รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
ครั้งแรก
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
***************************************
ผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นายเกียน พันทะรี
2 นายคามูล ลามุล
3 นางสุขาวดี มิลวงค์
4 นางสาวอนัญญา จันทะมาตย์
5 นางรัก ขันแสง
6. นางสมหวัง สายสินธ์
7. นางญานิกา ลดสีดา
8. นางอารมณ์ วงค์เจริญ
9. นายประยูร จันทร์สม
10. นางจรวย รักษาผล
11. นายสมศักดิ์ ยุพาพัฒน์
12 นางวิลัย ชนาสิทธิ์
13. นายมนตรี อ่อมไหล
14. นายนภเชตป์ ปุสธรรม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.

นายเสถียร ถานาศรี
นายสุพรม พิณรัตน์

ตาแหน่ง
ส.อบต.ม.1
ส.อบต.ม.1
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
ส.อบต. ม.10
ส.อบต.ม.10

ลายมือชื่อ
เกียน พันทะรี
คามูล ลามุล
สุขาวดี มิลวงค์
อนัญญา จันทะมาตย์
รัก ขันแสง
สมหวัง สายสินธ์
ญานิกา ลดสีดา
อารมณ์ วงค์เจริญ
ประยูร จันทร์สม
จรวย รักษาผล
สมศักดิ์ ยุพาพัฒน์
วิลัย ชนาสิทธิ์
มนตรี อ่อมไหล
นภเชตป์ ปุสธรรม

ตาแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
โพน
นายหนูกัณฑ์ โคตรสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
โพน
/5. นางวิชญา...

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ
เสถียร ถานาศรี
สุพรม พิณรัตน์
หนูกัณฑ์ โคตรสุวรรณ

หมาย
เหตุ

ที่
4.

ชื่อ – สกุล
นางวิชญา เขตโสภา

5.
6.

นางอุบล ตินะโส
นายประสงค์ พลไชย
นายสมพงษ์ แสนมนตรี
นายพุฒ ขวัญศิริ
นายกฤษฎา อายุวัฒน์

-2ตาแหน่ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลโพน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผญบ.ม.9
ผญบ.ม7
ผญบ.ม.6
ผญบ.ม.8

ลายมือชื่อ
วิชญา เขตโสภา

หมายเหตุ

อุบล ตินะโส
ประสงค์ พลไชย
สมพงษ์ แสนมนตรี
พุฒ ขวัญศิริ
กฤษฎา อายุวัฒน์

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้วนายอาเภอคาม่วง ได้ประกาศเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพนครั้งแรก กล่าวเปิดการประชุม ตลอดจนดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอาเภอคาม่วง
อ่านประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ระเบียบวาระที่ 2
นายอาเภอคาม่วง

ปลัด อบต. -

เรื่องเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
ก่อนจะมีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ขอเชิญปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายให้แก่สมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทราบ
ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 7,ข้อ 8 ,ข้อ 9 และข้อ 14
ให้ที่ประชุมทราบ
ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอาเภอสาหรับองค์การ
บริหารส่วนตาบลเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้วให้ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวโดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้
อายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่น
ชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมา

ตามลาดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่น
ชั่วคราว เพื่อทาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณ
ตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดและดาเนินการ
เลือกประธาน สภาท้องถิ่น
ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้วิธีจับสลาก
วิธีจับสลากเลือกประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล นายอาเภอสาหรับองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ดาเนิน การให้คนที่มีอายุสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า จะให้
คนใดเป็นคนจับสลากก่อน หลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอาเภอจับสลากว่า คนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน แล้วให้จัดทาบัตร
สลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน มีจานวนเท่ากับจานวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่มีอายุสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้เป็นประธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราว”เพียงบัตรเดียวนอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้เป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว”
ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้ง
เดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก
จากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่ง
ชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการ
เลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้
ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นาความในข้อ ๓๙ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดาเนินการให้ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลง
กันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้ว

ให้จัดทาบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจานวนเท่ากับจานวนผู้
ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น”
ข้อ ๙ ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้ง
แรกตามข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอ แล้วแต่กรณี ดาเนินการ
แต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิน่ ในครั้งนั้น
ต่อไป
ข้อ ๑๐ ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
มติเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสร็จแล้ว
(๒) สาหรับเทศบาลเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีคาสั่งแต่งตั้งประธานสภา
เทศบาล
(๓) สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อนายอาเภอมีคาสั่งแต่งตั้งประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๑๑ ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และ
นายอาเภอสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก
ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นาความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรอง
ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่
หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลาดับถัดไปทีละคนจนกว่า
จะครบตามจานวนที่พึงมี
ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นาความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมิติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการท้องถิ่น
ชั่วคราวพ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้
นั้นได้รับเลือก

ปลัด อบต. -

เชิญ นายเกียน พันทะรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีอายุสูงสุด
ทาหน้าที่ประธาน ฯ ชั่วคราว
นายเกียน พันทะรี นั่งประจาที่ประธานสภา ฯ และดาเนินการเลือกประธานสภา ฯ
ส.อบต.หมู่ที่ 1
ขอให้สมาชิกสภา ฯ เสนอชื่อสมาชิกสภา ฯ ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมที่จะดารง
ตาแหน่งประธานสภา ฯ ขอให้เสนอที่ประชุม ชื่อที่เสนอจะต้องได้รับการ
รับรองจากสมาชิก ฯ จานวน 2 ท่าน และเสนอได้ไม่จากัดจานวน แต่ผู้
รับรองชื่อที่เสนอรับรองได้ครั้งเดียว
นางวิลัย ชนาสิทธิ์ ดิฉันนางวิลัย ชนาสิทธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ 9 ขอเสนอชื่อนายคามูล ลามูลเป็น
ส.อบต. หมู่ที่ 9
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
นายนภเชษภ์ ปุสธรรม - ผมนายนภเชษภ์ ปุสธรรม ส.อบต.หมู่ที่ 10 รับรอง
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นางจรวย รักษาผล ดิฉันนางจรวย รักษาผล ขอรับรอง
ส.อบต.หมู่ที่ 8
ประธานฯชั่วคราว มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรได้รบั การเลือกเป็นรองประธานสภาฯ
อีกหรือไม่
นับ-ถึงสาม
ไม่มีผู้เสนอ
ประธาน ฯ ชั่วคราว
เป็นอันว่า นายคามูล ลามุล เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
พัก 15 นาที
นายอาเภอแต่งตั้งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
ประธานสภา ฯ ชั่วคราวพ้นตาแหน่ง ประธานสภา ฯ ที่ได้รบการแต่งตั้งนั่งประจาที่และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
นายคามูล ลามุล การเลือกรองประธานสภา ฯ เลขานุการชั่วคราวได้ชี้แจงระเบียบให้ทุกท่าน
ประธาน ฯ
ได้ทราบแล้ว ต่อไปจะเป็นการเลือกวิธีการเลือกให้สมาชิก ฯ เสนอชื่อผู้ที่เห็น
ควรได้รับเลือกเป็นรองประธาน ฯ มีผู้รับรองสองท่าน ชื่อที่เสนอไม่จากัด
จานวน ผู้รับรองยกมือได้เพียงครั้งเดียว เหมือนกันกับการเลือกประธาน ฯ ทุก
ประการ
นายประยูร จันทร์สม เสนอนายสมศักดิ์ ยุพาพัฒน์
ส.อบต.ม8
นาวสาวอนัญญา จันทะมาตร - รับรอง
ส.อบต.ม.5

นางญานิกา ลดสีดา ส.อบต.ม.7
ประธานฯ -

ประธาน ฯ ชั่วคราว

ระเบียบวาระที่ 4
นายคามูล ลามุล ประธาน ฯ

รับรอง
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเลือกเป็นประธานสภาฯอีก
หรือไม่ นับ-ถึงสาม
ไม่มีผู้เสนอ
เป็นอันว่า นายสมศักดิ์ ยุพาพัฒน์ เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลโพน

เรื่องการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
การเลือกเลขานุการสภา ฯ เลขานุการชั่วคราวได้ชี้แจงระเบียบให้ทุกท่าน
ได้ทราบแล้ว ต่อไปจะเป็นการเลือกวิธีการเลือกให้สมาชิก ฯ เสนอชื่อผู้ที่เห็น
ควรได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา ฯ มีผู้รับรองสองท่าน ชื่อที่เสนอไม่จากัด
จานวน ผู้รับรองยกมือได้เพียงครั้งเดียว เหมือนกันกับการเลือกประธาน ฯ ทุก
ประการ
นางสุขาวดี มิลลวงค์ - เสนอนางอุบล ตินะโส ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเลขานุการสภา ฯ
ส.อบต.ม.5
นางอารมณ์ วงค์เจริญ - รับรอง
ส.อบต.ม.7
นางรัก ขันแสง รับรอง
ส.อบต.ม6
ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเลือกเป็นประธานสภาฯอีก
หรือไม่ นับ-ถึงสาม
ไม่มีผู้เสนอ
ประธาน ฯ ชั่วคราว
เป็นอันว่า นาอุบล ตินะโส เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลโพน
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง กรกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2556
นายคามูล ลามุล
-ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลชี้แจงระเบียบ ฯ ให้ที่ประชุม
ทราบ
นางอุบล ตินะโส พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เลขานุการสภา ฯ
เพิ่มเติมถึงฉับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดแต่ไม่

ประธานสภา ฯ -

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภา ฯ เลขานุการสภา ฯ

ประธานสภาฯ -

ที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 7
ประธานสภาฯ ประธานสภาฯ นายคามูล ลามุล
ประธานสภา ฯ

เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุมสามัญประจาปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กาหนด
สาหรับปี 2556 การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญได้ประชุมครบสี่สมัยแล้ว
ตั้งแต่สภา ฯ ก่อน คราวนี้จึงไม่ต้องมีการกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี
2556
เรื่อง การกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจาปี พ.ศ. 2557
ขอให้เลขานุการสภา ฯ ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การกาหนดสมัยประชุม
สามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจาปีของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรก
ของแต่ละปี
เพราะฉะนั้นต้องกาหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.
2557 ผมขอเสนอว่าควรเป็นวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2557 มีกาหนดเวลา 15
วัน ทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่ขอให้แสดงความคิดเห็น
ลงมติเป็นเอกฉันเห็นชอบกาหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุม วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2557 มีกาหนดเวลา 15 วัน
เรื่องอื่น ๆ
ท่านใดมีเรื่องแจ้งที่ประชุมขอเชิญ
ไม่มีขอผู้เสนอขอปิดการประชุม
กล่าวปิดการประชุม เลิกประชุมเวลา 12.10 น.
อุบล ตินะโส
(นางอุบล ตินะโส)
เลขานุการสภาฯ / ผู้จดรายงานการประชุม
คามูล ลามุล
(นายคามูล ลามุล)
ประธานสภาฯ / ผู้ตรวจรายงานการประชุม

