
ส าเนารายงานการประชุม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ครั้งแรก 

วันพฤหัสบดีที่  30  ธันวาคม   2564   เวลา  11.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 
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นายสันติ  จัตุพันธ์ 
นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
นายค าไพ  ภูหนองโอง 
นางสาวชุติมา  จันทเจียง 
นางศิริลักษณ์  อุปภา 
นายสมัย  ภูกันดาร 
นายสมถวิล  ภูสมมา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภูดง 
นายส ารวย  กุนอก 
นายอ านวย  แสงยศ 
นายเสมอ  หงิมจั่น 

นายอ าเภอยางตลาด 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  5 
ส.อบต.หมู่ที่  6 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  11 

 

สันติ  จัตุพันธ์ 
ยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
ค าไพ  ภูหนองโอง 
ชุติมา  จันทเจียง 
ศิริลักษณ์  อุปภา 
สมัย  ภูกันดาร 
สมถวิล  ภูสมมา 
สงวน  มูลเสนา 
จันทร์เพ็ญ  ภูดง 
ส ารวย  กุนอก 
อ านวย  แสงยศ 
เสมอ  หงิมจั่น 

ผู้มาประชุม   11  คน 
ผู้ขาดประชุม         คน 
ผู้ขอลา                 คน 
 
รายช่ือผู้ร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

นางรุ่งฤทัย  สนสุนันท์ 
นายประดิษฐ์  ภูอ่อน 
นางสาวสุรีพร  ภูห้องเพชร 
นางยุภาวดี  ภูผาหลวง 

ท้องถิ่นอ าเภอยางตลาด 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า 
ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

รุ่งฤทัย  สนสุนันท์  
ประดิษฐ์  ภูอ่อน 
สุรีพร  ภูห้องเพชร 
ยุภาวดี  ภูผาหลวง 

เริ่มประชุมเวลา  11.00  น. 
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นางยุภาวดี  ภูผาหลวง  เรียน  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
(เจ้าพนักงานธุรการ) บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าทุกท่าน    ท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ

เฒ่า  ดิฉันนางยุภาวดี  ภูผาหลวง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ขออนุญาตน า
เรียนล าดับขั้นตอนในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ในวันนี้ 

ส าหรับ  การประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าครั้งแรก  ประธานในพิธี  
คือ  ท่านนายอ าเภอยางตลาด  เมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึง  ท่านปลัดสุรีพร  ภูห้องเพชร  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าท าหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า(ชั่วคราว)  จะด าเนินการตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า  หลังจากนั้นท่านปลัดสุรีพร  ภูห้องเพชร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่า  จะเรียนเชิญท่านนายอ าเภอยางตลาด  จุดเทียน   ธูป   บูชาพระรัตนตรัย    และท า
ความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในช่วงนี้ให้ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  
คณะผู้บริหารและผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านโปรดยืนขึ้น  เสร็จแล้วท่านนายอ าเภอยางตลาดจะ
นั่งในที่จัดไว้ให้  

จากนั้นท่านปลัดสุรีพร  ภูห้องเพชร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ท า
หน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า(ชั่วคราว)  จะอ่านประกาศอ าเภอ
ยางตลาด  เรื่อง  ก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าครั้งแรก  และเรียน
เชิญท่านนายอ าเภอยางตลาดกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า
ครั้งแรก  พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและแสดงความยินดีแก่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  จากนั้น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า(ชั่ วคราว)  ก็จะอ่านระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554 

หลังจากนั้น  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า(ชั่วคราว)  จะ
ด าเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  8  และข้อ  14  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า(ชั่วคราว)ก็จะแจ้งผลผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า  และให้ท่านนายอ าเภอยางตลาดแต่งตั้งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า  และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า(ชั่วคราว)ก็พ้นจาก
ต าแหน่ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  10 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า(ตัวจริง)  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  และด าเนินการในระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ซึ่งจะเป็นการ
เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า    จ านวน  1  ท่าน    และเลือก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ดิฉันขอน าเรียนให้ทราบเบื้องต้นเท่านี้คะ 
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นางสาวสุรีพร  ภูห้องเพชร เรียน    ท่านอ าเภอยางตลาด    ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
(ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า) หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน  ขณะนี้เวลา  11.00  น.  ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า  ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลอันทรงเกียรติแห่งนี้   จ านวน   11   คน  ครบองค์ประชุม  ล าดับต่อไป  ขอกราบเรียน
เชิญ  ท่านสันติ  จัตุพันธ์  ท่านนายอ าเภอยางตลาด  ได้จุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย 

    (เมื่อนายอ าเภอยางตลาด  จุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้ว) 
ประกาศอ าเภอยางตลาด  เรื่อง  ก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าครั้ง
แรก 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2564  และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  
ได้เห็นชอบให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกาศให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในวันที่  
28  พฤศจิกายน  2564  และการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวไดเสร็จสิ้นไปแล้ว  นั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   จ านวน   11  คน  แล้ว       นายอ าเภอยาง
ตลาด  อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  48  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  7) พ.ศ.  2562   และข้อ  6  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  จึงก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่าครั้งแรก  ในวันที่  30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2564  เวลา   11.00  น.  ณ  ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  
วันที่  28  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2564 

         นายสันติ  จตุพันธุ์ 
                                                                  นายอ าเภอยางตลาด 

ในล าดับต่อไป  ขอกราบเรียนเชิญท่านสันติ  จัตุพันธ์  ท่านนายอ าเภอยางตลาด  ได้กล่าวเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าครั้งแรกคะ  กราบเรียนเชิญคะ 

นายสันติ  จัตุพันธ์  เรียน   ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า    ท่านประดิษฐ์  ภูอ่อน   
(นายอ าเภอยางตลาด) ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า    และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

ครับ  ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2564  ที่ผ่านมา  บัดนี้  คณะกรรมการ 
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การเลือกตั้งได้มีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  
จ านวน  11  คน  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  จ านวน  1  คน  แล้ว  ใน
โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการเลือกตั้ง  และได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้อง
ประชาชนให้มาเป็นตัวแทนท าหน้าที่ในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  
ซึ่งนับวันเราต้องยอมรับกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการดูแล
แก้ไขปัญหาความเดือนร้อน  และความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน  และสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้มีบทบาทต่อการบริหารท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นตามล าดับ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่าก็คือฝ่ายนิติบัญญัติ  ซึ่งต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาข้อบัญญัติซึ่งใช้บังคับในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  หรือข้อบัญญัติอ่ืน  ๆ  ต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา  ซึ่งเป็น
กรอบและแนวทางในการท างานพัฒนาพ้ืนที่ในทุก  ๆ  ด้าน  และท าหน้าที่ในการควบคุม  
ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร  ดังนั้น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่าทุกคน  จึงมีบทบาทส าคัญและมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม    เป็นกลางทางการเมือง    อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชน  ยึดหลักธรรมาภิบาล  คือ  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  
หลักการมีส่วนร่วม  หลักส านึกรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า  และยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
ข้าราชการการเมือง  ประกอบด้วย 

   1.  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2.  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   3.  มีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 

4.  ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
   5.  ยืนหยัดท าให้สิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
   6.  ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
   7.  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   8.  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
   9.  ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ดี 

วันนี้  เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าครั้งแรก ตามมาตรา 
53 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2562  ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลครั้งแรก  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เพ่ือเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ เฒ่า  รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่า  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของสภาซึ่งเป็นการบริหารในแบบของคณะผู้บริหารกับสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เป็นลักษณะของการบริหารที่ใช้ถ่วงดุลกัน  ผลของการถ่วงดุลนั้นจะน าไปสู่
การเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน  ขอฝากความหวังของพ่ีน้องประชาชนชาวต าบล
หนองอิเฒ่า  ไว้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าทุก 
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ท่าน  ขอให้ทุกท่านพึงตระหนักและระลึกถึงคุณค่าและความส าคัญของการเป็นผู้แทนของ
ประชาชน  โดยท าหน้าที่ของตนให้เต็มก าลังความรู้  ความสามารถ  ด้านความสุจริตจริงใจ  
โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น 

บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่าครั้งแรก  ณ  บัดนี้  ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุม 
นางสุรีพร  ภูห้องเพชร  กราบขอบพระคุณ  ท่านสันติ  จัตุพันธ์  นายอ าเภอยางตลาด  เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ 
(เลขานุการสภาฯชั่วคราว)เกียรติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าแห่งนี้   เรียน  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  
ข้อ  7  ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ  6  เมื่อท่านนายอ าเภอยางตลาดได้เปิดประชุมสภา
ท้องถิ่นแล้ว  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว  โดยให้เชิญ
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุมากที่สุด  ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นนั้น  เป็นประธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราว  เพื่อท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม  และด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  
ซึ่งได้ตรวจนับอายุของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าแล้ว  ผู้ที่มีอายุมาก
ที่สุดในที่ประชุมแห่งนี้  คือ  นายส ารวย  กุนอก  ขอเชิญขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวขอ
เรียนเชิญคะ 

นายส ารวย  กุนอก    เรียน ท่านอ าเภอยางตลาด  ท่านสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าผู้ 
(ประธานสภาฯชั่วคราว) ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ท่านปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  หัวหน้าส่วนราชการ   และท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  กระผม
ขอขอบพระคุณท่านนายอ าเภอยางตลาดที่มาเป็นเกียรติเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่าครั้งแรก  ประจ าปี  พ.ศ.  2564  ในวันนี้   กระผมในฐานะประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าชั่วคราว  ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่  2  ต่อไปครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
นายส ารวย  กุนอก  เชิญเลขานุการฯชั่วคราว  ได้แจ้งรายละเอียด  วิธีการเลือก  การลงคะแนนและ 
(ประธานสภาฯ) อ านาจหน้าที่ของประธานสภาฯ  ให้สมาชิกสภาฯทราบ 
นางสาวสุรีพร  ภูห้องเพชร เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า(ชั่วคราว)  และสมาชิก 
(เลขานุการฯชั่วคราว) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับวิธีการเลือก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  มีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
  ข้อ  1  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2562  มาตรา  48  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี
ประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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  ข้อ  2  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  

2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  8  กล่าวโดยสรุป  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 

  ข้อ  3  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  
2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภา
ท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 วิธีการเลือก 
  (1)  ให้สมาชิกสภา  1  คน  สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

ประธานสภาเพียง  1  ชื่อ 
  (2)  ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย  2  คน  แต่ละคน

มีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
  (3)  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 
  (4)  หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง  1  คน  ให้

ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  14) 

 วิธีการลงคะแนน 
  ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว  และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ  จ านวน  1  ชื่อ  และให้

สมาชิกสภาหย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  
2554  ข้อ  75  วรรคสาม  โดยประธานสภาชั่วคราวเป็นผู้เรียกสมาชิกสภาตามล าดับอักษร  
น าบัตรมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 

 วิธีการตรวจนับคะแนน 
  ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า  2  คน  มาช่วยนับคะแนน  โดยผู้

ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภามีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  1.  เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว       ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ

เฒ่า(ชั่วคราว)  ประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
  2.  หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันให้ลงคะแนนใหม่(เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด

เท่ากัน)  โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 
  3.  หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก(เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน)

โดยวิธีการจัดสลากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  8  วรรคสาม  ดังนี้ 

   3.1  ประธานสภาชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน 
   3.2  ถ้าตกลงกันไม่ได้   ให้ประธานสภาชั่วคราวจับสลากว่าใครจะจับสลาก

ก่อน 
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   3.3  บัตรสลาก  ต้องมีชนิด  สี  และขนาดเหมือนกัน  มีจ านวนเท่าคนที่มี

คะแนนสูงสุดเท่ากันและเขียนว่า  “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  1  บัตร  นอกนั้น
เป็น  “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

 อ านาจหน้าที่ของประธานสภาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  16  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
ประธานสภา  ดังนี้ 

    1.  ด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 
 2.  เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น  เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปราย
สนับสนุนหรือคัดค้นญัตติในท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
 3.  บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
 4.  รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
 5. เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 
 6.  อ านาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้  หรือตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
การลงคะแนน  เจ้าหน้าที่ได้เตรียมบัตรการลงคะแนน  ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูก
เสนอคนละหนึ่งชื่อ 

นายส ารวย  กุนอก  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าทุกท่าน  เสนอ 
(ประธานสภาฯชั่วคราว) ชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าพร้อมผู้รับรอง  2  ท่าน  เชิญท่าน 
นายค าไพ  ภูหนองโอง  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  2) ท่านปลัด  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านครับ กระผมนายค าไพ  ภูหนองโอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  2  ขอเสนอ  นายส ารวย  กุนอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  9  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าครับ 

นายส ารวย  กุนอก  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯชั่วคราว) 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภูดง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  8 
 2. นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์  สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  1 
 ผู้รับรองถูกต้องครับ 

เพ่ือนสมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อผู้เป็นประธานสภาฯ  คือ  นายส ารวย  กุนอก  นั่นก็คือ
ตัวกระผม  กระผมนายส ารวย  กุนอก  สมาชิกสภาฯ  ยินดีรับครับ 

  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าอีกหรือไม่  กระผมจะนับ  1-2-3  นะครับ  1-2-3  ไม่มี
สมาชิกสภาฯเสนอนะครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  14  บัญญัติว่า  
“ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามี
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”นะ
ครับ  เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็น 
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าเพียงท่านเดียวนะครับ  คือ  นายส ารวย  กุ
นอก  และนั่นก็คือกระผมเอง  ผมขอพักการประชุม  10  นาที เพ่ือให้ท่านนายอ าเภอยาง
ตลาด  ลงนามแต่งตั้งประธานสภาองค์การบิรหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าต่อไป 

   ********พักการประชุม  10  นาท*ี******** 
      (นายอ าเภอยางตลาดแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า) 
  เริ่มประชุมเวลา  11.30  น.  หลังพักประชุม  10  นาที  โดยนายส ารวย  กุนอก  

เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าด าเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป 
นายส ารวย  กุนอก  กราบเรียนท่านนายอ าเภอยางตลาด             ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ประธานสภาฯ) หนองอิเฒ่า  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ก่อนอ่ืนกระผม

ต้องขอกราบขอบพระคุณเพ่ีอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าที่ได้ไว้วางใจ
มอบหมายหน้าที่อันส าคัญให้กระผมได้ท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่า       กระผมจะขอท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ในการ
ประชุมในวาระที่   3  ต่อไปนะครับ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่   3  เรื่อง  เลือกรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
นายส ารวย  กุนอก  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯชั่วคราว     ได้อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(ประธานสภาฯ) ให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 
นางสาวสุรีพร  ภูห้องเพชร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.   
(ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า) 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  12  วรรคหนึ่ง  วิธีการเลือกรอง

ประธานสภาท้องถิ่น  ให้น าความในข้อ  8  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  วรรคสอง  บัญญัติว่า  
กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภา
ท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน  ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นในล าดับไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี  ข้อ  14  บัญญัติว่า  
“ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามี
การแสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

นายส ารวย  กุนอก  วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า       นะครับจะ 
(ประธานสภาฯ) ด าเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกันกับการเลือกประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุก

ท่าน  เสนอชื่อสมาชิกสภาฯผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาฯ  พร้อมผู้รับรอง  2  ท่าน  
ขอเชิญครับ 

นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ท่านปลัด อบต. 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  1) หนองอิเฒ่า  ท่านสมาชิสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนครับ  

กระผมนายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  1  ขอเสนอ  
นายค าไพ  ภูหนองโอง  สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่  2  เป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าครับ 
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นายส ารวย  กุนอก  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 1. นางสาวชุติมา  จันทเจียง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  3 
 2. นายสมถวิล  ภูสมมา  สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  6 
 ผู้รับรองถูกต้องครับ 
  ขอถามท่าน  ค าไพ  ภูหนองโอง  ท่านยินดีรับหรือไม่ครับ 
นายค าไพ  ภูหนองโอง  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   
(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  2)ท่านปลัด อบต.  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมนาย

ค าไพ  ภูหนองโอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมูที่  2  ยินดีรับครับ 
นายส ารวย  กุนอก  มีท่านสมาชิกสภาฯจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดีกับท่าน 
(ประธานสภาฯ) ค าไพ  ภูหนองโอง  ที่ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาฯผมก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วย

ครับ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
นายส ารวย  กุนอก  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯชั่วคราว      ได้อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(ประธานสภาฯ) ให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 
นางสาวสุรีพร  ภูห้องเพชร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.   
(เลขานุการสภาฯชั่วคราว)2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554  ข้อ  13  วรรคหนึ่ง  ก าหนดว่า  

“วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น   ให้น าความในข้อ   8   มาใช้บังคับโดยอนุโลม” วรรค
สอง  บัญญัติว่า  “ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  หนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้
หมายถึง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น” 

นายส ารวย  กุนอก  ต่อไปจะด าเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ  จะด าเนินการตามข้ันตอนแบบเดียวกับ 
(ประธานสภาฯ) การเลือกประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็น

เลขานุการสภาฯ  พร้อมผู้รับรอง  2  ท่าน  เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่าครับ 

นายสมัย  ภูกันดาร  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  5) ท่านปลัด อบต.หนองอิเฒ่า  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนครับ  

กระผมนายสมัย  ภูกันดาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  5  ขอเสนอ 
นางสาวชุติมา  จันทเจียง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  3  เป็นเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าครับ 

นายส ารวย  กุนอก  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ)  1. นายสงวน  มูลเสนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  7 
 2. นางศิริลักษณ์  อุปภา  สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  4 
 ผู้รับรองถูกต้องครับ 
  ขอถามท่านชุติมา  จันทเจียง  ท่านยินดีหรือไม่ครับ 
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นางสาวชุติมา  จันทเจียง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3) ท่านปลัด อบต.หนองอิเฒ่า  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ 

ดิฉันนางสาวชุติมา  จันทเจียง  ยินดีรับคะ 
นายส ารวย  กุนอก  มีท่านสมาชิกสภาฯจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดีกับท่าน 
(ประธานสภาฯ) ชุติมา  จันทเจียง  ให้ถือว่าท่านชุติมา  จันทเจียง  ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาฯก็ขอแสดง

ความยินดีกับท่านครับ  และขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯปฏิบัติหน้าที่ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน  ๆ   
นายส ารวย  กุนอก  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน  ๆ  ผมขอน าเรื่องปรึกษาที่ประชุมเก่ียวกับ 
(ประธานสภาฯ) การประชุมสภา  สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.  2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  
ข้อ  11(3)  ความว่า  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละ
สมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป  และมีก าหนดกี่วัน  เชิญสมาชิกสภาฯเสนอครับ 

  - เรื่อง   ก าหนดสมัยประชุมสามัญ   ประจ าปี   พ.ศ.   2565  ขอเชิญเลขานุการ
สภาฯอ่านระเบียบท่ีเกี่ยวข้องครับ 

นางสาวชุติมา  จันทเจียง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547   
(เลขานุการสภาฯ) แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  หมวด  2  การประชุม  ข้อ  20(1)  การประชุม

สามัญ    และข้อ  21  วรรคหนึ่ง  ก าหนดว่าการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ
ปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีโดย
ให้น าความในข้อ  11  มาใช้บังคับโดอนุโลม 

นายส ารวย  กุนอก  เชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอครับ   
(ประธานสภาฯ)  
นายสงวน  มูลเสนา  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  7) ท่านปลัด อบต.หนองอิเฒ่า  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน

ครับ  กระผมนายสงวน  มูลเสนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  7  
ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญ  จ านวนสี่สมัย  ก าหนดวันเรียกประชุมสามัญ  สมัยที่  1  
ประจ าปี  พ.ศ.  2565  โดยมีก าหนด  15  วัน  ดังนี้ 
1.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  2565  เริ่มตั้งแต่วันที่  10 – 25  
มกราคม  2565  มีก าหนดไม่เกิน  15  วัน 
2.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.  2565  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 15  
สิงหาคม  2565  มีก าหนดไม่เกิน  15  วัน 
3.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.  2565  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 15  
ตุลาคม  2565   มีก าหนดไม่เกิน  15  วัน 
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4.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ.  2565  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 15 
ธันวาคม  2565  มีก าหนดไม่เกิน  15  วัน 

นายส ารวย  กุนอก  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ)  1. นายอ านวย  แสงยศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  10 
 2. นายเสมอ  หงิมจั่น สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  11 
 ผู้รับรองถูกต้องครับ 

-  เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.  2566   
ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอครับ 

นายสงวน  มูลเสนา  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   
(สมาชิสภาฯ  หมู่ที่  7) ท่านปลัด อบต.หนองอิเฒ่า  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนครับ  

กระผมนายสงวน  มูลเสนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  7ขอ
เสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.  2566  โดยมีก าหนด  15  
วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566  ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2566 

นายส ารวย  กุนอก  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ)  1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภูดง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  8 
 2. นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์  สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  1 
 ผู้รับรองถูกต้องครับ 
  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออีก  

ผมจะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.  2566  โดยมี
ก าหนด  15  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566  ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2566  
นะครับ 

  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่าน
ใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมนะครับ  ผมก็จะเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ใน
วันจันทร์ที่  10  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2565  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   

-  เรื่อง  การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
    ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง ขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งข้อ 

กฎหมายและระเบียบในการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
นางสาวชุติมา  จันทเจียง ชี้แจงสาระส าคัญ ดังนี้ 
(เลขานุการสภาฯ) 1)สภามีอ านาจแต่งตั้งสมาชิกสภาฯเป็นคณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิก 

สภาฯ จ านวน 3-7 คน (ตามข้อ 103และข้อ 105 ) ได้แก่ 
 1.1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 1.2) คณะกรรมการอ่ืนๆตามที่สภาเห็นสมควร 

2) วิธีเลือกให้สมาชิกสภาฯเป็นผู้เสนอ และมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคนส่วนกรณีท่ี 
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่มีผู้รับรอง (ตามข้อ 107)   
กฎหมาย/ระเบียบ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
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แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2554 

 -ข้อ 103 วรรคหนึ่งก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ 
 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า 

สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
-ข้อ 104 วรรคหนึ่งก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือ

พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันเป็นกิจการของสภาท้องถิ่น                 แล้วรายงานต่อสภา
ท้องถิ่น 

-ข้อ 105 วรรคหนึ่งก าหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับ 103 ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

                             (1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                                       (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                                          (4) คณะกรรมการอื่นๆตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

ถ้ามีความจ าเป็น      คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

  -ข้อ 107 ก าหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับข้อ  103วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่ นหรือบุคคลที่ไม่เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ       ไม่ต้องมีผู้รับ
รอง  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ เป็นอย่างอ่ืนและให้น า
วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายส ารวย  กุนอก  จึงขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจ 
(ประธานสภาฯ) รายงานการประชุม จ านวนกี่คน (อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน) 
นายสมัย  ภูกันดาร  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมัย  
(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5) ภูกันดาร    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 5  ขอเสนอให้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  จ านวน  3  คน 
นายส ารวย  กุนอก ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน 
(ประธานสภาฯ) ผู้รับรอง        
  1) นางศิริลักษณ์  อุปภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  4 
         2) นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภูดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  8 
นายส ารวย  กุนอก  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม ไม่มี 
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นายส ารวย  กุนอก   เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า     ก าหนดให้มีคณะกรรมการ 
(ประธานสภาฯ) ตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน ขั้นตอนต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อ

สมาชิกสภาฯที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   โดยให้มีการเลือกทีละ
คนจนครบตามจ านวนที่ก าหนดคือ 3 คน( ตามระเบียบฯข้อ 12) และชื่อที่เสนอไม่จ ากัด
จ านวนพร้อมกับมีผู้รับรองอย่างน้อย  2  คน  ขอเชิญสมาชิกสภาฯในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่
เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 ตามล าดับต่อไป 

นายเสมอ  หงิมจั่น  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า       ท่านปลัด อบต. 
(สมาชิสภาฯ  หมู่ที่  11) หนองอิเฒ่า  ท่านสมาชิสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนครับ  

กระผมนายเสมอ  หงิมจั่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่ 11 ขอเสนอ              
นายสมัย  ภูกันดาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ 5   เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานการประชุม  คนที่ 1 

นายส ารวย  กุนอก ขอผู้รับรองสองคน 
(ประธานสภาฯ) ผู้รับรอง  
 1) นายอ านวย  แสงยศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  10 
 2) นายสงวน  มูลเสนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  7 
นายส ารวย  กุนอก  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาฯ) ตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 1 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 

นายส ารวย  กุนอก  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายสมัย  ภูกันดาร สมาชิก 
(ประธานสภาฯ) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  5  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

การประชุม คนที่ 1 

  ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานการประชุม  คนที ่ 2 

นายสมถวิล  ภูสมมา  เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     กระผมนายสมถวิล   
(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6) ภูสมมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  11  ขอเสนอนายเสมอ  หงิมจั่น  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่ 11  เป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุม  คนที ่ 2 

นายส ารวย  กุนอก ขอผู้รับรองสองคน 
(ประธานสภาฯ) ผู้รับรอง  
 1) นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  1 
 2) นายสมัย  ภูกันดาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  5 
  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานการประชุม คนที่ 2 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
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นายส ารวย  กุนอก  เมือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายเสมอ  หงิมจั่น  สมาชิก 
(ประธานสภาฯ) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  11  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

การประชุม  คนที ่ 2 

  ต่อไป   ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานการประชุม  คนที ่ 3 

นางศิริลักษณ์  อุปภา  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า      ท่านปลัด อบต. 
(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  4) หนองอิเฒ่า  ท่านสมาชิสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนครับ  ดิฉัน

นางศิริลักษณ์  อุปภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่   4 ขอเสนอ              
นายสงวน  มูลเสนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ 7   เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานการประชุม  คนที่ 3 

นายส ารวย  กุนอก ขอผู้รับรองสองคน 
(ประธานสภาฯ) ผู้รับรอง  
 1) นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภูดง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  8 
 2) นางสาวชุติมา  จันทเจียง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  3 
นายส ารวย  กุนอก  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควร       เป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาฯ) ตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 3 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
นายส ารวย  กุนอก  เมือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายสงวน  มูลเสนา   สมาชิก 
(ประธานสภาฯ) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  7  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

การประชุม  คนที่  3 
 สรุปว่าคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  3  คน  ประกอบด้วย 
 1) นายสมัย  ภูกันดาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  5 
 2) นายเสมอ  หงิมจั่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  11 
 3) นายสงวน  มูลเสนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  7 
  ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้นัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานการประชุมเพื่อเลือกประธานและเลขานุการฯต่อไป 
นางสาวชุติมา  จันทเจียง  ได้แจ้งนัดให้คระกรรมการตรวจรายงานการประชุมเข้าประชุมฯ เพ่ือเลือกประธาน 
(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3) และเลขานุการฯ  ณ  ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หลังปิดประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าครั้งแรก 
นายส ารวย  กุนอก  ต่อไปผมขอปรึกษาท่ีประชุมสภาฯ    ในการก าหนดวันประชุมสภาองค์การบริหาร 
(ประธานสภาฯ) ส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   แถลงนโยบายต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  มาตรา  58/5  
“ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่
วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล”   
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การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดย

เปิดเผย  โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วย 

นายประดิษฐ์  ภูอ่อน  ก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       และผู้เข้าร่วม 
(นายก อบต.หนองอิเฒ่า) ประชุมทุกคน      ที่ได้เสียสละเวลามาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าครั้ง

แรก  ในวันนี้  ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ไว้วางใจผม  และก็ต้องขอขอบคุณพ่ีน้อง
ประชาชนชาวต าบลหนองอิเฒ่า  ที่ได้เลือกผมเข้ามาในครั้งนี้  แต่ในวันนี้ผมก็คงยังไม่มีอะไรที่
จะสามารถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ได้  ผมขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าในวันที่  10  มกราคม  2565  ที่จะถึงนี้  ผมก็ขอชี้แจงให้ที่
ประชุมได้รับทราบเพียงเท่านี้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายส ารวย  กุนอก  ก็ขอขอบคุณ  ท่านประดิษฐ์  ภูอ่อน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   
(ประธานสภาฯ) สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้  ผมขอปิดการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าครั้งแรก  ผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุม  เวลา  13.00  น. 

(ลงชื่อ)       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางสาวชุติมา  จันทเจียง) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 เมื่อจันทร์ที ่ 10  มกราคม  2565 

 
ลงชื่อ         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสมัย  ภูกันดาร) 

 
ลงชื่อ        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายเสมอ  หงิมจั่น) 

 
ลงชื่อ        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสงวน  มูลเสนา) 

 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าได้รับรองรายงานกรประชุมครั้งนี้แล้ว 

 เมื่อวันจันทร์ที่  10  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2565 
 

ลงชื่อ        ประธานสภา  อบต.หนองอิเฒ่า 
        (นายส ารวย  กุนอก) 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
 



ส าเนารายงานการประชุม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2565 
วันจันทร์ที่  10  มกราคม   2565   เวลา  11.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
รายช่ือผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ ส.อบต.หมู่ที่  1 ยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
2. นายค าไพ  ภูหนองโอง ส.อบต.หมู่ที่  2 ค าไพ  ภูหนองโอง 

3. นางสาวชุติมา  จันทเจียง ส.อบต.หมู่ที่  3 ชุติมา  จันทเจียง 
4. นางศิริลักษณ์  อุปภา ส.อบต.หมู่ที่  4 ศิริลักษณ์  อุปภา 
5. นายสมัย  ภูกันดาร ส.อบต.หมู่ที่  5 สมัย  ภูกันดาร 
6. นายสมถวิล  ภูสมมา ส.อบต.หมู่ที่  6 สมถวิล  ภูสมมา 
7. นายสงวน  มูลเสนา ส.อบต.หมู่ที่  7 สงวน  มูลเสนา 
8. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภูดง ส.อบต.หมู่ที่  8 จันทร์เพ็ญ  ภูดง 

9. นายส ารวย  กุนอก ส.อบต.หมู่ที่  9 ส ารวย  กุนอก 

10. นายอ านวย  แสงยศ ส.อบต.หมู่ที่  10 อ านวย  แสงยศ 

11. นายเสมอ  หงิมจั่น ส.อบต.หมู่ที่  11 เสมอ  หงิมจั่น 

ผู้มาประชุม     11   คน 
ผู้ขาดประชุม         คน 
ผู้ขอลา                 คน 
 
รายช่ือผู้ร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. นายประดิษฐ์  ภูอ่อน นายก อบต.หนองอิเฒ่า ประดิษฐ์  ภูอ่อน 
2. นายทวีศักดิ์  เจริญรัมย์ รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า ทวีศักดิ์  เจริญรัมย์ 

3. นายสถาพร  ภูสีดวง รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า สถาพร  ภูสีดวง 

4. นายสิงห์โต  ภูหัวดอน เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒ่า สิงห์โต  ภูหัวดอน 
5. นางสาวสุรีพร  ภูห้องเพชร ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า สุรีพร  ภูห้องเพชร 
6. นายทวีศักดิ์  ไกวาสัง รองปลัด อบต.หนองอิเฒ่า ทวีศักดิ์  ไกวาสัง 
6. สิบเอกเฉลิมพล  คุณาเมือง หัวหน้าส านักปลัด เฉลิมพล  คุณาเมือง 
7. นางคมคิด  ภูอาภรณ์ ผู้อ านวยการกองคลัง คมคิด  ภูอาภรณ์ 
8. นายบงการ  ค าศิริรักษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง บงการ  ค าศิริรักษ์ 
9. นางกานดา  วิไลสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ กานดา  วิไลสิทธิ์ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่ามาครบองค์ประชุมแล้ว  นาย
ส ารวย  กุนอก  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   กล่าวเปิดการประชุม  
และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายส ารวย  กุนอก  ส าหรับเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมไดรับทราบมีดังต่อไปนี้   
(ประธานสภาฯ)  -  การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
   นายส ารวย  กุนอก  ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

   -  การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
   นายค าไพ  ภูหนองโอง  ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ๋า 

   -  การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
   นางสาวชุติมา  จันทเจียง  ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

   -  การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
1.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  2565  เริ่มตั้งแต่วันที่  10 – 25  
มกราคม  2565  มีก าหนดไม่เกิน  15  วัน 
2.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.  2565  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 15  
สิงหาคม  2565  มีก าหนดไม่เกิน  15  วัน 
3.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.  2565  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 15  
ตุลาคม  2565   มีก าหนดไม่เกิน  15  วัน 
4.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ.  2565  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 15 
ธันวาคม  2565  มีก าหนดไม่เกิน  15  วัน 
ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.  2566   โดยมีก าหนด  15  วัน  
เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566  ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2566 

   -  การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  3  คน  ประกอบด้วย 
 1) นายสมัย  ภูกันดาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  5 
 2) นายเสมอ  หงิมจั่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ที่  11 
 3) นายสงวน  มูลเสนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  7 
 ผมมีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าครั้งแรก 
นายส ารวย  กุนอก  เชิญสมาชิกสภาฯตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
(ประธานสภาฯ) ครั้งแรก  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  30  ธันวาคม   2564  (ตามเอกสารที่แจกไปกับหนังสือเชิญ

ประชุมสภาฯ)  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะ
ขอมติที่ประชุม     เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า
ครั้งแรก 
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  ดังนั้น   จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองอิเฒ่าครั้งแรก  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  30  ธันวาคม  2564  ตามเอกสารที่แจก
ขอให้สมาชิสภาฯทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม  ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใด
หรือไม่อย่างไร  มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่  ขอเชิญครับ  

ที่ประชุม ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  ผมขอมติที ่
(ประธานสภาฯ) ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าครั้งแรก  เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่  30  ธันวาคม  2564   โดยการยกมือ 
มติที่ประชุม  ยกมือรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าครั้งแรก  เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่  30  ธันวาคม  2564  จ านวน  22  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
นายส ารวย  กุนอก  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไข 
(ประธานสภาฯ) เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2562  มาตรา  58  ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะ

เข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาฯเพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ต่อไปขอ
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า  ขอเชิญครับ 

นายประดิษฐ์  ภูอ่อน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  สมาชิกสภาฯผู้ทรง 
(นายก อบต.หนองอิเฒ่า)เกียรติทุกท่าน  ปลัด อบต.  หัวหน้าส่วนราชการทุกคน  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  
2564  แล้วนั้น  บัดนี้   ข้าพเจ้านายประดิษฐ์  ภูอ่อน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า  ขอแถลงนโยบาย  การบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าว่า
ผมจะด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติและนโยบายที่ก าหนดขึ้น  โดยยึดหลักการตามระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ให้ครอบคลุม  และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์  โดย  มีเจตนารมณ์ที่จะบริหารงาน
ท้องถิ่นให้มีเสถียรภาพ  เกิดความมั่นคง  ทั้งในทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  การ
ปกครอง  ตามหน้าที่ซึ่งก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2562  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  ทั้งนี้ใน  การ
บริหารงานาจะด าเนินการเพ่ือประโยชน์อันสูงสุดของประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  จัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  ให้มีการตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงาน  รวมทั้งจะท างานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง  
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
รวดเร็ว  โปร่งใส  ซื่อตรง  เป็นธรรม  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และสมรรถนะสูงในการ 
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บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าไปสู่ประชาชน  สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์
ตามภารกิจและเป็นไปตามเป้าหมาย  จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่าโดยมีหลักการและเหตุผลไว้ดังนี้ 

“ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งน้ าพอเพียง 
เคียงคู่ความรู้  เชิดชูคุณธรรม” 

  หลักการ 
   1.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-  ก่อสร้าง  บุกเบิก  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาทางคมนาคม  สะพาน  และระบบระบาย
น้ าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

-  จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 
-  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  แหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค 

   2.  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยว 
    -  ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุนในท้องถิ่น 
    -  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน  และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
    -  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   3.  นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
    -  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน  สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
    -  ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    -  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

-  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-  ส่งเสริม  และสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็ก  เยาวชนและ
ประชาชน 

   5.  นโยบายด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต 
-  ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์  และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาส  เช่น  ผู้สูงอายุ  
คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
-  ป้องกัน  และก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
-  ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย  การกีฬา  และสิ่งแวดล้อม 
-  ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ตลอดจนพัฒนาด้านสาธารณสุข 

   6.  นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  อนุรักษ์  และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
    -  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

 -  การบริหารจัดการและสร้างจิตส านึกในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็น
ระบบ 
7.  นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 -  ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
 -  พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
 -  พัฒนาความรู้ความสามารถ  และคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
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8.  นโยบายด้านความมั่นคง  และเสริมสร้างสันติสุข 
 -  ส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนเข้ามามีบทบาท  ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 -  ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดถึงการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
 เหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2562  มาตรา  58/5  ก่อนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 จึงขอเสนอญัตตินี้  เพ่ือแถลงนโยบายต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2562  มาตรา  58/5  เพ่ือให้การปฏิบัติงานในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ด าเนินไปอย่งคล่องตัวและเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าที่เคารพรัก  ตลอดจนพ่ีน้องประชาชน
ชาวองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าที่รักทุกท่าน  นโยบายของผมได้แถลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าในวันนี้  ก็เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่าและพ่ีน้องประชาชนทุกคนได้มีความมั่นใจว่าผมจะบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่าให้เกิดประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้และทีส าคัญคือ  
งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าก่อนเสมอ 
 สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าทุกท่าน
ได้รับฟังการแถลงนโยบายของผม  ขอขอบคุณครับ 

นายส ารวย  กุนอก  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าได้แนะน าตัวคณะผู้บริหารขอ 
(ประธานสภาฯ)  เชิญครับ 
นายประดิษฐ์  ภูอ่อน  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไข 
(นายก อบต.หนองอิเฒ่า)เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2562  มาตรา  58/3  ได้แต่งตั้งรองนายกฯ  2  คน  และ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  1  คน  เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ
ดังนี้ 

 1.  นายทวีศักดิ์  เจริญรัมย์  เป็น  รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า  คนที่  1 
 2.  นายสถาพร  ภูสีดวง  เป็น  รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า  คนที่  2 
 3.  นายสิงห์โต  ภูหัวดอน  เป็น  เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒ่า   
นายส ารวย  กุนอก  มีสมาชิสภาฯท่านใดจะซักถามนายกฯอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะเข้าระเบียบวาระต่อไป 
(ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องด่วน(ถ้ามี) 
   -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องญัตติค้างพิจารณา(ถ้ามี) 
   -  ไม่มี 



6 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน  ๆ 
นายส ารวย  กุนอก  ต่อไปเป็นระเบียบวาระเรื่องอ่ืน  ๆ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามหรือมีเรื่อง

จะแจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ผม
ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 
 

(ลงชื่อ)                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสาวชุติมา  จันทเจียง) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
 
 

 


