รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2555
วันที่ 22 สิงหาคม 2555
ณ องค์การบริหารส่วนตําบลนาแว
ผู้มาประชุม
จํานวน 24 คน
ผู้ไม่มาประชุม จํานวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 7 คน
เริ่มประชุม
เวลา 13.00 น.
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง
1
นายไกรทิพย์ บุญขํา
ประธานสภา อบต.
2
นายพงษ์สิทธิ์ ภิรมย์
รองประธานสภา อบต.
3
นายสุรพล งามประดิษฐ์
สมาชิกสภา ฯ ม.1
4
นายมานิตย์ แก้วศรีอ่อน
สมาชิกสภา ฯ ม.1
5
นายอุดมพร สุขุมทอง
สมาชิกสภา ฯ ม.2
6
นางสุดใจ ยกเลื่อน
สมาชิกสภา ฯ ม.2
7
นายเกียรติศักดิ์ คชเชนทร์
สมาชิกสภา ฯ ม.3
8
นายรัชตพล โรมา
สมาชิกสภา ฯ ม.3
9
นางจินตนา เรืองณรงค์
สมาชิกสภา ฯ ม.4
10
นายบุญรัตน์ พรหมเดชะ
สมาชิกสภา ฯ ม.4
11
นายสําราญ เดชารัตน์
สมาชิกสภา ฯ ม.5
12
นายนฤทธิ์ ชูเจริญ
สมาชิกสภา ฯ ม.5
13
นางวัชรีย์ หนูนิล
สมาชิกสภา ฯ ม.6
14
นายบัณฑิต ดวงจิโน
สมาชิกสภา ฯ ม.6
15
นางสาวสุภาวดี เกลา
สมาชิกสภา ฯ ม.7
16
นายถาวร วิจิตร
สมาชิกสภา ฯ ม.7
17
นางวรรณิดา พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภา ฯ ม.8
18
นายจารุ บัวแก้ว
สมาชิกสภา ฯ ม.8
19
นายโสพิศ ริยาพันธ์
สมาชิกสภา ฯ ม.9
20
นายภิญโญ ประเสริฐ
สมาชิกสภา ฯ ม.9
21
นายศราวุธ หัสพันธุ์
สมาชิสภา ฯ ม.10

ลายมือชื่อ
ไกรทิพย์ บุญขํา
พงษ์สิทธิ์ ภิรมย์
สุรพล งามประดิษฐ์
มานิตย์ แก้วศรีอ่อน
อุดมพร สุขมุ ทอง
สุดใจ ยกเลื่อน
เกียรติศักดิ์ คชเชนทร์
รัชตพล โรมา
จินตนา เรืองณรงค์
บุญรัตน์ พรหมเดชะ
สําราญ เดชารัตน์
นฤทธิ์ ชูเจริญ
วัชรีย์ หนูนิล
บัณฑิต ดวงจิโน
สุภาวดี เกลา
ถาวร วิจิตร
วรรณิดา พูลสวัสดิ์
จารุ บัวแก้ว
โสพิศ ริยาพันธ์
ภิญโญ ประเสริฐ
ศราวุธ หัสพันธ์

หมายเหตุ

22
23
24
25

นางสุภาณี รอดรู้
นายไพศาล สมบัติ
นายเกรียงไกร รักษายศ
นางอาภรณ์ ล้อมเล็ก

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายสุชาติ คงแก้ว
2
นายจรัล สวัสดิโกมล
3
นายศักดิ์ชาย เชาวนะ
4
นายฤดีพร เอ่งฉ้วน
5
นายสมภพ สุรสกุล
6
นายสุวิทย์ กะตากูล
นางสาววรรณิภา แสงระวี
7

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภา ฯ

สมาชิสภา ฯ ม.11
สมาชิสภา ฯ ม.11
สมาชิสภา ฯ ม.12
เลขานุการสภาฯ

สุภาณี รอดรู้
ไพศาล สมบัติ
เกรียงไกร รักษายศ
อาภรณ์ ล้อมเล็ก

ตําแหน่ง
นายก อบต.นาแว
รองนายก ฯ
รองนายก ฯ
ที่ปรึกษานายก ฯ
รองปลัด อบต.นาแว
หัวหน้าส่วนโยธา

ลายมือชื่อ
สุชาติ คงแก้ว
จรัล สวัสดิโกมล
ศักดิ์ชาย เชาวนะ
ฤดีพร เอ่งฉ้วน
สมภพ สุรสกุล
นายสุวิทย์ กะตากูล

จนท.วิเคราะห์ฯ รักษาราชการ
แทน หน.สํานักงานปลัด

นางสาววรรณิภา แสงระวี

หมายเหตุ

- เมื่อถึงเวลา 13.00 น. นางอาภรณ์ ล้อมเล็ก ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล ทําหน้าที่เลขานุการสภาฯ ได้เรียกสมาชิกสภา เข้าห้องประชุม โดยมี
นายไกรทิพย์ บุญขํา เป็นประธานในที่ประชุม และได้ดําเนินการประชุมไป
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 ลว.
15 ส.ค. 2555
- มีมติ รับรอง
23
เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง
ญัตติร่างข้อบัญญัตทิ ี่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว
- ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว ได้พิจารณารับหลักการ ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 ในวาระที่ 1 ไปแล้วนั้นและ
ประธานสภาได้ส่งร่างข้อบัญญัติ ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว ปรากฎว่าไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือ
เปลี่ ย นแปลงร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี 2556
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติ ขอยืนยันร่างเดิมตามที่ส่งเอกสารรายงานให้แก่
สมาชิกสภา อบต. เป็นการล่วงหน้าแล้ว เป็นอันว่าที่ประชุมสภาไม่มีการยื่น

ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ

ระเบียบวาระที่ 4

ขอแปรญัตติ เพราะฉะนั้นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556
ในวาระที่ 2 ผ่านโดยไม่มีการอภิปราย
ขั้ น ตอนต่ อ ไป เป็ น การลงมติ ในวาระที่ 3 ไม่ มี ก ารเสนอหรื อ
อภิปราย ขอถามมติที่ประชุมสภา ว่าสมาชิกท่านใดลงมติอนุมัติให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2556 โปรดยกมือ
- มีมติ เห็นชอบ
23
เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง
- เป็นอันว่าที่ประชุมสภา อบต.นาแว
มีมติ เห็นชอบ
23
เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง
อนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2556
และประธานสภาจะได้นําเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าว เพื่อเสนอให้นายอําเภอ
อนุมัติต่อไป
เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
ปิดประชุมเวลา

16.00 น.

อาภรณ์ ล้อมเล็ก
(นางอาภรณ์ ล้อมเล็ก)
ปลัดฯ / เลขาฯสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว
สําราญ เดชารัตน์
(นายสําราญ เดชารัตน์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ภิญโญ ประเสริฐ
(นายภิญโญ ประเสริฐ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
โสพิศ ริยาพันธ์
(นายโสพิศ ริยาพันธ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ไกรทิพย์ บุญขํา
(นายไกรทิพย์ บุญขํา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว

