
รายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ครั้งแรก 

วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  

---------------------------------- 
สมาชิกผูมาประชุม  จำนวน  ๘  คน 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 
๑ นายชำนาญ       บัวไผ ประธานสภา อบต. ชำนาญ  บัวไผ 
๒ นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน รองประธานสภา อบต. มณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน 
๓ นายวินัย           ตะสันเทียะ เลขานุการสภา อบต. วินัย  ตะสันเทียะ 
๔ นายสิทธิศักดิ์     ฉัตรงามเนตร สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี๑ สิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร 
๕ นายสำเนา        เตี้ยงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๓ สำเนา  เตี้ยงสูงเนิน 
๖ นางสาวนงนุช    นอสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๕ นงนุช  นอสูงเนิน 
๗ นางพเยาว        แจมประถม สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๖ พเยาว  แจมประถม 
๘ นายประเทือง    กรึมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๘ ประเทือง กรึมสูงเนิน 

 
ผูไมมาประชุม  จำนวน - ไมมี - 
 
ผูเขารวมประชุม   จำนวน  6  คน 
 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 
๑ นายณรงค     เตี้ยงสูงเนิน นายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ณรงค  เตี้ยงสูงเนิน 
๒ นางสาวนิภา  มาปะโท ผูอำนวยการกองคลัง นิภา  มาปะโท 
๓ นายพีรพงษ   ชาญพล ผูอำนวยการกองชาง พีรพงษ  ชาญพล 
๔ นายสมรรถชัยวัฒน วิลาบุตร ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ สมรรถชัยวัฒน วิลาบุตร 
๕ นายรังสรรค  สัจจาวัฒนา ผูอำนวยการกองสงเสริมการเกษตร รังสรรค  สัจจาวัฒนา 
๖ นางสาวรัตนา จิรลานนท หัวหนาสำนักปลัด รัตนา จิรลานนท 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น.  เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  

นางสาวนิภา  มาปะโท     เรียนทานนายอำเภอสูงเนิน/ทานนายกองคการบริหารสวนตำบล 
เลขานุการสภา อบต. (ชั่วคราว) โคงยาง หัวหนาสวนราชการทุกทาน  และทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
     สวนตำบลโคงยาง ผูทรงเกียรติทุกทาน ขณะนี้เวลา ๑๐.๓๐ น. ไดตรวจนับ
     จำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ที่ไดลงชื่อในสมุด      
     ลงเวลาและที่นั่งอยูในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลอันทรงเกียรติ
     แหงนี ้ จำนวน ๘ คน ครบองคประชุม ลำดับตอไป ขอกราบเร ียนเชิญ         
     ทาน รอยโทอนุชา  ตั ้งพาณิชย ทานนายอำเภอสูงเนินไดจุดเทียน ธูป      
     บูชาพระ รัตนตรัยคะ 

 

/นางสาวนิภา .... 
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นางสาวนิภา มาปะโท   ประกาศอำเภอสูงเนิน เรื่อง กำหนดประชุมสภาองคการบริหาร 
เลขานุการสภา อบต. (ชั่วคราว) สวนตำบลโคงยาง ครั้งแรก   
     ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
    ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบล และ  
    คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศกำหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
    องคการบริหารสวนตำบลและนายกองคการบริหารสวนตำบล เมื่อวันที่ 1 
    ตุลาคม 2564 และผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ได 
    เห็นชอบใหผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำองคการบริหารสวนตำบล  
    ประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลและนายก
    องคการบริหารสวนตำบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และการจัดการ
    เลือกตั้งดังกลาวไดเสร็จสิ้นไปแลว นั้น  

   บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติเห็นชอบใหประกาศผล
    การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จำนวน ๘ คน แลว 
     นายอำเภอสูงเนิน จึงอาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 48 แหง 
    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และ
    ท่ีแกไขเพ่ิมเติม และขอ 6 ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
    การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงกำหนดประชุม
    สภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ครั ้งแรก ในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม     
    พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐.น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล    
    โคงยาง 

    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  รอยโท 

อนุชา  ตั้งพาณิชย 
นายอำเภอสูงเนิน 

    ในลำดับตอไป ขอกราบเรียนเชิญทานรอยโทอนุชา  ตั้งพาณิชย ทาน  
    นายอำเภอสูงเนิน ไดกลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล 
    โคงยางครั้งแรกคะกราบเรียนเชิญคะ 
เรื่องกอนเขาวาระการประชุม  นายอำเภอ กลาวเปดประชุมองคการบริหารสวนตำบลโคงยางครั้งแรก 
รอยโทอนุชา  ตั้งพาณิชย    เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง (ทานณรงค   

นายอำเภอสูงเนิน  เตี้ยงสูงเนิน) ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยางและทาน

    ผูมีเกียรติท่ีเคารพทุกทานครับ  

            ตามที่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลและ

    นายกองคการบริหารสวนตำบล เมื ่อว ันที ่ 28 พฤศจิกายน 2564            

    ท่ีผานมา บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติใหประกาศผลการ  

    เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จำนวน 8 คน และ

    นายกองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 1 คน แลว ในโอกาสนี้ขอแสดง 

/ความยินดี... 
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    ความยินดีกับทุกทานท่ีผานการเลือกตั้ง และไดรับความไววางใจจากพ่ีนอง

    ประชาชนใหมาเปนตัวแทนทำหนาที่ในการบริหารกิจการองคการบริหาร

    สวนตำบลโคงยาง ซ่ึงนับวันเราตองยอมรับกันวาองคกรปกครองสวน  

    ทองถิ ่นจะมีบทบาทสำคัญยิ ่งตอการดูแลแกไขปญหาความเดือดรอน 

    และความเปนอยูของพ่ีนองประชาชน และสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูมี 

    บทบาทตอการบริหารทองถ่ินมากยิ่งข้ึนตามลำดับ สภาองคการบริหารสวน

    ตำบลโคงยางก็คือฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงตองทำหนาท่ีในการพิจารณา  

    ขอบัญญัติซ่ึงใชบังคับในสวนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานขององคการ 

    บริหารสวนตำบล ไมวาจะเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย หรือ 

    ขอบัญญัติอื่น ๆ ตองทำหนาที่ในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา ซึ่งเปน

    กรอบและแนวทางในการทำงาน พัฒนาพื้นที่ในทุก ๆ ดาน และทำหนาท่ี

    ในการควบคุม ตรวจสอบการทำงานของฝายบริหาร ดังนั้น สมาชิกสภา

    องคการบริหารสวนตำบลโคงยางทุกคน จึงมีบทบาทสำคัญและมีหนาท่ี

    ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลาง

    ทางการเมืองอำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน ยึดหลัก      

    ธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลกัความโปรงใส หลักการมี

    สวนรวม หลักสำนึกรับผิดชอบ และหลักความคุมคา และยึดมั่นในคานิยม

    หลักของขาราชการการเมือง ประกอบดวย  

    1. ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

    2. ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

    3. มีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 

    4. ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี 

    ผลประโยชนทับซอน 

    5. ยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

    6. ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

    7. ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

    ขอเท็จจริง 

    8. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

    9. ยึดม่ันในหลักจรรยาของการเปนขาราชการการเมืองท่ีดี  

     วันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยางครั้งแรก  

    ตามมาตรา 53 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

    สวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกำหนดใหมีการประชุมสภา

    องคการบริหารสวนตำบลครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศผลการ

    เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล เพ่ือเลือกประธานสภา 

    องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง รองประธานสภาองคการบริหารสวน

                                                                         /ตำบลโคงยาง... 
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    ตำบลโคงยาง และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เพ่ือ 

    ปฏิบัติหนาที่ของสภา ซึ่งเปนการบริหารในแบบของคณะผูบริหารกับสภา

    องคการบริหารสวนตำบล เปนลักษณะของการบริหารที่ใชการถวงดุลกัน 

    ผลของการถวงดุลนั้นจะนำไปสูการเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชน 

    ขอฝากความหวังของพี่นองประชาชนชาวตำบลโคงยางไวกับคณะผูบริหาร

    และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยางทุกทาน ขอใหทุกทานพึง

    ตระหนักและระลึกถึงคุณคาและความสำคัญของการเปนผูแทนของ  

    ประชาชน โดยทำหนาท่ีของตนใหเต็มกำลังความรู ความสามารถ ดวย 

    ความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมยิ่งกวาสวนอ่ืน  

     บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว กระผม ขอเปดการประชุมสภา 

    องคการบริหารสวนตำบลโคงยางครั้งแรก ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นางสาวนิภา มาปะโท  กราบขอบพระคุณ ทานรอยโทอนุชา  ตั ้งพาณิชย นายอำเภอสูงเนิน       
เลขานุการสภา อบต. (ชั่วคราว) เปนอยางสูงที่ใหเกียรติตอที่ประชุมสภาสภาองคการบริหารสวนตำบลฯ 
    แหงนี้ 

     เรียน สมาชิกสภาสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยางผูทรงเกียรติ
    ทุกทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
    ทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๗ ในการประชุมสภาทองถ่ิน
    ตามขอ ๖ เม่ือนายอำเภอไดเปดประชุมสภาทองถ่ินแลว ใหปลัดสภา 
    องคการบริหารสวนตำบลเปนเลขานุการสภาทองถิ่นชั่วคราว โดยใหเชิญ
    สมาชิกสภาทองถิ่นที่มีอายุมากที่สุด ซึ่งอยูในที่ประชุมสภาทองถิ่นชั่วคราว
    นั้น เปนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว เพื่อทำหนาที่เปนประธานที่ประชุม 
    และดำเนินการเลือกประธานสภาทองถิ่น ซึ่งไดตรวจนับอายุของสมาชิก
    สภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยางแลว ผูที่มีอายุมากที่สุดในที่ประชุม
    แหงนี้ คือ นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  ขอเชิญข้ึนทำหนาท่ีประธานสภา 
    ชั่วคราวขอเรียนเชิญคะ 

นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  เร ียน ทานนายอำเภอสูงเนิน ทานสมาชิกสภาองคการบริหารส วน
ประธานสภา อบต.โคงยาง (ชั ่วคราว)   ตำบลผู ทรงเกียรติ ทานนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง          
  ทานผูอำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวน
 ตำบลโคงยาง หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง และ
 ทานผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม ขอขอบพระคุณทานนายอำเภอ ที่มา
 เปนเกียรติเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยางครั ้งแรก 
 ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันนี้ กระผม ในฐานะประธานสภาองคการบริหาร
 สวนตำบลโคงยาง ชั่วคราว ขอเขาสูระเบียบวาระตอไปครับ 

นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน จำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ที ่ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภา อบต.โคงยาง (ชั่วคราว) ท้ังหมด จำนวน ๘ ทาน มีสมาชิกลงชื่อเขารวมประชุม จำนวน ๘ ทาน  

/ขอใหทาน... 
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 ขอใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยางทุกทานไดแนะนำ
 ตนเอง เริ่มจากแถวแรกนะครับ 

 (สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง แนะนำตนเอง) 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง การเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน   ขอเชิญเลขานุการฯ ชั่วคราว ไดแจงรายละเอียด วิธีการเลือก การ 
ประธานสภา อบต.โคงยาง (ชั่วคราว) ลงคะแนน และอำนาจหนาที่ของประธานสภาฯ ใหสมาชิกสภา อบต.
       โคงยาง ทราบ 
นางสาวนิภา  มาปะโท   เ ร ี ยน  ประธานสภาองค  การบร ิ หารส  วนตำบล โค  งยาง         
เลขานุการสภา อบต. (ชั่วคราว)  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ผูทรงเกียรติ     
    ทุกทาน  สำหรับวิธีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
    มีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 
    ขอ ๑ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล        
   พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 ใหสภาองคการบริหารสวน 
   ตำบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซ่ึงนายอำเภอแตงตั้งจาก
   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลตามมติของสภาองคการบริหารสวน
   ตำบล 
    ขอ ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
       ทองถ่ิน พ.ศ. 2547    และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๘ กลาวโดยสรุป ใหสมาชิก
       สภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน   คนหนึ่งท่ีตน 
    เห็นสมควรใหเปนผูดำรงตำแหนงประธานสภาทองถ่ิน 
         ขอ ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
    ทองถ่ิน พ.ศ. 2547    และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๔ ในการเลอืก 
    ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน    
    ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวา
    ผูนั้นไดรับเลือก 
     วิธีการเลือก 
     (1) ใหสมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งให
    เปนประธานสภาเพียง 1 ชื่อ  
      (2) ผูที่ถูกเสนอชื่อจะตองมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอยางนอย    
     2 คน  แตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว 
     (๓) ชื่อที่เสนอไมจำกัดจำนวน และใหสมาชิกลงคะแนนเลือกจาก
    ชื่อเหลานั้น 
     (๔) หากมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปน 
    ประธานสภาเพียง 1 คน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก (ตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
    แกไขเพ่ิมเติม ขอ 14) 

     วิธีการลงคะแนน 
     ใหสมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผูถูกเสนอ จำนวน 1 
    ชื่อ และใหสมาชิกสภา หยอนบัตรท่ีเขียนชื่อเหมือนการ  
                                                                             /ลงคะแนนลับ... 
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    ลงคะแนนลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
    ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 75 วรรคสาม โดย 
    ประธานสภาชั่วคราวเปนผูเรียกสมาชิกสภาตามลำดับอักษร นำบัตรมาใส
    ในหีบท่ีจัดไวตอหนาประธานท่ีประชุม 

    วิธีการตรวจนับคะแนน 
     ใหประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไมนอยกวา 2 คน มาชวย
    นับคะแนนโดยท่ีผูไดรับเลือกเปนประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     (1) เมื่อตรวจนับคะแนนแลว ใหประธานสภาฯ ชั่วคราว ประกาศ
    คะแนนตอท่ีประชุมสภาผูท่ีไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก 
     (2) หากมีผูที่ไดรับคะแนนเทากัน ใหลงคะแนนใหม (เฉพาะผูท่ี
    ไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน) โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 
      (3) หากคะแนนยังเทากันอีกใหใชวิธีจับสลาก (เฉพาะผูที่ไดรับ
     คะแนนสูงสุดเทากัน) โดยวิธีการจับสลากนี้ใหเปนไปตามระเบียบ 
     กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และ
     ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 8 วรรคสาม ดังนี้ 
     (3.1) ประธานสภาชั่วคราวจัดใหตกลงกันวาใครจะจับสลากกอน 
     (3.2) ถาตกลงกันไมได ใหประธานสภาชั่วคราวจับสลากวาใครจะ
    จับสลากกอน 
     (3.3) บัตรสลาก ตองมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจำนวนเทาคน
    ที่มีคะแนนสูงสุดเทากัน และเขียนวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น”   
    1 บัตร นอกนั้นเปน “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” 

    อำนาจหนาที่ของประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
     การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๖ ได
    กำหนดอำนาจหนาท่ีของประธานสภา ดังนี ้
     (๑) ดำเนินกิจการของสภาทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกำหนด 
     (๒) เปนประธานของที่ประชุมสภาทองถิ่น เวนแตในขณะที่เขา
    กลาวอภิปรายสนับสนุนหรือคัดคานญัตติในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
     (๓) บังคับบัญชาการงานในสภาทองถ่ิน 
     (๔) รักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถ่ิน 
     (๕) เปนผูแทนสภาทองถ่ินในกิจการภายนอก 
     (๖) อำนาจและหนาที่อื ่นตามที่มีกฎหมายกำหนดไว หรือตามท่ี
    กำหนดไวในระเบียบนี้ 
    การลงคะแนน เจาหนาที่ไดเตรียมบัตรการลงคะแนน ใชวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อ
    สกุลของผูท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ   
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน    ตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยางทุกทาน 
ประธานสภา อบต.โคงยาง (ช่ัวคราว)  เสนอ ชื่อสมาชิกสภา อบต.โคงยาง ผูท่ีเห็นสมควรจะเปนประธานสภา 
     องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง พรอมผูรับรอง ๒ ทาน  เชิญทานสมาชิก
     สภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยางครับ 
นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตำบล
สมาชิกสภา อบต.โคงยาง หมูท่ี ๔ โคงยาง ทานปลัด ทานสมาชิก ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ 
                                                                /ดิฉันนางสาว... 
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     ดิฉันนางสาวมณนิชา  เคลื ่อนสูงเนิน สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ            
    นายชำนาญ  บัวไผ สมาชิกสภาฯ เปนประธานสภาองคการบริหาร 
    สวนตำบลโคงยางคะ 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน    ขอผูรับรองดวยครับ 
ประธานสภา อบต.โคงยาง (ชั่วคราว)  ๑. นางสาวนงนุช นอสูงเนิน   สมาชิกสภา อบต.โคงยาง หมูท่ี ๕ 
    ๒. นางพเยาว  แจมประถม สมาชิกสภา อบต.โคงยาง หมูท่ี ๖ 
     ผูรับรองถูกตองครับ 
         ขอถามทาน ชำนาญ  บัวไผ ทานยินดีหรือไมครับ 
(นายชำนาญ  บัวไผ)     เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานนายกองคการบริหารสวน   
สมาชิกสภา อบต.โคงยาง หมูที่ ๒ (ผูที่ไดรับการเสนอ) ตำบลโคงยาง ทานปลัด ทานสมาชิกสภาอบต.โคงยาง ผูทรงเกียรติและ
    ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายชำนาญ  บัวไผ สมาชิกสภา 
    องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ยินดีรับ  
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน   มีสมาชิกสภา อบต.โคงยาง ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูท่ี
ประธานสภา อบต.โคงยาง (ช่ัวคราว) เห็นสมควรจะเปนองคการบริหารสวนตำบลโคงยางอีกหรือไม กระผม จะนับ 
   ๑-๒-๓ นะครบั  ๑-๒-๓ ไมมีสมาชิกสภาฯ เสนอนะครับ ตามระเบียบ  
   กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และ       
   ที่แกไขเพิ ่มเติม ขอ ๑๔ บัญญัติวา “ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน      
   รองประธานสภาทองถิ ่นหรือเลขานุการสภาทองถิ ่น ถามีการเสนอชื่อ         
   ผู สมควรไดร ับการแตงตั ้งเพียงตำแหนงละหนึ ่งคน ใหถือวาผู น ั ้นได           
   รับเลือก” นะครับ เปนอันวาสมาชิกสภา อบต.โคงยาง ไดเสนอชื่อผู  ท่ี   
   เห็นสมควรจะเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เพียงทาน
   เดียวนะครับ คือ นายชำนาญ  บัวไผ 

(นายอำเภอแตงตั้งประธานสภาฯ) 

นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน    ขอเชิญทานชำนาญ  บัวไผ ขึ ้นทำหนาที ่ประธานสภาองคการ 
ประธานสภา อบต.โคงยาง (ชั่วคราว)  บริหารสวนตำบลโคงยาง และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
   สำหรับกระผมก็พนจากตำแหนงประธานสภาฯ ชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ 
นายชำนาญ  บัวไผ    กราบเรียนทานนายอำเภอสูงเนิน ทานผูอำนวยการกองคลัง รักษา
ประธานสภา อบต.โคงยาง   ราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ทานสมาชิกสภา อบต.
    โคงยางผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กอนอื่น กระผม 
    ตองขอกราบขอบพระคุณเพื ่อนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล      
    โคงยางท่ีไดไววางใจมอบหมายหนาท่ีอันสำคัญใหกระผม ไดทำหนาท่ี 
    ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง กระผม ขอทำหนาท่ี 
    ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ในการประชุมในวาระที่ ๓ 
    ตอไปนะครับ ตอไปเปนการประชุมในวาระท่ี ๓ ครับ เปนการเลือก   
    รองประธานสภาฯ   

………… พักการประชุม ............ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง เลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  
นายชำนาญ  บัวไผ   ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อานระเบียบและกฎหมายท่ี 
ประธานสภา อบต.โคงยาง   เก่ียวของ 

/นางสาวนิภา... 
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นางสาวนิภา  มาปะโท   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภา อบต.โคงยาง (ชั่วคราว) ทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา   
  วิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหนำความในขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  วรรคสอง บัญญัติวา กรณีท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  กำหนดใหสภาทองถิ่นใด มีรองประธานสภาทองถิ่นไดมากกวาหนึ่งคน ให
  เลือกรองประธานสภาทองถิ่นคนที่หนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภา
  ทองถิ่นในลำดับถัดไปทีละคนจนกวาจะครบตามจำนวนที่พึงมี ขอ ๑๔ 
  บัญญัติวา “ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่นหรือ
  เลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อ ผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียง
  ตำแหนงละหนึ่งคนใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก” 

นายชำนาญ  บัวไผ   วิธีการเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยางครับ  
ประธานสภา อบต.โคงยาง  จะดำเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญ
    ทานสมาชิกสภา อบต.โคงยาง ทุกทาน เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.โคงยาง 
    ผู ที ่เห็นสมควรจะเปนรอง ประธานสภา อบต.โคงยาง พรอมผู ร ับรอง          
    ๒ ทาน เชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหาร สวนตำบลโคงยางครับ 

นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร   เรียนทานประธานสภา อบต.โคงยาง ที่เคารพ ทานนายกองคการ
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑   บริหารสวนตำบลโคงยาง ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและผูเขารวม
    ประชุมทุกทาน ครับ กระผมนายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร สมาชิกสภา 
    อบต.หมูที่ ๑ ขอเสนอ นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภาอบต.
    หมูท่ี ๔ เปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยางครับ 
นายชำนาญ  บัวไผ   ขอผูรับรองดวยครับ 
ประธานสภา อบต.โคงยาง   ๑. นางพเยาว  แจมประถม  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๖ 
    ๒. นายวินัย  ตะสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๗ 
    ผูรับรองถูกตองครับ 
    ขอถามทาน มณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน  ทานยินดีหรือไมครับ 
นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน  เรียนทานประธานสภา อบต.โคงยาง ที่เคารพ ทานนายกองคการ 
สมาชิกสภา อบต.โคงยาง หมู ที ่ ๔ บริหารสวนตำบลโคงยาง ทานปลัด ทานสมาชิกสภา อบต.โคงยาง             
    ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ดิฉันนางสาวมณนิชา   
    เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ยินดีรับ 

นายชำนาญ  บัวไผ    มีทานสมาชิกสภา อบต.โคงยาง จะเสนอชื่ออีกหรือไมครับ ถาไมมีก็
ประธานสภา อบต.โคงยาง   ขอแสดงความยินดีกับทานมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน ใหถือวาทาน มณนิชา  
     เคลื่อนสูงเนิน ไดรับเลือกใหเปนรองประธานสภาฯ ก็ขอแสดงความยินดีกับ
     ทานครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
นายชำนาญ  บัวไผ    ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อานระเบียบและกฎหมายท่ี 
ประธานสภา อบต.โคงยาง   เก่ียวของ 
นางสาวนิภา  มาปะโท   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
เลขานุการสภา อบต.โคงยาง (ชั่วคราว) ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง กำหนดวา      
    “วิธีเลือกเลขานุการสภาทองถ่ิน ใหนำความในขอ ๘ มาใชบังคับโดย  
                                                                                                                                  /อนุโลม... 
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    อนุโลม” วรรคสอง บัญญัติวา “เมื่อสภาทองถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภา 
    ทองถ่ินแลว ใหเลขานุการสภาทองถ่ินชัว่คราวพนจากตำแหนง” ขอ ๑๔   
    กำหนดวา “ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่นหรือ 
    เลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียง 
    ตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั ้นไดรับเลือก” และ ขอ 18 กำหนดวา   
    “ใหสภาทองถ่ินเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินขององคกร 
    ปกครองสวนทองถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นนั้นคนหนึ่ง เปนเลขานุการ
    สภาทองถิ่น” วรรคสอง บัญญัติวา “สำหรับองคการบริหารสวนตำบล 
    พนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ิน ใหหมายความถึง ปลัดองคการบริหาร
    สวนตำบลเทานั้น” 

นายชำนาญ  บัวไผ   ตอไปจะดำเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ  จะดำเนินการตาม
ประธานสภา อบต.โคงยาง  ขั ้นตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญทานสมาชิกสภา  
    อบต.โคงยาง ทุกทาน เสนอชื่อผูที่เห็นสมควรจะเปนเลขานุการสภา อบต.
    โคงยาง พรอมผูรับรอง ๒ ทาน เชิญ ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
    ตำบลโคงยางครับ 

นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน      เรียนทานประธานสภาฯ ที ่เคารพ ทานนายกองคการบริหารสวน
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๔   ตำบลโคงยาง ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
    คะ ดิฉัน นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.โคงยาง ขอ 
    เสนอ นายวินัย  ตะสันเทียะ เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล
    โคงยาง คะ 
นายชำนาญ  บัวไผ       ขอผูรับรองดวยครับ 
ประธานสภา อบต.โคงยาง   ๑. นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑ 
    ๒. นางสาวนงนุช  นอสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๕ 
    ผูรับรองถูกตองครับ 
    ขอถามทานวินัย  ตะสันเทียะ ทานยินดีหรือไมครับ 
นายวินัย  ตะสันเทียะ   เรียนทานประธานสภา อบต.โคงยาง ที่เคารพ ทานนายกองคการ
สมาชิกสภา อบต.โคงยาง หมูท่ี ๗ บริหารสวนตำบลโคงยาง ทานปลัด ทานสมาชิกสภา อบต.โคงยาง              
    ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายวินัย  ตะสันเทียะ 
    ยินดีรับ 

นายชำนาญ  บัวไผ    มีทานสมาชิกสภา อบต.โคงยาง จะเสนอชื่ออีกหรือไมครับ ถาไมมีก็ 
ประธานสภา อบต.โคงยาง   ขอแสดง ความยินดี กับทานว ิน ัย  ตะส ันเท ียะ ให ถ ือว าท านว ินัย               
     ตะสันเทียะ ไดรับเลือกใหเปนเลขานุการสภา อบต.โคงยาง ก็ขอแสดงความ
     ยินดีกับทานครับ และขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ปฏิบัติหนาท่ีครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องอ่ืน ๆ  

นายชำนาญ  บัวไผ    ตอไปประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ขอนำเรื่อง
ประธานสภา อบต.โคงยาง   ปรึกษาท่ีประชุมเก่ียวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถ่ิน        
     พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๑ (3) ความวา สำหรับองคการ 
     บริหารสวนตำบล ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลกำหนดวาปนั้นจะมีสมัย
                                                                          /ประชุมสามัญ... 
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     ประชุมสามัญประจำปก่ีสมัยแตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในป
     นั้นมีกำหนดก่ีวัน และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัย
     แรกของปถัดไป และมีกำหนดก่ีวัน เชิญสมาชิกสภา อบต.โคงยางเสนอครับ 

นายชำนาญ  บัวไผ   เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕  
ประธานสภา อบต.โคงยาง  เชิญทานเลขานุการสภา อบต.โคงยาง อานระเบียบครับ 

นายวินัย  ตะสันเทียะ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภา อบต.โคงยาง  ทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด ๒ การประชุม ขอ ๒๐ 
     (๑) การประชุมสามัญ และขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดวา การกำหนด 
     จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัย
     ประชุมสามัญประจำป ของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
     ประจำปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำป        
     สมัยแรกของปถัดไปใหประธานสภาทองถิ่น นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
     ประจำป สมัยแรกของแตละปโดยใหนำความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดย
     อนุโลม 

นายชำนาญ  บัวไผ    เชิญทานสมาชิกสภา อบต.โคงยาง เสนอ ครับ เชิญทาน นายสำเนา  
ประธานสภา อบต.โคงยาง  เตี้ยงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๓ 

นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน   เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานนายกองคการบริหารสวน 
สมาชิกสภา อบต.โคงยาง หมูท่ี ๓ ตำบลโคงยาง ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุม    
     ทุกทานครับ กระผมนายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.โคงยาง    
     ขอเสนอใหมีสมัยประชุมสามัญ จำนวน ๔ สมัย กำหนดวันเรียกประชุม 
     สามัญ สมัยที่ ๑  ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต
     วันท่ี ๔ ถึงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
นายชำนาญ  บัวไผ   ขอผูรับรองดวยครับ  
ประธานสภา อบต.โคงยาง   ๑.  นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑ 
      ๒.  นายประเทือง  กรึมสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๘ 
     ผูรับรองถูกตองครับ มีสมาชิกสภา อบต.โคงยาง ทานใดจะเสนออีกหรือไม      
     ถาไมมี ประธานสภา อบต.โคงยาง จะถือวาท่ีประชุมมีมติกำหนดสมัย 
     ประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เริ่ม
     ตั้งแตวันท่ี ๔ ถึงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕  นะครับ  

     ตอไป เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕  
      เชิญสมาชิกสภา อบต.โคงยาง เสนอครับ เชิญ ทาน สมาชิกสภา
     องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร   เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานนายกองคการบริหารสวน 
สมาชิกสภา อบต.โคงยาง หมูที่ ๑ ตำบลโคงยาง ทานปลัด ทานสมาชิก ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุม      
     ทุกทานครับ กระผมนายสิทธิศักดิ ์  ฉัตรงามเนตร สมาชิกสภา อบต.           
     หมูท่ี 1 ขอเสนอ การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที ่ ๒ ประจำป      
     พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เร ิ ่มตั ้งแตว ันที ่ ๑ ถึงว ันท่ี ๑๕        
      พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

                                                                               /นายชำนาญ... 



- ๑๑ - 
นายชำนาญ  บัวไผ   ขอผูรับรองดวยครับ  
ประธานสภา อบต.โคงยาง   ๑.  นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๓ 
      ๒.  นายประเทือง  กรึมสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๘ 
     ผูรับรองถูกตองครับ  มีสมาชิกสภา อบต.โคงยาง ทานใดจะเสนออีกหรือไม 
     ถาไมมี        
     ประธานสภา อบต.โคงยาง จะถือวาท่ีประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุม  
     สามัญ สมัยที ่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เริ ่มตั ้งแตวันท่ี ๑        
     ถึงวันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ ๒๕๖๕ นะครับ  

     ตอไป เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕  
     เชิญสมาชิกสภา อบต.โคงยาง เสนอครับ เชิญ ทาน สมาชิกสภาองคการ 
     บริหารสวนตำบลโคงยาง 

นายประเทือง  กรึมสูงเนิน   เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานนายกองคการบริหารสวน 
สมาชิกสภา อบต.โคงยาง หมูที่ ๘ ตำบลโคงยาง ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุม      
     ทุกทานครับ กระผมนายประเทือง  กรึมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๘  
     ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕  
     โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ ถึงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  
นายชำนาญ  บัวไผ   ขอผูรับรองดวยครับ  
ประธานสภา อบต.โคงยาง   ๑.  นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑ 
      ๒.  นางสาวนงนุช  นอสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๕ 
     ผูรับรองถูกตองครับ มีสมาชิกสภา อบต.โคงยาง ทานใดจะเสนออีกหรือไม      
     ถาไมมี ประธานสภา อบต.โคงยาง จะถือวาท่ีประชุมมีมติกำหนดสมัย  
     ประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมีกำหนด ๑๕  วัน เริ่ม 
     ตั้งแตวันท่ี ๑ ถึงวันท่ี ๑๕ นะครับ  

     ตอไป เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕  
     เชิญสมาชิกสภา อบต.โคงยาง เสนอครับ เชิญ ทาน สภาองคการบริหารสวน
     ตำบลโคงยาง 

นางพเยาว  แจมประถม   เรียนทานประธานสภา อบต.โคงยาง ที่เคารพ ทานนายกองคการ 
สมาชิกสภา อบต.โคงยาง หมูท่ี ๖ บริหารสวน ตำบลโคงยาง ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและผูเขารวม
     ประชุม ทุกทานคะ ดิฉัน นางพเยาว  แจมประถม สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๖           
     ขอเสนอการกำหนด สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕       
     โดยมีกำหนด ๑๕  วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ ถึงวันท่ี ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๕ 
นายชำนาญ  บัวไผ   ขอผูรับรองดวยครับ  
ประธานสภา อบต.โคงยาง   ๑.  นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑ 
      ๒.  นายประเทือง  กรึมสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๘ 

     ผูรับรองถูกตองครับ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม ถาไมมี 
     ประธานสภา อบต.โคงยาง จะถือวาท่ีประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุม 
     สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 
     ๑  ถึงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นะครับ 

                                                                                 /ตอไป เรื่อง... 



- ๑๒ – 

     ตอไป เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖  
     ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.โคงยาง เสนอครับ เชิญ ทาน สมาชิกสภาองคการ
     บริหารสวนตำบลโคงยาง 

นายชำนาญ  บัวไผ     เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานนายกองคการบริหารสวน 
ประธานสภา อบต.โคงยาง  ตำบลโคงยาง ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุม     
     ทุกทาน คะ ดิฉัน นางสาวนงนุช  นอสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.โคงยาง        
     หมู ท ี ่  ๕ ขอเสนอการกำหนดสมัยประช ุม สามัญ สมัยแรก ประจำป            
     พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ถึงวันท่ี ๑๕         
     กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 
นายชำนาญ  บัวไผ   ขอผูรับรองดวยครับ  
ประธานสภา อบต.โคงยาง   ๑.  นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑  
      ๒.  นางพเยาว  แจมประถม   สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๖ 
      ผูรับรองถูกตองครับ มีสมาชิกสภา อบต.โคงยาง ทานใดจะเสนอ
     อีกหรือไม ถาไมมี ประธานสภา อบต.โคงยาง จะถือวาท่ีประชุมมีมติ 
     กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีกำหนด 
     ๑๕ วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ ถึงวันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ ๒๕๖๖ นะครับ 
      มีทานสมาชิกสภา อบต.โคงยาง ทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม 
     หรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกสภา อบต.โคงยาง ทานใดที่จะสอบถามเพิ่มเติม
     นะครับ ประธานสภา อบต.โคงยาง ก็จะเรียกประชุมสภา สามัญ สมัยแรก 
     ครั้งที่ ๑ ในวันจันทรท่ี ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.                
     ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ขอปดประชุมครับ 
ปดประชุมเวลา    ๑1.10 น. 

 
  ลงชื่อ     วินัย  ตะสันเทียะ  ผูจดรายงานการประชุม 
           (นายวินัย  ตะสันเทียะ) 
         เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
   ลงชื่อ   ประมวชำนาญ  บัวไผล  แสงรัศมีเพ็ผูตรวจรายงานการประชุม 

    (นายชำนาญ  บัวไผ) 
     ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 


