
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ครั้งแรก 
วันที่  ๗  เดือน มกราคม  พ.ศ. 25๖๕  เวลา ๑๑.๐0 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 

*************************** 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายโสภา  แก้ววิชัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 โสภา  แก้ววิชัย  
2 นางจันทร์เพ็ญ  พิมพ์ดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ จันทร์เพ็ญ  พิมพ์ดี  
3 นายสมพงษ์  ประกอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ สมพงษ์  ประกอบ  
4 นายสังวร  บุตตะเกิด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ สังวร  บุตตะเกิด  
5 นางสุดารัตน์  สนิทสนม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ สุดารัตน์  สนิทสนม  
6 นางดาวัลย์  โตพิทักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ดาวัลย์  โตพิทักษ์  
๗ นางสาววันเพ็ญ คำธร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ วันเพ็ญ คำธร  
๘ นายบุญทัน  แก้วดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ บุญทัน  แก้วดี  
9 นายพนม  พันทองหล่อ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ พนม  พันทองหล่อ  

10 นายประเสริฐ  พูลวงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ ประเสริฐ  พูลวงษ์  
11 นายตระการ  คู่กระสังข์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ ตระการ  คู่กระสังข์  
12 นายโยธิน  ภูเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ โยธิน  ภูเดช  
13 นายสุบรรณ์  ศรีหนาถ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ สุบรรณ์  ศรีหนาถ  
14 นายไสว  ภาระจ่า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๑๔ ไสว  ภาระจ่า  
15 นายประสิทธิ์  แก้วมณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ ประสิทธิ์  แก้วมณี  
16 นายพิศาล  เมืองนาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ พิศาล  เมืองนาม  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี – 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายผดุงศักดิ์  อ่ิมเอิบ นายอำเภอ ผดุงศักดิ์  อิ่มเอิบ  
2 นายธนกฤต หนักแน่น ท้องถิ่นอำเภอ ธนกฤต หนักแน่น  
3 นายสมบุรณ์  ราโช นายก อบต.หนองบัวแก้ว สมบุรณ์  ราโช  
4 นายยุทธศาสตร์  คำแสนพันธ์ รองปลัด อบต ยุทธศาสตร์  คำแสนพันธ ์  
5 นายประเสริฐ  สวัสดิผล หัวหน้าสำนักปลัด ประเสริฐ  สวัสดิผล  

 
 

 

 



       -๓- 

เริ่มประชุมเวลา  1๑.๐0  น. 

 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วครบองค์ประชุมแล้ว นายยุทธศาสตร์  คำแสนพันธ์ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  
ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ชั่วคราว อ่านประกาศอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย      
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ครั ้งแรก และนายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
ประธานในพิธ ีเป ิดกล ่าวเป ิดการประช ุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองหนองบ ัวแก้ว  ครั ้งแรก           
พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุม  

 รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ชั่วคราว ขอชี้แจงขั้นตอนการประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554  โดยได้เชิญ นายสมพงษ์  ประกอบ              
ผู้อาวุโสสูงสุด  ทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ชั่วคราว เพ่ือทำหน้าที่ดำเนินการ
ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว:  -เรียนทา่นนายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล         
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       หนองบัวแก้วและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ก่อนอ่ืนกระผมขอขอบ                               
    คุณท่านนายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ที่มาเป็นเกียรติเปิดประชุมสภาองค์การ 
    บริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕                    

ในวันนี้ กระผม/ดิฉัน ในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ชั่วคราว 
ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
(ชั่วคราว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวแก้วที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด จำนวน ๑๖ ท่าน มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วม
ประชุม จำนวน ๑๖ ท่าน ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวแก้ว ทุกท่านได้แนะนำตนเอง เริ่มจากแถวแรกนะครับ 

  ในลำดับต่อไป กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
ประธานสภาฯ ชัว่คราว: -ดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เป็นผู้ชี้แจงข้อระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
(นายยุทธศาสตร์  คำแสนพันธ์) -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาทอ้งถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ วิธีเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ ชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิก 
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน 
และให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว 



   -๓- 
และชื่อสกุลของ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธาน      
ที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
เลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิมถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน วิธีการเสนอชื่อและ
การรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดย  อนุโลม        
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้
คะแนนสูงสุด เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง   
หากตกลงกันไม่ได้ให้  ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวน
เท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือก
เป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว:  
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       -ขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรให้ เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔  
(นายสังวร  บุตตะเกิด) -ผมขอเสนอชื่อ นายสมพงษ์  ประกอบ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ครบั 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว:  
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       -ขอผู้รับรองครับ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓  
(นายสุบรรณ์  ศรีหนาถ) -ผมขอรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔  
(นายประสิทธิ์  แก้วมณี) -ผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว:  
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       -มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอผู้อ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะให้สมาชิสภาลงคะแนน

เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วตามระเบียบต่อไป 
ที่ประชุมสภาฯ -เลือกนายสมพงษ์  ประกอบ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ เป็นประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว: 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       -กระผมขอประกาศผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

บัวแก้ว ได้แก่  นายสมพงษ์  ประกอบสมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ เป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว และขอพักการประชุม ๕ นาที ครับ 

 
 



     -๔- 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
(นายยุทธศาสตร์  คำแสนพันธ์) -เมื่อครบกำหนดเวลาในการพัก สมาชิกสภาฯ พร้อมกันในห้องประชุม 

เลขานุ ก ารสภ าฯ  ชั่ วคราว  อ่ าน ประกาศคำสั่ งอำเภอพยั คฆภู มิ พิ สั ย              
เรื่ อ ง แต่ งตั้ งป ระธานสภ าองค์ การบ ริ ห ารส่ วนตำบล หนองบั วแก้ ว                 
และเชิญประธานสภาฯ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่เพ่ือดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป 

ประธานสภาฯ   
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       กล่าวแสดงความยินดี และขอขอบคุณสมาชิกสภาที่เลือกผมเป็นประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  แล้วดำเนินการตามระเบียบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓                   เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
ประธานสภาฯ   
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เป็นผู้ชี้แจงข้อระเบียบเกี่ยวกับการ

เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
(นายยุทธศาสตร์  คำแสนพันธ์) -ชี้แจงวิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ถือปฏิบัติ

ตามข้อ 12  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 โดยสรุป
รายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 
-ให้นำวิธีการเลือกประธานสภาฯ โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณี ได้มีการเลือกรอง
ประธานสภาที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้ว ปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก 
ให้ประธานสภาออกเสียงชี้ขาด 

ประธานสภาฯ   
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       -ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรจะได้รับการ

เลือกเป็นรองประธานสภาฯ และให้มีผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕  
(นายประสิทธิ์  แก้วมณี) -ผมขอเสนอชื่อ นายพนม  พันทองหล่อ สมาชิกสภา หมู่ที่  ๙ เป็นรอง 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ครบั 
ประธานสภาฯ   
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       -ขอผู้รับรอบครับ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔  
(นายไสว  ภาระจ่า) -ผมขอรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑  
(นายตระการ  คู่กระสังข์) -ผมขอรับรอง 
ประธานสภาฯ   
(นายสมพงษ์  ประกอบ)      -มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกหรือไม ่ถ้าไม่มีกระผมจะขอมต ิ

      ที่ประระชุม  



    -๕- 
ที่ประชุมสภาฯ -เลือกนายพนม พันทองหล่อ สมาชิกสภา หมู่ที่  ๙ เป็นรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       -กระผมขอประกาศผลการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองบัวแก้ว ได้แก่  นายพนม  พันทองหล่อ  สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ เป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔                   เรื่อง เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
ประธานสภาฯ   
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       -ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เป็นผู้ชี้แจงการเลือกเลขานุการสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
(นายยุทธศาสตร์  คำแสนพันธ์) -ชี้แจงวิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ถือปฏิบัติตาม

ข้อ 13  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554  โดยสรุป
รายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

   -ให้นำวิธีการเลือกประธานสภาฯ โดยอนุโลม และให้เลือกจากสมาชิกสภา     
                          องค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

-เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีมติเลือกเลขานุการสภาแล้ว ให้เลขานุการ
สภาชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง 

ประธานสภาฯ   
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       -ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาหรือเจ้าหน้าที่ ที่เห็นสมควรจะ

ได้รับการเลือกเป็นเลขานุการสภาฯ และให้มีผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑  
(นายโสภา  แก้ววิชัย) -ผมขอเสนอชื่อ นายพิศาล  เมืองนาม สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖ เป็นเลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ครบั 
ประธานสภาฯ   
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       -ขอผู้รับรอบครับ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔  
(นายไสว  ภาระจ่า) -ผมขอรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕  
(นายประสิทธิ์  แก้วมณี) -ผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ   
(นายสมพงษ์  ประกอบ)      -มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมต ิ

      ที่ประระชุม  
ประชุมสภาฯ                   -เลือกนายพิศาล  เมืองนาม สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖ เป็นเลขานุการสภาองค์การ 

     บริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 



    -๖- 
ประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       -กระผมขอประกาศผลการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

บัวแก้ว ได้แก่  นายพิศาล  เมืองนาม  สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖ เป็นเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 

ประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       -ขอเชิญ นายพิศาล  เมืองนาม  สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖ มาทำหน้าที่เลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี และสมัยประชุม           
สมัยแรกของปีถัดไป  

ประชุมสภาฯ        เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภาใหม่              
ประธานสภาฯ   
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       -ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อระเบียบเกี่ยวกับการกำหนด 

สมัยประชุมสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ  
(นายพิศาล  เมืองนาม) -ชี้แจงประชุมสมัยสามัญ ครับสำหรับการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี

ของปีนั้นทั้งปี และสมัยสามัญสมัยที่  1 ของปีถัดไป ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 11 
(3) และข้อ 21  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 การกำหนดสมัย
ประชุมสามัญประจำปี 

- ให้ที่ประชุมปรึกษาว่าจะมีกี่สมัย  (2-4 สมัย) 
- กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมของแต่ละสมัย 
- กำหนดจำนวนวันว่าในแต่ละสมัยจะมีก่ีวัน (ไม่เกิน 15 วัน) 

   กำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
- ให้กำหนดวันเริ่มประชุมประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และกำหนดว่ามีกี่วัน   

(ไม่เกิน 15 วัน) 
ประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       -ขอให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้ปรึกษาหารือ ขอความคิดเห็นเพ่ือกำหนด

วันประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 25๖๕บ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔  
(นายสังวร  บุตตะเกิด) -ผมขอเสนอปรึกษาหารือการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 

๒๕๖๕ และสมัยสามัญของปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
๑.สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 256๕  มีกำหนด    
15 วัน ระหว่างวันที่  1๐ – ๒๔ มกราคม  256๕   
๒. สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 256๕  มีกำหนด   
15 วัน ระหว่างวันที่  1๖ – ๓๐ พฤษภาคม 25๖๕                 
๓. สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 256๕  มีกำหนด   
15 วัน ระหว่างวันที่  1๕ – ๒๙ สิงหาคม  256๕   
 



 
   -๗- 
๔. สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. 256๕  มีกำหนด  
15 วัน ระหว่างวันที่  1๖ – ๓๐ ธันวาคม  256๕   
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256๖ 
๕. สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256๖  มีกำหนด  
15 วัน ระหว่างวันที่  1 – ๑๕ กุมภาพันธ์  256๖ 

 
ประธานสภาฯ  
(นายสมพงษ์  ประกอบ) สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนบ้างครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่

ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และสมัยสามัญ
ของปีถัดไป สามัญประจำปี ตามที่สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ นายสังวร  บุตตะเกิด 
เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่อง  เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ   
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       -ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อระเบียบเกี่ยวกับการกำหนด 

สมัยประชุมสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ  
(นายพิศาล  เมืองนาม) -ชี้แจงการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบล ตามข้อ ๑๐๓ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

 คณะกรรมการสามัญ สามรถเลือกได้ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ประธานสภาฯ   
(นายสมพงษ ์ ประกอบ)       -ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาผู้จะคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมสภาที่เห็นสมควร และให้มีผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔  
(นายสังวร  บุตตะเกิด) เสนอ นายประสิทธิ์  แก้วมณี สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕  ผู้รับรองครบ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๑๕  
(นายประสิทธิ์  แก้วมณี) เสนอ นายสังวร  บุตตะเกิด สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔  ผู้รับรองครบ 

รองประธานสภาฯ 
(นายพนม  พันทองหล่อ) เสนอ นายประเสริฐ  พูลวงษ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐  ผู้รับรองครบ 

ประธานสภาฯ   
(นายสมพงษ์  ประกอบ)        -มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกหรือไม ่ถ้าไม่มีกระผมจะขอมต ิ

        ทีป่ระระชุม  
ประชุมสภาฯ                    -เลือกนายประสิทธิ์  แก้วมณี สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕  นายสังวร  บุตตะเกิด สมาชิก 
 



    -๘- 
สภา หมู่ที่ ๔ นายประเสริฐ  พูลวงษ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ๑๕ เสียง   
งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ: มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอญัตติอ่ืน ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี สำหรับวันนี้
กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภา  
ขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  1๒.๐0 น. 
 
 
 
 
 

 
 

   (ลงชื่อ)    ยุทศาสตร์  คำแสนพันธ์  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายยุทธศาสตร์  คำแสนพันธ์) 
              เลขานุการสภา อบต.หนองบัวแก้ว (ชั่วคราว) 
 
 
 
 
 
    (ลงชื่อ)      สมพงษ์  ประกอบ   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายสมพงษ์  ประกอบ) 
                                                  ประธานสภา อบต.หนอบัวแก้ว 
 
 


