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รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่   

สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 
------------------------ 
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นายสุรศักดิ์ สุขเกื้อ 
นายอรรถชัย มีใหม่ 
นายวิชัย สงอาจิน 
นายสมญา คงนวล 
นายสมศักดิ์ คงก้ิม 
นายอนันทวุฒิ คุ้มสังข์ 
นายจ านงค์ รัตนรัตน์ 
นางปาริชาติ ดีรอด 
นายนิคม โตชนก 
นายสุพัฒพงค์ เพชรม่วง 
นายณรงค์ จันทวี 
นายวัชรินทร์ ภู่แก้ว 
นายโสภล บุญไกร 
นายสุวิทย์ สุขเจริญ 
นายโสภณ สืบกระพันธ์ 
นางเยาวลักษณ์ อรชร 
นางบังอร แก้วประดิษฐ 
นายจรงค์ ทิวคง 
นายสุเทพ ด าวังฆ้อง 
นายยงยุทธิ์ คงเอียด 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
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สมาชิกสภาฯ  ม. ๕
สมาชิกสภาฯ  ม. ๕ 
สมาชิกสภาฯ  ม. ๖ 
สมาชิกสภาฯ  ม. ๖ 
สมาชิกสภาฯ  ม. ๗ 
สมาชิกสภาฯ  ม. ๗
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สุรศักดิ์ สุขเก้ือ 
อรรถชัย มีใหม่ 
วิชัย สงอาจิน 
สมญา คงนวล 
สมศักดิ์ คงก้ิม                   
อนันทวุฒิ คุ้มสังข์
จ านงค์ รัตนรัตน์ 
ปาริชาติ ดีรอด 
นิคม โตชนก 
สุพัฒพงค์ เพชรม่วง
ณรงค์ จันทวี 
วัชรินทร์ ภู่แก้ว 
โสภล บุญไกร 
สุวิทย์  สุขเจริญ 
โสภณ สืบกระพันธ์ 
เยาวลักษณ์ อรชร 
บังอร แก้วประดิษฐ
จรงค์ ทิวคง 
เทพ ด าวังฆ้อง 
ยงยุทธิ์ คงเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นายประสาสน์ ศรีเจริญ    ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่    
๒. นายส าเนียง นุ่นวิเชียร   ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 

 ๓. นายวิโรจน ์ส่งพุ่ม        ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 
 ๔. นายชัยศักดิ์ ด าคู่   ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
    - ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องรายงานกิจการที่ได้กระท าไปแล้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ ฯลฯ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 85/5 วรรคห้ า “บัญญัติให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี” 
สาระส าคัญ 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่  ได้เสนอผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 1.2 เรื่องการขอมีบัตรประจ าตัวใหม่ 

สาระส าคัญ 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ได้แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลรีบด าเนินการจัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ที่ประชุม - รับทราบ 
1.3 เรื่องแจ้งการตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย      
แก่ประชาชน 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ ฯลฯ 
- หนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานอัยการจังหวัดปากพนังได้ท า
บันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ในการจัดตั้งศูนย์คุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนต าบล   
เชียรใหญ่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 เพ่ือด าเนินการภารกิจร่วมกันในการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมและ
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน 
- ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
นครศรีธรรมราช (สาขาปากพนัง) จึงได้มีก าหนดการตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่      
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจ าไตรมาสที่ 1 ในวันที่ 
25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ.2560      

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  
 - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ได้สอบถามท่ีประชุมว่าไม่ส่วนใด

แก้ไขหรือไม่อย่างไรหากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสรุปได้ว่าที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องด่วน 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องค้างพิจารณา   
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 - นายวิโรจน์ ส่งพุ่ม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ แจ้งเรื่องการเข้า

ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันเรือเพรียง ประจ าปี 2560 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
เวลา 15.00 น. 

ที่ประชุม - รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑1.20 น. 
 

วิชัย สงอาจิน 
(นายวิชัย สงอาจิน) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 
จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


