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บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง
สมัยสามัญสมัยแรก ประจาปี พ.ศ.2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง อ.เชียงคา จ.พะเยา
………………………………………………………………………..………………………………
ผู้มาประชุม...25...คน
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1 นายสมพอง ปางไธสงค์
ประธานสภา อบต.
สมพอง ปางไธสงค์
2 นายสมชาย ขุนทอง
รองประธานสภา อบต.
สมชาย ขุนทอง
3 ส.ต.อ.สุพักตร์ บุญมาก
เลขานุการสภา อบต.
ส.ต.อ.สุพักตร์ บุญมาก
4 นายสุทธิชัย ขามผดุง
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 1
สุทธิชัย ขามผดุง
5 นายผ่าน
พรรษา
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 2
ผ่าน
พรรษา
6 นายบุญสิน กันหาจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 2
บุญสิน กันหาจันทร์
7 นายการุณ ใจกล้า
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 3
การุณ ใจกล้า
8 นายเมฆ
อุตุพร
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 3
------------------9 นายคามี
ภูมิประเทศ
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 4
คามี
ภูมิประเทศ
10 นายมนตรี ศรีแปลงวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 4
มนตรี ศรีแปลงวงค์
11 นายทมทัศน์ ประเสริฐสังข์
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 5
ทมทัศน์ ประเสริฐสังข์
12 นายนภดล จั่นอาจ
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 5
นภดล จั่นอาจ
13 นายโกศล กมลสิงห์ทอง
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 6
------------------14 นายทัน
กาติ๊บ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
ทัน
กาติ๊บ
15 นายอดิศักดิ์ กาติ๊บ
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 7
อดิศักดิ์ กาติ๊บ
16 นายทวีเดช สมฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 8
ทวีเดช สมฤทธิ์
17 นางสาวดวงฤทัย ไข่แก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
ดวงฤทัย ไข่แก้ว
18 นายบุญหนา จันทฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 9
บุญหนา จันทฤทธิ์
19 นางดาเนิน เขตจานงค์
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 9
ดาเนิน เขตจานงค์
20 นายวิทยา บุตรพรหม
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 10 วิทยา บุตรพรหม
21 นายพรไชย เยาวไสย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 พรไชย เยาวไสย
22 นายสากล
กาติ๊บ
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 11 สากล
กาติ๊บ
23 นายน้อง
กาติ๊บ
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 11 น้อง
กาติ๊บ
24 นายประดิษฐ์ กาติ๊บ
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 12 ประดิษฐ์ กาติ๊บ
25 นายชยพัทธ์ กาติ๊บ
สมาชิกสภาอบต. หมูท่ ี่ 12 ชยพัทธ์ กาติ๊บ
26 นายสิงคาร เดชประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 13 สิงคาร เดชประเสริฐ
27 นายวรวิทย์ เวียงสมุทร
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 13 วรวิทย์ เวียงสมุทร

หมายเหตุ

--ลา--

--ลา--
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ผู้เข้าร่วมประชุม…7…คน
ที่
ชือ่ – สกุล
1 นายอนุชา กาติ๊บ
2 นายมานิตย์ เวียงสมุทร
3 นางเพ็ญศรี ชื่นวงค์
4 นายนิเวศน์ กาติ๊บ
5 นายบดินทร์นาท ไชยสงคราม
6 นางพุทธิพินทร์ ไชยสงคราม
7 นางพิมพกานต์ กาติ๊บ
8

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลานุการนายก อบต.
รอง ปลัด อบต.
หน.สป.
จพง.ธุธการ

ลายมือชื่อ
อนุชา กาติ๊บ
มานิตย์ เวียงสมุทร
เพ็ญศรี ชื่นวงค์
นิเวศน์ กาติ๊บ
บดินทร์นาท ไชยสงคราม
พุทธิพินทร์ ไชยสงคราม
พิมพกานต์ กาติ๊บ

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา 08.45 น.
เมื่อถึงเวลานัดประชุม ส.ต.อ.สุพักตร์ ฯ เลขานุการสภา อบต. ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบต.แล้ว
ปรากฏว่าครบองค์ประชุม นายสมพอง ฯ ประธานสภา อบต.ฯ ประธานในทีป่ ระชุมได้เรียนเชิญนายอนุชา ฯ
นายก อบต.ฯ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและเรียนเชิญนายบุญสิน ฯ สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ 2 กล่าวนาไหว้
พระสวดมนต์และ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้.ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา อบต. ฯ เรียนนายก อบต. ฯ และสมาชิกสภา อบต.ฯ ที่เคารพทุก ๆ ท่าน เรื่องที่ประธานแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบมี ดังนี.้ 1.1 การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2562
1.2 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องตรวจและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
(การประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 / 61 เมื่อ 27 ธ.ค.61)
มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม แต่อย่างใดและมีมติรับรองรายงานการประชุมจานวน...23...เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อการพิจารณา
3.1 การพิจารณาให้ความเห็บชอบกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2562 และวันเริ่มสมัย
ประชุมสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2563)
ประธานสภา อบต. ฯ เรียนนายก อบต. ฯ และสมาชิกสภา อบต.ฯ ที่เคารพทุก ๆ ท่าน ด้วยสภา อบต. ฯ
จะต้องกาหนดการกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2562 และกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี
สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2563) ซึ่งตามที่ พ.ร.บ.สภาตาบลและอบต.พ.ศ.2537 (และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา
53 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 11 , ข้อ 21 ได้
บัญญัติและกาหนดไว้ว่า.(มาตรา 53) - ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลจะกาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุมสามัญประจาปีให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาหนด
ฯ ล ฯ
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- สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับ
อนุญาตจากนายอาเภอ
(ระเบียบ ฯ ข้อ 11)
เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิน่
เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้.ฯ ล ฯ
(3) สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนนั้ มีกาหนดกี่วนั
กับให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกาหนดกี่วันการกาหนดสมัยประชุมสามัญและวันประชุม ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
(ระเบียบ ฯ ข้อ 21) การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัย
ประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัยประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปี
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนา ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยนาความในข้อ
11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิน่ ทาเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่ไม่ได้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีไว้ หรือไม่ได้กาหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกใน
ปีถัดไปไว้
หรือมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจาปีหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีที่
กาหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจาปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้
ดังนั้น จึงขอหารือในที่ประชุม ฯ ว่าการกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2562 ควรมีกี่สมัยและควร
จะเริ่มแต่เมื่อใดในปีนั้นและกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป(พ.ศ.2563)ด้วยครับ.
นายสุทธิชัย ฯ เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผมนายสุทธิชัย ฯ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ตามที่สภา
อบต.อ่างทอง ได้มีมติในที่ประชุมสภา ฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 กพ.61 โดยได้กาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก
ของปี พ.ศ.2562 ขึ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 มีกาหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เป็นต้นไป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไป
เรียบร้อยนั้น.กระผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าควรกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2562 ขึ้นไว้อีก 2 สมัย คือ.1. สมัยสามัญที่ 2 เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2562
ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562
2. สมัยสามัญที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 16 – 30 ของเดือน
สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563
กาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2563 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
มีกาหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน ขอขอบคุณครับ.
ประธานสภา อบต.ฯ เรียน สมาชิกสภา อบต.ฯ ที่เคารพทุก ๆ ท่าน ตามทีน่ ายสุทธิชยั ฯ ที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
ได้เสนอกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2562 และกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี
ถัดไป(พ.ศ.2563) มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นมีอีกไหม ครับ.
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอเป้นอย่างอื่นเพิม่เติมอีก สรุปตามที่นายสุทธิชัยฯ ได้นาเสนอ ดังนี้.กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้นอีก 2 สมัย คือ.1. สมัยสามัญที่ 2 เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2562
ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562
2. สมัยสามัญที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 16 – 30 ของเดือน
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สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563
กาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2563 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
มีกาหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน
ประธานสภา อบต.ฯ กระผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2562
สมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่เสนอโปรดยกมือครับ (ทีป่ ระชุมยกมือ ...23... คนงดออกเสียง 1 คน )
มติที่ประชุม เห็นชอบ...23...เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
3.2 พิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจาปี พ.ศ.2562
ประธานสภา อบต.ฯ เรียนนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.ฯ ที่เคารพทุก ๆ ท่าน ต่อไปจะเป็นการพิจารณาให้
ความเห็นชอบเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจาปี พ.ศ.2562
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 105 , ข้อ 106
และข้อ 107 ได้กาหนดไว้วา่ .ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้อ งถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้ องถิ่นเป็ นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดต่างๆ ตามความจาเป็น แก่กิจการในหน้ าที่ของสภา
ท้องถิ่น ดังนี้.ฯ ล ฯ
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ฯ ล ฯ
(ข้อ 106 กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ
(1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น
(2) ตาย
(3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง
(4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง
(5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่
ข้อ 107 ภายใต้บังคั บ ข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นาวิธีการเลือกตามข้อ 12
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประธานสภา อบต.ฯ ในเบื้องต้นนี้ ขอหารือสมาชิกสภา ฯ ในที่ประชุมว่าจะกาหนดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นประเภท
อะไร(สามัญ,วิสามัญ) มีกี่ชุด แต่ละชุดมีจานวนกรรมการกี่คน ขอให้สมาชิก ฯ กาหนดด้วยครับ .
นายสุทธิชัย ฯ เรียนท่านประธานสภา อบต. ฯ ที่เคารพ กระผมนายสุทธิชัย ฯ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ขอเสนอกาหนดให้
มีการเลือกคณะกรรมการประเภทสามัญ มีจานวน 1 ชุด คือ ชุดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีกรรมการ
จานวน 3 คน ครับ.
ที่ประชุม มีผู้รบั รอง 2 คน คือ 1. นายการุณ ฯ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
2. นายมนตรี ฯ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
มติที่ประชุม
กาหนดให้เลือกคณะกรรมการประเภทสามัญมีจานวน 1 ชุด คือ ชุดคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม มีกรรมการจานวน 3 คน
ประธานสภา อบต. ฯ ขอให้สมาชิกสภา ฯ เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสามัญ ชุด
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมหนึ่งท่านต่อหนึ่งคน พร้อมผู้รับรอง 2 คน ครับ.
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1. นายสุทธิชัย ฯ เรียนท่านประธานสภา อบต. ฯ ที่เคารพ กระผมนายสุทธิชัย ฯ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1
ขอเสนอ นายประดิษฐ์ ฯ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 ครับ.
ที่ประชุม มีผู้รบั รอง 2 คน คือ 1. นายน้อง ฯ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
2. นายคามี ฯ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
2. นายวรวิทย์ ฯ เรียนท่านประธานสภา อบต. ฯ ที่เคารพ กระผมนายวรวิทย์ ฯ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 13
ขอเสนอ นายทัน ฯ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ครับ.
ที่ประชุม มีผู้รบั รอง 2 คน คือ 1. นายสมชาย ฯ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
2. นายทวีเดช ฯ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
3. นายประดิษฐ์ ฯ เรียนท่านประธานสภา อบต. ฯ ที่เคารพ กระผมนายประดิษฐ์ ฯ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 12
ขอเสนอ นายน้อง ฯ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 ครับ.
ที่ประชุม มีผู้รบั รอง 2 คน คือ 1. นายสากล ฯ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
2. นายชยพัทธ์ ฯ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
ประธานสภา อบต.ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกไหมครับ. (ในที่ประชุมไม่มผี ู้ใดเสนอ) เมื่อไม่มีการเสนอ
ก็ถือว่าทั้ง 3 ท่านที่ถูกเสนอชื่อได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสามัญชุดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุม เห็นชอบ เลือกคณะกรรมการประเภทสามัญมีจานวน 1 ชุด คือ ชุดคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม มีกรรมการจานวน 3 คน ดังนี้.1. นายทัน กาติบ๊ 2. นายประดิษฐ์ กาติ๊บ 3. นายน้อง กาติ๊บ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )
ประธาน สภา อบต.ฯ ต่อไปเป็นการประชุมในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิก.ฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ จะ
ตั้งกระทู้ถามสดหรือท่านใดจะเสนอหา หรือซักถามต่อผู้บริหารหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ.
ที่ประชุม - ไม่มี
เลขานุการสภา อบต.ฯ เรียนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งประจาปี พ.ศ. 2562 ขอเชิญ
ประชุมวันนี้เวลา 13.30 น. เพื่อดาเนินการคัดเลือกประธานฯและเลขานุการฯตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่ )พ.ศ.2554 ข้อ 109 ต่อไป
ประธานสภา อบต. ฯ มีสมาชิกสภา อบต.ฯ ท่านใดจะนาเสนอเรื่องในวาระอื่น ๆ อีกหรือไม่ (ที่ประชุม ไม่มี)
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอีก ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและขอปิดประชุม แต่เวลานี้.
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ส.ต.อ.สุพักตร์ บุญมาก ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(สุพักตร์ บุญมาก)
เลขานุการสภา อบต.
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญแรก (4 กพ.62) เมื่อวันที่ 7 กพ.62
เห็นว่าถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
น้อง กาติ๊บ
ทัน กาติ๊บ
ประดิษฐ์ กาติ๊บ
(นายน้อง กาติ๊บ)
(นายทัน กาติ๊บ)
(นายประดิษฐ์ กาติ๊บ)
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สภา อบต.ฯ มีมติรับรองรายงานการประชุม ฯ สมัยสามัญสมัยแรก เมื่อวันที่ 4 กพ.62 ในการประชุมสภา อบต.ฯ สมัย...
วิสามัญที่ 1..ครั้งที่...01/62... เมื่อวันที่...11 เม.ย.62...
สมพอง ปางไธสงค์ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสมพอง ปางไธสงค์)
ประธานสภา อบต.
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บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจและรับรองรายงานการประชุมการประชุมสภา อบต.ประจาปี พ.ศ.2562
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.อ่างทอง
………………………………………………………………………..………………………………
ผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
1 นายประดิษฐ์ กาติ๊บ
2 นายน้อง
กาติ๊บ
3 นายทัน
กาติบ๊
4 ส.ต.อ.สุพักตร์ บุญมาก

ตาแหน่ง
กรรมการ ฯ
กรรมการ ฯ
กรรมการ ฯ
เลขานุการ ฯ (ชั่วคราว)

ลายมือชื่อ
ประดิษฐ์ กาติบ๊
น้อง
กาติ๊บ
ทัน
กาติบ๊
ส.ต.อ.สุพักตร์ บุญมาก

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.
เมื่อถึงเวลานัดประชุม ส.ต.อ.สุพักตร์ ฯ เลขานุการ ฯ (ชั่วคราว) ได้ตรวจสอบรายชื่อกรรมการ ฯ แล้ว
ปรากฏว่าครบองค์ประชุม และได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้.ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน. ฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อการพิจารณา
3.1 การพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจและรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภา อบต.ประจาปี พ.ศ. 2562
เลขานุการ ฯ (ชั่วคราว) - เรียนคณะกรรมการตรวจและรับรองรายงานการประชุมทุก ๆ ท่าน ตามที่สภา ฯ ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจและรับรองรายงานการประชุม ฯ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
2) พ.ศ.2554 ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภาท้องถิ่น
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก
กรรมการสภาท้องถิ่นคณะนัน้ ๆ
ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออก
เสียงชี้ขาด
ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ จึงขอให้ในที่ประชุมพิจารณาเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ เพื่อทา
หน้าที่ในคณะกรรมการตรวจและรับรองรายงานการประชุมการประชุมสภา อบต.ฯ ครับ.

6

7

นายประดิษฐ์ ฯ เรียนคณะกรรมการ ฯ ที่เคารพทุก ๆ ท่าน กระผมนายประดิษฐ์ ฯ ขอเสนอ นายน้อง ฯ
เป็น ประธานกรรมการ ฯ และขอเสนอ นายทัน ฯ เป็น เลขานุการ ฯ ครับ.
ที่ประชุม

มีผู้รบั รอง 2 ท่านคือนายทัน ฯ และนายน้อง ฯ

เลขานุการ ฯ (ชั่วคราว) ถ้าที่ประชุมไม่มีทา่ นใดจะเสนอผู้ใด ก็ถือว่าในที่ประชุมได้เลือกนายน้อง ฯ เป็น ประธาน
กรรมการ ฯ และนายทัน ฯ เป็น เลขานุการ ฯ และขอให้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบและยึดถือ
ระเบียบของทางราชการเป็นหลัก ครับ.
ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )
เลขานุการฯ(ชั่วคราว) ในระเบียบวาระที4่ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) มีทา่ นใดมีเรื่องอื่น ๆ จะหารือที่ ประชุมหรือไม่
ขอเรียนเชิญ ครับ. (ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอ) เมื่อในที่ไม่มีผู้ใดเสนอ ก็ขอขอบคุณกรรมการทุก ๆ
ท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุมแต่เวลานี้.เลิกประชุมเวลา 14.00 น.
ส.ต.อ. สุพักตร์ บุญมาก ผู้จดบันทึกการประชุม
(สุพักตร์ บุญมาก)
เลขานุการ ฯ (ชั่วคราว)
น้อง กาติ๊บ ผู้ตรวจรับรองบันทึกการประชุม
(นายน้อง กาติบ๊ )
ประธานกรรมการ ฯ
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บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจและรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภา อบต.สมัยแรก ( 4 กพ.62)
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.อ่างทอง
………………………………………………………………………..………………………………
ผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
1 นายน้อง
กาติ๊บ
2 นายประดิษฐ์ กาติ๊บ
3 นายทัน
กาติบ๊

ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
ประธานกรรมการ ฯ น้อง
กาติ๊บ
กรรมการ ฯ ประดิษฐ์ กาติบ๊
กรรมการ/เลขานุการ ฯ ทัน
กาติบ๊

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.
เมื่อถึงเวลานัดประชุม นายทัน ฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อกรรมการ ฯ แล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุม และได้
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้.ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน. ฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อการพิจารณา
3.1 การพิจารณาตรวจและรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ฯ
สมัยสามัญสมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 4 กพ.62
เลขานุการ ฯ - เรียนคณะกรรมการตรวจและรับรองรายงานการประชุม ฯ ที่เคารพทุก ๆ ท่าน ตามที่ สภา ฯ ได้มีการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 4 กพ.62 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
2) พ.ศ.2554 ข้อ 33 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบแล้วให้ทาสาเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่าง
น้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มโี อกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึง่ วัน เพื่อให้สภาท้องถิ่น
รับรองรายงานการประชุมนัน้
การแก้ไขถ้อยคาในรายงานการประชุมให้กระทาโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม
และขาดประชุม
ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมทีส่ ภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย
ณ
สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชน์สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผูบ้ ริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นทัง้ หมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็
ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ
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จึงขอให้ในที่ประชุมฯได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาอบต.ฯ ครั้งนี้ด้วย ครับ.
นายน้อง ฯ
เรียนกรรมการ ฯ ที่เคารพ กระผมนายน้อง ฯ ประธาน กก.ตรวจและรับรองรายงานการประชุม ฯ ขอเรียน
ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าจากการตรวจสอบรายงานการประชุม ฯ แล้วปรากฏว่า เลขานุการสภาอบต.ฯได้จด
บันทึกข้อความเป็นไปตามที่มีการประชุมฯ มีท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอย่างอื่นบ้าง ครับ.
มติที่ประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม ฯ แล้ว เป็นไปตามที่ประธาน ฯ ได้กล่าวนาเสนอ ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอืน่
เลขานุการ ฯ ถ้าที่ประชุมไม่มที ่านใดจะเสนออีก ก็ถือว่าในที่ประชุมได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ต่อไปจักได้รายงานให้ประธานสภา อบต. ฯ รับทราบเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )
เลขานุการ ฯ ระเบียบวาระที่ 4 มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ จะหารือที่ประชุมหรือไม่ ขอเรียนเชิญ ครับ. ( ที่ประชุม ไม่ม)ี เมื่อใน
ที่ไม่มีผู้ใดเสนอ ก็ขอขอบคุณกรรมการทุก ๆ ท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุมแต่เวลานี้.เลิกประชุมเวลา 09.20 น.
ทัน กาติบ๊
ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายทัน กาติบ๊ )
เลขานุการ ฯ
น้อง กาติ๊บ
ผู้ตรวจรับรองบันทึกการประชุม
(นายน้อง กาติบ๊ )
ประธานกรรมการ ฯ
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