
-   ส ำเนำ   - 
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลง้ิว ครั้งแรก 

วันที่ 4 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 
ณ    ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลง้ิว 

*************************** 
 

รำยช่ือสมำชิกผู้มำประชุม 
ล ำดับ ชื่อ   -  สกุล  ต ำแหน่ง   ลำยมือชื่อ  หมำยเหตุ 
๑. นายหนุ่ย  คมไธสง   ประธานสภา อบต.งิ้ว           หนุ่ย  คมไธสง 
๒. นายสม  โมรานอก   รองประธานสภา อบต.งิ้ว  สม  โมรานอก 
๓.    นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  1 ธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา 
๔.    นายอนันต์  ปรีชายุทธ  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  2    อนันต์  ปรีชายุทธ 
๕.    นางสาวบวัผัน  ค าจันทร์วงค์  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  3       บวัผัน  ค าจันทร์วงค์  
๖.    นายบัวพา  บุตรเจริญ  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  4 บัวพา  บุตรเจริญ  
7. นายวิโรจน์  แก้วไทย  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  5 วิโรจน์  แก้วไทย 
8. นายมนัส  มะลังศรี   สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  6 มนัส  มะลังศรี  
9. นายสมชิต  เกียงวงค์  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  7 สมชิต  เกียงวงค์       
10. นายกฤษฎา  แบนกลาง  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  8 กฤษฎา  แบนกลาง 
11. นายอาทร  พิมพ์การ  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  10 อาทร  พิมพ์การ 
12. นายสมวงษ์  ทองผ่อง  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  11 สมวงษ์  ทองผ่อง  
13. นายเทอดศักดิ์  น้อยนาม  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  12 เทอดศักดิ์  น้อยนาม 
14. นายบุญยุด จับโจร   สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  13 บุญยุด จับโจร 
15. นางธันยทรัพย์  อ่ิมพรมราช  เลขานุการสภาฯ อบต.งิ้ว  ธันยทรัพย์  อ่ิมพรมราช  
 
 รำยช่ือผู้ไม่มำประชุม 
ล ำดับ      ชื่อ   -  สกุล   ต ำแหน่ง   ลำยมือชื่อ           หมำยเหตุ 

ไม่มี 
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
ล ำดับ      ชื่อ   -  สกุล   ต ำแหน่ง   ลำยมือชื่อ           หมำยเหตุ 
1. นายเดชฤทธิ์  ถิตย์ฉาย นายอ าเภอห้วยแถลง  เดชฤทธิ์  ถิตย์ฉาย 
2. นางสาวประพัฒน์ศร  ประวันรัมย์ ท้องถิ่นอ าเภอห้วยแถลง  ประพัฒน์ศร  ประวันรัมย์ 
3. นายชัยอนันต์  กรางชณีย์ นายก อบต.งิ้ว   ชัยอนันต์   กรางชนีย์ 
4. นายฐานทัพพ์  หมั่นแสวงศร ี รองนายก อบต.งิ้ว  ฐานทัพพ์  หมั่นแสวงศรี 
5. นายอรุณ  ชุ่มกลาง รองนายก อบต.งิ้ว  อรุณ  ชุ่มกลาง 
6. นายอภิวัฒน์  ขันแข็ง เลขานุการนายก อบต.งิ้ว  อภิวัฒน์  ขันแข็ง 
7. นางสาวรัชนี  กระเบากลาง ผู้อ านวยการกองคลัง  รัชนี  กระเบากลาง  
8. นางสรัลชนา  บุราคร ผู้อ านวยการกองช่าง  สรัลชนา  บุราคร 
9. นางศิวพันธ์  สอนโยธา ผอ.กองการศึกษาฯ  ศิวพันธ์  สอนโยธา 
10. นางสาวปิ่นแก้ว  สุภาษิต หัวหน้าส านักปลัด  ปิ่นแก้ว  สุภาษิต 
11. น.ส.อริษา  ศีลาชัย นิติกร    อริษา  ศีลาชัย 
12. น.ส.จทุามาศ  รัตนตรัยวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จุทามาศ  รัตนตรัยวงค์ 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลำ  13.3๐  น. 
 

ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมสภำ 
เรื่องก่อนระเบียบวำระ -ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

เข้าห้องประชุม โดยมีผู้มาประชุม จ านวน 14 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 4 
ท่าน เป็นอันครบองค์ประชุม 

 -ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวต้อนรับนายอ าเภอและเชิญผู้บริหารและสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลแนะน าตัวต่อนายอ าเภอ  

 -ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวเรียนเชิญนายอ าเภอห้วยแถลงจุดเทียนธูปบูชา
พระรัตนตรัย 

 -ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะเลขานุการชั่วคราวอ่านประกาศอ าเภอ เรื่อง
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วครัง้แรก 

              ประกาศอ าเภอห้วยแถลง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว (ครั้งแรก) 

    ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มี
ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และผู้อ านวยการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบให้ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และการจัดการเลือกตั้ง
ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น 

    บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จ านวน 14  คน แล้ว 

 นายอ าเภอห้วยแถลงจึงอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 53  วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และข้อ 6  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว ครั้งแรก ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 28 
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  นายเดชฤทธิ์  ถิตย์ฉาย  นายอ าเภอห้วยแถลง 

 -ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวเรียนเชิญนายอ าเภอห้วยแถลงกล่าวเปิดประชุม
สภาครั้งแรก 

 -นายอ าเภอกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแถลงครั้งแรก    และ
ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน เข้ามาโดยให้ค านึงถึง
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นอันดับแรก 

 
 

นายอ าเภอห้วยแถลง... 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
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               เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว / ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว / และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ 

   ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  ที่ผ่านมา บัดนี้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้มีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
จ านวน 14 คนและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน แล้ว ในโอกาสนี้ขอ
แสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการเลือกตั้ง และได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้อง
ประชาชนให้มาเป็นตัวแทนท าหน้าที่ในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
ซึ่งนับวันเราต้องยอมรับกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทส าคัญต่อการ
ดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน และสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้บทบาทต่อการบริหารท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นตามล าดับ  สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว ก็คือฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาข้อบัญญัติซึ่ง
ใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ว่าจะ
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือข้อบัญญัติอ่ืนๆ ต้องท าหน้าที่ในการพิจารณา
เห็นชอบแผนพัฒนา ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางในการท างานพัฒนาพ้ืนที่ในทุกๆ ด้าน 
และท าหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร  ดังนั้น สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ทุกคน จึงมีบทบาทส าคัญและมีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมืองอ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ยึดหลัก    ธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักส านึกรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่าและยึดมั่นในค่านิยมหลักของข้าราชการการเมือง ประกอบด้วย 

  1.ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2.ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  3.มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
  4.ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
  5.ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   6.ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  7.ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  8.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  9.ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ดี 
  วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ครั้งแรก ตามมาตรา 53 วรรค

สอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรก ภายใน  
15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือ
เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของสภาซึ่ง
เป็นการบริหารที่ใช้การถ่วงดุลกัน ผลของการถ่วงดุลนั้นจะน าไปสู่การเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน ขอฝากความหวังของพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลงิ้ว ไว้กับ 

คณะผู้บริหาร... 

นายอ าเภอห้วยแถลง 
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 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพึง

ตระหนักและระลึกถึงคุณค่าและความส าคัญของการเป็นผู้แทนประชาชน โดยท า
หน้าที่ของตนให้เต็มก าลังความรู้ ความสามารถ ด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น 

  บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว ครั้งแรก ณ บัดนี้  ขอบคุณครับ 

  กราบขอบพระคุณ ท่านเดชฤทธิ์  ถิตย์ฉาย นายอ าเภอห้วยแถลง เป็นอย่างสูงที่ให้
เกียรติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ แห่งนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบกระ

ทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6 เมื่อนายอ าเภอได้เปิดประชุมสภา
ท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว 
โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นทีมีอายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นชั่วคราว
นั้น เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ซึ่ง
ได้ตรวจนับอายุของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ แล้ว ผู้ที่มีอายุมากที่สุดใน
ที่ประชุมแห่งนี้ คือ นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา  ขอเชิญขึ้นท าหน้าที่ประธานสภา
ชั่วคราวขอเรียนเชิญค่ะ 

  เรียน ท่านนายอ าเภอห้วยแถลง / ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ทรง
เกียรติ / ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วหัวหน้าส่วนราชการทุก
ท่าน และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว และท่านผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผม ขอขอบพระคุณท่านนายอ าเภอที่มาเป็นเกียรติเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวันนี้ กระผม ในฐานะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ชั่วคราว  ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 

    ในวันนี้มีจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ที่ปฏิบัติหน้าที่
ทั้งหมด จ านวน 14 ท่าน มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุม จ านวน 14 ท่าน ขอให้ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ทุกท่านได้แนะน าตนเองเริ่มจากแถวแรกครับ 

     (เม่ือสมาชิกสภาฯ แนะน าตัวเองจบ) 
 เมื่อทุกท่านแนะน าตัวครบแล้ว  กระผมขอเข้าสู่วาระการประชุมวาระที่ 2  การเลือก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เลยนะครับ   
ระเบียบวำระท่ี  ๒ การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

              เชิญเลขานุการฯ ชั่วคราว ได้แจ้งรายละเอียด วีธีการเลือก การลงคะแนน
และอ านาจหน้าที่ของประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 

              เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว (ชั่วคราว) และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับวิธีการเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

 
 

ข้อ 1 ตาม... 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
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    ข้อ 1 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี
ประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

    ข้อ 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน
มีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น 

    ข้อ 3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

    วิธีการเลือก 
    (1) ให้สมาชิกสภา 1 คน  สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

ประธานเพียง 1 ชื่อ 
    (2) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน 

แต่ละคนมีสิทธิ์รับรองได้เพียงครั้งเดียว 
    (3) ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อ

เหล่านั้น 
    (4) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 1 

คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14) 

    วิธีการลงคะแนน 
 ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จ านวน 1 ชื่อ และให้สมาชิก

สภาหย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 75 วรรค
สาม โดยประธานสภาชั่วคราวเป็นผู้เรียกสมาชิกสภาตามล าดับอักษร น าบัตรมาใส่หีบ
ที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 

    วิธีการตรวจนับคะแนน 
    ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วยนับ

คะแนน โดยที่ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    (1)  เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว ประกาศคะแนน

ต่อที่ประชุมสภา ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
    (2) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่ (เฉพาะผู้ที่ได้รับ

คะแนนสูงสุดเท่ากัน) 
    (3) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนน

สูงสุดเท่ากัน) โดยวิธีการจับสลากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 วรรคสาม 
ดังนี้ 

(3.1) ประธานสภา... 
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     (3.1) ประธานสภาชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจับสลากก่อน 
     (3.2) ถ้าตกลงกันไม่ได้  ให้ประธานสภาชั่วคราวจับสลากว่าใครจะ

จับสลากก่อน 
     (3.3) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจ านวนเท่า

คนที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากันและเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 1 บัตร 
นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

    อ านาจหน้าที่ของประธานสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 16 ได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของประธานสภา ดังนี้ 

    (1) ด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 
    (2) เป็นประธานสภาของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าว

อภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
    (3) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
    (4) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
    (5) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 
    (6) อ านาจและหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้ หรือตามที่ก าหนดไว้

ในระเบียบนี้ การลงคะแนน เจ้าหน้าที่ได้เตรียมบัตรการลงคะแนน ใช้วิธีเขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ 

             ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว   ทุกท่าน เสนอ
ชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน     เชิญท่านสมาชิก เสนอได้เลย ครับ 

สมาชิกสภาฯ    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม       
นายบัวพา  บุตรเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่ 4  ขอ
เสนอ นายหนุ่ย  คมไธสง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  เขตเลือกตั้งที่ 14  
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

              ขอผู้รับรองด้วยครับ 
              ผู้รับรองคนท่ีหนึ่ง นายวิโรจน์  แก้วไทย  สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลงิ้ว  เขตเลือกตั้งที่ 5 ขอรับรอง 
    ผู้รับรองคนที่สอง   นายสมชิต  เกียงวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว  เขตเลือกตั้งที่ 7 ขอรับรอง 
              ผู้รับรองถูกต้องครับ  ขอถามท่าน  หนุ่ย   คมไธสง ท่านยินดีหรือไม่ครับ 
สมาชิกสภาฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผม 
นาย หนุ่ย   คมไธสง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่ 14 ยินดี
รับครับ 

              มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อีกหรือไม่ กระผมจะนับ 1-2-3 นะครับ 1-
2-3 ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชุมสภา... 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว 
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 การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14 บัญญัติว่า “ในการ

เลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามี
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก” เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว เพียงท่านเดียวนะครับ  พักสักครู่เพ่ือได้ให้ท่านนายอ าเภอได้ลง
นามแต่งตั้งต่อไป   เชิญเจ้าหน้าทีค่รับ 

     (นายอ าเภอแต่งตั้งประธานสภา) 
    ค าสั่งอ าเภอห้วยแถลง 
         ที่ 3 /๒๕65 

    เรื่อง  แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
    ตามที่นายอ าเภอห้วยแถลง ได้ก าหนดเรียกให้ประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลงิ้ว  ครั้งแรก ในวันอังคาร ที่ 4  เดือน มกราคม. พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 
น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  
และที่ประชุมได้มีมติเลือก นายหนุ่ย  คมไธสง       เป็นประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว  นั้น 

    ดังนั้น  จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 9 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม แต่งตั้ง นายหนุ่ย  คมไธสง  ด ารงต าแหน่ง    ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้  
เป็นต้นไป สั่ง  ณ  วันที่  4  มกราคม   พ.ศ.๒๕65 (นายเดชฤทธิ์  ถิตย์ฉาย)  
นายอ าเภอห้วยแถลง 

               ขอเชิญท่าน  หนุ่ย  คมไธสง ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ส าหรับกระผม ก็พ้นจาก
ต าแหน่งประธานสภาฯ ชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ 

ระเบียบวำระท่ี 3  กำรเลือกรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลงิ้ว 
ประธานสภาฯ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลงิ้ว เชิญท่านเลขานุการสภา ชั่วคราว อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 12 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า วิธีเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง บัญญัติว่า 
กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรอง
ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน
แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกกว่าจะครบจ านวนที่
พึงมี ข้อ 14 บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

 
 

ประธานสภาฯ... 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
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ประธานสภาฯ    วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ครับ จะ
ด าเนินการตามข้ันตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาฯ พร้อมผู้รับรอง 
2 ท่าน เชิญท่าน ครับ 

สมาชิกสภาฯ    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม       
นายมนัส  มะลังศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่ 6  ขอ
เสนอ นายสม  โมรานอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  เขตเลือกตั้งที่ 9  
เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

ประธานสภาฯ              ขอผู้รับรองด้วยครับ 
              ผู้รับรองคนที่หนึ่ง  นายกฤษฎา  แบนกลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลงิ้ว  เขตเลือกตั้งที่ 8 ขอรับรอง 
    ผู้รับรองคนที่สอง นายสมวงษ์  ทองผ่อง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว  เขตเลือกตั้งที่ 11 ขอรับรอง 
              ผู้รับรองถูกต้องครับ  ขอถามท่าน  สม  โมรานอก ท่านยินดีหรือไม่ครับ 
สมาชิกสภาฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผม 
นาย สม  โมรานอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่ 9 ยินดี
รับครับ 

ประธานสภาฯ    มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่
มีการเสนอท่านอ่ืนนอกจากท่านสม  โมรานอก ให้ถือว่าท่านสม  โมรานอกได้รับเลือก
เป็นรองประธานสภาฯ ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยครับ 

ระเบียบวำระท่ี 4 กำรเลือกเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลงิ้ว 
ประธานสภาฯ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลงิ้วเชิญท่านเลขานุการสภา ชั่วคราว อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 13 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “วิธีเลือกเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” วรรคสอง บัญญัติว่า “เมื่อ
สภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้น
จากต าแหน่ง” ข้อ 14 ก าหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” และข้อ 18 ก าหนดว่า “ให้สภาท้องถิ่น
เลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่น” วรรคสอง บัญญัติว่า “ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานหรือข้าราชกการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึง ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเท่านั้น” 

 
 
 

ประธานสภา... 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
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ประธานสภาฯ    ต่อไปจะด าเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ จะด าเนินการตามขั้นตอนแบบ
เดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อผู้ที่
เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาฯ พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญท่านสมาชิก ครับ 

สมาชิกสภาฯ    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ก ระผม       
นายสมวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่ 11  ขอเสนอ    
นางธันยทรัพย์  อ่ิมพรมราช  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

ประธานสภาฯ              ขอผู้รับรองด้วยครับ 
              ผู้รับรองคนที่หนึ่ง  นายบุญยุด  จับโจร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว  เขตเลือกตั้งที่ 13 ขอรับรอง 
    ผู้รับรองคนที่สอง นายอาทร  พิมพ์การ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว  เขตเลือกตั้งที่ 10 ขอรับรอง 
              ผู้รับรองถูกต้องครับ  ขอถามนางธันยทรัพย์  อ่ิมพรมราช  รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ท่านยินดี
หรือไม่ครับ 

รองปลัดฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ดิฉันนาง
ธันยทรัพย์  อ่ิมพรมราช  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ก่อนอ่ืนจะขอชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ก่อนนะคะ เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 18 ก าหนดว่า “ให้สภาท้องถิ่น
เลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่น” ซึ่งสามารถเลือกจากพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ที่
สภาท้องถิ่นเห็นชอบผู้ที่มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่นได้ 
แต่หากวรรควรรคสองก าหนดว่า“ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น” ซึ่ง
วรรคนี้ก าหนดต าแหน่งเป็นการเฉพาะไว้สูงสุดของพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นผู้
มีความรู้ความสามารถสูงสุดแล้ว แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ในขณะนี้มีเพียงปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล รักษาราชการแทนปลัด ท าหน้าที่บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานหรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จึงถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เพราะการรักษาราชการ
แทนต าแหน่งดังกล่าวมีประเด็นหารือสั่งการใช้อ านาจไว้ว่า ให้ผู้รักษาราชชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ซึ่งตนแทนในกรณีที่กฎหมายและตามระเบียบค าสั่งที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
นั้นหรือรักษาราชการแทนนั้นด้วย และขอขอบคุณสภาท้องถิ่นแห่งนี้ที่ให้ความ
ไว้วางใจคะ ก็ขอยินดีรับเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ครั้งนี้ค่ะ 

 
 

ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ    มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอก็ขอแสดงความ
ยินดีกับท่านธันยทรัพย์  อ่ิมพรมราช  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษา
ราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ให้ถือว่านางธันยทรัพย์  อ่ิมพรมราช  
ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ก็ขอแสดงความยินดีกับ
ท่านด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ดิฉัน นางธันยทรัพย์  
อ่ิมพรมราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว ขอขอบคุณท่านสมาขิกทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกดิฉันเป็น
เลขานุการสภาในครั้งนี้  ในการปฏิบัติงานของกิจการสภา ดิฉันก็อจะท าตามหน้าที่ 
และระเบียบกฎหมายของทางราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยความเต็มใจและก าลัง
ความสามารถถึงแม้จะไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ตาม  ก็ยินดีที่จะด าเนินงานกิจการสภาให้
ส าเร็จลุล่วง เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วและพ่ีน้องชาวต าบลงิ้วต่อไป  ทั้งนี้
ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่นด้วย ขอบคุณค่ะ  เรียน
เชิญท่านประธานสภาในวาระต่อไปเลยค่ะ 

ระเบียบวำระท่ี 5 กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ  ประจ ำปี พ.ศ. 2565 และก ำหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.2566 สมัยแรก 

ประธานสภาฯ    ขอน าเรื่องปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 11 (3) ความว่า ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปี
กี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน และก าหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน เชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบครับ 

เลขานุการสภาฯ    ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 วรรคแรก “บัญญัติไว้ว่า 

 “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 2 การประชุม ข้อ 
20  

    (1) การประชุมสามัญ และข้อ 21 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า การก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น
น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 
มาบังคับโดยอนุโลมและเนื่องด้วยท่านนายกจะต้องแถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ 

 
 

จึงจ าเป็น... 
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 จึงจ าเป็นต้องก าหนดวันเรียกประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมี
ก าหนดวันเริ่มเมื่อใด  ก าหนดกี่วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ค่ะ น าเรียนท่านประธานเพ่ือ
น าเสนอในที่ประชุมเพ่ือปรึกษาในที่ประชุมต่อไปค่ะ 

ประธานสภาฯ    การขอมติจะขอแยกการพิจารณา  ญัตติเป็น 3 มติ คือ 
    1. ญัตติพิจารณาว่าจะก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. 

2565  จะมีจ านวนกี่สมัย 
    2. ญัตติพิจารณา วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ

สมัยในปี พ.ศ. 2565 และแต่ละสมัยจะมีระยะเวลาก าหนดกี่วัน 
    3.วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565 และระยะเวลาของ

สมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรกของปีถัดไปคือปี พ.ศ. 2566 
ประธานสภาฯ       ญัตติที่ 1   พิจารณาว่าจะก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565  ว่าจะก าหนดไว้มีกี่สมัย  ขอให้สมาชิกสภา
ยกมือเสนอในญัตติที่หนึ่งได้ 

สมาชิกสภาฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ท่านปลัด 
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายสมวงษ์  ทอง
ผ่อง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่ 11 ขอเสนอให้มีสมัย
ประชุมสามัญ จ านวน  4 สมัย และแต่ละสมัยโดยมีก าหนด 15 วันก าหนดวันเรียก
ประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 
5 มกราคม2565  ถึงวันที่ 19  มกราคม  2565  ครับ 

ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง 2 ท่าน  
    ผู้รับรองคนที่หนึ่ง  นายมนัส  มะลังศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่  6 
    ผู้รับรองคนที่สอง  นายวิโรจน์  แก้วไทย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่   
    ผู้รับรองถูกต้องครับ / มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญมีจ านวน 4 
สมัย แต่ละสมัยให้มีก าหนด 15 วัน โดยก าหนดสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมี
ก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5   มกราคม 2565  ถึงวันที่ 19  มกราคม  2565  
ครับ 

  ต่อไป เรื่องก าหนดสมัยประชุม สามัย สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เชิญสมาชิก
สภาฯ เสนอครับ 

สมาชิกสภาฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม  นาย
อาทร  พิมพ์การ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่  10 ขอเสนอ
ก าหนดวันสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมีก าหนด 15 วัน 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 15  พฤษภาคม  2565 

 
 
 

ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
    ผู้รับรองคนที่หนึ่ง  นายบัวพา  บุตรเจริญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่  4 
    ผู้รับรองคนที่สอง  นายสมชิต  เกียงวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่  7 
   ผู้รับรองถูกต้องครับ / มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะ

ถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมี
ก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม.2565 ถึงวันที่ 15  พฤษภาคม  2565 
ครับ 

  ต่อไป เรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เชิญสมาชิกสภา
ฯ เสนอครับ  

สมาชิกสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ท่านปลัด 
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายวิโรจน์  แก้ว
ไทย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่  7 ขอเสนอก าหนดวัน
สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่
วันที่ . 1  สิงหาคม.2565 ถึงวันที่ 15  สิงหาคม  2565 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
    ผู้รับรองคนที่หนึ่ง  นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่  1 
    ผู้รับรองคนที่สอง  นายบุญยุด   จับโจร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่  13 
 ผู้รับรองถูกต้องครับ / มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะ

ถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมี
ก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ . 1...สิงหาคม.2565 ถึงวันที่ 15  สิงหาคม  2565
ครับ 

 ต่อไป เรื่องก าหนดสมัยประชุม สามัย สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เชิญสมาชิก
สภาฯ เสนอครับ  

สมาชิกสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ท่านปลัด 
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ดิฉันนางสาวบัวผัน  ค า
จันทร์วงค ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่  3 ขอเสนอก าหนด
วันสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่ม
ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน  2565 ถึงวันที่ 15  พฤศจิกายน2565   

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ  
    ผู้รับรองคนที่หนึ่ง  นายเทอดศักดิ์  น้อยนาม  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่  12 
 
 
 

ผู้รับรองคนที่สอง... 
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    ผู้รับรองคนที่สอง  นายอนันต์  ปรีชายุทธ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่  2 

 ผู้รับรองถูกต้องครับ / มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะ
ถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมี
ก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15  พฤศจิกายน
2565  ครับ 

 ต่อไป เรื่องก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 เชิญสมาชิก
สภาฯ เสนอครับ  

สมาชิกสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ท่านปลัด 
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายกฤษฎา  แบน
กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่  8 ขอเสนอก าหนดสมัย
ประชุม สามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2566 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่   
1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่   15  กุมภาพันธ์  2566. 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
    ผู้รับรองคนที่หนึ่ง  นายมนัส  มะลังศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่  6 
    ผู้รับรองคนที่สอง  นายอาทร  พิมพ์การ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่  10 
 ผู้รับรองถูกต้องครับ / มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะ

ถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 โดยมี
ก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่   1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่   15  กุมภาพันธ์  
2566.  ครับ 

 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะ
สอบถามเพ่ิมเติมครับ ประธานสภาฯ ก็จะเรียกประชุมสภา สมัยแรก ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2565  ในวัน จันทร์. ที่  10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา  09.00 ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ซึ่งท่านนายกได้เสนอญัตติเพ่ือเข้าวาระ
การประชุมเพ่ือขอแถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ต่อไปครับ 

ระเบียบวำระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ... 
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ประธำนสภำฯ  ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ครั้งแรก ก็ถือว่าครบ
วาระตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับและได้ปรึกษาหารือข้อ
ราชการอ่ืนๆเป็นเวลาพอสมควรและได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว จนครบตามระเบียบการประชุมสภา เรียบร้อยแล้ว  จึงขอปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ครั้งแรก 
   เลิกประชุมเวลา  ๑5. 3๐  น. 
 

ลงชื่อ     จุทามาศ  รัตนตรัยวงค์ค์ราช ผู้จดบันทึกการประชุม 
                 ( นางสาวจุทามาศ  รัตนตรัยวงค)์ 
           ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

  
 ลงชื่อ       ธันยทรัพย์    อ่ิมพรมราชาชผู้บันทึกการประชุม 
                   ( นางธันยทรัพย์    อ่ิมพรมราช) 
           ต าแหน่ง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

 
 

ลงชื่อ      หนุ่ย  คมไธสง  ง   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                   ( นายหนุ่ย  คมไธสง  ) 
           ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

 
 
 
 
 
 
 


