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รายงานการประชุมสภา สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2559 

วันอังคาร  ที่  19  เดือน  มกราคม พ.ศ.2559 

ณ ห้องประชุม อาคารจามจุร ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

    ผู้มาประชุม  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายตะวัน     บัวชุม รองประธานสภา อบต. ตะวัน     บัวชุม  

2 นายวีระศักดิ์   บัวชุม ส.อบต.หมู ่1 วรีะศักดิ์   บัวชุม  

3 นายพายัพ     บัวชุม ส.อบต.หมู ่1 พายัพ     บัวชุม  

4 นายเป่งทอง   บัวชุม ส.อบต.หมู ่2 เป่งทอง   บัวชุม  

5 นายบุญถม    อนุสนธ์ ส.อบต. หมู่ 2 บุญถม    อนุสนธ์  

6 นายยอด       เคนก ิ ส.อบต.หมู ่3 ยอด       เคนก ิ  

7 นายรุ่งศักดิ์    พอ่ตาแสง ส.อบต.หมู ่3 รุ่งศักดิ์    พอ่ตาแสง  

8 นางปราณี     สุนกีร ส.อบต.หมู ่4 ปราณี     สุนีกร  

9 นายราตรี      เจ๊กมาก ส.อบต.หมู ่4 ราตรี      เจ๊กมาก  

10 นายพงษ์ศักดิ์  พลิารัตน ์ ส.อบต.หมู ่5 พงษ์ศักดิ์ พิลารัตน์  
11 นายเกรยีงไกร  พลเหีย้มหาญ ส.อบต.หมู ่5 เกรียงไกร  พลเหี้ยมหาญ  

12 นายบุญรัตน์    จิตมาตย์ ส.อบต.หมู ่6 บุญรัตน์    จิตมาตย์  

13 นายถาวร       จิตมาตย์ ส.อบต.หมู ่6 ถาวร       จิตมาตย์ (ลา) 

14 นายชัยชนะ     ยะไวย์ ส.อบต.หมู ่7 ชัยชนะ     ยะไวย์  

15 นายชาญเดช    ถานัน ส.อบต. หมู่ 7 ชาญเดช    ถานัน  

16 นายสิงขร        มูลสุรินทร์ ส.อบต.หมู ่8 สิงขร        มุลสุรินทร์  

17 นายอาทติย์     บัวสาย ส.อบต.หมู ่8 อาทิตย ์    บัวสาย  

18 นายราชวัง      สุขรี ส.อบต.หมู ่9 ราชวงั      สุขรี  

19 นายคงไทย     บุตรด ี ส.อบต.หมู ่9  คงไทย     บุตรด ี  

20 นายนักรบ      ลุมวงค ์ ส.อบต.หมู ่10 นักรบ      ลุมวงค ์  

21 นายเกรยีงไกร  ค าวัน ส.อบต.หมู ่10 เกรยีงไกร  ค าวัน  

22 นายพรค า       สุขร ี ส.อบต.หมู ่11 พรค า       สุขรี  

23 นายยุทธกิจ   บัวชุม ส.อบต.หมู ่11 ยุทธกิจ   บัวชุม  

24 นางนติยา  ภูโสภา ส.อบต.หมู ่12 นติยา  ภูโสภา (ลา) 

25 นายมนตรี      เสนารัตน์ ส.อบต.หมู ่13 มนตรี      เสนารัตน์  

26 นางเครอืวัลย ์  ธงวาท ส.อบต.หมู ่13 เครอืวัลย ์  ธงวาท  

27 นายอุทิศ        ส ารองพัน ส.อบต. หมู ่14 อุทิศ        ส ารองพัน  

28 นายภานุวัฒน์  เหลื่อมเภา ส.อบต. หมู่ 14 ภานุวัฒน์  เหลื่อมเภา  

29 นายวิษณุ       สิงห์ค า ส.อบต.หมู ่15 วษิณุ       สิงหค์ า  

30 นายวีระพล     อัตติยะ ส.อบต.หมู ่15 วรีะพล     อัตติยะ  

31 นายเกษมศักดิ์ ทพิย์วงค์ ปลัด อบต.(เลขานุการสภา ฯ) เกษมศักดิ์ ทพิย์วงค์  
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ผู้มาประชุมผู้บริหาร      

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายสันติ  ศรียะไชย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สันติ   ศรียะไชย  

2 นายประไพ   มุลทาเย็น รองนายก อบต. ประไพ   มุลทาเย็น  

3 นายจาลกึ   แสนมิตร รองนายก  อบต. จาลึก   แสนมิตร  

4 นางสายง  สุขร ี เลขานุการนายก อบต. สายง  สุขร ี  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1     

2     

3     

 

เปิดการประชุม   เวลา 09.00 น. 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญทา่นประธานสภา(ช่ัวคราว)โดยรองประธานสภาเปิด

การประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุม       

ประธานสภาฯ(ช่ัวคราว)            สวัสดีครับ  ท่านนายก รองนายก  เลขานุการนายกฯ  เพือ่นสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ทุกท่าน  วันนีเ้ป็นการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  สมัยวสิามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ. ศ . 2559    ตาม

ประกาศเรียกประชุมอ าเภอเรณูนคร  (ประธานได้อ่านประกาศ) เมื่อที่ประชุมพร้อม และครบ

องค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่   สมัย

วสิามัญ   สมัยที่ 1   ครั้งที่ 1   ประจ าปี พ.ศ. 2559  และขอเข้าระเบียบวาระการ

ประชุม ต่อไปนี ้                  

ระเบียบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    1.แจ้งต าแหน่งประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  

   ว่างลงเน่ืองจากประธานสภาคนเดิมลาออกจากต าแหน่ง 

ประธานสภาฯ(ชั่วคราว) ตามที่นายยุทธกิจ  บัวชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่

   ได้ยืนหนังสอืลาออกจากการเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

   เนื่องจากมีภารกิจส่วนตัว และมีต าแหนง่ในชุมชนมากขึน้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12  

   มกราคม  2559 เป็นต้นไป และนายอ าเภอเรณูนครได้อนุมัติ และเห็นควรให้ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่เลอืกตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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   ภายใน  15  วัน ดังนัน้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ จึงขออนุมัตเิปิด 

  ประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 ขึน้ในวันที่ 19  มกราคม พ.ศ. 

  2559 เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่และ 

  ปรึกษาหารอืข้อราชการอื่นๆในกิจการตามอ านาจหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม

  ระเบียบวาระต่อไป ประธานสภาฯ(ช่ัวคราว)เชญินายกฯแจ้งข้อราชการอื่นกับสมาชิกสภา 

นายกฯ    1.แจ้งข่าวทีว่่ามี อ าเภอที่จะแยกเป็นจังหวัดใหม่ ของภาค   

  ตะวันออกเฉียงเหนอื มีดังนี้ 

   1. จ.บัวใหญ่ แยกมาจากโคราช ม ี8 อ าเภอ อ.บัวใหญ่, อ.คง, อ.ประทาย, อ.โนน 

  แดง, อ. บ้านเหลือม, อ.แก้งสนามนาง, อ.สีดา และ อ.บัวลาย 

   2. จ.เดชอุดม แยกมาจากอุบลราชธานี มี 5 อ าเภอ 2 กิ่งอ าเภอ อ.เดชอุดม, อ. 

  บุณฑรกิ, อ.นาจะหลวย, อ.น้ ายืน, อ.ทุ่งศรีอุดม,กิ่ง อ.น้ าขุ่น และกิ่ง อ.นาเยีย 

   3. จ.กันทรลักษ์ แยกออกมาจากศรสีะเกษ มี 6 อ าเภอ 3 กิ่งอ าเภอ อ.กันทรลักษ์, 

  อ.ขุนหาญ, อ.เบญจลักษ์, อ.ศรรีัตนะ, อ.ไพรบึง, อ.โนนคูณ, กิ่ง อ.เขาพระวิหาร, กิ่ง อ.ศรี 

  เมืองทอง และ กิ่ง อ.ทับทิมสยาม 

   4. จ.ชุมแพ แยกมาจากขอนแก่น มี 6 อ าเภอ อ.ชุมแพ, อ.ภูเวียง, อ.สีชมพู, อ. 

  หนองนาค า, อ.ภูผาม่าน และ อ.ภูเขียว ของ จ.ชัยภูมิ มาจัดตัง้เป็น จ.ชุมแพ ดว้ย 

   5. จ.นางรอง แยกมาจากบุรีรัมย์ มี 10 อ าเภอ อ.นางรอง, อ.ช านิ, อ.หนองหงส,์  

  อ.บ้านกรวด, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.โนนสุวรรณ, อ.ปะค า, อ.หนองกี่, อ.ละหานทราย, และ 

  อ.โนนดินแดง   

    2. แจ้งรายรับ – รายจา่ย โครงการข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่แซบ ประจ าปี  

  2558   รายรับ      จาก อบต.     150,000  บาท 

      จากเงนิบริจาค  133,500  บาท 

      จากขายดอกไม้    21,350  บาท 

      รวมรับ   306,350  บาท 

    รายจ่ายทั้งหมด    319,640  บาท 

    ผลตา่งของรายรับ –รายจ่าย  -13,290  บาท 

             

    3. ตามที่คณะรักษาความสงบแหง่ชาติเห็นว่าปัจจุบันประชาชนในท้องถิ่น 

  และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้ใหค้วามรว่มมอืเป็นอย่างดใีนการแก้ไขปัญหาของ 

  ประเทศ สถานการณจ์งึได้คลี่คลาย ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิรูป การ 

  ส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ให้มากยิ่งขึน้ จงึสมควรให้ 

  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผูบ้ริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แตเ่ดิมมสี่วน 

  รับผิดชอบในฐานะตัวแทนของประชาชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอันจะเป็น การ 

  ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่นในสถานการณ์ที่ยังไม่อาจจัดให้มีการ 
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  เลือกตั้งได้ ทั้งยังเป็นการสรา้งสภาพแวดล้อมอันจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบอบ 

  ประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน ซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๔ 

  ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหนา้คณะ 

  รักษาความสงบแหง่ชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ จงึมคี าสั่ง     

  กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอื่น ๆ ที่จะพ้นจากต าแหน่ง ให้ 

  สมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นทุกแห่งที่ตอ้งพ้นจากต าแหนง่เนื่องจาก 

  ครบวาระ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 

  พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ยังคงอยู่ในต าแหนง่เพื่อปฏิบัติหนา้ที่ตอ่ไป โดยใหม้ีจ านวนตาม 

  กฎหมายว่าดว้ยการจัดตัง้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนัน้ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นมี 

  จ านวนไม่ครบตามวรรคหนึ่งหรอืพ้นจากต าแหน่งในภายหลัง เพราะเหตุอื่นนอกจากครบ 

  วาระ ใหส้ภาท้องถิ่นประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น ๆ เท่าที่มีอยู่ โดยไม่ต้องด าเนินการ

  คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่วา่ง เว้นแต่ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เหลืออยู่

  ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าดว้ยการจัดตัง้องค์กรปกครอง 

  ส่วนท้องถิ่น หรอืมีการยุบสภาท้องถิ่น ให้ด าเนินการเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตาม 

  ประกาศคณะรักษา ความสงบแหง่ชาติ  ส่งผลใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียง 

  ต าบลเราก็จะได้คงอยู่ในต าแหน่งไปก่อนหลายๆแหง่ เทศบาลต าบลเรณูนคร และที่ใกล้จะ 

  ครบวาระ มี อบต.ท่าลาด,อบต.หนองย่างช้ิน,อบตเรณูใต้     
   

    4. แจ้งว่าบุคลากรจากมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จะมาท าการวิจัยสื่อ 

  การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่ ตั้งแต่ในวันที่ 20  

  มกราคม 2559 เป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ 

     

    5. แจ้งเกี่ยวกับการอุดหนุนกลุ่มหมอเหยา ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน 

  ต าบลโคกหนิแฮ่ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2559 ไม่ได้ตั้งเพื่ออุดหนุนกลุ่มหมอเหยา

  ไว้และวันนี้กลุ่มหมอเหยาได้ด าเนินการกิจกรรมกลุ่มจึงได้ขอความรว่มมอืกับสมาชิกสภา 

  ร่วมบริจาคเพื่อด าเนินการกิจกรรมของกลุ่มในวันนี้     
  

    6. แจ้ง นางสายง   สุขร ีเลขานุการนายก อบต.โคกหนิแฮ่ ลาออกจาก 

  ต าแหน่ง และนายกฯจะแต่งตั้งให้นายทองสุข  โกพลรัตน์ เป็นเลขานุการนายก คนต่อไป 

     

ระเบียบวาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ สมัย 

  สามัญสมัยที่  4  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ. 2558   เมื่อวันท่ี  23  พฤศจกิายน 

  2558   
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ประธานสภาฯ(ชั่วคราว)  ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่ง

ได้จัดส่งใหแ้ล้ว (เอกสารหมายเลข 1) ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติม 

รายงานหรือไม่  ขอเชิญครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมใหก้ารรับรองรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยสามัญ   สมัยที่ 4  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2558 

ที่ประชุม   -มีมติรับรอง รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  - 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  3.1 พิจารณาคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่แทน

  ต าแหน่งท่ีว่าง    

ประธานสภาฯ(ชั่วคราว)  - ตามที่ได้แจ้งแล้วว่านายยุทธกิจ  บัวชุม ประธานสภาองค์การ

 บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอเรณูนคร ท าให้ต าแหน่ง

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ว่างลงต้ังแต่วันที่ 12 มกราคม 2559  

 ในวาระนี้จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ พิจารณาคัดเลือก

 ประธานสภาฯแทนต าแหน่งที่ว่าง ขอให้เลขานุการสภาชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่

 เกี่ยวข้อง    

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

 ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  

   ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรอืเลขานุการ 

 สภา ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก 

 ประธานสภาท้องถิ่นรอ ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทน 

 ต าแหน่งที่วา่ง ดังนี้          

   (๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่น 

 เลือกประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวัน

 นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง         

   (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น

 แทน ต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง ให้

 ประธานที่ประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มกีารเลือกประธานสภา ท้องถิ่น และเป็น 

 ผู้ด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รายงานผลการเลือกประธาน สภาท้องถิ่นต่อผู้ว่า

 ราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรอืเทศบาล และ นายอ าเภอ ส าหรับ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับ
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 เทศบาล หรอืนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วแตก่รณีแตง่ตั้งประธานสภา

 ท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแตว่ันที่ได้รับรายงานผลการ เลือกประธานสภาท้องถิ่น   

  ส าหรับวิธีการคัดเลือกประธานสภาฯ 

   ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ

 เสนอ ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา 

 ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิก 

 สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้ 

 สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ ผู้ที่

 ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อ  ที่

 ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผูไ้ด้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน หลาย

 คน ใหเ้ลือกใหม่เฉพาะผูท้ี่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่า

 ยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  วิธีการ

 เสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดย อนุโลมให้

 ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน วิธีจับ

 สลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด เท่ากันตกลงกัน

 เสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้  ประธานที่ประชุมจับ

 สลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สีและขนาดอย่าง

 เดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผูไ้ด้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับ

 เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือก

 เป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

ประธานสภาฯ(ชั่วคราว) ให้สมาชิกสภา เสนอชื่อเพื่อเลือกประธานสภา โดยถ้ามี   

  การเสนอชื่อเพียงคนเดียว ใหถ้ือว่าผู้นั้นได้รับเลือก(ตามข้อ 14 แห่งระเบียบ  

  กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการบังคับ)จงึให้สมาชิกได้เสนอชื่อ 

 

นายสิงขร  มุลสุรนิทร์  เสนอ ชื่อ นายเกรียงไกร  พลเหีย้มหาญ เป็นประธานสภา  

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ โดยมีผู้รับรอง คือ 

    คนที่ 1 นายยอด    เคนกิ  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3 

    คนที่ 2 นายชาญเดช  ถานัน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 7 

ประธานสภาฯ(ชั่วคราว) ให้ที่ประชุมเสนอชื่อได้อกี แต่ไม่มีผู้เสนอเพิ่มเติม และ   

 ประธานสภา (ช่ัวคราว) ได้นับ 1 – 3  แล้วใหส้มาชิกยกมือรับรอง นายเกรียงไกร            

  พลเหี้ยม  เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภา (ตาม ข้อ 14 แห่งระเบียบ  

  กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547)  
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ที่ประชุม   เห็นด้วย 27 เสียง 

    ไม่เห็นด้วย ไม่ม ี

    งดออกเสียง ไม่ม ี   

เลขานุการสภาฯ   สรุปว่าทีป่ระชุมแห่งนี้เห็นชอบให้นายเกรียงไกร   พลเหี้ยมหาญ  

  ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

     3.2 พิจารณารับหลักการเกี่ยวกับเงนิกู้ยืมตามโครงการเงนิเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2 

     

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว) ให้เลขานุการสภาฯชีแ้จงเกี่ยวกับการกู้ยืมเงนิตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน

    ต าบลโคกหนิแฮ่  บัญช ี2  

เลขานุการสภาฯ  ขอแสดงความยินดีกับประธานสภาฯคนใหม่ ส าหรับเงนิกู้ตามโครงการ 

  เศรษฐกิจชุมชนต าบลโคกหนิแฮ่ คือทุกหมูบ่้านที่ท าสัญญากู้ยืมเงินในโครงการเศรษฐกิจ 

  ชุมชน จะครบสัญญาในวันที่ 31  มกราคม 2559 นี้และมีกลุ่มเศรษฐกิจชุมบ้างกลุ่มน า 

  เงินสง่คนืแลว้ และส่งโครงการเพื่อขอกู้ยืมต่อ คือให้สภาแหง่นี้พิจารณาประเด็นที่ว่าถ้า 

  หมูบ่้านใดหรือกลุ่มใดส่งเงินคืนตามสัญญาแล้ว และกลุ่มสง่โครงการเพื่อขออนุมัติกู้ยืมเงิน 

  ดังกล่าวต่อให้พิจารณาว่าจะอนุมัตใิห้ยืมภายในกี่วัน เงินกู้ยืมดังกล่าวถ้าส่งตามสัญญาจะไม่

  มีดอกเบีย้ แตถ่้าสง่เกินสัญญาจะคิดดอกเบีย้ 

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว) สมาชิกท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงนิเศรษฐกิจ   

  ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่หรอืไม่ 

นางปราณี   สุนิกร  เสนอว่าหากหมู่บ้านใดหรอืกลุ่มใดส่งเงนิคืนตามสัญญาและส่งโครงการ 

  เพื่อขอกู้ยืมตอ่ก็ขอใหอ้นุมัติให้เลยไม่ต้องรอให้ส่งครบทุกกลุ่มเพราะบางกลุ่มไม่รูจ้ะพร้อม 

  ส่งเงินคนืตอนไหน 

นายยุทธกิจ   บัวชุม  เสนอใหเ้พื่อนสมาชิกอนุมัติเพื่อเป็นหลักการเอาไว้ว่าถ้าหมูบ่้านใดหรือกลุ่ม

  ใดส่งเงินคืนภายในสัญญา และขอกู้ต่อจะอนุมัติเงินภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากส่งโครงการ

  ขอกู้และถ้าหมูบ่้านใด กลุ่มใดส่งเงินหลังจากครบสัญญาจะต้องจ่ายดอกเบีย้และถ้าจะกู้ต่อ

  จะอนุมัติภายใน  1  เดือน 

นายพายัพ  บัวชุม  เห็นด้วยกับที่ท่านยุทธกิจ   บัวชุม เสนอเพื่ออนุมัตเิป็นหลักการไว้เพื่อจะได้

  ปฏิบัติตรงกัน 
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ประธานสภาฯ(ชั่วคราว) มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินกู้เศรษฐกิจชุมชนอีกหรอืไม่

  ถ้าไม่มีจะขอมตทิี่ประชุมประเด็นที่วา่เห็นด้วยกับการอนุมัตหิลักการเกี่ยวกับการกู้  

  เงินเศรษฐกิจชุมชนทีว่่าถ้าหมู่บ้านใดหรือกลุ่มใดส่งเงนิคืนภายในสัญญา และขอกู้ต่อจะ 

  อนุมัตเิงินภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากส่งโครงการ ขอกู้และถ้าหมูบ่้านใด กลุ่มใดส่ง เงิน 

  หลังจากครบสัญญาจะต้องจา่ยดอกเบีย้และถ้าจะกู้ต่อจะอนุมัติภายใน  1  เดือน 

ที่ประชุม   เห็นด้วย      27     เสียง      

    ไม่เหน็ด้วย ไม่มี  

เลขานุการสภาฯ  สรุปว่าสภาแห่งนีเ้ห็นด้วยเกี่ยวกับการกู้เงินเศรษฐกิจชุมชนที่วา่ถ้า 

  หมูบ่้านใดหรือกลุ่มใดส่งเงินคืนภายในสัญญา และขอกู้ต่อจะอนุมัตเิงินภายใน 2 สัปดาห์  

  หลังจากส่งโครงการขอกู้และถ้าหมู่บ้านใด กลุ่มใดส่งเงินหลังจากครบสัญญาจะต้องจา่ย 

  ดอกเบีย้และถ้าจะกู้ต่อจะอนุมัตภิายใน  1  เดือน 

         

ระเบียบวาระที่   4    เรื่องอื่น ๆ   

   4.1 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอบต.นครพนมสัมพันธ์ ประจ าปี 2559  

เลขานุการสภาฯ  ขอเรียนถามท่านนายก ว่าอบต.เราได้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการ 

  แขง่ขัน กีฬา อบต.นครพนมสัมพันธ์หรอืไม่ครับ เพราะเห็นว่าอบต.อื่นแบ่งสายการแขง่ขัน 

  กีฬาดังกล่าวแล้ว  

นายก อบต.   ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เพราะไม่เห็นมหีนังสอืเชญิประชุมและไม่ได้รับ 

  การประสานเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาเลย ปีนีก้ระผมว่าจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมเพราะเมื่อปีที่ 

  แล้วเราเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแล้วไม่ได้รับความยุติธรรมในการตัดสินกีฬาและอีกอย่างไม่ได้ 

  รับเข้าร่วมประชุมว่ากิจกรรมจะด าเนินการอย่างไร 

นายยุทธกิจ  บัวชุม  ส าหรับงานแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ช่ือก็บอกอยู่แล้วว่าสัมพันธ์เราควรจะ

  ร่วมถ้าเราไม่ร่วมแข่งขันกีฬาก็ควรร่วมกิจกรรมภาคกลางคืน 

ประธานสภาฯ(ชั่วคราว) ได้ขอมติที่ประชุมในการเข้าร่วมกิจกรรมการแขง่ขันกีฬา อบต.  

  นครพนมสัมพันธ์ ประจ าปี 2559 

ที่ประชุม   เห็นด้วยไม่เขา้ร่วมการแข่งขันกีฬา อบต.นครพนมสัมพันธ์ ประจ าปี  

  2559        
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ประธานสภาฯ(ชั่วคราว) ได้ให้นายเกรียงไกร  พลเหี้ยมหาญ ผูไ้ด้รับคัดเลือกเป็นประธานสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่กล่าวขอบคุณ และปิดประชุมสภาองค์การ  

  บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 

ปิดการประชุม  เวลา 12.00 น. 

……………………………………………………………………………………   

       

(ลงช่ือ)       เกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                 

              (นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์) 

             ต าแหนง่  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เมื่อวันที่  19  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2559 

 

(ลงช่ือ)      วีระศักดิ์   บัวชุม       กรรมการ          

           (นายวีระศักดิ์   บัวชุม) 

ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

 

(ลงช่ือ)         พายัพ   บัวชุม      กรรมการ         

               (นายพายัพ  บัวชุม) 

ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

 

 (ลงช่ือ)       เครือวัลย์    ธงวาท      กรรมการ           

             (นางเครือวัลย์  ธงวาท) 

 ต าแหนง่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่                                          

    

     (ลงช่ือ)     ตะวัน    บัวชุม   ผูร้บัรองรายงานการประชุม 

                 (นายตะวัน   บัวชุม) 

       ต าแหน่ง ประธานสภาฯ(ช่ัวคราว) 

              วันที่   19  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2559 

  

 


