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(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 

ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 
วันที่ 4 เดือนมกราคม 2565 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 นายประดิษฐ์  แสนมณี ส.อบต. ม.1 ประดิษฐ์  
 นายศตวรรษ  ฉากไธสง ส.อบต. ม.2 ศตวรรษ  
 นายวิรัตน์ คานกลาง ส.อบต. ม.3 วิรัตน์  
 นายรัตนวุธ ชะนะหาญ ส.อบต. ม.4 รัตนวุธ  
 นายอรรถพล  เพิ่มพูน ส.อบต. ม.5 อรรถพล  
 นางจรัสศรี เอี่ยมมาลา ส.อบต. ม.6 จรัสศรี  
 นางวาสนา   แป้นพยอม ส.อบต. ม.7 วาสนา  
 นางนงเยาว์ เฉียบแหลม ส.อบต. ม.8 นงเยาว์  
 นายอ่อนตา คูดงบัง ส.อบต. ม.9 อ่อนตา  
 นายราวี หนูไธสง ส.อบต. ม.10 ราวี  
 นายแหวนชัย  บุญเศษ ส.อบต. ม.11 แหวนชัย  
 นายช านาญ ชนะหาญ ส.อบต. ม.12 ช านาญ  
 นายพุฒ นาคเครือ ส.อบต. ม.13 พุฒ  
 ว่าที่ ร.ต.วิทยภัทร์  สมุติรัมย ์ ปลัด อบต.บ้านจาน วิทยภัทร์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมานพ   สถิระนาคะภูมินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
2. นายปราโมช เครือพงษ์ศักดิ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
3. นางสาวภัคพร กุลไธสง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
4. นางจงกวย รอดไธสง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
5. นายนคร ประเสริฐรัตน์   ท้องถิ่นอ าเภอพุทไธสง 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
ว่าที่ร.ต.วิทยภัทร์  สมุติรัมย์   เรียนท่านสมภพ มุกดาสนิท ท่านนายอ าเภอพุทไธสง ท่านสมาชิก  
     ปลัด อบต.บ้านจาน สภา อบต. ท่านนายก อบต.บ้านจาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม     
                                          ว่าที่ รต.วิทยภัทร์ สมุติรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน  
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                                          ในฐานะเลขานุการสภาชั่วคราวขอท าหน้าที่ในการประชุมสภาองค์การ  
                                         บริหารส่วนต าบลบ้านจาน ครั้งแรก ในวันนี้ 

  จากการตรวจสอบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน
ทั้ง 13 หมู่บ้าน สมาชิกได้มาครบทั้งหมดแล้ว กระผมจึงใคร่ขอด าเนินการ
ตามระเบียบการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องกิจการสภาเริ่มแรก 
กระผมขออนุญาตน าเรียนล าดับขั้นตอนในการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านจานในวันนี้ 
ส าหรับการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานครั้งแรก 

ประธานในพิธี คือ ท่านนายอ าเภอพุทไธสง เมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึง 
ว่าที่ร้อยตรีวิทยภัทร์ สมุติรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
ท าหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน (ชั่วคราว)  
จะด าเนินการตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านจาน หลังจากนั้นว่าที่ร้อยตรีวิทยภัทร์ สมุติรัมย์ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านจานจะเรียนเชิญนายอ าเภอพุทไธสง จุดเทียน ธูปบูชา
รัตนตรัย และท าความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯในช่วงนี้ให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านโปรดยืนขึ้น เสร็จแล้วท่านนายอ าเภอพุทไธสงจะนั่ง
ในที่จัดไว้ให้ 

จากนั้นว่าที่ร้อยตรีวิทยภัทร์ สมุติรัมย์  ปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านจานท าหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านจาน (ชั่วคราว) จะอ่านประกาศอ าเภอพุทไธสง เรื่อง ก าหนดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานครั้ งแรกและเรียนเชิญท่าน
นายอ าเภอพุทไธสงกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านจานครั้งแรก พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและแสดงความ
ยินดีแก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านจาน  จากนั้นเลขานุการสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านจาน(ชั่วคราว) จะกล่าวขอบคุณท่านนายอ าเภอพุทไธสง  
และเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานที่มีอายุมากที่สุดท า
หน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน (ชั่วคราว) จากนั้น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน (ชั่วคราว) ก็จะอ่าน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

หลังจากนั้นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน
(ชั่วคราว) จะด าเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านจานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา



3 
 
 

 

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 และข้อ 14 ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน(ชั่วคราว) ก็จะแจ้งผลผู้ที่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานและให้นายอ าเภอพุทไธสง
แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานและประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน(ชั่วคราว)ก็จะเชิญผู้ที่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน(ตัวจริง) ด าเนินการตาม
ระเบียบต่อไป ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน (ชั่วคราว)  
ก็พ้นต าแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 10  

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน (ตัวจริ ง )  
กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน และด าเนินการ
ในระเบียบวาระการประชุมต่อไป ซึ่งจะเป็นการเลือกรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน จ านวน 1 ท่าน และเลือกเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน กระผมขอน าเรียนให้ทราบเบื้องต้นเท่านี้
นะครับ 

  ค ากล่าวเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว 
        (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน) 
 เรียนท่านนายอ าเภอพุทไธสง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านจาน หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านจานผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขณะนี้เวลา 13.39 น. ได้ตรวจนับ
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานได้ลงชื่อในสมุดลง
เวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอันทรงเกียรติ
แห่งนี้ จ านวนคน 13 คน ครบองค์ประชุม ล าดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญ
ท่านสมภพ มุกดาสนิทท่านนายอ าเภอพุทไธสง ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระ
รัตนตรัย เรียนเชิญครับผม 

      (เมื่อนายอ าเภอพุทไธสง จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อย
แล้ว) 

ว่าที่ รต.วิทยภัทร์ สมุติรัมย์   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ่านประกาศอ าเภอพุทไธสง เรื่อง 
    ปลัด อบต.บ้านจาน   ก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานครั้งแรกตามที่

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ 
ผู้ ขององค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ได้เห็นชอบให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2564 และการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น 
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บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน จ านวน 13 คน แล้ว 

 นายอ าเภอพุทไธสงจึงอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 48  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและข้อ 6 ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
จึง ก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรกในวันที่ 4 มกราคม 
2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านจาน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
    (นายสมภพ มุกดาสนิท) 
            นายอ าเภอพุทไธสง 
 
 ในล าดับต่อไป ขอกราบเรี ยนเชิญท่านสมภพ มุกดาสนิท  

ท่านนายอ าเภอพุทไธสงได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านจานครั้งแรกครับ กราบเรียนเชิญครับ 

    ค ากล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน ครั้งแรก 
   ของนายอ าเภอพุทไธสง 
   วันอังคารที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.39 น.  
      ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
               ************************* 

นายอ าเภอพุทไธสง   เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน ท่านมานพ  
      ประธาน สถิระนาคะภูมินทร์ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน และ  
                                         ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ 

 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกองค์การบริหารส่าวนต าบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่าน
มา บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน จ านวน 13 คน และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน แล้ว ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดี
กับทุกท่านที่ผ่านการเลือกตั้ง และได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชน
ให้มาเป็นตัวแทนท าหน้าที่ในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านจาน ซึ่งนับวันเราต้องยอมรับกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
บทบาทส าคัญยิ่งต่อการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความเป็นอยู่
ของพ่ีน้องประชาชน และสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทต่อการบริหาร
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นตามล าดับ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานก็คือ
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ฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาข้อบัญญัติซึ่งใช้บังคับในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ว่าจะเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือข้อบัญญัติอ่ืนๆ ต้องท าหน้าที่ในการ
พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางในการท างานพัฒนา
พ้ืนที่ในทุกๆ ด้าน และท าหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการท างานของ
ฝ่ายบริหาร ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานทุกคน จึง
มีบทบาทส าคัญและมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมืองอ านวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักส านึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
และยึดมั่นในค่านิยมหลักของข้าราชการทางการเมือง ประกอบด้วย 

1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2. ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
3. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

 4.  ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  5.  ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  6.  ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่
เลือกปฏิบัติ 
  7.  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  8.  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  
และตรวจสอบได้ 
  9.  ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ดี 
  วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน ครั้ง
แรกตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้มีการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน รองประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านจานและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน  
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของสภาซึ่งเป็นการบริหารในแบบของคณะผู้บริหารกับสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นลักษณะของการบริหารที่ใช้การถ่วงดุลกัน  
ผลของการถ่วงดุลนั้นจะน าไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน  
ขอฝากความหวังของพ่ีน้องประชาชนชาวบ้านจาน  ไว้กับคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน  ทุกท่าน  ขอให้ทุกท่าน 
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พึงตระหนักและระลึกถึงคุณค่าและความส าคัญของการเป็นผู้แทนของ
ประชาชน โดยท าหน้าที่ของตนให้เต็มก าลังความรู้ ความสามารถ ด้วยความ
สุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น 
 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผม ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านจาน ครั้งแรก ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ 

ว่าที่ ร.ต.วิทยภัทร์ สมุติรัมย์   กราบขอบพระคุณท่านสมภพ มุกดาสนิท นายอ าเภอพุทไธสง 
    ปลัด อบต.บ้านจาน   เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งนี้ 

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖  
เมื่อนายอ าเภอได้เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่มีอายุมากที่สุด เป็นประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานสภา
ชั่วคราวที่ประชุมด าเนินเลือกประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งได้ตรวจนับอายุของ
สมาชิกสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอายุมากที่สุดในที่ประชุมแห่งนี้
คือนายประดิษฐ์ แสนมณี ขอเชิญขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวขอเรียน
เชิญครับ 

 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานชั่วคราว 

นายประดิษฐ แสนมณี   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯชั่วคราว เรียนท่าน 
     ส.อบต.ม.1   นายอ าเภอพุทไธสง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน ท่านปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหาร 
ส่ วนต าบลบ้ านจาน  และท่ านผู้ เ ข้ า ร่ วมประชุ มทุ กท่ าน  กระผม
ขอขอบพระคุณท่านนายอ าเภอที่มาเป็นเกียรติเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านจานครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 ในวันนี้ กระผมใน
ฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯชั่วคราว ขอเข้าสู่ระเบียบวาระ
ต่อไปครับ  

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ (ชั่วคราว) แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานที่ปฏิบัติหน้าที่
ทั้งหมด จ านวน 13 ท่าน มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุมจ านวน 13 ท่าน
ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานทุกท่านได้แนะน า
ตนเองเริ่มจากแถวแรกครับ 
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(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานแนะน าตนเอง) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
ว่าที่ ร.ต.วิทยภัทร์ สมุติรัมย์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน(ชั่วคราว)    
     ปลัด อบต.บ้านจาน   และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
                                          ส าหรับวิธีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานผู้ทรง  
                                          เกียรติทุกท่าน ส าหรับวิธีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
                                          บ้ า น จ า น  มี ขั้ น ต อ น ด า เ นิ น ก า ร  ดั ง นี้ 
              ข้อ 1 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน  
                                          ต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 ให้สภาองค์การบริหาร  
                                          ส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้ง  
                                          จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานมีขั้นตอนด าเนินการ     
                                         ดังนี้ 

        ข้อ ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ๘กล่าวโดยสรุปให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่น  

ข้อ ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอ
ชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

นายประดิษฐ์  แสนมณี ส.อบต. ม.1 
นายศตวรรษ  ฉากไธสง ส.อบต. ม.2 
นายวิรัตน์ คานกลาง ส.อบต. ม.3 
นายรัตนวุธ ชะนะหาญ ส.อบต. ม.4 
นายอรรถพล  เพิ่มพูน ส.อบต. ม.5 
นางจรัสศรี เอี่ยมมาลา ส.อบต. ม.6 
นางวาสนา   แป้นพยอม ส.อบต. ม.7 

นางนงเยาว์ เฉียบแหลม ส.อบต. ม.8 
นายอ่อนตา คูดงบัง ส.อบต. ม.9 
นายราวี หนูไธสง ส.อบต. ม.10 
นายแหวนชัย  บุญเศษ ส.อบต. ม.11 
นายช านาญ ชนะหาญ ส.อบต. ม.12 
นายพุฒ นาคเครือ ส.อบต. ม.13 
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วิธีการเลือก  
  (1) ให้สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 1 ชื่อ  

(2)ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 
2 คนแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 

(๓) ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจาก
ชื่อเหล่านั้น  

(๔) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภา
เพียง 1 คน ให้ถือ ได้รับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14)  
วิธีการลงคะแนน  

ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จ านวน 1 ชื่อ 
และให้สมาชิกสภา หย่อนบัตรที่ เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 75 วรรคสาม โดยประธานสภา
ชั่วคราวเป็นผู้เรียกสมาชิกสภาตามล าดับอักษร น าบัตรมาใส่ในหีบที่จัดไว้
ต่อหน้าประธานที่ประชุม  
วิธีการตรวจนับคะแนน  

ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วย
นับคะแนน โดยที่ผู้ได้รับเลือก เป็นประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้  

(1) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว ประกาศ
คะแนนต่อท่ีประชุมสภา ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  

(2) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่ (เฉพาะผู้ที่
ได้รับคะแนนสู โดยวิธีเดิมอีกครั้ง  

(3) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก (เฉพาะผู้ที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดเท่านั้น) โดยวิธีการจับสลากนี้ ให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 วรรคสาม ดังนี้ 

(3.1) ประธานสภาชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน 
(3.2) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภาชั่วคราวจับสลากว่าใครจะ

จับสลากก่อน 
(3.3) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจ านวนเท่า

คนที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน และเขียนว่า“ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ท้องถิ่น” 1 บัตร นอกนั้นเป็น“ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  
อ านาจหน้าที่ของประธานสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ๑๖  
ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานสภา ดังนี้ 
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(๑) ด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด  

  (๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้า
กล่าวอภิปรายสนับสนุน หรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

(๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
(๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 
(๖) อ านาจและหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้ หรือตามที่

ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
การลงคะแนน เจ้าหน้าที่ได้เตรียมบัตรการลงคะแนน ใช้วิธีเขียน

ชื่อตัวและชื่อสกุลของ คนละหนึ่งชื่อ 
นายประดิษฐ์ แสนมณี    ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
      ส.อบต.ม.1   ทุกท่านเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การ 
                                           บริหารส่วนต าบลบ้านจานพร้อมผู้รับรอง ๒ท่าน เชิญท่านสมาชิกเสนอ 
                                          ชื่อครับ 
นายช านาญ ชนะหาร    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหาร 
     ส.อบต.ม.12  ส่วนต าบลบ้านจาน ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม  

                                ทุกท่านกระผมนายช านาญ ชนะหาร สมาชิกสภาฯ ขอเสนอนายแหวนชัย  
                                บุญเศษ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  11 เป็นประธานสภาองค์การบริหาร 
                               ส่วนต าบลบ้านจาน 

นายประดิษฐ์ แสนมณี   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
     ส.อบต.ม.1   ๑. นายรัตนวุธ ชะนะหาญ 

๒. นางจรัสศรี เอี่ยมมาลา 
ผู้รับรองถูกต้องครับ 
ขอถามท่านแหวนชัย บุญเศษ ท่านยินดีหรือไม่ครับ 

นายแหวนชัย บุญเศษ     เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน ท่านปลัด  
     ส.อบต.ม.11   ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
                                                         บ้านจานยินดีรับ 
นายประดิษฐ์ แสนมณี    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควร 
   ส.อบต.ม.1      จะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน อีกหรือไม่ กระผม 
                                           จะนับ 1-2-3 นะครับ ไม่มีสมาชิกสภาฯเสนอนะครับ ตามระเบียบ  
                                           กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   
                                           และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14 บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น   
                                           รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อ 
                                           ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก   
                                           เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภา  
                                         องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานเพียงท่านเดียวนะครับ 
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นายประดิษฐ์ แสนมณี    ขอเชิญท่านแหวนชัย บุญเศษ ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาองค์การ 
      ส.อบต.ม.1 บริหารส่วนต าบลบ้านจานและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
                                         ส าหรับกระผมก็พ้นจากต าแหน่งประธานสภาฯ ชั่วคราว ขอเชิญครับ 
 
 
 
 
 
 
 

     ค าสั่งอ าเภอพุทไธสง 
         ที.่............./................ 

     เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
                             --------------------------------------- 

 
ตามที่นายอ าเภอพุทไธสงได้ก าหนดเรียกให้ประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านจานครั้งแรกในวันอังคารที่ 4 เดือน มกราคม 
พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านจาน อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ และที่ประชุมได้มีมติเลือก 
นายแหวนชัย บุญเศษเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านจาน นั้น 

ดังนั้นจึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
ข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแต่งตั้งนายแหวนชัย บุญเศษ 
ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานตามมติของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่  4  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
    (นายสมภพ มุกดาสนิท) 
       นายอ าเภอพุทไธสง 

นายประดิษฐ์ แสนมณี    ขอเชิญท่านแหวนชัย บุญเศษ ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาองค์การ 
       ส.อบต.ม.1  บริหารส่วนต าบลบ้านจานและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป    
                                         ส าหรับกระผมก็พ้นจากต าแหน่งประธานสภาฯชั่วคราว ขอเชิญครับ 

ขอเชิญท่านประธานสภาฯ คนใหม่ กล่าวความรู้สึกและขึ้นท า
หน้าที่ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ส าหรับกระผม ก็พ้นจาก
ต าแหน่งประธานสภาฯ ชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
ว่าที่ รต.วิทยภัทร์สมุติรัมย์    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ปลัด อบต.บ้านจาน   ท้องถิ่น๒๕๔๗ พ.ศ. และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า วิธี

เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วรรคสอง บัญญัติว่า กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน  
ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี ข้อ๑๔ 
บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่นมีการเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

นายแหวนชัย บุญเศษ   วิธีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานจะ   
    ประธานสภาฯ  ด าเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่าน  
                                           สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรอง  
                                           ประธานสภาฯ พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อครับ  
                                          ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านครับ 
นายอรรถพล เพิ่มพูน    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหาร 
     ส.อบต.ม.5   ส่วนต าบลบ้านจาน ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม   
                                           ทุกท่าน ครับ กระผมนายอรรถพล เพ่ิมพูน สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ นาย  
                                           ศตวรรษ ฉากไธสง เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                         บ้านจานครับ 
นายแหวนชัย บุญเศษ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
    ประธานสภาฯ   ๑. นายอ่อนตา คูดงบัง 

๒. นายพุฒ นาคเครือ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ 
ขอถามท่านศตวรรษ ฉากไธสง ท่านยินดีหรือไม่ครับ  

นายศตวรรษ ฉากไธสง    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหาร 
     ส.อบต.ม.2  ส่วนต าบลบ้านจานท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านครับ กระผมยินดีรับครับ 
นายแหวนชัย บุญเศษ     มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกไหมครับ ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความ 
    ประธานสภาฯ  ยินดีกับท่านศตวรรษ ฉากไธสง ให้ถือว่าท่านศตวรรษ ฉากไธสง ได้รับเลือก

ให้เป็นรองประธานสภาฯ ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านครับ 
ว่าที่ รต.วิทยภัทร์ สมุติรัมย์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา   
     ปลัด อบต.บ้านจาน   ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ๑๓ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า  
                                          “วิธี เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บั งคับ 
                                           โดยอนุโลม” วรรคสอง บัญญัติว่า“ เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการ  
                                           สภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการ สภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง”  
                                      ข้อ๑๔ ก าหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา     
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                                           ท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ  
                                           แต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ผู้นั้นได้รับเลือก”   
                                           และ ข้อ 18 ก าหนดว่า“ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการ 
                                           ส่วนท้องถิ่นขององ ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น 
                                           คน หนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น” วรรคสอง บัญญัติว่า “ส าหรับ  
                                           องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่ วนท้องถิ่น  
                                          ให้หมายความถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น” 
นายแหวนชัย บุญเศษ    ต่อไปจะด าเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ จะด าเนินการตาม   
    ประธานสภาฯ   ขั้นตอนแบบเดียวกับ การเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  
                                            ทุกท่าน เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาฯ พร้อมผู้รับรอง  
                                           ๒ ท่าน เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อได้ครับ 
นางวาสนา แป้นพยอม    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การ 
     ส.อบต.ม.7  บริหารส่วนต าบลบ้านจาน ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ครับ ดิฉันนางวาสนา แป้นพะยอม สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ 
ว่าที่ รต.วิทยภัทร์ สมุติรัมย์ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านจานค่ะ 

นายแหวนชัย บุญเศษ   ขอผู้รับรองด้วยครับ  
    ประธานสภาฯ   ๑. นางนงเยาว์ เฉียบแหลม 

๒. นายราวี หนูไธสง 
ผู้รับรองถูกต้องครับ 
ขอถามท่านว่าที่ รต.วิทยภัทร์ สมุติรัมย์ ท่านยินดีหรือไม่ครับ  

ว่าที่ รต.วิทยภัทร์ สมุติรัมย์    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหาร 
ปลัด อบต.บ้านจาน  ส่วนต าบลบ้านจาน ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่านครับ กระผม ว่าที่ รต.วิทยภัทร์ สมุติรัมย์ยินดีรับครับ  
นายแหวนชัย บุญเศษ   ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านครับและขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ    
     ประธานสภาฯ  ปฏิบัติหน้าที่ครับ 
 
นายแหวนชัย บุญเศษ    ต่อไปประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานขอน าเรื่อง   
    ประธานสภาฯ   ปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2565   
                                           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
                                           พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๑ (3) ความว่า ส าหรับองค์การ   
                                           บริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัย  
                                           ประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย 
                                           ในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ  
                                           ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน เชิญสมาชิกสภาฯ 
                                         เสนอครับ 
นายแหวนชัย บุญเศษ    เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.2565     
     ประธานสภาฯ   เชิญท่านเลขานุการสภาฯอ่านระเบียบครับ 
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ว่าที่ รต.วิทยภัทร์ สมุติรัมย์   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
     ปลัด อบต.บ้านจาน   ท้องถิ่น ๒๕๔๗ พ.ศ. และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด๒ การประชุมข้อ ๒๐ (๑)   
                                           การประชุมสามัญ และข้อ ๒๑ วรรคหนึ่งก าหนดว่า การก าหนดจ านวน  
                                           สมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม  
                                           สามัญปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี  
                                           ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป   
                                           ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของ  
                                         แต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
นายแหวนชัย บุญเศษ    เชิญทา่นสมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ เชิญท่าน 
    ประธานสภาฯ 
นายอรรถพล เพิ่มพูน    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหาร 
     ส.อบต.ม.5   ส่วนต าบลบ้านจาน ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม        
                                           ทุกท่าน ครับท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
                                           ทุกท่าน ครับกระผมนายอรรถพล เพ่ิมพูนสมาชิกสภาฯขอเสนอให้มีสมัย  
                                           ประชุมสามัญจ านวน 4 สมัยก าหนดวันเรียกประชุมสามัญสมัยที่  1- 4   
                                           เพ่ือให้เกิดความกระชับ แต่ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ซึ่งการประชุมครั้งที่   
                                           ผ่านมาก็ได้ก าหนดไว้แล้วให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
                                         บ้านจาน 4 สมัย ดังนี้ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ก าหนดไว้ตั้งแต่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ก าหนดไว้ตั้งแต่ 15 – 30 พฤษภาคม 2565 

  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ก าหนดไว้ตั้งแต่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 
  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ก าหนดไว้ตั้งแต่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2565 

  จึงขอให้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานและ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานได้พิจารณา 

มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามเสนอ และก าหนดการประชุมสภา 
สมัยแรกในระหว่างวันที่ 1 – 15 มกราคม 2566 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจการประชุม 
นายแหวนชัย บุญเศษ   ขอให้สมาชิกได้พิจารณากรรมการเพื่อมาท าหน้าที่ในการตรวจการ 
     ประธานสภาฯ  ประชุมสภาขอให้เสนอชื่อ 
   - ผู้ เ สนอ นางนง เยาว์  เฉี ยบแหลม เสนอชื่ อ  นางวาสนา  

แป้นพะยอม 
   - ผู้เสนอ นายอ่อนตา คูดงบัง เสนอชื่อ นายช านาญ ชนะหาร 
   - ผู้เสนอ นายศตวรรษ ฉากไธสง เสนอชื่อ นายอรรถพล เพ่ิมพูน 
   มีผู้รับรอง 2 ท่าน ถูกต้องครบถ้วน จึงสรุปว่า 
   1. นางวาสนา แป้นพยอม 
    2. นายช านาญ ชนะหาร 
   3. นายอรรพล เพ่ิมพูน 
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   4. นายแหวนชัย บุญเศษ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านจาน เป็นกรรมการตรวจบันทึกการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายแหวนชัย บุญเศษ   ในวาระนี้ผมใคร่ขอชี้แจงและท าความเข้าใจในเบื้องต้นก่อน การ 
     ประธานสภาฯ  ประชุมครั้งต่อไปเป็นการประชุมเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านจาน ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ โดยได้มีการลงมติซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น 
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นี้ จะมีหนังสือแจ้งอีกครั้งและขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้ 
เป็นอย่างดีและขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม เวลา 12.19 น. 

ว่าที่ ร.ต.       วิทยภัทร ์     ผู้จดบันทึกการประชุม 

                          (วิทยภัทร์ สมุติรัมย์) 
                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/เลขานุการสภา อบต.บ้านจาน 
 

                (ลงชื่อ)           วาสนา               
             (นางวาสนา แป้นพยอม)           

                ส.อบต. ม. 7  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม                         
 

       (ลงชื่อ)            อรรถพล      
                     (นายอรรถพล เพ่ิมพูน)       
                     ส.อบต. ม.5 ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

               (ลงชื่อ)             ช านาญ      
                     (นายช านาญ ชนะหาร)       
                     ส.อบต. ม.12 ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

       (ลงชื่อ)            แหวนชัย      
                              (นายแหวนชัย บุญเศษ)       
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 


