๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัยวิสามัญ ที่ 4 (ครั้งที่ 1 )ประจาปีพ.ศ. ๒๕60
วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.๒๕60
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เริ่มประชุมเวลา
ผู้เข้าประชุม
ที่
1
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
18
19
20
21
22
23
24

๐๙.๓๐ นาฬิกา

ชื่อ-สกุล
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
นายคา
วงศ์ผา
นายคาจันทร์ ธิวงศ์
นายวุฒิชัย
อุสาใจ
นายวิชัย
แสงงาม
นายคาปัน
แสงงาม
นายสิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง
นายอภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง
นางมริวรรณ์ ถาวงศ์
นายเกียรติกุล พิชัย
นางหมาย
แสงงาม
นายสมชาย
วงศ์นภาไพศาล
นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
นายชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
นายเอกภพ
จตุโชคอุดม
นายอาผ่า
มาเยอะ
นายสุรชัย
มาเยอะ
นายยุทธนา
ยอดมณีบรรพต
นายมนตรี
ยอดมณีบรรพต
นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์
นายสมชาย
แซ่ย่าง
นายกิตติ
ครรลองหรรษา
นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล
นายอภิสิทธิ์
รายเรียงศรีอรัญ

ตาแหน่ง
(ลขานุการฯสภา
ส.อบต.ม.๑
ส.อบต.ม.๑
ส.อบต.ม.๒
ส.อบต.ม.๒
ส.อบต.ม.๓
ส.อบต.ม.๔
ส.อบต.ม.๔
ส.อบต.ม.๕
ส.อบต.ม.๖
ส.อบต.ม.๖
ส.อบต.ม.๗
ส.อบต.ม.๘
ส.อบต.ม.๙
ส.อบต.ม.๙
ส.อบต.ม.๑๐
ส.อบต.ม.๑๐
ส.อบต.ม.๑๑
ส.อบต.ม.๑๒
ส.อบต.ม.๑๒
ส.อบต.ม.๑๓
ส.อบต.ม.๑๓
ส.อบต.ม.๑๔
ส.อบต.ม.๑๔

ลงชื่อเข้าประชุม
หมายเหตุ
นรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
คา
วงศ์ผา
คาจันทร์ ธิวงศ์
วุฒิชัย
อุสาใจ
วิชัย
แสงงาม
คาปัน
แสงงาม
สิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง
อภิรักษ์
แซ่ฟุ้ง
มริวรรณ์ ถาวงศ์
เกียรติกุล พิชัย
หมาย
แสงงาม
สมชาย วงศ์นภาไพศาล
พงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
ชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
เอกภพ
จตุโชคอุดม
อาผ่า
มาเยอะ
สุรชัย
มาเยอะ
ยุทธนา
ยอดมณีบรรพต
มนตรี
ยอดมณีบรรพต
ยุทธภูมิ
เกษตรโสภาพันธ์
สมชาย
แซ่ย่าง
กิตติ
ครรลองหรรษา
มนัญชญา ผาบรรพตกุล
อภิสิทธิ์
รายเรียงศรีอรัญ

๒

ที่
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓1
๓2
๓3
๓4

ชื่อ-สกุล
นายชาย
แซ่ซ้ง
นายชาญชัย
ย่างวรกุล
นายสุพจน์
เลาหะพงษ์สว่าง
นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
นายชัยสิทธิ์
เจนพบชีวนั
นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง
นายธิติพงศ์
กวินดารกา
นายสิริเชษฐ์
รัตนแสงมณี
นายสมชาติ
คงแก้ว
นายเลาจัว
แซ่ว้า

ผู้ไม่มาประชุม
1.นายสายัญห์
2.นายวิชัย

ย่องเส้ง
แซ่โซ่ง

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑ นายแสน
ลือชา
๒ นายสมจิต
สิริพุทธาสกุล
๓ นายธนวัฒน์
อุสาใจ
๔ นายศัตราวุธ
นภาวงศ์สกุล
5 นายประหยัด
ลือชา
6 นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์
7 จ่าสิบเอกอานวย เมืองอินทร์
8 นางวิลาวัลย์
โนระ
9 นางมนธิชา
ลือชา
10. นางสาวนพมาศ ถิระสังวร
11 จ่าเอกปฏิพล
อโนละ
12 นายศักดิ์ณรงค์ สิริพุทธาสกุล
13 นายวราวุธ
อุสาใจ
14 นายประสิทธิ์
พิชัย
15 นายเสรี
หมั่นพัฒนาการ

ตาแหน่ง
ส.อบต.ม.๑๕
ส.อบต.ม.๑๕
ส.อบต.ม.๑๖
ส.อบต.ม.๑๖
ส.อบต.ม.๑๗
ส.อบต.ม.๑๘
ส.อบต.ม.๑๘
ส.อบต.ม.๑๙
ส.อบต.ม.๒๐
ส.อบต.ม.๒๐

ลงชื่อเข้าประชุม
ชาย
แซ่ซ้ง
ชาญชัย
ย่างวรกุล
สุพจน์
เลาหะพงษ์สว่าง
ปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
ชัยสิทธิ์
เจนพบชีวัน
พจน์ปรีชา แซ่ย่าง
ธิติพงศ์
กวินดารกา
สิริเชษฐ์
รัตนแสงมณี
สมชาติ
คงแก้ว
เลาจัว
แซ่ว้า

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เสียชีวิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 11 ขาดประชุม
ตาแหน่ง
นายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
เลขานายก อบต.ปอ
รองปลัดอบต.ปอ
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
ท้องถิ่นอาเภอเวียงแก่น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7

สรุป
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓5 คน
-ผู้มาประชุม
34 คน
ผู้ขาดประชุม 1
-ผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน
รวมทั้งสิ้น 49

คน
คน

ลงชื่อเข้าประชุม
แสน
ลือชา
สมจิต
สิริพุทธาสกุล
ธนวัฒน์
อุสาใจ
ศัตราวุธ
นภาวงศ์สกุล
ประหยัด
ลือชา
กรรณิการ์ ชัยวงศ์
อานวย
เมืองอินทร์
วิลาวัลย์
โนระ
มนธิชา
ลือชา
นพมาศ
ถิระสังวร
ปฏิพล
อโนละ
ศักดิ์ณรงค์ สิริพุทธาสกุล
วราวุธ
อุสาใจ
ประสิทธิ์
พิชัย
เสรี
หมั่นพัฒนาการ

หมายเหตุ

๓

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : เวลา ๐๙.0๐ นาฬิกา นายนรเศษฐ์ กมลาสน์กมุท เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
เลขานุการสภา อบต.ปอ
ตาบลปอ ได้ดาเนินการนับองค์ประชุมแล้วดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
มี ทั้ ง หมด 35 มาประชุ ม 34 คน ขาดประชุ ม 1 คน และขอชี้ แ จงระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554 ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่นตาม ข้อ6 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอาเภอสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล
เปิดประชุมแล้วให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดย
เชิ ญ สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ มี อ ายุ ม ากที่ สุ ด ที่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ชั่ ว คราวนั้ น เป็ น
ประธานสภาท้ องถิ่ นชั่ ว คราว หากสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ มีอ ายุม ากที่ สุ ด ไม่ย อมรั บเป็ น
ประธานสภาท้ อ งถิ่ น ชั่ ว คราว ให้ เ ชิ ญ สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ มี อ ายุ ม ากที่ สุ ด รอง ลงมา
ตามลาดับซึ่งในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพื่อทาหน้าที่
เป็นประธานสภาที่ประชุมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดและดาเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
และขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตาบลปออายุมากที่สุดที่อยู่ในที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นชั่วคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เรียนเชิญนายวิชัย แสงงาม มา
ปฏิบัติหน้าประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว
นายวิชัย แสงงาม :
ส.อบต. ม.2

ไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : เรียนเชิญนายคาปัน แสงงาม มาปฏิบัติหน้าประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว
เลขานุการสภา อบต.ปอ
นายคาปัน แสงงาม :
ส.อบต. ม.3

ไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : เรียนเชิญนายคา วงศ์ผา มาปฏิบัติหน้าประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว
เลขานุการสภา อบต.ปอ
นายคา วงศ์ผา :
ส.อบต. ม.1

ไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : เรียนเชิญนายธิติพงศ์ กวินดารกา มาปฏิบัติหน้าประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว
เลขานุการสภา อบต.ปอ
นายธิติพงศ์ กวินดารกา :
ส.อบต. ม.18

ไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : เรียนเชิญนายคาจันทร์ ธิวงศ์ มาปฏิบัติหน้าประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว
เลขานุการสภา อบต.ปอ

๔

นายคาจันทร์ ธิวงศ์ : พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว
ส.อบต. ม.1
นายนรเศรษฐ์กมลาสน์กมุท : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ในวันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม
เลขานุการสภา อบต.ปอ
2560 ได้มีนายคาจันทร์ ธิวงศ์ สมาชิกสภาท้องถิ่นมาปฏิบัติหน้าประธานสภาท้องถิ่น
ชั่วคราว
ระเบียบวาระที่ ๑
นายคาจันทร์ ธิวงศ์ :
สมาชิกสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕60 ในวันที่ 9
ตุลาคม 2560 โดยเลขานุการสภาฯ นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท ดาเนินการนับองค์
ประชุมแล้วดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีทั้งหมด 35คนมาประชุม
34 คน ขาดประชุ ม 1 คนโดยมี ค วามจ าเป็ น เนื่ อ งจาก ท่ า นสายั ญ ห์ ย่ อ งเส้ ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 จึง
ต้องเปิดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี
๒๕60 เพื่อเลือกดาเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล แทนตาแหน่งที่ว่าง
ลงภายใน 15 วัน จึงขอแจ้งให้ทราบ และในวาระที่ 1.2 ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น
1.2 เรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวาระเรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบมีดังนี้
1.การจัดเตรียมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมีกาหนดการจัดถวายดอกไม้จันทร์ และถวายพระ
เพลิงร่วมกันพร้อมกันทั้งประเทศ โดยในอาเภอเวียงแก่นกาหนดจัด ณ ที่ว่าการอาเภอเวียง
แก่น มีการแต่งกายด้วยชุดปกติขาวและชุดกากี และชุดไว้ทุกข์ชุดสุภาพ
2.ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอสมัยวิสามัญที่ 4 ปี 2560 ในวันนี้ เป็น
การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
จึงขอฝากให้กับผู้มาปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่น คานึงถึงการพัฒนาท้องถิ่นตาบลปอ

นายแสน ลือชา :
นายก.อบต.ปอ

ระเบียบวาระที่ ๒
: รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่3(ครั้งที่2)ปี2560เมื่อวันที2่ 9กันยายน 2560
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : แจ้งได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมที่ผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการ
เลขานุการฯ
ประชุมแล้ว ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว
นายคาจันทร์ ธิวงศ์ :
สมาชิกสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว
มติที่ประชุม :

สอบถามที่ประชุม มีท่านใดทักท้วง หรือแก้ไขหรือไม่ ไม่มีผู้ใดยกมือ จึงขอให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญที่3(ครั้งที2่ ) ปีพ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560
รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 (ครั้งที่ 2) ปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่
29 กันยายน 2560 ด้วยมติเอกฉันท์ จานวน 35 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓
นายคาจันทร์ ธิวงศ์

กระทู้ถาม
๑.กระทู้ถามทั่วไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมี

:
:

๕

สมาชิกสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ข้อความเป็นคาถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒)
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตอบกระทู้
-ไม่มี
๒.กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบ
ชี้แจงหรือดาเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓)
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔
ที่ประชุม :

:

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ :
นายคาจันทร์ ธิวงศ์ :
สมาชิกสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว

เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
ขอนาเข้าสู่วาระที่ 5 การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อแทนตาแหน่ง
ที่ว่างลง จึงขอเรียนในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ว่าให้ทุกท่านได้พิจารณา
เตรียมการเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เห็นสมควรให้ดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่น
จึงขอเรียนท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจงระเบียบฯ

นายประหยัด ลือชา :
รองปลัด อบต.ปอ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ในการประชุมสภาองค์การส่วนตาบลปอ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ปี พ.ศ. 2560 ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอเพื่อแทนตาแหน่งทีว่ ่าง จึงขอชี้แจงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554 ดังนี้
ข้อ 8 วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้ ผู้ดารงตาแหน่งเป็นประธานสภาท้องถิ่น
การเสนอชื่อนั้น ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้ส มาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ รับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้ สมาชิก
สภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการเลือก ถ้ ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน
ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้
ได้คะแนนสูงสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นาความในข้อ 39 มาบังคับใช้โดย
อนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน
ข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอ แล้วแต่กรณี ดาเนินการแต่งตั้งทันที เมื่อการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๖

นายคาจันทร์ ธิวงศ์ : จึงขอเรียนในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ว่าให้ทุกท่านได้พิจารณาและเสนอ
สมาชิกสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ชือ่ สมาชิกสภาท้องถิ่นที่เห็นสมควรให้ดารงตาแหน่งประธานสภา ฯ ขอเชิญ
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว
นายวุฒิชัย อุสาใจ :
ส.อบต. ม.2

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขอเสนอนายคาปัน แสงงาม ส.อบต.ม.3 โดยมีผู้รับรองสองคน คือ
๑.นายวิชัย แสงงาม ส.อบต.ม.2 ๒.นายเกียรติกุล พิชัย ส.อบต.ม.6

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ปอ ม.9
ขอเสนอนายเอกภพ จตุโชคอุดม ส.อบต.ม.9 โดยมีผู้รับรองสองคน คือ
๑.นายมนตรี ยอดมณีบรรพต ส.อบต.ม.11 ๒.นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์ ส.อบต.ม.12
นายคาจันทร์ ธิวงศ์ : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีเสนอรายชื่อเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีจึงขอ
สมาชิกสภาฯปฏิบัติหน้าที่ สรุปว่ามีการเสนอรายชื่อเพื่อเลือกมาดารงตาแหน่งประธานสภา จานวน 2 ท่านคือ
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว 1. นายคาปัน แสงงาม
2. นายเอกภพ จตุโชคอุดม
ในการเลือก ขอให้ทุกท่านเขียนชื่อ - นามสกุล ของบุคคลที่ต้องการเลือกมาดารงตาแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ให้ถูกต้องครบถ้วน ไม่ขาดตกบกพร่อง หากเขียน
ไม่ถูกต้อง ถือว่าเป็นบัตรเสีย
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ปอ ม.12
ในการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะต้องมีการเขียนชื่อ นามสกุลของ
ผู้ที่ต้องการเลือกเป็นประธานสภา ขอสอบถามมายังสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ว่าจะ
สามารถเขียนชื่อและนามสกุล ของผู้ถูกเสนอชื่อ ไว้เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านที่มี
ปัญหาเรื่องอ่านออกเขียนได้ หรือปัญหาทางสายตา ได้หรือไม่
นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หัวหน้าสานักปลัด
และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 พบว่าไม่มี
ระเบียบในข้อใดที่ระบุถึงวิธีการปฏิบัติดังกล่าว ที่สามารถสามารถเขียนชื่อ-นามสกุลของผู้
ถูกเสนอชื่อแสดงบนบอร์ด ซึ่งหากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอปฏิบัติตามที่
เสนอมา เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว
จ่าเอกปฏิพล อโนมา:
ท้องถิ่นอาเภอเวียงแก่น

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ด้วยกระผมจ่าเอกปฏิพล อโนมา
ท้องถิ่นอาเภอเวียงแก่น ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรักษาการณ์และดูแลการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภา
ท้องถิ่นพ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 นั้น ขอชี้แจงว่า วิธีการปฏิบัติ
ดังกล่าว ถึงแม้ไม่ได้ระบุเป็นข้อห้ามปฏิบัติตามระเบียบ แต่อาจเกิดเป็นข้อร้องเรียน ในกรณี
การเอื้ออานวยแก่บุคคลในที่ประชุมสภาได้ จึงขอเสนอแนะ ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่ท่าน
รองปลัด อบต.ปอ ได้ชี้แจงคือ มีการลงชื่อและนามสกุล ของผู้ถูกเสนอชื่อ ด้วยตนเอง

๗

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ปอ ม.9
ในการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ให้มีการลงแค่ชื่อหรือ ลงทั้งชื่อและ
นามสกุล ของผู้ถูกเสนอชื่อ
นายประหยัด ลือชา :
รองปลัด อบต.ปอ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อ บั ง คั บ ประชุม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2)พ.ศ.2554 ข้ อ 8
วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนลงชื่อเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นโดยเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละ
หนึ่งชื่อ

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ปอ ม.9
ในการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอให้ทุกท่านพิจารณาเลือกบุคคลที่
มีความรู้ความสามารถ มีความเสียสละต่อส่วนรวม เพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หัวหน้าสานักปลัด
และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 ขั้นตอนของ
การเลือกประธานสภาท้องถิ่น ขอให้ประธานในที่ประชุมเลือกสมาชิกสภามาสองคนเพื่อ
เป็นผู้วินิจฉัยบัตรลงคะแนนดังกล่าว จากนั้นสมาชิกสภาทุกท่านเขียนชื่อและนามสกุลของ
ผู้ที่ต้องการเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น แล้วนาไปหย่อนใส่ในกล่องที่เตรียมไว้ด้วยตนเอง
จากนั้นประธานในที่ประชุม ดาเนินการนับคะแนนและประกาศผลผู้มีคะแนนสูงสุด เพื่อเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น ต่อไป
นายคาจันทร์ ธิวงศ์ : เรียนทีป่ ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเข้ามาทาหน้าที่
สมาชิกสภาฯปฏิบัติหน้าที่ วินจิ ฉัยบัตรลงคะแนน แล้ว คือนายคา วงศ์ผา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 และนายชิงชัย
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ยอดมณีบรรพต ส.อบต. ม.9 ปฏิบัติหน้าที่นับคะแนนเลือกประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ
นายคาจันทร์ ธิวงศ์ : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอแจ้งผลคะแนนการเลือกประธานสภา
สมาชิกสภาฯปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดังนี้
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว 1. นายคาปัน แสงงาม
ได้คะแนน 13 คะแนน
2. นายเอกภพ จตุโชคอุดม ได้คะแนน 20 คะแนน
3. บัตรเสีย 1 คะแนน
ดังนั้นผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ คือ
นายเอกภพ จตุโชคอุดม

๘

นายประหยัด ลือชา :
รองปลัด อบต.ปอ

เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ในวันที่ 9 ตุลาคม
2560 ได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่นจนสิ้นสุดการประชุม และ
ทางองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะเสนอรายชื่อพร้อมรายงานผลไปยังนายอาเภอเวียงแก่น
เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอในครั้งถัดไป

นายคาจันทร์ ธิวงศ์ : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
สมาชิกสภาฯปฏิบัติหน้าที่ เมือ่ ทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้มปี ระธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงขอขอบคุณทางผู้ใหญ่บ้านและท่านท้องถิ่นอาเภอ
เวียงแก่น ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4
ปี พ.ศ. 2560
นายศักดิ์ณรงค์ ริพุทธาสกุล : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมาชิกสภาฯปฏิบัติหน้าที่ และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ กระผมนายศักดิ์ณรงค์ สิริพุทธาสกุล เป็น
ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตาบลปอ ขอขอบคุณทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอที่ให้
เกีย รติเชิญผู้ ใหญ่บ้านเข้าร่ว มรับฟังการประชุมทุกครั้ง และขอแสดงความยินดีกับสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอคน ใหม่ และ
มีความยินดีร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ต่อไป
จ่าเอกปฏิพล อโนมา:
ท้องถิ่นอาเภอเวียงแก่น

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ด้วยกระผมจ่าเอกปฏิพล อโนมา ท้องถิ่น
อาเภอเวียงแก่น มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในครั้งนี้
การเลือกประธานสภาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ รายงานผลการเลือกประธาน ไปยังที่ว่าการอาเภอเวียงแก่น เพื่อแต่งตั้งดารง
ตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอต่อไป

นายคาปัน แสงงาม :
ส.อบต.ปอ ม.3

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ในการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีเป้าหมายเดียวกันคือเลือกบุคคล
เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ดูแลกิจการสภา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตาบลปอ
ถึงกระผม ถึงจะไม่ได้รับการเลือกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ แต่กระผมขอขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ลงคะแนนให้ ขอขอบคุณ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ปอ ม.9
ในการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในครั้งนี้ กระผม นายเอกภพ
จตุโชคอุดม ขอขอบคุณที่ทุกท่านได้ไว้วางใจได้ เลือกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ โดยจะปฎิบัติหน้าที่ดูแลกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ ให้ดีที่สุดเพื่อขับเคลื่อนงานของกิจการสภา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นตาบลปอ
อย่างเต็มความสามารถ

๙

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เลขานุการสภา อบต.ปอ
และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ด้วยกระผมนายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 7 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง เลขานุการสภา
อบต.ปอ มา 5 ปีแล้ว จึงเรียนแจ้งในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อขอ
ลาออก จากเลขานุการสภา อบต.ปอ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ปอ ม.9
ด้ว ยนายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท ได้ปฏิบัติห น้าที่ในตาแหน่ง เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอมายาวนาน ถึง 5 ปีแล้วและ ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เสียสละเวลาเพื่อ
ดูแลงานกิจการสภาองค์ การบริหารส่วนตาบลปอ ลุล่วงด้วยดีมาตลอด หากท่ านมีความ
ต้องการลาออก เป็นสิทธิในการตัดสินใจของท่าน
นายสุพจน์ เลาหะพงษ์สว่าง : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ปอ ม.16
ด้ว ยท่านนรเศรษฐ กมลาสน์กมุท ได้ปฏิบัติห น้าที่ ในตาแหน่ง เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ เป็นอย่างดีมาตลอดเวลา 5 ปีโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมแต่ประการ
ใด ถือเป็ นความเสียสละในการปฏิบัติงานหากท่านมีความประสงค์จะลาออก ตาแหน่ง
เลขานุ ก ารสภาองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลปอ ควรมอบหมายต าแหน่ งเลขานุ การสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอให้กับข้าราชการคือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนต่อไป
นายคาจันทร์ ธิวงศ์ : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมาชิกสภาฯปฏิบัติหน้าที่ จึงขอขอบคุณท่านนรเศรษฐ กมลาสน์กมุท ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งเลขานุการสภา
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ด้วยความเสียสละ อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงขอมติที่สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ในการพิจารณาอนุมัติให้ลาออก หรือไม่อย่างไร
มติที่ประชุม :

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีมติเห็นชอบให้ท่านนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
ลาออกจากตาแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จานวน 35 เสียง

นายประหยัด ลือชา :
รองปลัด อบต.ปอ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2560 ได้กาหนดในช่วงเวลาการประชุม ตั้งแต่วันที่
9- 23 ตุลาคม 2560 จึงขอหารือเพื่อกาหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2 ) เป็นวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อดาเนินการ
เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และตาแหน่งเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ซึ่งในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับ
การโอนย้ายข้าราชการตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ คือนายประเวศ ปงรังษี
เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 จึงเห็น
ควรเรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

๑๐

มติที่ประชุม :

มีมติเห็นชอบกาหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่4
(ครั้งที่ 2 ) ปี 2560 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 6
วาระอื่นฯ
นายคาจันทร์ ธิวงศ์ : เรียนทีป่ ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอสมัยวิสามัย สมัยที่ 4 ปี พ.ศ.2560 ในวันที่
สมาชิกสภาฯปฏิบัติหน้าที่ 9 ตุลาคม 25560 ว่ามีขอสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร หากไม่มีการสอบถามหรือ
ข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติมอีก จึงขอสั่งปิดประชุม
ปิดประชุม

๑๖.๒๐ นาฬิกา
ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

- ตรวจถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายคาปัน แสงงาม)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๓
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายวุฒิชัย อุสาใจ)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๒
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเกียรติกุล พิชัย )
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๖
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายคาจันทร์ ธิวงศ์)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๑
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางมริวรรณ์ ถาวงศ์)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๕
ประธานสภาฯ จะต้องลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมครั้งถัดไป
ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายเอกภพ จตุโชคอุดม )
ตาแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

