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ผู้ไม่มำประชุม 

( ไม่มี ) 

ผู้เข้ำร่วมประชุม  
 ๑. พ.อ.อ.ทวี  บุญช่วย   นายอ าเภอแวงน้อย 
 ๒. นายสิทธิศักดิ์  ปิยะชินบัญชร ท้องถิ่นอ าเภอแวงน้อย 
 ๓. นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๔. นางล าดวน  ไชยค าภา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๕. นายสุภาพ  ว่องไว   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๖. นางรุ้ง  สุขก าเนิด  ผู้อ านวยการกองคลัง 

/๗. นางสาว… 
-๒- 

 ๗. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๘. นายคชา  วาระเพียง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๙. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
 ๑๐. นางสาวกาญจนา  ศรีนาง นักจัดการงานทั่วไป 



 ๑๑. นางวิลาวรรณ  สายมัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๒. นางสาวรัตนา  ไชยสาร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

-เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๐๐ น. – สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๑๓ คน ครบองค์ประชุม  

นายจ านงค์   หน่ายโสก ปลัด อบต.  :  เรียนท่านนายอ าเภอแวงน้อย/ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ขอนแก่น ได้เห็นชอบให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และการจัดการเลือกตั้ง
ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย จ านวน ๑๓ คน แล้ว และนายอ าเภอแวงน้อย ได้อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ ๖ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ก าหนดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อยครั้งแรก ในวันที่  ๔  มกราคม ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  ในล าดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ พันจ่าอากาศเอก ทวี  บุญช่วย นายอ าเภอแวงน้อย  ได้กล่าวเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยครั้งแรก ขอกราบเรียนเชิญครับ  

พ.อ.อ.ทวี  บุญช่วย นายอ าเภอแวงน้อย  : เรียน  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ  ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา บัดนี้ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จ านวน ๑๓ 
คน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จ านวน ๑ คน แล้ว ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการ
เลือกตั้ง และได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนให้มาเป็นตัวแทนท าหน้าที่ในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ซึ่งนับวันเราต้องยอมรับกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการดูแลแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน และสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทต่อการบริหารท้องถิ่นมาก
ยิ่งขึน้ตามล าดับ สภาองค์การบริหารส่วน-ต าบลแวงน้อย ก็คือฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาข้อบัญญัติซึ่ง
ใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
หรือข้อบัญญัติอ่ืนๆ ต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางในการท างานพัฒนา 

/พื้นท่ี… 
-๓- 

พ้ืนที่ในทุกๆ ด้าน และท าหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย ทุกคน จึงมีบทบาทส าคัญและมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  หลักส านึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของข้าราชการการเมือง  ประกอบด้วย 
  ๑. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๒. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๓. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  ๔. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 



  ๕. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๖. ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

  ๗. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ๘. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๙. ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ดี             
  วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยครั้งแรก ตามมาตรา ๕๓  วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภา
องค์การบริหารต าบลครั้งแรก ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของสภา ซึ่งเป็นการบริหารในแบบของคณะผู้บริหาร
กับสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นลักษณะของการบริหารที่ใช้การถ่วงดุลกัน ผลของการถ่วงดุลนั้นจะน าไปสู่การเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน ขอฝากความหวังของพ่ีน้องประชาชนชาวแวงน้อย ไว้กับคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพึงตระหนักและระลึกถึงคุณค่าและความส าคัญของการเป็น
ผู้แทนของประชาชน โดยท าหน้าที่ของตนให้เต็มก าลังความรู้ ความสามารถ ด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ครั้งแรก  ณ บัดนี้  
ขอบคุณครับ 

นายจ านงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   : กราบขอบพระคุณ ท่าน พ.อ.อ. ทวี  บุญช่วย นายอ าเภอ
แวงน้อย  เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย แห่งนี้  ต่อไประเบียบวำระที่ ๑ 
เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตาม
ระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๗ ในการประชุม
สภาท้องถิ่นตาม ข้อ ๖ เมื่อนายอ าเภอได้เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุมากท่ีสุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นชั่วคราวนั้น 
เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  

 
/ซึ่งได้… 

-๔- 

ซึ่งได้ตรวจนับอายุของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย แล้ว ผู้ที่มีอายุมากที่สุดในที่ประชุมแห่งนี้   คือ   
นำยบุญหนำ นำค ำ  ขอเชิญขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ 

นายบุญหนา  นาค า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ชั่วคราว)  : เรียน ท่าน พ.อ.อ.ทวี  บุญช่วย  
นายอ าเภอแวงน้อย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์กาบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  และท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมขอขอบพระคุณท่านนายอ าเภอที่มาเป็นเกียรติเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
ครั้งแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันนี้ กระผมในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ชั่วคราว ขอเข้าสู่
ระเบียบวาระต่อไปครับ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย (ชั่วคราว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้ังหมด  จ านวน  ๑๓  ท่าน มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุม จ านวน 
๑๓ ท่าน ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ทุกท่านได้แนะน าตนเองเริ่มจากแถวแรกนะครับ 

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยแนะน าตัวเอง จ านวน ๑๓ ท่าน - 
นายบุญหนา นาค า ประธานสภาฯ ชั่วคราว : ต่อไป ระเบียบวำระที่ ๒  เรื่อง กำรเลือกประธำนสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย เชิญเลขานุการฯ ชั่วคราว ได้แจ้งรายละเอียด วิธีการเลือก การลงคะแนนและอ านาจหน้าที่
ของประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 



นายจ านงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว : เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ (ชั่วคราว) 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับวิธีการเลือก ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๔๘ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๘ กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
  ข้อ ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมข้อ ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอ
ชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ ๑ คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

วิธีกำรเลือก 
  (๑.) ให้สมาชิกสภา ๑ คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง ๑ ชื่อ  
  (๒.) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย ๒ คน แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง
ครั้งเดียว 
  (๓.) ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 
  (๔.) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง ๑ คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๔) 
 

/วิธีการ… 
-๕- 

วิธีกำรลงคะแนน   
  ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จ านวน ๑ ชื่อ และให้สมาชิกสภาหย่อนบัตรที่
เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๗๕ วรรคสาม โดยประธานสภาชั่วคราวเป็นผู้เรียกสมาชิกสภาตามล าดับอักษร น าบัตรมาใส่ใน
หีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม   

วิธีกำรตรวจนับคะแนน 
  ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า ๒ คน มาช่วยนับคะแนน โดยที่ผู้ได้รับเลือก เป็น
ประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑.) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
  (๒.) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่ (เฉพาะผู้ที่รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน) โดยวิธีเดิมอีก
ครั้ง 
  (๓.) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน) โดยวิธีการจับ
สลากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ ๘ วรรคสาม ดังนี้ 
   (๓.๑) ประธานสภาชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน 
   (๓.๒) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ปรานสภาชั่วคราวจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อน 
   (๓.๓) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจ านวนเท่าคนที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน
และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” ๑ บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 



อ ำนำจหน้ำที่ของประธำนสภำฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๖ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานสภา ดังนี้ 
  (๑.) ด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 
  (๒.) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุน หรือคัดค้าน
ญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
  (๓.) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
  (๔.) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
  (๕.) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 
  (๖.) อ านาจและหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดไว้ หรือตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

การลงคะแนน เจ้าหน้าที่ได้เตรียมบัตรการลงคะแนน ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ 
นายบุญหนา  นาค า ประธานสภาฯ ชั่วคราว : ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

ทุกท่านเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย พร้อมผู้รับรอง ๒ 
ท่าน เชิญท่าน พรจิต สนอุป ครับ 

 
/นายพรจิต … 

 
-๖- 

นายพรจิต  สนอุป ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายพรจิต สนอุป  สมาชิกสภา 
อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอ นายสงวน ลาแอ้น สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๑๒ เป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย ครับ 

นายบุญหนา  นาค า ประธานสภาฯ ชั่วคราว : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
            ๑. นายพิษณุพงษ์  สนอุป รับรอง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
            ๒. นางอรทัย  ตะกรุดทอง  รับรอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ 
             ผู้รับรองถูกต้องครับ 
            ขอถามท่าน สงวน  ลาแอ้น  ท่านยินดีหรือไม่ครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายสงวน ลาแอ้น สมาชิก
สภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๑๒ ยินดีรับครับ 

นายบุญหนา นาค า ประธานสภาฯ ชั่วคราว : มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควร
จะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผม จะนับ ๑-๒-๓ นะครับ ๑-๒-๓ ไม่มี
สมาชิกสภาฯ เสนอนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๔ บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” นะครับ เป็นอันว่าสมาชิก
สภาฯ ได้เสนอผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เพียงท่านเดียวนะครับ  คือ ท่าน
สงวน  ลาแอ้น ครับ 

***** พักกำรประชุม ***** 
 (เพ่ือให้นายอ าเภอลงนามแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย) 

(นำยอ ำเภอแต่งตั้งประธำนสภำฯ) 



นายบุญหนา นาค า ประธานสภาฯ ชั่วคราว : ขอเชิญท่านประธานสภาฯ คนใหม่กล่าวความรู้สึกและขึ้นท า
หน้าที่ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ส าหรับกระผม ก็พ้นจากต าแหน่งประธานสภาฯ ชั่วคราว ขอเรียนเชิญ
ครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : กราบเรียนท่านนายอ าเภอแวงน้อย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อนอ่ืน กระผมต้องขอกราบขอบพระคุณ
เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ที่ได้ไว้วางใจมอบหมายหน้าที่อันส าคัญให้กระผม ได้ท าหน้าที่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย กระผม ขอท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ใน
การประชุมในวาระที่ ๓ ต่อไปนะครับ ต่อไปเป็นกำรประชุมในวำระที่ ๓ ครับ เป็นกำรเลือกรองประธำนสภำฯ เชิญ
ท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นายจ านงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  

/ให้น า … 
-๗- 

ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง บัญญัติว่า กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อนแล้ว
จึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี ข้อ ๑๔ บัญญัติว่า “ในการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยนะครับ 
จะด าเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ 
ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญท่าน นนทกานต์  นาอุดม ครับ 

นายนนทกานต์ นาอุดม ส.อบต. หมู่ที่ ๕ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายนนทกานต์  นา
อุดม สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ นางละอองดาว  นันทวิทยาคม สมาชิกสภาฯ เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย ครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
         ๑. นายอนุราช  นาดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙   
         ๒. นายเสรี  นานอก   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
         ผู้รับรองถูกต้องครับ 
         ขอถามท่าน ละอองดาว  นันทวิทยาคม ท่านยินดีรับหรือไม่ครับ 

นางละอองดาว  นันทวิทยาคม ส.อบต. หมู่ที่ ๘ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ดิฉัน นางละอองดาว  นัน
ทวิทยาคม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ยินดีรับค่ะ 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : มีท่านสมาชิกสภา  จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดี
กับท่าน ละอองดาว  นันทวิทยาคม ให้ถือว่าท่าน ละอองดาว  นันทวิทยาคม ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาฯ ก็ขอ
แสดงความยินดีกับท่านครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : ต่อไประเบียบวำระท่ี ๔  เรื่อง กำรเลือกเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแวงน้อย เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นายจ านงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้
น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” วรรคสอง บัญญัติว่า “เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้



เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง” ข้อ ๑๔ ก าหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก” และ ข้อ ๑๘ ก าหนดว่า “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น” วรรคสอง บัญญัติว่า  

 
/“ส าหรับ … 

 
-๘- 

“ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึง ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเท่านั้น” 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : ต่อไปจะด าเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ จะด าเนินการตามขั้นตอนแบบ
เดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาฯ พร้อม
ผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญ ท่าน พรจิต สนอุป ครับ 

นายพรจิต สนอุป ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายพรจิต สนอุป สมาชิก
สภาฯ ขอเสนอ นายจ านงค์ หน่ายโสก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                ๑. นายนนทกานต์  นาอุดม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕  
                ๒. นางละอองดาว  นันทวิทยาคม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘  
                ผู้รับรองถูกต้องครับ 
                ขอถามท่าน ปลัดจ านงค์ หน่ายโสก ท่านยินดีรับหรือไม่ครับ 

นายจ านงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม    นายจ านงค์  
หน่ายโสก ยินดีรับครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอแสดงความยินดี
กับ ท่าน ปลัดจ านงค์ หน่ายโสก ให้ถือว่าท่าน ปลัดจ านงค์ หน่ายโสก ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาฯ ก็ขอแสดงความ
ยินดีกับทา่นครับ  เวลาตอนนี้ ๑๒.๐๐ น. ผมขอพักการประชุมฯเพื่อรับประทานอาหารกลางวันครับ 

*พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ๑๒.๐๐ น.-๑๓.๐๐ น.* 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : ประชุมต่อนะครับ ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย ขอน าเรื่องปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๑ (๓) ความ
ว่า ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย 
แต่สมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน เชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบครับ และเชิญสมาชิกสภาฯ ไดเ้สนอครับ 

นายจ านงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐(๑) การประชุมสามัญ และข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า 
การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย
ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  



/นายสงวน … 
-๙- 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ เชิญท่าน พรจิต  สนอุป 
นายพรจิต สนอุป ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

แวงน้อย ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายพรจิต  สนอุป สมาชิก
สภาฯ ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญ จ านวน ๔ สมัย ก าหนดวันเรียกประชุม สามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยมีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
         ๑. นายพิษณุพงษ์  สนอุป สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
         ๒. นายประวัติชัย  ศรีอุ่น  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
ผู้รับรองถูกต้องครับมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มี  จะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีก าหนด  ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๖๕ นะ
ครับ  

ต่อไป เรื่อง กำรก ำหนดสมัยประชุม สำมัญ สำมัยที่ ๒ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญสมำชิกสภำฯ เสนอครับ  
เชิญท่าน นนทกานต์ นาอุดม ครับ 

นายนนทกานต์ นาอุดม ส.อบต. หมู่ที่ ๕ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายนนทกานต์  นา
อุดม สมาชิกสภาฯ ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีก าหนด ๑๕ วัน เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
         ๑. นางเบญจวรรณ  มูลจันทร์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓ 
         ๒. นายอนุราช  นาดี    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มี  จะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีก าหนด  ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ นะครับ 

ต่อไป เรื่อง กำรก ำหนดสมัยประชุม สำมัญ สำมัยที่ ๓ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญสมำชิกสภำฯ เสนอครับ  
เชิญท่าน อนุราช นาดี ครับ    

นายอนุราช นาดี ส.อบต. หมู่ที่ ๙ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายอนุราช นาดี สมาชิกสภาฯ 
ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
         ๑. นายพิษณุพงษ์  สนอุป สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
         ๒. นายประวัติชัย  ศรีอุ่น  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มี  จะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
 

/สมัย … 
-๑๐- 

สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีก าหนด  ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
นะครับ 

ต่อไป เรื่อง กำรก ำหนดสมัยประชุม สำมัญ สำมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญสมำชิกสภำฯ เสนอครับ  



เชิญท่าน พรจิต สนอุป ครับ    
นายพรจิต สนอุป ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

แวงน้อย ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายพรจิต สนอุป สมาชิก
สภาฯ ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ 
ธ.ค. ๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๕   

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
         ๑. นางสาวบัวลอง  สาคร    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 
         ๒. นางละอองดาว  นันทวิทยาคม   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีก าหนด  ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๕ 
นะครับ 

ต่อไป เรื่อง กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญสำมัยแรกของปีถัดไป ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญสมำชิกสภำฯ 
เสนอครับ เชิญท่าน นนทกานต์ นาอุดม ครับ   

นายนนทกานต์ นาอุดม ส.อบต. หมู่ที่ ๕ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายนนทกานต์  นา
อุดม สมาชิกสภาฯ ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีก าหนด ๑๕ วัน เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๖   

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
         ๑. นายพิษณุพงษ์  สนอุป สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
         ๒. นายบุญหนา  นาค า      สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มี  จะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรกของปีถัดไป ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๖ นะ
ครับ 
  มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถาม
เพ่ิมเติมนะครับ ประธานสภาฯ ก็จะเรียกประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ - ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และจะได้มีหนังสือนัดประชุมสภาฯ อีกครั้งครับ ขอปิดประชุมสภาฯครับ 

- เลิกประชุมเวลำ  ๑๔.๐๐ น .- 

                                                       (ลงชื่อ)           จ านงค์   หน่ายโสก       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจ านงค์   หน่ายโสก ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
/(ลงชื่อ) … 

-๑๑- 
 
            (ลงชื่อ)        สงวน  ลาแอ้น           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสงวน  ลาแอ้น) 
                                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

 
(ลงชื่อ)     พรจิต  สนอุป                    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายพรจิต  สนอุป) 



 (ลงชื่อ)     บุญหนา  นาค า                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายบุญหนา  นาค า) 

 (ลงชื่อ)       นนทกานต์  นาอุดม          เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายนนทกานต์  นาอุดม) 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย ครั้งแรก 

เมื่อวันอังคำร  ที่  ๔  มกรำคม  ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

-------------------------------------------- 
ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 

นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นางเบญจวรรณ  มูลจันทร์ 
นางอรทัย  ตะกรุดทอง 
นางสาวบัวลอย  สาคร 
นายสงวน  ลาแอ้น 
นายพรจิต  สนอุป 

รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
เบญจวรรณ  มูลจันทร์ 
อรทัย  ตะกรุดทอง 
บัวลอย  สาคร 
สงวน  ลาแอ้น 
พรจิต  สนอุป 

 



๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 

 

นายพิษณุพงษ์  สนอุป 
นายบุญหนา  นาค า 
นายเสรี  นานอก 
นายอนุราช  นาดี 
นายประวัติชัย  ศรีอุ่น 
นายสุนัน  บุญเรืองศรี 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นายจ านงค์  หน่ายโสก 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
เลขานุการสภา อบต.แวงน้อย 
 

พิษณุพงษ์  สนอุป 
บุญหนา  นาค า 
เสรี  นานอก 
อนุราช  นาดี 
ประวัติชัย  ศรีอุ่น 
สุนัน  บุญเรืองศรี 
นนทกานต์  นาอุดม 
จ านงค์  หน่ายโสก 
 

 
ผู้ไม่มำประชุม 

( ไม่มี ) 

ผู้เข้ำร่วมประชุม  
 ๑. พ.อ.อ.ทวี  บุญช่วย   นายอ าเภอแวงน้อย 
 ๒. นายสิทธิศักดิ์  ปิยะชินบัญชร ท้องถิ่นอ าเภอแวงน้อย 
 ๓. นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๔. นางล าดวน  ไชยค าภา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๕. นายสุภาพ  ว่องไว   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๖. นางรุ้ง  สุขก าเนิด  ผู้อ านวยการกองคลัง 

/๗. นางสาว… 
-๒- 

 ๗. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๘. นายคชา  วาระเพียง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๙. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
 ๑๐. นางสาวกาญจนา  ศรีนาง นักจัดการงานทั่วไป 
 ๑๑. นางวิลาวรรณ  สายมัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๒. นางสาวรัตนา  ไชยสาร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

-เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๐๐ น. – สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๑๓ คน ครบองค์ประชุม  

นายจ านงค์   หน่ายโสก ปลัด อบต.  :  เรียนท่านนายอ าเภอแวงน้อย/ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ขอนแก่น ได้เห็นชอบให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และการจัดการเลือกตั้ง
ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย จ านวน ๑๓ คน แล้ว และนายอ าเภอแวงน้อย ได้อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ ๖ ของระเบียบ



กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ก าหนดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อยครั้งแรก ในวันที่  ๔  มกราคม ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  ในล าดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ พันจ่าอากาศเอก ทวี  บุญช่วย นายอ าเภอแวงน้อย  ได้กล่าวเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยครั้งแรก ขอกราบเรียนเชิญครับ  

พ.อ.อ.ทวี  บุญช่วย นายอ าเภอแวงน้อย  : เรียน  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ  ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา บัดนี้ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จ านวน ๑๓ 
คน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จ านวน ๑ คน แล้ว ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการ
เลือกตั้ง และได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนให้มาเป็นตัวแทนท าหน้าที่ในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ซึ่งนับวันเราต้องยอมรับกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการดูแลแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน และสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทต่อการบริหารท้องถิ่นมาก
ยิ่งขึ้นตามล าดับ สภาองค์การบริหารส่วน-ต าบลแวงน้อย ก็คือฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาข้อบัญญัติซึ่ง
ใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
หรือข้อบัญญัติอ่ืนๆ ต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางในการท างานพัฒนา 

/พื้นท่ี… 
-๓- 

พ้ืนที่ในทุกๆ ด้าน และท าหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย ทุกคน จึงมีบทบาทส าคัญและมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  หลักส านึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของข้าราชการการเมือง  ประกอบด้วย 
  ๑. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๒. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๓. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  ๔. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๕. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

๖. ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๗. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ๘. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๙. ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ดี             
  วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยครั้งแรก ตามมาตรา ๕๓  วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภา
องค์การบริหารต าบลครั้งแรก ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของสภา ซึ่งเป็นการบริหารในแบบของคณะผู้บริหาร
กับสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นลักษณะของการบริหารที่ใช้การถ่วงดุลกัน ผลของการถ่วงดุลนั้นจะน าไปสู่การเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน ขอฝากความหวังของพ่ีน้องประชาชนชาวแวงน้อย ไว้กับคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพึงตระหนักและระลึกถึงคุณค่าและความส าคัญของการเป็น
ผู้แทนของประชาชน โดยท าหน้าที่ของตนให้เต็มก าลังความรู้ ความสามารถ ด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น 



บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ครั้งแรก  ณ บัดนี้  
ขอบคุณครับ 

นายจ านงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   : กราบขอบพระคุณ ท่าน พ.อ.อ. ทวี  บุญช่วย นายอ าเภอ
แวงน้อย  เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย แห่งนี้  ต่อไประเบียบวำระที่ ๑ 
เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตาม
ระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๗ ในการประชุม
สภาท้องถิ่นตาม ข้อ ๖ เมื่อนายอ าเภอได้เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุมากท่ีสุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นชั่วคราวนั้น 
เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  

 
/ซึ่งได้… 

-๔- 

ซึ่งได้ตรวจนับอายุของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย แล้ว ผู้ที่มีอายุมากที่สุดในที่ประชุมแห่งนี้   คือ   
นำยบุญหนำ นำค ำ  ขอเชิญขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ 

นายบุญหนา  นาค า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ชั่วคราว)  : เรียน ท่าน พ.อ.อ.ทวี  บุญช่วย  
นายอ าเภอแวงน้อย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์กาบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  และท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมขอขอบพระคุณท่านนายอ าเภอที่มาเป็นเกียรติเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
ครั้งแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันนี้ กระผมในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ชั่วคราว ขอเข้าสู่
ระเบียบวาระต่อไปครับ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย (ชั่วคราว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้ังหมด  จ านวน  ๑๓  ท่าน มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุม จ านวน 
๑๓ ท่าน ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ทุกท่านได้แนะน าตนเองเริ่มจากแถวแรกนะครับ 

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยแนะน าตัวเอง จ านวน ๑๓ ท่าน - 
นายบุญหนา นาค า ประธานสภาฯ ชั่วคราว : ต่อไป ระเบียบวำระที่ ๒  เรื่อง กำรเลือกประธำนสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย เชิญเลขานุการฯ ชั่วคราว ได้แจ้งรายละเอียด วิธีการเลือก การลงคะแนนและอ านาจหน้าที่
ของประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 

นายจ านงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว : เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ (ชั่วคราว) 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับวิธีการเลือก ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๔๘ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๘ กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
  ข้อ ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมข้อ ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอ
ชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ ๑ คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

วิธีกำรเลือก 
  (๑.) ให้สมาชิกสภา ๑ คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง ๑ ชื่อ  



  (๒.) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย ๒ คน แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง
ครั้งเดียว 
  (๓.) ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 
  (๔.) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง ๑ คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๔) 
 

/วิธีการ… 
-๕- 

วิธีกำรลงคะแนน   
  ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จ านวน ๑ ชื่อ และให้สมาชิกสภาหย่อนบัตรที่
เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๗๕ วรรคสาม โดยประธานสภาชั่วคราวเป็นผู้เรียกสมาชิกสภาตามล าดับอักษร น าบัตรมาใส่ใน
หีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม   

วิธีกำรตรวจนับคะแนน 
  ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า ๒ คน มาช่วยนับคะแนน โดยที่ผู้ได้รับเลือก เป็น
ประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑.) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
  (๒.) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่ (เฉพาะผู้ที่รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน) โดยวิธีเดิมอีก
ครั้ง 
  (๓.) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน) โดยวิธีการจับ
สลากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ ๘ วรรคสาม ดังนี้ 
   (๓.๑) ประธานสภาชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน 
   (๓.๒) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ปรานสภาชั่วคราวจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อน 
   (๓.๓) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจ านวนเท่าคนที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน
และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” ๑ บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

อ ำนำจหน้ำที่ของประธำนสภำฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๖ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานสภา ดังนี้ 
  (๑.) ด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 
  (๒.) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุน หรือคัดค้าน
ญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
  (๓.) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
  (๔.) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
  (๕.) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 
  (๖.) อ านาจและหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดไว้ หรือตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

การลงคะแนน เจ้าหน้าที่ได้เตรียมบัตรการลงคะแนน ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ 
นายบญุหนา  นาค า ประธานสภาฯ ชั่วคราว : ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

ทุกท่านเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย พร้อมผู้รับรอง ๒ 
ท่าน เชิญท่าน พรจิต สนอุป ครับ 

 



/นายพรจิต … 
 

-๖- 

นายพรจิต  สนอุป ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายพรจิต สนอุป  สมาชิกสภา 
อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอ นายสงวน ลาแอ้น สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๑๒ เป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย ครับ 

นายบุญหนา  นาค า ประธานสภาฯ ชั่วคราว : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
            ๑. นายพิษณุพงษ์  สนอุป รับรอง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
            ๒. นางอรทัย  ตะกรุดทอง  รับรอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ 
             ผู้รับรองถูกต้องครับ 
            ขอถามท่าน สงวน  ลาแอ้น  ท่านยินดีหรือไม่ครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายสงวน ลาแอ้น สมาชิก
สภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๑๒ ยินดีรับครับ 

นายบุญหนา นาค า ประธานสภาฯ ชั่วคราว : มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควร
จะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผม จะนับ ๑-๒-๓ นะครับ ๑-๒-๓ ไม่มี
สมาชิกสภาฯ เสนอนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๔ บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” นะครับ เป็นอันว่าสมาชิก
สภาฯ ได้เสนอผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เพียงท่านเดียวนะครับ  คือ ท่าน
สงวน  ลาแอ้น ครับ 

***** พักกำรประชุม ***** 
 (เพ่ือให้นายอ าเภอลงนามแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย) 

(นำยอ ำเภอแต่งตั้งประธำนสภำฯ) 

นายบุญหนา นาค า ประธานสภาฯ ชั่วคราว : ขอเชิญท่านประธานสภาฯ คนใหม่กล่าวความรู้สึกและขึ้นท า
หน้าที่ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ส าหรับกระผม ก็พ้นจากต าแหน่งประธานสภาฯ ชั่วคราว ขอเรียนเชิญ
ครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : กราบเรียนท่านนายอ าเภอแวงน้อย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อนอ่ืน กระผมต้องขอกราบขอบพระคุณ
เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ที่ได้ไว้วางใจมอบหมายหน้าที่อันส าคัญให้กระผม ได้ท าหน้าที่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย กระผม ขอท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ใน
การประชุมในวาระที่ ๓ ต่อไปนะครับ ต่อไปเป็นกำรประชุมในวำระที่ ๓ ครับ เป็นกำรเลือกรองประธำนสภำฯ เชิญ
ท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นายจ านงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  

/ให้น า … 
-๗- 



ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง บัญญัติว่า กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อนแล้ว
จึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี ข้อ ๑๔ บัญญัติว่า “ในการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยนะครับ 
จะด าเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ 
ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญท่าน นนทกานต์  นาอุดม ครับ 

นายนนทกานต์ นาอุดม ส.อบต. หมู่ที่ ๕ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายนนทกานต์  นา
อุดม สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ นางละอองดาว  นันทวิทยาคม สมาชิกสภาฯ เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย ครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
         ๑. นายอนุราช  นาดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙   
         ๒. นายเสรี  นานอก   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
         ผู้รับรองถูกต้องครับ 
         ขอถามท่าน ละอองดาว  นันทวิทยาคม ท่านยินดีรับหรือไม่ครับ 

นางละอองดาว  นันทวิทยาคม ส.อบต. หมู่ที่ ๘ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ดิฉัน นางละอองดาว  นัน
ทวิทยาคม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ยินดีรับค่ะ 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : มีท่านสมาชิกสภา  จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดี
กับท่าน ละอองดาว  นันทวิทยาคม ให้ถือว่าท่าน ละอองดาว  นันทวิทยาคม ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาฯ ก็ขอ
แสดงความยินดีกับท่านครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : ต่อไประเบียบวำระท่ี ๔  เรื่อง กำรเลือกเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแวงน้อย เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นายจ านงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้
น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” วรรคสอง บัญญัติว่า “เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง” ข้อ ๑๔ ก าหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก” และ ข้อ ๑๘ ก าหนดว่า “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น” วรรคสอง บัญญัติว่า  

 
/“ส าหรับ … 

 
-๘- 

“ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึง ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเท่านั้น” 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : ต่อไปจะด าเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ จะด าเนินการตามขั้นตอนแบบ
เดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาฯ พร้อม
ผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญ ท่าน พรจิต สนอุป ครับ 



นายพรจิต สนอุป ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายพรจิต สนอุป สมาชิก
สภาฯ ขอเสนอ นายจ านงค์ หน่ายโสก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                ๑. นายนนทกานต์  นาอุดม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕  
                ๒. นางละอองดาว  นันทวิทยาคม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘  
                ผู้รับรองถูกต้องครับ 
                ขอถามท่าน ปลัดจ านงค์ หน่ายโสก ท่านยินดีรับหรือไม่ครับ 

นายจ านงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม    นายจ านงค์  
หน่ายโสก ยินดีรับครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอแสดงความยินดี
กับ ท่าน ปลัดจ านงค์ หน่ายโสก ให้ถือว่าท่าน ปลัดจ านงค์ หน่ายโสก ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาฯ ก็ขอแสดงความ
ยินดีกับท่านครับ  เวลาตอนนี้ ๑๒.๐๐ น. ผมขอพักการประชุมฯเพื่อรับประทานอาหารกลางวันครับ 

*พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ๑๒.๐๐ น.-๑๓.๐๐ น.* 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : ประชุมต่อนะครับ ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย ขอน าเรื่องปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๑ (๓) ความ
ว่า ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย 
แต่สมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน เชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบครับ และเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอครับ 

นายจ านงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐(๑) การประชุมสามัญ และข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า 
การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย
ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  

/นายสงวน … 
-๙- 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ เชิญท่าน พรจิต  สนอุป 
นายพรจิต สนอุป ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

แวงน้อย ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายพรจิต  สนอุป สมาชิก
สภาฯ ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญ จ านวน ๔ สมัย ก าหนดวันเรียกประชุม สามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยมีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
         ๑. นายพิษณุพงษ์  สนอุป สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
         ๒. นายประวัติชัย  ศรีอุ่น  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
ผู้รับรองถูกต้องครับมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มี  จะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีก าหนด  ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๖๕ นะ
ครับ  



ต่อไป เรื่อง กำรก ำหนดสมัยประชุม สำมัญ สำมัยท่ี ๒ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญสมำชิกสภำฯ เสนอครับ  
เชิญท่าน นนทกานต์ นาอุดม ครับ 

นายนนทกานต์ นาอุดม ส.อบต. หมู่ที่ ๕ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายนนทกานต์  นา
อุดม สมาชิกสภาฯ ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีก าหนด ๑๕ วัน เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
         ๑. นางเบญจวรรณ  มูลจันทร์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓ 
         ๒. นายอนุราช  นาดี    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มี  จะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีก าหนด  ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ นะครับ 

ต่อไป เรื่อง กำรก ำหนดสมัยประชุม สำมัญ สำมัยที่ ๓ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญสมำชิกสภำฯ เสนอครับ  
เชิญท่าน อนุราช นาดี ครับ    

นายอนุราช นาดี ส.อบต. หมู่ที่ ๙ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายอนุราช นาดี สมาชิกสภาฯ 
ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
         ๑. นายพิษณุพงษ์  สนอุป สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
         ๒. นายประวัติชัย  ศรีอุ่น  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มี  จะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
 

/สมัย … 
-๑๐- 

สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีก าหนด  ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
นะครับ 

ต่อไป เรื่อง กำรก ำหนดสมัยประชุม สำมัญ สำมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญสมำชิกสภำฯ เสนอครับ  
เชิญท่าน พรจิต สนอุป ครับ    

นายพรจิต สนอุป ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายพรจิต สนอุป สมาชิก
สภาฯ ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ 
ธ.ค. ๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๕   

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
         ๑. นางสาวบัวลอง  สาคร    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 
         ๒. นางละอองดาว  นันทวิทยาคม   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีก าหนด  ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๕ 
นะครับ 

ต่อไป เรื่อง กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญสำมัยแรกของปีถัดไป ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญสมำชิกสภำฯ 
เสนอครับ เชิญท่าน นนทกานต์ นาอุดม ครับ   



นายนนทกานต์ นาอุดม ส.อบต. หมู่ที่ ๕ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายนนทกานต์  นา
อุดม สมาชิกสภาฯ ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีก าหนด ๑๕ วัน เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๖   

นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
         ๑. นายพิษณุพงษ์  สนอุป สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
         ๒. นายบุญหนา  นาค า      สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มี  จะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรกของปีถัดไป ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๖ นะ
ครับ 
  มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถาม
เพ่ิมเติมนะครับ ประธานสภาฯ ก็จะเรียกประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ - ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และจะไดม้ีหนังสือนัดประชุมสภาฯ อีกครั้งครับ ขอปิดประชุมสภาฯครับ 

- เลิกประชุมเวลำ  ๑๔.๐๐ น .- 

                                                       (ลงชื่อ)                                          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจ านงค์   หน่ายโสก ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
/(ลงชื่อ) … 

-๑๑- 
 
            (ลงชื่อ)                                     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสงวน  ลาแอ้น) 
                                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

 
(ลงชื่อ)                                          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายพรจิต  สนอุป) 

 (ลงชื่อ)                                          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายบุญหนา  นาค า) 

 (ลงชื่อ)                                          เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายนนทกานต์  นาอุดม) 
 
 

 
 
 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


