
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 
วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ชั้น 2 
................................................. 

ผู้มาประชุม  16  คน   

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ  

1 นายสนอง  แถวสูงเนิน สมาชิกหมู่ท่ี 1  สนอง  แถวสูงเนิน  

2 นายอ านาจ  ขันทอง สมาชิกหมู่ท่ี 2  อ านาจ  ขันทอง  

3 นายอ้ม  สาระพินิต สมาชิกหมู่ท่ี 3  อ้ม  สาระพินิต  

4 นายอนุรักษ์  ผ่อนสงเคราะห์ สมาชิกหมู่ท่ี 4  อนุรักษ์  ผ่อนสงเคราะห์  

5 นายณรงค์  เหล่าสุขา สมาชิกหมู่ท่ี 5  ณรงค์  เหล่าสุขา  

6 นายไพวัลย์  ทิพย์รักษ์ สมาชิกหมู่ท่ี 6  ไพวัลย์  ทิพย์รักษ์  

7 นายประสงค์  เนียมเงิน สมาชิกหมู่ท่ี 7  ประสงค์  เนียมเงิน  

8 นายบุญหนา  สอนชัยภูมิ สมาชิกหมู่ท่ี 8  บุญหนา  สอนชัยภูมิ  

9 นางชาลิสา  เหล่าประเสริฐ สมาชิกหมู่ท่ี 9  ชาลิสา  เหล่าประเสริฐ  

10 นายสัมฤทธิ์  แคชัยภูมิ สมาชิกหมู่ท่ี 10  สัมฤทธิ์  แคชัยภูมิ  

11 นายโพธิ์แดง  จุลนันท์ สมาชิกหมู่ท่ี 11  โพธิ์แดง  จุลนันท์  

12 นางสาวบุญถิ่น  สาลี สมาชิกหมู่ท่ี 12  บุญถิ่น  สาลี  

13 นางกนิษฐา  รักษาวัง สมาชิกหมู่ท่ี 13  กนิษฐา  รักษาวัง  

14 นายเรืองศักดิ์  ทองมูล สมาชิกหมู่ท่ี 14  เรืองศักดิ์  ทองมูล  

15 นางอภิญญา  ทองสิทธิ์ สมาชิกหมู่ท่ี 15  อภิญญา  ทองสิทธิ์  

16 นายสมพงษ์  นาหัวนิน สมาชิกหมู่ท่ี 16  สมพงษ์  นาหัวนิน  

    

 

            
 
 
 
 
 
 
  
 



 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  11  คน 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายนิวัตน์ สุพจิตร นายอ าเภอภูเขียว นิวัตน์       สุพจิตร  
2 นายเสฏฐสิริ ชาลวีรรณ ท้องถิ่นอ าเภอภูเขียว เสฏฐสิริ     ชาลวีรรณ  
3 นายสุภาพ เหล่าภักดี นายกอบต.โคกสะอาด สุภาพ เหล่าภักดี  
4 นายดวงปรี ใจอารีย์ ปลัดอบต.โคกสะอาด ดวงปรี ใจอารีย์  
6 นายเกียรติศักดิ์ ลาดี นักบริหารงานทั่วไป เกียรติศักดิ์ ลาดี  
7 นายณภัทร จรูญชาติ นักบริหารการศึกษา ณภัทร จรูญชาติ  
8 นางค าสอน นันทพล ผู้อ านวยการกองคลัง ค าสอน นันทพล  
9 นางดวงเด่น ยุวนานนท์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ดวงเด่น ยุวนานนท์  

10 นางชุติมา พิทักษ์ ผอ.กองสาธารณสุข ชุติมา พิทักษ์  
11 นายสิรวิชญ์ ซารัมย์ นิติกร สิรวิชญ์ ซารัมย์  
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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 25645 

วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ชั้น 2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมนายดวงปรี  ใจอารีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดชั่วคราว เรียน ท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ที่ได้ลงชื่อใน
สมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอันทรงเกียรติแห่งนี้ จ านวน 16 คน ครบ
องค์ประชุม ล าดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ นายนิวัตน์ สุพจิตร ท่านนายอ าเภอภูเขียว ได้จุดเทียน ธูป บูชา
พระรัตนตรัย  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศอ าเภอภูเขียว เรื่อง ก าหนดประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโคกสะอาด ครั้งแรก   
 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยภูมิ ได้เห็นชอบให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในวันที่  
28 พฤศจิกายน 2564 และการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น  
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาด .จ านวน 16 คน ครบแล้ว 
 นายอ าเภอภูเขียว จึงอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาด.ครั้งแรก ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาด ชั้น 2 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

       ( นายนิวัตน์   สุพจิตร ) 
                                      นายอ าเภอภูเขียว 
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 ในล าดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญท่าน นิวัตน์ สุพจิตร นายอ าเภอภูเขียว ได้กล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ครั้งแรก กราบเรียนเชิญครับ     
 นายนิวัตน์ สุพจิตร เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด (นายสุภาพ เหล่าภักดี) ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่
ผ่านมา บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาดจ านวน 16 คน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน แล้ว ในโอกาสนี้ขอแสดง
ความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการเลือกตั้ง และได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนให้มาเป็นตัวแทนท าหน้าที่
ในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ซึ่งนับวันเราต้องยอมรับกันว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน 
และสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทต่อการบริหารท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นตามล าดับ สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาดก็คือฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาข้อบัญญัติซึ่งใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือข้อบัญญัติอ่ืน 
ๆ ต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางในการท างาน พัฒนาพ้ืนที่ในทุก 
ๆ ด้าน และท าหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสะอาดทุกคน จึงมีบทบาทส าคัญและมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิ
บาล คือ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักส านึกรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า และยึดมั่นในค่านิยมหลักของข้าราชการการเมือง ประกอบด้วย  
 1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 3. มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 4. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 6. ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 7. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 8. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 9. ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ดี  
 วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดครั้งแรก ตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ได้ก าหนดให้มีการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ของสภา ซึ่งเป็นการบริหารในแบบของคณะผู้บริหารกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นลักษณะของการ
บริหารที่ใช้การถ่วงดุลกัน ผลของการถ่วงดุลนั้นจะน าไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน ขอฝาก
ความหวังของพ่ีน้องประชาชนชาวโคกสะอาดไว้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
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สะอาดทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพึง ตระหนักและระลึกถึงคุณค่าและความส าคัญของการเป็นผู้แทนของประชาชน 
โดยท าหน้าที่ของตนให้เต็มก าลังความรู้ ความสามารถ ด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่ง
กว่าส่วนอ่ืน บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผม ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
ครั้งแรก ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ   
   
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

กราบขอบพระคุณ ท่านนิวัตน์ สุพจิตร นายอ าเภอภูเขียว เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติต่อที่ประชุมสภาสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลฯ แห่งนี้ 
 เรียน สมาชิกสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๗ ในการประชุม
สภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อนายอ าเภอได้เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ชั่วคราวนั้น เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และด าเนินการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งได้ตรวจนับอายุของสมาชิกสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ แล้ว ผู้ที่มีอายุมากที่สุด
ในที่ประชุมแห่งนี้ คือนายเรืองศักดิ์ ทองมูล สมาชิกสภาหมู่ที่ 14 ขอเชิญขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว        
ขอเรียนเชิญครับ 

นายเรืองศักดิ์ ทองมูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ชั่วคราว  เรียน ท่านนายอ าเภอภู
เขียว ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท่านปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด และท่านผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผมขอขอบพระคุณท่านนายอ าเภอ ที่มาเป็นเกียรติเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาดครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวันนี้ กระผม ในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาดชั่วคราว ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ชั่วคราว) แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสะอาด.ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด จ านวน 16 คน มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุม จ านวน 16 คน
ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดทุกท่านได้แนะน าตนเอง เชิญครับ 
 
นายสนอง แถวสูงเนิน เรียนท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ปลัดอบต.               
ส.อบต.ม.1   โคกสะอาด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสนอง แถวสูงเนินสมาชิกสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่1 ครับ 
นายอ านาจ ขันทอง เรียนท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ปลัดอบต.               
ส.อบต.ม.2   โคกสะอาด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอ านาจ ขันทองสมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่2 ครับ 
นายอ้ม สาระพินิต เรียนท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ปลัดอบต.               
ส.อบต.ม.3   โคกสะอาด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
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    ต าบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอ้ม สาระพินิต สมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่3 ครับ 
นายอนุรักษ์ ผ่อนสงเคราะห์ เรียนท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ปลัดอบต.               
ส.อบต.ม.4   โคกสะอาด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอนุรักษ์ ผ่อนสงเคราะห์ สมาชิก
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 ครับ 
นายณรงค์ เหล่าสุขา  เรียนท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ปลัดอบต.               
ส.อบต.ม.5   โคกสะอาด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณรงค์ เหล่าสุขา สมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 ครับ 
นายไพรวัลย์ ทิพรักษ ์ เรียนท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ปลัดอบต.               
ส.อบต.ม.6   โคกสะอาด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพรวัลย์ ทิพรักษ ์สมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 ครับ 
นายประสงค์ เนียมเงิน เรียนท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ปลัดอบต.               
ส.อบต.ม.7   โคกสะอาด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสงค์ เนียมเงิน สมาชิกสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 ครับ 
นายบุญหนา สอนชัยภูมิ เรียนท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ปลัดอบต.               
ส.อบต.ม.8   โคกสะอาด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญหนา สอนชัยภูมิ สมาชิกสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 ครับ 
นางชาลิสา  เหล่าประเสริฐ เรียนท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ปลัดอบต.               
ส.อบต.ม.9   โคกสะอาด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางชาลิสา เหล่าประเสิรฐ สมาชิกสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 ค่ะ 
 
นายสัมฤทธิ์ แคชัยภูมิ เรียนท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ปลัดอบต.               
ส.อบต.ม.10   โคกสะอาด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสัมฤทธิ์ แคชัยภูมิ สมาชิกสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 10 ครับ 
นายโพธิ์แดง จุลนันท ์ เรียนท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ปลัดอบต.               
ส.อบต.ม.11   โคกสะอาด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโพธิ์แดง จุลนันท์ สมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 11 ครับ 
นางสาวบุญถิ่น สาล ี เรียนท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ปลัดอบต.               
ส.อบต.ม.12   โคกสะอาด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวบุญถิ่น สาลี สมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 12 คะ 
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นางกนิษฐา รักษาวัง เรียนท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ปลัดอบต.               
ส.อบต.ม.13   โคกสะอาด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางกนิษฐา รักษาวัง สมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 13 คะ 
นายเรืองศักดิ์ ทองมูล เรียนท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ปลัดอบต.               
ส.อบต.ม.14   โคกสะอาด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเรืองศักดิ์ ทองมูล สมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 14 ครับ 
นางอภิญญา ทองสิทธ์ เรียนท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ปลัดอบต.               
ส.อบต.ม.15   โคกสะอาด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอภิญญา ทองสิทธิ์ สมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่15 คะ 
นายสมพงษ์ นาหัวนิน เรียนท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ปลัดอบต.               
ส.อบต.ม.16   โคกสะอาด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมพงษ์ นาหัวนิน สมาชิกสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 16 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว เชิญเลขานุการฯ ชั่วคราว ได้แจ้งรายละเอียด วิธีการเลือก การลงคะแนน        
และอ านาจหน้าที่ของประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฯ เลขานุการฯ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด
(ชั่วคราว) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับวิธีการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 
 ข้อ ๑ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 48 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้ง
จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ข้อ ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547    
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘ กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น   
คนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
 ข้อ ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547    
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
วิธีการเลือก 
  (1) ให้สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 1 ชื่อ  
  (2) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน แต่ละคนมีสิทธิรับรอง
ได้เพียงครั้งเดียว 
  (๓) ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 
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  (๔) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14) 

วิธีการลงคะแนน 
  ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จ านวน 1 ชื่อ และให้สมาชิกสภา    
หย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม       
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 75 วรรคสาม โดยประธานสภาชั่วคราวเป็นผู้เรียกสมาชิกสภา
ตามล าดับอักษร น าบัตรมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 

วิธีการตรวจนับคะแนน 
  ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วยนับคะแนน โดยที่ผู้ได้รับเลือก
เป็นประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (1) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา     
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
  (2) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่ (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน) 
โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 
  (3) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก (เฉพาะผู้ ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน)         
โดยวิธีการจับสลากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 วรรคสาม ดังนี้ 
  (3.1) ประธานสภาชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน 
  (3.2) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภาชั่วคราวจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อน 
  (3.3) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจ านวนเท่าคนที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน 
และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 1 บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

อ านาจหน้าที่ของประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๖ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานสภา ดังนี้ 
  (๑) ด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 
  (๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุน
หรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
  (๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
  (๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
  (๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 
  (๖) อ านาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้ หรือตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 การลงคะแนน เจ้าหน้าที่ได้เตรียมบัตรการลงคะแนน ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่   
 ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ   
 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ทุกท่าน   
       เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
         ต าบลโคกสะอาด พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญท่านครับ 
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นางกนิษฐา รักษาวัง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด                 
ส.อบต.ม.13  ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉัน นางกนิษฐา 
  รักษาวัง สมาชิกสภา ขอเสนอนายเรืองศักดิ์ ทองมูล สมาชิสภาหมู่ที่ 14 เป็น 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดค่ะ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  ๑. นายณรงค์ เหล่าสุขา ส.อบต.ม.5 
  ๒. บุญหนา สอนชัยภูมิ ส.อบต.ม.8 
  ผู้รับรองถูกต้องครับ 
นายเรืองศักดิ์ ทองมูล  เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล.ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง     
ส.อบต.ม.14   เกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนรายเรืองศักด์ ทองมูล สมาชิกสภา
  ยินดีรับครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภา
  องค์การบริหารส่วนต าบล.โคกสะอาด อีกหรือไม่ กระผมจะนับ ๑-๒-๓ นะครับ ๑-
  ๒-๓ ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
  การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๔ บัญญัติว่า “ในการ
  เลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามี
  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
  เลือก” นะครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็น 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดเพียงท่านเดียวนะครับ คือ 
  กระผมนายเรืองศักดิ์ ทองมูล สมาชิกสภาหมู่ที่ 14 ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน
  ที่ให้เกียรติและไว้วางใจให้กระผมปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาครับ  
 

               นายอ าเภอแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 

………… พักการประชุม ............ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 
   ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง บัญญัติว่า กรณีที่กฎหมายว่า
   ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้ สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่น
   ได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรอง
   ประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี ข้อ ๑๔ 
   บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ 
   เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ
   หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 
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ประธานสภา  วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดครับ  
   จะด าเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิก
   สภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาฯ 
   พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญท่านครับ 

นายสนอง แถวสูงเนิน เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล. ท่านปลัด 
ส.อบต.ม.1  ท่านสมาชิก  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสนอง แถวสูง
  เนิน.สมาชิกสภาฯ ขอเสนอนายสมพงษ์ นาหัวนิน สมาชิกสภาหมู่ที่ 16 เป็น 
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ครับ 
ประธานสภา  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  ๑. นางสาวบุญถิ่น สาลี ส.อบต.ม.12 
  ๒. นางสาวชาลิสา เหล่าประเสิรฐ ส.อบต.ม.9  
  ผู้รับรองถูกตอ้งครับ 
  ขอถามท่านสมพงษ์ นาหัวนิน ท่านยินดีหรือไม่ครับ 
นายสมพงษ์ นาหัวนิน เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ส.อบต.ม.16  ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม 
  นายสมพงษ์ นาหัวนิน สมาชิกสภา ยินดีรับครับ 

ประธานสภา  มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน
   สงพงษ์ นาหัวนิน ให้ถือว่าท่านได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาฯ ก็ขอแสดง 
   ความยินดีกับท่านครับ 
นายสมพงษ์ นาหัวนิน ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้เกียรติและไว้วางใจกระผมให้ด ารงต าแหน่ง
ส.อบต.ม.16  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ขอขอบคุณครับ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
เลขานุการสภา ชั่วคราว   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น 
   ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” วรรคสอง บัญญัติว่า “เมื่อสภาท้องถิ่นมี
   มติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจาก 
   ต าแหน่ง” ข้อ ๑๔ ก าหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
   ท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
   ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” และ ข้อ 18 ก าหนดว่า “ให้สภา
   ท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   นั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น” วรรคสอง 
   บัญญัติว่า “ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
   ให้หมายความถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น” 

ประธานสภา  ต่อไปจะด าเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ  จะด าเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกับ
   การเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร
   จะเป็นเลขานุการสภาฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญ ท่าน ครับ 
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นายอ้ม สาระพินิต เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด                    
ส.อบต.ม.3  ท่านปลัด ท่านสมาชิก  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอ 
  นายดวงปรี ใจอารีย์ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคก 
  สะอาดครับ 
ประธานสภา  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  ๑. นายไพรวัลย์ ทิพรักษ์ ส.อบต.ม.6 
  ๒. นายสัมฤทธิ์ แคชัยภูมิ ส.อบต.ม.10 
  ผู้รับรองถูกต้องครับ 
  ขอถามท่านปลัดดวงปรี ใจอารีย์ ท่านยินดีหรือไม่ครับ 
นายดวงปรี ใจอารีย ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท่านสมาชิก
ปลัดอบต.  สภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายดวงปรี ใจอารีย์ 
  ยินดีรับครับ 

ประธานสภา   มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน
   ปลัดดวงปรี ใจอารีย์ ให้ถือว่าท่านได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาฯ ก็ขอแสดง
   ความยินดีกับท่านครับ และขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภา   ต่อไปประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ขอน าเรื่องปรึกษาที ่
   ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
   เพ่ิมเติม ข้อ ๑๑ (3) ความว่า ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัย
   ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน และก าหนดวันเริ่มประชุม
   สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน เชิญสมาชิกสภา
   เสนอครับ 

ประธานสภา  เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 2565 เชิญท่าน 
   เลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบครับ 

เลขานุการสภา   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗         
    และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐ (๑) การประชุมสามัญ และข้อ 
    ๒๑ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา
    และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี    ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
    สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ 
    ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
    ประจ าปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภา   เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ  
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นางกนิษฐา รักษาวัง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด         
ส.อบต.ม.14   ท่านปลัด ท่านสมาชิก  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง 
    นางสาวกนิษฐา รักษาวัง สมาชิกสภาฯ ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญ จ านวน 4 
    สมัยก าหนดวันเรียกประชุม สามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมีก าหนด
    15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 

ประธานสภา   ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีก 
    หรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
    สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 2565   โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 
    25 กุมภาพันธ์ 2565 นะครับ  

    ต่อไป เรื่อง การก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. 2565 เชิญ
    สมาชิกสภาฯ เสนอครับ 

นางสาวบุญถิ่น สาลี เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
ส.อบต.ม.12   ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาว บุญ
    ถิ่น สาลี สมาชิกสภาฯ ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี 
    พ.ศ.2565 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 
    ค่ะ 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ 
    อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
    สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 2565   โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่
    15 มิถุนายน 2566 นะครับ  

    ต่อไป เรื่อง การก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ. 2565 เชิญ
    สมาชิกสภาฯ เสนอครับ 

นายสนอง แถวสูงเนิน เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
ส.อบต.ม.1   ท่านปลัด ท่านสมาชิก  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอ
    เสนอการก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. 2565โดยมีก าหนด
    15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2565  

ประธานสภา   ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ  
    เสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม
    สามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. 2565  โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่11 
    ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นะครับ  

    ต่อไป เรื่อง การก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี พ.ศ. 2565 เชิญ
    สมาชิกสภาฯ เสนอครับ 

นายณรงค์ เหล่าสุขา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โคกสะอาด 
ส.อบต.ม.5   ท่านปลัด ท่านสมาชิก  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม 
    นายณรงค์ เหล่าสุขา สมาชิกสภาฯ ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๔ 
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    ประจ าปี พ.ศ.2565 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 
    2565 ครับ 

ประธานสภา   ขอผู้รับรองด้วยครับ/ค่ะ ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ 
    อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
    สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ถึงวันที่ 30 
    ธันวาคม 2565 นะครับ 

    ต่อไป เรื่อง การก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 (ปี
    ถัดไป) เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 

นายอ้ม สาระพินิต  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคก                   
ส.อบต.ม.3   สะอาดท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ  
    กระผม นายอ้ม สาระพินิต สมาชิกสภาฯ ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุม สามัญ 
    สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2566 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 
    กุมภาพันธ์ 2566 ครับ 

ประธานสภา   ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
    ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
    ประจ าปี พ.ศ.2566 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15  
    กุมภาพันธ์ 2565 นะครับ 

    มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิก 
    สภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมนะครับ ประธานสภาฯ ก็จะเรียกประชุม 
    สภา สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ในวัน ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา
    09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ชั้น 2  

 
  ปิดประชุม เวลา 11.15 น.  

 
  (ลงชื่อ                  ดวงปรี  ใจอารีย ์  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                (นายดวงปรี  ใจอารีย์) 
         เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 
 
  (ลงชื่อ)               เรืองศักดิ์ ทองมูล  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                       (นายเรืองศักดิ์ ทองมูล) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  


