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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

ครั้งแรก 
วันที่  4  มกราคม  2565 

เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

 

ผู้เข้าประชุม..........6..........คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสมจิตร  ด้วงรอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 สมจิตร  ด้วงรอง  

2 นายศราวุฒิ  บุญลือเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ศราวุฒิ  บุญลือเลิศ  

3 นายคล่อง  อิฐเขตต์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 คล่อง  อิฐเขตต์  

4 นายรื่น  อนุวัฒน์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 รื่น  อนุวัฒน์-  

5 นายศุภวิชญ์  แสงประจง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 ศุภวิชญ์  แสงประจง  

6 นายพิมล  ศรีแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 พิมล  ศรีแก้ว  

 
 
ผู้ไม่มาประชุม..........-..........คน 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม........1..........คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายรวิภัทร  ซุ่นเส้ง รองปลัด อบต. บุญธรรม  กี่สุ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 
ครั้งแรก 

วันที่  4  มกราคม  2565 
เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ชั่วคราว 
นายรวิภัทร  ซุ่นเส้ง  เรียน ท่านนายอ าเภอห้วยยอด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหาร  ส่วนต าบลในเตา ขณะนี้เวลา 09.00 น. ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลอันทรงเกียรติแห่งนี้ จ านวน 6 คน ครบองค์ประชุม  ล าดับ
ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ ท่านส าคัญ อรทัย นายอ าเภอห้วยยอด ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระ
รัตนตรัย 
 ตามประกาศอ าเภอห้วยยอด เรื่อง ก าหนดประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรก   
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตรัง   
ได้เห็นชอบให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2564 และการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น  
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา จ านวน 6 คน แล้ว นายอ าเภอห้อยยอด จึงอาศัยอ านาจ
ตามความนัยมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

ซึ่งตามประกาศอ าเภอห้วยยอด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
ในเตา ครั้งแรก ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564  ได้เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเตา ครั้งแรก ในวันที่  4  มกราคม  2565  เวลา 09.00 น.         
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา  

นายส าคัญ  อรทัย  ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้มีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา จ านวน     
6 คน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน แล้ว ในโอกาสนี้ขอแสดงความ 

 
 

ยินดีกับทุกท่าน… 

รองปลัด อบต. 
เลขานุการสภาฯ 
(ชั่วคราว) 

นายอ าเภอห้วยยอด 
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ยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการเลือกตั้ง และได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนให้มาเป็น
ตัวแทนท าหน้าที่ในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ซึ่งนับวันเราต้อง
ยอมรับกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการดูแลแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน และสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้มี
บทบาทต่อการบริหารท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นตามล าดับ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตาก็
คือฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาข้อบัญญัติซึ่งใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย หรือข้อบัญญัติอ่ืน ๆ ต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา ซึ่งเป็น
กรอบและแนวทางในการท างาน พัฒนาพ้ืนที่ในทุก ๆ ด้าน และท าหน้าที่ในการควบคุม 
ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา
ทุกคน จึงมีบทบาทส าคัญและมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน 
ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม หลักส านึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และยึดมั่นในค่านิยมหลักของข้าราชการ
การเมือง ประกอบด้วย  

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

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

วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตาครั้งแรก ตามมาตรา 53 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรก ภายใน 
15 วัน  นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเตา และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ปฏิบัติหน้าที่ของสภา ซึ่งเป็น
การบริหารในแบบของคณะผู้บริหารกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    

เป็นลักษณะ... 
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เป็นลักษณะของการบริหารที่ใช้การถ่วงดุลกัน ผลของการถ่วงดุลนั้นจะน าไปสู่การเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน ขอฝากความหวังของพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลในเตา
ไว้กับคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตาทุกท่าน ขอให้ทุกท่าน
พึงตระหนักและระลึกถึงคุณค่าและความส าคัญของการเป็นผู้แทนของประชาชน โดยท า
หน้าที่ของตนให้เต็มก าลังความรู้ ความสามารถ ด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น  

บัดนี้  ได้ เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในเตาครั้งแรก ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ  

เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตรัง แจ้งหนังสือที่ ลต (ตง) 
0002/ว 1282 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2564 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   

มาตรา 53 วรรค 2 นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และให้ที่ประชุมเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 มาตรา 48 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และจัดการประชุมและงานอ่ืนใด ตามที่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถ
อันเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554) 

ข้อ 6 ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นครบตามจ านวนแล้ว ผู้ว่า
ราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล นายอ าเภอส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภาท้องถิ่นครั้ง
แรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล เปิด
ประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น
ชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมา 

ตามล าดับ… 
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ตามล าดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวเพ่ือท า
หน้าที่ประธานที่ประชุม น าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองท้องถิ่นก าหนด และด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 

ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น
การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคนโดยให้สมาชิกสภา    
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิก
สภาท้องถิ่น ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ที่ถูก
เสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ไ ด้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39 มาใช้บังคับโดย
อนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน 

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
ตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่
ประชุมจับสลากผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สี และขนาด
อย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า 
“ได้รับเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือก
เป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

ข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตาม   
ข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอแล้วแต่กรณี ด าเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการ
เลือกประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้ง
นั้นต่อไป 

ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา

ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก 
 ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นทั้งนี้ ให้
ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
 
 

ข้อ 19… 
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 ข้อ 19 เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
 (2) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทาง
ปฏิบัติซึ่งเก่ียวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ผู้มีอายุมากที่สุด คือ นายรื่น อนุวัฒน์ ท าหน้าที่เป็นประธานสภาฯ
ชั่วคราวเพ่ือด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนเชิญครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1       เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)  กระผม นายรื่น อนุวัฒน์ ท าหน้าที่เป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว ในการประชุมสภาครั้งนี้  
เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม สมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง

ประธานสภาฯ และขอให้สมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน เชิญครับ 
 

นางสมจิตร  ด้วงรอง  ดิฉัน นางสมจิตร  ด้วงรอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ขอเสนอ นายรื่น อนุวัฒน์ สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ 3 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ค่ะ 

นายศุภวิชญ์  แสงประจง  กระผม นายศุภวิชญ์  แสงประจง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 ขอรับรอง ครับ 

นายศราวุฒิ บุญลือเลิศ  กระผม นายศราวุฒิ  บุญลือเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ขอรับรอง ครับ 

ประธานสภา (ชั่วคราว)  ผู้รับรอง 2 คน คือ 
1. นายศุภวิชญ์  แสงประจง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
2. นายศราวุฒิ  บุญลือเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ที่ดำรงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

เพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ทุกท่านลงมติโดยการยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
             - มีมตเิห็นชอบ  5  เสียง 
             - มีมติไม่รับรอง  -  เสียง 
           - งดออกเสียง  1  เสียง   

ที่ประชุม   เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายรื่น อนุวัฒน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเตา 

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)  เมื่อที่ประชุมมีมติเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตาแล้ว จะได้เสนอ
นายอ าเภอห้วยยอด แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา และให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม
ต่อไป 

 ขอพักการประชุม 10 นาที เพื่อให้นายอ าเภอห้วยยอดมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาฯ 
 

เลขานุการสภาฯ… 
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เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)  นายอ าเภอห้วยยอด ได้ลงนามแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ไว้วางใจให้กระผมเป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเตา และขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  

 

ระเบียบวาระท่ี  2       เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

ประธานสภาฯ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น า
ความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง บัญญัติว่า กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน 
ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นใน
ล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี ข้อ ๑๔ บัญญัติว่า “ในการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อ 
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

ประธานสภาฯ  วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา จะด าเนินการตาม
ขั้นตอน แบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อ
สมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญท่าน
สมาชิกสภาฯ ครับ 

นายศุภวิชญ์ แสงประจง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองปลัดฯ ท่านสมาชิก สภา อบต.  กระผม 
นายศุภวิชญ์  แสงประจง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  ขอเสนอ นางสมจิตร  ด้วงรอง สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ 1 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ครับ 

นายศราวุฒิ บุญลือเลิศ  กระผม นายศราวุฒิ  บุญลือเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ขอรับรอง ครับ  

นายคล่อง อิฐเขตต์  กระผม นายคล่อง  อิฐเขตต์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ขอรับรอง ครับ  

ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง 2 คน คือ  
    ๑. นายศราวุฒิ  บุญลือเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1    
     ๒. นายคล่อง  อิฐเขตต์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา อีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้ทุกท่านลงมติโดย
การยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
             - มีมตเิห็นชอบ  5  เสียง 
             - มีมติไม่รับรอง  -  เสียง 
           - งดออกเสียง  1  เสียง   

ที่ประชุม   เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสมจิตร  ด้วงรอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา  

ประธานสภาฯ   สรุปมีผู้ได้รับการเสนอราชื่อเป็นรองประธานสภาจ านวน หนึ่งคน นะครับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 
๑๔ บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาทอ้งถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้
นั้นได้รับเลือก” นะครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่ เห็นสมควรจะเป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา เพียงท่านเดียวนะครับ คือ นางสมจิตร    
ด้วงรอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ให้ด ารงต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเตา ครับ  

ที่ประชุม   -รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 3      การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา  

ประธานสภาฯ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชิญ
ท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น า
ความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” วรรคสอง บัญญัติว่า “เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือก
เลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง” ข้อ ๑๔ 
ก าหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก” และ ข้อ 18 ก าหนดว่า “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ ง            
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น” วรรคสอง บัญญัติว่า “ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
เท่านั้น” 
 
 
 

ประธานสภา… 
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ประธานสภาฯ  การด าเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ  จะด าเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกับการ
เลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็น
เลขานุการสภาฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญ ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ 

นายศุภวิชญ์ แสงประจง  กระผม นายศุภวิชญ์  แสงประจง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  ขอเสนอ นายศราวุฒิ      
บุญลือเลิศ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 
ครับ 

นางสมจิตร  ด้วงรอง   ดิฉัน นางสมจิตร  ด้วงรอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ขอรับรอง ค่ะ  

นายพิมล  ศรีแก้ว  กระผม นายพิมล  ศรีแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 ขอรับรอง ครับ  

ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง 2 คน คือ 
    ๑. นางสมจิตร  ด้วงรอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1   
     ๒. นายพิมล  ศรีแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา อีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้ทุกท่านลงมติโดยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
             - มีมตเิห็นชอบ  5  เสียง 
             - มีมติไม่รับรอง  -  เสียง 
           - งดออกเสียง  1  เสียง   

ที่ประชุม   เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายศราวุฒิ  บุญลือเลิศ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  เป็นเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

ประธานสภาฯ   สรุปมีผู้ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นเลขานุการสภาฯ จ านวน หนึ่งคน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๔ บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่
เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา เพียงท่านเดียวนะครับ 
คือ นายศราวุฒิ บุญลือเลิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ให้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ครับ  

ที่ประชุม     -รับทราบ- 

 
ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ  ให้ถือว่า นายศราวุฒิ  บุญลือเลิศ สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 1 ได้รับเลือกให้เป็น
เลขานุการสภาฯ ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านครับ และขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าที่ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่องอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ        ล าดับต่อไปครับเป็นวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ ประกอบด้วยดังนี้  
 4.1 การก าหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี 2565  

 

ประธานสภาฯ   ต่อไปขอน าเรื่องปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.  
2565  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๑ (3) ความว่า ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัย
ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ
ครับ 

นายพิมล  ศรีแก้ว   กระผม นายพิมล ศรีแก้ว สมาชิก สภาฯ อบต. หมู่ที่ 4 ขอเสนอสมัยประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยขอก าหนดจ านวน 4 สมัย ดังนี้  
สมัยแรก เดือน มกราคม วันที่ 9 – 23 มกราคม 2565 
สมัยที่ 2 เดือน เมษายน วันที่ 16- 30 เมษายน 2565 
สมัยที่ 3 เดือน สิงหาคม วันที่ 11-25 สิงหาคม 2565 
สมัยที่ 4 เดือน ธันวาคม วันที่ 16-30 ธันวาคม 2565 
และ การประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ของปี พ.ศ. 2566 ก าหนดในเดือน กุมภาพันธ์ 
2566 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566 ครับ 

นางสมจิตร  ด้วงรอง   ดิฉัน นางสมจิตร ด้วงรอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ขอรับรอง ค่ะ  

นายคล่อง  อิฐเขตต์  กระผม นายคล่อง อิฐเขตต์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ขอรับรอง ครับ  

ประธานสภาฯ   ผู้รับรองถูกต้องครับ คือ  
    ๑. นางสมจิตร  ด้วงรอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1   
     ๒. นายคล่อง  อิฐเขตต์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอการก าหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 และ การประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ของปี พ.ศ. 2566  อีกหรือไม่ หากไม่
มีขอให้ทุกท่านลงมติโดยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
             - มีมตเิห็นชอบ  5  เสียง 
             - มีมติไม่รับรอง  -  เสียง 
           - งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ)  

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอการก าหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ เพ่ิมเติม  

        4.2 เรื่องการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) 

ประธานสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมฯ ขอเชิญ ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ชี้แจง ระเบียบ
กฎหมายครับ  

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2554 ) หมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  

ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสาม

คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน กรณีองค์การบริหารส่วน
จังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญ
ทั้งคณะไม่ได ้ 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็น
หรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่
เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี
หน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้ว
รายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการ
ของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ  
ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  

(๔) คณะกรรมการ... 



 

 

-11- 

(๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร ถ้ามีความจ าเป็น  
คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่ง

เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
เพ่ือพิจารณา 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทุกท่านร่วมกันเสนอเพ่ือเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมฯ ขอเชิญครับ 

นายศุภวิชญ์  แสงประจง  กระผม นายศุภวิชญ์  แสงประจง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมฯ จ านวน 3 ท่าน 

มติที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบ  5  และงดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ)  

นางสมจิตร  ด้วงรอง  ดิฉัน นางสมจิตร  ด้วงรอง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  1 ขอเสนอนายศุภวิชญ์         
แสงประจง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ คนที่ 1 

นายศราวุฒิ บุญลือเลิศ  กระผม นายศราวุฒิ  บุญลือเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ขอรับรอง ครับ  

นายคล่อง อิฐเขตต์  กระผม นายคล่อง  อิฐเขตต์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ขอรับรอง ครับ  

นายศราวุฒิ  บุญลือเลิศ  กระผม นายศราวุฒิ  บุญลือเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ขอเสนอ นายคล่อง       
อิฐเขตต์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ คนที่ 2 

นายพิมล  ศรีแก้ว  กระผม นายพิมล  ศรีแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 ขอรับรอง ครับ 

นางสมจิตร  ด้วงรอง  ดิฉัน นางสมจิตร  ด้วงรอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ขอรับรอง ค่ะ 

นายคล่อง  อิฐเขตต์  กระผม นายคล่อง  อิฐเขตต์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ขอเสนอ นายพิมล  ศรีแก้ว 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ คนที่ 3 

นายศราวุฒิ บุญลือเลิศ  กระผม นายศราวุฒิ  บุญลือเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ขอรับรอง ครับ  

นายคล่อง อิฐเขตต์  กระผม นายคล่อง  อิฐเขตต์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ขอรับรอง ครับ  

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนเพิ่มเติมไหมครับ หากไม่มีขอให้ทุกท่านลงมติโดยการยกมือ
ครับ 

 

 
มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
             - มีมตเิห็นชอบ  5  เสียง 
             - มีมติไม่รับรอง  -  เสียง 
           - งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ)  

ที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ จ านวน 
3 คน ได้แก ่

  1. นายศุภวิชญ์  แสงประจง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  
  2. นายคล่อง  อิฐเขตต์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2   
  3. นายพิมล  ศรีแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4   
 
          4.3 เรื่องการเลือกคณะกรรมการกองทุน สปสช. ต าบลในเตา (ตัวแทน สมาชิกสภา อบต.)  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจง ระเบียบกฎหมายครับ  
เลขานุการสภาฯ   ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลในเตา หมวดที่ ๓ คณะกรรมการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ประกอบด้วย  

  (๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่คนที่ ๑  เป็นรองประธานกรรมการ 
  (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่คนที่ ๒  เป็นรองประธานกรรมการ 
  (๔) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ  
  (๕) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่  จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ  
  (๖) ผู้แทน อสม. ที่คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน  เป็น กรรมการ  
  (๗) ผู้แทนหมู่บ้านที่ประชาคมต าบลเลือกกันเอง จ านวน  ๕  คน  เป็นกรรมการ 
  (๘) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเตาหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลในเตามอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ   
ประธานสภาฯ   ขอให้ที่ประชุมเสนอกรรมการในสัดส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  จ านวน 2 ท่านครับ เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล

ในเตา    
ที่ประชุมสภาฯ   เสนอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา เป็นตัวแทน จ านวน 2 คน คือ  
  1. นางสมจิตร ด้วงรอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
  2. นายศราวุฒิ  บุญลือเลิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  

4.4 เรื่องนัดประชุมครั้งถัดไป   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ชี้แจง ระเบียบกฎหมาย

ครับ  
เลขานุการสภาฯ… 
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เลขานุการสภาฯ   การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565 ซึ่งก าหนดสมัยประชุมไว้ในวันที่     
9 – 23 มกราคม 2565  

ตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 54 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม   

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาฯ พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 20 (2) การประชุมสมัยสามัญ และ ข้อ 22 การ
เรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 20 ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิก
ทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก่อนวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน 
จะแจ้งก าหนดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนก าหนดเวลาเปิดสมัยประชุม 

  

ประธานสภาฯ  ส าหรับการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 จะจัดส่งหนังสือและ
ระเบียบวาระการประชุมให้ทราบต่อไป 

  ท่านใดมีข้อสอบถามประเด็นใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมครับ  
 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 

                     ลงชื่อ  ศราวุฒิ  บุญลือเลิศ  ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายศราวุฒิ  บุญลือเลิศ) 

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดต้รวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

    ลงชื่อ   ศุภวชิญ์  แสงประจง      ลงชื่อ   คล่อง  อิฐเขตต์       ลงชื่อ  พิมล  ศรีแก้ว 
     (นายศุภวิชญ์  แสงประจง)                  (นายคล่อง  อิฐเขตต)์           (นายพิมล  ศรีแก้ว) 
 

 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้ เมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ    
สมัยแรก   ประจ าปี พ.ศ. 2565    เมือ่วันที่  11  มกราคม  2565       
 
 

ลงชื่อ    รื่น  อนุวัฒน์    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                       (นายรื่น  อนุวัฒน์) 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


