
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  คร้ังแรก 
วันพุธท่ี   29   เดือน ธนัวาคม   พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู (ชั้น 2) 
********************** 

ผู้มาประชุม 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง ส.อบต. หมู่ 7 บุญช่วย  ผ้ิวไธสง 
2 น.ส.ศุภมาส  บุญรับ ส.อบต. หมู่ 14 ศุภมาส  บุญรับ 
3 นางวิมาลา  นาโล ส.อบต. หมู่ 13 วิมาลา  นาโล 
4 นางจุฑามาศ  แสวงชัย ส.อบต. หมู่ 3 จุฑามาศ  แสวงชัย 
5 นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู่ ๕ พชร  แอบไธสง 
6 นายเด่นชัย  นารินทร์ ส.อบต. หมู่ 2 เด่นชัย  นารินทร์ 
7 นายบุญส่ง  พังไธสง ส.อบต. หมู่ 9 บุญส่ง  พังไธสง 
8 นายวงเดือน  เหมียดไธสง ส.อบต. หมู่ 10 วงเดือน  เหมียดไธสง 
9 นางญาดา  โพธิแสง ส.อบต. หมู่ 11 ญาดา  โพธิแสง 

10 นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู่ 12 มาโนช  เงินไธสง 
11 นายบุญเรียง  แสงสุขสว่าง ส.อบต. หมู่ 4 บุญเรียง  แสงสุขสว่าง 
12 นายดนัย  พรไธสง ส.อบต. หมู่ 8 ดนัย  พรไธสง 
13 นายเกษม  บรรหาร ส.อบต. หมู่ 15 เกษม  บรรหาร 
14 ส.ต.ต.ทวีศักดิ์  อุ่นศิริวงศ์ ส.อบต. หมู่ 6 ทวีศักดิ์  อุ่นศิริวงศ์ 
15 นางบุญเท่ียง  โพธิ์ใต้ ส.อบต. หมู่ 1 บุญเท่ียง  โพธิ์ใต้ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประคอง  ก๊วยเจริญ นายอำเภอนาโพธิ์ ประคอง  ก๊วยเจริญ 
2 นายเรืองศิลป์  ไอยะ นายก อบต.บ้านคู เรืองศิลป์  ไอยะ 
๓ นายเวท  ปิดตังถาเน รองปลัด อบต.บ้านคู เวท  ปิดตังถาเน 
๔ น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง หัวหน้าสำนักปลัด ยุพิน  แปลกไธสง 
๕ นางอร่ามเรือง ศิลป์ประกอบ ผอ.กองคลัง อร่ามเรือง ศิลป์ประกอบ 
6 นายสมพร  กอหญ้ากลาง ผอ.กองช่าง สมพร  กอหญ้ากลาง 
7 น.ส.ณัฏฐ์ธิดา  มาสิงห ์ ผอ.กองการศึกษา ณัฏฐ์ธิดา  มาสิงห์ 
8 น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง นักจัดการงานท่ัวไป ปภาดา  ลุนไธสง 
9 นายเชาวรินทร์  แท่นดี ท้องถิ่น อ.นาโพธิ ์ เชาวรินทร์  แท่นดี 

/เริ่มประชุม... 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.๓0  น. 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ท้ังหมด จำนวน 15     คน 
  มาประชุม จำนวน 15     คน 
  ขาดประชุม จำนวน -     คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 9     คน 

 

เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 
(นายเวท  ปิดตังถาเน) 

เรียน  ท่านนายอำเภอนาโพธิ์/ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู/
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู   
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขณะนี้เวลา 09.30 น.  

ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูท่ีได้ลงช่ือใน
สมุดลงเวลาและท่ีนั่งอยู่ในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอันทรงเกียรติแห่ง
นี้ จำนวน 15 คน ครบองค์ประชุม ลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ  ท่านประคอง 
ก๊วยเจริญ ท่านนายอำเภอนาโพธิ์  ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 

 (นายอำเภอนาโพธิ์  จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย) 

เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 
(นายเวท  ปิดตังถาเน) 

เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว อ่านประกาศอำเภอนาโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ครั้งแรก 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 และผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดบุรีรัมย์  ได้เห็นชอบให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 และการจัดการเลือกต้ัง
ดังกล่าวได้เสร็จส้ินไปแล้ว นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู จำนวน  15  คน แล้ว 

 นายอำเภอนาโพธิ์  จึงอาศัยอานาจตามความนั ยมาตรา 48 แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านคูครั้งแรก ในวันท่ี 29 ธันวาคม 2564  เวลา  09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
  ประกาศ ณ วันท่ี 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

(นายประคอง  ก๊วยเจริญ) 
นายอำเภอนาโพธิ ์

 /ในลำดับต่อไป... 
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 ในลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญท่านประคอง ก๊วยเจริญ  ท่านนายอำเภอ
นาโพธิ์ ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูครั้งแรก ครับ กราบ
เรียนเชิญครับ 

นายอำเภอนาโพธิ์ 
(นายประคอง ก๊วยเจริญ) 

นายอำเภอ กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูครั้งแรก 
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู (ท่าน เรืองศิลป์ ไอยะ) ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  และท่านผู้มีเกียรติท่ีเคารพทุกท่านครับ 
ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 ท่ีผ่านมา บัดนี้ คณะกรรมการ
การเลือกต้ังได้มีมติให้ประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านคู จำนวน  15  คน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  1  คน แล้ว 
ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านท่ีผ่านการเลือกตั้ง และได้รับความไว้วางใจ
จากพี่น้องประชาชนให้มาเป็นตัวแทนทำหน้าท่ี ในการบริหารกิจการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านคู  ซึ่งนับวันเราต้องยอมรับกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
บทบาทสำคัญยิ่งต่อการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความเป็นอยู่ของพี่น้อง
ประชาชน และสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทต่อการบริหารท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
ตามลำดับ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ก็คือฝ่ายนิติบัญญัติ ซ่ึงต้องทำ
หน้าที่ในการพิจารณาข้อบัญญัติซ่ึงใช้บังคับในส่วนที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือ
ข้อบัญญัติอื่นๆ ต้องทำหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา ซ่ึงเป็นกรอบ
และแนวทางในการทำงาน พัฒนาพื้นที่ในทุกๆ ด้าน และทำหน้าที่ในการควบคุม 
ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านคูทุกคน จึงมีบทบาทสำคัญและมีหน้าท่ีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักสำนึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และยึดมั่น
ในค่านิยมหลักของข้าราชการการเมือง ประกอบด้วย 

1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
3. มีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
4. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี

ผลประโยชน์ ทับซ้อน 
5. ยืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
6. ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
7. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง  
8. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ

ได้ 
/9. ยึดมั่นในหลัก... 
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9. ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเป็นข้าราชการการเมืองท่ีดี 

วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูครั้งแรก ตามมาตรา 
53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เพื่ อ เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู          
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านคู เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีของสภา ซึ่งเป็นการบริหารในแบบของคณะ
ผู้บริหารกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นลักษณะของ การบริหารท่ีใช้การ
ถ่วงดุลกัน ผลของการถ่วงดุลนั้นจะนำไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้อง
ประชาชน ขอฝากความหวังของพี่น้องประชาชนชาวบ้านคูไว้กับ  คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพึงตระหนัก
และระลึกถึงคุณค่าและความสำคัญของการเป็นผู้แทนของประชาชน โดยทำหน้าท่ี
ของตนให้เต็มกำลังความรู้  ความสามารถ ด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผม ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านคูครั้งแรก ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 
(นายเวท  ปิดตังถาเน) 

กราบขอบพระคุณ  ท่านประคอง ก๊วยเจริญ  นายอำเภอนาโพธิ์ เป็นอย่างสูง
ท่ีให้เกียรติต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ แห่งนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 
(นายเวท  ปิดตังถาเน) 

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อนายอำเภอได้
เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเลขานุการสภา
ท้องถิ่นช่ัวคราว  โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมีอายุมากท่ีสุด ซึ่งอยู่ในท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นช่ัวคราวนั้น  เป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว  เพื่อทำหน้าท่ีเป็น
ประธานท่ีประชุม และดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ซึ่งได้ตรวจนับอายุของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ แล้ว  ผู้ท่ีมีอายุมากท่ีสุดในท่ีประชุมแห่งนี้ 
คือ นายวงเดือน เหมียดไธสง ขอเชิญขึ้นทำหน้าท่ีประธานสภาช่ัวคราว ขอเรียนเชิญ
ครับ 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว 
(นายวงเดือน เหมียดไธสง) 

เรียน ท่านนายอำเภอนาโพธิ์  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     
ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  ท่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านคู หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  และท่าน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอ  ท่ีมาเป็นเกียรติ
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านคูครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564   
ในวันนี้ กระผม ในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ช่ัวคราว ขอเข้าสู่
ระเบียบวาระต่อไปครับ 

/จำนวนสมาชิกสภา... 
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ประธานสภาฯ ช่ัวคราว 
(นายวงเดือน เหมียดไธสง) 

จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีท้ังหมด 
จำนวน 15 ท่าน มีสมาชิกลงช่ือเข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ท่าน ขอให้ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูทุกท่านได้แนะนำตนเอง  เริ่มจากแถวแรกนะ
ครับ 

 (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูแนะนำตัวเอง) 
1. นางบุญเท่ียง  โพธิ์ใต้ สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี 1 บ้านหนองลุมพุก 
2. นายเด่นชัย  นารินทร์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี 2 บ้านทุ่งบ่อ 
3. นางจุฑามาศ  แสวงชัย สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี 3 บ้านเก่าโก 
4. นายบุญเรียง  แสงสุขสว่าง สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี 4 บ้านบง 
5. นายพชร  แอบไธสง สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี 5 บ้านหนองแอ่ 
6. ส.ต.ต.ทวีศักดิ์  อุ่นศิริวงศ์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี 6 บ้านคู 
7. นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี 7 บ้านดอนกลาง 
8. นายดนัย  พรไธสง สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี 8 บ้านโสกดินแดง 
9. นายบุญส่ง  พังไธสง สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี 9 บ้านโคกพงาด 
10. นายวงเดือน  เหมียดไธสง สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี 10 บ้านหนองจาน 
11. นางญาดา  โพธิแสง สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี 11 บ้านโคกเมฆ 
12. นายมาโนช  เงินไธสง สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี 12 บ้านโนนตะคร้อ 
13. นางวิมาลา  นาโล สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี 13 บ้านโนนสะอาด 
14. นางสาวศุภมาส  บุญรับ สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี 14 บ้านคู 
15. นายเกษม  บรรหาร สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี 15 บ้านหนองผักบุ้ง 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว 
(นายวงเดือน เหมียดไธสง) 

เชิญเลขานุการฯ ช่ัวคราว ได้แจ้งรายละเอียด วิธีการเลือก การลงคะแนน และ
อำนาจหน้าท่ีของประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 

 

เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 
(นายเวท  ปิดตังถาเน) 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู(ช่ัวคราว) และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้ านคู ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับวิธีการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  มีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 48 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานสภาและ
รองประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งนายอำเภอแต่งต้ังจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  

ข้อ ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘ กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่น คนหนึ่งท่ีตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น 
 
 

/ข้อ 3 ระเบียบ... 
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ข้อ ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการ
แต่งต้ังเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
วิธีการเลือก  

(1) ให้สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังให้เป็น
ประธานสภาเพียง 1 ช่ือ  

(2) ผู้ท่ีถูกเสนอช่ือจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน แต่ละ
คนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  

(๓) ช่ือท่ีเสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น  
(๔) หากมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังให้เป็นประธานสภาเพียง 1 คน 

ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 14) 
วิธีการลงคะแนน  

ให้สมาชิกสภาเขียนช่ือตัว และช่ือสกุลของผู้ถูกเสนอ จำนวน 1 ช่ือ และให้
สมาชิกสภา หย่อนบัตรท่ี เขียน ช่ือเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 75 วรรคสาม โดยประธานสภาช่ัวคราวเป็นผู้เรียกสมาชิกสภา
ตามลำดับอักษร นำบัตรมาใส่ในหีบท่ีจัดไว้ต่อหน้าประธานท่ีประชุม  
วิธีการตรวจนับคะแนน  

ให้ประธานสภาช่ัวคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วยนับคะแนน 
โดยท่ีผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้  

(1) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานสภาฯ ช่ัวคราว ประกาศคะแนนต่อ    
ท่ีประชุมสภา ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  

(2) หากมีผู้ท่ีได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่ (เฉพาะผู้ท่ีได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากัน) โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 

(3) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก (เฉพาะผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากัน) โดยวิธีการจับสลากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 8 วรรคสาม 
ดังนี้ 

(3.1) ประธานสภาช่ัวคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน  
(3.2) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภาช่ัวคราวจับสลากว่าใครจะจับสลาก

ก่อน 
(3.3) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจำนวนเท่าคนท่ีมี

คะแนนสูงสุดเท่ากัน และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 1 บัตร 
นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
 

/อำนาจหน้าท่ี... 
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อำนาจหน้าที่ของประธานสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๖ ได้กำหนดอำนาจ
หน้าท่ีของประธานสภา ดังนี้  

(๑) ดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามท่ีกฎหมายกำหนด  
(๒) เป็นประธานของท่ีประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะท่ีเข้ากล่าวอภิปราย

สนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในท่ีประชุมสภาท้องถิ่น  
(๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น  
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น  
(๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก  
(๖) อำนาจและหน้าท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายกำหนดไว้ หรือตามท่ีกำหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 
การลงคะแนน เจ้าหน้าท่ีได้เตรียมบัตรการลงคะแนน ใช้วิธีเขียนช่ือตัวและช่ือ

สกุลของผู้ท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งช่ือ 
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว 
(นายวงเดือน เหมียดไธสง) 

ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูทุกท่าน เสนอช่ือ
สมาชิกสภาฯ ผู้ท่ีเห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญท่าน บุญเรียง  แสงสุขสว่าง ครับ 

ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
(นายบุญเรียง  แสงสุขสว่าง) 

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  ท่าน
ปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นาย     
บุญเรียง แสงสุขสว่าง สมาชิกสภาฯ หมู่ ท่ี 4 ขอเสนอ นางจุฑามาศ แสวงชัย 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคคูรับ 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว 
(นายวงเดือน เหมียดไธสง) 

ขอผู้รับรองด้วยครับ  
๑. นายพชร  แอบไธสง  
๒. นายเกษม  บรรหาร  
ผู้รับรองถูกต้องครับ 
ขอถามท่าน จุฑามาศ แสวงชัย ท่านยินดีหรือไม่ครับ 

ส.อบต.หมู่ท่ี 3 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉัน   
นางจุฑามาศ แสวงชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ยินดีรับ 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว 
(นายวงเดือน เหมียดไธสง) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ผู้ ท่ี เห็นสมควรจะเป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อีกหรือไม่ กระผมจะนับ ๑-๒-๓     
นะครับ ๑-๒-๓ ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔ 
บัญญั ติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงตำแหน่งละ
หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” นะครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ ได้เสนอช่ือผู้ท่ี
เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เพียงท่านเดียว    
นะครับ คือ นางจุฑามาศ แสวงชัย 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ ช่ัวคราว 
(นายวงเดือน เหมียดไธสง) 

ขอเชิญท่านจุฑามาศ แสวงชัย ขึ้นทำหน้าท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านคู และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป สำหรับกระผม ก็พ้นจาก
ตำแหน่งประธานสภาฯ ช่ัวคราว ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

กราบเรียนท่านนายอำเภอนาโพธิ์ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ก่อนอื่นดิฉันต้อง 
ขอกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ท่ีได้ไว้วางใจ
มอบหมายหน้าท่ีอันสำคัญให้ดิฉัน ได้ทำหน้าท่ีประธานสภาองค์การบริหาร       
ส่วนตำบลบ้านคู ดิฉันขอทำหน้าท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู    
ในการประชุม ในวาระท่ี ๓ ต่อไปนะคะ ต่อไปเป็นการประชุมในวาระท่ี ๓ ค่ะ เป็น
การเลือกรองประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ือง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค ู
ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว อ่านระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 
(นายเวท  ปิดตังถาเน) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และท่ีแก้ ไขเพิ่ ม เติม ข้อ  ๑2 วรรคหนึ่ ง กำหนดว่า “วิธี เลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความใน ข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” วรรคสอง 
บัญญัติว่า “กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภาท้องถิ่น
ใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคน
ท่ีหนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะ
ครบตามจำนวนท่ีพึงมี” ข้อ ๑๔ กำหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการ
แต่งต้ังเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ต่อไปจะดำเนินการเลือกรองประธานสภาฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนแบบ
เดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอช่ือผู้ท่ี
เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญ ท่าน มาโนช    
เงินไธสง ค่ะ 

ส.อบต.หมู่ท่ี 12 
(นายมาโนช  เงินไธสง) 

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  ท่าน
ปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายมาโนช 
เงินไธสง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 12 ขอเสนอ สิบตำรวจตรีทวีศักด์ิ อุ่นศิริวงศ์ สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ 6 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคคูรับ 

ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
๑. นายดนัย  พรไธสง  
๒. นางวิมาลา  นาโล  
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
ขอถามท่าน สิบตำรวจตรีทวีศักดิ์ อุ่นศิริวงศ์ ท่านยินดีหรือไม่คะ 

/ส.อบต.หมู่ท่ี... 
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ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
(ส.ต.ต.ทวีศักดิ์ อุ่นศิริวงศ์) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม  
สิบตำรวจตรีทวีศักดิ์ อุ่นศิริวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ยินดีรับ 

ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ผู้ท่ีเห็นสมควรจะเป็น รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อีกหรือไม่ ดิฉันจะนับ ๑-๒-๓  นะคะ 
๑-๒-๓ ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอนะคะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔ บัญญัติ
ว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า
ผู้นั้นได้รับเลือก” นะคะ เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ ได้เสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรจะเป็น
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เพียงท่านเดียวนะคะ คือ         
สิบตำรวจตรีทวีศักด์ิ อุ่นศิริวงศ์ 

 กราบเรียนท่านนายอำเภอนาโพธิ์ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ต่อไปเป็นการ
ประชุมในวาระท่ี 4 ค่ะ เป็นการเลือกเลขานุการสภาฯ 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค ู
ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว อ่านระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 
(นายเวท  ปิดตังถาเน) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “วิธีเลือกเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” วรรคสอง บัญญัติว่า “เมื่อสภา
ท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราวพ้น
จากตำแหน่ง” ข้อ ๑๔ กำหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการ
แต่งต้ังเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” และ ข้อ 18 กำหนดว่า 
“ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น” วรรค
สอง บัญญัติว่า “สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ให้หมายความถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น” 

ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ต่อไปจะดำเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนแบบ
เดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอช่ือผู้ท่ี
เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญ ท่าน ศุภมาส     
บุญรับ ค่ะ 
 

 
 

/ส.อบต.หมู่ท่ี... 
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ส.อบต.หมู่ท่ี 14 
(น.ส.ศุภมาส  บุญรับ) 

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  ท่าน
ปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางสาวศุภมาส 
บุญรับ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 ขอเสนอ นางบุญช่วย ผิ้วไธสง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 
7 เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคคู่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
๑. ส.ต.ต.ทวีศักดิ์  อุ่นศิริวงศ์  
๒. นายวงเดือน  เหมียดไธสง  
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
ขอถามท่าน บุญช่วย ผ้ิวไธสง ท่านยินดีหรือไม่คะ 

ส.อบต.หมู่ท่ี 7 
(นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉัน   
นางบุญช่วย ผ้ิวไธสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ยินดีรับ 

ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอช่ืออีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดีกับ 
ท่านบุญช่วย ผ้ิวไธสง ให้ถือว่าท่าน บุญช่วย ผ้ิวไธสง ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการ
สภาฯ ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านค่ะ และขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ปฏิบัติ
หน้าท่ีค่ะ 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ 
ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ต่อไปประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ขอนำเรื่องปรึกษาท่ีประชุม
เกี่ ยวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ  ประจำปี  พ .ศ. 2565 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ ๑๑ (3) ความว่า สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยใน
ปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน เชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

เร่ือง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2565  เชิญ
ท่านเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบค่ะ 

เลขานุการสภาฯ 
(นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐ (๑) การประชุมสามัญ และข้อ 
๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจำปี 
สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ เชิญท่าน มาโนช  เงินไธสง 

ส.อบต.หมู่ท่ี 12 
(นายมาโนช  เงินไธสง) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนาย   
มาโนช เงินไธสง สมาชิกสภาฯ ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญ จำนวน....4....สมัย 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนด  15 วัน 
เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565  ถึงวันท่ี 15 มกราคม 2565 

ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
๑. นายบุญเรียง  แสงสุขสว่าง  
๒. นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง  
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าท่ี

ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนด  
15  วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565  ถึงวันท่ี 15 มกราคม 2565 นะคะ 

ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ต่อไป เร่ือง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 2565 
เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ เชิญท่าน มาโนช  เงินไธสง 

ส.อบต.หมู่ท่ี 12 
(นายมาโนช  เงินไธสง) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนาย   
มาโนช เงินไธสง สมาชิกสภาฯ ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนด  15 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 
ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2565 

ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
๑. นายพชร  แอบไธสง  
๒. ส.ต.ต.ทวีศักดิ์  อุ่นศิริวงศ์  
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าท่ี

ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนด  
15  วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2565 นะคะ 

ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ต่อไป เร่ือง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 
เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ เชิญท่าน มาโนช  เงินไธสง 

ส.อบต.หมู่ท่ี 12 
(นายมาโนช  เงินไธสง) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนาย   
มาโนช เงินไธสง สมาชิกสภาฯ ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนด  15 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึง
วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
๑. นางวิมาลา  นาโล  
๒. นายเกษม  บรรหาร  
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าท่ี

ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนด  
15  วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 นะคะ 

ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ต่อไป เร่ือง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 
เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ เชิญท่าน มาโนช  เงินไธสง 

ส.อบต.หมู่ท่ี 12 
(นายมาโนช  เงินไธสง) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนาย   
มาโนช เงินไธสง สมาชิกสภาฯ ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 
ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนด  15 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 
ถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 

ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
๑. นายดนัย  พรไธสง  
๒. นางสาวศุภมาส  บุญรับ  
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าท่ี

ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนด  
15  วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565   
นะคะ 

ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ต่อไป เร่ือง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 
เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ เชิญท่าน มาโนช  เงินไธสง 

ส.อบต.หมู่ท่ี 12 
(นายมาโนช  เงินไธสง) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนาย   
มาโนช เงินไธสง สมาชิกสภาฯ ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีกำหนด  15 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566 
ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2566 

ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
๑. นายดนัย  พรไธสง  
๒. นายวงเดือน  เหมียดไธสง  
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าท่ี

ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนด  
15  วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565   
นะคะ 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ 
(นางจุฑามาศ แสวงชัย) 

มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ ถ้าไม่มีสมาชิก  
สภาฯ ท่านใดท่ีจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะ ประธานสภาฯ ก็จะเรียกประชุมสภา 
สามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๑ ในวันพฤหัสบดี ท่ี 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ขอปิดประชุมค่ะ 

 
เลิกประชุมเวลา   12.00  น. 

 
 
(ลงช่ือ)                          ผู้จดรายงานการประชุม 

 ( นางบุญช่วย  ผ้ิวไธสง )   
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
 

 
 

 
(ลงช่ือ)                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 ( นางจุฑามาศ  แสวงชัย )   
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 

 
 


