
 

 

รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕63 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์  ๒๕63 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
--------------------------------------- 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายทนงค์   หลักแหลม ประธานสภา ทนงค์    หลักแหลม 
2 นายจ ารัส   ช้างพลาย รองประธานสภา จ ารัส    ช้างพลาย 
3 นางสาวธมนวรรณ จันทร์สุก ส.อบต. หมู่ 1 ธมนวรรณ  จันทร์สุก 
4 นางจรัสศรี   อนันต์หลาย ส.อบต. หมู่ 1 จรัสศรี    อนันต์หลาย 
5 นายกิตติ   ดอกนางแย้ม ส.อบต. หมู่ 2 กิตติ    ดอกนางแย้ม 
6 นางสาวธนกานต์   รอดหลัก ส.อบต. หมู่ ๒ ธนกานต์ รอดหลัก 
7 นายอ านวย   หลักแหลม ส.อบต. หมู่ ๓ อ านวย    หลักแหลม 
8 นายสาโรจน์   ทับเพียร ส.อบต. หมู่ 4 สาโรจน ์   ทับเพียร 
9 นางสายใจ   ปานอ้น ส.อบต. หมู่ 5 สายใจ    ปานอ้น 

10 นางยุพา     แซ่บู๊ ส.อบต. หมู่ 5 ยุพา  แซ่บู๊ 
11 นายสมศักดิ์   บรรลือทรัพย์ ส.อบต. หมู่ 6 สมศักดิ์    บรรลือทรัพย์ 
12 นายสุภชัย   อ่อนละมูล ส.อบต. หมู่ 6 - 
13 นายชวลิต   สังข์สน เลขานุการสภาฯ ชวลิต    สังข์สน 

 
 

ผู้บริหาร 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายชัฏ  แสงหิรัญภาดา นายก อบต. ชัฏ           แสงหิรัญภาดา 
2 นายไพรัช ม่วงไหมทอง รองนายก อบต. ไพรัช           ม่วงไหมทอง 
3 พันโทสวัสดิ์ สีสุกใส รองนายก อบต. พันโทสวัสดิ์ สีสุกใส 
4 นายถกล เพียรชนะ เลขานุการนายก อบต. ถกล            เพียรชนะ 

 
 

  เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.0๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม สรุปวาระการประชุมได ้ดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ นายสุภชัย อ่อนละมูล  ส.อบต. หมู่ 6 ขอลาการประชุม เนื่องจากไม่สบาย 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 4/๒๕62 ในการประชุม 
  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม 2562 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 4/๒๕62   
 ในการประชุม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่อยู่ในมือทุกท่าน 
 ท่านใดจะขอแก้ไขรายละเอียดในระเบียบวาระใดขอเชิญได้ ถ้าไม่มผีู้ใดขอแก้ไข  
 ผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วย 
 

ที่ประชุม มีมตริับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  
 3.1 การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมาย 
 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น 
 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
 ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
 ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  
 

ประธานสภาฯ ในชั้นนี้จึงขอให้สมาชิกร่วมปรึกษาว่าในปี พ.ศ.2563 จะก าหนดสมัยประชุมกี่สมัย 
 

ที่ประชุม มีมติก าหนด 4 สมัย 
 

ประธานสภาฯ ในการประชุมวันนี้เป็นสมัยที่ 1 จึงขอให้สมาชิกร่วมกันก าหนดสมัยประชุมที่ 2 - 4    
 ว่าแต่ละสมัยจะเริ่มต้นวันไหนและมีก าหนดกี่วัน 
 

ที่ประชุม มีมติก าหนดการสมัยประชุมดังนี้ 
  สมัยสามัญ สมัยที ่๒ /2563 มีก าหนด ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 24 
 สิงหาคม 2563 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ /2563 มีก าหนด ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑5 ตุลาคม - 29 
 ตุลาคม 2563 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ /2563 มีก าหนด ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม - 15 
 ธันวาคม 2563  
  3.2  การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณาก าหนดด้วย 
 

ที่ประชุม มีมติก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 มีก าหนด 15 วัน  
 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 กุมภาพันธ์ 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอผู้บริหารบ้าง 
 

นายกิตติ ดอกนางแย้ม สะพานทางข้ามตรงข้ามเรือนรัมภา ระหว่างทางลงถนนช ารุดเสียหาย ซึ่งเกิดจาก
 การขับขี่มอเตอร์ไซต์ เห็นควรให้มีการซ่อมแซม 
 

นายสาโรจน์ ทับเพียร กระจกโค้งบริเวณทางแยกซอย 4 โค่นล้ม และเครื่องออกก าลังกายบางตัวเสียใช้การ
 ไม่ได้ ขอให้ซ่อมแซมด้วย 
 
 

ประธานสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม ส่วนข้อเสนอแนะ        
   จะรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป 
 
 เลิกประชุมเวลา  10.15 น. 
 
 
 

 (ลงชื่อ)        ชวลิต   สังข์สน      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 ( นายชวลิต  สังข์สน ) 
     เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)      ทนงค์  หลักแหลม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 ( นายทนงค์  หลักแหลม ) 
                                     ประธานสภาฯ 
 


