
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ครั้งแรก 
ในวันที่  5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
---------------------- 

ผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1. นางสาวเบญจวรรณ  ตอพล สมาชิกสภา หมู่ที่ 1  

2. นางนิรัตน์  ชัยจำรัส สมาชิกสภา หมู่ที่ 2  

3. นางเกษมศรี  ต่อติด สมาชิกสภา หมู่ที่ 3  

4. นายไพบูลย์  แคนชัยภูมิ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4  

5. นายสุจิน  เหล่าจันอัน สมาชิกสภา หมู่ที่ 5  

6. นายสืบศักดิ์  คงแสง สมาชิกสภา หมู่ที่ 6  

7. นายอดิศักดิ์  คลังแก้ว สมาชิกสภา หมู่ที่ 7  

8. นางจิตรสมบูรณ์  หาญละคร สมาชิกสภา หมู่ที่ 8  

9. นางสาวพิชญา  นาไพวัน สมาชิกสภา หมู่ที่ 9  

    
 
ผู้ร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายสุชาติ   อยู่เจริญ นายอำเภอคอนสวรรค์  
2. นายธนารินทร์  สุภรัตนกูล นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

3. นายปฏิพัทธ์  โคตรภูเขียว 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางหวาย 

 

4. นางณัฎฐพัชร์  ศุภซื่อสงวน หัวหน้าสำนักปลัด  
5. นางสาวศุภ์พัชรีพร  จันทนิจ ผู้อำนวยการกองคลัง  
6. นายนิรัญ  ประสานศักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง  

7. นางเพ็ญจันทร์  วิเศษแสง 
ผู้อำนวยการกองาสวัสดิการและ
สังคม 

 

8. นางวรินดา  สิงห์ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  
9. นายนพดล  สิงห์ชัย เจ้าพนักงานธุรการ  

 
จำนวนผู้มาประชุม  18   คน 
เริ่มประชุมเวลา          14.00 น. 
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ข้อประชุม  
 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ให้เลขานุการสภาชั่วคราว (ปลัด อบต.)  เชิญนายอำเภอคอนสวรรค์ จุดธูป 
เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเลขานุการฯ อ่านประกาศอำเภอคอนสวรรค์ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวาย ครั้งแรก 
 นายอำเภอคอนสวรรค์ กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งให้โอวาทแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางหวาย 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 ช่วงที่ 1      - เรื่อง ประธาน (นายอำเภอคอนสวรรค์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
(นายอำเภอคอนสวรรค์)   ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลทุกท่านที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาในวันนี้ ตามท่ีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้ครบกำหนดการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 
ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายจัดให้มีการเลือกตั้ง เมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบให้
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2564 

   ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว นายอำเภอต้องกำหนดให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ครั้งแรก ภายใน สิบห้าวัน นับแต่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนตำบล เพ่ือให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือก
ประธานสภา และรองประธานสภา 

   ในวันนี ้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย   
ครั้งแรก ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางหวาย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ จึง
ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ครั้งแรก และขอให้การ
ประชุมในวันนี ้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่
ความสุข ความเจริญตลอดไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 ช่วงที่ 2      - ให้เลขานุการสภาชั่วคราว(ปลัด อบต.) ดำเนินการประชุม 
(นายอำเภอคอนสวรรค์)  - ขอเชิญเลขานุการสภาชั ่วคราว (ปลัด อบต.)  ดำเนินการในการเลือก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ต่อไป 
 
 
 
 

เลขานุการ...../ 
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เลขานุการสภาฯชั่วคราว     - เรียน สมาชิกสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖  
เมื่อนายอำเภอได้เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุ
มากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นชั่วคราวนั้น เป็นประธานสภาท้องถิ่น
ชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น ซึ่งได้ตรวจนับอายุของสมาชิกสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ แล้ว 
ผู้ที่มีอายุมากที่สุดในที่ประชุมแห่งนี้ คือ นายสุจิน  เหล่าจันอัน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 5 ขอเชิญขึ้นทำหน้าที่ประธานสภา
ชั่วคราวขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภา(ชั่วคราว)        - เรียน ท่านนายอำเภอคอนสวรรค์ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายท่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวาย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล   ยาง
หวาย และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม/ดิฉัน ขอขอบพระคุณท่าน
นายอำเภอ ที่มาเป็นเกียรติเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันนี้ กระผม ในฐานะประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลฯ ชั่วคราว ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ(ชั่วคราว)      -  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล       ยาง
หวายที่ปฏิบัติหน้าที่ทั ้งหมด จำนวน 9 ท่าน มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุม 
จำนวน 9 ท่าน ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย    ทุก
ท่านได้แนะนำตนเอง เริ่มจากแถวแรก 

                                   (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ แนะนำตนเอง) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒               - เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

ประธานสภาฯ ชั่วคราว เชิญเลขานุการฯ ชั ่วคราว ได้แจ้งรายละเอียด วิธีการเลือก การลงคะแนน        
และอำนาจหน้าที่ของประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 

เลขานุการฯชั่วคราว           เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย(ชั่วคราว) และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับวิธีการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย มีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 

         ข้อ ๑ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537  และ  ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล      มี
ประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
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                         ข้อ ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547    และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘ กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิก
สภาท้องถิ ่นแต่ละคนมีสิทธ ิเสนอชื ่อสมาชิกสภาท้องถิ ่น  คนหนึ ่งที ่ตน
เห็นสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 

                         ข้อ ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547    และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

                                   วิธีการเลือก 
                          (1) ให้สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

ประธานสภาเพียง 1 ชื่อ  
                          (2) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน 

แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
                          (๓) ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อ

เหล่านั้น 
                          (๔) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 

1 คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14) 

                                    วิธีการลงคะแนน 
                           ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จำนวน 1 ชื่อ และ

ให้สมาชิกสภา หย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 75 วรรคสาม โดยประธานสภาชั่วคราวเป็นผู้เรียกสมาชิก
สภาตามลำดับอักษร นำบัตรมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 

                                     วิธีการตรวจนับคะแนน 
                      ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วยนับคะแนน 

โดยที่ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                        (1) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว ประกาศคะแนน

ต่อที่ประชุมสภา     ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
                        (2) หากมีผู ้ที ่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่ (เฉพาะผู ้ที ่ได้รับ

คะแนนสูงสุดเท่ากัน) โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 
                        (3) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก (เฉพาะผู้ที ่ได้รับคะแนน

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

                               (3.1) ประธานสภาชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลาก
ก่อน 
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                                (3.2) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภาชั่วคราวจับสลากว่าใคร

จะจับสลากก่อน 
                                (3.3) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจำนวนเท่า

คนที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 1 
บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

                                   อำนาจหน้าที่ของประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๖ ได้กำหนดอำนาจ
หน้าที่ของประธานสภา ดังนี้ 

                   (๑) ดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด 
                   (๒) เป็นประธานของที ่ประชุมสภาท้องถิ ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าว

อภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
                   (๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
                   (๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
                   (๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 
                   (๖) อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ หรือตามที่กำหนดไว้

ในระเบียบนี้ 
   

                         การลงคะแนน เจ้าหน้าที่ได้เตรียมบัตรการลงคะแนน ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อ
สกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ   

 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว             ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายทุกท่าน 
เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางหวายพร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญท่านเสนอได้ ครับ  

สมาชิกสภาฯ               -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านปลัด ท่านสมาชิก  ผู้ทรงเกียรติและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันนางเกษมศรี   ต่อติด สมาชิกสภาฯ อบต.  หมู่
ท ี ่  3 ขอเสนอชื ่อ นายสุจ ิน  เหล่าจ ันอัน   สมาชิกสภา อบต. หมู ่ท ี ่  5                   
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายค่ะ 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
   1. นางนิรัตน์   ชัยจำรัส  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
             2. นายไพบูลย์   แคนชัยภูมิ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 
   ผู้รับรองถูกต้องครับ 
  

                      เพื่อนสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้เป็นประธานสภาฯ คือ นายสุจิน  เหล่าจัน
อัน  นั่นก็คือตัวกระผมนะครับ กระผมนายสุจิน  เหล่าจันอัน สมาชิกสภาฯ ยินดี
รับครับ 
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                          มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็น

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อีกหรือไม่ กระผม จะนับ ๑-๒-๓ 
นะคร ับ /น ับ ๑-๒-๓ ไม ่ม ีสมาช ิกสภาฯ เสนอนะคร ับ  ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 2547  
และที่แก้ไขเพิ ่มเติม ข้อ ๑๔ บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น                            
รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” นะครับ 
เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวายเพียงท่านเดียวนะครับ คือ นายสุจิน  เหล่าจันอัน 
และนั่นก็คือกระผมเอง  

 
(นายอำเภอแต่งตั้งประธานสภาฯ) 

 
ประธานสภาฯ                         กราบเรียนท่านนายอำเภอคอนสวรรค์ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบลยางหวาย ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ครับ ก่อนอื่น กระผมต้องขอกราบขอบพระคุณเพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางหวาย ที่ได้ไว้วางใจมอบหมายหน้าที่อันสำคัญให้กระผม ได้ทำ
หน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย กระผม ขอทำหน้าที่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายในการประชุม ในวาระที่ ๓ ต่อไป
นะครับ ต่อไปเป็นการประชุมในวาระท่ี ๓ ครับ เป็นการเลือกรองประธานสภาฯ   

  
ระเบียบวาระท่ี 3               - เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
 
ประธานสภาฯ คนใหม่          ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหาร     ส่วน

ตำบล เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม ข้อ ๑๒ วรรคหนึ ่ง บัญญัติว ่า วิธ ีเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ ่น ให้นำความในข้อ ๘มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง 
บัญญัติว่า กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้          สภา
ท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปทีละ
คนจนกว่าจะครบตามจำนวนที ่พึงมี ข้อ ๑๔ บัญญัติว ่า “ในการเล ือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามี
การเสนอชื่อ  ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก” 
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ประธานสภาฯ คนใหม่             วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายนะครับ 
จะดำเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื ่อสมาชิกสภาฯ ผู ้ที ่เห็นสมควรจะเป็นรอง
ประธานสภาฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญท่านสมาชิกสภา อบต. ครับ 

สมาชิกสภาฯ                         เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางหวาย ท่านปลัด ท่านสมาชิก  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ค่ะ 
ดิฉัน นางนิรัตน์  ชัยจำรัส สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 2 ขอเสนอนางเกษมศรี   
ต่อติด สมาชิกสภาฯ อบต.หมู ่ที ่ 3 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหาร      
ส่วนตำบลยางหวายค่ะ 

ประธานสภาฯ คนใหม่  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
   ๑. นางสาวเบญจวรรณ  ตอพล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
   ๒. นายไพบูลย์   แคนชัยภูมิ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 

   ผู้รับรองถูกตอ้งครับ 
   ขอถามท่านสมาชิกสภาฯนางเกษมศรี  ต่อติด ท่านยินดีหรือไม่ครับ 

สมาชิกสภาฯ                     เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
(ผู้ที่ได้รับการเสนอ)             ยางหวาย ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก  
                                     ท่านค่ะ ดิฉัน นางเกษมศรี  ต่อติด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     

ยางหวาย  ยินดีรับ 

ประธานสภาฯ คนใหม่             มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดี
กับ ท่านเกษมศรี  ต่อติด ให้ถือว่าท่านเกษมศรี  ต่อติด ได้รับเลือกให้เป็นรอง
ประธานสภาฯ ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔     - เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

                   เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “วิธีเลือก
เลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” วรรคสอง 
บัญญัติว่า “เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการ
สภาท้องถิ ่นช ั ่วคราวพ้นจากตำแหน่ง” ข้อ ๑๔ กำหนดว ่า “ในการเล ือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการ
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก” และ ข้อ 18 กำหนดว่า “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคน 
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                                     หนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น” วรรคสอง บัญญัติว่า “สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึง ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลเท่านั้น” 

ประธานสภาฯ คนใหม่              ต่อไปจะดำเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ  จะดำเนินการตามขั้นตอน
แบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อ
ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญ ท่าน สมาชิก
สภาฯ เสนอรายชื่อครับ 

สมาชิกสภาฯ                          เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางหวายท่านปลัด ท่านสมาชิก  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ 
กระผม นายไพบูลย์   แคนชัยภูมิ  สมาชิกสภาฯ อบต. หมู ่ที ่ 4 ขอเสนอ                                
นางนิรัตน์  ชัยจำรัส สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  เป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวาย ครับ 

ประธานสภาฯ คนใหม่  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
   ๑. นางสาวเบญจวรรณ  ตอพล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
   ๒. นางเกษมศรี   ต่อติด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 

   ผู้รับรองถูกต้องครับ 
 

   ขอถามท่านนิรัตน์  ชัยจำรัส สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ท่านยินดีหรือไม่ครับ 
 

สมาชิกสภาฯ (ผู้ที่ได้รับการเสนอ) เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางหวาย ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านค่ะ ดิฉัน นางนิรัตน์  ชัยจำรัส สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  ยินดีรับ 

ประธานสภาฯ คนใหม่               มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความ
ยินดีกับ ท่านท่านนิรัตน์  ชัยจำรัส สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ให้ถือว่าท่านท่าน
นิรัตน์  ชัยจำรัส สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาฯ ก็
ขอแสดงความยินดีกับท่านครับ และขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๕         - เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภาฯ คนใหม่              ต่อไปประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายขอนำเรื ่อง
ปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑ (3) ความว่า สำหรับองค์การบริหารส่วน
ตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน  
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                                     และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และ
มีกำหนดกี่วัน เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 

(กรณีเห็นด้วย) 

ประธานสภาฯ                        เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2565  เชิญ
ท่านเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบครับ 

เลขานุการสภาฯ                        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐ (๑) การประชุม
สามัญ และข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ ่นนำ
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้นำความในข้อ 
๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภาฯ                     เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ เชิญท่านพิชญา  นาไพวัน สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ 9 

สมาชิกสภาฯ                           เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางหวาย ท่านปลัด ท่านสมาชิก  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางสาวพิชญา  นาไพวัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 9 ขอเสนอให้มีสมัย
ประชุมสามัญ จำนวน   4 สมัย กำหนดวันเรียกประชุม สามัญ สมัยที ่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 
ถึง วันที่ 21 มกราคม 2565. 

ประธานสภาฯ                           ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
เสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที ่ประชุมมีมติกำหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนด 15  วัน เริ่มตั้งแต่
วันที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 21 มกราคม 2565 นะครับ 

                                      ต่อไป เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 2565 
เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญ ท่านพิชญา  นาไพวัน สมาชิกสภา อบต.    หมู่
ที่ 9 

สมาชิกสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ท่านปลัด 
ท่านสมาชิก ผู ้ทรงเกียรติและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาว 
ท่านพิชญา  นาไพวัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 9 ขอเสนอการกำหนดสมัย
ประชุม สามัญ สมัยที ่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยมีกำหนด 15 วัน                              
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2565 
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ประธานสภาฯ                           ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
เสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที ่ประชุมมีมติกำหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นะครับ 

                                    ต่อไป เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 2565 
เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญ ท่านพิชญา  นาไพวัน สมาชิกสภา อบต.    หมู่
ที่ 9 

สมาชิกสภาฯ                         เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางหวาย ท่านปลัด ท่านสมาชิก  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ครับ ดิฉันนางสาวพิชญา  นาไพวัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 9 ขอเสนอการ
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนด 15 
วัน เริ่มตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2565  

ประธานสภาฯ                         ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
เสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที ่ประชุมมีมติกำหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 2565    โดยมีกำหนด 15 วัน       เริ่ม
ตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นะครับ  

  
                                     ต่อไป เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. 2565                

เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญ ท่านพิชญา  นาไพวัน สมาชิกสภา อบต.    หมู่
ที่ 9 

สมาชิกสภาฯ                          เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางหวาย ท่านปลัด ท่านสมาชิก  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ครับ ดิฉันนางสาวพิชญา  นาไพวัน สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 9  ขอเสนอการ
กำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนด 15 วัน 
เริ่มตั้งแต่วันที ่1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 

ประธานสภาฯ                        ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุม
สามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นะครับ 

 
                                     ต่อไป เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566(ปี

ถัดไป) 
                                               เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ ท่านพิชญา  นาไพวัน สมาชิกสภา อบต.    

หมู่ที่ 9 
 






