
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  (สมัยแรก) 
อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

เมื่ออังคารที่  4 เดือน   มกราคม   ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   

รายช่ือผู้มาประชุม 
ลำดับ

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางชาณิศษา  ธเนศชานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
๒ นางจิตบรรจง  ประวาระณา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
๓ นายอิศรานุพงษ์   พิมนต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
๔ นายโชคทวี  ตาเกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
๕ นายปอง  ราชบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
๖ นางทองจันทร์  นาเพ็ก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
๗ นายบุญล้น  หานุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
๘ นางสาวสมภาร  มูลสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
๙ นายอนุชิต  อภิรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
๑๐ นางสาวบุษบา  วงค์ภูดร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายประยูร  ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
๒ นายคำพันธ์  ศรีมนตรีสง่า รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
๓ นายสมชาย  ทับแสนลี รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
๔ นายสุทะ  ขันทีท้าว เลขานุการนายกฯ   
๕ นายสยาม  นาไพรวัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
๖ นางวิลาวัลย์  หน่ายโสก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
๗ นายศรเพ็ชร  สมอคำ หัวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
๘ นายจักรวาล  ประระทัง ผู้อำนวยการกองช่างฯ   
๙ นางสาวฐิตินา  อามาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
๑๐ นายกำจัด  ทับเจริญ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ   
     
     
     
     
     
     

 
 



-๑- 
เริ่มประชุมเวลา ๑๑ .๐๐ น. 
นายสยาม  นาไพรวัน  เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกคนเข้าห้องประชุมและได้นับจำนวนสมาชิกสภาฯทุกคนที่ลง
    ลายมือชื่อไว้สมุดรายชื ่อผู้มาประชุม นับแล้วตรงกันและครบองค์ประชุม จึงเชิญ
    นายอำเภอแวงน้อย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครั้ง
    แรก 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
พ.อ.อ.ทวี  บุญช่วย  ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อคราวการเลือกตั้ง เมื่อวันที่  
    ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายก 
    องค์การบริหารส่วนตำบล และเม่ือวันที่ ๔ มกราคม  ๒๕๖๔  น ั ้น  นายอำเภอแวง
    น้อย จึงต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ ประกอบกับมาตรา  ๕๓  วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
    และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ 
    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ครั้งแรก ขอเชิญเลขานุการ
    สภาฯชั่วคราว อ่านประกาศอำแวงน้อย 
 

นายสยาม  นาไพรวัน  อ่านประกาศอำเภอแวงน้อย เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  ครั้ง
    แรก เลขานุการสภาฯชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา
    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ และเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  ผู้มี
    อายุสูงสุด ทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดชั่วคราว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
นายสยาม  นาไพรวัน  ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว  และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ 
    ให้ปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการคราวชั่ว เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อายุ
    สูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิก
    สภาท้องถิน่ผู้มีอายุมากไม่ยอมทำหน้าที่ให้เชิญสมาชิกผู้มีอายุสูงสุดรองลงมา 
    ตามลำดับ เพ่ือทำหน้าที่เลือกประธานสภาท้องถิ่น 
นายสยาม  นาไพรวัน  ได้เชิญนายอนุชิต  อภิรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙ อายุ ๖๓ ปี 
    เป็นประธานสภาชั่วคราว ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีอายุสูงสุด 
    อยู่ในที่ประชุมคราวนั้น เป็นประธานสภาชั่วคราว 
นายอนุชิต  อภิรักษ์  กล่าวทักทายที่ประชุมและแนะนำตัวกับสมาชิกสภาส่วนตำบล จากนั้นได้เชิญ  
ประธานสภาฯชั่วคราว  เลขานุการสภาฯ  ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
    ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ ข้อ  
 
 
 



-๒- 
 

นายสยาม  นาไพรวัน  ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
    ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ ในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการ
    เลือกประธานสภาฯ ดังนี้ 
    ๑.     การเลือกประธานสภา   ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอชื่อ
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หนึ่งคน และให้มีผู้รับรอง ๒ คน ชื่อที่เสนอไม่
    จำกัดจำนวน (ข้อ ๘) 
    ๒.    การลงคะแนนเลือก โดยให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนชื่อ – 
    สกุล ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คนละ ๑ ชื่อ (ข้อ ๘) 
    ๓.     การตรวจนับคะแนน  ให้ประธานสภาชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตำบล ไม่น้อยกว่า ๒ คนมาช่วย หากมีคะแนนเท่ากันหลายคนให้เลื อกใหม่ 
    เฉพาะได้คะแนนเท่ากันหากเท่ากันอีกให้จับฉลาก (ข้อ ๘) และเชิญสมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนตำบล เสนอชื่อ สมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดำรง 
    ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายอนุชิต  อภิรักษ์  ต่อไปผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้เสนอชื่อที่ตนเห็นสมควรดำรงตำแหน่ง 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน 
นางจิตบรรจง  ประวาระณา เสนอ   นายอิศรานุพงษ์  พิมนต์    สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๓  
ส.อบต. หมู่ที่ ๒    ผู้รับรอง  ๑. นายโชคทวี  ตาเกิด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 
      ๒. นางทองจันทร์  นาเพ็ก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖  
นายอนุชิต  อภิรักษ์  ท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ จะยินดีรับที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภาฯไหมครับ 
ประธานสภาชั่วคราว 
นายอิศรานุพงษ์  พิมนต์  กระผมยินดีที่จะรับเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 
นายอนุชิต  อภิรักษ์  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านใดจะเสนอผู้เห็นควรให้ดำรงตำแหน่ง
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นอย่างอ่ืนอีไหมครับ 
นายบุญล้น  หานุภาพ  เสนอ นายอนุชิต  อภิรักษ์   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๙  
    ผู้รับรอง  ๑.นางสาวบุษบา  วงค์ภูดร   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ 
      ๒.นางชาณิศษา  ธเนศชานนท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 
นายอนุชิต  อภิรักษ์  ผมยินดีที่จะรับตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ครับ 
ประธานสภาฯชั่วคราว 
นายสยาม  นาไพรวัน      - การลงคะแนน  ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ทุกท่าน เขียนชื่อผู้
    ถูกเสนอชื่อลงกระดาษแผ่นทึบที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมและให้ทุกท่านแล้ว หย่อนลงใน
    กล่องที่เตรียมไว้ด้วยตนเองเพื่อนับคะแนนต่อไป เชิญท่านสมาชิกสภาฯเขียนชื่อผู้ถูก
    เสนอครับ 
 
 



-๓- 
    - การตรวจนับคะคะแนน  เชิญสมาชิกสภาฯจำนวน ๒ คนเป็นตัวแทนสมาชิกสภาเพ่ือ
    ตรวจนับคะแนน   ๑. นางจิตบรรจง  ประวาระณา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ 
       ๒. นางทองจันทร์  นาเพ็ก         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ 
 
    ผลการนับคะแนน   ดังนี้ 
    ๑. นายอิศรานุพงษ์  พิมนต์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ได้  ๖  คะแนน 
    ๒. นายอนุชิต  อภิรักษ์     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ ได้  ๔  คะแนน 
    ผลปรากฏว่านายอิศรานุพงษ์  พิมนต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 
    ๓ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ให้ถือตามที่ได้ลงคะแนน ซึ่งอับ
    ดับต่อไป ผมจะรายงานนายอำเภอแวงน้อย เพ่ือออกคำสั่งแต่งตั้งฯต่ไปและขอพักการ
    ประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
     (ลงชื่อ      สยาม  นาไพรวัน  ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นายสยาม  นาไพรวัน) 
      ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต.(ชั่วคราว) 
 
 
     (ลงชื่อ  อนุชิต  อภิรักษ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายอนุชิต  อภิรักษ์) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด (ชั่วคราว)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
เริ่มประชุมเวลา ๑๑. ๔๐ น. 
 
นายสยาม  นาไพรวัน  อ่านคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   ลงวันที่ ๔  มกราคม 
    ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมสภาฯ และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ทำ
    หน้าที่เพื่อประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  
นายอิศรานุพงษ์  พิมนต์  ต่อไปผมจะประชุมในระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ   ส่วนตำบลท่าวัด  
นายสยาม  นาไพรวัน  ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
    ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔   ข้อ ๑๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
    การเลือกรองประธานสภา 
    ๑.    วิธีการเลือกรองประธานสภา  ให้ประธานสภาฯ ปฏบิัติตามระเบียบการเลือก
    ประธานสภาฯ โดยใช้วิธีตาม ข้อ ๘  วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม (ข้อ ๑๒) เมื่อเลือกแล้วให้
    ประธานสภารายงานให้นายอำเภอทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันเลือก (ข้อ ๑๑) 
นายอิศรานุพงษ์  พิมนต์  เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นควรให้ดำรง
    ตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  
 

นางทองจันทร์  นาเพ็ก  ได้เสนอ นางจิตบรรจง  ประวาระณา   ส.อบต. หมู่ที่ ๒ เป็นรองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖  ผู้รับรอง  ๑.นางสมภาร  มูลสุวรรณ  ส.อบต. หมู่ที่ ๘  
                 ๒.นายปอง  ราชบุรี  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 
นายอิศรานุพงษ์  พิมนต์  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านใดจะเสนอผู้ เห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่ง
    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  เป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอ 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมสภามีสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้เห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งรอง 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เพียงรายชื่อเดียวคือ นางจิตบรรจง  
    ประวาระณา ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ให้ถือตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 
นายสยาม  นาไพรวัน  ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
    ๒๕๔๗  และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔   ข้อ ๑๓ ในส่วนที่ 
    เกี่ยวข้องกับการเลือกเลขานุการสภา 
    ๑.  การเลือกเลขานุการสภาฯ ให้ประธานสภาฯ ปฏิบัติตามเลือกรองประธานสภาฯ 
    ตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เมื่อได้เลขานุการสภาฯแล้วให้เลขานุการสภาฯ
    ชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง (ข้อ ๑๓ วรรค ๑) 
 
 



-๕- 
    -ที่มาของเลขานุการสภาตามข้อ ๑๘  ให้ประชุมสภาฯ เลือกปลัดองค์การบริหารส่วน
    ตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   คนหนึ่ง  เป็นเลขานุการสภาฯ ทั้งนี้ 
    ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
    (ข้อ ๑๘  วรรค ๑,๒) ประกอบมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
    บริหารส่วนตำบล  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประธานสภาฯ   เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ หรือปลัด 
    องค์การบริหารส่วนตำบล ที่เห็นสมควรเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การ
    บริหารส่วนตำบลท่าวัด 
นายโชคทวี  ตาเกิด  เสนอ   นายสยาม  นาไพรวัน    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  
ส.อบต.หมู่ที่ ๔   ผู้รับรอง  ๑. นางจิตบรรจง  ประวาระณา สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๒ 
      ๒. นายบุญล้น  หานุภาพ  สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๗ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านใดจะเสนอผู้เห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่ง
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  เป็นอย่างอ่ืนอีกไหม 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอ 
 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมสภามีสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้เห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่ง
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เพียงรายชื่อเดียวคือ นายสยาม  นา
    ไพรวัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตำบลท่าวัด   ให้ถือตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจำปี ๒๕๖๕  
ประธานสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 
    ๒๕๔๗  ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลาและวัน
    เริ่มต้นประชุมสมัยประชุม สามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี นั้น วันเริ่มสมัยประชุม
    ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
    ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยนำ
    ความในข้อ ๑๑ มาใช้โดยอนุโลมขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  
    เสนอกำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี  ๒๕๖๕ 
นายโชคทวี  ตาเกิด  เสนอกำหนดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๕ ไว้ ๔ สมัย ดังนี้ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔   -สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑  เริ ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐  มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปมี
    ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน 
    -สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕ เป็นต้นไปม ี
    ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน 
 
 
 



-๖- 
    -สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑  สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มี 
    ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน 
    -สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  เริ ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มี
    ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสรุปว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  กำหนดสมัยประชุม
    สามัญประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี้ 
    เสนอกำหนดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๕ ไว้ ๔ สมัย ดังนี้ 
    -สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑  เริ ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐  มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปมี
    ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน 
    -สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕ เป็นต้นไปม ี
    ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน 
    -สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑  สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปม ี
    ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน 
    -สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปมี 
    ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน  ให้ถือตามท่ีเสนอ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำสมัยแรกของ
    ปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖๖)  
นางจิตบรรจง  ประวาระณา  ได้เสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖๖) 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒   ตั้งแต่วันที่  ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๖ เป็นต้นไป   กำหนดระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน   
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอ 
 

ประธานสภาฯ   เป็นอันว่ามีสมาชิกสภาได้เสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป 
    (พ.ศ. ๒๕๖๖) คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๖ เป็นต้นไป   กำหนดระยะเวลา
    ไม่เกิน ๑๕ วัน   ให้ถือตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสยาม  นาไพรวัน  แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา
ปลัดอบต./เลขนนุการสภาฯ พล พร้อมถ่ายหน้าที่เลขที่บัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินฯและสำเนาบัตรประจำตัว
    ประชาชนด้วย 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 



-๗- 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาฯ 
 
เลิกประชุมเลา ๑๒.๐๐ น.  
 
    (ลงชื่อ)  สยาม  นาไพรวัน          ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นายสยาม  นาไพรวัน) 
               ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯอบต. 
 
 
    (ลงชื่อ)  อิศรานุพงษ์  พิมนต์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายอิศรานุพงษ์  พิมนต์) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


