
 
 

รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจําป พ.ศ. 2565 

วันที่  14  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมกํานันเชื้อ แมบุญนาค  นึกรักษ องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

*********************** 
ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสามารถ  ผลศิริ สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 1 สามารถ  ผลศิริ  

2. นายมงคล  อําภาพิรมย สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 2 มงคล  อําภาพิรมย  

3. นายชูชาติ  เชิญชัยภูมิ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3 ชูชาติ  เชิญชัยภูม ิ  

4. นายสมนึก  มานะบัง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 สมนึก  มานะบัง  

5. นายบุญสิน  แยมชม สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5 บุญสิน  แยมชม  

6. นายนพดล  อําภาพิรมย สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6 นพดล  อําภาพิรมย  

7. นายอริยะ  ไชยแสง เลขานุการสภา อบต. อริยะ  ไชยแสง  

 
ผูไมมาประชมุ 
  
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 -    

     

     

     

     

 
ผูเขารวมประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางพิกุล  ขยันคิด นายก อบต. พิกุล  ขยันคิด  

2 รอยตรบีุญถึง  พันธมะลี รองนายก อบต. บุญถึง  พันธมะลี  

3 นางนาลี  อําภาพิรมย รองนายก อบต. นาลี  อําภาพิรมย  

4 นางสุภาภรณ  สุทธิประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไป สุภาภรณ  สุทธิประเสริฐ  
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดตรวจรายชื่อผูท่ีไดลงชื่อไว
ปรากฏวามีสมาชิกมาประชุม จํานวน 7 คน (รวมเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล) และมีผูเขารวม
ประชุม จํานวน 3 คน เปนอันวาครบองคประชุม นายสามารถ  ผลศิริ ตําแหนงประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 
  ประธานไดตรวจนับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อครบองคประชุมจึงไดกลาวเปดประชุม
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไวดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 -เรื่องที่ประธานแจงตอท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ 1.1 การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมัยประชุมสามัญ              

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป  2565  
 -ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ลงวันที่ 5 มกราคม 

2565 ไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2565 เปนเวลา 15 วัน โดยเริ่มตั้งแต
วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 
2565 และหากสมาชิกทานใดประสงคจะเสนอญัตติเรื่องตางๆ ในระหวาง
สมัยประชุมดังกลาว ขอใหยื่นตอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลใน
ระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือจะไดบรรจุไวในระเบียบวาระการประชุม และนัด
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตอไป  

 -ตามหนังสือที่ สภา 2/2565 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2565 ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2565 เพ่ือใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลตามที่กฎหมายกําหนด และพิจารณาเรื่องตางๆตามระเบียบวาระการ
ประชุมฯ ที่จัดสงไปดวยแลว 

 

  
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่านมา 

    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    เม่ือวันที่  14  มกราคม  2565 

เลขานุการสภาฯ   ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงทุกทานตรวจรายงาน
    การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด 

ตามเอกสารท่ีไดแจกใหกับทุกทาน  

นายบุญสิน  แยมชม ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการเลือกคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม  คนที่ 2 ขอแกไขจากนายชูชาติ  เชิญชัยภูมิ เปน 
นายมงคล  อําภาพิรมย  

มติที่ประชุม   มีมติแกไขรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ 

 การแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงองคการบริหาร
สวนตําบล 

 -ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล ที่ 2 /2565 ลงวันที ่14 มกราคม 
2565 นายกองคการบริหารสวนตําบล โดยอาศัยอํานาจตามความ ใน
มาตรา 58/3 และ มาตรา 58/4 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2562 ไดแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนผูชวยเหลือใน
การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล และแตงตั้งเลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 

 1) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลลําดับ ประกอบดวย 
  1.1 รอยตรีบุญถึง  พันธมะลี 

1.2 นางนาลี  อําภาพิรมย 
 และใหมีผลตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2565 เปนตนไป 
     

ระเบียบวาระที่ 4  กระทูถาม 

- ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นตั้งขึ้น  เพื่อพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง  ดวน 

- ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 7    เรื่องเพื่อพิจารณา 

7.1 คําแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงแถลง
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

นางพิกุล  ขยันคิด เรียน ทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ และ
ผูเขารวมนายก อบต.ประชุมทุกทานดวยความเคารพ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด 
ปราจีนบุรี  ไดประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายกองคการ
บริหาร   
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สวนตําบล  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  ตามหนังสือดวน
ที่สุด ที่ ลต (ปจ) 0002/ว191  ลงวันที่  27 ธันวาคม  2564  
เพ่ือใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  มาตรา 58/546 กอนนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเขารับหนาที่ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  โดยไมมีการลงมติ  
ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และวรรค 2 
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหกระทํา
โดยเปดเผยโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตองจัดทํานโยบายเปนลาย
ลักอักษรแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคนที่มาประชุม
ดวย  ซึ่งดิฉันไดแจกเอกสาร (แนบทาย) คําแถลงนโยบายของตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลได
รับทราบและนากองคการบริหารสวนตําบลไดแถลงนโยบายตั้งแตตนจนจบ 

ประธานสภาฯ  การแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  
ไดดําเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 7) ซึ่งการแถลงนโยบาย
ของทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงใหสมาชิกสภาฯ ทราบ 
และไมมีการลงมติแตอยางใด 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ 
  ไมมี 
 
ประธานสภาฯ:           มีสมาชิกสภา อบต. ทานใดเสนอญัตติอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมี สําหรับ

วันนี้กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกทาน ที่ไดเขารวมการประชุม
สภา ขอปดการประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา:   11.45 น. 
 

(ลงชื่อ)        อริยะ ไชยแสง  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                       (นายอริยะ  ไชยแสง) 
              เลขานุการสภา อบต.หนองแสง 
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(ลงชื่อ)      สามารถ ผลศิร ิ               ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายสามารถ  ผลศิริ) 
                                                   ประธานสภา อบต.หนองแสง 
 

 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

 
 

    ลงชื่อ   นพดล อําภาพิรมย 
(นายนพดล  อําภาพิรมย) 

       สมาชิก อบต.หมูที่ 6 
 
 
    ลงชื่อ    มงคล อําภาพิรมย 

(นายมงคล  อําภาพิรมย) 
                          สมาชิก อบต.หมูที่ 2 
 
 
    ลงชื่อ    สมนึก มานะบัง 

(นายสมนึก  มานะบัง) 
สมาชิก อบต.หมูที่ 4 

 
 
 

 


