รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
สามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2557
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
***************************************
ผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
1. นายคามูล ลามุล
2. นายสมศักดิ์ ยุพาพัฒน์
3. นายเกียน พันธะรี
4. นางสุขาวดี มิลวงค์
5. นางสาวอนัญญา จันทะมาตย์
6 นางรัก ขันแสง
7. นางสมหวัง สายสินธ์
8. นางญานิกา ลดสีดา
9. นางอารมณ์ วงค์เจริญ
10. นายประยูร จันทร์สม
11. นางจรวย รักษาผล
12. นางวิลัย ชนาสิทธิ์
13 นายมนตรี อ่อมไหล
14. นายนภเชตป์ ปุสธรรม
15 นางอุบล ตินะโส
ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
1.
4.

นายเสถียร ถานาศรี
นางวิชญา เขตโสภา

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รอง ประธาน ฯ
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.10
ส.อบต.ม.10
เลขานุการสภา ฯ

ตาแหน่ง

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

ลายมือชื่อ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพน เสถียร ถานาศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน วิชญา เขตโสภา
ตาบลโพน

หมายเหตุ

หมาย
เหตุ

-3เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายคามูล ลามุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน ได้
กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายคามูล ลามุล
-เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน วิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557
นายคามูล ลามุล
- สาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โพน วิสามัญสมัย
ประธาน ฯ
ที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว วันนี้ขอให้ตรวจสอบให้
ละเอียด หากท่านใดเห็นว่ามีข้อความใดไม่ถูกต้อง ขอให้ทักท้วง ต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
ที่ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
-ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมใช้เวลาประมาณ 20 นาที ไม่มีผู้ทักท้วง
นายคามูล ลามุล
- ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน ท่านใดทักท้วง
ประธานสภาฯ
ขอให้ลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลโพนวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557
หรือไม่
ที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน ลงมติรับรองเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เสนอเพื่อทราบและพิจารณา
-การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี 2557 และ 2558
ประธานสภา ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ข้อ 21 กาหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสภา
สามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี สาหรับการกาหนดจานวนสมัยประชุม
สามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป
/จึงขอนา...
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นางวิลัย ชนาสิทธิ์

ประธานสภาฯ ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 5
นายคามูล ลามุล ประธานสภา ฯ
นายคามูล ลามุล ประธานสภา ฯ -

-จึงขอปรึกษาการกาหนดสมัยประชุมสามัญประจา ปี 2557 ต่อที่ประชุม
ท่านใด เห็นสมควร กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี 2557 และในแต่ละ
สมัยมีกาหนดกี่วันขอให้เสนอต่อที่ปะชุม
-ขอเสนอกาหนดประชุม 4 สมัย กาหนดวันเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน
และแต่ละสมัยมีกาหนด 15 วัน เหมือนสภาก่อนที่เคยปฏิบัติมา เนื่องจาก
กาหนดเวลาประชุมดังกล่าวเหมาะสมแล้ว
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่
ไม่มีผู้เสนอ
ไม่มีผู้เสนอเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเห็นสมควรกาหนดจานวน
สมัยประชุมสามัญประจาปี และระยะเวลาการประชุม สามัญประจาปี 2557
ตามที่เสนอหรือไม่ ขอให้ลงมติ
ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ กาหนดตามที่ประธานฯ ปรึกษา
ต่อไปเป็นการกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจา 2558 และระยะเวลา
ของการประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปี 2558 ขอนาปรึกษาวันเริ่ม
สมัยสามัญประจาปี สมัยแรกและระยะเวลา เหมือนกับการประชุมสามัญ
ประจาปี 2557 คือ เริ่มประจาสามัญสมัยแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 มี
ระยะเวลา 15 วัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันกับ ปี 2557
มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ไม่มีผู้เสนอ
-เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเห็นชอบตามที่นา
ปรึกษาหรือไม่
ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่นาปรึกษา
เรื่อง อื่น ๆ
สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ถ้ามีขอเชิญเสนอ
มีสมาชิกท่านใดจะแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่
ไม่มี/นายคามูล…

-5นายคามูล ลามุล
ประธานสภา ฯ

กล่าวปิดการประชุม เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
อุบล ตินะโส
(นางอุบล ตินะโส)
เลขานุการสภาฯ / ผู้จดรายงานการประชุม
คามูล ลามุล
(นายคามูล ลามุล)
ประธานสภาฯ / ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)
(นายคามูล ลามุล)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
สามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2557
วันที่ 4 เมษายน 2557
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
***************************************
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1. นายคามูล ลามุล
ประธานสภาฯ
คามูล ลามุล
2. นายสมศักดิ์ ยุพาพัฒน์
รอง ประธาน ฯ
สมศักดิ์ ยุพาพัฒน์
3. นายเกียน พันธะรี
ส.อบต.ม.1
เกียน พันธะรี
4. นางสุขาวดี มิลวงค์
ส.อบต. ม.5
สุขาวดี มิลวงค์
5. นางสาวอนัญญา จันทะมาตย์
ส.อบต. ม.5
สาวอนัญญา จันทะมาตย์
6 นางรัก ขันแสง
ส.อบต. ม.6
รัก ขันแสง
7. นางสมหวัง สายสินธ์
ส.อบต. ม.6
สมหวัง สายสินธ์
8. นางญานิกา ลดสีดา
ส.อบต. ม.7
ญานิกา ลดสีดา
9. นางอารมณ์ วงค์เจริญ
ส.อบต. ม.7
อารมณ์ วงค์เจริญ
10. นายประยูร จันทร์สม
ส.อบต. ม.8
ประยูร จันทร์สม
11. นางจรวย รักษาผล
ส.อบต. ม.8
จรวย รักษาผล
12. นางวิลัย ชนาสิทธิ์
ส.อบต. ม.9
วิลัย ชนาสิทธิ์
13 นายมนตรี อ่อมไหล
ส.อบต. ม.10
มนตรี อ่อมไหล
14. นายนภเชตป์ ปุสธรรม
ส.อบต.ม.10
นภเชตป์ ปุสธรรม
15 นางอุบล ตินะโส
เลขานุการสภา ฯ
อุบล ตินะโส
ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1.
2.

นายเสถียร ถานาศรี
นายสุพรม พิณรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพน เสถียร ถานาศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล สุพรม พิณรัตน์
โพน
/นายหนูกัน..

หมายเหตุ

หมาย
เหตุ

3.

นายหนูกัน โคตรสุวรรณ

4.

นางวิชญา เขตโสภา

ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม

-2รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หนูกัน โคตรสุวรรณ
โพน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน วิชญา เขตโสภา
ตาบลโพน
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เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายคามูล ลามุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลโพน ได้ กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายคามูล ลามุล
-เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน สามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
นายคามูล ลามุล
- สาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โพน สามัญสมัย
ประธาน ฯ
ที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว วันนี้ขอให้ตรวจสอบให้
ละเอียด หากท่านใดเห็นว่ามีข้อความใดไม่ถูกต้อง ขอให้ทักท้วง ต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
ที่ประชุม
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมใช้เวลาประมาณ 20 นาที ไม่มีผู้ทักท้วง
นายคามูล ลามุล
- ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน ท่านใดทักท้วง
ประธานสภาฯ
ขอให้ลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลโพน สามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
หรือไม่
ที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน ลงมติรับรองเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เสนอเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชม
ประธานสภา ฯ ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ ชี้แจงระเบียบต่อที่ประชุม
นางอุบล ตินะโส ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าข้อบังคับการประชุมขององค์กร
ปลัด อบต./เลขานุการ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 103,105 มีอานาจเลือกสมาชิกสภา ฯ
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา ฯ เป็นคณะกรรมการรายงานการประชุม ไม่
เกิน 7 คน แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาเลือกตามที่ท่าน
เห็นว่าเหมาะสมกาหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจ เลือก
/สมาชิกฯ

ประธานสภา
-

นายคามูล ลามุล ประธาน ฯ
นางอุบล ตินะโส นางอุบล ตินะโส ปลัด อบต./เลขานุการ

ประธานสภา
-

ระเบียบวาระที่ 5
นายคามูล ลามุล ประธานสภา ฯ
นายคามูล ลามุล ประธานสภา ฯ -

-4สมาชิกสภา ฯ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไม่เกิน 7 คน
แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาเลือกตามที่ท่านเห็นว่า
เหมาะสม
-ขอให้ทุกท่านพิจารณา และให้เสนอรายชื่อผู้ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมเพื่อลงมติ
ที่ประชุมลงมติเลือกนางรัก ขันแสง, นางอนัญญา จันทะมาตย์ และนาย
ประยูร จันทร์สม เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
4.2 เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ
ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ ชี้แจงระเบียบต่อที่ประชุม
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าข้อบังคับการประชุมขององค์กร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าข้อบังคับการประชุมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 103 . 105 กาหนดให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล มีอานาจเลือกสมาชิกสภา ฯ หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภา ฯ เป็นคณะกรรมการรายงานการประชุม ไม่เกิน 7 คน แต่ไม่
น้อยกว่า 3 คน ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาเลือกตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
-ขอให้ทุกท่านพิจารณา และให้เสนอรายชื่อผู้ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมเพื่อลงมติ
ที่ประชมลงมติเลือกนางสุขาวดี มิลวงค์, นางจรวย รักษาผล,และ
นาย นภเชตภ์ ปุสธรรม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
เรื่อง อื่น ๆ
สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ถ้ามีขอเชิญเสนอ
มีสมาชิกท่านใดจะแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่
ไม่มี-

/นายคามูล...

-5นายคามูล ลามุล
ประธานสภา ฯ

กล่าวปิดการประชุม เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
อุบล ตินะโส
(นางอุบล ตินะโส)
เลขานุการสภาฯ / ผู้จดรายงานการประชุม
คามูล ลามุล
(นายคามูล ลามุล)
ประธานสภาฯ / ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)
(นายคามูล ลามุล)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
สามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2557
วันที่ 11 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
***************************************
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
นายคามูล ลามุล
ประธานสภาฯ
นายสมศักดิ์ ยุพาพัฒน์
รอง ประธาน ฯ
นายเกียน พันธะรี
ส.อบต.ม.1
นางสุขาวดี มิลวงค์
ส.อบต. ม.5
นางสาวอนัญญา จันทะมาตย์
ส.อบต. ม.5
นางรัก ขันแสง
ส.อบต. ม.6
นางสมหวัง สายสินธ์
ส.อบต. ม.6
นางญานิกา ลดสีดา
ส.อบต. ม.7
นางอารมณ์ วงค์เจริญ
ส.อบต. ม.7
นายประยูร จันทร์สม
ส.อบต. ม.8
นางจรวย รักษาผล
ส.อบต. ม.8
นางวิลัย ชนาสิทธิ์
ส.อบต. ม.9
นายมนตรี อ่อมไหล
ส.อบต. ม.10
นายนภเชตป์ ปุสธรรม
ส.อบต.ม.10
นางอุบล ตินะโส
เลขานุการสภา ฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
1.
2.

นายเสถียร ถานาศรี
นายสุพรม พิณรัตน์

ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
โพน
/นายหนูกัน..

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

-2รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
โพน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลโพน
ผญบ.ม.9

3.

นายหนูกัน โคตรสุวรรณ

4.

นางวิชญา เขตโสภา

5.

นายประสงค์ พลไสย

6.

นายสมพงษ์ แสนมนตรี

ผญบ.ม7

7.

นายพุฒ ขวัญศิริ

ผญบ.ม.6

8.

นายกฤษฎา อายุวัฒน์

ผญบ.ม.8

9.

นายบุญนิตย์ วิสติ

ผญบ. ม.10

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
สามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2557
วันที่ 13 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
***************************************
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
นายคามูล ลามุล
ประธานสภาฯ
นายสมศักดิ์ ยุพาพัฒน์
รอง ประธาน ฯ
นายเกียน พันธะรี
ส.อบต.ม.1
นางสุขาวดี มิลวงค์
ส.อบต. ม.5
นางสาวอนัญญา จันทะมาตย์
ส.อบต. ม.5
นางรัก ขันแสง
ส.อบต. ม.6
นางสมหวัง สายสินธ์
ส.อบต. ม.6
นางญานิกา ลดสีดา
ส.อบต. ม.7
นางอารมณ์ วงค์เจริญ
ส.อบต. ม.7
นายประยูร จันทร์สม
ส.อบต. ม.8
นางจรวย รักษาผล
ส.อบต. ม.8
นางวิลัย ชนาสิทธิ์
ส.อบต. ม.9
นายมนตรี อ่อมไหล
ส.อบต. ม.10
นายนภเชตป์ ปุสธรรม
ส.อบต.ม.10
นางอุบล ตินะโส
เลขานุการสภา ฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
1.
2.

นายเสถียร ถานาศรี
นายสุพรม พิณรัตน์

ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
โพน
/นายหนูกัน..

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

-2รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
โพน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลโพน
ผญบ.ม.9

3.

นายหนูกัน โคตรสุวรรณ

4.

นางวิชญา เขตโสภา

5.

นายประสงค์ พลไสย

6.

นายสมพงษ์ แสนมนตรี

ผญบ.ม7

7.

นายพุฒ ขวัญศิริ

ผญบ.ม.6

8.

นายกฤษฎา อายุวัฒน์

ผญบ.ม.8

9.

นายบุญนิตย์ วิสติ

ผญบ. ม.10

