- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง (ครังแรก)
วันพุธ ที่ 29 ธันวำคม 2564 เวลำ 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
๑.ผู้มาประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายมงคล เรืองฤทธิ์
นายจีระศักดิ์ อินมูลติ่ง
นางทิม เรือนอินทร์
นายชัยะวัฒน์ โรจน์กิจเจริญ
นายสมหมาย ภู่ศิริ
นายเกษม พรมฤทธิ์

ตำแหน่ง
ประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
รองประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่ที่ 4

ลำยมือชื่อ

หมำย
เหตุ

มงคล เรืองฤทธิ์
จีระศักดิ์ อินมูลติ่ง
ทิม เรือนอินทร์
ชัยะวัฒน์ โรจน์กิจเจริญ
สมหมาย ภู่ศิริ
เกษม พรมฤทธิ์

๒. ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
๓. ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์
2
นางนภัสกรณ์ รัศมี
ท้องถิ่นอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์
3
นายธราธร ใจกล้า
ปลัด อบต.ถา้ ฉลอง

ลำยมือชื่อ
ประเดิม เดชายนต์บัญชา
นภัสกรณ์ รัศมี
ธราธร ใจกล้า

หมำยเหตุ

๒
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อทีป่ ระชุมพร้อมแล้ว
ปลัด อบต.ถ้าฉลอง
ท้องถิ่นอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์
นายอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์
ปลัด อบต.

- เชิญนายอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- อ่านประกาศเรียกประชุมสภา ฯ และเชิญนายอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ กล่าวเปิดการ
ประชุม
- กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ครังแรก
และมอบนโยบายให้แก่สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และมอบให้ปลัด อบต.
ด้าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
- ด้าเนินการตามขันตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ปลัด อบต. ชีแจงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ปลัด อบต. เชิญ นายสมหมาย ภู่ศิริ สมาชิกสภาฯ ที่มีอาวุโสสูงสุด ( อายุ
สูงสุด) ท้าหน้าที่ เป็นประธานสภา อบต.ชั่วคราว

ระเบียบวำระที่ 1
ประธำนสภำ ฯ ชั่วครำว นำกล่ำวคำปฎิญำณตน
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง กล่าวค้าปฏิญาณตามข้าพเจ้า
ข้ า พเจ้ า นายสมหมาย ภู่ ศิ ริ จะรั ก ษาไว้ แ ละปฏิ บั ติ ต ามซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ทังจะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”
ระเบียบวำระที่ 2
ประธานสภาฯชั่วคราว
เลขานุการสภาชั่วคราว

เรื่อง กำรเลือกประธำนสภำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
ขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราวชีแจง วิธีเลือกประธานสภาฯ ครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ชั่วคราว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองทุกท่าน
ครับ
1. พระราชบัญญัติ สภาต้าบลและองค์ การบริ หารส่ วนต้ าบล พ.ศ. 2537 แก้ ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 วรรคสอง ก้าหนดว่า “นายอ้าเภอต้องก้าหนดให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลมาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ครังแรกภายใน
15 วัน นั บแต่วันประกาศผลการเลื อกตังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต้าบล และให้ ที่
ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบล
กรณี ที่ สภาองค์ การบริ หารส่ วนต้ าบลไม่ อาจจั ดให้ มี การประชุ มครั งแรกได้ ตาม
ก้าหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
ได้ นายอ้าเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค้าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 6 ภายหลังประกาศผลการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิ่นครบตามจ้านวนแล้วผู้ว่า
ราชการจังหวัดส้ าหรับองค์การบริหารส่ วนจังหวัดหรือเทศบาลนายอ้าเภอส้าหรับองค์การ
บริหารส่วนต้าบลต้องก้าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภาท้องถิ่นครังแรกภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนันก้าหนด

๓

ประธานสภาฯชั่วคราว

ข้อ 7 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้
เชิ ญสมาชิ กสภาท้ องถิ่ นผู้ มี อายุ มากที่ สุ ด ซึ่ งอยู่ ในที่ ประชุ มสภาท้ องถิ่ นคราวนั นเป็ น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวหากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราว ให้ เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมาตามล้ าดับซึ่งอยู่ในที่
ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนันเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพื่อท้าหน้าที่เป็นประธานที่
ประชุมน้าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก้าหนด และด้าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
วรรคสอง ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดมากกว่าหนึ่งคนให้ใช้วิธีจับ
สลาก
ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่ นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งประธานสภาท้องถิ่นการ
เสนอนันต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน
มีสิทธิรับรองได้เพียงครังเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ้ากัดจ้านวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านัน โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจ
นับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือกถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนัน โดย
ใช้วิธีเดิมถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะ
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
ข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครังแรกตามข้อ
6 ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ้าเภอแล้วแต่กรณี ด้าเนินการแต่งตังทันทีเมื่อการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตังปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครังนันต่อไป
ข้อ 10 (3) ประธานสภาท้องถิ่ นชั่วคราวพันจากต้าแหน่ งเมื่อนายอ้าเภอมีค้าสั่ ง
แต่งตังประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่นถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตังเพียงต้าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นันได้รับ
เลือก
ข้อ 16 ประธานสภาท้องถิ่นมีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
1) ด้าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก้าหนด
2) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่นเว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุน
หรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
3) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น
4) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
5) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก
6) อ้านาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายก้าหนดไว้หรือตามที่ก้าหนดไว้ในระเบียบนี
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ได้ชีแจงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว โอกาสนี ผมขอให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ที่ท่าน
เป็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
ขอเชิญครับ

๔
นายจีระศักดิ์ อินมูลติ่ง เสนอชื่อ นายมงคล เรืองฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่ที่ 3
ผู้รับรองคนที่ 1
นายเกษม พรมฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่ที่ 4
ผู้รับรองคนที่ 2
นายสมหมาย ภู่ศิริ สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่ที่ 3
ประธานสภาฯชั่วคราว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ที่ท่านเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลองอีกหรือไม่ครับ เชิญเสนอชื่อครับ
(ถ้าไม่มีใครเสนอชื่ออีก) ผมจะนับ 1 ถึง 3 นะครับ นับ 1 นับ 2 นับ 3 ไม่มีสมาชิก
สภาฯ เสนอชื่อนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่ น พ.ศ.2547 และที่แก้ ไขเพิ่ม เติม ข้อ 14 บั ญญั ติว่า “ในการเลื อ ก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการ
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตังเพียงต้าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นันได้รับเลือกนะ
ครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อผู้ที่ เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองเพียงท่านเดียวนะครับ คือ นายมงคล เรืองฤทธิ์
ประธานสภาฯชั่วคราว ผมขอพักการประชุมเพื่อให้ท่านนายอ้าเภอได้ลงนามค้าสั่งแต่งตังประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองครับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
(นายอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์แต่งตังประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง)
ประธานสภาฯชั่วคราว
บัดนีนายอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้แต่งตังประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลฉลอง แล้ว ผม
ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ท้าหน้าที่ด้าเนินการประชุมต่อไป
ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาฯ
กราบเรียนท่านนายอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ท่านท้องถิ่นอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองทุกท่านครับ ผมต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ที่ไว้วางใจมอบหมายหน้าที่อันส้าคัญให้กระผมได้ท้าหน้าที่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ผมขอท้าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้าฉลองในการประชุมในวาระที่ 3 ต่อไปเป็นการเลื อกรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองครับ
ระเบียบวำระที่ 3
ประธานสภาฯชั่วคราว
เลขานุการสภาฯชั่วคราว

เรื่อง กำรเลือกรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
ขอเชิญเลขานุการสภาฯชั่วคราว ได้ชีแจงกฎหมายและระเบียบการเลือกรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบล ครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้น้าความในข้อ 8 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 17 รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็นอ้านาจ
หน้าที่ ของประธานสภาท้องถิ่นหรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย
ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา
ท้องถิ่น โดยให้น้าความในข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีที่สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน ให้รองประธานสภา
ท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่นตามล้าดับ

๕
ประธานสภาฯ
นายสมหมาย ภู่ศิริ
ผู้รับรองคนที่ 1
ผู้รับรองคนที่ 2
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ 4
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ที่ท่านเห็นว่าสมควรให้เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง ครับ
เสนอชื่อ นายจีระศักดิ์ อินมูลติ่ง สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่ที่ 1
นายมงคล เรืองฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่ที่ 3
นายเกษม พรมฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่ที่ 4
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้าฉลอง ที่ท่านเห็ นว่าสมควรให้ เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ้า ฉลอง อีกหรือไม่ครับ ผมนะนับ 1 ถึง 3 นะครับ นับ 1 นับ 2 นับ 3 ไม่มีสมาชิกสภาฯ
เสนอนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 14 บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตังเพียงต้าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นันได้รับเลือกนะครับ เป็นอันว่าสมาชิก
สภาฯได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ้าฉลองเพียงท่านเดียวนะครับ คือ นายจีระศักดิ์ อินมูลติ่ง
รับทราบ

เรื่อง กำรเลือกเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
ขอเรี ยนเชิญ เลขานุการสภาชั่วคราว ได้ชีแจงกฎหมาย ระเบียบ การเลื อกเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบล ครับ
เลขานุการสภาชั่วคราว พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา 57 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลหรือสมาชิก
สภา องค์การบริหารส่วนต้าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล โดยมี
หน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลมอบหมายทั่งนี ให้ค้านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลพ้นจากต้าแหน่งเมื่อครบอายุของ
สภาองค์การบริหารส่ วนต้าบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่ วนต้าบล หรือสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลมีมติให้พ้นจากต้าแหน่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้น้าความในข้อ 8 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั นหรื อสมาชิ กสภาท้องถิ่นนันคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นทังนีให้
ค้านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น
ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลพนักงานหรือช้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเท่านัน
ข้อ 19 เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามค้าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
(2) ชีแจงกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศค้าสั่งหนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น

๖
(3)
(4)
(5)
(6)

ประธานสภาฯ
นางทิม เรือนอินทร์
ผู้รับรองคนที่ 1
ผู้รับรองคนที่ 2
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ 5
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดท้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
จัดท้ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารของสภาท้องถิ่นแต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น
(7) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
(8) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
(9) หน้ าที่อื่นตามที่ก้ าหนดไว้ในระเบียบนีหรือแระท้ากิ จการอื่ นตามที่ประธานสภา
ท้องถิ่นมอบหมาย
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ได้ชีแจงกฎหมาย และวิธีเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลแล้ว ผมขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้เสนอชื่อผู้ ที่ท่านเห็น
ว่าสมควรให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ขอเชิญครับ
เสนอชื่อ นายธราธร ใจกล้า ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
นายชัยะวัฒน์ โรจน์กิจเจริญ สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่ที่ 2
นายเกษม พรมฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่ที่ 4
มีท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นว่าสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
อีกหรือไม่ครับ ผมจะนับ 1 ถึง 3 นะครับ นับ 1 นับ 2 นับ 3 เมื่อมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
เลขานุการสภาฯ เพียงหนึ่งคน ก็ถือว่า นายธราธร ใจกล้า ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาฯครับ
รับทราบ
เรื่อง กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจำปีของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2565) และ
ระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2566)
ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ได้ชีแจง กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องครับ
1. พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา 53 วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้ วแต่สภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลจะก้าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ้าปีให้
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนด
มาตรา 53 วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก้าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ้าเภอ
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น
เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน้าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับ
การประชุมสมัยสามัญ ดังนี
(๑) ส้าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก้าหนดวันเริ่ม สมัยประชุมสามัญประจ้าปีของแต่ละสมัย และวั นเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไป
(๒) ส้ า หรั บ เทศบาล ให้ ส ภาเทศบาลก้ า หนดว่ า การประชุ ม สมั ย สามั ญ
ประจ้าปีแต่ละสมัยใน ปีนันจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนันมีก้าหนดกี่วัน กับให้
ก้าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก้าหนด
กี่วัน

๗

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

(๓) ส้ าหรับองค์การบริหารส่ ว นต้าบล ให้ส ภาองค์การบริห ารส่ วนต้าบล
ก้าหนดว่าปีนันจะมี สมัยประชุมสามัญประจ้าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนันจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนันมีก้าหนดกี่วัน กับให้ ก้าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก้าหนดกี่วัน
การก้าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้ เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้ว ย
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นนันก้าหนด
ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด ส้าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอ้าเภอ
ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลภายใน เจ็ดวันนับแต่วันเลือก”
ผมขอหารือท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาก้าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ้าปี
สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2565) และก้าหนดระยะเวลาของสมัยประชุมครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก้าหนดสมัยประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2565 วันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญเป็นวันที่ 4 มกราคม 2565 มีก้าหนดระยะเวลา 15 วัน

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด
จะสอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอปิด การประชุมนะครับ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือท้าให้การประชุมในวันนี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในโอกาสนีผมขอปิดการประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา 15.20 น.
(ลงชื่อ)......ธราธร ใจกล้า...........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธราธร ใจกล้า)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
(ลงชื่อ)......มงคล เรืองฤทธิ์ .....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายมงคล เรืองฤทธิ์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง

