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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อครั้งแรก
วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
--------------------------สมาชิกผู้มาประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จานวน 8 คน

ชื่อ - สกุล
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
นายกาศ
แดงสันเทียะ
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ
นางพิกุล
กิตติวราพล
นายวีระ
เจิมขุนทด
นายบุญส่ง
เชิดสูงเนิน
นายธีรชัย
ช่วยงาน
นายโสภณ
โพธิ์ศรี

ผู้ไม่มาประชุม จานวน

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9

ลายมือชื่อ
พยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
กาศ แดงสันเทียะ
สมร ขึมสันเทียะ
พิกุล กิตติวราพล
วีระ เจิมขุนทด
บุญส่ง เชิดสูงเนิน
ธีรชัย ช่วยงาน
โสภณ โพธิ์ศรี

ตาแหน่ง
นายอาเภอขามทะเลสอ
ปลัด อบต.บึงอ้อ
ท้องถิ่นอาเภอขามทะเลสอ
นักจัดการงานทั่วไป
นักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยชานาญการ

ลายมือชื่อ
อรวรรณ มีใหม่
สมจิตร ธรรมมา
ธนกฤต ดังกลาง
ลาพูล จันทร์ทอง
จิรวัฒน์ ดอกศร

คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 6 คน
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ - สกุล
นางสาวอรวรรณ มีใหม่
นางสมจิตร ธรรมมา
นายธนกฤต ดังกลาง
นายลาพูล จันทร์ทอง
จ.อ.จิรวัฒน์ ดอกศร

เริ่มประชุม/...
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสมจิตร ธรรมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

-ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเข้าห้องประชุม โดยมีผู้มาประชุม จานวน 8 ท่าน และผู้เข้าร่วม
ประชุม จานวน 5 ท่าน เป็นอันครบองค์ประชุม
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กล่าวต้อนรับนายอาเภอและสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตาบลแนะนาตัวต่อนายอาเภอ
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กล่าวเรียนเชิญ นายอาเภอขามทะเลสอจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะเลขานุการชั่วคราวอ่านประกาศอาเภอ
เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อครั้งแรก
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กล่าวเรียนเชิญนายอาเภอขามทะเลสอกล่าว
เปิดประชุมสภาครั้งแรก
-นายอ าเภอกล่ า วเปิด ประชุม สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง อ้อ ครั้ งแรก
และได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่นายกองค์การบริห ารส่ วนตาบล
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน
เข้ามาโดยให้คานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นอันดับแรก
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเรียนเชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บึงอ้อแนะนาตัวเองกับท่านนายอาเภอขามทะเลสอ และเชิญนายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีอายุสูงสุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุม
ทาหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลชั่วคราว เพื่อดาเนินการตาม
ระเบียบต่อไป
-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลชั่วคราว กล่าวขอบคุณนายอาเภอที่ได้
ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
ครั้งแรก และกล่าวแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บึงอ้อทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนของ
แต่ละหมู่บ้าน และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 2
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯชั่วคราว

เรื่องเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลชั่วคราว ชี้แจงขั้นตอน วิธีการ
รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล

นางสมจิตร ธรรมมา

เรียนท่านนายอาเภอขามทะเลสอ ท่านประธานสภาสภาชั่วคราว
และท่าน
สมาชิก
สภาทุกท่าน ดิฉัน นางสมจิตร ธรรมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
ทาหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว ขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ดังนี้

เลขานุการสภาฯชั่วคราว

ตามพระราช/...
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ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 48 กาหนดให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งเลือกมาจากสมาชิก
สภาองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล ให้ นายอาเภอแต่ง ตั้ งประธานสภาและรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 กาหนดว่า วิธี
เลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นคนหนึ่ งที่ ตนเห็ นว่ าสมควรให้ เป็น ผู้ ดารงต าแหน่ง ประธานสภา
ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่น้อยกว่าสอง
คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่
เสนอไม่จากัดจานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับ
แล้ ว ให้ ป ระธานที่ ป ระชุ ม ประกาศคะแนนต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ ที่ ไ ด้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือก
ใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธี การเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏ
ว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากัน
วรรคสองวิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นาความใน
ข้อ 39 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน
วรรคสามวิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดาเนินการให้ผู้
ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง
หากตกลงกันไม่ได้ให้ ประธานที่ประชุมจับสลากว่ าผู้ใดจะจับสลากก่อนหลั ง
แล้วให้จับบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจานวนเท่ากับจานวน
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คะแนนสู ง สุ ด เท่ า กั น โดยเขี ย นข้ อ ความว่ า “ได้ รั บ เลื อ กเป็ น
ประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือก
เป็นประธานสภาท้องถิ่น
ข้อ 9 กาหนดว่า ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอ แล้วแต่กรณี
ดาเนิ น การแต่ งตั้ งทั นที เมื่ อการเลื อกประธานสภาท้อ งถิ่ นแล้ ว เสร็จ และให้
ประธานสภาท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ งตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานที่ ป ระชุ ม สภา
ท้องถิ่นครั้งต่อไป
ข้อ 10 กาหนดว่าประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(3) สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อนายอาเภอมีคาสั่งแต่งตั้งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 14 กาหนด/...
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ข้อ 14 กาหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น
หรื อเลขานุ การสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ข้อ 39 กาหนดว่าการเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นาความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วรรคสองการรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทาโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะ
ข้อ 63 วรรคหนึ่ง กาหนดว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคาใด
ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
แล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับ
ประธานสภาท้องถิ่น
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯชั่วคราว

-ต่อไป จะเป็นการเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล และในการเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นตาบลรายใดแล้ ว
จะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคนด้วย ถ้าหากมีการเสนอชื่อเพียงรายชื่อเดียว
ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
-ขอเชิญสมาชิกที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควร ขอเชิญครับ

นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 1
ขอเสนอนายบุญส่ ง เชิดสู งเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นตาบลบึงอ้อ
หมู่ที่ 7 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯชั่วคราว

-ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน ด้วยครับ

นายธีรชัย ช่วยงาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 8
ขอรับรองครับ

นายกาศ แดงสันเทียะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายกาศ แดงสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 2
ขอรับรองครับ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯชั่วคราว

-มีสมาชิกท่านใด จะเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงอ้อเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ

ที่ประชุมสภาฯ

ไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯชั่วคราว

-เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเพิ่มเติมอีก เป็นอันว่ามีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อจานวน 1 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 14
กาหนดว่า/...

~๕~
กาหนดว่า ในการเลื อกประธานสภาท้องถิ่ น รองประธานสภาท้ องถิ่น หรื อ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงหนึ่งคน
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกจากชื่อที่เสนอ
-เป็นอันว่าผมนายบุญส่ง เชิดสูงเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บึ งอ้ อหมู่ที่ 7 ได้รั บเลื อ กเป็น ประธานสภาองค์ การบริห ารส่ ว นต าบลบึ งอ้ อ
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ไว้วางใจให้กระผมได้ทาหน้าที่ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อในครั้งนี้ ขอพักการประชุมไว้ชั่วคราว ประมาณ
5 นาที เพื่อรายงานผลการเลือก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลต่อ
นายอาเภอเพื่อพิจารณาลงนามคาสั่งแต่งตั้งประธานสภาฯ ต่อไป
นางสมจิตร ธรรมมา
เลขานุการสภาฯชั่วคราว

(เมื่อครบ 5 นาที)ขอเชิญสมาชิกเข้าที่ประชุมเพื่อดาเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป และได้อ่านคาสั่งอาเภอขามทะเลสอ ที่ 4/2565 เรื่องแต่งตั้ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อลงวันที่ 4 มกราคม 2565 ให้ที่
ประชุมทราบ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯชั่วคราว

-บัดนี้บทบาทของผมในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลชั่วคราวได้
สิ้นสุดแล้ว ต่อไปผม นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงอ้อ เป็นผู้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการปะชุมต่อไป
-กล่าวขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุกท่านที่ได้วางใจให้ผม
ทาหน้าทีป่ ระธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ และจะได้ดาเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

เรื่องเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
-ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลชั่วคราว ชี้แจง ขั้นตอนและ
วิ ธี ก าร รวมทั้ ง ข้ อ กฎหมาย และระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ที่ประชุมทราบครับ

นางสมจิตร ธรรมมา
เลขานุการสภาฯชั่วคราว

เรียนท่านประธานสภาสภา และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสมจิตร
ธรรมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ทาหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว
ขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่น
เลือกรองประธานสภาท้อ งถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่ นและวรรคสามกาหนดว่า
ให้ ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลื อกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ ว่า
ราชการจังหวัด สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอาเภอ
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง
ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นาความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม

วรรคสอง/...

~๖~
วรรคสองกรณีที่กฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนดให้ ส ภา
ท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลาดับถัดไปทีละ
คนจนกว่าจะครบตามจานวนที่พึงมี
ข้อ 14 กาหนดว่าในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น
หรื อเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล และในการเสนอชื่อผู้ใด จะต้องมีผู้รับรองไม่น้อย
กว่าสองคนด้วย หากมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือก
เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
-ขอเชิญสมาชิก สภาในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ

น.ส.สมร ขึมสันเทียะ

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาว
สมร
ขึมสั น เทียะ สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลบึงอ้อ หมู่ที่ 3 ขอเสนอ
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ หมู่ที่ 1
เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อค่ะ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนด้วยครับ

นายวีระ เจิมขุนทด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายวีระ เจิมขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ หมู่ที่ 6
ขอรับรองครับ

นายโสภณ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายโสภณ โพธิ์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ หมู่ที่ 9
ขอรับรองครับ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ

ที่ประชุมสภาฯ

ไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใด เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเพิ่มเติมอีก เป็นอันว่ามีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่ว นตาบลบึงอ้อจานวน 1 คน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 14 กาหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
รองประธาน/...

~๗~
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกจากชื่อที่เสนอ
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-เป็นอันว่านายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บึงอ้อหมู่ที่ 1 ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ

ระเบียบวาระที่ 4
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

เรื่องเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
-ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ชี้แจง ขั้นตอนและ วิธีการ
รวมทั้ ง ข้ อ กฎหมาย และระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กเลขานุ ก ารสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล

นางสมจิตร ธรรมมา
เลขานุการสภาฯชั่วคราว

เรียนท่านประธานสภาสภา และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสมจิตร
ธรรมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ทาหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว
ขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
ดังนี้
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติม ถึง(ฉบับ ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 57 ก าหนดว่า ให้ ส ภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมี
หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การและการจั ด การประชุ ม และงานอื่ น ใดตามที่
ประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมอบหมาย ทั้ ง นี้ ใ ห้ ค านึ ง ถึ ง ความรู้
ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
วรรคสองเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งเมื่อครบอายุ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ 13 กาหนดว่า วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นาความในข้อ 8 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 14 กาหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้ องถิ่น
และเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ตาแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอรายชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรเป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล โดยการเสนอจะต้องมีผู้ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน
และ หากมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือก
-ขอเชิญสมาชิกสภาในที่ประชุมเสนอผู้ที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงอ้อครับ

นางสาวสมร/...

~๘~
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาว

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

สมรขึมสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 3 ขอเสนอ
นางสมจิตร ธรรมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ เป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อค่ะ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนด้วยครับ

นายวีระ เจิมขุนทด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายวีระ เจิมขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 6
ขอรับรองครับ

นายธีรชัย ช่วยงาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 8
ขอรับรองครับ
-มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงอ้อเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ

ที่ประชุมสภาฯ

-ไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเพิ่มเติมอีก เป็นอันว่าว่ามีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขานุการ
สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง อ้ อ จ านวน 1 คน
ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ 14 ก าหนดว่ า ในการเลื อ กประธานสภาท้ อ งถิ่ น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกจากชื่อที่เสนอ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-เป็นอันว่านางสมจิตร ธรรมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
-บัดนี้ บทบาทหน้าที่ของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลชั่วคราวเสร็จ
สิ้นแล้ว จึงขอเชิญ นางสมจิตร ธรรมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
ซึ่งได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ได้ทาหน้าที่
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่องกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปี
สมัยแรกของปีถัดไป

นายบุญส่ง/...

~๙~
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธาน

-เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ รวมทั้ง
กฎหมายและระเบียบฯในการกาหนด

นางสมจิตร ธรรมมา
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาสภา และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสมจิตร
ธรรมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้ อ ทาหน้าที่เลขานุการสภาขอชี้แจง
กาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่ มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญ ประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 53 วรรคหนึ่ง กาหนดว่าในปี
หนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจะกาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด และ
วรรคสี่กาหนดว่าสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆให้มีกาหนดไม่เกินสิบห้าวั น แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอาเภอ
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือก
รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนา
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้
(3) สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กาหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจาปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกาหนดกี่วัน
วรรคสองกาหนดว่า การกาหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้ เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
ข้อ 21 การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีแรก
ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัย
แรกของแต่ละปี โดยให้นาความในข้อ 11มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วรรคสอง เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศของ
สภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
วรรคสาม ในกรณีที่ไม่ได้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีไว้ หรือไม่ได้กาหนด
วัน เริ่ มประชุ มสามัญ ประจาปีส มั ย แรกในปี ถัด ไปไว้ หรื อมี ค วามจ าเป็ นต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจาปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี
ที่กาหนดไว้/...

~ ๑๐ ~

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

นายธีรชัย ช่วยงาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

ที่กาหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจาปี
อื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้
-ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจาปีของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญครับ
-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายธีร
ชัย
ช่ ว ยงาน สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง อ้ อ หมู่ ที่ 8 ขอเสนอให้
กาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2565 จานวน 4 สมัยคือ
สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 15 วัน
สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 15 วัน
สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 15 วัน
สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 15 วัน

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน ครับ

นายวีระ เจิมขุนทด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายวีระ เจิมขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 6
ขอรับรองครับ

นายกาศ แดงสันเทียะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายกาศ แดงสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 2
ขอรับรองครับ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

-ไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อได้กาหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี 2565 เป็น 4 สมัย ดังนี้
สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 15 วัน
สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 15 วัน
สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 15 วัน
สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 15 วัน

นายบุญส่ง/...

~ ๑๑ ~
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-ต่อไปขอให้สมาชิกสภาได้กาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปีของปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปเชิญครับ

นางสาวสมร ขึมสันเทียะ

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาว
สมร
ขึมสั น เทีย ะ สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลบึงอ้ อ หมู่ที่ 3 ขอเสนอ
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุม
สภาฯ สามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้
วันที่ 1 – 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นระยะเวลา 15 วัน
-ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนด้วย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ
นายโสภณ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายโสภณ โพธิ์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 9
ขอรับรองครับ

นางพิกุล กิตติวราพล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางพิกุล
กิตติวราพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 5
ขอรับรองค่ะ
5.2 การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
-ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลชี้แจง ขั้นตอน วิธีการ รวมทั้ง
ข้อกฎหมายและระเบียบในการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ
นางสมจิตร ธรรมมา
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาสภา และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสมจิตร
ธรรมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้ อ ทาหน้าที่เลขานุการสภาขอชี้แจง
แนวทางการเลือกคณะกรรมการตรวจราบงานการประชุมดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ 103 วรรคหนึ่งกาหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่า
สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน
ข้อ 104 วรรคหนึ่งกาหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีห น้าที่กระทา
กิ จ การหรื อ พิ จ ารณาสอบสวนเรื่ อ งใดๆอั น เป็ น กิ จ การของสภาท้ อ งถิ่ น
แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น
ข้อ 105 วรรคหนึ่งกาหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับ 103 ข้อ 104 สภาท้องถิ่ นมี
อานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจาเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น ดังนี้
(1) คณะกรรมกา
ร/...

~ ๑๒ ~
(1) คณะกรรมการสามัญประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
(4) คณะกรรมการอื่นๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร
วรรคสอง ถ้ามีความจาเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาราย ละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ข้อ 107 กาหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็ น ผู้ เ สนอต้อ งมี ส มาชิก สภาท้อ งถิ่ นรับ รองไม่น้อ ยกว่าสองคน ส่ ว นกรณี ที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
วรรคสองการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น
อย่างอื่นและให้นาวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-ขอเชิญสมาชิกสภาในที่ประชุมพิจารณาว่าจะกาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม จานวนกี่คน

นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพยุง
ศักดิ์
เรียงสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 1 ขอเสนอให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม จานวน 3 คน

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนครับ

นายกาศ แดงสันเทียะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายกาศ แดงสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 2
ขอรับรองครับ

นายวีระ เจิมขุนทด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายวีระ เจิมขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 6
ขอรับรองครับ
-มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมสภาฯ

-ถ้าไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อกาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม จานวน 3 คน

-ขั้นตอนต่อ/...

~ ๑๓ ~
-ขั้น ตอนต่ อ ไป ขอให้ ส มาชิ ก ในที่ ป ระชุ ม เสนอชื่ อ สมาชิ ก ที่ เ ห็ น สมควรเป็ น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยให้มีการเลือกทีละคนจนครบตาม
จ านวนที่ก าหนดคือ 3 คน(ตามระเบีย บฯข้ อ 12) และชื่อ ที่ เสนอไม่ จากั ด
จานวนพร้อมกับมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน
-ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ ที่เห็ นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคนที่ 1 ครับ
นายกาศ แดงสันเทียะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายกาศ แดงสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที 2 ขอ
เสนอ นายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 8
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนครับ

นางสาวสมร ขึมสันเทียะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 3
ขอรับรองค่ะ

นางพิกุล กิตติวราพล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
นางพิกุล กิตติวราพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 5
ขอรับรองค่ะ
-ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 เพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติมอีกเป็นอันว่า นายธีรชัย ช่วยงาน
สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง อ้ อ หมู่ ที่ 8 ได้ รั บ เลื อ กเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 1
-ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 2 ขอเชิญครับ
-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายวีร ะ เจิมขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตาบลบึงอ้อหมู่ที 6 ขอ
เสนอ นางพิกุล กิตติวราพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่
5 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2

นายวีระ เจิมขุนทด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธาน

-ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนครับ

นายธีรชัย ช่วยงาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 8
ขอรับรองครับ
นายโสภณ/...

~ ๑๔ ~
นายโสภณ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
นายโสภณ โพธิ์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 9
ขอรับรองครับ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจสอ
รายงานการประชุม คนที่ 2 เพิ่มเติมอีกหรือไม่
-ไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธาน

-ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติมอีกเป็นอันว่า นางพิกุล กิตติวราพล
สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง อ้ อ หมู่ ที่ 5 ได้ รั บ เลื อ กเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 2
-ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 ขอเชิญครับ
-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที 3
ขอเสนอ นายโสภณ โพธิ์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่
9 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 ค่ะ

นางสาวสมร ขึมสันเทียะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธาน

-ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนครับ

นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่
1 ขอรับรองครับ

นายกาศ แดงสันเทียะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายกาศ แดงสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 2
ขอรับรองครับ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ ตรวจราย
งานการประชุม คนที่ 3 เพิ่มเติมอีกหรือไม่
-ไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธาน

-ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติมอีกเป็นอันว่า โสภณ โพธิ์ศรี
สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง อ้ อ หมู่ ที่ 9 ได้ รั บ เลื อ กเป็ น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-เป็นอันว่าว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 3 คน ประกอบด้วย
1) นายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 8
2) นางพิกุล กิตติวราพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 5
3) นายโสภณ โพธิ์สรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 9

จึงขอให้/...

~ ๑๕ ~
-จึงขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้นัดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานการประชุมเพื่อเลือกประธานและเลขานุการฯต่อไป
นางสมจิตร ธรรมมา
เลขานุการสภาฯ

-ได้แจ้งนัดให้คระกรรมการตรวจรายงานการประชุมเข้าประชุมฯ เพื่อเลือก
ประธานและเลขานุการฯ ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หลังปิด
ประชุมฯ
5.3 เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ
นางสมจิตร ธรรมมา
เลขานุการสภาฯ

-ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลชี้แจง ขั้นตอน วิธีการ รวมทั้ง
ข้อกฎหมายและระเบียบในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ให้
ที่ประชุมสภาทราบ ครับ
เรียนท่านประธานสภาสภา และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสมจิตร
ธรรมมา ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง อ้ อ ท าหน้ า ที่ เ ลขานุ ก ารสภา
ขอชี้แจงแนวทางการเลือกคณะกรรมการตรวจราบงานการประชุมดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ 103 วรรคหนึ่งกาหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่า
สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน
ข้อ 104 วรรคหนึ่งกาหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีห น้าที่กระทา
กิ จ การหรื อ พิ จ ารณาสอบสวนเรื่ อ งใดๆอั น เป็ น กิ จ การของสภาท้ อ งถิ่ น
แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น
ข้อ 105 วรรคหนึ่งกาหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับ 103 ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมี
อานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจาเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น ดังนี้
(1) คณะกรรมการสามัญประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
(4) คณะกรรมการอื่นๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร
วรรคสองถ้ามีความจาเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาราย ละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ข้อ 107 กาหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคล/...

~ ๑๖ ~
หรือบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็ น ผู้ เ สนอต้อ งมี ส มาชิก สภาท้อ งถิ่ นรับ รองไม่น้อ ยกว่าสองคน ส่ ว นกรณี ที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น
และให้นาวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน

-ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาในที่ประชุมพิจารณาว่าจะกาหนดให้มีคณะกรรมการ

ประธานสภาฯ

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จานวนกี่คน

นายวีระ เจิมขุนทด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวีระ
เจิมขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 6 ขอเสนอให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จานวน 3 คน

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน ครับ

นายธีรชัย ช่วยงาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 2
ขอรับรองครับ

นายโสภณ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายโสภณ โพธิ์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 9
ขอรับรองครับ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ถ้าไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อกาหนดให้มีคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ จานวน 3 คน
-ขั้น ตอนต่ อ ไป ขอให้ ส มาชิ ก ในที่ ป ระชุ ม เสนอชื่ อ สมาชิ ก ที่ เ ห็ น สมควรเป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ โดยให้มีการเลือกทีละคนจนครบตาม
จานวนที่กาหนดคือ 3 คน และมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน
-ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 ครับ

นายกาศ แดงสันเทียะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายกาศ แดงสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที 2 ขอ
เสนอ นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1

นายบุญส่ง/...

~ ๑๗ ~
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธาน

-ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนด้วยครับ

นางสาวสมร ขึมสันเทียะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 3
ขอรับรองค่ะ

นายธีรชัย ช่วยงาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 8
ขอรับรองครับ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมสภาฯ

-มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 เพิ่มเติมอีกหรือไม่
-ไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติมอีกเป็นอันว่า นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง อ้ อ หมู่ ที่ 1 ได้ รั บ เลื อ กเป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1
-ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 2 ขอเชิญครับ
-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายโสภณ โพธิ์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที 9 ขอเสนอ
นายวีระ เจิมขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 6 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2

นายโสภณ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนด้วยครับ

นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่
1 ขอรับรองครับ

นายกาศ แดงสันเทียะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายกาศ แดงสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 2
ขอรับรองครับ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2 เพิ่มเติมอีกหรือไม่
-ไม่มี

นายบุญส่ง/...

~ ๑๘ ~
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติมอีกเป็นอันว่า นายวีระ เจิมขุนทด
สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง อ้ อ หมู่ ที่ 6 ได้ รั บ เลื อ กเป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2
-ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 ขอเชิญครับ

นางพิกุล กิตติวราพล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางพิกุล
กิต ติ ว ราพล สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง อ้ อ หมู่ ที่ 5 ขอเสนอ
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 3
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 ค่ะ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน ครับ

นายธีรชัย ช่วยงาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่
8 ขอรับรองครับ

นายโสภณ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายโสภณ โพธิ์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 9
ขอรับรองครับ
-มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ แปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ คนที่ 3 เพิ่มเติมอีกหรือไม่
-ไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมสภาฯ
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธาน

-ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติมอีกเป็นอันว่า นางสาวสมร ขึมสันเทียะ
สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง อ้ อ หมู่ ที่ 3 ได้ รั บ เลื อ กเป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประชุม 3 คน
ประกอบด้วย
1) นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 1
2) นายวีระ เจิมขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 6
3) นางสาวสมร ขึมสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 3
-จึงขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้นัดประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เพื่อเลือกประธานและเลขานุการฯต่อไป

นางสมจิตร ธรรมมา
เลขานุการสภาฯ

-ได้แจ้งนัดให้คระกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เข้าประชุมฯ เพื่อเลือก
ประธานและเลขานุการฯ ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หลังปิด
ประชุมฯ
-มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องจะเสนอในที่ประชุมหรือไม่

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

นายพยุงศักดิ/์ ...

~ ๑๙ ~
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

-เรียนท่านประธานสภาสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อหมู่ที่ 1
ขอเสนอให้ประธานสภาเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงอ้อได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ตาม
ระเบียบกฎหมายที่กาหนด เพราะมีปัญหาเร่งด่วนที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลจะต้องเร่งดาเนินการแก้ไข

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน

-ตามที่ท่านพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เสมอมา ผมจะ

ประธานสภาฯ

ดาเนินการขออนุญาตเปิดประชุมสมัยวิสามัญต่อนายอาเภอขามทะเลสอต่อไป
ครั บ โดยจะได้ ก าหนดสมั ย ประชุ ม วิ ส ามั ญ ที่ 1 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 10 – 24
มกราคม 2565 เป็นระยะเวลา 15 วัน และจะทาหนังสือเรียกประชุม สภา
สมัยวิสามัญ ต่อไป
-มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุมสภา

-ไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆผมขอขอบคุณ สมาชิกสภาองค์บริหาร
ส่วนตาบลบึงอ้อที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกันในวันนี้ ขอบคุณสมาชิกสภา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง อ้ อ ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ว้ ว างใจเลื อ กให้ ผ มท าหน้ า ที่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอีกสมัย และขอขอบคุณ พนักงานส่ว น
ตาบลบึงอ้อที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 1๖.30 น.
(ลงชื่อ)

สมจิตร ธรรมมา

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสมจิตร ธรรมมา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
(ลงชื่อ)

ธีรชัย ช่วยงาน

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายธีรชัย ช่วยงาน)
(ลงชื่อ)

โสภณ โพธิ์ศรี

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายโสภณ โพธิ์ศรี)
(ลงชื่อ)

พิกุล กิตติวราพล
(นางพิกุล กิตติวราพล)

กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม

