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รายงานการประชุมสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่   

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 
วันที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2564 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 
------------------------ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นายประสาสน์ ศรเีจริญ    ต าแหน่งนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเชียรใหญ่    
๒. นายส าเนียง นุ่นวิเชียร   ต าแหน่งรองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 

 ๓. นายวิโรจน์ ส่งพุ่ม        ต าแหน่งรองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 
 ๔. นายชัยศักดิ์ ด าคู่   ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 
  
 
 
 
 
 
 



C:\Users\Administrator\Desktop\งาน gooogledrive\งานปี 64\งาน\งานปัจจุบัน\งานสภาฯ\รายงานการประชุมสภาฯ\ปี 2564\สมยัสามญั สมยัแรก.doc 

- ๒ - 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

- ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเชียรใหญ่ กล่าวเปดิประชุมและด าเนินการ
ตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง นิติกร โอน (ย้าย) มาด ารงต าแหน่ง  
สาระส าคัญ 
- นายปูมพงษ์ รอดรัตษะ  ต าแหน่งนิติกร ได้โอน (ย้าย) มาจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง มาประจ า ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
1.2 เรื่อง การด ารงต าแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมต าบลเชียรใหญ่ 
สาระส าคัญ 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ได้น าเรียนให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ทราบว่าขณะนี้ได้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
วัฒนธรรมต าบลเชียรใหญ่อีกสมัยและได้ประสานกับผู้น าชุมชนเพื่อด าเนินการใน
รูปแบบของคณะกรรมการฯ เพื่อจดแจ้งและเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม
แต่งตั้งต่อไป 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 29  
                                        ธันวาคม 2563 
                                          - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีส่วนใด

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่อย่างไร หากไม่มกีารแก้ไขเปลีย่นแปลงสรุปได้ว่าที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ท่ีประชุม   - รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องด่วน 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องค้างพิจารณา   
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    5.1 เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ   
                                             สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 
    กฎระเบียบ 

1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ภายใต้บทบัญญัติ มาตรา 53 ไดบ้ัญญัติไว้ว่าให้
ปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัยวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
 และให้สมัยสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน 
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2. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้ อง ถ่ิน           
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถ่ินน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น าความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถ่ินมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถ่ินท าเป็นประกาศพร้อมทั้ง
ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 

    สาระส าคัญ 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ได้น าปรึกษาหารือเรื่องการ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญว่าจะให้มีกี่สมัยและระยะเวลาใด 

ท่ีประชุม   - นายอนันทวุฒิ คุ้มสังข์ เสนอให้มสีี่สมัย 
- ผู้รับรองคือ  
1. นายโสภล บุญไกร 
2. นายณรงค์ จันทวี 

ท่ีประชุม   - มีมติเห็นชอบให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง               
                                          งดออกเสียง 2 คน คือประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                      
                                          เชียรใหญ่ ดังนี้ 
     1. สมัยสามัญ สมัยทีส่อง ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2564 

 2. สมัยสามัญ สมัยทีส่าม ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 สิงหาคม 2564 
 3. สมัยสามัญ สมัยทีส่ี่ ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 ธันวาคม 2564 
 4. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15  
กุมภาพันธ์ 2565 
5.2 เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนหน่ึงคนแทนต าแหน่งท่ีว่าง 
กฎระเบียบ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕61 ภายใต้ข้อก าหนดข้อ 
8 (3) ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินประกอบด้วยสมาชิกสภา
ท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน 
สาระส าคัญ 
- นายสุเทพ ด าวังฆ้อง ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เชียรใหญ่ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ลาออก   
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องคัดเลือกสมาชิกสภาแทนอีกหนึ่งคน 

ท่ีประชุม   - นางปาริชาติ ดีรอด ได้เสนอ นายณรงค์ จันทวี 
- ผู้รับรองคือ  
1. นายอนันทวุฒิ คุ้มสังข์ 
2. นายสุพัฒพงค์ เพชรม่วง 
โดยในที่ประชุมไม่มผีู้ใดเสนอช่ือแข่งขันแต่อย่างใด 
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ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
- นายอนันทวุฒิ คุ้มสังข์ ขอขอคุณที่หน่วยงานทหารเข้ามาด าเนินการขุดลอกวัชพืช
แหล่งน้ าภายในเขตต าบลเชียรใหญ่ และหารือเรื่องการด าเนินการเตรียมความ
พร้อมขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ าพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 
 ส่วนกรณีถนนเป็นหลุมบ่อขอให้คณะผู้บริหารช่วยด าเนินการด้วยซึ่งมิได้มี
ค าตอบจากผู้บริหารว่าด าเนินการอย่างไร 
- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ขอ
อนุญาตประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ทราบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จนถึง
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่มีรายรับเจ็ดล้านเก้าแสนบาทเศษ 
รายจ่ายหกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทเศษ คงเหลือหนึ่งล้านห นึ่งแสนสาม         
หมื่นบาทเศษ และยังมีรายการที่รอเบิกอีกจ านวนสองแสนบาทเศษ คงเหลือเป็น
เงินที่จะบริหารจัดการขององค์กรเก้าแสนสามหมื่นสี่พันบาท คงไม่สามารถน าเงิน
ในส่วนน้ีไปด าเนินการได้เนื่องจากยังมีภาระค่าใช้จ่ายประจ าที่จะต้องด าเนินการอยู่
ส าหรับการให้การช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยใช้เงินงบ
กลางนั้นมีการด าเนินการดังนี้ 
 - จัดซื้อถุงยังชีพ เป็นเงิน 280,000 บาท 
 - กลบหลุมบ่อถนน 3 หมู่บ้าน เป็นเงิน 480,000 กว่าบาท 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑0.35 น. 

 
วิชัย สงอาจิน 

(นายวิชัย สงอาจิน) 
เลขานุการฯ/จดรายงานการประชุม 

 
 


