รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ครั้งแรก
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
……………………………
รายชื่อผู้เข้าประชุม
1.นายนิรันดร์ คาล้าน
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ)
รักษาราชการแทน นายอาเภอชัยบาดาล
2.นางจันทร์ฉาย จันทร์ลา
ท้องถิ่นอาเภอชัยบาดาล
3.นางสาวทศพร เดชรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
4.นายสิงห์โต ดวงสุดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.1
5.นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
6.นายจันทร์ นุ่มสาลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.3
7.นายทองปาน กระจังทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.4
8.นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5
9.นายสมเดช ปรีชานนท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.6
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางสาวผกาวรรณ์ รู้การนา
2.นายสุรศักดิ์ ป้องโส
3.นางศิริวรรณ บุตรทัน
4.นางสาวดาราพร โพนเงิน
5.นายเอนก ดวงสุดา
6.นางสาวจามรี ทับพุ่ม
7.นางบุญเรือน อาจปรุ
ผู้เข้าประชุม
จานวน
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน
ผู้ขาดประชุม จานวน

ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานพัสดุ
ครู
9 คน
7 คน
- คน

/เมื่อเวลา .......
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เมื่อเวลา 14.45 น. นายนิรนั ดร์ คาล้าน ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ)
รักษาราชการแทน นายอาเภอชัยบาดาล พร้อมด้วยนางจันทร์ฉาย จันทร์ลา ท้องถิ่นอาเภอชัยบาดาล ได้เดินทางมาถึง
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เมื่อถึงเวลา 15.00 น. นางสาวทศพร เดชรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้ตรวจนับจานวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ได้ลงลายมือในสมุดลงเวลา และที่ได้นั่งอยู่ในห้องประชุมสภาแห่งนี้
จานวน 6 คน ครบองค์ประชุมแล้ว ลาดับต่อไปจึงได้เรียนเชิญท่านปลัดอาวุโส ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
และเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ครั้งแรก
(อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ)
ปลัดอาวุโส
ได้กล่าวสวัสดี และชื่นชมพร้อมทั้งแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ทุกท่านที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาในครั้งนี้ ว่าทุกท่านได้รับความไว้วางใจต่อประชาชน นับแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน
2564 จนมติคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผล ต่อไปนี้ก็จะเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อประชาชน โดยได้มอบ
หลักการปฏิบัติหน้าที่ไว้ใช้ในการทางาน ในการทางานให้เอาปัญหาเป็นโจทย์ ให้เอาพี่น้องประชาชนเป็นโจทย์ ดังนี้
1.ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.ยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง ทาโดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.ทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทเอาใจใส่ต่อการทางาน ไม่รอเวลา
4.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อิสระในการแสดงความคิดเห็น ไม่เป็นไปโดยผูกมัดกับใครทั้งสิ้น
5.การตรวจสอบ ควบคุมการทางานของฝ่ายบริหาร เป็นกลาง ตรวจสอบด้วยความมีเหตุมีผล ไม่มีอคติ ให้เอาพี่น้อง
ประชาชนเป็นหลัก อย่าเอาความชอบส่วนตัวเป็นที่ตั้ง
ในส่วนท้าย ได้ฝากแนวพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการทางาน
“บ้านเมืองจะพัฒนาถาวรอยู่ได้ ก็โดยอาศัยสุจริตเป็นพื้นฐาน เน้น 3 ด้าน ได้แก่
1.สุจริตต่อหน้าที่ 2.สุจริตต่อบ้านเมือง 3.สุจริตต่อประชาชน “ และได้กล่าวเปิดการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลและนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามความในมาตรา 22 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560
และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ.2562 โดยได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลและนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
นั้น
เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลครั้งแรก เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสม จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ครั้งแรก ดังนี้
1.ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลครบตามจานวน
แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนตาบลรายงานต่อนายอาเภอ เพื่อพิจารณากาหนดให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล ได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลครั้งแรกภายในสิบห้า
วัน ตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
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2.ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลครั้งแรก เมื่อนายอาเภอเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแล้ว ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ที่มีอายุมาก
ที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคราวนั้น เป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลชั่วคราว
3.ดาเนินการคัดเลือกประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก
สภา อบต. คนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอ
นั้น ต้องมีส มาชิก อบต. รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้ สมาชิก อบต. แต่ล ะคนมีสิ ทธิ
รับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้สมาชิก อบต.ลงคะแนนเลือกจาก
ชื่อเหล่านั้น โดยใช้วิธีเขียนชื่อ-สกุล เมื่อนับคะแนนแล้วได้คะแนนเท่ากันให้ทาการคัดเลือก
ใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันอีกครั้ง และถ้าผลเลือ กใหม่ยังได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ใช้
วิธีการจับฉลาก ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 8 อนึ่ง หากมีการเสนอชื่อ
ผู้ได้รั บ การแต่งตั้งเพียงหนึ่งคน ให้ ถือว่าผู้ นั้นได้รับการเลื อก ตามข้อ 14 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น
4.ในการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลครั้งแรก ให้นายอาเภอดาเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ป ระธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในครั้ ง ต่ อ ไป ตามมาตรา 48 แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ทั้งนี้เมื่อมีคาสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
แล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลชั่วคราว พ้นจากตาแหน่ง ตามข้อ 10 (3)
ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
5.เมื่อมีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเลือกรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยให้นา
วิธีการเลือก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามข้อ 12
และข้อ 13 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และให้ประธานองค์การบริหารส่วนตาบล
น าปรึ ก ษาในที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกั บ การประชุ ม สมั ย สามั ญ ว่ า ปี นั้ น จะมี ส มั ย ประชุ ม สามั ญ
ประจาปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วันและกาหนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกาหนดกี่วัน ตามข้อ
11(3) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 อานาจหน้าที่ของสภา อบต. ตามมาตรา 46 ดังนี้
1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ
2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ
3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบ
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มติที่ประชุม

ทั้ ง นี้ ยั ง ก าหนดไว้ ใ นมาตรา 53 วรรคสอง ว่ า นายอ าเภอต้ อ งก าหนดสมาชิ ก สภาฯ
ดาเนินการประชุมสภาฯ ต้องยึดหลักระเบียบกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 16 ประธานสภาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกาหนด
(2) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่
เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
(3) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น
(4) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
(5) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก
(6) อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดและระเบียบฯ
ข้อ 17 รองประธานสภาท้องถิ่น มีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็นอานาจ
หน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภาท้องถิ่น
ข้อ 19 เลขานุการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) แจ้งนัดประชุมสภาฯ ตามคาสั่งของประธานสภาฯ
(2) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หนังสือสั่งการ หรือ
แนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุม
สภา
(3) ช่วยเหลือประธานสภาฯ จัดทาระเบียบวาระการประชุม
(4) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
(5) จัดทารายงานการประชุมสภาฯ
(6) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารต่างๆ
(7) ช่วยเหลือประธานสภาฯในการควบคุมการนับคะแนน
(8) ช่วยเหลือประธานสภาฯ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
(9) หน้าที่อื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบและประธานสภาฯ มอบหมาย
6.การกาหนดสมัยประชุม ตามพ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลฯ มาตรา
53 กาหนดไว้ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา อบต.
จะกาหนด แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัย และสมัยหนึ่งๆ กาหนดได้ไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าขยาย
ระยะเวลาออกไปอีกต้องได้รับอนุญาตจากนายอาเภอ และตามมาตรา 55 นอกจากสมัย
ประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่ามีความจาเป็นและประโยชน์ของ อบต. สามารถขอเปิดประชุม
วิสามัญ ต่อนายอาเภอได้ ซึ่งสมัย วิสามัญกาหนดไม่เกิน 15 วันเช่นกัน และถ้าขยายต้อง
ได้รับอนุญาตจากนายอาเภอ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัดอบต.นาโสม (เลขานุการสภาชั่วคราว) กล่าวชี้แจงระเบียบ กฎหมาย
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เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่น ตามข้อ 6 เมื่อ
นายอาเภอได้เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
เลขานุการสภาชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุม
สภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพื่อทาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
และดาเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งได้ตรวจนับอายุของสมาชิกสภาแล้ว ผู้ที่มีอายุ
มากที่สุดในที่ประชุมแห่งนี้ คือ นายสิงห์โต ดวงสุดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
นาโสม เขตเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2493 อายุ 71 ปี ขอเชิญท่าน
ได้ขึ้นทาหน้าที่ ประธานสภาชั่วคราว ขอเรียนเชิญคะ
สาหรับวิธีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ขอชี้แจง
กฎหมาย ระเบียบ วิธีการเลือกประธาน มาแจ้งให้สมาชิกสภาได้ทราบ ดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่น คา
เสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาแต่ละคน
รับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อ
ตรวจนับแล้วให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน
ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้
ใช้วิธีการจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
ในการตรวจนับคะแนน ให้ประธานสภาท้องถิ่นเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
สองคนมาช่วย
วิธีจับสลาก ให้ประธานสภาท้องถิ่นท้องถิ่นชั่วคราวดาเนินการให้คนที่ได้รับ
คะแนนเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า จะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกัน
ไม่ได้ ให้ประธานสภาชั่วคราวจับสลากว่าคนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน แล้วให้จัดทาบัตร
สลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน มีจานวนเท่ากับจานวนคนที่ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว
นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”
ข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก
ตามข้อ 6 ให้ นายอาเภอดาเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อเลือกประธานสภาแล้วเสร็จ และให้
ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้ง
นั้นต่อไป
ข้อ 10 ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากตาแหน่งเมื่อ นายอาเภอมีคาสั่ง
แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
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ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ลาดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ได้ดาเนินการประชุมคะ
นายสิงห์โต ดวงสุดา (ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว) เรียนท่านปลัดอาวุโส ท่านหัวหน้าท้องถิ่นอาเภอ
ชัย บาดาล พร้ อ มสมาชิ ก สภาทุ ก ท่ า น ในล าดั บ ต่ อ ไปกระผมจะด าเนิ น การ
คัดเลือกประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่เกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการ ถ้าไม่มีกระผมขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณาเสนอชื่อ
บุคคลที่ตนเห็นควรให้ดารงตาแหน่ง ประธานสภาฯ พร้อมทั้งขอผู้รับรองอย่าง
น้อย 2 ท่าน ขอเชิญครับ
นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง (สมาชิกสภา อบต.นาโสม เขต 2 ม.2) ดิฉันนางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภา
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลนาโสม เขต 2 ม.2 ขอเสนอนายสมเดช ปรีช านนท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เขต 6 ม.6 เป็นประธานสภาคะ
นายสิงห์โต ดวงสุดา (ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว) ขอผู้รับรองครับ
นายจันทร์ นุ่มสาลี (สมาชิกสภา อบต.นาโสม เขต 3 ม.3) ผมนายจันทร์ นุ่มสาลี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม เขต 3 ม.3 ขอรับรองครับ
นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม (สมาชิกสภา อบต.นาโสม เขต 5 ม.5) ผมนายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม เขต 5 ม.5 ขอรับรองครับ
นายสิงห์โต ดวงสุดา (ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว) มีสมาชิก ท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเข้าเป็น
ตาแหน่งประธานสภาฯ หรือไม่ ขอเชิญครับ
(ได้รอประมาณ 30 วินาที)
ในเมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออื่นอีกแล้ว และมีผู้เสนอชื่อ นายสมเดช ปรีชา
นนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เขต 6 ม.6 เพียงท่านเดียวให้ดารง
ตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ดังนั้นจึงถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพียงท่านเดียวได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 14
ดังนั้นสรุปได้ว่าในมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสมเดช ปรีชานนท์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เขต 6 ม.6 เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม กระผมจะดาเนินการรายงานผลการคัดเลือกให้ท่านนายอาเภอชัย
บาดาลได้พิจารณาแต่งตั้ง และเมื่อมีการแต่งตั้งประธานสภาฯ กระผมในฐานะประธานสภา
ฯ ชั่วคราว ก็จะพ้นจากตาแหน่ง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ กระผมขอพักการ
ประชุมชั่วคราว
(พักการประชุม เพื่อให้นายอาเภอแต่งตั้งประธานสภาตามข้อ 9
เมื่อนายอาเภอแต่งตั้งประธานสภาแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ก็จะอ่านคาสั่งแต่งตั้ง
แล้วเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมตัวจริง ดาเนินการตามระเบียบ
วาระต่อไป ประธานสภาชั่วคราว ก็จะพ้นจากตาแหน่ง)
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มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ นายสมเดช ปรีชานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เขตเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนา
โสม
นายสิงห์โต ดวงสุดา (ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว) ลาดับต่อไป ผมจะขออ่านคาสั่งอาเภอชัยบาดาล
ครับ คาสั่งอาเภอชัยบาดาล ที่ 502/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม ตามที่นายอาเภอชัยบาดาล ได้กาหนดเรียกให้ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม ครั้งแรก ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00
น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้มีมติเลือก นายสมเดช
ปรีชานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เขตเลือกตั้งที่ 6 เป็นผู้ดารง
ตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม นั้น
ดังนั้น จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 9 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 จึงแต่งตั้ง นายสมเดช ปรีชานนท์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม เขตเลือกตั้งที่ 6 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนา
โสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564
ลงชื่อ นายนิรนั ดร์ คาล้าน
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอาเภอชัยบาดาล
ลาดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล นายสมเดช ปรีชา
นนท์ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอ
เรียนเชิญครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม (นายสมเดช ปรีชานนท์ )กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความ
ไว้วางใจให้กระผมปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นประธานสภาฯ ในครั้งนี้ และกระผมจะปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถและให้การดาเนินงานของสภาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ประธานสภา อบต.นาโสม เชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ชีแ้ จงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เลขานุการสภาชั่วคราว นาชี้แจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 12 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า วิธีการ
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นาความในข้อ 8 มาบังคับใช้โดยอนุโลม วรรคสอง
บัญญัติว่า กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรอง
ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อนแล้ว
จึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลาดับถัดไปทีละคน จนกว่าจะครบตามจานวนที่พึงมี
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ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก
ขอบคุณคะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม (นายสมเดช ปรีชานนท์ ) ในลาดับต่อไปกระผมขอดาเนินการคัดเลือก
รองประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ
ซึ่งใช้วิธีการเช่นเดียวกันกับการเลือกประธานสภาฯ ถ้าไม่มีกระผมขอให้สมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่คนเห็นควรให้ดารงตาแหน่งรองประธานสภาฯ พร้อมทั้งขอผู้
รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน ขอเชิญครับ
นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม (สมาชิกสภา อบต.นาโสม เขต 5 ม.5) ผมนายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม เขต 5 ม.5 ขอเสนอ นายสิงห์โต ดวงสุดา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม เขต 1 ม.1 ครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม (นายสมเดช ปรีชานนท์) ขอผู้รับรองครับ
นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง (สมาชิกสภา อบต.นาโสม เขต 2 ม.2) ดิฉันนางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เขต 2 ม.2 ขอรับรองคะ
นายทองปาน กระจังทอง (สมาชิกสภา อบต.นาโสม เขต 4 ม.4) ผมนายทองปาน กระจังทอง สมาชิกสภา อบต.นา
โสม เขต 4 ม.4 ขอรับรองครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม (นายสมเดช ปรีชานนท์) มีสมาชิก ท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเข้า
ร่วมในการคัดเลือกในตาแหน่งรองประธานสภาฯ หรือไม่ ขอเชิญครับ
(ได้รอประมาณ 30 วินาที)
ในเมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออื่นอีกแล้ว และมีผู้เสนอชื่อนายสิงห์โต ดวงสุดา สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เขต 1 ม.1 เพียงท่านเดียวให้ดารงตาแหน่งรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ดังนั้น จึงขอแจ้งว่า ผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพียงท่านเดียวได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ซึ่ง
เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ว ยข้อบัง คับการประชุมสภาท้อ งถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 14
และกระผมจะดาเนินการรายงานผลการคัดเลือกให้ท่านนายอาเภอชัยบาดาลได้พิจารณา
แต่งตั้งในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม
มติที่ประชุมเห็นชอบให้นายสิงห์โต ดวงสุดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนา
โสม เขต 1 ม.1 ให้ดารงตาแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานสภา อบต.นาโสม เชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ชีแ้ จงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เลขานุการสภาชั่วคราว นาชี้แจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 13 วรรคหนึ่ง กาหนดว่า วิธีการ
เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นาความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วรรคสอง บัญญัติว่า เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วให้เลขานุการสภา
ท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตาแหน่ง
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ข้อ 14 กาหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ข้อ 18 กาหนดว่า ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น
ทั้งนี้ให้คานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเกิดประโยชน์แก่สภาท้องถิ่น
วรรคสอง บัญญัติว่า สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเท่านั้น
ประธานสภา อบต.นาโสม ลาดับต่อไป เป็นการเลือกตั้งเลขานุการสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มอีกหรือไม่
เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารซึ่ ง ใช้ วิ ธี ก ารเช่ น เดี ย วกั น กั บ การเลื อ กประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีกระผมขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่ตนเห็น
ควรให้ดารงตาแหน่งเลขานุการสภาฯ พร้อมทั้งขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน ขอเชิญครับ
นายทองปาน กระจังทอง (สมาชิกสภา อบต.นาโสม เขต 4 ม.4) ผมนายทองปาน กระจังทอง สมาชิกสภา อบต.นา
โสม เขต 4 ม.4 ขอเสนอ นางสาวทศพร เดชรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เป็นเลขานุการสภาครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม (นายสมเดช ปรีชานนท์) ขอผู้รับรองครับ
นายสิงห์โต ดวงสุดา (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เขต 1 ม.1/รองประธานสภา) ขอรับรองครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม (นายสมเดช ปรีชานนท์) ผมขอรับรองครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม (นายสมเดช ปรีชานนท์) กล่าว มีสมาชิก ท่านใดจะเสนอสมาชิกท่าน
อื่นเข้าร่วมในการคัดเลือกในตาแหน่งเลขานุการสภาฯ หรือไม่ ขอเชิญครับ
(รอประมาณ 30 วินาที)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม (นายสมเดช ปรีชานนท์) กล่าว ในเมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออื่นอีก
แล้ว และมีผู้เสนอชื่อ นางสาวทศพร เดชรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เป็น
เลขานุการสภา เพียงท่านเดียวให้ดารงตาแหน่งเลขานุการสภาฯ ดังนั้น จึงถือว่าผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อเพียงท่านเดียวได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 14
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้ นางสาวทศพร เดชรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
********ปลัดอาวุโส และท้องถิ่นอาเภอชัยบาดาล ได้ขออนุญาตกลับ และให้ประธาน
ดาเนินการตามระเบียบวาระ ต่อไป***********************************
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 นั้น กาหนดไว้ในหมวด 8 คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น ข้อ 103 ข้อ 104 ข้อ 105 สรุปพอสังเขป ดังนี้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ
1.คณะกรรมการสามัญ
2.คณะกรรมการวิสามัญ
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คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ
อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
ต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิ จการในหน้าที่ ของสภาท้องถิ่ น ตามระเบีย บที่กาหนดเมื่ อ
พิจารณาแล้ว เห็นว่าควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม ดังนี้
1.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
2.คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
3.คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นควร ถ้ามีความจาเป็น
การคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตามข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ผู้เสนอมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่า
2 คน ส่วนกรณีผู้บริหารเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน
เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น ส่วนการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อ 108 – 116
ประธานสภา อบต.นาโสม ดาเนินการให้สมาชิกสภา ได้เสนอ ว่าจะมีคณะกรรมการจานวน.(3-7คน) โดยเสนอและมี
ผู้รับรอง
ผมขอเสนอว่าควรจะมีจานวน 3 คนครับ
กรรมการท่านที่ 1 ครับ
นายสิงห์โต ดวงสุดา (สมาชิกสภา อบต.นาโสม เขต 1 ม.1/รองประธานสภาฯ) ได้เสนอนางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เขต 2 ม.2 เป็นกรรมการ
นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม (สมาชิกสภา อบต.นาโสม เขต 5 ม.5) ผมนายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม เขต 5 ม.5 ขอรับรองครับ
นายทองปาน กระจังทอง (สมาชิกสภา อบต.นาโสม เขต 4 ม.4) ผมนายทองปาน กระจังทอง สมาชิกสภา อบต.นา
โสม เขต 4 ม.4 ขอรับรองครับ
ประธานสภา อบต.นาโสม เชิญเสนอกรรมการท่านที่ 2 ครับ
นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง (สมาชิกสภา อบต.นาโสม เขต 2 ม.2) ดิฉันนางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เขต 2 ม.2 ขอเสนอนายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม เขต 5 ม.5 เป็นกรรมการคะ
นายสิงห์โต ดวงสุดา (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เขต 1 ม.1/รองประธานสภา) ขอรับรองครับ
นายจันทร์ นุ่มสาลี (สมาชิกสภา อบต.นาโสม เขต 3 ม.3) ผมนายจันทร์ นุ่มสาลี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม เขต 3 ม.3 ขอรับรองครับ
ประธานสภา อบต.นาโสม เชิญเสนอกรรมการท่านที่ 3 ครับ
นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม (สมาชิกสภา อบต.นาโสม เขต 5 ม.5) ผมนายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม เขต 5 ม.5 ขอเสนอ นายสิงห์โต ดวงสุดา เป็นกรรมการครับ
ประธานสภา อบต.นาโสม ผมขอรับรองครับ
นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง (สมาชิกสภา อบต.นาโสม เขต 2 ม.2) ดิฉันขอรับรองคะ
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีจานวน 3 คน ได้แก่
1.นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เขต 2 ม.2
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2.นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เขต 5 ม.5
3.นายสิงห์โต ดวงสุดา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ประธานสภา อบต.นาโสม ก็ขอให้คณะกรรมการได้ดาเนินการเพื่อเลือกตาแหน่งประธาน และเลขานุการ ตาม
ระเบียบนะครับ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องการกาหนดเกี่ยวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี 2565
ประธานสภา อบต.นาโสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 11 (3) ความว่า สาหรับองค์การบริหารส่วน
ตาบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดว่าปีนั้น จะมีสมัยประชุมสามัญประจาปีกี่
สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน และกาหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกาหนดกี่วัน
เลขานุการสภา อบต. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 20 (1) การประชุมสามัญ
และข้อ 21 วรรคหนึ่ง กาหนดว่า การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปี สมัยแรกของแต่ละปี
โดยให้นาความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
มติที่ประชุม
เนื่องจาก ปีพ.ศ.2564 เหลือระยะเวลาอีก 3 วันจะสิ้นปีปฎิทิน จึงไม่เหมาะสมกาหนด
สมัยประชุมสามัญในปีนี้ได้ สมาชิกสภาได้นาปรึกษาในที่ประชุม มีมติเห็นชอบกาหนด
สมัยประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ.2565 ไว้ ดังนี้
สมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 เริ่มวันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565
รวมจานวน 15 วัน
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ
7.1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จานวน 3 ท่าน
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
การแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งต้อ งคัดเลื อกสมาชิ กสภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาโสม จ านวน ๓ คน เพื่ อเป็ น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (
ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๗ กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน
กรรมการ
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
กรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
กรรมการ
(๔) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น
กรรมการ
คัดเลือกจานวนไม่น้อยกว่าสามคน
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(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
กรรมการ
จานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการและเลขานุการ
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการ ฯ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการข้อ (3) ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสมคัดเลือกกันเอง คณะกรรมการข้อ (6) มาจากการประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกคณะกรรมการข้อ (4)และ(5) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก โดยกรรมการเดิมอาจ
ได้รับการคัดเลือกเข้ามาอีกได้
นางญาณัจณรา จิตรซื่อตรง เสนอนายสมเดช ปรีชานนท์ เป็นกรรมการคนที่ 1
นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม ขอรับรอง
นายสิงห์โต ดวงสุดา
ขอรับรอง
นายสิงห์โต ดวงสุดา
เสนอ นางญาณัจณรา จิตรซื่อตรง เป็นกรรมการคนที่ 2
นายทองปาน กระจังทอง ขอรับรอง
นายจันทร์ นุ่มสาลี
ขอรับรอง
นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม ขอเสนอนายจันทร์ นุ่มสาลี เป็นกรรมการคนที่ 3
นางญาณัจณรา จิตรซื่อตรง ขอรับรอง
ประธานสภา อบต.นาโสม ขอรับรอง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภา จานวน 3 คน เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม ดังนี้
1.นายสมเดช ปรีชานนท์
2.นางญาณัจณรา จิตรซื่อตรง
3.นายจันทร์ นุ่มสาลี
7.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ จานวน 3 ท่าน
- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
จานวน ๓ คน เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ข้อ 28 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสองคน
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(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
จานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสองคน
โดยคณะกรรมการ ฯ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได้ ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการข้อ (1) ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสมคัดเลือกกันเอง คณะกรรมการข้อ (2) มาจากการประชาคม
ท้องถิ่นคัดเลือก คณะกรรมการข้อ (4) มาจากหัวหน้าส่วนราชการ อบต. นาโสม คัดเลือก
กันเอง ส่วนคณะกรรมการ (3) และ (5) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก โดยกรรมการเดิมอาจ
ได้รับการคัดเลือกเข้ามาอีกได้
นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง เสนอนายสิงห์โต ดวงสุดา เป็นกรรมการคนที่ 1
นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม ขอรับรอง
นายจันทร์ นุ่มสาลี
ขอรับรอง
นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม เสนอนายทองปาน กระจังทอง เป็นกรรมการคนที่ 2
นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง ขอรับรอง
นายสิงห์โต ดวงสุดา
ขอรับรอง
นายจันทร์ นุ่มสาลี
เสนอนายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม เป็นกรรมการคนที่ 3
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภา เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จานวน 3 คน ได้แก่
1.นายสิงห์โต ดวงสุดา
2.นายทองปาน กระจังทอง
3.นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม
7.3 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
จานวน 2 ท่าน
- การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลนา
โสม
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมเข้าร่วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตาม
พระราชบั ญญั ติห ลั ก ประกันสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ.2545 ประกอบข้อ 6 และ ข้อ 12
วรรคห้ า แห่ ง ประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ซึ่งต้องคัดเลือกการคัดเลือก
สมาชิกสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลนาโสม จานวน 2 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ตามข้อ 12 (3) กาหนดว่า
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
โดยคณะกรรมการ ฯ มีวาระอยู่ในตาแหน่ งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อี ก ก็ ไ ด้ โดยวาระการด ารงต าแหน่ ง ตามค าสั่ ง ที่ 994/2561 ครบ 4 ปี ลงวั น ที่ 16
พฤศจิ กายน 2564 คณะกรรมการแต่งตั้งในวาระดารงตาแหน่ งเท่าวาระที่เหลื อ ของ
คณะกรรมการชุดนี้
(วิธีการเสนอ สมาชิกสภา อบต.เสนอชื่อสมาชิก พร้อมมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน)
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นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง เสนอนายจันทร์ นุ่มสาลี เป็นกรรมการคนที่ 1
ประธานสภาอบต.นาโสม ขอรับรอง
นายทองปาน กระจังทอง ขอรับรอง
นายทองปาน กระจังทอง เสนอนางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง เป็นกรรมการคนที่ 2
นายสิงห์โต ดวงสุดา
ขอรับรอง
นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม ขอรับรอง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้ สมาชิกสภา จานวน 2 คน เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ดังนี้
1.นายจันทร์ นุ่มสาลี
2.นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง
7.4 การจัดทาบัตรประจาตัวสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (รูปถ่ายสวม
เครื่องแบบสีขาว ขนาด 1 นิ้ว จานวน 6 รูป)
เลขานุการสภา อบต.นาโสม ได้แจ้งให้สมาชิกสภา ถ่ายรูป ขนาดจานวน 1 นิ้ว และนามาส่งให้งานการเจ้าหน้าที่เพื่อ
จัดทาบัตรประจา
มติที่ประชุม
รับทราบ
7.5 เครื่องแบบสาหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
เลขานุการสภา อบต.นาโสม แจ้งว่า ได้ส่งคู่มือการแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้กับทุกท่านแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ

มติที่ประชุม

7.6 การยื่นแบบแสดงค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ลพบุรี ในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ที่ทาการ อบต.บัวชุม
รับทราบ
7.7 เงินค่าตอบแทน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554
-เงินค่าตอบแทน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การ
บริ หารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล เลขานุก ารนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 กาหนด
ค่าตอบแทนไว้ให้กับทางฝ่ายการเมือง โดยแยกตามรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมในปีที่ผ่านมา รายได้ องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ไม่เกิน 25 ล้านบาท
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมจึงขอแจ้งค่าตอบแทนตามระเบียบ ดังนี้
๑. ค่าตอบแทน/เงินประจาตาแหน่ง/เงินตอบแทนพิเศษในตาแหน่งนายก อบต.
20,400 + ๑,75๐ + 1,750 = 23,900 บาท
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มติที่ประชุม

๒. ค่าตอบแทน/เงินประจาตาแหน่ง/เงินตอบแทนพิเศษในตาแหน่งรองนายก อบต.
11,220 + ๘8๐ + ๘8๐ = ๑๒,98๐ บาท
๓. ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประธานสภาฯ เป็นเงิน 11,220 บาท
๔. ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งรองประธานสภาฯ เป็นเงิน 9,180 บาท
๕. ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งสมาชิกสภา ฯ เป็นเงิน 7,200 บาท
๖. ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งเลขานุการนายก อบต. เป็นเงิน 7,200 บาท
๗. ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งเลขานุการสภาฯ เป็นเงิน 7,200 บาท
รับทราบ

7.8 รายงานสรุปผลการเงินประจาปีงบประมาณ 2564

มติที่ประชุม

- รายงานสรุปผลการเงินประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีดังนี้
ทางกองคลังได้ดาเนินการปิดบัญชีประจาปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลนา
โสม ณ วันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้
1.มีเงินรายได้ทั้งสิ้น 27,240,848.71 บาท (เงินรายได้+เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.ได้จ่ายไปทั้งสิ้น 19,825,176.04 บาท
3.มีเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเงิน 48,228,939.10 บาท
4.มีเงินทุนสารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเงิน 16,687,724.30บาท
รับทราบ

ประธานสภา อบต.นาโสม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มอีกหรือไม่ หากไม่มี จึงได้ขอปิดการ
ประชุม
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ
ปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.34 น.
ลงชื่อ............................................... ผู้บันทึกการประชุม
( นางสาวทศพร เดชรักษา )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ลงชื่อ.............................................. ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
( นายสมเดช ปรีชานนท์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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บันทึกการประชุมนี้ ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง
เมื่อวันที่....29..... เดือน ธันวาคม พ.ศ..2564...............เสร็จแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ได้แก้ไขบันทึกจานวน .......-.........แห่ง ในหน้าที่..........................................................................................
(ลงชื่อ)................................................ประธานคณะกรรมการ
( นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 2
(ลงชื่อ)................................................กรรมการ/เลขานุการ (ลงชื่อ).............................................กรรมการ
( นายสิงห์โต ดวงสุดา )
( นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม )
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมเขตเลือกตั้งที่5 หมู่ท5ี่
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