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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยดวน
ครั้งแรกหลังเลือกตั้ง
วันพุธ ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 25๖5
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยดวน
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ประธานพิธีเปดประชุมและผูรวมเปดประชุมสภา อบต. หวยดวนครั้งแรก
ลําดับที่
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
1.
นายสุภณ
สยามบุญนัญ
นายอําเภอดอนตูม
2.
นายสมชาย
ครองระวะ
ทองถิ่นอําเภอดอนตูม
ผูมาประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ – นามสกุล
นายอนุพงศ นราแกว
นายทศพล
กัลยา
น.ส. ดาวนภา ลุนสิน
นายวีระ
สีคํานพ
นายเรืองยศ เหลากัง
น.ส. เสาวนีย บุตรดี
นายวิวัฒน
บรรจง
นายชาตรี
เจนวรางกูร

หมายเหตุ

ตําแหนง
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมูที่6
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7
เลขานุการสภาฯชั่วคราว

หมายเหตุ

ตําแหนง
นายก อบต.หวยดวน
ผูอํานวยการกองชาง
หัวหนาสํานักปลัดฯ
นักวิชาการศึกษา
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ผูใหญบานหมูที่ 3
ขาราชการเกษียณ

หมายเหตุ

ผูไมมาประชุม
ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – นามสกุล
1.
นายวิชาญ
โพธิ์ดวง
2.
นางกุสุมา
แกวไวยุทธ
3.
นางบังอร
สายสวาท
4.
น.ส. เจนจิรา วันจิ๋ว
5.
นายธนกร
อริยวงศ
6.
นางสาวยุภา สามงามยา
7.
นายชาติ
พาคํา
8.
นายศุภกร
สามงามยา
9.
น.ส. นิตญา
กํามา
10.
ร.ต.ท. ธง
ศรีสุวัฒนานันท
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เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.
เมื่ อ ได เ วลาประชุ ม ปลั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลห ว ยด ว น ในฐานะ
เลขานุการสภาชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาท องถิ่น พ.ศ. 2547 แก ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2554 ข อ 7 ได เชิ ญ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยดวน เขาหองประชุมและนับองคประชุม ผล
มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยดวนเขาประชุม จํานวน 7 คน ในจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริห ารสวนตํ าบลทั้งหมด 7 คน ครบองคป ระชุ ม ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 25

เลขานุการสภาฯชั่วคราว
(นายชาตรี เจนวรางกูร)

นายอําเภอดอนตูม
(นายสุภณ สยามบุญนัญ)

ไดเรียนเชิญ นายสุภณ สยามบุญนัญ นายอําเภอดอนตูม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และเปน ประธานในพิธีเปดประชุม สภาองคการบริหารสวนตําบลหวยดวนครั้งแรก
(ภายหลังจากที่ กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง)
- เลขานุการสภาฯ อานประกาศอําเภอดอนตูม เรื่อง กําหนดการประชุมสภาองคการ
บริห ารส วนตํ าบลห วยด วนครั้งแรก พรอมกลาวเรีย นเชิ ญ นายสุภ ณ สยามบุ ญ นั ญ
นายอําเภอดอนตูม มอบนโยบายและกลาวเปดประชุมสภา
- นายสุภณ สยามบุญนัญ นายอําเภอดอนตูม มอบนโยบายและกลาวเปดประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหวยดวนครั้งแรก

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

- กลาวขอบคุณนายอําเภอ และเรียนเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวย
ดวนผูมีอายุมากที่สุด เปนประธานสภาชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 7
- จากการตรวจดูรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแลว ผูมีอายุมากที่สุดใน
ที่ประชุมแหงนี้ คือ น.ส.เสาวนีย บุตรดี สมาชิกสภา อบต.เขตเลือกตั้งที่ 6 จึงขอเชิญ
น.ส.เสาวนีย บุตรดี ขึ้นทําหนาที่เปนประธานสภา อบต.หวยดวน (ชั่วคราว) เพื่อเปน
ประธานการประชุมสภา อบต.หวยดวน (ครั้งแรก) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 7 ตอไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ ชั่วคราว

เรียน นายอําเภอดอนตูม ทองถิ่นอําเภอดอนตูม นายกองคการบริหารสวนตําบลหวย
ดวน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยดวน และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ดิฉัน น.ส. เสาวนีย บุตรดี สมาชิกสภา อบต. หวยดวน หมูที่ 6 ทําหนาที่เปน
ประธานสภา อบต. หวยดวนชั่วคราว ในการประชุมสภาครั้งแรก เพื่อพิจารณาเลือก
ประธานสภา อบต. จึงขอดําเนินการประชุมในเรื่องดังกลาวตอไป

ที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา

ประธานสภาฯ ชั่วคราว

เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ เปนการประชุมสภาฯ ครั้งแรก จึงไมมีรายการการประชุม
ครั้งที่ผานมา

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เลขานุการสภา (ชั่วคราว)

ขอแนะนํากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานของสมาชิก จํานวน 12
ฉบับ เพื่อสมาชิกไดใชในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ ดังนี้ (แจกที่ประชุม)
1) พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ าบลและองค ก ารบริห ารส ว นตํ าบล พ.ศ.2537 แก ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
3) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2543
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการลาของผูบ ริห ารทองถิ่น ผูชวยผูบ ริห าร
ทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ.2547
10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกูเงินขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2563
11) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
12) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558
เพื่อใหสมาชิกสภาทุกทานไดใชในการอางอิง ตรวนสอบ และเปนคูมือในการ
ดํารงตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดวยดวน ตอไป และขอใหนําเขา
มาในการประชุมทุกครั้ง จึงแจงที่ประชุม เพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป

ที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา)
4.1 ญัตติการพิจารณา เลือกตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวย
ดวน

ประธานสภาฯชั่วคราว

เชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ไดแจงรายละเอียดวิธีการเลือก การลงคะแนน และอํานาจ
หนาที่ของประธานสภา ใหสมาชิกฯทุกคนทราบ

เลขานุการสภาฯชั่วคราว
(ปลัด อบต.หวยดวน)

เรียนประธานสภา อบต.หวยดวนชั่วคราว และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หวยดวนผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับวิธีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหวยดวน มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่
แกไขเพิ่มเติม มาตรา 48 ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาคนหนึ่ง
ซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามมติของสภา
องคการบริหารสวนตําบล
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
และที่แกไขเพิ่มเติมขอ 8 กลาวโดยสรุปใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภา
ทองถิ่น
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
และที่ แกไขเพิ่ มเติ มขอ 14 ในการเลือกประธานสภาท องถิ่ น รองประธานสภา
ทองถิ่น หรือเลขานุ การสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับ การแตงตั้ง
เพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก
วิธีการเลือก
1. ให ส มาชิ ก สภา 1 คน สามารถเสนอชื่ อ ผู ส มควรได รั บ การแต ง ตั้ ง ให เ ป น
ประธานสภาเพียง 1 ชื่อ
2. ผูที่ถูกเสนอชื่อจะตองมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอยางนอย 2 คน แตละคนมี
สิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว
3. ชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น
4. หากมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานสภาฯ เพียง 1 คน ให
ถือวาผูนั้นไดรับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมขอ 14)
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วิธีการลงคะแนน
ใหสมาชิกสภาเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล ของผูถูกเสนอจํานวน 1 ชื่อ และใหสมาชิกสภา
หยอนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบฯ ขอ 75 วรรค 3
วิธีการตรวจนับคะแนน
ใหประธานสภาชั่วคราว เชิญสมาชิกไมนอยกวา 2 คน มาชวยนับคะแนนโดยผูที่ไดรับ
เลือกเปนประธานสภา ตองเปนไปตามระเบียบดังนี้
(1) เมื่อตรวจนับคะแนนแลว ใหประธานสภาชั่วคราว ประกาศคะแนนตอที่ประชุม
สภาทองถิ่น ผูไดคะแนนสูงสุด เปนผูไดรับเลือก
(2) หากผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากันใหลงคะแนนใหม โดยวิธีเดิม
(3) หากยังไดคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลาก ตามระเบียบฯขอ 8 วรรคสาม
(3.1) ประธานสภาชั่วคราวใหตกลงกันวาใครจะเปนผูจับสลากกอน
(3.2) ถาตกลงกันไมไดใหประธานสภาชั่วคราวจับสลากวาใครจะเปนผูจับ
สลากกอน
(3.3) บั ต รสลากต อ งมี ช นิ ด สี และขนาดเหมื อ นกั น มี จํ า นวนเท า คนที่ มี
คะแนนสู งสุ ด เท า กั น และเขี ย นว า “ได รั บ เลื อ กเป น ประธานสภาท อ งถิ่ น ” 1 บั ต ร
นอกนั้นเขียน “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น”
อํานาจหนาที่ของประธานสภาฯ
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวาดว ยขอบั งคับ การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 16 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของประธานสภาฯ ดังนี้
1. ดําเนินกิจการของสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด
2. เปนประธานของที่ประชุมสภาทองถิ่น
3. บังคับบัญชาการงานในสภาทองถิ่น
4. รักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถิ่น
5. เปนผูแทนสภาทองถิ่นในกิจการภายนอก
6. อํานาจและหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดไวหรือตามที่กําหนดในระเบียบนี้
ประธานสภาชั่วคราว

ตอไปขอเชิญทานสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหวยดวนทุกทาน เสนอชื่อสมาชิก
สภาผูที่ เห็น สมควรจะเป น ประธานสภาองคการบริห ารสวนตําบลหวยดวนพรอมผู
รับรอง 2 ทาน

ผูเสนอ

เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันนางสาวดาวนภา ลุนสิน สมาชิกสภาฯหมูที่ 3
ขอเสนอ นางสาวเสาวนีย บุตรดี สมาชิกสภาฯหมูที่ 6 เปนประธานสภาฯ และขอผู
รับรองดวย
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ผูรับรอง

1. นายทศพล กัลยา
2. นายเรืองยศ เหลากัง

สมาชิกสภา อบต. หวยดวน หมูที่ 2
สมาชิกสภา อบต. หวยดวน หมูที่ 5

ประธานสภาชั่วคราว

ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกสภาฯทานใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯผูที่เห็นสมควรจะเปน
ประธานสภาฯอีกหรือไม โดยประธานที่ประชุมจะนับ 1 – 3 (ประธานสภาฯชั่วคราว
นับ 1,2,3) ไมมีสมาชิกสภาฯเสนอชื่อผูใดอีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมขอ 14 กําหนดวา
“ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น
ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละ 1 คน ใหถือวาผูนั้นไดรับ
เลื อก”เป น อัน วาสมาชิ กสภาฯไดเสนอผูที่ เห็ น สมควรจะเป น ประธานสภาองค การ
บริหารสวนตําบลหวยดวนเพียงทานเดียว คือนางสาวเสาวนีย บุตรดี จึงขอเสนอให
นายอําเภอดอนตูม แตงตั้งตอไป

นายสุภณ สยามบุญนัญ
นายอําเภอ ดอนตูม)

อาศัยอํานาจตามาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน(
ตํ า บล พ.ศ. 2537 แก ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบกั บ ข อ 9
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547
และที่แกไขเพิ่มเติมที่กําหนดวา ในการเลือกประธานสภาทองถิ่นในการประชุมสภา
ทองถิ่น ครั้งแรก ให น ายอํ าเภอดําเนิน การแตงตั้งทั น ที เมื่อมี การเลื อกประธานสภา
ทองถิ่นแลวเสร็จ ขาพเจาจึงแตงตั้ง นางสาวเสาวนีย บุตรดี สมาชิกสภา อบต.หวย
ดวน เขตเลือกตั้งที่ 6 ใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
หวยดวน ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

ที่ประชุม

รับทราบตามที่แจง

ประธานสภาฯชั่วคราว

อาศัยอํานาจตามขอ 30 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ ประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงขอพักการประชุมไวชั่วคราว เพื่ อ ให
นายอําเภอลงนามแตงตั้งประธานสภาฯตอไป

พักการประชุม

- ที่ประชุมพักการประชุม 10 นาที

เลขานุการสภาฯชั้วคราว

(อานคําสั่งแตงตั้งประธานสภาฯ)
คําสั่งอําเภอดอนตูม ที่ 5/2565 เรื่อง แตงตั้งประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหวยดวน
ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
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ไดมีมติเห็นชอบใหเลือก นางสาวเสาวนีย บุตรดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หวยดวน เขต 6 ใหดํารงตําแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลห วยดวน
ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยดวนครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ 5 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2565
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค
การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ ขอ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 จึงแตงตั้ง นางสาวเสาวนีย บุตรดี ใหดํารงตําแหนงประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหวยดวน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
นายสุภณ สยามบุญนัญ นายอําเภอดอนตูม
ดังนั้น อาศัยอํานาจตาม ขอ 10(3) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงใหประธานสภาฯชั่วคราว
พนจากตําแหนง และขอเชิญ นางสาวเสาวนีย บุตรดี ประธานสภาฯ ขึ้นปฏิบัติหนาที่
เปนประธานในที่ประชุมตอไป
เนื่องจากประธานสภาฯชั่วคราวและผูไดรับการแตงตั้งเปนประธานสภาฯเปน
บุ ค ค ล
เดียวกัน จึงแจงที่ประชุมทราบ และแจงประธานสภาปฏิบัติหนาที่เปนประธาน
ที่ประชุมครั้งนี้ ตอไป
ประธานสภา อบต.หวยดวนดิฉันขอขอบคุณ สมาชิกสภา อบต.หวยดวนทุกท านที่ไดให ความไววางใจใหดิฉัน ทํา(นางสาว
เสาวนีย บุตรดี)
หนาที่ประธานสภาฯ และเพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย ดิฉันจึงขอทํา
หนาที่ประธานที่ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
ที่ประชุม

รับทราบ
4.2 ญัตติ เรื่องการพิ จารณาเลือกตําแหนงรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหวยดวน

ประธานสภา อบต.หวยดวน

เชิญทานเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อานระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 12 วรรค หนึ่ง กําหนดวา วิธีเลือกรองประธานสภาทองถิ่น ให
นําความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม ขอ 14กําหนดวา “ในการเลือกประธานสภา
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ทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการ เ ส น อ ชื่ อ ผู
สมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคนใหถือวา ผูนั้นไดรับเลือก”
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ ท านสมาชิกสภาฯทุกทาน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูที่เห็น สมควรจะเปน รอง
ประธานสภาฯ พรอมผูรับรอง 2 ทาน

ผูเสนอ

เรียน ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวดาวนภา ลุนสิน สมาชิกสภาฯ หมู
ที่ 3 ขอเสนอ นายทศพล กัลยา สมาชิกสภาฯ หมูที่ 2 เปนรองประธานสภา อบต.
หวยดวน ขอรับรองดวย

ผูรับรอง

1. นายวีระ
สีคํานพ
2. นายเรืองยศ เหลากัง

ประธานสภาฯ

ผูรั บ รองถูกตอง มีส มาชิกสภาฯทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูที่เห็ น สมควรจะ
เปนรองประธานสภาฯ อีกหรือไม โดยประธานสภา จะนับ 1-3 (ประธานสภาฯ นับ
1-2-3) ไมมีสมาชิกสภาฯ เสนอผูใดอีก ขอแสดงความยินดีกับทานทศพล กัลยา ที่
ไดรับ เลือกใหเปนรองประธานสภา และตามระเบีบบฯ ขอ 11 วรรคหก กําหนดวา
ใหประธานสภาทองถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาทองถิ่น ตอนายอําเภอ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือก

ที่ประชุม

รับทราบตามที่แจง

สมาชิกสภา อบต.หวยดวน หมูที่ 4
สมาชิกสภา อบต.หวยดวน หมูที่ 5

4.3 ญัตติเรื่องการพิจารณาเลือกตําแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
หวยดวน
ประธานสภาฯ

เชิญทานเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อานระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

- พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537และที่แกไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 57 บัญญัติวา ใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลือกปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ สมาชิ ก สภาคนหนึ่ ง เป น เลขานุ ก าร
สภาองคการบริหารสวนตําบล โดย มีห นาที่รับ ผิดชอบ งานธุรการและจัดการประชุ ม
และงานอื่ น ใด ตามที่ ป ระธานสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลมอบหมาย ทั้ งนี้ ให
คํานึงถึงความรู ความสามารถ อันจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 13 วรรคหนึ่ง กําหนดวา “วิธีเลือกเลขานุการสภาทองถิ่น ใหนํา
ความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาทองถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาทองถิ่น
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แลว ใหเลขานุการสภาทองถิ่นชั่วคราวพนจากตําแหนง” ขอ 14 กําหนดวา “ในการ
เลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามี
การเสนอชื่อผู ส มควรได รับ การแตงตั้งเพี ย งตําแหน งละหนึ่งคน ให ถือวาผูนั้น ไดรับ
เลือก” และข อ 18 กําหนดวา “ให สภาทองถิ่ น เลื อกพนั กงานหรื อข าราชการส ว น
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น หรือ สมาชิกสภา ท องถิ่ น นั้ น คนหนึ่ ง เป น
เลขานุการสภาทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบล พนักงานหรือขาราชการสวน
ทองถิ่น ใหหมายความถึง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น”
ประธานสภาฯ

ตอไปจะเปนการเลือกเลขานุการสภาฯจะดําเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกับการเลือก
ประธานสภาฯ ขอเชิ ญ ท านสมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท า น เสนอชื่ อ ผู ที่ เห็ น สมควรจะเป น
เลขานุการสภาฯ พรอมผูรับรอง 2 ทาน

ผูเสนอ

เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายทศพล กัลยา สมาชิกสภา อบต.หวยดวน
หมูที่ 2 ขอเสนอ นายชาตรี เจนวรางกูร ปลัด อบต.หวยดวน เปนเลขานุการสภาฯ
ขอผูรับรองดวย

ผูรับรอง

1. นางสาวดาวนภา ลุนสิน
2. นายวิวัฒน บรรจง

ประธานสภาฯ

ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผูที่เห็นสมควรจะ
เปนเลขานุการสภาฯ อีกหรือไม โดยประธานสภาฯ จะนับ 1– 3 (ประธานสภาฯ นับ
1, 2, 3)ไมมีสมาชิกสภาฯ เสนอผูใดอีก ขอ แสดงความยินดีกับ ทานปลัดชาตรี เจนว
รางกูร ที่ไดรับเลือกเปน เลขานุการสภาฯ และขอเชิญเลขานุการสภาฯ ปฏิบัติหนาที่
ในการประชุมครั้งนี้ตอไป

สมาชิกสภา อบต.หวยดวน หมูที่ 3
สมาชิกสภา อบต.หวยดวน หมูที่ 7

เนื่ อ งจาก เลขานุ ก ารสภ าฯ ชั่ ว คราว และผู ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง เป น
เลขานุการสภาคนใหม เปนบุคคลเดียวกัน จึงแจงที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
4.4 ญัตติเรื่อง การพิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.2565 และ
การกําหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปถัดไป (พ.ศ. 2566) ของสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหวยดวน

ประธานสภาฯ

เชิญทานเลขานุการสภา อานระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
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เลขานุการสภาฯ
(นายชาตรี เจนวรางกูร)

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 35 บัญญัติวา ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัย
แล ว แต ส ภาองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลจะกํ าหนด แต ต อ งไม เกิ น สี่ ส มัย วั น เริ่ ม สมั ย
ประชุมสามัญประจําป ใหส ภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดมาตรา 53 วรรคสี่
บัญญัติวา สมัยประชุมสามัญสมัย หนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยาย
เวลาออกไปอีก จะตอง ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
และที่ แก ไขเพิ่มเติม ข อ 11 (3) สําหรั บ องคการบริห ารส วนตําบล ให สภาองค การ
บริหารสวนตําบล กําหนดวา ปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปกี่สมัย แตละสมัยในป
นั้น จะเริ่มเมื่อใด แตละสมัย ในปนั้น มีกําหนดกี่วัน กับ ใหกําหนดวัน เริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของปถัดไป และมีกําหนดกี่วัน ขอ 20 นอกจากการ
ประชุ มสภาท องถิ่น ครั้งแรกแลว การประชุมสภาท องถิ่น มี 2 ประเภท คือ (1) การ
ประชุมสามัญ (2) การประชุมวิสามัญขอ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประจําป ของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป
สมั ย แรกของป ถั ด ไป ให ป ระธานสภาท อ งถิ่ น นํ า ปรึ ก ษาในที่ ป ระชุ ม สามั ญ
ประจําป สมัยแรกของแตล ะปเมื่อสภาทองถิ่น มีมติแลว ใหป ระธานสภาทองถิ่น ทํา
ประกาศของสภาท องถิ่น พรอมทั้ งป ด ประกาศไว ในที่ เป ดเผย ณ สํ านั กงานองค ก ร
ปกครอง สวนทองถิ่น

ประธานสภาฯ

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอที่ประชุมเพื่อมีมติในการพิจารณากําหนดสมัยประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้ดวย

มติที่ประชุม

มีมติเปนเอกฉันทใหกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ. 2565 จํานวน 4 สมั ย
โดยมีระยะเวลาการประชุมแตละสมัยไมเกิน 15 วัน ดังนี้
(1) สมัยสามั ญสมัยที่ 1/2565 กํ าหนดระหวางวันที่ 10 – 24 มกราคม
พ.ศ. 2565 ระยะเวลาประชุม 15 วัน
(2) สมั ย สามัญ สมัย ที่ 2/2565 กําหนดระหวางวัน ที่ 1– 15พฤษภาคม
พ.ศ. 2565 ระยะเวลาประชุม 15 วัน
(3) สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3/2565 กํ า หนดระหว างวั น ที่ 1– 15 สิ ง หาคม
พ.ศ. 2565 ระยะเวลาประชุม 15 วัน
(4) สมั ยสามัญ สมั ยที่ 4/2565 กําหนดระหวางวัน ที่ 1– 15พฤศจิกายน
พ.ศ. 2565 ระยะเวลาประชุม 15 วัน
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(5)สมัยที่1/2566(สมัยแรกของปถัดไป)กําหนดประชุมระหวางวันที่ 1-15
กุมภาพันธ พ.ศ.2566 ระยะเวลาประชุม 15 วัน
ประธานสภาฯ

ตามมติที่ประชุมกําหนดสมัยประชุมและระยะเวลาการประชุมแตละสมัย ใหเลขานุการ
สภาจัดทําเปนประกาศและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ที่ประชุม

รับทราบ
4.5 ญัตติ เรื่องการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ

เชิญทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

เลขานุการฯ

ขอชี้แจงรายละเอียดในการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดว ยขอบั งคั บ การประชุมสภาท องถิ่ น พ.ศ.2547 ขอ 105
กําหนดวา ภายใตขอบังคับ 103 และขอ 104 สภาทองถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือบุคคลอื่นที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุด
ตางๆตามความจําเปนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่น ดังนี้
(1)คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
(2)คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(3)คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
(4)คณะกรรมการอื่นๆตามที่สภาทองถิ่นเห็นสมควร
ขอ103 คณะกรรมการสภาทองถิ่น มี 2 ประเภท คือ
1)คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวา
สามคนแตไม เกินเจ็ดคน
2)คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลที่ไมได
เปนสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน
ขอ 107 ภายใตขอบังคับขอ103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นใหสมาชิกสภา
ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิก
สภาท องถิ่น แลวแต กรณี ในกรณี สมาชิกสภาท องถิ่น เปน ผูเสนอ ตองมีส มาชิกสภา
ทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอ ไมตองมีผูรับ
รองการเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่น และ
ใหนําวิธีการเลือก ตามขอ 12 มาบังคับโดยอนุโลม

ประธาน สภาฯ

ตอไป ขอใหที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมวาจะมี
คณะกรรมการจํานวนกี่คน กําหนดใหไมนอยกวา 3 คนและไมเกินเจ็ดคน
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มติที่ประชุม

เสนอใหคณะกรรมการตรวจการประชุม ควรเปนคณะกรรมการสามัญจํานวน 3 คน
ประกอบดวย
1.นางสาวดาวนภา ลุนสิน
เปนประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
2.นายอนุพงศ นภาแกว
เปนกรรมการ
3.นายวีระ สีคํานพ
เปนกรรมการ

เลขานุการสภาฯ

ขอสรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ห วยด วน
ประกอบดวยคณะกรรมการสามัญ จํานวน 3 ทาน ดังมีรายชื่อ ดังตอไปนี้
(1)นางสาวดาวนภา ลุนสิน สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3 เปนประธานการตรวจรายงาน
การประชุม
(2)นายอนุพงศ นราแกว สมาชิกสภาฯ หมูที่ 1 เปนกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม
(3)นายวีระ สีคํานพ สมาชิกสภาฯ หมูที่ 4
เปนกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
-การยื่นบัญชีรายรับรายจาย ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล(กรณีการเลือกตั้ง)เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564)นอกสถานที่

เลขานุการสภาฯ

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภา อบต.หวยดวนทุกทาน
ดวยสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครปฐมไดจัดทําโครงการ
รับยื่นบัญชีรายรับรายจายในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลในการเลือกตั้งที่ผานมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564โดยใหบริการรับ
ยื่นบัญชีรายรับและรายจายนอกสถานที่ จึงขอแจงประชาสัมพันธสําหรับผูสมัครที่ยัง
ไมไดไปยื่นรายการคาใชจายในการเลือกตั้งใหไปยื่นรายการคาใชจายดังกลาวที่ อบต.
ลําเหย ในวันศุกรที่ 7มกราคม 2565 เวลา13.00 น.เปนตนไป
อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา62 บัญญัติวา ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง ผูสมัคร
ตองยื่ น บั ญชีรายรับ รายจายในการเลือกตั้ง พรอมทั้งหลักฐานที่เกี่ย วของใหถูกตอง
ครบถวนตามความจริงตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
จึงแจงประชาสัมพันธเพื่อใหที่ประชุมทราบ
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ที่ทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โทร 0-3496-8640

ประธานสภาฯ

มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม หากไมมี ดิฉัน น.ส.เสาวนีย บุตรดี ประธานสภา
อบต.หวยดวน ขอขอบคุณทาน สุภณ สยามบุญนัญ นายอําเภอดอนตูม ทานสมชาย
ครองระวะ ทองถิ่น อําเภอดอนตูม ทานวิชาญ โพธิ์ดวง นายก อบต.ห วยดวน ทาน
สมชาติ บัวอิ่ม กํานันตําบลหวยดวน ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวย
ดวน พนักงาน อบต.หวยดวนและผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่เขารวมประชุมในวันนี้
และขอปดการประชุมสภา อบต. หวยดวน(ครั้งแรก)ณ เวลานี้

ปดประชุม

เวลา 15.30 น.
ลงชื่อ......................................................ผูจดบันทึกการประชุม
(นายชาตรี เจนวรางกูร)
เลขานุการสภา อบต.หวยดวน
ลงชื่อ.......................................................ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวนีย บุตรดี)
ประธานสภา อบต.หวยดวน

รายงานการประชุม นี้ ผานการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแลว วันที่ 10 มกราคม 2565
ลงชื่อ........................................................ประธานกรรมการรายงานการประชุม
(นางสาวดาวนภา ลุนสิน)
ลงชื่อ.......................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอนุพงศ นราแกว)
ลงชื่อ......................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวีระ สีคํานพ)
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