
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ครั้งแรก 
วันที ่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม  
1. ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอ าเภอสว่างแดนดิน 
2. นางศิริพร  หงส์ทอง ท้องถิ่นอ าเภอสว่างแดนดิน 
3. นายบัณฑิต เบ้าค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 1 
4. นายวีรชัย เริ่มศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 2 
5. นายปิยะ  เพชรพัฒนมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 3 
6. นายศักดิ์ชัย เบิกสีใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 4 
7. นายสุเทพ  อุปฌาย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 5 
8. นายทุย  ภูมิภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 6 
9. นายสถิตย์  ช่างสงวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 7 

10. นางนุสสรณ์  เต็มตาวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 8 
11. น.ส.รวภิา ศรีจันทจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 9 
12. นายเรวัตร กาหลง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 10 
13. นายวันชัย  ศรีสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 11 
14. นางสาคร  โพธิ์บาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 12 

ผู้มาร่วมประชุม   จ านวน 14 คน  
ผู้ลาประชุม  จ านวน  -  คน  
ผู้ไม่มาร่วมประชุม  จ านวน  -  คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายสมชาติ  ทิพศิลา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
2 นายประเสริฐ  นาเมืองรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
    3 นายไพฑูรย์   ศึกสะท้าน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 

4 นายปิยวิทย์  โชติเกียรติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ  
5 นายเขียน ศิริวงศ์นาค เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
6 นายทศพร   ทันแล้ว หัวหน้าส านักงานปลัด 
7 นายสมชาย  ค าควร ผู้อ านวยการกองช่าง 
8 นายธวัชชัย  ใบภักดี ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
9 นางสุฎารัตน์  ศิริจันทร์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

10 นางสาวศิริรัตน์ เยาวจิตต์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
11 นายบุญมี   ศูนยราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม  
เวลา 09.30 น. - ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอ าเภอสว่างแดนดิน เดินทางถึงห้องประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ  
นายปิยวิทย์ โชติเกียรติ - เรียนเชิญ ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอ าเภอสว่างแดนดิน จุดธูปเทียนบูชา
   พระรัตนตรัย  
นายอ าเภอสว่างแดนดิน - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ได้เข้านั่งเป็นประธานในที่ประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ  
นายปิยวิทย์ โชติเกียรต ิ - เรียนนายอ าเภอสว่างแดนดิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ทรงเกียรติ 

และผู้ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน  ผม นายปิยวิทย์        
โชติเกียรติ ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ก่อนจะเข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบงเหนือ ผมขออนุญาตแนะน าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 
12 หมู่บ้าน ดังนี้  

1. นายบัณฑิต เบ้าค า   ส.อบต. หมู่ที่ 1 
2. นายวีรชัย เริ่มศรี   ส.อบต. หมู่ที่ 2 
3. นายปิยะ เพชรพัฒนมงคล  ส.อบต. หมู่ที่ 3 
4. นายศักดิ์ชัย เบิกสีใส   ส.อบต. หมู่ที่ 4 
5. นายสุเทพ อุปฌาย์   ส.อบต. หมู่ที่ 5 
6. นายทุย  ภูมิภักดี    ส.อบต. หมู่ที่ 6 
7. นายสถิตย์ ช่วงสงวน   ส.อบต. หมู่ที่ 7 
8. นางนุสสรณ์ เต็มตาวงษ์   ส.อบต. หมู่ที่ 8 
9. นางสาวรวิภา ศรีจันทจร   ส.อบต. หมู่ที่ 9 
10. นายเรวัตร  กาหลง   ส.อบต. หมู่ที่ 10 
11. นายวันชัย  ศรีสุข  ส.อบต. หมู่ที่ 11 
12. นางสาคร  โพธิ์บาย   ส.อบต. หมู่ที่ 12 

นายอ าเภอสว่างแดนดิน - สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ คณะผู้บริหาร       
หัวหน้าส่วนราชการ เละผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
บงเหนือ ทุกท่าน ก่อนอ่ืนก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ โชคดีที่ ได้รับการไว้วางใจ          
ที่ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่เลือกท่านเข้ามาท าหน้าที่แทนในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ 
และส าหรับวันนี้ ก็เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ครั้งแรก 
นับตั้งแต่คณะกรรมการการเลือกตั้ งได้ประกาศผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภา            
องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด เมื่อวันที่      
21 ธันวาคม 2564   

ที่ประชุม  - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายอ าเภอสว่างแดนดิน - ตามวรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล      

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 นายอ าเภอต้องก าหนดให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554  

ข้อ 6 ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นครบตามจ านวน
แล้ว ต้องก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภาท้องถิ่น ครั้งแรกภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 

ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อนายอ าเภอเปิดประชุมสภา
ท้องถิ่นแล้วให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการ สภาท้องถิ่นชั่วคราว
โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุม สภาท้องถิ่นคราว
นั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้มีอายุ มากที่สุดไม่รับ
เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด
รองลงมาตามล าดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภา ท้องถิ่น
ชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมและด าเนินการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น และในล าดับต่อไปก็จะให้ นายปิยวิทย์ โชติเกียรติ ต าแหน่ง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บงเหนือ ด าเนินการประชุม ต่อไป  

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
นายปิยวิทย์ โชติเกียรติ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 7 ในการประชุมสภา
ท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อนายอ าเภอเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้วให้ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการ สภาท้องถิ่นชั่วคราวโดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มี
อายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุม สภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว 
 ดังนั้น ผมขอเชิญ นายปิยะ เพชรพัฒนมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบงเหนือ เขต 3 ซึ่งเป็นผู้อาวุโสสูงสุด ขึ้นเป็นประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบงเหนือชั่วคราว เพ่ือด าเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบงเหนือ และจะพ้นต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ
ชั่วคราว เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือมีมติเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบงเหนือเสร็จแล้ว  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
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ประธานสภาฯ (ชั่วคราว) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่
ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้ สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคน
ละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อ ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน หลายคน 
ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิมถ้าผลการเลือกใหม่  ปรากฏ
ว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดย 
อนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนน
สูงสุด เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกัน
ไม่ได้ให้ ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท า
บัตรสลาก ชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตร
เดียว นอกนั้น เขียนขอ้ความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

  แต่หากการเสนอชื่อประธานสภาท้องถิ่น มีการเสนอชื่อเพียงแคนเดียว   
และมีสมาชิกสภารับรองตามระเบียบกฎหมายก าหนด ก็ให้ถือเอามติที่ประชุมที่ผู้นั้น
จะได้รับเลือกเป็นประธานสภาอย่างถูกต้องตามระเบียบ  

ที่ประชุม - รับทราบ  
ประธานสภาฯ (ชั่วคราว) - การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หากสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบงเหนือ ท่านใด เห็นว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
บงเหนือ ผู้ใดมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมที่จะเป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบงเหนือ ขอให้ท่านยกมือเสนอชื่อ และจะต้องมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ จ านวนสองท่านรับรองด้วยคับ  

นายศักดิ์ชัย เบิกสีใส - ผมเสนอ นายเรวัตร กาหลง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ        
ส.อบต. หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 10   
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ท่านใดจะเป็นผู้รับรอง  
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง 1. นายสถิตย์ ช่างสงวน   ส.อบต. ม.7 
   2. นางสาคร  โพธิ์บาย  ส.อบต. ม.12 
ประธานสภาฯ  - ในที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรจะเป็นประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบงเหนือ อีกไหม  
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - หากไม่มีผู้ใดเสนออีก ผมขอสรุป ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ    

เสนอผู้ที่สมควรเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือเพียงคนเดียว   
คือ นายเรวัตร กาหลง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 10       
และขอมตทิี่ประชุม 

 



 

 - 5 - 

ที่ประชุม  - มีมตเิห็นชอบด้วยคะแนนเสียง คือ 
   เห็นชอบ  จ านวน 11 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  1 เสียง  
ที่ประชุม - รับทราบ  
ประธานสภาฯ - การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อย 

ช่วงบ่ายจะเป็นการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ       
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หลังจากที่รับประทานอาหาร
กลางวันเสร็จ  

ที่ประชุม  - รับทราบและพักรับประทานอาหารกลางวัน 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ  
ประธานสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 12 ให้น าความในข้อ 8 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น            
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาใช้บังคับโดยอนุโลม      

การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หากสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ท่านใด เห็นว่า สมาชิกสภาองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลบงเหนือ ผู้ ใดมีความรู้  ความสามารถ และเหมาะสมที่ จะเป็น             
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ขอให้ท่านยกมือเสนอชื่อ      
และจะต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ จ านวนสองท่านรับรอง
ด้วยคับ เชิญเสนอคับ 

นายบัณฑิต เบ้าค า - ผมเสนอ นายสุเทพ  อุปฌาย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ      
ส.อบต. หมู่ที่ 1    หมูที่ 5  
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ท่านใดจะเป็นผู้รับรอง  
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง 1. นายวันชัย  ศรีสุข    ส.อบต. ม.11 
   2. นายปิยะ เพชรพัฒนมงคล   ส.อบต. ม.3 
ประธานสภาฯ  - ในที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรจะเป็นรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ อีกไหม  
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง คือ 
   เห็นชอบ  จ านวน 11 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  1 เสียง  
ประธานสภาฯ  - สรุปมติที่ ป ระชุ มสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลบงเหนือ  เห็นชอบให้              

นายสุเทพ  อุปฌาย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ  หมู่ที่  5        
เป็น รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ    

ที่ประชุม - รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
ประธานสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 12 ให้น าความในข้อ 8 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น            
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาใช้บังคับโดยอนุโลม      

การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ท่านใด เห็นว่า สมาชิกสภาองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลบงเหนือ ผู้ ใดมีความรู้  ความสามารถ และเหมาะสมที่ จะเป็น             
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ขอให้ท่านยกมือเสนอชื่อ        
และจะต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ จ านวนสองท่านรับรอง
ด้วยคับ เชิญเสนอคับ 

นางนุสสรณ์ เต็มตาวงษ์ - ดิฉันเสนอ น.ส.รวิภา ศรีจันทจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ      
ส.อบต. หมู่ที่ 8    หมูที่ 9  
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ท่านใดจะเป็นผู้รับรอง  
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง 1. นายทุย ภูมิภักดี    ส.อบต. ม.6 
   2. นายสุเทพ อุปฌาย์    ส.อบต. ม.5 
ประธานสภาฯ  - ในที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรจะเป็นรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ อีกไหม  
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ทีป่ระชุม  - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง คือ 
   เห็นชอบ  จ านวน 11 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  1 เสียง  
ประธานสภาฯ  - สรุปมติที่ ป ระชุ มสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลบงเหนือ  เห็นชอบให้              

น.ส.รวิภา ศรีจันทจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลบงเหนือ  หมู่ที่ 9        
เป็น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ    

ที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง การพิจารณาเลือกคณะกรรมการสามัญ   
ประธานสภาฯ   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
   ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ  

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อย 
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
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1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
2. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
3. คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร  
ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งอนุกรรมการการ

พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้ว
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริการท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อ่ืนและให้น าวิธีการเลือกต้องข้อ 12 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ที่ประชุม   - รับทราบ  
ประธานสภาฯ  - ในที่ประชุมคิดว่าเราควรจะมีคณะกรรมการแต่ละชุดกี่คน  
นายบัณฑิต เบ้าค า - ผมเสนอ จ านวน 5 คน  
ส.อบต. หมู่ที่ 1 
ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนออีกไหม 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - ถ้าในที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนออีก ผมขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง คือ 
   เห็นชอบ  จ านวน 12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  -  เสียง  

1. การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ - ต่อไปนี้เป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม หากสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ท่านใด เห็นว่า สมาชิกสภาองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลบงเหนือ ผู้ ใดมีความรู้  ความสามารถ และเหมาะสมที่ จะเป็น             
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขององค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
ขอให้ท่านยกมือ เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและจะต้องมีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบงเหนือ จ านวนสองท่านรับรอง เชิญเสนอคับ 

นายสถิตย์ ช่างสงวน - ผมเสนอ นายทุย ภูมิภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ  
ส.อบต. หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 6 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ท่านใดจะเป็นผู้รับรอง  
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง 1. นางสาคร  โพธิ์บาย    ส.อบต. ม.12 
   2. น.ส.รวิภา ศรีจันทจร    ส.อบต. ม.9 
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง คือ 
   เห็นชอบ  จ านวน 11 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  1 เสียง  
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น.ส.รวิภา ศรีจันทจร - ดิฉันเสนอ นายวันชัย ศรีสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ  
ส.อบต. หมู่ที่ 9    หมูที่ 11  
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ท่านใดจะเป็นผู้รับรอง  
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง 1. นายสถิตย์ ช่างสงวน  ส.อบต. ม.7 
   2. นางนุสสรณ์ เต็มตาวงษ์   ส.อบต. ม.8 
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง คือ 
   เห็นชอบ  จ านวน 11 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  1 เสียง  
นายสุเทพ อุปฌาย์ - ผมเสนอ นายบัณฑิต เบ้าค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
ส.อบต. หมูที่ 5 หมู่ที่ 1  
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ท่านใดจะเป็นผู้รับรอง  
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง 1. นายวีระชัย เริ่มศรี  ส.อบต. ม.2 
   2. นางสาคร โพธิ์บาย    ส.อบต. ม.12 
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง คือ 
   เห็นชอบ  จ านวน 11 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  1 เสียง  
นายวีระชัย เริ่มศร ี - ผมเสนอ นางนุสสรณ์ เต็มตาวงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
ส.อบต. หมูที่ 2 หมู่ที่ 8  
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ท่านใดจะเป็นผู้รับรอง  
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง 1. นายบัณฑิต เบ้าค า  ส.อบต. ม.1 
   2. นายศักดิ์ชัย เบิกสีใส    ส.อบต. ม.4 
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง คือ 
   เห็นชอบ  จ านวน 11 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  1 เสียง  
นายปิยะ เพชรพัฒนมงคล - ผมเสนอ นายสถิตย์ ช่างสงวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
ส.อบต. หมูที่ 3 หมู่ที่ 7  
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ท่านใดจะเป็นผู้รับรอง  
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง 1. น.ส.รวิภา ศรีจันทจร    ส.อบต. ม.9 
   2. นางสาคร โพธิ์บาย    ส.อบต. ม.12 
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง คือ 
   เห็นชอบ  จ านวน 11 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  1 เสียง  
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ประธานสภาฯ - สรุป ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหลือ เลือกคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม จ านวน 5 ท่าน คือ  

      1. นายบัณฑิต เบ้าค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 1 
     2. นายทุย ภูมิภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 6 

      3. นายสถิตย์ ช่างสงวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 7 
      4. นางนุสสรณ์ เต็มตาวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 8 
      5. นายวันชัย ศรีสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 11 
ที่ประชุม - รับทราบ 

2. การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
ประธานสภาฯ - ล าดับจากนี้จะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
นางสาคร โพธิ์บาย  - ดิฉันเสนอ นายวีระชัย เริ่มศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
ส.อบต. หมูที่ 12 หมู่ที่ 2 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ท่านใดจะเป็นผู้รับรอง  
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง 1. นายทุย ภูมิภักดี    ส.อบต. ม.6 
   2. นายสถิตย์ ช่างสงวน    ส.อบต. ม.7 
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง คือ 
   เห็นชอบ  จ านวน 11 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  1 เสียง  
นายสถิตย ์ช่างสงวน - ผมเสนอ นายศักดิ์ชัย เบิกสีใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ  
ส.อบต. หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 4 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ท่านใดจะเป็นผู้รับรอง  
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง 1. นายปิยะ เพชรพัฒนมงคล ส.อบต. ม.3 
   2. นายสุเทพ อุปฌาย์    ส.อบต. ม.5 
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง คือ 
   เห็นชอบ  จ านวน 11 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  1 เสียง  
นายปิยะ เพชรพัฒนมงคล - ผมเสนอ นายบัณฑิต เบ้าค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
ส.อบต. หมูที่ 3 หมู่ที่ 1  
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ท่านใดจะเป็นผู้รับรอง  
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง 1. นายทุย  ภูมิภักดี    ส.อบต. ม.6 
   2. นายวันชัย  ศรีสุข    ส.อบต. ม.11 
ประธานสภาฯ - ขอมติทีป่ระชุม 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง คือ 
   เห็นชอบ  จ านวน 11 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  1 เสียง  
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นายบัณฑิต เบ้าค า - ผมเสนอ นายปิยะ เพชรพัฒนมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
ส.อบต. หมูที่ 1 หมู่ที่ 3  
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ท่านใดจะเป็นผู้รับรอง  
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง 1. นายศักดิ์ชัย เบิกสีใส    ส.อบต. ม.4 
   2. น.ส.รวิภา ศรีจันทจร    ส.อบต. ม.9 
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง คือ 
   เห็นชอบ  จ านวน 11 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  1 เสียง  
น.ส.รวิภา ศรีจันทจร - ผมเสนอ นางสาคร  โพธิ์บาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
ส.อบต. หมูที่ 9 หมู่ที่ 12  
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ท่านใดจะเป็นผู้รับรอง  
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง 1. นายวีระชัย เริ่มศรี    ส.อบต. ม.2 
   2. นายบัณฑิต เบ้าค า    ส.อบต. ม.1 
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง คือ 
   เห็นชอบ  จ านวน 11 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  1 เสียง  
ประธานสภาฯ - สรุป ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหลือ เลือกคณะกรรมการแปร

ญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน 5 ท่าน คือ  
      1. นายบัณฑิต เบ้าค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 1 

     2. นายวีระชัย เริ่มศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 2 
     3. นายปิยะ เพชรพัฒนมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 3 

      4. นายศักดิ์ชัย เบิกสีใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 4 
      4. นางสาคร  โพธิ์บาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 12 
ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  เรื่อง การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่ม

สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2566) 
 - ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ข้อ 53 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาสภาท้องถิ่น หมวด 2         
 การประชุม ข้อ 21 ก าหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลาย
สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด สมัยประชุมสามัญ
สมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน โดยการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น และ
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาฯ น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
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ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี ในส่วนรายละเอียดประการพิจารณาก าหนดสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี ก็จะให้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ     
เป็นผู้ชี้แจงและอธิบายรายละเอียด ต่อไป  

เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบงเหนือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เละผู้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ทุกท่าน กระผม นายทศพร ทันแล้ว 
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ขออนุญาตเรียน
ชี้แจงเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสภา อบต.บงเหนือ สมัยสามัญ ตามระเบียบฯ 
ว่าด้วยการประชุมสภาท่านประธานสภาฯ ได้แจ้งไปแล้ว ซึ่งเราสามารถก าหนดสมัย
ประชุม สมัยสามัญได้ 2 สมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาจะก าหนด แต่ต้องไม่เกิน    
4 สมัย พร้อมทั้งก าหนดสมัยแรกของปีถัดไปด้วย สมัยประชุมสามัญของเราในปีที่
ผ่านมา เราจะก าหนดไว้ 4 สมัย คือ  

   สมัยที่ 1 (สมัยแรก) เดือน กุมภาพันธ์  
   สมัยที่ 2 เดือน เมษายน  
   สมัยที่ 3 เดือน สิงหาคม  
   สมัยที่ 4 เดือน ตุลาคม  
   ดังนั้น ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ อบต.บงเหนือ 

จ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานราชการประจ า และทาง
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ได้ท าเอกสารสรุปในการก าหนด
สมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ โดยก าหนดไว้เป็นตัวเลือก ดังนี้  

   สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 รวมระยะเวลา 
15 วัน เรื่องที่ส าคัญในวาระการประชุม คือ การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
พ.ศ.2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป          
(พ.ศ. 2566)  

            สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 30 เดือน เมษายน 2565 รวมระยะเวลา   
15 วัน เรื่องท่ีส าคัญในวาระการประชุม คือ การพิจารณาปรับปรุง ทบทวน เพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

   สมัยที่ 3 ต้ังแต่วันที่ 10 ถึง 24 เดือน สิงหาคม  2565 รวมระยะเวลา 
15 วัน เรื่องท่ีส าคัญในวาระการประชุม คือ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี   

   สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 31 เดือน ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลา     
15 วัน เรื่องที่ส าคัญในวาระการประชุม คือ พิจารณารายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

   ส าหรับวันเริ่มสมัยประชุมสภาฯ ประจ าปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 14     
ถึง 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 รวมระยะเวลา 15 วัน  
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ประธานสภาฯ - ตามที่ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ได้น าเรียนข้อมูล    
เพ่ือประกอบการติดสินใจในการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ก็ขอให้ที่ประชุมสภาฯ 
ร่วมกันพิจารณาและปรึกษาร่วมกันว่าจะก าหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญกี่สมัย  ใน
ปี พ.ศ. 2565 มีระยะเวลากี่วัน วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ พร้อมทั้งก าหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไปด้วย  

ที่ประชุม - ร่วมกันพิจารณาข้อมูลสมัยประชุมสภาฯ ตามที่ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบงเหนือ เสนอ 

ประธานสภาฯ  - ขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้หรือไม่ 
หากไม่มีท่านใดเปลี่ยนแปลง เรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565 
และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 ตามท่ีท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บงเหนือ ได้น าเสนอข้อมูลมา ขอมติที่ประชุมสภาฯ ครับ 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง คือ  
    เห็นชอบ  จ านวน 12 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง 
    งดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
   โดยก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่ม

สมัยประชุมสภาฯ สามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
   สมัยที่ 1 วันที่ 14 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ก าหนด 15 วัน 
   สมัยที่ 2 วันที่ 16 - 30 เดือน เมษายน 2565 ก าหนด 15 วัน 
   สมัยที่ 3 วันที่ 10 - 24 เดือน สิงหาคม  2565 ก าหนด 15 วัน 
   สมัยที่ 4 วันที่ 17 - 31 เดือน ตุลาคม 2565 ก าหนด 15 วัน 
   ก าหนดวัน เริ่ มสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัย  สมัยแรก ประจ าปี               

พ.ศ. 2566 คือ วันที่ 14 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ก าหนด 15 วัน 
ทีป่ระชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - ส าหรับการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมก็ได้ร่วมพิจารณาครบวาระทุกเรื่องเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดประสงค์ท่ีจะเสนอหรือสอบถามอีกในประเด็นอื่นๆ อีกไหม 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - ถ้าไม่มีผู้ไดสอบถามอีก  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      

บงเหนือและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ 
และผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

เลิกประชุมเวลา   16.30  น. 

 
 

   (ลงชื่อ)      รวิภา ศรีจันทจร ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาวรวิภา ศรีจันทจร) 
   ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
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(ลงชื่อ)       บัณฑิต  เบ้าค า ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายบัณฑิต  เบ้าค า) 
   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมูที่ 1 
 
   (ลงชื่อ)       ทุย  ภูมิภักดี    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายทุย  ภูมิภักดี) 
   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 6 
 
   (ลงชื่อ)     สถิตย์  ช่างสงวน ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสถิตย์  ช่างสงวน) 
   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 7 
    
   (ลงชื่อ)     นุสสรณ์  เต็มตาวงษ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางนุสสรณ์  เต็มตาวงษ์) 
   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 8 
 

   (ลงชื่อ)      วันชัย  ศรีสุข    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายวันชัย  ศรีสุข) 
   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 11 
 
   (ลงชื่อ)      เรวัตร  กาหลง   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายเรวัตร  กาหลง) 
   ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ  

 


