
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ครั้งแรก 
วันพฤหัสบดีที่  6 มกราคม  พ.ศ. 2565  เวลา  15.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่    

อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ครั้งแรก 
วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2565  เวลา  15.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  
                                            อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

.......................................... 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 

1. นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
2. นายสัญญา  บุญยัง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
3. นายพิกุลทอง  กำมหาวงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
4. นายทรงยศ  ศรีวัฒนพงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
5. นายโยธิน  ป่ามะไพร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
6. นางสาวสมปอง  มิสา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
7. นางสาวเพ็ญนภา นรินทร์นอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
8. นายประมวล เกตุนอก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
9. นางสาวสำราญ บุพบุญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
10. นายบุญรัก  นาดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

 
รายช่ือเข้าร่วมประชุม 

1. นายศกัรินทร์  เสมหิรัญ  นายอำเภอบัวใหญ่  
 2. นายเขต    สอนนอก   ท้องถิ่นอำเภอบัวใหญ่ 

3. นายสมคิด    สิริวัฒนากุล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
 4. นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
 5. นางกฤติกา       ไชยชวคุปต์  หัวหน้าสำนักปลัด  
 6. นายศิริพงษ์      ศรีอภัยพันธุ์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
 7. นางสาวรุ่งเรือง  สีดาวงษ์   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ  
 8. นางบัวแพร      แก้วหีด  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
 9. นางสาวลำพึง   พรมมานอก  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 10. นางวรรณวิไล   ชุมศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
 
   

- มีผู้มาประชุม        10   คน 
- มีผู้เข้าร่วมประชุม  10   คน 
- มีผู้ลาประชุม          -    คน 
- มีผู้ขาดประชุม        -    คน 
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เริ่มประชุม เวลา  15.00 น. 
 

 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม 

นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ในฐานะเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ชั่วคราว ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มาประชุม (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแจ้งใหญ่) เมื่อครบองค์ประชุม และได้เวลานัดหมายแล้ว  

เลขานุการสภาชั่วคราว เรียน  ท่านนายอำเภอบัวใหญ่ท่านนายกและสมาชิกสภาทุกท่าน 

  ขณะนี้เวลา  15 นาฬิกา ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ที่ได้ลง
ชื่อในแบบลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ จำนวน 10 ท่าน 
ครบองค์ประชุม ลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญ ท่านศํกรินทร์  เสมหิรัญ  นายอำเภอบัวใหญ่ ได้จุดเทียน ธูป บูชา
พระรัตนตรัยค่ะ 

เลขานุการสภาชั่วคราว กล่าวคำรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ครั้งแรกและอ่าน
ประกาศอำเภอบัวใหญ่ เรื่องกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ครั้งแรกในลำดับต่อไป 
ขอกราบเรียนเชิญท่านนายอำเภอบัวใหญ่ ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ครั้ง
แรกค่ะ 

นายศักรินทร์  เสมหิรัญ  นายอำเภอบัวใหญ่  ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
                                ครัง้แรก                                                                                                                                    
เลขานุการสภาชั่วคราว  เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ทุกท่าน  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6  เมื่อนายอำเภอได้เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุม
สภาท้องถิ่นนั้น เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งได้ตรวจนับอายุของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ผู้ที่มีอายุมากที่สุดในที่
ประชุมแห่งนี้ คือนายทรงยศ  ศรีวัฒนพงศ์  ขอเชิญขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว ขอเรียนเชิญค่ะ 

ประธานสภาอบต.ชั่วคราว  เรียน  ท่านนายอำเภอบัวใหญ่  ท่านนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
                                           หนองแจ้งใหญ่ทุกท่าน  

ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอที่มาเป็นเกียรติเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
ครั้งแรก  ในวันนี้กระผม ในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ชั่วคราว ขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระต่อไปครับ 

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ที่ได้ประกาศรับรองผลทั้งหมด จำนวน 10 คน มีสมาชิกมาประชุม จำนวน 10 
คน ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ทุกท่านได้แนะนำตนเองเริ่มจากหมู่ที่ 1 นะ
ครับ         
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(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่แนะนำตนเอง) 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                                      
ประธานสภาอบต.ชั่วคราว    เชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ได้แจ้งรายละเอียด วิธีเลือก การลงคะแนน และ
อำนาจหน้าที่ของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สมาชิกสภาทราบ 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  เรียน  ประธานสภาสภาอบต.ชั่วคราวและสมาชิกสภาทุกท่าน  สำหรับวิธีการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้                                                                     
ข้อ1 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                                                                                                                              
ข้อ 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 
กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้
ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น                                                                                                                
ข้อ 3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14 
ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก   

วิธีการเลือก                                                                                                                     

               (1) ให้สมาชิกสภาหนึ่งคน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 1 ชื่อ                                                                                                         

               (2) ผู้ที่ถูกเสนอจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง
ครั้งเดียว   

               (3) ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น   

               (4) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเพียง 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14)                                                      

วิธีการลงคะแนน                                                                                                                              

ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จำนวน 1 ชื่อ และให้สมาชิกสภาหย่อนบัตรที่เขียน
ชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 75 วรรคสาม โดยประธานสภาชั่วคราวเป็นผู้เรียกสมาชิกสภาตามลำดับอักษร นำบัตรมา
ใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม   
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วิธีการตรวจนับคะแนน                 

ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วยนับคะแนน โดยที่ผู้ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภามีคูณสมบัติ ดังนี้ 

(1)เม่ือตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานสภาชั่วคราว ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา ผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก                                                                                                           

(2) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่ (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน)โดยวิธีเดิมอีก
ครั้ง                                                                                                                                                        

(3) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับฉลาก (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน) โดยวิธีการจับฉลากนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 8 วรรคสาม ดังนี้                                                                     

(3.1)ประธานสภาชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับฉลากก่อน        

(3.2) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภาชั่วคราวจับฉลากว่าใครจะจับฉลากก่อน                                                                                           
(3.3) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจำนวนเท่าคนที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากันและเขียนว่า 
“ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 1 บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”                                                                                                                                 
อำนาจหน้าที่ของประธานสภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 16  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานสภา ดังนี้                                                                                          
(1) ดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด                                                                                
(2) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านญัตติ
ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น                                                                                                          

(3)บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น                                                                                                             
(4) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น                                                                                                       
(5) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก                                                                                        

(6) อำนาจและหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ หรือตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบนี้                                                                                                                            
การลงคะแนน เจ้าหน้าที่ได้เตรียมบัตรการลงคะแนน ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละ
หนึ่งชื่อ                      

ประธานสภาอบต.ชั่วคราว    ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ทุกท่านเสนอ
ชื่อสมาชิกสภา ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน 
เชิญครับ                                                                                                                          

นางสาวสำราญ  บุพบุญ สมาชิกสภา หมู่ที่ 9  ขอเสนอนายบุญรัก  นาดี  สมาชิกสภา หมู่ที่ 10  เป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่   
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ประธานสภาสภาอบต.ชั่วคราว    ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ                                                                               

1 นางสาวสมปอง  มิสา    สมาชิกสภา หมู่ที ่6                                                                                                  

2 นายพิกุลทอง  กำมหาวงศ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 

ประธานสภาอบต.ชั่วคราว    มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาผู้เห็นสมควรจะเป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่อีกหรือไม่                                                                    

ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดเสนอท่านอื่นอีก                                                                                                 

ประธานสภาอบต.ชั่วคราว    ไม่มีสมาชิกสภาเสนอนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ14 บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งพียงตำแหน่งละหนึ่งคน 
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” นะครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่เพียงท่านเดียวนะครับคือ  นายบุญรัก  นาดี                                                                                                                               

ประธานสภาสภาอบต.ชั่วคราว    ขอเรียนถามท่าน บุญรัก  นาดี    ท่านยินดีรับตำแหน่งหรือไม่ครับ 

นายบุญรัก  นาดี     สมาชิกสภา หมู่ที่ 10  เรียนท่านประธานสภาอบต.ชั่วคราวที่เคารพ ท่านนายก กระผม
นายบุญรัก  นาดี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ยินดีรับตำแหน่งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ครับ                                                

 

(นายอำเภอแต่งตั้งประธานสภา)                                                                                                      

ประธานสภาอบต.ชั่วคราว   ขอเชิญท่านบุญรัก  นาดี  ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แจ้งใหญ่และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป สำหรับผมก็พ้นจากตำแหน่งประธานสภาสภาอบต.
ชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ประธานสภาอบต.       
ต่อไปจะเป็นการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เชิญเลขานุการสภาฯชั่วคราว แจ้ง
ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวข้อง                                                                                                        

 เลขาการสภาฯชั่วคราว       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ12 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า กรณีที่กฏหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน
แล้วจึงเลือกประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี ข้อ 14 บัญญัติว่า”ในการ
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”      
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ประธานสภาอบต.       วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่นะครับ จะ
ดำเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภา ขอเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภา ผู้
เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาอบต. พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ                                        

นายสัญญา   บุญยัง     สมาชิกสภาหมู่ที่ 2    เสนอนาย ทรงยศ   ศรีวัฒนพงศ์  สมาชิกสภาหมู่ที่ 4 เป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ครับ                                                         
ประธานสภาอบต.       ขอผู้รับรอง 2  ท่าน ครับ                                                                                    
    1  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดรับรองเพ่ิม                                              

ประธานสภาอบต.       ผู้รับรองไม่ครบตามวิธีการเลือกครับ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอท่านต่อไปครับ    

นายประมวล เกตุนอก สมาชิกสภาหมู่ที่ 8 ผมขอเสนอ นายโยธิน ป่ามะไพร สมาชิกสภาหมู่ที่ 5 เป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ครับ                                                             

ประธานสภาอบต.       ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ                                                                            
    1 นางสาวเพ็ญนภา  นรินทร์นอก สมาชิกสภาหมู่ที่ 7                                    
    2 นางสาวสำราญ  บุพบุญ   สมาชิกสภาหมู่ที่ 9 

ประธานสภาอบต.       ผู้รับรองครบครับ มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่                                              

ที่ประชุม                         ไม่มีท่านใดเสนอท่านอ่ืนอีก                                                             

ประธานสภาอบต.       ไม่มีสมาชิกสภาเสนอนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ14 บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่ง
คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” นะครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาที่ได้รับเสนอชื่อเป็นรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ครบตามวิธีเลือกเพียงท่านเดียวนะครับคือ  นายโยธิน ป่ามะไพร  ขอแสดงความยินดีกับ
ท่านครับ    ขอเรียนถามท่าน โยธิน ป่ามะไพร     ท่านยินดีรับตำแหน่งหรือไม่ครับ                                                                                                                                  
นายโยธิน ป่ามะไพร      สมาชิกสภา หมู่ที่ 5  เรียนท่านประธานสภาอบต.ที่เคารพ ท่านนายก กระผมนายโยธิน 
ป่ามะไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ยินดีรับตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแจ้งใหญ่ครับ                                                                                                                             

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่                      
ประธานสภาอบต.       เชิญท่านเลขานุการสภาชั่วคราว  แจ้งระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวงข้อง 

เลขานุการสภาชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ13 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า”วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม” วรรคสอง บัญญัติว่า”เม่ือสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น
ชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง” ข้อ 14 กำหนดว่า “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น” วรรคสอง 
บัญญัติว่า” สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึง ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลเท่านั้น”                                                             
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ประธานสภาอบต.     ต่อไปจะดำเนินการเลือกเลขานุการสภา ฯ  จะดำเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกับการ
เลือกประธานสภา ฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาฯ พร้อมผู้
รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ                                                                                                                     

นายทรงยศ  ศรีวัฒนพงศ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4   เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ท่านนายก กระผมขอเสนอ
นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ครับ                                                                                                                         

ประธานสภาอบต.        ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ                                                                                                                                                      
                              1   นายโยธิน ป่ามะไพร       สมาชิกสภา หมู่ที่ 5                                                 
    2   นายประมวล เกตุนอก  สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 

ประธานสภาอบต.        ผู้รับรองครบครับ                                                                              

ประธานสภาอบต.       ผู้รับรองครบครับ มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่                                                      
ที่ประชุม                  ไม่มีท่านใดเสนอท่านอ่ืนอีก                                                                           
ประธานสภาอบต.       ไม่มีสมาชิกสภาเสนอนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 14  บัญญัติว่า  “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่ง
คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”  นะครับ  เป็นอันว่าผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแจ้งใหญ่เพียงท่านเดียวนะครับคือ  นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอแสดงความ
ยินดีกับท่านครับ    ขอเรียนถามปลัดภิรมยา  เอกตะคุ ท่านยินดีรับตำแหน่งหรือไม่ครับ                                                                                                                              

นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เรียนท่านประธานสภาอบต.ที่เคารพ ท่านนายก ดิฉัน
นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ยินดีรับตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแจ้งใหญ่ค่ะ                                                                                                                             

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  และการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของ
ปีถัดไป                                                                                                                                                 
ประธานสภาอบต.        ต่อไปประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ขอนำเรื่องปรึกษาท่ีประชุม
เกี่ยวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ11 (3) ความว่า สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่สมัยในปีนั้นจะเริ่มเม่ือใด 
แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมี
กำหนดกี่วัน จะได้เชิญสมาชิกสภา ฯ เสนอครับ ให้เลขานุการสภาฯ  แจ้งระเบียบก่อนครับเลขานุการสภาฯ      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547และแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 2 
การประชุม ข้อ20 (1)   การประชุมสภาสามัญ และข้อ 21 วรรคหนึ่ง กำหนดว่าการกำหนดจำนวนสมัยสามัญ
ประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละปีโดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม    
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ประธานสภาอบต. ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอครับ                                                                                      

นายบุญเสาร์ หม่ันกิจ สมาชิกสภา  ขอเสนอสมัยประชุม  4  สมัย ครับ  ดังนี้                                                                             
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 คือ                                                                                              

สมัยแรก  วันที่ 12-26  เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป                                                                           
สมัยที่สอง  วันที่ 17-31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป                                                                                       
สมัยที่สาม  วันที่ 11-25  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป                                                                                     
สมัยที่สี่   วันที่ 16-30  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป                                                                                             
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปวันที่ 1-15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  
เป็นต้นไป 

 
ประธานสภาอบต.  ตามท่ีสมาชิกสภาเสนอมาขอมติที่ประชุมครับ                                                   
ที่ประชุม              มีมติเห็นชอบตามที่เสนอเสียงเป็นเอกฉันท์                                                           
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                                                       
ประธานสภาอบต.      ขอเชิญเลขานุการสภา แจ้งระเบียบครับ      
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 103  
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ 1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ ไม่เกินเจ็ดคน 2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิก สภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิดเจ็ดคน ข้อ 105 สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจําเป็นแก่
กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  (1) คณะกรรมการสามัญประจำปีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2)คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ (4) คณะกรรมการอ่ืน ๆ 
ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร  ข้อ 106 กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่ เมื่อ (1) ลาออก โดยยื่นหนังสือ
ลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น (2) ตาย (3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง (4) เลือก
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง (5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ ข้อ 
107 ภายใต้ข้องบังคับ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ  ผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
ผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วน  กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับ
รอง การเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้นําวิธีการเลือกตามข้อ 12 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อ 12 
                                                                                                                                        
ประธานสภาอบต. เมื่อเลขานุการสภานำแจ้งข้อบังคับการประชุม ให้ที่ประชุมทราบแล้ว จึงให้สมาชิกสภา เสนอ
รายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม                                                                                                              
นายพิกุลทอง กำมหาวงศ์ สมาชิกสภา หมู่ที่  3 ผมขอเสนอนายทรงยศ ศรีวัฒนพงศ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4                                                                                                                               
ประธานสภาอบต. ขอผู้รับรองครับ                                                                                                                

1 นางสาวสมปอง  มิสา   สมาชิกสภา หมู่ที่ 6                                                                                                          
2 นายบุญเสาร์ หมั่นกิจ    สมาชิกสภา หมู่ที่ 1         
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ประธานสภาอบต.  ขอท่านที่ 2 ครับ                                                                                                                   
นายโยธิน ป่ามะไพร สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 ผมขอเสนอนายบุญเสาร์ หมั่นกิจ สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 
ประธานสภาอบต. ขอผู้รับรองครับ                                                                                                           

1 นางสาวเพ็ญนภา  นรินทร์นอก     สมาชิกสภา หมู่ 7                                                                                              
2 นางสาวสำราญ บุพบุญ              สมาชิกสภา หมู่ 9                                                                                    

ประธานสภาอบต.  ขอท่านที่ 3 ครับ                                                                                                                            
นายทรงยศ  ศรีวัฒนพงศ์  สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 ผมขอเสนอนายสัญญา  บุญยัง สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 

ประธานสภาอบต. ขอผู้รับรองครับ                                                                                                                             
1 นายประมวล เกตุนอก     สมาชิกสภา หมู่ 8                                                                                              
2 นายพิกุลทอง กำมหาวงศ์      สมาชิกสภา หมู่ 3                                                                     

ประธานสภาอบต.      มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเสนอท่านอ่ืนอีก ที่ประชุม
  ไม่มีท่านใดเสนอท่านอ่ืนอีกและมีมติเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 3 ท่าน คือ  

1 นายทรงยศ  ศรีวัฒนพงศ ์ 
2 นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ 
3 นายสัญญา   บุญยัง 

                                                                                                                                                                            

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืน ๆ 
ประธานสภาอบต.             กระผมอยากหารือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เกี่ยวกับ

กำหนดวันประชุมสภาเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เนื่องจากสภาได้มีมติให้การประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ไว้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 
เป็นต้นไป กระผมจึงอยากหารือกับท่านสมาชิกสภา กำหนดวันประชุมสภาในครั้ง
ต่อไปคือวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เพ่ือให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนนายเข้ารับหน้าที่  
ให้ประธานสภา เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เพ่ือให้
นายกได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ โดยไม่มีการ
ลงมติทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ประธานสภาอบต.    มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก  
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ประธานสภาอบต.   ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้ผมเป็นประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแจ้งใหญ่ผมจะทำหน้าที่ประธานด้วยดีเพื่อทุกท่านครับ                                                                                       
ในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ 
 เลิกประชุม เวลา  16.30 น. 
 
       ลงชื่อ                                 ผู้จดบันทึกการประชุม 
                  (นางสาวภิรมยา   เอกตะคุ) 
           เลขานุการสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
 
       ลงชื่อ                         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
         (นายบุญรัก       นาดี) 
            ประธานสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
 
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม  

 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6   มกราคม  2565  ในวันที่   

……12  มกราคม  2565…………………………………………………………………………………………. 

 
                                     ลงชื่อ................................................กรรมการ 
                                                    (นายทรงยศ   ศรีวัฒนพงษ์ )    
                                          สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  4         
                      
     ลงชื่อ..................................................กรรมการ 
                                   (นายบุญเสาร์     หมั่นกิจ) 
                                                              สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  1 
 

ลงชื่อ..............................................   กรรมการ 
                                                             ( นายสญัญา      บุญยัง)                  
                                                               สมาชกิสภาฯ หมู่ที่ 2 
 
                         ขอให้เลขานุการสภาฯ   นำสำเนารายงานการประชุมเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อให้สภาฯ   
มีมติรับรองรายงานการประชุม   เม่ือที่ประชุมมีมติรับรองแล้ว   ขอให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ 
   
                           ลงชื่อ......................................  ......ผู้ตรวจสอบ 
                                                        (นายบุญรัก      นาดี) 
                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
 



 


