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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ครั้งแรก 
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา  11.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
************************ 

 
ผู้มาประชุม 
1.นายวัฒนา ด่านชนะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 1 
2.นายสมนึก ทิพย์สุขุม     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 2 
3.นายสมชาย ปิตะคำ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 3 
4.นายสมชาย ลับแล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 4 
5.นางอำนวย ศิลชัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 5 
6.นายสวง เสือดี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 6 
7.นายสนั่น ทามี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 7 
8.นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 8 
9.นายอุ่น มุ่งดี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 9 
10.นางสมพร สาพา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 10 
11.นายปฐม โชคลาภ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 11 
12.นายอรุณ เห็มสนาน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 12 
13.นายเสมา มณฑาลพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 13 
14.นายอภิชาติ โพธิ์ชัยโถ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 14 
15.นางสาวทอฝัน นึกรัก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 15 
16.นางสาวลัดดา อำนวย    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 16 
17.นายปรีชา บุญเหลี่ยม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 
18.นายละมัย สินธน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 18 
19.นาย มงคล พันทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 19 
20.นางรจณา กรองทรัพย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 20 
21.นายเสนศักดิ์ การภูธร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 21 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายชนาธิป โคกมณี   นายอำเภอเมืองสระแก้ว 
2.นางอำภา บรรณสาร   ปลัดอำเภอ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) 
3.นายนิรุธ ชัยธงรัตน์   ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระแก้ว 
4.นายสุพงษ์ ช่างนับ   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
5.นายธาดา จำปาแขม   ผู้อำนวยการกองช่าง 
6.จ่าเอกโอภาศ เรืองเกตุ   หัวหน้าสำนักปลัด 
7.ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
8.นางสาวญาณิฐา ช่างนับ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
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9.นางสาวชมพูนุช มั่งคั่ง   นิติกรปฏิบัติการ 
10.นางสาวศุทธินี ธนสารสมบูรณ์  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
11.นางสาวนิภาพร แสงทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12.นายทศพร บรรจถรณ์   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
13.นางสาวหงสรัชต์ พิมลเจรญิฉัตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
14.นายอำพล ไชยหนองหว้า  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
15.นางสาวจินดานุช อรังศรี  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
 
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 
 
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม 
 
นายสุพงษ์ ช่างนับ   - เรยีนเชิญนายอำเภอเมืองสระแก้ว จุดธปูเทียนบชูาพระรัตนตรัย    
ปลัด อบต.สระขวัญ   - อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว)  ครั้งแรก 
  
นายชนาธิป โคกมณี   - นายอำเภอเมืองสระแก้วกล่าวเปิดประชุมสภาครั้งแรก 
นายอำเภอเมืองสระแก้ว   - มอบนโยบาย 
 
นายสุพงษ์ ช่างนับ   - ชี้แจงข้อกฎหมาย/ระเบียบก่อนดำเนินการเลือกประธานสภาฯ 
ปลัด อบต.สระขวัญ            ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว )  สระแก้ว ไดมี้หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลต (สก) 0002/896 ลงวันที่  
     24 ธันวาคม 2564  แจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มี
     มติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
     ตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสระแก้ว             
     โดยประธานกรรมการการเลือกตั้งได้โปรดลงนามประกาศผลการ
     เลือกตั้งดังกล่าวแล้ว ดังนี้ 
1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

ลำดับที่ เขตเลือกตั้งท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล ผู้ได้รับการเลือกตั้ง 
- - นายธวัชชัย ทองทับ 

 
2.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

ลำดับที่ เขตเลือกตั้งท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล ผู้ได้รับการเลือกตั้ง หมายเหตุ 
1 1 นายวัฒนา ด่านชนะ อายุ 46 ปี 
2 2 นายสมนึก ทิพย์สุขุม   อายุ 58 ปี 
3 3 นายสมชาย ปิตะคำ อายุ 52 ปี 
4 4 นายสมชาย ลับแล อายุ 45 ปี 
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ลำดับที่ เขตเลือกตั้งท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล ผู้ได้รับการเลือกตั้ง หมายเหตุ 
5 5 นางอำนวย ศิลชัย อายุ 49 ปี 
6 6 นายสวง เสือดี อายุ 61 ปี 
7 7 นายสนั่น ทามี อายุ 53 ปี 
8 8 นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ อายุ 53 ปี 
9 9 นายอุ่น มุ่งดี อายุ 62 ปี 

10 10 นางสมพร สาพา อายุ 50 ปี   
11 11 นายปฐม โชคลาภ อายุ 51 ปี 
12 12 นายอรุณ เห็มสนาน อายุ 64 ปี 
13 13 นายเสมา มณฑาลพ อายุ 51 ปี 
14 14 นายอภิชาติ โพธิ์ชัยโถ อายุ 35 ปี 
15 15 นางสาวทอฝัน นึกรัก อายุ 31 ปี 
16 16 นางสาวลัดดา อำนวย   อายุ 49 ปี 
17 17 นายปรีชา บุญเหลี่ยม อายุ 57 ปี 
18 18 นายละมัย สินธน อายุ 62 ปี 
19 19 นาย มงคล พันทอง อายุ 59 ปี 
20 20 นางรจณา กรองทรัพย์ อายุ 51 ปี 
21 21 นายเสนศักดิ์ การภูธร อายุ 52 ปี 

 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
    ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ 
                ข้อ ๗ “ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อผู้ว่าราชการ
    จังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอำเภอ
    สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้วให้ปลัดองค์กร
    ปกครองท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภา
    ท้องถิ่นผู้ที่มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นนั้น เป็นประธานสภา
    ท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็น
    ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด
    รองลงมาตามลำดับซึ่ งอยู่ ในที่ประชุ มสภาท้องถิ่นชั่ วคราวนั้นเป็น
    ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนำสมาชิก
    สภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    กำหนดและดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
 
นายสุพงษ์ ช่างนับ  ขอเชิญท่านอรุณ เห็มสนาน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 ผู้มีอายุมากที่สุด
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนำ
(ปลัด อบต.สระขวัญ)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญปฏิญาณตนตามที่กฎหมาย
    ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดและดำเนินการเลือกประธานสภา 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญต่อไปครับ 
 /นายอรุณ… 
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นายอรุณ เห็มสนาน  ผมขอไม่รับครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
 
นายสุพงษ์ ช่างนับ  ขอเชิญท่านอุ่น มุ่งดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมา
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว และดำเนินการประชุมต่อไปครับ 
(ปลัด อบต.สระขวัญ) 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (ชั่วคราว) นำกล่าว           

คำปฏิญาณตน 
 
นายอุ่น มุ่งดี   กล่าวนำปฏิญาณตน (พร้อมเพรียงกัน) 
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ข้าพเจ้า.........................................................ได้รับความไว้วางใจจาก            
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9)  พ่ีน้องประชาชนในการเข้ามาทำหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    สระขวัญ ขอปฏิญาณว่า จะเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็น
    มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้งมวล  และรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
    ราชอาณาจักรไทย รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่นด้วยความ
    ซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
นายสุพงษ์ ช่างนับ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. ๒๕6๒   
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   มาตรา 48 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานสภาและ           
    รองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
    ให้นายอำเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
    ตำบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
     มาตรา 53 วรรคสองและวรรคสาม  

(วรรคสอง) นายอำเภอต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค ์การ
บริหารส่วนตำบลดำเนินการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้ง
แรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  

     (วรรคสาม) กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจจัดให้มี
    การประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต่          
    ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ นายอำเภออาจเสนอ            
    ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
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    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

     ข้อ ๘  ว ิธ ีเลือกประธานสภาท้องถิ ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น           
    แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้
    เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
    ท้องถิ ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ ่นแต่ละคน                  
    มีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภา 

ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ
 ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ
 คะแนนต่อที ่ประชุมสภาท้องถิ ่น ผู ้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู ้ได ้ร ับเล ือก                              
 ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
 นั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
 อีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

     วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙   
    มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     ให้ที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
    คะแนน 
     วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู ้ได้
    คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 
    หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก
    ก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตาม
    จำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า 
    “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่นเพียงบัตรเดียว” นอกนั้นเขียนข้อความ
    ว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
     ข้อ ๙ ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภา
    ท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ แล้วแต่
    กรณี ดำเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ 
    และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม
    สภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป 
     ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
    หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
    ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
     ข้อ ๓๙ การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง 
    มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ  
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     ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ ่นผู ้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อ             
    ที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
    แล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้อง
    กล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 
     ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ
    อภิปรายก่อนแต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภา
    ท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน 
 
นายอุ่น มุ่งด ี   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การ
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  บริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9) 
 
นายละมัย สินธน   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย สินธน สมาชิกสภาฯ หมู ่ที ่ 18              
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18  ผมขอเสนอ นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 เป็นประธานสภา 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญครับ 
 

นายอุ่น มุ่งด ี   ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9) 

 
นายมงคล พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 19           
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19  ผมขอรับรองครับ 
 
นายวัฒนา ด่านชนะ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวัฒนา ด่านชนะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 1            
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  ผมขอรับรองครับ 
 
นายอุ่น มุ่งด ี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ เพิ่มเติม
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  หรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ถือว่า นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9)  หมู่ที่ 8 ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น           
    พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 14 ครับ 
 
มติที่ประชุม                           เลือกนายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

สระขวัญ  ด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง ไม่รวมประธานสภาฯ ชั่วคราว และ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
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นายอุ่น มุ่งด ี   เมื่อที่ประชุมมีมติเลือกประธานสภาฯ แล้ว จะได้เสนอนายอำเภอเมือง
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  สระแก้วแต่งตั ้งและให้ประธานสภาฯ ที ่ ได้รับแต่งตั ้งปฏิบัติหน้าที ่
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9)  ประธานที่ประชุมต่อไป 
    (พักการประชุม  ๒๐  นาที) 
 
นายสุพงษ์ ช่างนับ  นายอำเภอเมืองสระแก้วได้ลงนามแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วน
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ตำบลสระขวัญเป็นที ่ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญประธานสภา ฯ 
(ปลัด อบต.สระขวัญ)  ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ และ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

 3.1 เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญปลัด อบต. สระขวัญ เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ได้ชี้แจงข้อระเบียบ/
ประธานสภาฯ   ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
นายสุพงษ์ ช่างนับ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น               
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   ข้อ ๑๒  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ ่น ให้นำความในข้อ ๘             
    มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
     กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภา
    ท้องถิ ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ ่นได้มากกว่าหนึ ่งคนให้เลือกรองประธาน             
    สภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับ
    ถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี 
     ข้อ ๘  ว ิธ ีเลือกประธานสภาท้องถิ ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น           
    แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้
    เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
    ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
    สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน  และให้สมาชิกสภา
    ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ
    ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ
    คะแนนต่อที ่ประชุมสภาท้องถิ ่น ผู ้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู ้ได ้ร ับเล ือก                               
    ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
    นั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
    อีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
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     วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙   
    มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     ให้ที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
    คะแนน 
     วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู ้ได้
    คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 
    หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก
    ก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตาม
    จำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า 
    “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่นเพียงบัตรเดียว” นอกนั้นเขียนข้อความ
    ว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
     ข้อ ๙ ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภา
    ท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ แล้วแต่
    กรณี ดำเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ 
    และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม
    สภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป 
     ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
    หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
    ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
     ข้อ ๓๙ การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง 
    มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
     ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ ่นผู ้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อ             
    ที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
    แล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้อง
    กล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 
     ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ
    อภิปรายก่อนแต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภา
    ท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที ่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
นายสวง  เสือดี   เร ียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสวง เส ือดี  สมาช ิกสภาฯ หมู ่ท ี ่  6                
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  ผมขอเสนอ นายปรีชา บุญเหลี่ยม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 เป็นรองประธานสภา 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญครับ 
 
 

/นายเดชรัตน์... 
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ   

 
นายสมชาย ปิตะคำ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย ปิตะคำ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 3           
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  ผมขอรับรองครับ 
 
นายสมชาย ลับแล  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู ่ที ่ 4            
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  ผมขอรับรองครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื ่อผู ้ที ่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ    เพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ถือว่า นายปรีชา บุญเหลี่ยม สมาชิก 
    สภาฯ หมู่ที่ 17 ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    สระขวัญตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
    ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 14
    ครับ 
 
มติที่ประชุม                           เลือกนายปรีชา บุญเหลี่ยม เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
    สระขวัญ  ด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง ไม่รวมประธานสภาฯ และผู้ได้รับการ
    เสนอชื่อ 
 

3.2 เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญปลัด อบต. สระขวัญ เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ได้ชี้แจงข้อระเบียบ/
ประธานสภาฯ    ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   
นายสุพงษ์ ช่างนับ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7)  พ.ศ. ๒๕6๒ 
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   มาตรา ๕๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดองค์การ
    บริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็น
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ
    และจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
    ตำบลมอบหมาย ทั้งนี้  ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อ
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบ
    อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การ
    บริหารส่วนตำบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติ ให้พ้นจาก
    ตำแหน่ง 

 

/ระเบียบ... 
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    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น               
    พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
     ข้อ ๑๓  วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภา
    ท้องถิ่นนำวิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นข้อ ๑๒ ใช้โดยอนุโลม  
     ข้อ ๑๒  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ ่น ให้นำความในข้อ ๘             
    มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
     กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภา
    ท้องถิ ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ ่นได้มากกว่าหนึ ่งคนให้เลือกรองประธาน             
    สภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับ
    ถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี 
     ข้อ ๘  ว ิธ ีเลือกประธานสภาท้องถิ ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น           
    แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้
    เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
    ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
    สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน  และให้สมาชิกสภา
    ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ
    ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ
    คะแนนต่อที ่ประชุมสภาท้องถิ ่น ผู ้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู ้ได ้ร ับเล ือก                               
    ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
    นั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
    อีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
     วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙   
    มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     ให้ที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
    คะแนน 
     วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู ้ได้
    คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 
    หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก
    ก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตาม
    จำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า 
    “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่นเพียงบัตรเดียว” นอกนั้นเขียนข้อความ
    ว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
     ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
    หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
    ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
 
 
 

/ข้อ 18… 
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     ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ ่นนั ้นคนหนึ่ง   
    เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็น
    ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
     สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วน
    ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
    เท่านั้น 
     ข้อ ๓๙ การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง 
    มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
     ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ ่นผู ้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อ             
    ที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
    แล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้อง
    กล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 
     ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ
    อภิปรายก่อนแต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภา
    ท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื ่อผู ้ที ่ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
นายสมนึก ทิพย์สุขุม  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมนึก ทิพย์สุขุม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2                
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2  ผมขอเสนอ นายสุพงษ์  ช่างนับ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเป็น
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญครับ 

 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ   

 
นายอุ่น มุ่งด ี   เร ียนท ่านประธานสภาฯ ผมนายอุ ่น ม ุ ่ งดี  สมาช ิกสภาฯ หม ู ่ท ี ่  9           
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  ผมขอรับรองครับ 
 
นายมงคล พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 19            
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19  ผมขอรับรองครับ 
 
 
 
 

/นายเดชรัตน์... 
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื ่อผ ู ้ท ี ่ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาฯ  
ประธานสภาฯ    เพ่ิมเตมิหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ถือว่า นายสุพงษ์  ช่างนับ ปลัดองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตำบลสระขวัญตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
    ประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒)           
    พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 14 ครับ 
 
มติที่ประชุม                        เลือกนายสุพงษ์  ช่างนับ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            
    สระขว ัญ  ด ้วยคะแนนเส ียง 19 เส ียง ไม ่รวมประธานสภาฯ และ                 
    รองประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ

ประจำปี 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญเลขานุการสภาฯ ได้ช ี ้แจงข้อระเบียบ/ข้อกฎหมายที ่เก ี ่ยวข ้อง
ประธานสภาฯ     
 
นายสุพงษ ์ ช่างนับ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗
เลขานุการสภาฯ   และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. ๒๕6๒ 
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   มาตรา  ๕๓ (วรรคหนึ่ง) ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย
    หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดแต่ต้อง            
    ไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วน
    ตำบลกำหนด 
     (วรรคท้าย) สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน          
    สิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น               
    พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
     ข้อ ๑๑ (3) เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือก
    รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่น
    นำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 
     (๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วน
    ตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปี
    นั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่ม
    ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 
 
 
 

/นายเดชรัตน์...   
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นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ ขอหารือที ่ประชุมกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี  และวันเริ่ม 
ประธานสภาฯ   ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป                  
  
นายสมชาย  ลับแล  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย  ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 4   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  ผมขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี จำนวน 4 สมัย ดังนี้  
    สมัยที่  1  มีกำหนด  15  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565  
     สมัยที่  2  มีกำหนด  15  วนั  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2565 

สมัยที่  3  มีกำหนด  15  วนั  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 
สมัยที่  4  มีกำหนด  15  วนั  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2565 
        วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป                 
มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์ 2566 
 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี
ประธานสภาฯ   และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
    เพิ ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอมติที ่ประชุม สมาชิกสภาฯ             
    ท่านใดเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี จำนวน 4 สมัย ดังนี้ 
        สมัยที่ 1 มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565  
         สมัยที่ 2 มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2565 
        สมัยที่ 3 มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 
        สมัยที่ 4 มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2565 
               ว ันเร ิ ่มประช ุมสม ัยประช ุมสาม ัญประจำป ีสม ัยแรกของป ีถ ัดไป                 
    มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์ 2566 

 
มตทิี่ประชุม   เห็นชอบ       19      เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    0       เสียง 
    ไม่ออกเสียง   2       เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
    -ไม่มี- 
 
เลิกประชุมเวลา  13.45 น. 
 

                                                 (ลงชื่อ)            สุพงษ์  ช่างนับ      ผู้จดรายงานการประชุม        
    (นายสุพงษ์  ช่างนับ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

  (ลงชื่อ)     เดชรัตน์ ประกอบเก็บ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                               (นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 


