
 
 

ส ำเนำบันทึกกำรประชุม 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองผือ  ครั้งแรก  วันที่  7  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕65 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองผือ 
 

รำยช่ือสมำชิกผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑. นายล าพูน  จันทอง สมาชิกสภาฯ  ม. ๑ ล าพูน  จันทอง 
๒. จ.ส.อ.ถนัด   ราค า สมาชิกสภาฯ  ม. ๒ ถนัด   ราค า 
๓. นายสุพัฒน์  ค ามะลี สมาชิกสภาฯ  ม. ๓ สุพัฒน์  ค ามะลี 
๔. นายเสริม  ค าบุยา สมาชิกสภาฯ  ม. ๔ เสริม  ค าบุยา 
๕. นายคูณทวี  กุลสิม สมาชิกสภาฯ  ม. ๕ คูณทวี  กุลสิม 
๖. นายเกรียงไกร พิลาคุณ สมาชิกสภาฯ  ม. ๖ เกรียงไกร พิลาคุณ 
๗. นายชู  การ ิ สมาชิกสภาฯ  ม. ๗ ชู  การ ิ
๘. นายประชา  ตาสี สมาชิกสภาฯ  ม. ๘ ประชา  ตาสี 
๙. นางศิริญา   ทิราช สมาชิกสภาฯ  ม. ๙ ศิริญา   ทิราช 

๑๐. นายไกรศักดิ์  จ าเริญทรัพย์  สมาชิกสภาฯ  ม. ๑๐ ไกรศักดิ์  จ าเริญทรัพย์ 
    

รำยช่ือสมำชิกผู้ไม่เข้ำร่วมประชุม  
-  

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑. นายธีรยุทธ  พิลาคุณ นายกอบต.ฯ ธีรยุทธ  พิลาคุณ 
๒. นายด่วน  เข็มพร รองนายกอบต.ฯ ด่วน  เข็มพร 
๓. นายอิสรภาพ  แก้วชูฟอง รองนายกอบต.ฯ อิสรภาพ  แก้วชูฟอง 
๔. นางจารุวรรณ ฤทธิศักดิ์ เลขานุการนายกอบต.ฯ จารุวรรณ ฤทธิศักดิ์ 
5. นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย ปลัด อบต.หนองผือ สุดาพร  ทอพิมาย 
6. นางผาณิตา  แสนแก้ว รองปลัด อบต. ผาณิตา  แสนแก้ว 
7. นางสาวสายฝน  หมื่นแก้ว ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ สายฝน  หมื่นแก้ว 
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
บันทึกรำยงำนกำรประชุม 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองผือ  ครั้งแรก  วันที่ 7  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕65 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองผือ 

เริ่มประชุมเวลำ  ๑๐.0๐ น. 
โดยมีนายพิสิษฐ์ชัย  อภัยปิยกุล นายอ าเภอท่าลี่  เป็นประธาน  และมีนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย   

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการการชั่วคราว ประธานได้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้ 
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย (เลขานุการ (ชั่วคราว))         กล่าวเชิญนายอ าเภอท่าลี่  จุดธูปเทียน  บูชาพระ
รัตนตรัย อ่านประกาศอ าเภอท่าลี่เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ครั้งแรก และอ่าน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ คือนายธีรยุทธ พิลาคุณ  และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ  ดังนี้ 

๑. นายล าพูน  จันทอง   สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  ๑   
2. จ.ส.อ.ถนัด   ราค า   สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  2 
3. นายสุพัฒน์  ค ามะลี   สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  3 
4. นายเสริม  ค าบุยา   สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  4 
5. นายคูณทวี  กุลสิม   สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  5 
6. นายเกรียงไกร พิลาคุณ  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  6 
7. นายชู  การ ิ    สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  7 
8. นายประชา  ตาสี   สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  8 
9. นางศิริญา   ทิราช   สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  9 
10. นายไกรศักดิ์  จ าเริญทรัพย์  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  10 
ประกาศลงวันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 

   เลขานุการ (ชั่วคราว)  เชิญนายอ าเภอท่าลี่  กล่าวเปิดประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  ๑  เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 

นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล  - กล่าวแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  และ 
    (นายอ าเภอท่าลี่)    สมาชิกฯ  ที่ได้ผ่านการเลือกตั้ง  ขอให้ทุกท่านตั้งใจท างานในหน้าที่   เพราะงาน

ของท้องถิ่นเป็นผลงานที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  
ในเขตรับผิดชอบของอ าเภอท่าลี่ต าบลหนองผือ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  [แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.  
๒๕62] มาตรา ๕๓  วรรคสอง และมาตรา ๕๔ นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่ประกาศผลการเลือกตั้งฯ จึงได้ก าหนดให้ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ครั้งแรก ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  และ ประโยชน์ของประชาชน  สมาชิกสภาท า
หน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติในสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นองค์กรที่ใกล้ชิด
ประชาชน  ใกล้ปัญหา  ให้ถือประชาชน  คือ  หัวใจส าคัญในการบริหารราชการ
ของท้องถิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตามอ านาจหน้าที่  และ  
ระเบียบกฎหมายนายอ าเภอคือตัวแทนส่วนกลางเป็นราชการส่วนภูมิภาค คอย 
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ก ากับดูแลการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติฯ 
มาตรา ๙๐ – ๙๒  ฝากให้ทุกท่านเน้นการท างานจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทอ านาจหน้าที่ของอบต.หน้าที่ของแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายแต่ละท่าน
(ผู้บริหาร/ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ/เลขานุการสภาฯ/สมาชิกสภาฯ) ท า
อะไรให้มีความรู้จริง การท างานต้องช่วยกัน,ร่วมมือกัน,สามัคคี,เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
กัน,ให้เกียรติกัน,เอาใจใส่ต่อทีมงานและอย่าลืม “เอาใจใส่ต่อประชาชน”ด้วย  
และที่ส าคัญการท างานต้องบูรณาการกัน จะด าเนินการอะไรให้ดูภาพรวมของ
อ าเภอท่าลี่ด้วย  นายอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอท่าลี่ ปลัดอาวุโส และส่วนราชการ
อ่ืนๆก็พร้อมสนับสนุนเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผือ ให้มากที่สุด ฝากนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
นายชัยธวัช เนียมศิริ นายชยัธวชั เนียมศิริ 
๑. เรื่องการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ปีนี้ปีมหามงคล ครบ 70พรรษา   

นายหลวงของพวกเรา 
๒. เรื่องการท างานตามนโยบายของรัฐ เรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน 
๓. เรื่องสถานการณ์ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มาตรการ 
ต่างๆ DHMTTA 
4. การก ากับดูแลตามอ านาจนายอ าเภอ ฝากทุกท่านมีต าแหน่ง มีอ านาจหน้าที่  
ต้องมีความรับผิดชอบ นายก็จะคอยก ากับดูแลทั้งรายบุคคล ทั้งการเฝ้าระวังการ
ทุจริต เรื่องปัญหาข้อร้องเรียนจะได้ไม่มีบัดนี้สมควรแก่เวลาแล้ว ขอเปิดการประชุม
สภา ฯ  ครั้งแรกต่อไป 

 นางนัจรีพร ละครพล - ได้ซักซ้อมการด าเนินการเลือกประธานสภา รองประธานสภา และ  
  (ท้องถิน่อ าเภอท่าลี่)  เลขานุการสภา  แจ้งเรื่อง  การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ  เรื่อง การปฏิบัติงาน

ให้ศึกษาระเบียบกฎหมายของ  อบต.ที่มีการแจกคู่มือ  ระเบียบกฎหมายขอให้ท่าน
ศึกษาท าความเข้าใจด้วย   

นางสาวสุดาพร ทอพิมาย  - ขอให้ท่านสมาชิกฯ  แสดงความขอบคุณท่านนายอ าเภอท่าลี่  และได้เชิญ 
(เลขานุการฯ ( ชั่วคราว )) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้มีอายุมากที่สุด  คือ นายคูณทวี กุลสิม    

เป็นประธานสภาชั่วคราว 
ระเบียบวำระท่ี  ๒  เรื่องกำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ประธำน ( ชั่วครำว )   น าสมาชิกสภา ฯ กล่าวค าปฏิญาณตนดังนี้ 

“ ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่า  จะปฏิบัติหน้าที่  ตามความเห็นของข้าพเจ้า  ด้วย 
ความบริสุทธิ์ใจ  เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนี้  ทั้งจะรักษาไว้  และ  ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ ” 

ประธำน ( ชั่วครำว ) ด าเนินการประชุมเพ่ือเลือกประธานสภาฯ  โดยให้เสนอชื่อ  และผู้รับรองสองท่าน
ให้เลขานุการ ( ชั่วคราว )  ชี้แจงให้สภาทราบ 
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เลขำนุกำรฯ ( ชั่วครำว ) ชี้แจงข้ันตอนและวิธีกำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังนี้ 
1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ด าเนินการเลือก 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว รายงานผลการเลือก 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อนายอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
เพ่ือให้นายอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจลงนามแต่งตั้งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล(เสนอในที่ประชุมสภาฯ)เม่ือนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 
3) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ่านค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลให้ที่ประชุมทราบ และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นท า
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

 กฎหมำย/ระเบียบ   
 1)พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
 -มำตรำ 48 ก ำหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรอง 
 ประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งเลือกมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้

นายอ าเภอแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
มติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 2)ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554                                       
-ข้อ 8 ก ำหนดว่ำ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน 
มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น   การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง ไม่น้อยกว่าสอง
คน    โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่
จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธี
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธาน
ที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
เลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
นั้น โดยใช้วิธีการเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก 
ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
 -วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39  มาใช้บังคับโดย
อนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้
ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะจับสลากก่อนหลัง แล้วให้จับบัตรสลาก ชนิด 
สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน 
โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น
เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

/ข้อ 9 ก าหนด... 
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ข้อ 9 ก ำหนดว่ำ ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภา 
ท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี 
ด าเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้
ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้ง
ต่อไป 
-ข้อ 10 ก ำหนดว่ำประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
-ข้อ 14 ก ำหนดว่ำ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๔)  ข้อ  ๘ การเลือกประธานสภาฯ ข้อ  ๑๒ การเลือกรองประธานสภาฯ  ข้อ  
๑๓ การเลือกเลขานุการสภา ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ
และเลขานุการสภาฯ  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ
หนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  การก าหนดวิธีการเลือกประธานสภาฯ ให้สมาชิก
ฯ แต่ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกสภาคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาฯ โดยต้องมีสมาชิกฯ รับรองสองคนชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และให้
สมาชิกฯ ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีการเขียนชื่อตัว  และชื่อสกุลของผู้
ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภา ( ชั่วคาว ) ประกาศ
คะแนนต่อที่ประชุม  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการเลือกถ้าได้คะแนนสูงสุด
เท่ ากันหลายคน ให้ เลือกใหม่ เฉพาะคนที่ ได้คะแนนเท่ากัน  โดยใช้วิธี เดิม            
ถ้าคะแนนสูงสุดกันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลาก  ในการเลือกประธานฯ  ถ้ามีการเสนอผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการเลือก 

ประธำน ( ชั่วครำว )  ให้สมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเลือกตามระเบียบ 
นำยประชำ  ตำสี  เสนอนายล าพูน  จันทอง  โดยมีผู้รับรอง  ๒  ท่านคือ  นายเกรียงไกร พิลาคุณ   

และจ.ส.อ.ถนัด   ราค า 
ประธำน ( ชั่วครำว )  สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอใครอีกหรือไม่ 

    ปรากฏว่าไม่มี 
ประธำน  ( ชั่วครำว ) รายงานผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ต่อนายอ าเภอ 

ท่าลี่  
นำยอ ำเภอท่ำลี่ อ่านค าสั่งอ าเภอท่าลี่ ที๔่/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งประธานสภาอบต.หนองผือ 
ประธำน  ( ชั่วครำว) บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยถึง 12.10 น.แล้วผมขอสั่งพักการประชุมเพ่ือรับประทาน 

อาหาร และนัดประชุมอีกเวลา 13.00 น. 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

ประธำน  ( ชั่วครำว )             ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ท าหน้าที่ประธานในที่ 
ประชุม 

ประธำนฯ  รับหนังสือแต่งตั้งจากนายอ าเภอท่าลี่  ขอบคุณสมาชิกฯ  ที่ให้ความไว้วางใจเลือก 
เป็นประธาน และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

/ระเบียบวาะ... 



-5- 

ระเบียบวำระท่ี  ๓  เรื่องกำรเลือกรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    3.1 เลือกรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองผือ 
ประธำนฯ   ด าเนินการประชุมเพ่ือเลือกรองประธานซึ่งด าเนินการเหมือนการเลือกประธานสภา 

โดยให้มีการเสนอชื่อ  และผู้รับรองสองท่าน 
นำยเสริม  ค ำบุยำ  เสนอนายนายประชา  ตาสี  โดยมีผู้รับรอง  ๒  ท่าน  คือ  นายคูณทวี  กุลสิม  และ   

นายชู  การิ 
ประธำนฯ   สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอใครอีกหรือไม่ 

    ปรากฏว่าไม่มี 
ประธำนฯ   รายงานผลการเลือกรองประธานสภาคือ  นายประชา  ตาสี   

3.2 เลือกเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองผือ 
ประธำนฯ ด าเนินการประชุมเพ่ือเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งให้น า

วิธีการเลือกรองประธานฯ  มาบังคับใช้โดยอนุโลมให้มีการเสนอชื่อ  และ  ผู้รับรอง
สองท่าน 

นำงศิริญำ ทิรำช เสนอนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  โดยมีผู้รับรอง ๒  
ท่าน  คือนายประชา  ตาสี และ นายเสริม  ค าบุยา 

ประธำนฯ   สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอใครอีกหรือไม่ 
    ปรากฏว่าไม่มี 

ประธำนฯ รายงานผลการเลือกเลขานุการสภาฯ  คือ  นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลฯ    และ  ให้ท าหน้าที่ต่อไป                                                                                             

ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่อง  กำรก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองผือ 
๑  ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี  พ.ศ.  ๒565และวันเริ่มประชุมสำมัญ 
สมัยแรกของปี 25๖6 

ประธำนฯ -เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ รวมทั้ง 
กฎหมายและระเบียบฯในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

เลขำนุกำรสภำฯ -ชี้แจงขั้นตอนและ วิธีกำร ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี และวันเริ่มสมัย
ประชุมสำมัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ 
1) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า การประชุมสมัยสามัญ2565จะมี 
กี่สมัย(อย่างน้อย 2 สมัย แต่ไม่เกิน4สมัย แล้วแต่สภาฯจะก าหนด  โดยการก าหนด
สมัยประชุมให้ถือตามปีปฏิทิน กรณีท่ีในปี (พ.ศ.)นั้นเคยมีการประชุมสามัญประจ าปี
แล้วกี่ครั้ง ให้น ามารวมกับการก าหนดสมัยประชุมที่จะก าหนดใหม่ด้วย ทั้งนี้เมื่อรวม
แล้วต้องไม่เกินสี่สมัย) 
2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า การประชุมสามัญประจ าปีแต่ละ 
สมัยนั้นจะเริ่มเม่ือใด และก าหนดกี่วัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน และ                                     

 3) ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม สามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป และ 
มีก าหนดกี่วัน (ไม่เกิน 15 วันเช่นกัน)    

 
/กฎหมาย... 
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 กฎหมำย/ระเบียบ 
 1)พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
 มำตรำ 53 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ 

หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่ เกินสี่สมัย วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และวรรคสี่
ก าหนดว่าสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

 2)ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่นพ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

 -ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือก 
รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

  (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน 

 วรรคสองก ำหนดว่ำ การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 -ข้อ 21 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น 
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีแรกของปีถัดไป 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
โดยให้น าความในข้อ 11มาใช้บังคับโดยอนุโลมเมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  25๖5 ได้ อีกไม่ เกินหนึ่ งสมัย 
เนื่องจากในปี พ.ศ.25๖๔ เคยมีการประชุมสมัยสามัญประจ าปีไปแล้ว 3 สมัย และ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุดที่แล้ว ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปี 25๖6ไว้เดิม คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป  มี
ก าหนด 15 วัน ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 25๖5 และ
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 25๖6เป็นไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเร็วขึ้น เพื่อที่จะเข้าท าหน้าที่ต่อไป 

ประธำนฯ -จึงเสนอปรึกษาในที่ประชุมว่าจะก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 25๖5 กี่สมัย 
พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญดังกล่าวไว้ด้วย  และให้ 
 

/ก าหนดวัน... 
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ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรกของปี 25๖6 และมีก าหนดกี่วัน   ควร
รีบเพ่ือให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบาย เพ่ือเขา้รับหน้าที่ ซึ่งสมัย
หนึ่งๆ ได้ให้มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 

นำยประชำ (รองประธำนฯ) เสนอให้มีการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. ๒๕65 จ านวน 4 สมัย 
ประธำนฯ   มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

-ปรากฏว่าไม่มี- 
     และได้น าปรึกษาการก าหนอสมัยประชุม ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบดังนี้                                       
มติที่ประชุม  รับรองอย่างเป็นเอกฉันท์  

๑. สมัยที่ ๑/๒๕65 ก าหนดวันที่ 10 มกราคม – วันที่  24 มกราคม พ.ศ.๒๕65 
๒. สมัยที่ 2/๒๕65 ก าหนดวันที่  5 เมษายน – วันที่  19 เมษายน  พ.ศ. ๒๕65 
๓. สมัยที่ 3/๒๕65 ก าหนดวันที่ 11 สิงหาคม – วันที่  25 สงิหาคม  พ.ศ.๒๕65 
๔. สมัยที่ 4/๒๕65 ก าหนดวันที่  5 ตุลาคม – วันที่  19  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕65 

ก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญ  สมัยแรกของปีถัดไป 
ประธำนฯ   น าปรึกษาท่ีประชุมก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของปีถัดไป 
ปลัด อบต. แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 

๒๕๔๗ ข้อ  ๑๑ ( ๓ )  ก าหนดว่าให้ประธานสภาฯ  น าปรึกษาในที่ประชุม  เพ่ือให้
สภาก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นเริ่มแต่
เมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไป  และมีก าหนดกี่วัน 

นำยเสริม  ค ำบุยำ  เสนอให้มีการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยสามัญสมัยที่  ๑/2566  ก าหนดวันที่  ๕ – ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕6๖ วันแรก
คือวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕66 

ประธำนฯ นอกจากประชุมสมัยสามัญ โดยปกติอาจมีการนัดและเชิญประชุมประจ าเดือนบ้าง
ตามภารกิจงาน และความจ าเป็นเร่งด่วนมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ 
ปรากฏว่าไม่มี 

มติที่ประชุม   รับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวำระท่ี  ๗  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธำนฯ   เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  พบปะกับสมาชิกฯ 
นำยก อบต. กล่าวทักที่ประชุม  และ  แสดงความยินดีกับสมาชิก ฯ ทุกท่านที่ได้รับการเลือกตั้ง  

และ  ยินดีที่จะได้ร่วมปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป  และ แจ้งการแถลงนโยบายจะ
ด าเนินการในวันที่  10  มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่จะถึงนี ้ผมได้มอบแบ่ง
ภารกิจงานให้ทีมงาน ดังนี้ 1. ส านักปลัดฯ มอบรองอิสรภาพ แก้วชูฟอง ดูแลก ากับ
งาน  2. กองคลัง ผมเป็นผู้ดูแลก ากับงานเอง 3. กองช่าง มอบรองด่วน เข็มพร    
เป็นผู้ดูแลก ากับงาน ส่วนท่านเลขานายกฯช่วยงานผมเรื่องเอกสารงานอ่ืนๆ ต่างๆ
ทุกเรื่อง ส่วนเรื่องงบพัฒนาผมว่าจะจัดสรรประมาณ 350,000 บาท ที่เหลือจะ
น าไปวางไว้ที่งบกลางเพ่ือความสะดวกละรวดเร็วต่อการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน 

/รองด่วนฯ  
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รองด่วนฯ ฝากทุกท่านช่วยกันพิจารณาตามท่ีท่านนายกน าเรียนเสนอ อย่างไรก็น างบมา 
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต าบลหนองผือของเราเอง 

รองอิสรภำพ ถ้าน ามาไว้ที่งบกลางก็สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความ 
เดือดร้อนของประชาชนเหมือนท่านรองด่วนกล่าว 

นำงจำรุวรรณ(เลขำนุกำรนำยกฯ) ยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เรียนรู้งานไปด้วยกัน 
ประธำนฯ เรื่องท่ีท่านนายกฯเสนอก็น่าคิด ฝากถ้าตัดไปไว้งบกลางต้องเป็นธรรมส าหรับทุกๆๆ

หมู่บ้านด้วย เช่นตัดไป50,000 บาท ทุกหมู่บ้านก็ต้องได้ 50,000 บาท ส่วนเรื่อง
การจัดสรรงบไว้ที่งบกลางจะรับไว้เพื่อพิจารณาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง 

ปลัดอบต. แสดงความยินดีกับผู้บริหาร  และสมาชิกฯ ทุกท่านที่ได้รับการเลือกตั้ง  ยินดี 
ให้บริการกับทุกท่าน  และ ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเลือกเป็นเลขานุการ            
ทั้งนี้จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถต่อไป  แจ้งเรื่องอัตราค่าตอบแทนฯ ตาม
รายได้องค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในเกณฑ์ ๑๐-๒๕ ล้านบาท โดยค่าตอบแทน 
นายกฯ รวมทั้งสิ้น  23,900 บาท  รองนายฯ รวมทั้งสิ้น  12 ,980 บาท    
ป ระธ าน ส ภ าฯ  ๑ ๑ ,๒ ๒ ๐   บ าท  รอ งป ระธ าน ส ภ าฯ   ๙ ,๑ ๘ ๐  บ าท                         
/สมาชิกฯ...สมาชิกฯ/เลขานุการนายกฯ/เลขานุการสภาฯ  ๗,๒๐๐  บาท  

ประธำนฯ   มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ 
ปรากฏว่าไม่มี  ปิดประชุม  เวลา  ๑5.0๐ น. 

. 
 
 

( ลงชื่อ )  สุดาพร  ทอพิมาย  ผู้บันทึกการประชุม 
   ( นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
 
 
 

( ลงชื่อ )  ล าพูน  จันทอง  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
     ( นายล าพูน  จันทอง ) 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


