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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ครั้งแรก 
วันพฤหัสบดี ที่ 3  กุมภาพันธ์ 2565  เวลา  14.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที ่   ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายสมชาย    สมพินิจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
2 นางอิศราภรณ์    แก้วอุดม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
3 นายจ าปี    สมศรีแก้ว    สมาชิกสภา อบต.กุดแห่  หมู่ที่ 1  บ้านกุดแห่ 
4 นางพัฒนา   เลพล สมาชิกสภา อบต.กุดแห่  หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ค้ า 
5 นายเมธากร   เกษตร สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองแกน้อย 
6 นายฉลอง   พิมพ์โคตร  สมาชิกสภา อบต.กุดแห่  หมู่ที่ 5  บ้านป่าแดงงาม 
7 นางสาวกาญจน์ณัฏฐ์  หวังแอบกลาง สมาชิกสภา อบต.กุดแห่    หมู่ที่ 6  บ้านสนามชัย 
8 นายพนอม    สีมี สมาชิกสภา อบต.กุดแห่  หมู่ที่ 7  บ้านฝายแดง 
9 นายณัฐชัย   มาลาศรี สมาชิกสภา อบต.กุดแห่  หมู่ที่ 8  บ้านพรสวรรค์ 

10 นางสาวกรรณิการ์  สุวรรณสุขา สมาชิกสภา อบต.กุดแห่  หมู่ที่ 9 บ้านพรชัย 
11 นายจันทร์   บุญน้อย สมาชิกสภา อบต.กุดแห่  หมู่ที่ 5 บ้านนันทจันทร์ 
12 นายวินัย    อันทะชัย สมาชิกสภา อบต.กุดแห่  หมู่ที่ 9  บ้านนครพัฒนา 
13 นายวิโรจน์   ประกิระตา สมาชิกสภา อบต.กุดแห่  หมู่ที่ 12 บ้านโนนแดง 
14 นายสุพจน์    สุวรรณละ สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ หมู่ที่ 15 บ้านหินแบ่นศิลา 

ผู้ไม่มาประชุม 
-ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 ว่าที่ร้อยตรี รักชัย   เลิศสุบิน นายอ าเภอนากลาง 
2 นางกัญญาณี   แก้วก่า ท้องถิ่นอ าเภอนากลาง 
3 นายมนัส   บุตรพรหม ผู้ช่วยท้องถิ่นอ าเภอนากลาง 
4 นายกฤษติพงษ์   สุป้อง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
5 นายศุภวิชญ์     ยาพันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6 นางปิยะดา   ภักดีอ านาจ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
7 นางอาริสา   เสาโกศล หัวหน้าส านักปลัด 
8 นายยงยุทธ      เชื้ออุ่น ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
9 นายฤทธิไกร       พรมมาลา นายช่างโยธาช านาญงาน 

10 นางสาวทัศนีย์   สุขี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
11 นางสุวรรณา    ชาวสวย ผู้อ านวยการกองคลัง 
12 นางสาวเดือนเพ็ญ   นันทจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

/เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
   นายศุภวิชญ์  ยาพันธ์   เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ท่านสมาชิกสภา              

รองปลัด อบต.กุดแห่  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลกุดแห่ กระผม นายศุภวิชญ์  ยาพันธ์  รองปลัดองค์การบริหารส่วน
    ต าบลกุดแห่ ขออนุญาตน าเรียนล าดับขั้นตอนในการประชุมสภาองค์การ
    บริหารส่วนต าบลกุดแห่ ในวันนี้ 

ส าหรับการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  ครั้ งแรก 
ประธานในพิธี คือท่านนายอ าเภอนากลาง เมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึง 
ท่านปลัด กฤษติพงษ์   สุป้อง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ท า
หน้าที่ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล กุดแห่  (ชั่ วคราว )                 
จะด าเนินการตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  

หลังจากนั้น  ท่านปลัด กฤษติพงษ์   สุป้อง  ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดแห่ จะเรียนเชิญนายอ าเภอนากลาง จุดธูป เทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และท าความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ในช่วงนี้ ให้ท่านนายกองค์การบริหารส่ วนต าบลกุดแห่             
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ คณะผู้บริหารและผู้ที่เข้า
ร่วมประชุมทุกท่านโปรดยืนขึ้น เสร็จแล้วนายอ าเภอนากลาง จะนั่งในที่จัดไว้ 

จากนั้นท่านปลัด กฤษติพงษ์   สุป้อง  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดแห่ ท าหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
ชั่วคราว จะอ่านประกาศอ าเภอนากลาง เรื่อง ก าหนดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดแห่ ครั้งแรก และเรียนเชิญท่านนายอ าเภอนากลาง 
กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ครั้งแรก พร้อมทั้ง
มอบนโยบายการปฏิบัติราชการและแสดงความยินดีแก่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดแห่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  

จากนั้นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ (ชั่วคราว) 
จะกล่าวขอบคุณท่านนายอ าเภอนากลาง และเชิญสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดแห่ ที่มีอายุมากที่สุดท าหน้าที่ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดแห่ (ชั่วคราว) จากนั้นเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล          กุดแห่ (ชั่วคราว) จะอ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

หลังจากนั้นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ (ชั่วคราว) 
จะด าเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 และข้อ 14 ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดแห่  (ชั่ วคราว) ก็จะแจ้งผลผู้ที่ ได้ รับ เลือกเป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ และให้นายอ าเภอนากลาง 
แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ และประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ (ชั่วคราว) ก็จะเชิญผู้ที่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ (ตัวจริง) ด าเนินการตาม
ระเบียบต่อไป 

/ประธานสภา…  
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ กล่าวขอบคุณสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ และด าเนินการในระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป ซึ่งจะเป็นการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดแห่ จ านวน 1 ท่าน และเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
กุดแห่ ขอน าเรียนให้ทราบเบื้องต้นเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  

นายกฤษติพงษ์  สุป้อง        เรียนท่านนายอ าเภอนากลาง ท่านท้องถิ่นอ าเภอนากลาง ท่านผู้ช่วย 
ปลัด อบต.กุดแห่  ท้องถิ่นอ าเภอนากลาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ หัวหน้าส่วน
    ราชการทุกท่าน และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่         
                    ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ ขณะนี้เวลา 14.00 น. กระผมนายกฤษติพงษ์
              สุป้อง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลา และที่นั่งอยู่ในที่
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่อันทรงเกียรติแห่งนี้ ครบตาม
    จ านวน  14 ท่าน ครบองค์ประชุม ล าดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่าน 
    ว่าที่ร้อยตรี รักชัย  เลิศสุบิน  นายอ าเภอนากลาง จุดธูป เทียน บูชาพระ
    รัตนตรัย และท าความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ 
    เจ้าอยู่หัวฯ และขอให้ทุกท่านโปรดยืนขึ้นพร้อมทั้งพระนมมือครับ 

   ประกาศอ าเภอนากลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
 ต าบลกุดแห่ครั้งแรก  ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) โดยได้ประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ครบตามจ านวนที่พึงมี
ตามกฎหมายก าหนด เมื่อวันที่ 25  มกราคม  2565 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง            
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง              
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
ครั้งแรก ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป           
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  อ าเภอนากลาง               
จังหวัดหนองบัวล าภู จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 27  
มกราคม พ.ศ.2565 กระผมขอเรียนเชิญท่านนายอ าเภอนากลาง  กล่าวเปิด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ครั้งแรก พร้อมทั้งมอบ
นโยบายการปฏิบัติราชการและแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดแห่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ครับ 

 
 

/ว่าที่ ร.ต.รักชัย  เลิศสุบิน… 
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ว่าที่ ร.ต.รักชัย  เลิศสุบิน   เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ท่านสมาชิกสภาองค์ 
  นายอ าเภอนากลาง  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ตามที่ได้มี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา  

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) โดยได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด จ านวน 
14 คน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 และนายกองค์การบิหารส่วนต าบลกุด
แห่ จ านวน 1  คน แล้วในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการ
เลือกตั้ง และได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนให้มาเป็นตัวแทนท า
หน้าที่ในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ซึ่งนับวันเราต้อง
ยอมรับกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการดูแล
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทต่อ การบริหารท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นตามล าดับ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ก็คือฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งต้องท าหน้าที่ใน
การพิจารณาข้อบัญญัติซึ่งใช้บังคับ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือ
ข้อบัญญัติอ่ืนๆ ต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา ซึ่งเป็น
กรอบและแนวทางในการท างานพัฒนาพ้ืนที่ในทุกๆ ด้าน และท าหน้าที่ใน
การควบคุม ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดแห่ทุกท่าน จึงมีบทบาทส าคัญและมีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง
อ านวยความสะดวกและให้บริหารแก่ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักส านึก
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และยึดมั่นในค่านิยมหลักของข้าราชการ
การเมือง ประกอบด้วย 

    1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
    3. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 

  4. ยึดถือประโยชน์ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี 
      ผลประโยชน์ทับซ้อน 

    5. ยึดหลักท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
    6. ให้บริหารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

7. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน    
    ข้อเท็จจริง 

    8. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบ
ได ้
    9. ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ดี 

/วันนี้เป็นวันประชุมสภา... 
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วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ครั้งแรก
ตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดแห่ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของสภา
ซึ่งเป็นการบริหารในแบบของคณะผู้บริหารกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นลักษณะของการบริหารที่ใช้การถ่วงดุลกัน ผลของการถ่วงดุลนั้นจะจ า
ไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน ขอฝากความหวังของพ่ีน้อง
ประชาชนชาวต าบลกุดแห่ และชาวต าบลนากลางบางส่วน ไว้กับคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ทุกท่าน ขอให้ทุก
ท่านพึงตระหนักและระลึกถึงคุณค่าและความส าคัญของการเป็นผู้แทนของ
ประชาชน โดยท าหน้าที่ของตนให้เต็มก าลังความรู้ ความสามารถ ด้วยความ
สุจริตและจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น  

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดแห่ ครั้งแรก ณ บัดนี้ ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดแห่ ทุกท่านได้แนะน าตนเองเริ่มจากแถวแรกเลยนะครับ 

นายจ าปี  สมศรีแก้ว   เรียนท่านนายอ าเภอนากลาง กระผมนายจ าปี  สมศรีแก้ว  สมาชิก 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  บ้านกุดแห่  หมู่ที่ 1 ต าบลกุดแห่ ครับ 

  นางพัฒนา  เลพล   เรียนท่านนายอ าเภอนากลาง ดิฉันนางพัฒนา  เลพล  สมาชิก  
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  บ้านโพธิ์ค้ า  หมู่ที่ 2 ต าบลกุดแห่ ค่ะ 

นายเมธากร  เกษตร   เรียนท่านนายอ าเภอนากลาง กระผมนายเมธากร  เกษตร สมาชิก 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   บ้ านหนองแกน้อย หมู่ที่  3              
     ต าบลกุดแห่ ครับ 

นายสมชาย  สมพินิจ   เรียนท่านนายอ าเภอนากลาง กระผมนายสมชาย  สมพินิจ สมาชิก   
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 4 ต าบลกุดแห่ ครับ   

นายฉลอง   พิมพ์โคตร   เรียนท่านนายอ าเภอนากลาง กระผมนายฉลอง   พิมพ์โคตร             
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่  5            
               ต าบลกุดแห่ ครับ 

น.ส.กาญจน์ณัฎฐ์  หวังแอบกลาง  เรียนท่านนายอ าเภอนากลาง ดิฉัน น.ส.กาญจน์ณัฎฐ์  หวังแอบกลาง
 สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   บ้านสนามชัย หมู่ที่  6               
  ต าบลกุดแห่ ค่ะ 

  นายพนอม   สีมี   เรียนท่านนายอ าเภอนากลาง กระผมนายพนอม   สีมี  สมาชิกสภา  
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ บ้านฝายแดง หมู่ที่ 7  ต าบลกุดแห่ ครับ 

/นายณัฐชัย   มาลาศรี… 
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นายณัฐชัย   มาลาศรี   เรียนท่านนายอ าเภอนากลาง กระผมนายณัฐชัย   มาลาศรี              
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่  8            
               ต าบลกุดแห่ ครับ 

นางสาวกรรณิการ์  สุวรรณสุขา เรียนท่านนายอ าเภอนากลาง ดิฉันนางสาวกรรณิการ์   สุวรรณสุขา              
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลกุดแห่   บ้ านพรชัย  หมู่ที่  9            
               ต าบลกุดแห่ ค่ะ 

นางอิศราภรณ์   แก้วอุดม   เรียนท่านนายอ าเภอนากลาง ดิฉันนางอิศราภรณ์   แก้วอุดม                             
 สมาชิกสภา หมู่ที่ 2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   บ้าน กกโพธิ์  หมู่ที่  2             
                ต าบลนากลางค่ะ  

    นายจันทร์   บุญน้อย   เรียนท่านนายอ าเภอนากลาง กระผม นายจันทร์   บุญน้อย                            
 สมาชิกสภา หมู่ที่ 5  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  บ้านนันทจันทร์ หมู่ที่  5             
                ต าบลนากลาง ครับ 

    นายวินัย   อันทะชัย   เรียนท่านนายอ าเภอนากลาง กระผม นายวินัย  อันทะชัย                             
 สมาชิกสภา หมู่ที่ 9  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  บ้านนครพัฒนา หมู่ที่  9             
                ต าบลนากลางครับ 

นายวิโรจน์   ประกิระตา   เรียนท่านนายอ าเภอนากลาง กระผมนายวิโรจน์  ประกิระตา                                
สมาชิกสภา หมู่ที่ 12  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  บ้านโนนแดง หมู่ที่  12             
                ต าบลนากลางครับ 

นายสุพจน์   สุวรรณละ   เรียนท่านนายอ าเภอนากลาง กระผมนายสุพจน์   สุวรรณละ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 15  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ บ้านหินแบ่นศิลา หมู่ที่ 15             
                ต าบลนากลางครับ  

 นายกฤษติพงษ์  สุป้อง       เรียนท่านประธาน  สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารที่ทรงเกียรติทุกท่าน      
เลขานุการสภาชั่วคราว ข้าพเจ้านายกฤษติพงษ์  สุป้อง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ชั่วคราว กราบขอบพระคุณ ท่าน ว่าที่ร้อยตรี รักชัย  เลิศสุบิน  นายอ าเภอ
นากลาง  เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติต่อที่ประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลฯ แห่งนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 นายกฤษติพงษ์  สุป้อง        เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารที่ทรงเกียรติทุกท่าน      
เลขานุการสภาชั่วคราว  ข้าพเจ้านายกฤษติพงษ์  สุป้อง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
    ชั่วคราว เรียน สมาชิกสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ผู้ทรงเกียรติ
    ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังดับการประชุมสภา
    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่น
    ตามข้อ 6 เมื่อนายอ าเภอได้เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์การ
    บริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภา
    ท้องถิ่นท่ีมีอายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นชั่วคราวนั้น                

 
/เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว... 
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    เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และ         
    ด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งได้ตรวจนับอายุของสมาชิกสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลฯ แล้ว ผู้ที่มีอายุมากที่สุดในที่ประชุมแห่งนี้ คือ
                   นายสุพจน์  สุวรรณละ  ขอเชิญขึ้นท าหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราว 
    ขอเรียนเชิญครับ 

นายสุพจน์   สุวรรณละ   เรียนท่านนายอ าเภอนากลาง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน   
ประธานสภาชั่วคราว  ต าบลกุดแห่ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่            
    ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  หัวหน้าส่วนราชการองค์การ
    บริหารส่ วนต าบลกุดแห่  และท่านผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม 
ขอขอบคุณ    ท่านนายอ าเภอนากลาง ที่มาเป็นเกียรติเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วน    ต าบลกุดแห่ ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวันนี้ กระผมในฐานะ           
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ชั่วคราว ขอเข้าสู่ระเบียบวาระ
    ที่ 2 ต่อไปครับ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 

นายสุพจน์   สุวรรณละ   ระเบียบวาระที่ 2 เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาชั่วคราว  กุดแห่ ก่อนที่จะเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ขอเชิญ           
    เลขานุการสภาชั่วคราว ได้แจ้งรายละเอียด วิธีการเลือก การลงคะแนนและ
    อ านาจหน้าที่ของประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ เชิญครับ 

นายกฤษติพงษ์  สุป้อง        เรียนท่านประธานองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  และสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาชั่วคราว  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับวิธีการเลือก
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้     

ข้อ 1 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 37 และท่ีแก้โขเพ่ิมเติม มาตรา 48 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี
ประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ งที่ตน
เห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 

ข้อ 3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕47 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 
 

/วิธีการเลือก... 
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    วิธีการเลือก 
(๑) ให้สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นประธานสภาเพียง ๑ ชื่อได้เพียงครั้งเดียว 
(๒) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย ๒ 

คน แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
(๓) ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อ

เหล่านั้น 
(๔) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภา

เพียง ๑ คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๔) 
วิธีการลงคะแนน 

ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จ านวน ๑ ชื่อ 
และให้สมาชิกสภาหย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๗๕ วรรคสาม โดยประธานสภาชั่วคราวเป็น
ผู้เรียกสมาชิกสภาตามล าตับอักษร น าบัตรมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธาน
ที่ประชุม 
วิธีการตรวจนับคะแนน 

ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาขิกสภาไม่น้อยกว่า ๒ คน มาช่วย
นับคะแนน โดยที่ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว ประกาศ
คะแนนต่อท่ีประชุมสภาผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 

(๒) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่ (เฉพาะผู้ที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดเท่ากัน) โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 

(๓) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก (เฉพาะผู้ที่ได้รับ
คะแนนสู งสุดเท่ ากัน)  โดยวิธีการจับสลากนี้ ให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘ วรรคสาม ดังนี้ 
   (๓.๑) ประธานสภาชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับ
สลากก่อน 

(๓.๒) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภาชั่วคราวจับสลากว่า
ใครจะจับสลากก่อน 

(3.๓) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มี
จ านวนเท่าคนที่มีคะแนนสูงสุดเขียนว่า "ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น" 
1 บัตร นอกนั้นเป็น "ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

อ านาจหน้าที่ของประธานสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบั ง คับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และที่ แก้ ไขเ พ่ิมเติม                 
ข้อ ๑๖ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานสภา ตังนี้ 

 
/(1) ด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น… 
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(1) ด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามพ่ีกฎหมายก าหนด 
(๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าว

อภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท่องถิ่น 
(๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
(๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 
(๖) อ านาจและหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดไว้หรือตามที่ก าหนด

ไว้ในระเบียบนี้ 
การลงคะแนน เจ้าหน้าที่ได้เตรียมบัตรการลงคะแนน ใช้วิธีเขียนชื่อ

ตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ
เพียงเท่านี้ครับ 

นายสุพจน์   สุวรรณละ   ล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
ประธานสภาชั่วคราว  ทุกท่านเสนอชื่อสมาชิกสภา ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การ
    บริหารส่วนต าบลกุดแห่ พร้อมผู้รับรสอง 2 ท่านครับ เชิญครับ 

นายวิโรจน์  ประกิระตา   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ที่ เคารพ  
สมาชิกสภา หมู่ 12 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภา
องค์การ  บริหารส่วนต าบลกุดแห่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้านายวิโรจน์  ประกิระตา  
  สมาชิกสภา หมู่ที่ 12 บ้านโนนแดง  ขอเสนอนายสมชาย   สมพินิจ  สมาชิก
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล  ต าบลกุดแห่
         เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ครับ 

นายสุพจน์   สุวรรณละ   ตามท่ีนายวิโรจน์  ประกิระตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ประธานสภาชั่วคราว กุดแห่ หมู่ที่ 12 บ้านโนนแดง  เสนอนายสมชาย  สมพินิจ เป็นประธานสภา

  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
     1. นายณัฐชัย   มาลาศรี    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8     ผู้รับรอง
     2. นายฉลอง     พิมพ์โคตร    สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5      ผู้รับรอง
     มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ท่านใดจะเสนอชื่อ
   ท่านอ่ืนเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ อีกหรือไม่เชิญครับ
   ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอผู้ อ่ืนอีก มีผู้เสนอคนเดียว ถือว่า นายสมชาย   สมพินิจ 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  หมู่ที่ 4  บ้านศรีอุบล ได้รับการ
   คัดเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ผมขอแสดงความ
   ยินดีกับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ด้วยครับ 

นายกฤษติพงษ์  สุป้อง        ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ได้เสนอชื่อเพียง 1 คน 
เลขานุการสภาชั่วคราว  ถือว่า นายสมชาย   สมพินิจ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
   ต าบลกุดแห่ครับ  

/นายสุพจน์   สุวรรณละ… 
 
 



11 
 

นายสุพจน์   สุวรรณละ   ขอพักขอพักการประชุมสภาฯ 10 นาที เพื่อให้นายอ าเภอนากลาง  
 ประธานสภาชั่วคราว แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ครับ  
       - พักการประชุม 10 นาที (แต่งตั้งประธานสภาฯ) – 

นายสุพจน์   สุวรรณละ   ค าสั่งอ าเภอนากลาง ที่ 51 /2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์  
 ประธานสภาชั่วคราว การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  

ตามที่นายอ าเภอนากลาง ได้ก าหนดเรียกให้ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดแห่ครั้งแรก ในวันพฤหัสบดี  ที่ 3  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2565  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
อ า เภอนากลาง  จั งหวัดหนองบั วล าภู  และที่ ประชุม ได้มีมติ เลื อก                 
นายสมชาย  สมพินิจ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ นั้น 

ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
7) พ.ศ. 2562 และข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 จึงแต่งตั้งให้ นายสมชาย  สมพินิจ  ด ารงต าแหน่งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดแห่ ต่อไป ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2565 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่  
3  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ขอเชิญท่านสมชาย   สมพินิจ ขึ้นท าหน้าที่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป เชิญครับ 

 นายสมชาย  สมพินิจ   เรียนท่านนายอ าเภอนากลาง ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ประธาน อบต.กุดแห่ กุดแห่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ผู้ทรงเกียรติ และ
   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อนอ่ืนกระผมต้องขอกราบขอบพระคุณเพ่ือน
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ที่ได้ไว้วางใจมอบหมายหน้าที่อัน
   ส าคัญให้กระผม ได้ท าหน้าที่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่
   กระผมขอท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ในการ
   ประชุมในวาระที่ 3 ต่อไปครับ ต่อไปเป็นการประชุมในวาระที่ 3 ครับ           
    เลือกรองประธานสภาฯ ครับ 

  ระเบียบวาระท่ี 3  เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
   นายสมชาย  สมพินิจ   วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 

ประธาน อบต.กุดแห่ จะด าเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกับการเลือกประธารสภาฯ ล าดับต่อไป
    ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  ทุกท่านเสนอชื่อ          
    สมาชิกสภา ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
    กุดแห่ พร้อมผู้รับรสอง 2 ท่านครับ เชิญครับ 

 
/นายพนอม   สีมี… 
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   นายพนอม   สีมี   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ที่ เคารพ         
สมาชิกสภา หมู่ 7 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภา
องค์การ   บริหารส่วนต าบลกุดแห่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้านายพนอม   สีมี  
  สมาชิกสภา หมู่ที่ 7  บ้านฝายแดง ขอเสนอนางอิศราภรณ์   แก้วอุดม  
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   หมู่ที่  2  บ้านกกโพธิ์             
  เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ครับ 

   นายสมชาย   สมพินิจ   ตามท่ีนายพนอม  สีมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
 ประธานสภา อบต.กุดแห่ หมู่ที่ 7  บ้านฝายแดง  เสนอนางอิศราภรณ์   แก้วอุดอม เป็นรองประธาน

   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
              1. น.ส.กาญจน์ณัฏฐ์  หวังแอบกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  ผู้

รับรอง    2. นายจันทร์   บุญน้อย    สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่   5           
ผู้รับรอง 

     มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ท่านใดจะเสนอชื่อ
   ท่านอ่ืนเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ อีกหรือไม่เชิญ
   ครับ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอผู้อ่ืนอีก มีผู้เสนอคนเดียว ถือว่านางอิศราภรณ์ แก้วอุดม
     ได้รับการคัดเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ครับ  

นางอิศราภรณ์  แก้วอุดม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธาน อบต.กุดแห่ กุดแห่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ผู้ทรงเกียรติ และ
   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ดิฉันนางอิศราภรณ์   แก้วอุดม สมาชิกสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ยินดีรับต าแหน่งรองประธานสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลกุดแห่ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
   นายสมชาย  สมพินิจ   ระเบียบวาระท่ี 4 ก่อนที่จะเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน 

ประธาน อบต.กุดแห่ ต าบลกุดแห่  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
(ชั่วคราว)   อ่านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบก่อนครับ เชิญ
ครับ 

นายกฤษติพงษ์  สุป้อง        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔7 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 2๓ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า "วิธีเลือก
   เลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม" วรรคสอง
   บัญญัติ ว่ า  " เมื่ อสภาท้องถิ่ นมีมติ เ ลื อกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ ว            
                            ให้เลขานุการ สภาท้องถิ่นชั่วคราวพันจากต าแหน่ง" ข้อ ๑๔ ก าหนดว่า 
                   "ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการ    
   สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ
   หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก" และ ข้อ 1๘ ก าหนดว่า "ให้สภาท้องถิ่น
   เลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
 

/หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น... 
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   หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น" วรรคสอง
   บัญญัติว่า"ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล หนักงานหรือข้าราชการส่วน
   ท้องถิ่น ให้หมายความถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น" ขอน าเรียน
   ให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  สมพินิจ   ต่อไปจะด าเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ จะด าเนินการตามขั้นตอน 
ประธาน อบต.กุดแห่ แบบเดียวกับการเลือกประธารสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
   ส่วนต าบลกุดแห่ ทุกท่าน เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภา 
          องคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดแห่ เชิญครับ 

   นายวินัย  อันทะชัย   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ที่ เคารพ            
สมาชิกสภา หมู่ 9 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภา
องค์การ   บริหารส่วนต าบลกุดแห่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้านายวินัย  อัน
ทะชัย    สมาชิกสภา หมู่ที่  9  บ้านนครพัฒนา ขอเสนอนายกฤษติพงษ์  สุป้อง  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
  ต าบลกุดแห่ ครับ 

  นายสมชาย   สมพินิจ   ตามท่ีนายวินัย  อันทะชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล           
 ประธานสภา อบต.กุดแห่ กุดแห่ หมู่ที่ 9 บ้านนครพัฒนา เสนอนายกฤษติพงษ์   สุป้อง เป็นเลชานุการ

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
              1. นายณัฐชัย    มาลาศรี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8        ผู้รับรอง

    2. นายสุพจน์   สุวรรณละ  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  15       ผู้รับรอง 
     มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ท่านใดจะเสนอชื่อ
   ท่านอ่ืนเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ อีกหรือไม่เชิญ
   ครับ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอผู้อ่ืนอีก มีผู้เสนอคนเดียว ถือนายกฤษติพงษ์   สุป้อง
     ได้รับการคัดเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ครับ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  

นายสมชาย  สมพินิจ   ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ ขอน าเรื่องปรึกษาที่ประชุมสภา 
ประธาน อบต.กุดแห่  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  เกี่ยวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ          
    ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
    ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 11 (3) ความว่า
     ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า
    ปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด
     แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน และก าหนดเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
     ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน เชิญสมาชิกสภา เสนอต่อที่
    ประชุมสภาฯ เชิญครับ  

 

/นายพนอม   สีมี … 
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นายพนอม   สีมี    เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ที่ เคารพ         
สมาชิกสภา หมู่ 7  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภา         
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้านายพนอม   สีมี
      สมาชิกสภา หมู่ที่ 7  บ้านฝายแดง ผมขอก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ
    ประจ าปี พ.ศ. 2565 เป็น 4 สมัย  สมัยละ  15  วัน ดังนี้ 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1       ระหว่างวันที่  7 – 21  กุมภาพันธ์  2565 
           สมัยสามัญ สมัยที่ 2       ระหว่างวันที่  1 - 15   พฤษภาคม  2565 
           สมัยสามัญ สมัยที่ 3       ระหว่างวันที่  10 – 24  สิงหาคม  2565 
           สมัยสามัญ สมัยที่ 4       ระหว่างวันที่  1 - 15   พฤศจิกายน  
2565 
                  ส าหรับสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  2566                    
    มีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่  1 - 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

  นายสมชาย  สมพินิจ   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ จะเสนออีกหรือไม่
ประธาน อบต.กุดแห่  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ เกี่ยวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ถ้าไม่มี
    ผู้ใดเสนอผู้อ่ืนอีก ถือว่ามติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่
    ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ก าหนด 4 สมัย สมัยละ  15  วัน ดังนี้           
     สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่   7 – 21  กุมภาพันธ์  256ส 
     สมัยสามัญ สมัยที่ 2    ระหว่างวันที่    1 - 15   พฤษภาคม  2565 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3   ระหว่างวันที่  10 – 24  สิงหาคม  2565                     
สมัยสามัญ สมัยที่ 4     ระหว่างวันที่    1 - 15  พฤศจิกายน  2565 

     ส าหรับสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  2566                    
    มีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่  1 - 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ
ที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุม  16.00 น. 
 

 
    (ลงชื่อ)                          ผู้จดรายงานการประชุม 
                    ( นายกฤษติพงษ์     สุป้อง ) 
                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
 
 

(ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                             (นายสมชาย    สมพินิจ )                          
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
 


