
 
 

 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น (ครั้งแรก)  

วันที่  28 เดือน ธันวาคม 2564  เวลา 11.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 

  
เข้าประชุม      11 คน 
ลาประชุม        - คน 
ขาดประชุม    - คน 
เข้าร่วมประชุม   1 คน  
 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

 

นายปรีชา  
ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎากร 
นางบังออน 
นายประยูร 
นายจอม 
นายอฐักร  
นางเสงี่ยม 
นายประพาย 
นางสุคน 
นายส าเร็จ 
 นางธิติรัตน์ 

สมชัย 
ชื่นบาน 
จันทร์แสนตอ 
ดีมา 
พลบุญ 
เพียงตา 
ฝั้นฉิม 
วันทา 
สอนบุญมา 
รอดฉ่ า 
เศวตมาลานนท์ 

นายอ าเภอน  าปาด 
ท้องถิ่นอ าเภอน  าปาด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
เลขานุการสภา อบต. 

ปรีชา  สมชัย 
กฤษฎากร  ชื่นบาน 
บังออน  จันทร์แสนตอ 
ประยูร  ดีมา 
จอม  พลบุญ 
อัฐกร  เพียงตา 
เสงี่ยม  ฝั้นฉิม 
ประพาย  วันทา 
สุคน  สอนบุญมา 
ส าเร็จ รอดฉ่ า 
ธิติรัตน์ เศวตมาลานนท์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

     

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายพงศกร 

 
วงษ์ลา 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 
 

พงศกร  วงษ์ลา 
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ก่อนระเบียบวาระการประชุม  

(นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 

- เชิญนายอ าเภอน  าปาด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

(ว่าที่ร้อยตรี กฤษฎากร ชื่นบาน) 
ท้องถิ่นอ าเภอน  าปาด 

- อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น (ครั งแรก) 
และเชิญนายอ าเภอน  าปาด กล่าวเปิดการประชุมฯ 

ประกาศอ าเภอน้ าปาด 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น ครั้งแรก 

         ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั ง ได้ประกาศผลการเลือกตั งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ครบตาม
จ าน วนที่ กฎห มายก าหนด  ซึ่ งต ามนั ยมาตรา 5 3  วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ครั งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั งสมาชิกสภา      
องค์การบริหารส่วนต าบล 
         ดังนั น อาศัยอ านาจตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  นายอ าเภอน  าปาด จึงประกาศ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น (ครั งแรก) ในวันอังคารที ่ 
28 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยมุ่น 

(นายปรีชา สมชัย) 
นายอ าเภอน  าปาด 

- กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น (ครั งแรก) และมอบ
นโยบายให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่นทุกท่าน และมอบ
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
- ด าเนินการตามขั นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ค ากล่าวเปิด 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น (ครั้งแรก) 

โดย  นายปรีชา สมชัย นายอ าเภอน  าปาด 
วันอังคารที ่28 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 
--------------------------------- 

             ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั ง ได้ก าหนดให้มีการเลือกตั งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2564 และบัดนี  คณะกรรมการการเลือกตั ง ประกาศผลการ
เลือกตั งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2564 ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดแล้ว นั น 
 

/อาศัย... 
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              อาศัยอ านาจตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่  7) พ.ศ.2562 นายอ าเภอน  าปาด จึงประกาศเรียกประชุมสภา   
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น (ครั งแรก) 
              ในวันนี  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น ทุกคน
ได้มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี  เพ่ือประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
ห้วยมุ่น (ครั งแรก) อันเป็นการเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 
              กระผม นายปรีชา สมชัย นายอ าเภอน  าปาด จึงขอเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น (ครั งแรก) ณ บัดนี    

(นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 

เลขานุการสภาชั่วคราว 

- ดิฉันนางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น
ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว ขอเรียนเชิญ นายประยูร  ดีมา สมาชิก
สภาที่มีอาวุโสสูงสุด (อายุสูงสุด) ท าหน้าที่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลชั่วคราว 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว) 

- เรียนนายอ าเภอน  าปาด ท้องถิ่นอ าเภอน  าปาด และสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุม
สภาทุกท่าน กระผมนายประยูร ดีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยมุ่น หมู่ที่ 2 ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาชั่วคราว 

ระเบียบวาระท่ี 1 
นายประยูร  ดีมา 

(ประธานสภาฯ ชั่วคราว) 

เรื่องการเลือกและแต่งตั้งประธานสภา 
- กระผมขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่นทุกท่านได้ยืนขึ น
พร้อมกล่าวค าปฎิญาณตามกระผม “ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว (ชื่อผู้     
ปฎิญาณ) จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ทั้งจะซ่ือสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”  
- ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล และในการเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรายใดแล้ว 
จะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคนด้วย ถ้าหากมีการเสนอชื่อเพียงรายชื่อ
เดียว ให้ถือว่าบุคคลนั นได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ได้ชี แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 เกี่ยวกับวิธีการเลือกประธานสภา  

(นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 

เลขานุการสภาชั่วคราว 
 

- ตามพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
- มาตรา 48 ก าหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรอง
ประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งเลือกมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้
นายอ าเภอแต่งตั งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

/ข้อ 8 ก าหนด... 
 
 
 



4 
ข้อ 8 ก าหนดว่าวิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง        
ไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั ง
เดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจาก
ชื่อเหล่านั น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ 
เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้
เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั น โดยใช้วิธีการเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากัน 

       วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39 มาใช้
บังคับโดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสอง
คนช่วยตรวจนับคะแนน 

       วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลง
กันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะจับสลากก่อนหลัง แล้วให้จับ
บัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ท้องถิ่น”เพียงบัตรเดียว นอกนั นเขียนข้อความว่า “ไม่ ได้รับ เลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น” 
- ข้อ 9 ก าหนดว่าในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภา
ท้องถิ่นครั งแรกตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี 
ด าเนินการแต่งตั งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จและให้
ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นครั งต่อไป 
- ข้อ 10 ก าหนดว่าประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากต าแหน่ งเมื่อ (3) 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
- ข้อ 14 ก าหนดว่าในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั นได้รับเลือก 
- ข้อ 39 ก าหนดว่าการเสนอญัตติด้วยวาจานั น ให้น าความในข้อ 63 วรรค
หนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลมการรับรองญัตติเช่นว่านี  ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ น
พ้นศรีษะ 

- ข้อ 63 วรรคหนึ่งก าหนดว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค า
ใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ นพ้นศรีษะเมื่อประธานสภาท้องถิ่น
อนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือท่ีซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้อง
กล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 

/-เมื่อทุกคน... 
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นายประยูร  ดีมา 

(ประธานสภาฯ ชั่วคราว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอัฐกร  เพียงตา 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4) 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว) 

นายประพาย  วันทา 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6) 

 

นางสุคน  สอนบุญมา 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7) 

 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว) 

 

- เมื่อทุกคนรับทราบวิธีการเลือกแล้ว ให้เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อบุคคลที่
เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น ผู้เสนอชื่อผู้ถูก
เสนอชื่อ และผู้รับรองให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน 
- เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอชื่ออีกแล้ว (ให้ถามในที่ประชุม) ให้ยุติการเสนอชื่อและ
ด าเนินการต่อไป 
- กรณีมีการเสนอชื่อเพียงรายเดียวให้ถือว่าผู้นั นได้รับเลือกตามระเบียบฯ      
ข้อ ๑๔ 
- ล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็น ผู้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น มีสมาชิกสภาท่านใด 
จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น เป็นประธานสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น ขอให้ยกมือขึ น 
- กระผมนายอัฐกร  เพียงตา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ขอเสนอชื่อนายประยูร     
ดีมา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 
- ขอผู้รับรองจ านวน 2 คน 
 
 

ผู้รับรองคนที่ 1  นายประพาย  วันทา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  
 

 
ผู้รับรองคนที่ 2  นางสุคน  สอนบุญมา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7  
 

 
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มีความเหมาะสมผู้ด ารง
ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น อีกหรือไม ่ 
- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ เป็นอันว่า นายประยูร  ดีมา ได้รับเลือกเป็น  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  ตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
- พักการประชุม ๕ - ๑๐  นาที  เพ่ือ เสนอรายชื่ อผู้ ได้ รับ เลือกให้ เป็ น
ประธานสภาฯ ให้นายอ าเภอน  าปาดลงนามในค าสั่งแต่งตั งฯ  

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว) 

- เชิญสมาชิกสภาประชุมต่อ และขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราวได้อ่านค าสั่ง
แต่งตั งประธานสภา อบต. ห้วยมุ่น  

(นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 
     ในฐานะเลขานุการสภาชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค าสั่งอ าเภอน  าปาด ที่  514/2564 เรื่อง  แต่งตั งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น อ าเภอ  
น  าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ลงมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยมุ่น ครั งแรก เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ให้ นายประยูร  ดีมา 
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น นั น อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั ง นายประยูร  ดีมา 
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น ทั งนี  ตั งแต่วันที่ 28  
ธันวาคม 2564  เป็นต้นไป สั่ง  ณ วันที่  28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕64 
ลงชื่อ นายปรีชา  สมชัย นายอ าเภอน  าปาด 

/-ประธานสภา... 
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นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว) 

 
- ประธานสภาชั่วคราวหมดหน้าที่ ขอเชิญประธานสภาฯ ที่ได้รับการเลือกท า
หน้าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอบคุณครับ 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภา อบต.) 

- กระผมนายประยูร  ดีมา ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยมุ่น ทุกท่าน (ประธานสภา อบต.ห้วยมุ่น ) ที่ ให้ เกียรติเลือกผมเป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น กระผมจะตั งใจปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบกฎหมายให้ดีที่สุด 

ระเบียบวาระท่ี 2 
 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภา อบต.) 

เรื่องการเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภา 
๒.๑ การเลือกรองประธานสภา อบต.        
- เชิญเลขานุการสภาชั่วคราวได้ชี แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ.2554 เกี่ยวกับวิธีการเลือกรองประธานสภา อบต.  

(นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 
     ในฐานะเลขานุการสภาชั่วคราว 

1) ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการเลือกรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน จากสมาชิกสภา อบต. 
2) วิธีการเลือกรองประธานสภา อบต. ใช้วิธีการเช่นเดียวกับการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามข้อ 8 โดยอนุโลม 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๑๒ และข้อ 14 
 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภา อบต.) 

- เมื่อทุกคนรับทราบวิธีการเลือกแล้ว ให้เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อบุคคลที่
เห็นสมควรเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น ผู้เสนอชื่อ   
ผู้ถูกเสนอชื่อ และผู้รับรอง ให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน เชิญเสนอชื่อครับ 

นายประพาย  วันทา  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6) 

- นายประพาย  วันทา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ขอเสนอชื่อ นายอัฐกร  เพียงตา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เป็นรองประธานสภาฯ  

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภา อบต.) 

- ขอผู้รับรอง 2 คน 

นางบังออน จันทร์แสนตอ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1) 

ผู้รับรองคนที่ 1 นางบังออน จันทร์แสนตอ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  

นางสุคน  สอนบุญมา 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7) 

ผู้รับรองคนที่ 2 นางสุคน  สอนบุญมา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7  

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภา อบต.) 

- มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. ผู้มีความเหมาะสม
ด ารงต าแหน่ง รองประธานสภา อบต.ห้วยมุ่น อีกหรือไม ่
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอันว่า นายอัฐกร  เพียงตา สมาชิกสภาฯ       
หมู่ที่  4 ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา อบต.ห้วยมุ่น ตามข้อ ๑๔ แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

นายอัฐกร  เพียงตา  
(รองประธานสภา อบต.) 

- กระผม นายอัฐกร  เพียงตา ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ห้วยมุ่น ทุกท่าน      
ที่ให้เกียรติเลือกผมเป็นรองประธานสภา อบต. กระผมจะตั งใจปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบกฎหมายให้ดีที่สุด 

/๒.๒การเลือก... 
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นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภา อบต.) 

๒.๒ การเลือกเลขานุการสภา 
- ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ชี แจง ขั นตอนและ
วิธีการ รวมทั งข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเลือกเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 

ในฐานะเลขานุการสภาชั่วคราว 

1) ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการเลือกเลขานุการสภาฯ  
จ านวน 1 คน จากสมาชิกสภา อบต. หรือ ปลัด อบต. 
2) วิธีการเลือกเลขานุการสภา อบต. ใช้วิธีการเช่นเดียวกับการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามข้อ 8 โดยอนุโลม 

- ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

มาตรา 57 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการ
ประชุมและงานอ่ืนใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
ทั งนี ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบ
อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
         ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
         ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั นได้รับเลือก 
         ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ ดังนี   
              (1) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่น ตามค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
              (2) ชี แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
               (3) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดท าระเบียบวาระการประชุม
สภาท้องถิ่น 
               (๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
               (๕) จัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
               (๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารของสภาท้องถิ่นแต่จะ
เปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น  
               (๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนน
เสียง 
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               (๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในสภาท้องถิ่น 
               (๙) ท าหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี  หรือกระท ากิจการ
อ่ืนตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย 

 
นายประยูร  ดีมา 

(ประธานสภา อบต.) 
- ให้ที่ประชุมเสนอชื่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภา อบต. ที่
เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยการเสนอจะต้อง
มีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน และหากมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่า
บุคคลนั นได้รับเลือก 
- ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา อบต. ขอให้
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรที่จะเป็นผู้ด ารง ต าแหน่งเลขานุการ
สภา อบต. เชิญครับ 

  
นายส าเร็จ  รอดฉ่ า 

(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8) 
กระผมนายส าเร็จ  รอดฉ่ า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ขอเสนอชื่อ นางธิติรัตน์  
เศวตมาลานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น เป็น เลขานุการสภาฯ  

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภา อบต.) 

- ขอผู้รับรอง 2 คน 

นางบังออน  จันทร์แสนตอ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1) 

ผู้รับรองคนที่ 1 นางบังออน  จันทร์แสนตอ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  

นายจอม  พลบุญ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3) 

ผู้รับรองคนท่ี 2 นายจอม  พลบุญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภา อบต.) 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มีความเหมาะสมเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯ  อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ 
เป็นอันว่า นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ ปลัด อบต.ห้วยมุ่น ได้รับเลือกเป็น
เลขานุการสภาฯ ตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภา อบต.) 

เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 และก าหนดวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก พ.ศ. ๒๕๖๕ 
- เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖5  และก าหนดวัน 
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ชี แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
- เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี แจงขั นตอนและ วิธีการ 
รวมทั งกฎหมายและระเบียบฯในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และ
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
 

/1) สภา... 
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(นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 
เลขานุการสภา อบต. 

1) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ 2565 จะ
มีกี่สมัย (อย่างน้อย 2 สมัยแต่ไม่เกิน 4 สมัยแล้วแต่สภา อบต.ฯ จะก าหนด
โดยการก าหนดสมัยประชุมให้ถือตามปีปฏิทินกรณีที่ในปี (พ.ศ.) นั นเคยมีการ
ประชุมสามัญประจ าปีแล้วกี่ครั ง ให้น ามารวมกับการก าหนดสมัยประชุมที่จะ
ก าหนดใหม่ด้วย ทั งนี เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่สมัย) 
2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า การประชุมสามัญประจ าปีแต่ละ
สมัยนั นจะเริ่มเม่ือใด และก าหนดกี่วัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน และ 
3) ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม สามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป 
และมีก าหนดกี่วัน (ไม่เกิน 15 วันเช่นกัน) 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
มาตรา 53 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย 
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
และวรรคสี่ก าหนดว่าสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่
ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี  
(3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
ว่าปีนั นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั นจะเริ่มเมื่อใด 
แต่ละสมัยในปีนั นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน 
วรรคสองก าหนดว่าการก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
ข้อ 21 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีแรก
ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
       เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่นพร้อมทั งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
       ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวัน
เริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

/-จึงเสนอ... 
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นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภา อบต.) 

 
- จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖5 และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก พ.ศ.๒๕๖๕ มี
ก าหนดกี่วัน และจะเริ่มเมื่อใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ าปี พ.ศ.2565   

 
(นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 
เลขานุการสภา อบต. 

 
 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภา อบต.) 

 

ที่ประชุมฯ 
 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภา อบต.) 

 

มตทิี่ประชุมฯ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 
นายประยูร  ดีมา 

(ประธานสภา อบต.) 
 
 
 

(นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 

เลขานุการสภา อบต. 
 

- ดิฉันนางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น     
ขอเสนอ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖5 จ านวน ๔ สมัย และ
เริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ตั งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖5 โดยมีก าหนดเวลาไม่เกิน 15 วัน 
 

- มีสมาชิกสภา อบต.ฯ ท่านใด จะเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี
พ.ศ.2565 เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม ่
   

- ไม่มี 
 

- ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมรับรองการก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี พ.ศ.๒๕65 ด้วยครับ 
 

- มติที่ประชุมสภาฯ รับรองการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕65  
- รับรอง          7     เสียง 
- ไม่รับรอง        -     เสียง 
- งดออกเสียง    1     เสียง  ได้แก่ นายประยูร ดีมา ประธานสภา อบต. 
 
เรื่องการเลือกคณะกรรมสามัญ 
๕.๑ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
- เชิญเลขานุการสภา อบต. ได้ชี แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 เกี่ยวกับวิธีการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
 
ชี้แจงสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) สภา อบต. มีอ านาจแต่งตั งสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต.ฯ จ านวน 3 - 7 คน (ตามข้อ 103 และข้อ 
105) ได้แก่ 
1.1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1.2) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาเห็นสมควร 
2) วิธีเลือกให้สมาชิกสภาฯเป็นผู้เสนอ และมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคนส่วน
กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่มีผู้รับรอง (ตามข้อ 107) 
 

/กฎหมาย... 
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กฎหมาย/ระเบียบ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
- ข้อ 103 วรรคหนึ่งก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
- ข้อ 104 วรรคหนึ่งก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท า
กิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันเป็นกิจการของสภาท้องถิ่น                 
แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
- ข้อ 105 วรรคหนึ่งก าหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับ 103 ข้อ 104 สภาท้องถิ่น
มีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น ดังนี  
(1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควรถ้ามีความจ าเป็น  
คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาราย ละเอียดใน
กิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
- ข้อ 107 ก าหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับข้อ  103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วน
กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
- การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภา อบต.) 

- จึงขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม จ านวนกี่คน (อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน) 

นายจอม  พลบุญ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3) 

- กระผมนายจอม  พลบุญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ขอเสนอชื่อนายส าเร็จ  
รอดฉ่ า สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมการสภาสามัญ คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม (ล าดับที่ 1) 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภา อบต.) 

ขอผู้รับรอง 2 คน 

นางเสงี่ยม  ฝั้นฉิม 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5) 

ผู้รับรองคนที่ 1 นางเสงี่ยม  ฝั้นฉิม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  

/ผู้รับรอง... 
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นางบังออน  จันทร์แสนตอ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1) 

 

นายประพาย  วันทา 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6) 

 

 
ผู้รับรองคนที่ 2 นางบังออน  จันทร์แสนตอ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
 
 

- กระผมนายประพาย วันทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ขอเสนอชื่อนายจอม  
พลบุญ  สมาชิ กสภ า อบต . หมู่ ที่  3  เป็ นคณ ะกรรมการสภ าสามัญ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (ล าดับที่ 2) 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภา อบต.) 

ขอผู้รับรอง 2 คน 

นางสุคน  สอนบุญมา 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7) 

ผู้รับรองคนที่ 1 นางสุคน  สนอบุญมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  

นายอัฐกร  เพียงตา 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4) 

 

ผู้รับรองคนที่ 2 นายอัฐกร  เพียงตา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  

นายส าเร็จ  รอดฉ่ า 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8) 

 

- กระผมนายส าเร็จ  รอดฉ่ า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ขอเสนอชื่อนางเสงี่ยม  
ฝั้ น ฉิ ม  สมาชิ กสภ า อบต . หมู่ ที่  5  เป็ น คณ ะกรรมการสภ าสามั ญ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (ล าดับที่ 3) 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภา อบต.) 

ขอผู้รับรอง 2 คน 

นางบังออน  จันทร์แสนตอ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1) 

ผู้รับรองคนที่ 1 นางบังออน  จันทร์แสนตอ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  

นายประพาย  วันทา 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6) 

 

ผู้รับรองคนที่ 2 นายประพาย  วันทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  

ระเบียบวาระท่ี 6 
 

เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภา อบต.) 

- มีสมาชิกท่านใดซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
- เมื่อไม่มี กระผมขอปิดประชุมการประชุมสภา (ครั งแรก) ณ บัดนี  

ปิดประชุม เวลา ๑3.30 นาฬิกา 

 
------------------------------------------------------------------- 

 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
ธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 

นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 
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คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่           เดือน     กุมภาพันธ์      พ.ศ. 2565 
 

                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 

ส าเร็จ  รอดฉ่ า 
(นายส าเร็จ  รอดฉ่ า) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

จอม  พลบุญ 
(นายจอม  พลบุญ) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เสงี่ยม  ฝั้นฉิม 
(นางเสงี่ยม  ฝั้นฉิม) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ประยรู  ดีมา 
(นายประยูร  ดีมา) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 



 
 



 
 

 


