
ประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงปือย  ครัง้แรก  ประจ าป ี 2565  
วนัพฤหสับดทีี ่ 30  ธนัวาคม  2564 

เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย 

ผูม้าประชมุ 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายชัชวาล  ก้านจักร 
นางนันทิชา  อักษร 
นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ 
นายวินิจ  วิจารย์ชัยศรี 
นางวิไล  จันทร์เจือ 
นายนิมิต  ถะยอด 
นายสวัสดิ์  หลินโนนแดง 
นายสุทธินันท์  ศรีค าม้วน 
นางสาวโสภา  เอาะน้อย 
นางอลิสา  ดอนน้ าขาว 
นายภิมาย  ดวงสุนทร 
นางประไพ  ปัญจมาตย์ 
นายสุคนธ์  บุญนาค 
นายประจักร  ลาเอ็ด 

นายอ าเภอภูเวียง 
ท้องถิ่นอ าเภอภูเวียง 
ปลัด  อบต. 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 11 

ชัชวาล  ก้านจักร 
นันทิชา  อักษร 
รณรงค์  ทวีแสงศิริ 
วินิจ  วิจารย์ชัยศรี 
วิไล  จันทร์เจือ 
นิมิต  ถะยอด 
สวัสดิ์  หลินโนนแดง 
สุทธินันท์  ศรีค าม้วน 
โสภา  เอาะน้อย 
อลิสา  ดอนน้ าขาว 
ภิมาย  ดวงสุนทร 
ประไพ  ปัญจมาตย์ 
สุคนธ์  บุญนาค 
ประจักร  ลาเอ็ด 

 
 
ผู้ไม่มาประชมุ 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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ผูเ้ขา้รว่มการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายสัญญา  ชาโท 
นายสว่าง  รังเอ้ 
นายอภิชัย  สุทธิขัน 
นางสาวสศิภรณ์  ดรชานนท์ 
นายชูศักดิ์  แก้วนิวงศ์ 
นางสาวอัญชุลี  บุญไตรย์ 
นายปรีชา  ยอดแคล้ว 
นายวรวิทย์  แก้วคาม 
 
 

นายก อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
เลขานุการนายก  อบต. 
รองปลัด  อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผอ.กองช่าง 
ผช.จพง.ธุรการ 
 

สัญญา  ชาโท 
สว่าง  รังเอ้ 
อภิชัย  สุทธิขัน 
สศิภรณ์  ดรชานนท์ 
ชูศักดิ์  แก้วนิวงศ์ 
อัญชุลี  บุญไตรย์ 
ปรีชา  ยอดแคล้ว 
วรวิทย์  แก้วคาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เปิดประชมุ    เวลา  13.30  นาฬิกา 
 
ระเบยีบวาระที ่1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
นายรณรงค ์ ทวีแสงศิริ  - ได้เรียนท่านนายอ าเภอ/ท่านนายก  อบต./หัวหน้าส่วนราชการและ 
ปลดั  อบต. ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ผู้มีเกียรติทุกท่าน ขณะนี้

เวลา  13.30 น. ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสง
เปือย  ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสงเปือยอันทรงเกียรติแห่งนี้  จ านวน  11  คน  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ขอกราบเรียนเชิญ  ท่าน  ชัชวาล  ก้านจักร  นายอ าเภอภูเวียง  ได้จุดธูปเทียน  
บูชาพระรัตนตรัย  ในล าดับต่อไป 

 
นายชชัวาล  กา้นจักร - ได้จุดธูปเทียน  บูชาพระรัตนตรัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
นายอ าเภอภเูวยีง 
 
นายรณรงค ์ ทวีแสงศิริ - ได้อ่านประกาศอ าเภอภูเวียง  เรื่องก าหนดประชุมสภาองค์การบริหาร 
ปลดั  อบต. ส่วนต าบลสงเปือย  ครั้งแรก  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่ 1  
ตุลาคม  2564  และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดขอนแก่นได้
เห็นชอบให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ในวันที่  28  พฤศจิกายน  2564  และการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว
ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบ
ให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  
จ านวน  11  คน  แลว้  นายอ าเภอภูเวียง  จึงอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  
48  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  
2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และข้อ 6  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึง
ก าหนดให้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ครั้งแรก  ในวันที่  30  



ธันวาคม  2564  และในล าดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่าน  ชัชวาล  ก้านจักร  
นายอ าเภอภูเวียง  ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  
ครั้งแรก  ในล าดับต่อไป 

 
นายชชัวาล  กา้นจักร - ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  พร้อมแสดง 
นายอ าเภอภเูวยีง ความยินดีกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือยทุกท่าน  ที่ได้รับการ

เลือกตั้ง  และได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนให้มาเป็นตัวแทนท าหน้าที่
ในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 

 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ก็คือฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องท าหน้าที่ใน
การพิจารณาข้อบัญญัติซึ่งใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
หรือข้อบัญญัติอ่ืนๆ  ต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาต าบล  
ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางในการท างานพัฒนาพ้ืนที่ในทุกๆ  ด้าน  และท าหน้าที่
ในการควบคุม  ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร  ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสงเปือยทุกท่าน  จึงมีบทบาทส าคัญและมีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่พ่ีน้องประชาชน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
คือ  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลัก
ส านักรับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า  และยึดมั่นในค่านิยมหลักของข้าราชการ
การเมือง  ประกอบด้วย 
1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทวงเป็นประมุข 
2. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
3. มีจิตส านักท่ีดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
4. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
6. ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
7. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
8. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และ 



9. ตรวจสอบได้ 
10. ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ดี   
 
- วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ครั้งแรก  ตาม

มาตรา  53  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ได้ก าหนดให้มีการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรก  ภายใน  15  วัน  นับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสงเปือย  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสง
เปือย  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ให้
ด าเนินกิจการสภาต่อไป  สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านพึงตระหนักและระลึกถึง
คุณค่าและความส าคัญของการเป็นผู้แทนของประชาชน  โดยท าหน้าที่ของ
ตนให้เต็มก าลังความรู้  ความสามารถ  ด้วยความสุจริตจริงใจ  โดยเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอ่ืน  บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอ
เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ครั้งแรก  ณ  บัดนี้ 
 

ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นายรณรงค ์ ทวีแสงศิริ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ในล าดับต่อไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ปลดั  อบต.    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 7 

ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6  เมื่อนายอ าเภอได้เปิดประชุมสภาท้องถิ่น
แล้ว  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว  โดย
เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุมากที่สุด  ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นชั่วคราว
นั้น  เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  เพื่อท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม  และ
ด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ซึ่งตามที่ได้ตรวจนับอายุของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  แล้ว  ผู้ที่มีอายุมากท่ีสุดในที่ประชุมแห่งนี้  
คือ  นายประจักร  ลาเอ็ด  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 11  เป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสงเปือย  (ชั่วคราว) 

 
นายรณรงค ์ ทวีแสงศิริ   - ได้สอบถามไปยัง  นายประจักร  ลาเอ็ด  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 11 



ปลดั  อบต.    ยินยอมท่ีจะท าหน้าที่นี้หรือไม่ 
 
นายประจกัร  ลาเอ็ด   - ยินยอมในการด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชกิสภาฯ  หมูท่ี ่11   สงเปือย  (ชั่วคราว) 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นายประจกัร  ลาเอ็ด   - ได้กล่าวขอขอบพระคุณ  ท่านนายอ าเภอภูเวียง  ท่านชัชวาล  ก้านจักร 
ประธานสภาฯ  (ชัว่คราว)   ที่ได้มาเป็นเกียรติเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย   

ครั้งแรก  ประจ าปี  2565  และได้ให้โอวาทในครั้งนี้  ในล าดับต่อไปกระผม  
นายประจักร  ลาเอ็ด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  
(ชั่วคราว)  ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที ่2    เรื่อง  เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นายประจกัร  ลาเอ็ด   - ได้แจ้งที่ประชุม  จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
ประธานสภาฯ (ชัว่คราว) ที่มาปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด  จ านวน  11  ท่าน  มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมการ

ประชุม  จ านวน  11  ท่าน  โดยให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสง
เปือยแนะน าตัวเอง  โดยให้เริ่มจาก  หมู่ที่ 1-11 

 
สมาชกิสภา  อบต.สงเปอืย - ได้แนะน าตัวเองเป็นที่เรียบร้อย 
 
นายประจกัร  ลาเอ็ด - ได้แจ้งที่ประชุม  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องเลือกประธาน 
ประธานสภาฯ  (ชัว่คราว) องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  โดยได้แจ้งให้  ปลัด  อบต.  เลขานุการสภา

ชั่วคราว  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  วิธีการเลือก  การลงคะแนน  และอ านาจ
หน้าที่ของประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ให้สมาชิกสภา  อบต.  
ทราบ 

 
นายรณรงค ์ ทวีแสงศิริ - ได้แจ้งที่ประชุม  ในวิธีการเลือก  การลงคะแนน  และอ านาจหน้าที่ของ 



ปลดั  อบต. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ
ดังนี้ 
ข้อ 1. ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  
2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา  48  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มี
ประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

    
ข้อ 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 8  กล่าวโดยสรุป  ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
 
ข้อ 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  
รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
วธิกีารเลอืก   
(1) ให้สมาชิกสภา  1  คน  สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

ประธานสภาเพียง  1  ชื่อ 
(2) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย  2  คน  แต่

ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
(3) ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจาชื่อเหล่านั้น 
(4) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตังให้เป็นประธานสภาเพียง  1  

คน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 
14) 

 
วธิกีารลงคะแนน  
ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว  และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ  จ านวน  1  ชื่อ  และให้
สมาชิกสภาหย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และ



ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 35  วรรคสาม  โดยประธานสภาชั่วคราวเป็นผู้เรียกสมาชิก
สภาตาล าดับอักษร  น าบัตรมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 
 
วธิกีารตรวจนบัคะแนน 
ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกไม่น้อยกว่า  2  คน  มาช่วยนับคะแนน  โดย
ที่ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภามีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(1) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว  ให้ประธานสภาฯ  ชั่วคราว  ประกาศคะแนนต่อ

ที่ประชุมสภา  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ไดรับเลือก 
(2) หากมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน  ให้ลงคะแนนใหม่  (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนน

สูงสุดเท่ากัน)  โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 
(3) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก  (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด

เท่ากัน)  โดยวิธีการจักสลากให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ข้อ 8  วรรคสาม  ดังนี้ 
(3.1) ประธานสภาชั่วคราวจดัให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน 
(3.2) ถ้าตกลงกันไม่ได้  ให้ประธานสภาชั่วคราวจับสลากวา่ใครจะจับสลาก
ก่อน 
(3.3) บัตรสลาก  ต้องมีชนิด  สี  และขนาดเหมือนกัน  มีจ านวนเท่าคนทีมี
คะแนนสูงสุดเท่ากันและเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 1  
บัตร  นอกนั้นเป็น  “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

 
     อ านาจหนา้ที่ของประธานสภาทอ้งถิน่ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  
2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 16  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานสภา  
ดังนี้ 
(1) ด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(2) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น  เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปราย

สนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
(3) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
(4) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
(5) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 



(6) อ านาจและหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้  หรือตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ 

 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นายประจกัร  ลาเอ็ด   - ได้แจ้งที่ประชุม  ตามที่ท่านเลขานุการสภาชั่วคราว  ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  (ชัว่คราว)   ข้างต้น  มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามบ้างหรือไม่ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
นายประจกัร  ลาเอ็ด   - ได้เชิญที่ประชุม  เสนอชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งประธานองค์การ 
ประธานสภาฯ  (ชัว่คราว)   บริหารส่วนต าบลสงเปือย  โดยให้มีผู้รับรอง  2  ท่าน 
 
นายนมิติ  ถะยอด   - เสนอ  นางวิไล  จันทร์เจือ  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 2  เป็นประธาน 
สมาชกิสภาฯ  หมูท่ี ่3   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
 
นายประจกัร  ลาเอ็ด   - ได้ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
ประธานสภาฯ  (ชัว่คราว) 
 
ผูร้บัรอง     - คนที่ 1  นายภิมาย  ดวงสุนทร  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 8 
     - คนที่ 2  นางประไพ  ปัญจมาตย์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 9 
 
นายประจกัร  ลาเอ็ด   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  (ชัว่คราว) 
 
ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
นายประจกัร  ลาเอ็ด   - ได้แจ้งที่ประชุม  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืน  ให้ถือว่า   
ประธานสภาฯ  (ชัว่คราว) นางวิไล  จันทร์เจือ  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 2  ได้รับเลือกเป็นประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ตามมติที่ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลง
เปือย โดยอ้างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา



ท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 14  (กรณีเสนอชื่อผู้ที่สมควร
เพียง 1  ชื่อ) 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
พักการประชุม - เพ่ือให้นายอ าเภอภูเวียงแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
 
เปิดประชมุ เวลา  14.30  นาฬิกา 
 
นายประจกัร  ลาเอ็ด - ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ขึ้นท าหน้าที่ 
ประธานสภาฯ  (ชัว่คราว) ในการด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที ่3 เรื่อง  เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
 
นางวไิล  จนัทรเ์จือ - ได้ขึ้นท าหน้าที่  พร้อมขอขอบพระคุณเพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนต าบลสงเปือยทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจด ารงต าแหน่งประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  และจะขอท าหน้าที่ให้เต็มความสามารถ  ใน
ล าดับต่อไป  เข้าเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  เลือกรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสงเปือย  โดยการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสงเปือย  จะใช้วิธีการเดียวกันกับการเลือกประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสงเปือย  โดยให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับเลือกเป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  สมาชิก  1  ท่าน  สามารถ
เสนอชื่อได้  1  ชื่อ  โดยให้มีผู้รับรอง  2  คน  เชิญที่ประชุม 

 
นายสวสัดิ ์ หลนิโนนแดง   - เสนอ  นางสาวโสภา  เอาะน้อย  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 6  เป็นรองประธาน 
สมาชกิสภาฯ  หมูท่ี ่4   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
 
นางวไิล  จนัทรเ์จือ   - ได้ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
ประธานสภาฯ   
 
ผูร้บัรอง     - คนที่ 1  นายวินิจ  วิจารยช์ยัศรี  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 1 



     - คนที่ 2  นายสุคนธ์  บุญนาค  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 10 
 
นางวไิล  จนัทรเ์จือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   
 
ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
นางวไิล  จนัทรเ์จือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืน  ให้ถือว่า   
ประธานสภาฯ   นางสาวโสภา  เอาะน้อย  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 6  ได้รับเลือกเป็นรอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ตามมติที่ประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสงเปือย โดยอ้างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 14  (กรณีเสนอชื่อ
ผู้ที่สมควรเพียง 1  ชื่อ) 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่4 เรื่อง  เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
 
นางวไิล  จนัทรเ์จือ - ได้แจ้งที่ประชุม  เรื่อง  เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ   สงเปือย  ให้ใช้วิธีการเดียวกันกับการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสงเปือย  โดยให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับเลือกเป็นเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  สมาชิก  1  ท่าน  สามารถเสนอชื่อได้  
1  ชื่อ  โดยให้มีผู้รับรอง  2  คน  เชิญที่ประชุม 

 
นายสทุธนินัท ์ ศรีค ามว้น   - เสนอ  นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
สมาชกิสภาฯ  หมูท่ี ่4   เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
 
นางวไิล  จนัทรเ์จือ   - ได้ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
ประธานสภาฯ   
 
ผูร้บัรอง     - คนที่ 1  นางสาวโสภา  เอาะน้อย  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 6 



     - คนที่ 2  นางอลิสา  ดอนน้ าขาว  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7 
 
นางวไิล  จนัทรเ์จือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   
 
ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
นางวไิล  จนัทรเ์จือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืน  ให้ถือว่า   
ประธานสภาฯ   นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ได้รับเลือกเป็น

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ตามมติที่ประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลสงเปือย โดยอ้างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 14  (กรณี
เสนอชื่อผู้ที่สมควรเพียง 1  ชื่อ) 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่5 เรื่อง  ก าหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี  2565 
 
นางวไิล  จนัทรเ์จือ - ได้แจ้งที่ประชุม  ให้ที่ประชุมก าหนดจ านวนสมัยการประชุมสามัญ 
ประธานสภาฯ ประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ

สมัยในปีนั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2  พ.ศ.  2554)  พ.ศ.  
2554  ข้อ 21  โดยให้มีผู้รบัรอง  2  คน  เชิญที่ประชุม 

 
นายสทุธนินัท ์ ศรีค ามว้น - ได้เสนอที่ประชุม  ให้ก าหนดสมัยการประชุมสภา  สมัยแรกประจ าปี 
สมาชกิสภาฯ  หมูท่ี ่5 2565 อยู่ในห้องระหว่างวันที่  5-19  มกราคม 2565 มีก าหนด 15  วัน 
 
นางวไิล  จนัทรเ์จือ - ได้ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
ประธานสภาฯ 
   
ผูร้บัรอง     - คนที่ 1  นายนิมิต  ถะยอด  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3 



     - คนที่ 2  นายสวัสดิ์  หลินโนนแดง  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4 
 
นางวไิล  จนัทรเ์จือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   
 
ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
มตทิีป่ระชมุ    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นด้วย  ไม่มี  งดออกเสียง   

1 เสียง 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่6 เรื่อง  อื่นๆ 
 
นางวไิล  จนัทรเ์จือ - ได้แจ้งนัดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2565  ในวันที่ 
ประธานสภาฯ 5   มกราคม  2565  เพื่อก าหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ  ปี  2565  

และสมัยแรกของปีถัดไป  และได้ให้นายก  อบต.  ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ส่วนหนังสือนัดประชุม 

 จะด าเนินการจัดส่งให้ภายหลังการประชุม 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางวไิล  จนัทรเ์จือ - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดอภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
ปดิประชุม เวลา  15.30  นาฬิกา 
 
 
 
 



 
(ลงชื่อ)     รณรงค์  ทวีแสงศิร ิ    ผู้จดรายงานการประชุม 

                   (นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ)              
                                                                     เลขานุการสภา  อบต.สงเปือย 
  
. 
                                                              (ลงชื่อ)     วิไล  จันทร์เจือ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                         (นางวิไล  จันทร์เจือ) 
                                                                     ประธานสภา  อบต.สงเปือย 
 
 
 
 
 


