสภาฯ  ม.15 ศักดิ์ชัย    เผ่าพงค์  
29 นายมานิตย์       พรมจารีย์ สมาชิกสภาฯ  ม.15 มานิตย์       พรมจารีย์                  
30 นางพรมมี         ภูน  าต้น สมาชิกสภาฯ  ม.16 พรมมี    ภูน  าต้น  
31 นางนงคราญ      บุตะละ สมาชิกสภาฯ  ม.17 นงคราญ   บุตะละ  
32 นายแดง          ชาประดิษฐ์ สมาชิกสภาฯ  ม.17 แดง   ชาประดิษฐ์              
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

                

          เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้เข้ามาในที่ประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว

         นายสุวรรณ  นนทะคุณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้กล่าวเปิดการประชุมสภา

         ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี  

         วันนี  วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุม  32  คน  ซึ่ ง ในวันนี มี

 สมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจึงได้ด าเนินการประชุมสภาฯต่อไป 

 

ระเบียบวำระท่ี  1    เรื่อง   ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ    

ประธานฯ                        ผมได้รับเรื่องการลาออกจากการเป็นเลขานุการสภาองคบ์ริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 30 

 ตุลาคม 2560 ดังนั นเพ่ือให้การประชุมในวันนี เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

 การประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 18 ผมจึงขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านในที่ประชุมแห่งนี ได้สรรหาต าแหน่ง

 เลขานุการ สภาองคบ์ริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าชั่วคราวไปพรางก่อน ขอเชิญครับ   

นายบุญทัน  วรรณพราหมณ์    สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 14 ผมขอเสนอนายโกวิทย์ ทรานุกร เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

 ต าบลบ้านเหล่าชั่วคราว ครับผม 

ประธานสภาฯ                     ผมขอผู้รับรอง  2  คนด้วยครับ                           

นางยศ  ค าภูแสน                สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 13  ดิฉนัขอรับรองค่ะ               

นายอ านาจ  คงสุวรรณ์          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8    ผมขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ                        มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า

ชั่วคราว  อีกหรือไม่ครับ  

นายโกวิทย์  ทรานุกร            สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16 ได้ชี แจง ผมได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการสภาองค์บริหารส่วนต าบล

 บ้านเหล่าไปแล้วครับ แต่ในที่ประชุมสภาไม่มีท่านใดที่จะมาเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

 ต าบลบ้านเหล่าชั่วคราว เพ่ือให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า สามารถด าเนินการ

 ไปได้ และเพ่ือประโยชน์ของบ้านเมือง ผมจึงขอรับต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

 บ้านเหล่าชั่วคราวในวันนี  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ                        ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเรียกประชุมให้สมาชิกสภาฯทุกท่านรับทราบด้วย 

เลขาฯ(ชั่วคราว)          ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

 ต าบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั งที่ 1  ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 และที่

 ประชุมมีมติให้ก าหนดเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ตั งแต่วันที่ 1-15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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 นั นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

 พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับ ข้อ 22 แห่งระเบียบ

 กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง 

 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  สมัยสามัญ สมัยที่ 4  

 ประจ าปี 2560  ตั งแต่วันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  ถึงวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 

 2560 มีก าหนดระยะเวลา  15  วัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ที่ประชุมฯ         - รับทราบ 

 

ระเบียบวำระท่ี  2      เรื่อง    รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว                                                        

ประธานสภาฯ                     รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ครั งที่ 3 ครั งที่ 2/2560  คณะกรรมการตรวจ

 รายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอให้

 สมาชิกสภาฯรับรองรายงานการประชุมสภาฯด้วยครับ 

ที่ประชุมฯ            รับรอง          30       เสียง 

    ไม่รับรอง        -         เสียง 

    งดออกเสียง     2        คน 

 

ระเบียบวำระท่ี 3       เรื่อง    เพื่อทรำบ 

ประธานสภาฯ                     ในวันนี มีสมาชิกสภาฯ คณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ท่านใด  มีเรื่องที่จะแจ้งเสนอให้ที่ประชุม
 ทราบหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอผ่านไประเบียบวาระอ่ืน 

 

ระเบียบวำระท่ี 4       เรื่อง    เพื่อพิจำรณำ                                                                                    

ประธานสภาฯ          4.1  การสรรหาต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ตามที่กระผมได้
 แจ้งเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบในระเบียบวาระที่ 1 ไปแล้วนั้น ว่าได้รับหนังสือการ
 ลาออกจากต าแหน่งของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า เชิญนายโกวิทย์ ทรานุกร  
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้ชี้แจงเหตุผลที่ลาออกให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่าน
 รับทราบด้วยครับ           

นายโกวิทย์  ทรานุกร            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ชี้แจงว่าด้วยข้าพเจ้า นายโกวิทย์  ทรานุกร   
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า หมู่ที่ 16  ต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัด
 สกลนคร   ได้รับการเลือกตั งและแต่งตั งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่   4  
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 สิงหาคม  2557 เนื่องจากปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ประกอบอาชีพส่วนตัว จึงไม่มีเวลา และไม่มีความสะดวกใน
 การปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างเต็มที่ เพ่ือให้การด าเนินงานด้าน
 กิจการสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผมจึงพิจารณาขอลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การ
 บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ทั งนี ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไปเพ่ือเปิดโอกาสให้ประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ
 ทุกทา่นได้สรรหาสมาชิกสภาฯคนอ่ืนมาท าหน้าที่แทนผม ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ                        ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นข้อ 18  ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือ

ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภา

 ท้องถิ่น ทั งนี ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหาร

 ส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้ หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วน

 ต าบลเท่านั น เพ่ือกิจการสภาของเราสามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงเห็นควรสรรหา

 บุคคล เพ่ือด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าแทนต าแหน่งที่ว่างลง ผมจึง

 ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านในที่ประชุมแห่งนี ได้สรรหาต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

 บ้านเหล่า ขอเชิญครับ   

นายธนพล  เหมือนเหลา        สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12 ผมขอเสนอ นางดารุณี  เหมะธุลิน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
         เหล่า เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าครับ 
ประธานสภาฯ                        ผมขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้เสนอและสรรหาสมาชิกสภาฯก่อนครับ ถ้าไม่มีแล้วค่อย
เสนอ ท่านปลัดฯมาเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าครับ 
นายสุบิน  เมืองศรีมาตร         สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 14 ผมขอเสนอ น.ส.ทองใหม่ ทองโคตร สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9 เป็น
เลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าครับ 
น.ส.ทองใหม่  ทองโคตร         สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9 ได้อภิปรายว่า ถามว่าดิฉันมีความรู้ความสามารถไหม ดิฉันขอตอบว่าดิฉัน
 ก็มีความรู้ความสามรถอยู่ แต่ดิฉันมีหน้าที่การงานเยอะ ไหนจะเป็นทางฝ่ายปกครอง ทางบทบาทสตรี 
 จึงไม่สามารถที่จะท าหน้าที่ตรงนี้ได้ เนื่องจากหลายหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ เพราะดังนั้นดิฉันจึงไม่
 ขอรับการเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าค่ะ 
นายเรืองศิลป์  คะโยธา          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ผมขอน าเรียนว่า ในฐานะผมเป็นผู้บังคับบัญชาใน
 ต าบลบ้านเหล่าส าหรับเจ้าหน้าที่ มีสมาชิกสภาฯบางท่านได้เสนอท่านปลัดฯมาท าหน้าที่เป็นเลขานุการ
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ตอนนี้ท่านปลัดฯไปช่วยราชการที่อ าเภอเจริญศิลป์ 6 เดือน 
ผม ต้องปรึกษาทางนิติกรก่อนนะครับ ในส่วนตัวผมอยากให้ทุกท่านได้สรรหาสมาชิกสภาฯก่อนนะครับ ผม
 ยังมองว่าสมาชิกสภาฯทั้ง 32 ท่านยังมีศักยภาพพอที่จะหน้าที่ตรงนี้ได้ถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องคุยกันตาม
 ระเบียบกฎหมาย 
นายอดุลย์  จันทจร              สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 ได้อภิปรายว่า ผมขอให้ท่านประธานสภาฯได้ท าหน้าที่ ท่านมีอ านาจสูงสุด
 ในที่นี่ ผมอยากให้ท่านด าเนินการตามระเบียบ ตามข้อ 18 ในเมื่อสมาชิกสภาฯสรรหาแล้วแต่ยังไม่มี
 ใครที่จะมารับต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ผมขอให้ท่านประธานสภาฯ
 ด าเนินการตามระเบียบเลยครับ 
นายสงค์  บุตตะวัง               สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 10 ได้อภิปรายว่า ผมขอน าเรียนว่า สมาชิกสภาฯทุกท่านมีสิทธิที่จะเสนอชื่อ
 ในกรณีที่เสนอชื่อแล้ว แต่ไม่มีคนรับ ในกฎหมายข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นระบุว่า ต้องให้ปลัดฯ
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 โดยต าแหน่งเป็นผู้รับต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า แต่ท่านปลัดฯได้ไปช่วย
 ราชการที่อ าเภอ และผมดูกฎหมายแล้วว่าท่านไปช่วยราชการโดยยังไม่ขาดจากต้นสังกัด ท่านสามารถ
 มาท างานเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้ ทั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับท่านนายกฯและ
 ผมอยากใหไ้ปเชิญนิติกรประจ าต าบลบ้านเหล่ามาชี้แจงในข้อกฎหมายในส่วนเรื่องนี้ครับ  
นายจิรวัฒน์  จันทรคา          หัวหน้าส านักปลัดฯ ได้อภิปรายว่า การสรรหาเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดรับเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ตามระเบียบข้อ 
 18 นั้น มันเป็นไปตามกฎหมายครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯรับส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 ก็ต้องเป็นปลัดฯเท่านั้น ท่านประธานสภาฯต้องท าหนังสือไปขอท่านนายอ าเภอ เพ่ือไปขอท่านปลัดฯมา
 ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภาฯท่านนายอ าเภอก็จะพิจารณาตามดุลพินิจของท่าน เพราะท่านเป็นผู้
 ก ากับ 
นายสุบรรณ  แก้วอุดม           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 ได้อภิปรายว่า ขณะนี้เราก าลังสรรหาเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
 ต าบลบ้านเหล่า ที่จะมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง เท่าที่ผมดูในระเบียบแล้วว่า ในเมื่อสมาชิกสภาฯไม่มีใครรับ
 แล้ว ตามระเบียบก็ต้องเป็นปลัดฯโดยตรง แต่ที่เราจะท าหนังสือไปถึงท่านนายอ าเภอเพ่ือไปขอท่าน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า มาปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภาฯมารับต าแหน่งเป็นเลขานุการ
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ในเมื่อเรามีมติแล้ว เราจะเอามติที่ประชุมสภาฯแล้วน าหนังสือ
 ส่งไปยังที่อ าเภอใช่ไหมครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ 
ประธานสภาฯ                    ในเมื่อสมาชิกสภาฯส่วนมากมีความเห็นให้ผมท าหนังสือไปถึงท่านนายอ าเภอเพ่ือไปขอท่านปลัด
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า มาปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภาฯเป็นเลขานุการสภาองค์การ
 บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ผมจะขอมตใินที่ประชุมสภา เรื่อง ท าหนังสือไปถึงนายอ าเภอเพ่ือไปขอท่าน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า มาปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภาฯเป็นเลขานุการสภาองค์การ
 บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ขอให้ยกมือด้วยครับ มีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุมทั งหมด 31 คน 

สมาชิกสภาฯ                                เห็นด้วย         24       เสียง 

        ไม่เห็นด้วย       -         เสียง 

        งดออกเสียง      7        คน 

ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  เห็นด้วย เรื่องท าหนังสือไปถึงนายอ าเภอเพื่อไปขอท่านปลัด
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า มาปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภาฯเป็นเลขานุการสภาองค์การ
 บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  

 

ประธานสภาฯ                     4.2 ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ. 2561 ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้อ่านระเบียบให้
 สมาชิกสภาฯได้รับทราบด้วย                                                                            

เลขานุการสภาฯ                  สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯวันนี เป็นการประชุมสมัยสามัญสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2560 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2552 หมวด 2 
 การประชุมข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
 ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและ
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 ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
 ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม  เมื่อสภา
 ท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั งปิดประกาศไว้ในที่
 เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ           ฉะนั นในวันนี  จึงได้บรรจุการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2561 เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ
 ทุกท่านได้ พิจารณาร่วมกัน ก็ให้ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอพร้อมกับผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน  เชิญครับ 

นายบุญทัน  วรรณพราหมณ์    สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 14 ได้อภิปรายว่า ผมขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2561 
 จ านวน 4 สมัย ครับ               
ประธานสภาฯ                     ผมขอผู้รับรอง  2  คนด้วยครับ 

นายเสถียร  เชียงพฤกษ์        สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 11  ผมขอรับรองครับ       
นายธนพล  เหมือนเหลา        สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12  ผมขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ         มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ ก ำหนด
 สมัยประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี 2561 จ ำนวน 4 สมัย  

ประธานสภาฯ                     เมื่อที่ประชุมได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2561 จ านวน 4 สมัย ต่อไปก็จะ
 เป็นการก าหนดวันที่และก าหนดเดือนว่าเราจะประชุมกันวันที่เท่าไหร่และเดือนอะไรบ้าง ขอให้ท่าน
 สมาชิกสภาฯได้เสนอพร้อมกับผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน เชิญครับ 

นายเสถียร  เชียงพฤกษ์        สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 11 ขอเสนอ สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน  4  สมัย ได้แก่ 

  สมัยที่ 1    ตั งแตว่ันที่ 1  -  15    กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2561  

  สมัยที่ 2    ตั งแตว่ันที่ 1  -  15    พฤษภาคม    พ.ศ. 2561 

  สมัยที่ 3    ตั งแตว่ันที่  1  -  15   สิงหาคม      พ.ศ. 2561 

  สมัยที่  4   ตั งแตว่ันที่  1  -  15   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ประธานสภาฯ                     ผมขอผู้รับรอง  2  คนด้วยครับ                          
น.ส.ทองใหม่  ทองโคตร          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9     ดฉิันขอรับรองค่ะ              
นายไกร  แผ่นดี                    สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5     ผมขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ                     มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ ได้
 ก ำหนดวันที่และเดือนในสมัยประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี 2561 ตำมที่นำยเสถียร เชียงพฤกษ์ เสนอ
 มำ คือ  

   สมัยที่ 1    ตั้งแต่วันที่ 1  -  15    กุมภำพันธ์    พ.ศ. 2561  
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  สมัยที่ 2    ตั้งแต่วันที่ 1  -  15    พฤษภำคม    พ.ศ. 2561 

  สมัยที่ 3    ตั้งแต่วันที่  1  -  15   สิงหำคม      พ.ศ. 2561 

  สมัยที่  4   ตั้งแต่วันที่  1  -  15   พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2561 

 

ประธานสภาฯ          4.3 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมประจ ำปี พ.ศ.2561 เมื่อที่ประชุม
 ได้มีมตกิ าหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบราย 
 งานการประชุม ขอให้สมาชิกสภาฯเสนอว่าจะเอาจ านวนกี่คน ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา
 ท้องถิ่นข้อ 105 (2) ข้อ และข้อ 107ภายใต้ข้อบังคับข้อ103 และให้น าวิธีเลือกตามข้อ 12 มาบังคับใช้
 โดยอนุโลม   

นายสุบรรณ  แก้วอุดม           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6  ผมขอเสนอคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมประจ าปี 2561   
 จ านวน 4 คน ครับ 

ประธานสภาฯ                     ผมขอผู้รับรอง  2  คนด้วยครับ                           

นายประดิษฐ์  มินิชิต             สมาชิกสภาฯหมู่ที่  12   ผมขอรับรองครับ              
นางสุบิน  เมืองศรีมาตร          สมาชิกสภาฯหมู่ที่  14   ผมขอรับรองครับ  

ประธานสภาฯ         มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ มีคณะกรรมการ
 ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ทั งหมด  4  คน  

ประธานสภาฯ                     ต่อไปเราจะเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ 1 ขอให้สมาชิกสภาฯ
 เสนอชื่อว่าบุคคลใดเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯคนที่ 1 

นายสุบิน  เมืองศรีมาตร        สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 14  เสนอนายเสถียร  เชียงพฤกษ์  สมาชิกสภาฯหมู่ที่  11 

ประธานสภาฯ                     ผมขอผู้รับรอง  2  คนด้วยครับ                           

นายไกร  แผ่นดี                   สมาชิกสภาฯหมู่ที่  5    ผมขอรับรองครับ              
นายสมหมาย  ขันตี               สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1    ผมขอรับรองครับ  

ประธานสภาฯ                     มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ คนที ่1 อีกหรือไม่ 
 ถ้าไม่มีเป็นอันว่านายเสถียร  เชียงพฤกษ์  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯคนที่ 1 

ประธานสภาฯ                     ต่อไปเราจะเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ 2 ขอให้สมาชิกสภาฯ
 เสนอชื่อว่าบุคคลใดเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯคนที่ 2 

นายอดุลย์  จันทจร               สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 เสนอ น.ส.ทองใหม่  ทองโคตร  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9      
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ประธานสภาฯ                     ผมขอผู้รับรอง  2  คนด้วยครับ                           

นายเสถียร  เชียงพฤกษ์          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 11    ผมขอรับรองครับ               
นายวาสน์  สอนค า               สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8      ผมขอรับรองครับ                

ประธานสภาฯ                     มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ คนที ่2 อีกหรือไม่  
 ถ้าไม่มีเป็นอันว่าน.ส.ทองใหม่  ทองโคตร  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯคนที่ 2 

ประธานสภาฯ                     ต่อไปเราจะเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ 3 ขอให้สมาชิกสภาฯได้
 เสนอชื่อว่าบุคคลใดเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯคนที่ 3 

นายไกร  แผ่นดี                   สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5 เสนอ นายอดุลย์  จันทจร  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7  

ประธานสภาฯ                     ผมขอผู้รับรอง  2  คนด้วยครับ                           

นางยศ  ค าภูแสน                 สมาชิกสภาฯหมู่ที่  13  ดิฉันขอรับรองค่ะ               
นายสุบรรณ  แก้วอุดม           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6     ผมขอรับรองครับ  

ประธานสภาฯ                     มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ คนที ่3 อีกหรือไม่ 
 ถ้าไม่มีเป็นอันว่านายอดุลย์  จันทจร  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯคนที่ 3 

ประธานสภาฯ                     ต่อไปเราจะเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ 4 ขอให้สมาชิกสภาฯได้
 เสนอชื่อว่าบุคคลใดเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯคนที่ 4 

นายสมหมาย  ขันตี               สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1   เสนอ นายสุบรรณ  แก้วอุดม  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6      

ประธานสภาฯ                     ผมขอผู้รับรอง  2  คนด้วยครับ                           

นายบุญทัน  วรรณพราหมณ์    สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 14   ผมขอรับรองครับ              
นายสมเดช  มาตรา              สมาชิกสภาฯหมู่ที่  7    ผมขอรับรองครับ  

ประธานสภาฯ                     มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ 4 อีกหรือไม่ 
 ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นายสุบรรณ  แก้วอุดม เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯคนที่ 4  
 และอีก 1  คน คือ ประธานสภาฯซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบการประชุมโดยต าแหน่ง 

 

ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมได้มีมติแต่งตั งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
 ส่วนต าบลบ้านเหล่า ประจ าปี พ.ศ. 2561 ทั งหมด  4  คน คือ 

    1. นายเสถียร  เชียงพฤกษ์    สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 11 

    2. น.ส.ทองใหม่  ทองโคตร   สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9 
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    3. นายอดุลย์  จันทจร         สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7  

    4. นายสุบรรณ  แก้วอุดม     สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6      

 

ระเบียบวำระท่ี 5       เรื่อง    อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ         ในระเบียบวาระนี มีสมาชิกสภาฯท่านมีข้อประเด็นอะไรที่จะอภิปรายหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ                     ผมในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ซึ่งท าหน้าที่ในวันนี  ก็ขอขอบคุณ
 สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมวันนี  ถ้ามีการประชุมวันไหนอีกผม
 จะแจ้งให้ สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบอีกครั ง  ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
 ต าบลบ้านเหล่าแต่เพียงเท่านี  ขอขอบคุณครับ 

 

ปิดประชุมเวลา  13.00 น.  
  
 

              (ลงชื่อ)        โกวิทย์   ทรานกุร         ผู้จัดบันทึกการประชุม                          
      (นายโกวิทย์  ทรานุกร) 

               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า(ชั่วคราว) 
 
 (ลงชื่อ)        สุวรรณ  นนทะคุณ        ผู้ตรวจสอบการประชุม                           

                         (นายสุวรรณ    นนทะคุณ) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
    
    (ลงชื่อ)         บุญเรือง  สุนสิน           ผู้รับรองการประชุม 
          (นายบุญเรือง  สุนสิน) 
                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  2 
  
    (ลงชื่อ)        สุดใจ  ไวยะ                ผู้รับรองการประชุม 
          (นายสุดใจ  ไวยะ) 
        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  3       
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                       (ลงชื่อ)        ทองใหม่  ทองโคตร       ผูร้ับรองการประชุม                                    
                                      (น.ส.ทองใหม่  ทองโคตร)       
        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  9                
 
             (ลงชื่อ)         นงคราญ  บุตะละ         ผู้รับรองการประชุม 
          (นางนงคราญ  บุตะละ) 

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  17                      
        


