สำเนำ
รำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.ช่อระกำ
สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันพุธ ที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ. ห้องประชุม อบต. ช่อระกำ
...................................
รายชื่อผู้มาประชุม
ลาดับ
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ชื่อ - สกุล
นายสมชาญ ข้องนอก
นายประเสริม ศิริวัฒน์
นายวิฑูรย์ โพธิ์นอก
นายสิทธิธันต์ วิริยะเสถียร
นายบุญเหลือ เวทสันเทียะ

นายนิคม หลอดแก้ว
นายประเชิญ วงษ์วิโรจน์
นางโกสุม สีกระแจะ
นายเกลี้ยง เนยสันเทียะ
นางสมบัติ กว้างนอก
นายสมเกียรติ โกจินอก
นายสวรรค์ ใหญ่จันอัด
นายพชรธร โพธิ์นอก
นายประสิทธิ์ สุขดา
นายแสง เกียดกลาง
นายเทียม เก่งนอก

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.ช่อระกา
รองประธานสภา อบต.ช่อระกา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

ลายมือชื่อ
สมชาญ ข้องนอก
ประเสริม ศิริวัฒน์
วิฑูรย์ โพธิ์นอก
สิทธิธันต์ วิริยะเสถียร
บุญเหลือ เวทสันเทียะ

นิคม หลอดแก้ว
ประเชิญ วงษ์วิโรจน์
โกสุม สีกระแจะ
เกลี้ยง เนยสันเทียะ
สมบัติ กว้างนอก
สมเกียรติ โกจินอก
สวรรค์ ใหญ่จันอัด
พชรธร โพธิ์นอก
ประสิทธิ์ สุขดา
แสง เกียดกลาง
เทียม เก่งนอก

หมาย
เหตุ

-๒รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

๑
๒
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายทองแดง ศรีธรรมมา
นายกิตติ บารุงนา
นายปาพจน์ หาญนอก
นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ
นายสมบูรณ์ อินทจันทร์
นายลวง ทองสันเทียะ
นางสาวชนัดดา หาญนอก
นางจิตรรัตน์ดา ขลังวิเชียร
นางแสงเดือน อินมะดัน

ตาแหน่ง
นายก อบต.ช่อระกา
รองนายก อบต.ช่อระกา
เลขานุการนายก อบต.ช่อระกา
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
รก.ผอ.กองการศึกษาฯ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

ทองแดง ศรีธรรมมา
กิตติ บารุงนา
ปาพจน์ หาญนอก
ปิยาภรณ์ ศรีเกาะ
สมบูรณ์ อินทจันทร์
ลวง ทองสันเทียะ
ชนัดดา หาญนอก
จิตรรัตน์ดา ขลังวิเชียร
แสงเดือน อินมะดัน

เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น.
ก่อนเข้าระเบียบวาระ
นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ เลขานุการสภา อบต.ช่อระกา ให้สัญญาณเรียกสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกาเข้าห้องประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกฯ
ครบองค์ประชุมแล้ว กล่าวเรียนเชิญนายสมชาญ ข้องนอก ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชา
พระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ
นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ
เลขานุการสภา อบต.

สาหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ก่อนอื่นขออ่านประกาศฯ ก่อนค่ะ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖๓
อาศัยอานาจตามความนัยมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย
แรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่อระกา จึงเห็นควรให้เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖๓ ของสภา
องค์การบริหารส่ วนตาบลช่อระกา ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลช่อระกา อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยให้มีกาหนดไม่เกินสิบห้าวัน

-๓-

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ) สมชาญ ข้องนอก
(นายสมชาญ ข้องนอก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
ลาดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ค่ะ
ระเบียบวำระที่ ๑
นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภา อบต.

เรื่องที่ประธำนจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ไม่มี

ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๒
นายสมชาญ ข้องนอก
ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. ตรวจสอบรายงานการประชุม และท่านใดมีอะไร
ประธานสภา อบต.
จะแก้ไข เพิม่ เติม หรือไม่ ขอเชิญครับ
ถ้าไม่มีท่านใดจะแก้ไขอะไรอีก ผมขอมติที่ประชุมครับ
สมาชิกสภา อบต.ท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
รับรอง ๑๕ เสียง
ไม่รับรอง - เสียง
งดออกเสียง ๑ คน
ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจำรณำ
๓.๑ กำรกำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจำปี ๒๕๖๓
นายสมชาญ ข้องนอก
ขอเชิญทางเลขานุการสภา อบต.ฯ ชี้แจงข้อระเบียบฯ ครับ
ประธานสภา อบต.
นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เลขานุการสภา อบต. เพิ่มเติมถึงฉบั บที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ กาหนดว่า “ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญ สอง
สมัยหรือหลำยสมัยแล้วแต่สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกิน สี่สมัย วันเริ่ม
สมัยประชุมสำมัญประจำปี ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลกำหนด และประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม

-๔ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ “ การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามั ญประจาปี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี “ ค่ะ
นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภา อบต.

ผมขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอจานวนสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๓ ครับ

นายสมเกียรติ โกจินอก
ส.อบต.หมู่ที่ ๖

ผมขอเสนอ จานวน ๔ สมั ย ครับ
ผู้รับรอง ๑.นายพชรธร โพธิน์ อก
๒.นายสวรรค์ ใหญ่จันอัด

นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภา อบต.

ส.อบต.หมู่ที่ ๗
ส.อบต.หมู่ที่ ๖

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
สรุป กำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีจำนวน ๔ สมัย
ลาดับต่อไปขอเชิ ญท่านสมาชิกฯ เสนอวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญประจาปี ๒๕๖๓ ของแต่ละ
สมัย ครับ ซึ่งสมัยแรกนั้นเรากาหนดกันแล้ว คือ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แล้วครับ ลาดับต่อไปผม
ขอให้ท่านสมาชิกสภา ฯ เสนอวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครับ

นายสิทธิธันต์ วิริยะเสถียร
ส.อบต.หมู่ที่ ๒

ผมขอเสนอ กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ผู้รับรอง ๑.นายบุญเหลือ เวทสันเทียะ ส.อบต.หมู่ที่ ๒
๒.นายนิคม หลอดแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๓

นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภา อบต.

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
ลาดับต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกสภา ฯ เสนอวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครับ

นายประเชิญ วงษ์วิโรจน์
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

ผมขอเสนอ กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภา อบต.
นายสวรรค์ ใหญ่จันอัด
ส.อบต.หมู่ที่ ๖

ผู้รับรอง ๑.นายประสิทธิ์ สุขดา
ส.อบต.หมู่ที่ ๘
๒.นายเทียม เก่งนอก
ส.อบต.หมู่ที่ ๙
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
ลาดับต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกสภา ฯ เสนอวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครับ
ผมขอเสนอ กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

-๕ผู้รับรอง ๑.นายเกลี้ยง เนยสันทียะ
๒.นายวิฑูรย์ โพธิ์นอก
ประธานสภาฯ

ส.อบต.หมู่ที่ ๕
ส.อบต.หมู่ที่ ๑

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น หรือไม่ครับ
ถ้าไม่มี สรุปว่ำกำรกำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจำปี ๒๕๖๓
มีจำนวน ๔ สมัย คือ
สมัยแรก คือ วันที่ ๑-๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
สมัยที่ ๒ คือ วันที่ ๑-๑๕ มีนำคม ๒๕๖๓
สมัยที่ ๓ คือ วันที่ ๑-๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๓
สมัยที่ ๔ คือ วันที่ ๑-๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๓

๓.๒ กำรกำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔
นายสมชาญ ข้องนอก
ลาดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.ฯ เสนอ การกาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก
ประธานสภา อบต.
ประจาปี ๒๕๖๔ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบครับ
นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
เลขานุการสภา อบต. ถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ กาหนดว่า “ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลจะกาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุม
สามั ญ ป ระจ าปี ให้ สภ าองค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว นต าบ ลก าห นด และประกอบ กั บ ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุ มสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ “ การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุม สมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจำปีของปี
ถัดไป และระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธำนสภำท้องถิ่น
นำปรึกษำในที่ประชุมสำมัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี “ ค่ะ
นายสมชาญ ข้องนอก ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.เสนอกาหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี
ประธานสภา อบต.
พ.ศ.๒๕๖๔ ครับ
นายวิฑูรย์ โพธิ์นอก
ส.อบต.หมู่ที่ ๑

นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภา อบต.

ผมขอเสนอ กาหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครับ
ผู้รับรอง ๑.นายพชรธร โพธิน์ อก
ส.อบต.หมู่ที่ ๗
๒.นางโกสุม สีกระแจะ
ส.อบต.หมู่ที่ ๔
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
สรุปกำหนดวันประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ นั้นคือ
วันที่ ๑-๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ครับ

-๖ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ำมี)
นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภา อบต.

มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ
ถ้าไม่มที ่านใดจะเสนออะไรอีก ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วม
ประชุม ผมขอปิดการประชุม ครับ

เลิกประชุมเวลำ ๑๐.๓๐ น.
(ลงชื่อ) ปิยาภรณ์ ศรีเกาะ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ) เลขานุการสภา อบต.
(ลงชื่อ) ประเชิญ วงษ์วิโรจน์ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประเชิญ วงษ์วิโรจน์) ส.อบต. หมู่ที่ ๔
(ลงชื่อ) สมบัติ กว้างนอก คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสมบัติ กว้างนอก) ส.อบต. หมู่ที่ ๕
(ลงชื่อ) สวรรค์ ใหญ่จันอัด คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสวรรค์ ใหญ่จันอัด) ส.อบต. หมู่ที่ ๖
(ลงชื่อ) สมชาญ ข้องนอก ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสมชาญ ข้องนอก) ประธานสภา อบต.

