
 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก คร้ังแรก 
วันพุธที่ 29 ธันวาคม  พ.ศ.2564 เวลา  16.30 น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

----------------------------------- 
ผูเขาประชุม 

 

ลำดับที ่ ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายสายฟา ฟองดา สมาชิกสภา อบต. หมู 1 สายฟา ฟองดา  
2. นายบัญทึก ผากิม สมาชิกสภา อบต. หมู 2 บัญทึก ผากิม  
3. นายวิชิต มังสั้น สมาชิกสภา อบต.หมู 3 วิชิต มังสั้น  
4. นายอำภร ทวกออน สมาชิกสภา อบต. หมู 4 อำภร ทวกออน  
5. นายสุวัตร ทุมลา สมาชิกสภา อบต.หมู 5 สุวัตร ทุมลา  
6. นายสุรศักดิ์ ผมปน สมาชิกสภา อบต. หมู 6 สุรศักดิ์ ผมปน  
7. นายพีระพงษ นวลศรีใส ปลัด อบต.เดนเหล็ก พีระพงษ นวลศรีใส  

ผูขาดประชุม 

-  ไมมี 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายปรีชา สมชัย นายอำเภอน้ำปาด ปรีชา สมชัย  
2. วาท่ีรอยตรีกฤษฎากร ชื่นบาน ทองถ่ินอำเภอน้ำปาด กฤษฎากร ชื่นบาน  
3. นายทวีศักดิ์ พงษพานิช ผูอำนวยการกองชาง ทวีศักดิ์ พงษพานิช  

4. จ.อ.สุนทร  สอนดี ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม จ.อ.สุนทร สอนดี  
5. นางรัตนาพร    นันทะวิชัย ผูอำนวยการกองคลัง รัตนาพร    นันทะวิชัย  
6. นางสาวไพลิน      กล่ำแกว หัวหนาสำนักปลัด ไพลิน      กล่ำแกว  
7.       
8.       
9.       

10.       
11.       
12.       
13.       
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เริ่มประชุม  เวลา  16.30 น. 

นายพีระพงษ  นวลศรีใส  วันนี้สภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ไดรับเกียรติจากนายอำเภอน้ำปาด
เลขานุการสภาฯ  นายปรีชา  สมชัย มาเปนประธานเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล เดนเหล็ก 
(ชั่วคราว) ครั้งแรก ขณะนี้ เวลา 16.30 น. ไดตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล      

เดนเหล็ก ที่ไดลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยูในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลอัน
ทรงเกียรติแหงนี้ จำนวน 6 คน ครบองคประชุม ลำดับตอไปขอกราบเรียนเชิญ ทานปรีชา   
สมชัย ทานนายอำเภอน้ำปาด  ไดจุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย เรียนเชิญครับ 

  (เม่ือนายอำเภอน้ำปาด จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยเรียบรอยแลว) 

  ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั ้งสมาชิกสภาทองถิ ่นและ
ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศ
กำหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลและนายกองคการบริหารสวน
ตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ ได
เห็นชอบใหผูอำนวยการการเลือตก้ังประจำองคการบริหารสวนตำบล ประกาศใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 และจัดใหมีการเลือกตั้ง
ดังกลาวไดเสร็จสิ้นไปแลว นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติเห็นชอบใหประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก จำนวน 6 คน แลว 

  นายอำเภอน้ำปาด จึงอาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และขอ 6 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม จึง
กำหนดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ครั้งแรก ในวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 
เวลา 16.30 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
   ประกาศ ณ วันท่ี  28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

      ปรีชา  สมชัย 
            (นายปรีชา  สมชัย) 
             นายอำเภอน้ำปาด 
  ในลำดับตอไป ขอกราบเรียนเชิญทานปรีชา สมชัย ทานนายอำเภอน้ำปาดไดกลาวเปด

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ครั้งแรก ครับ กราบเรียนเชิญครับ 

นายปรีชา สมชัย   ตามท่ีไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และนายกองคการบริหาร 
นายอำเภอน้ำปาด สวนตำบล เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 ท่ีผานมา บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติ

ใหประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก จำนวน 6 คน และ
นายกองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก จำนวน 1 คน แลว ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับ
ทุกทานท่ีผานการเลือกตั้ง และไดรับความไววางใจจากพ่ีนองประชาชนใหมาเป็นตัวแทน ทำ
หนาท่ีในการบริหารกิจการองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ซ่ึงนับวันเราตองยอมรับกันวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีบทบาทสำคัญยิ่งตอการดูแลแกไขปญหาความเดือดรอนและ
ความเป ็นอยูของพ่ีนองประชาชน และสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูมีบทบาทตอการบริหารทองถ่ิน
มากยิ่งข้ึนตามลำดับ สภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ก็คือฝายนิติ 

         /บัญญัติ...... 
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บัญญัติซ่ึงตองทำหนาท่ีในการพิจารณาขอบัญญัติซ่ึงใชบังคับในสวนท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบล ไมวาจะเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย หรือ
ขอบัญญัติอ่ืนๆ ตองทำหนาท่ีในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา ซ่ึงเปนกรอบและแนวทางใน
การทำงานพัฒนาพ้ืนท่ีในทุกๆดาน และทำหนาท่ีในการควบคุม ตรวจสอบการทำงานของฝาย
บริหาร ดังนั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็กทุกคน จึงมีบทบาทสำคัญและมี
หนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง
อำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักสำนึกรับผิดชอบ และหลักความคุมคา
และยึดม่ันในคานิยมของขาราชการการเมือง ประกอบดวย 

1. ยึดม่ันในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

3. มีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตว สุจริต และรับผิดชอบ 

4. ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน

ทับซอน 

5. ยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

6. ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

7. ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

8. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

9. ยึดม่ันในหลักจรรยาของการเปนขาราชการการเมืองท่ีดี 

วันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ครั้งแรกตามมาตร 53 

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และแกไข

เพ่ิมเติม ไดกำหนดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับ

แตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล เพ่ือเลือกประธานสภา

องคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก และ

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีของสภาซ่ึงเปนการบริหาร

ในแบบของคณะผูบริหารกับสภาองคการบริหารสวนตำบล เปนลักษณะของการบริหารท่ีใช

การถวงดุลกัน ผลของการถวงดุลนั้นจะนำไปสูการเกิดประโยชนสูงสุดตอพ่ีนองประชาชน ขอ

ฝากความหวังของพ่ีนองประชาชนชาวตำบลเดนเหล็ก ไวกับคณะผุบริหารและสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ทุกทาน ขอใหทุกทานพึงตระหนักและระลึกถึงคุณคาและ

ความสำคัญของการเปนผูแทนของประชาชน โดยทำหนาท่ีของตนใหเต็มกำลังความรู 

ความสามารถ ดวยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมยิ่งกวาสวนอ่ืน 

บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล

เดนเหล็ก ครั้งแรก ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ 

นายพีระพงษ นวลศรีใส  กราบขอขอบพระคุณ ทานปรีชา  สมชัย นายอำเภอน้ำปาด เปนอยางสูงท่ีใหเกียรติ 

เลขานุการ(ชั่วคราว) ตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก แหงนี้ 

เรียน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ผูทรงเกียรติทุกทาน ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข 

       /เพ่ิมเติม............. 
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เพ่ิมเติม ขอ 7 ในการประชุมสภาทองถ่ิน ตามขอ 6 เม่ือนายอำเภอไดเปดประชุมสภาทองถ่ิน

แลว ใหปลัดองคการบริหารสวนตำบลเปนเลขานุการสภาทองถ่ินชั่วคราว โดยใหเชิญสมาชิก

สภาทองถ่ินท่ีมีอายุมากท่ีสุด ซ่ึงอยูในท่ีประชุมสภาทองถ่ินชั่วคราวนั้น เปนประธานสภา

ทองถ่ินชั่วคราว เพ่ือทำหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม และดำเนินการเลือกประธานสภาทองถ่ิน 

ซ่ึงไดนับอายุของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก แลว ผูท่ีมีอายุมากท่ีสุดในท่ี

ประชุมแหงนี้ คือ นายบัญทึก ผากิม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 2

ขอเชิญ นายบัญทึก ผากิม ข้ึนทำหนาท่ีประธานสภาชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ 

นายบัญทึก ผากิม เรียนทาน นายอำเภอน้ำปาด ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผูทรงเกียรติ ทานปลัด 

ประธานสภาฯ  องคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  

(ชั่วคราว) และทานผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมขอขอบพระคุณทานนายอำเภอน้ำปาดท่ีมาเปน

เกียรติเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ครั้งแรก ประจำป พ.ศ.2564 ใน

วันนี้ กระผมในฐานะประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ชั่วคราว ขอเขาสู

ระเบียบวาระตอไป ครบั 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 1.1 เรื่อง แนะนำตัวสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  

จำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ท่ีปฏิบัติหนาท่ีท้ังหมด จำนวน 

6 ทาน มีสมาชิกลงชื่อเขารวมประชุม จำนวน 6 ทาน ขอใหทานสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตำบลเดนเหล็กทุกทานไดแนะนำตนเอง เริ่มจาก หมูท่ี 1 ครับ 

นายสายฟา ฟองดา ผม นายสายฟา  ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1 บานทาโพธิ์  

ส.อบต. หมู 1 ครับ 

นายวิชิต มังสั้น ผม นายวิชิต  มังสั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 3 บานเดนเหล็ก  

ส.อบต. หมู 3 ครับ 

นายอำภร ทวกออน ผม นายอำภร  ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4 บานตนมวง  

ส.อบต. หมู 4 ครับ 

นายสุวัตร  ทุมลา ผม นายสุวัตร  ทุมลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 5  

ส.อบต. หมู 5 บานปากหวย แค ครับ 

นายสุรศักดิ์ ผมปน ผม นายสุรศักดิ์  ผมปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 6  

ส.อบต. หมู 4 บานแกงปลา ครับ 

นายบัญทึก ผากิม ผม นายบัญทึก ผากิม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 2  

ส.อบต. หมู 2  บานนาน้ำพาย ครับ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

นายบัญทึก ผากิม เชิญเลขานุการ ชั่วคราว ไดแจงรายละเอียด วิธีการเลือก การลงคะแนน และอำนาจหนาท่ี 

ประธานสภาฯ  ของประธานสภาฯ ใหสมาชิกทราบ 

ชั่วคราว 

นายพีระพงษ นวลศรีใส เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ชั่วคราว และสมาชิกสภาองคการ- 

เลขานุการ(ชั่วคราว) บริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ผูทรงเกียรติ สำหรับวิธีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวน

ตำบลเดนเหล็ก มีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้    /ขอ 1 



-5- 

  ขอ 1 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลมีประธานสภาและรอง

ประธานสภาคนหนึ่ง ซ่ึงนายอำเภอแตงตั้งจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลตามมติ

ของสภาองคการบริหารสวนตำบล 

  ขอ 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 

2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 8 กลาวโดยสรุป ใหสมาชิกทองถ่ินแตละ

คนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นสมควรใหเปนผูดำรงตำแหนง

ประธานสภาทองถ่ิน 

  ขอ 3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 

2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รอง

ประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ินถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้ง

เพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

 วิธีการเลือก 

(1) ใหสมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปน 

ประธานสภาเพียง 1 ชื่อ 

(2) ผูท่ีถูกเสนอชื่อจะตองมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอยางนอย 2 คน แตละคนมี 

สิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว 

(3) ชื่อท่ีเสนอไมจำกัดจำนวน และใหสมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น 

(4) หากมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานสภา เพียง 1 คน ให 

ถือวาผูนั้นไดรับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 14) 

   วิธีการลงคะแนน 

ใหสมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผูถูกเสนอ จำนวน 1 ชื่อ และใหสมาชิก

สภาหยอนบัตรท่ีเขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 

75 วรรคสาม โดยประธานสภาชั่วคราวเปนผูเรียกสมาชิกสภาตามลำดับอักษร นำบัตรมาใสใน

หีบท่ีจัดไวตอหนาประธานท่ีประชุม 

   วิธีการตรวจนับคะแนน 

ใหประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภา ไมนอยกวา 2 คน มาชวยนับคะแนน โดยท่ีผู

ไดรับเลือกเปนประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เม่ือตรวจนับคะแนนแลว ใหประธานสภาฯ ชั่วคราว ประกาศคะแนนตอท่ีประชุม 

สภาผูท่ีไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก 

(2) หากมีผูท่ีไดรับคะแนนเทากัน ใหลงคะแนนใหม (เฉพาะผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุด 

เทากัน) โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 

(3) หากคะแนนยังเทากันอีกใหใชวิธีจับฉลาก (เฉพาะผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน)  

โดยวิธีการจับสลากนี้ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ. 25547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 8 วรรคสาม ดังนี้ 

        /(3.1) ประธาน........ 
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    (3.1) ประธานสภาชั่วคราวจัดใหตกลงกันวาใครจะจับสลากกอน 

    (3.2) ถาตกลงกันไมได ใหประธานสภาชั่วคราวจับสลากกวาใครจะจับสลากกอน 

    (3.3) บัตรสลาก ตองมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจำนวนเทาคนท่ีมีคะแนน

สูงสุดเทากันและเขียนวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” 1 บัตร นอกนั้นเปน “ไมไดรับ

เลือกเปนประธาน” 

อำนาจหนาท่ีของประธานสภาฯ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 16 ไดกำหนดอำนาจหนาท่ีของประธานสภา ดังนี้ 

(1) ดำเนินกิจการของสภาทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(2) เปนประธานของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน เวนแตในขณะท่ีเขากลาวอภิปราย 

สนับสนุนหรือคัดคานญัตติในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

(3) บังคับบัญชาการงานในสภาทองถ่ิน 

(4) รักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถ่ิน 

(5) เปนผูแทนสภาทองถ่ินในกิจการภายนอก 

(6) อำนาจและหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดไว หรือตามท่ีกำหนดไวในระเบียบนี้ 

นายบัญทึก ผากิม ตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็กทุกทาน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ผูท่ีเห็นสมควรจะเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก พรอมผูรับรอง 2 ทาน 

ชั่วคราว   ครับ 

นายอำภร  ทวกออน เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับ 

ส.อบต. หมู 4 กระผม นายอำภร  ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4          

บานตนมวง ขอเสนอ นายบัญทึก  ผากิม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก          

หมูท่ี 2 เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ครับ 

นายบัญทึก ผากิม ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภาฯ 

ชั่วคราว 

นายสายฟา ฟองดา กระผม นายสายฟา  ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1 

ส.อบต. หมู 1 ขอรับรอง ครับ 

นายสุวัตร ทุมลา กระผม นายสุวัตร  ทุมลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 5 

ส.อบต. หมู 5 ขอรับรอง ครับ 

นายบัญทึก ผากิม มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูท่ีเห็นสมควรจะเปนประธานสภาองคการ- 

ประธานสภาฯ บริหารสวนตำบลเดนเหล็ก อีกหรือไม กระผม จะนับ 1 – 2 – 3 นะครับ 1 – 2 - 3              

ชั่วคราว ไมมีสมาชิกสภาฯ เสนอนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 14 บัญญัติวา       

“ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามี 

การเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก” นะ

ครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรจะเปนประธานสภาองคการบริหารสวน 

         

/ตำบลเดนเหล็ก......... 
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ตำบลเดนเหล็ก เพียงทานเดียวนะครับ คือ นายบัญทึก  ผากิม คือ ตัวกระผมเอง และขอพัก

การประชุม เพ่ือใหทานนายอำเภอน้ำปาดไดลงนามแตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวน

ตำบลเดนเหล็ก 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

นายบัญทึก ผากิม เชิญเลขานุการ ชั่วคราว ไดแจงรายละเอียด ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ ครับ 

ประธานสภาฯ 

นายพีระพงษ นวลศรีใส  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 

เลขานุการ(ชั่วคราว) และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 12 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา วิธีเลือกรอง

ประธานสภา ใหนำความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม วรรคสอง บัญญัติวา กรณีท่ีกฎหมาย

วาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดใหสภาทองถ่ินใด มีรองประธานสภาทองถ่ินได

มากกวาหนึ่งคน ใหเลือกรองประธานสภาทองถ่ินคนท่ีหนึ่งกอนแลวจึงเลือกรองประธานสภา

ทองถ่ินในลำดับถัดไปท่ีละคนจนกวาจะครบตามจำนวนพึงมี ขอ 14 บัญญัติวา  “ในการเลือก

ประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผู

สมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก” 

นายบัญทึก ผากิม วิธีการเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก นะครับ จะดำเนินการตาม 

ประธานสภาฯ ข้ันตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯทุกทาน เสนอชื่อ

สมาชิกฯ ผูท่ีเห็นสมควรจะเปนรองประธานสภาฯ พรอมผูรับรอง 2 ทาน ครับ 

นายสายฟา  ฟองดา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับ 

ส.อบต. หมู 1 กระผม นายสายฟา  ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1          

บานทาโพธิ์ ขอเสนอ นายสุวัตร  ทุมลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก          

หมูท่ี 5 เปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ครับ 

นายบัญทึก ผากิม ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภาฯ 

นายวิชิต  มังสั้น กระผม นายวิชิต  มังสั้น  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 3 

ส.อบต. หมู 3 ขอรับรอง ครับ 

นายสุรศักดิ์  ผมปน กระผม นายสุรศักดิ์  ผมปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 6 

ส.อบต. หมู 6 ขอรับรอง ครับ 

นายบัญทึก ผากิม ขอถามทาน สุวัตร  ทุมลา ทานยินดีหรือไมครับ 

ประธานสภาฯ 

นายสุวัตร ทุมลา เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานปลัด ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติและผูเขารวม 

ส.อบต. หมู 5 ประชุมทุกทานครับ กระผม นายสุวัตร  ทุมลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

หมูท่ี 5 บานปากหวยแค ยินดีรับ ครับ 

นายบัญทึก ผากิม มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไมครับ กระผม จะนับ 1 – 2 – 3 นะครับ 1 – 2 – 3    

ประธานสภาฯ ถาไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอก็ขอแสดงความยินดีกับทาน สุวัตร ทุมลา  ใหถือวาทานสุวัตร 

ทุมลา ไดรับเลือกใหเปนรองประธานสภาฯ ก็ขอแสดงความยินดีกับทานครับ  

       

/ระเบียบ............. 
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ระเบียบวารท่ี 4  เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

นายบัญทึก ผากิม เชิญเลขานุการ ชั่วคราว ไดแจงรายละเอียด ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ ครับ 

ประธานสภาฯ 

นายพีระพงษ นวลศรีใส  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 

เลขานุการ(ชั่วคราว) และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 13 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “วิธีเลือกเลขานุการ

สภาทองถ่ิน ใหนำความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนูโลม” วรรคสอง บัญญัติวา เม่ือสภาทองถ่ิน

มีมติเลือกเลขานุการสภาทองถ่ินแลว ใหเลขานุการสภาทองถ่ินชั่วคราวพนจากตำแหนง” ขอ 

14 กำหนดวา “ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภา

ทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับ

เลือก” และ ขอ  18 กำหนดวา “ใหสภาทองถ่ินเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น หรือสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาทองถ่ิน” 

วรรคสอง บัญญัติวา “สำหรับองคการบริหารสวนตำบล พนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ิน 

ใหหมายความถึง ปลัดองคการบริหารสวนตำบลเทานั้น” 

นายบัญทึก ผากิม ตอไปจะดำเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ จะดำเนินการตามข้ันตอนแบบเดียวกับการเลือก 

ประธานสภาฯ ประธานสภาฯ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน เสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรจะเปนเลขานุการสภา

ฯ พรอมผูรับรอง 2 ทาน ครับ 

นายสุวัตร  ทุมลา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับ 

ส.อบต. หมู 5 กระผม นายสุวัตร  ทุมลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 5          บาน

ปากหวยแค ขอเสนอ นายพีระพงษ  นวลศรีใส ปลัดองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก           

เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ครับ 

นายอำภร ทวกออน กระผม นายอำภร  ทวกออน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4 

ส.อบต. หมู 4 ขอรับรอง ครับ 

นายสายฟา ฟองดา กระผม นายสายฟา  ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1 

ส.อบต. หมู 1 ขอรับรอง ครับ 

นายบัญทึก ผากิม มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไมครับ กระผมจะนับ 1 – 2 – 3  ถาไมมีสมาชิกสภาทาน 

ประธานสภาฯ ใดเสนอ ก็ขอแสดงความยินดีกับทานพีระพงษ นวลศรีใส  ใหถือวาทานพีระพงษ  นวลศรีใส 

ไดรับเลือกใหเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ประธานสภาฯ ก็ขอแสดง

ความยินดีกับทานครับ 

ระเบียบวารท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

 5.1 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมประจำป  

นายบัญทึก ผากิม เชิญเลขานุการ ไดแจงรายละเอียด ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ ครับ 

ประธานสภาฯ 

นายพีระพงษ นวลศรีใส  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 

เลขานุการ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 11 (3)  ความวา สำหรับองคการบริหาร- 

 สวนตำบล ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลกำหนดวาปนั้นจะมีก่ีสมัยประชุมสามัญประจำปก่ี

สมัย แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกำหนดก่ีวัน และกำหนดวันเริ่ม

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป และมีกำหนดก่ีวัน ครับ 

         /แตเนื่องจาก.......... 
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  แตเนื่องจากวันนี้ วันท่ี 29 ธนัวาคม 2564 เหลือเวลาอีก 2 วันก็จะสิ้นป จึงทำใหไม

สามารถกำหนดสมัยประชุมในปนี้ได เนื่องจากกำหนดประชุมสภาในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

การแจงสมาชิกสภาเขาประชุมจะตองแจงไมนอยกวา 3 วัน ซ่ึงไมสามารถแจงตามท่ีกฎหมาย

กำหนดได จึงเสนอท่ีประชุมใหกำหนดสมัยประชุมประจำป พ.ศ.2565 ครับ  

       

นายบัญทึก ผากิม จึงขอใหสมาชิกเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจำป พ.ศ. 2565 ครับ 

ประธานสภาฯ 

นายอำภร  ทวกออน ผม นายอำภร  ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4 ขอเสนอ  

ส.อบต. หมู 4 การประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ระหวางวันท่ี 10 – 

24 มกราคม 2565 ครับ 

นายสายฟา ฟองดา กระผม นายสายฟา  ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1 

ส.อบต. หมู 1 ขอรับรอง ครับ 

นายสุรศักดิ์  ผมปน กระผม นายสุรศักดิ์  ผมปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 6 

ส.อบต. หมู 6 ขอรับรอง ครับ 

นายบัญทึก ผากิม มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติครับ 

ประธานสภาฯ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕65                          
ในวันท่ี 10 – 24 มกราคม  2565 ดวยมติคะแนนเสียง 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายบัญทึก ผากิม มีทานใด ท่ีจะเสนอในระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน หรือไมครับ ถาไมมี.......... 
ประธานสภาฯ  ผมขอปดประชุมสภาฯ ณ บัดนี้  
ปดประชุม  เวลา  ๑8.00 น.  
 
      ลงชื่อ    พีระพงษ  นวลศรีใส     ผูบันทึกการประชุม 
               ( นายพีระพงษ  นวลศรีใส )  
                     เลขานุการสภาฯ  

 
      ลงชื่อ    บัญทึก   ผากิม ผูตรวจรายงายการประชุม 
              (  นายบัญทึก   ผากิม    ) 
               ประธานสภาฯ                   
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