
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

อำเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี 

ครั้งแรก 

วันพฤหัสบดท่ีี   30   ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลทาbคลอ 

.......................................... 

 

รายช่ือผูมาประชุม 

1. นายคมสัน   สขุสวัสดิ ์  สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 1 

2. นายรุงโรจน  สุวรรณรัตน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 2 

3. นายประสพโชค  อบเชย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 3 

4. นายทองรกั  ชัยเนตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 4 

5. นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 5 

6. นางสมใจ   สิงหชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 6 

7. นายจำลอง  ชวยณรงค  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 7 

8. นายมนัส  พระวิจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 8 

9. นางสายทอง  แกวสีหมอก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 9 

10. นายสุวิทย   พงษศรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 10 

11.  นางทองดี  จันทนาก  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 11 

 

ไมมาประชุม  -  คน  คือ 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายดุรงคฤทธิ์  ศิริวัฒนพันธ นายอำเภอแกงคอย 

2. นายทนงยุทธ  จันทกูล  นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

3. นายเขมชาติ   วิริยะพาณิชย ปลัด อบต.ทาคลอ 

4. นายโฆษิต  ประกอบผล ทองถ่ินอำเภอแกงคอย 

5. นางรัตติกรณ  ประกอบผล - 

6. นางสาววิไลลักษณ  พาพิมพ รองปลัด อบต.ทาคลอ 

7. นางไพรินทร   มานะการ ผูอำนวยการกองคลัง  

8. นางจันที  สุทธิประภา  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม  

9. นายทศพร  บุษบงค  ผูอำนวยการกองชาง  

10. จ.ส.อ.อนุสรณ  พระโปะ หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

11. นายศราวุธ  ศรีพัก  หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
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12. นางสาวกัญญารัตน  สุวรรณ หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

13. นางสาวรสรินทร   สุวรรณพัฒน  นักทรัพยากรบุคคล  

14. นางสาวจิรินทรรัฐ  ตั้งพัฒนาสมบุญ  นักวิชาการศึกษา  

15. นางสุริยา  อโนดาษ  ครู ชำนาญการ  

16. นางสุจิตรา  อุปวงค  เจาพนักงานธุรการ 

17. ส.อ.อภิศักดิ์  ฉางกระโทก เจาพนักงานปองกันและบรรเทาฯ 

18, นายไวกูณฐ  เปนทุน  นายชางโยธา 

19.นายนพพร  วัชรินทร  นายชางไฟฟา 

 

มีสมาชิกสภาฯ เขารวมประชุม จำนวน  11 ราย   ครบองคประชุม  

 

เปดประชุม   เวลา  11.02  น. 

เรื่องกอนเขาวาระการประชุม    

เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว ทานดุรงคฤทธิ์   ศิริวัฒนพันธ นายอำเภอแกงคอย เปนประธานในพิธีกลาว 

เปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอครัง้แรก  โดยจุดธูป เทียน บชูาพระรัตนตรัยตามธรรมเนียมประเพณี

ปฏิบัติ  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอทำหนาท่ีแทนเลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) เชิญ นายมนัส  พระวจิิตร  

สมาชิกสภาฯ ท่ีมีอาวุโสสูงสดุข้ึนทำหนาท่ีประธานสภาฯ ชั่วคราว  เพ่ือดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ดังนี้ 

  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว - กลาววา  วันนี้เปนการประชุมสภาฯ ครั้งแรก  หลังจากท่ีไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

 องคการบริหารสวนตำบลและนายกองคการบริหารสวนตำบล เม่ือวันท่ี  28  พฤศจิกายน 

2564  และไดมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งจาก กกต. แลวนั้น ซ่ึงทานดุรงคฤทธิ์        

ศิริวัฒนพันธ  นายอำเภอแกงคอยไดใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดประชุมสภาฯ ก็ตอง

ขอขอบพระคุณไว ณ ท่ีนี้ดวย จำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีท้ังหมด จำนวน 11 ทาน  มีสมาชิกลงชื่อเขารวมประชุม  จำนวน 11 ทาน  ขอใหทาน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอทุกทานไดแนะนำตนเองตอท่ีประชุมสภาฯ ดวย

ขอเชิญครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2554 ขอ 8 

นายมนัส  พระวิจิตร - กลาวเชิญเลขานุการฯ ชั่วคราว ไดแจงรายละเอียด  วิธีการเลือก  การลงคะแนน และอำนาจ 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว หนาท่ีของประธานสภาฯ ใหสมาชิกสภาฯ ทราบ   
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นายเขมชาติ  วิริยะพาณิชย – กลาววาสำหรับวิธีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  มีข้ันตอน 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ดำเนินการ ดังนี้ 

 ขอ 1 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม มาตรา 48 ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลมีประธานสภา  และรองประธานสภาคน

หนึ่ง  ซ่ึงนายอำเภอแตงตั้งจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลตามมติของสภาองคการ

บริหารสวนตำบล 

 ขอ 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม ขอ 8 กลาวโดยสรุปใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา

ทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นสมควรใหเปนผูดำรงตำแหนงประธานสภาทองถ่ิน 

 ขอ 3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม ขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน  รองประธานสภาทองถ่ิน  หรือ

เลขานุการสภาทองถ่ิน  ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการเลือกตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน 

ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

 วิธีการเลือก 

(1) ใหสมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานสภาเพียง 1 

ชื่อ 

(2) ผูท่ีถูกเสนอชื่อจะตองมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอยางนอย 2 คน  แตละคนมีสิทธิ

รับรองไดเพียงครั้งเดียว 

(3) ชื่อท่ีเสนอไมจำกัดจำนวน  และใหสมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น 

(4) หากมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานสภาเพียง 1 คน ใหถือวาผูนั้น

ไดรับเลือก  

อำนาจหนาท่ีของประธานสภาฯ  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไข

เพ่ิมเติม ขอ 16 ไดกำหนดอำนาจหนาท่ีของประธานสภา ดังนี้ 

(1) ดำเนินกิจการของสภาทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(2) เปนประธานของท่ีประชุมสภาทองถ่ินเวนแตในขณะท่ีเขากลาวอภิปรายสนับสนุนหรือ

คัดคานญัตติในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

(3) บังคับบัญชาการงานในสภาทองถ่ิน 

(4) รักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถ่ิน 

(5) เปนผูแทนสภาทองถ่ินในกิจการภายนอก 

(6) อำนาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดไว  หรือตามท่ีกำหนดไวในระเบียบนี้ 

นายมนัส  พระวิจิตร - กลาวเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทุกทาน  เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูท่ีเห็น 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว  สมควรจะเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ พรอมผูรับรอง 2 ทาน เชิญ

สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อไดครับ 
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นางสมใจ   สิงหชัย - กลาวเสนอ นายคมสัน  สุขสวัสดิ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 1 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอคะ 

นายสุวิทย พงษศรี - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 

นางทองดี  จันทนาก - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 

นายมนัส  พระวิจิตร - กลาวสอบถามสมาชกิสภาฯ มีทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นสมควรจะเปนประธาน 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว  สภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลออีกหรือไม  กระผมจะนับ 1-2-3 นะครบั  1-2-3 ไมมี

สมาชิกสภาฯ เสนอนะครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 14 บัญญัติวา “ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน  

รองประธานสภาทองถ่ิน  หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน  ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการ

แตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคนใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก” เปนอันวาสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อผู

ท่ีเห็นสมควรจะเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอเพียงทานเดียว คือ        

นายคมสัน  สขุสวัสดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  หมูท่ี 1  จะพักการ

ประชุม 10 นาที เพ่ือใหทานนายอำเภอแตงตั้งประธานสภาฯ  เพ่ือท่ีจะดำเนินการประชุมสภา

ฯ ในระเบียบวาระถัดไป 

 

  -พักการประชุม 10 นาที  เพ่ือใหทานนายอำเภอแตงตั้งประธานสภาฯ- 

 

นายมนัส  พระวิจิตร - กลาวเชิญทานประธานสภาฯ คนใหม กลาวความรูสึก  และข้ึนทำหนาท่ีดำเนินการประชุม 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว  สภาฯ ตามระเบียบวาระตอไป  สำหรับกระผมก็พนจากตำแหนงประธานสภาฯ ชั่วคราว ขอ

เรียนเชิญทานประธานสภาฯ ครับ 

นายคมสัน  สุขสวัสดิ์ -กลาวขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอท่ีไดไววางใจมอบหมาย 

ประธานสภาฯ หนาท่ีอันสำคัญใหกระผมไดทำหนาท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอก็จะทำ

หนาท่ีใหเต็มท่ี เต็มกำลังสุดความสามารถในการปฏบิัติหนาท่ีตอไป  ขอทำหนาท่ีประธานสภา

องคกการบริหารสวนตำบลทาคลอในการประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี 3 ตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2554 ขอ 12 

นายคมสัน  สุขสวัสดิ์ - กลาวเชิญเลขานุการฯ ชั่วคราว ไดแจงรายละเอียด  ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ประธานสภาฯ ใหสมาชิกสภาฯ ทราบ   
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นายเขมชาติ  วิริยะพาณิชย – กลาววาระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 12 วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา วธิีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหนำความ

ในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม  วรรคสอง  บัญญัติวา “กรณีท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินกำหนดใหสภาทองถ่ินใดมีรองประธานสภาทองถ่ินไดมากกวาหนึ่งคน  ใหเลือกรอง

ประธานสภาทองถ่ินคนท่ีหนึ่งกอนแลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถ่ินในลำดับถัดไปทีละคน

จนกวาจะครบตามจำนวนท่ีพึงมี” ขอ 14 บัญญัติวา “ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน  รอง

ประธานสภาทองถ่ิน  หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน  ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้ง

เพียงตำแหนงละหนึ่งคนใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก” 

นายคมสัน  สุขสวัสดิ์ - กลาววาวิธีการเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอจะดำเนินการตาม 

ประธานสภาฯ  ข้ันตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตำบลทุกทาน  เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูท่ีเห็นสมควรจะเปนรองประธานสภาองคการบริหาร

สวนตำบลทาคลอ พรอมผูรับรอง 2 ทาน เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อไดครับ 

นางทองดี  จันทนาก -กลาวเสนอ นายจำลอง  ชวยณรงค  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 7 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 เปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอคะ 

นายรุงโรจน   สุวรรณรัตน- ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2 

นางสายทอง  แกวสีหมอก- ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 

นายคมสัน  สุขสวัสดิ์ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ มีทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นสมควรจะเปนรอง 

ประธานสภาฯ ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลออีกหรือไม  ถาไมมีก็ขอแสดงความยินดีกับทาน

จำลอง   ชวยณรงค สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 7 ใหถือวาไดรับเลือก

ใหเปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  ก็ขอแสดงความยินดีกับทานครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เลือกเลขานกุารสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2554 ขอ 13 

นายคมสัน  สุขสวัสดิ์ - กลาวเชิญเลขานุการฯ ชั่วคราว ไดแจงรายละเอียด  ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ประธานสภาฯ ใหสมาชิกสภาฯ ทราบ   

นายเขมชาติ  วิริยะพาณิชย – กลาววาระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 13 วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา “วิธีเลือกเลขานุการสภาทองถ่ิน ใหนำความ

ในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม”  วรรคสอง  บัญญัติวา “เม่ือสภาทองถ่ินมีมติเลือกเลขานุการ

สภาทองถ่ินแลว  ใหเลขานุการสภาทองถ่ินชั่วคราวพนจากตำแหนง” ขอ 14 บัญญัติวา “ใน

การเลือกประธานสภาทองถ่ิน  รองประธานสภาทองถ่ิน  หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน  ถามีการ

เสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคนใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก” และขอ 
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18 บัญญัติวา “ใหสภาทองถ่ินเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินนั้นหรือสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาทองถ่ิน” วรรคสอง 

บัญญัติวา “สำหรับองคการบริหารสวนตำบล พนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ิน ให

หมายความถึง ปลัดองคการบริหารสวนตำบลเทานั้น” 

นายคมสัน  สุขสวัสดิ์ - กลาววาวิธีการเลือกเลขานุการสภาฯ จะดำเนินการตามข้ันตอนแบบเดียวกับการเลือก 

ประธานสภาฯ  ประธานสภาฯ ขอเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทุกทานเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ 

ผูท่ีเห็นสมควรจะเปนเลขานุการสภาฯ พรอมผูรับรอง 2 ทาน เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อได

ครับ 

นายสุวิทย   พงษศรี - กลาวเสนอ  นายเขมชาติ   วิริยะพาณิชย  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ   

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 เปนเลขานกุารสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

นางสมใจ  สิงหชัย - ผูรับรอง  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 

นางสายทอง  แกวสีหมอก - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 

นายคมสัน  สุขสวัสดิ์ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯมีทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นสมควรจะเปนเลขานุการ 

ประธานสภาฯ สภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลออีกหรือไม  ถาไมมีก็ขอแสดงความยินดีกับทานเขมชาติ   

วิริยะพาณิชย  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  ใหถือวาไดรับเลือกใหเปนเลขานุการ

สภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  ก็ขอแสดงความยินดีกับทานและขอเชิญทานเลขานุการ

สภาฯ ปฏิบัติหนาท่ีครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

นายคมสัน  สุขสวัสดิ์ - กลาวขอนำปรึกษาท่ีประชุมเก่ียวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำป พ.ศ. 2565 ตาม 

ประธานสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชมุสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไข

เพ่ิมเติม  ขอ 11 (3)  ความวา สำหรับองคการบริหารสวนตำบล ใหนำปรึกษาเก่ียวกับการ

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปก่ีสมัย  แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด  แตละสมัยในปนั้นมี

กำหนดก่ีวัน  และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป กอน

อ่ืนขอนำปรกึษาสมัยประชมุสามัญประจำป 2565  วาควรมีก่ีสมัย  ระยะเวลา  และวันเริ่มตน

ประชุมสมัยประชมุสามัญประจำปของแตละสมัยในปนั้น ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ แจง

ระเบียบ  และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

นายเขมชาติ  วิริยะพาณิชย – กลาววาระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  

เลขานุการสภาฯ  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หมวด 2 การประชุม ขอ 20 (1) การประชุมสามัญ และขอ 21 วรรคหนึ่ง 

กำหนดวาการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป ระยะเวลา  และวันเริ่มตนประชุม

สมัยประชุมสามัญประจำปของแตละสมัยในปนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปของป

ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปแรกของปถัดไป  ใหประธานสภาทองถ่ิน
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นำปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจำป  สมัยแรกของแตละปโดยใหนำความในขอ 11 มาใช

บังคับโดยอนุโลม 

นายคมสัน  สุขสวัสดิ์ - กลาวขอนำปรึกษาเก่ียวกับการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป  2565  มีจำนวนก่ีสมัย 

ประธานสภาฯ แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด  แตละสมัยในปนั้นมีกำหนดก่ีวัน 

ท่ีประชุม  - มีมติรับรองเปนเอกฉันทดวยคะแนน  10:0  เสียง ใหกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป 

   2565  มี 4 สมัย  ดังนี้ 

   สมัยสามัญท่ี 1  เดือนมกราคม  ระหวางวันท่ี  4-18  กุมภาพันธ 2565 มีกำหนด 15 วัน 

   สมัยสามัญท่ี 2  เดือนกุมภาพันธ ระหวางวันท่ี  4-18  พฤษภาคม 2565 มีกำหนด 15 วัน 

   สมัยสามัญท่ี 3  เดือนพฤษภาคม  ระหวางวันท่ี  4-18  สิงหาคม 2565 มีกำหนด 15 วัน 

 สมัยสามัญท่ี 4  เดือนสิงหาคม ระหวางวันท่ี 4-18 พฤศจิกายน 2565 มีกำหนด 15 วัน 

ประธานสภาฯ  - กลาวขอนำปรึกษากำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของป 

   ถัดไป  คือในป 2566  

ท่ีประชุม  - มีมติรับรองเปนเอกฉันทดวยคะแนน  10:0  เสียง ใหกำหนดวันเริ่มสมัยประชมุสามัญ

   ประจำปถัดไปในป 2566  ในเดือนกุมภาพันธ 2566 ระหวางวันท่ี 12-26 กุมภาพันธ  

   2566 มีกำหนด 15 วัน 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรหรือไม  เม่ือไมมีจึงนัดประชุม

สภาฯ ในสมัยสามัญท่ี 1/2565 ครัง้ท่ี 1 ในวันอังคารท่ี 4  มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. 

เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบล  โดย

ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานแตงเครื่องแบบ  เม่ือไมมีอะไรเพ่ิมเติมจึงขอปดการประชมุ  

 
 

ปดการประชุม  เวลา  12.30 น. 

 
 

   (ลงชื่อ)      เขมชาติ   วิริยะพาณิชย  ผูบันทึกการประชุมฯ  

                    (นายเขมชาติ   วิริยะพาณิชย)  

         เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 

 

    (ลงชือ่)          คมสัน   สุขสวัสดิ์       ผูตรวจรายงานฯ 

                 (นายคมสัน   สุขสวัสดิ)์ 

                  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ. 


