
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

คร้ังแรก 
วันที่  28  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา  14.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
----------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายนคร ศิวิลัย  ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) 

รักษาราชการแทนนายอ าเภอเมืองราชบุรี 
2. นายประพันธ ์รัตนบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี 1 
3. นายสมจิตร์ เสาร์เกิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี 2 
4. นายไพฑูรย ์ เจริญผล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี 3 
5. นางพิศมัย หุตะจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี 4 
6.นายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี 5 
7.นางเจียมจิต บัวงาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี 6 
8.นายประหยัด  ทัศนัยนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี 7 
 

ผูล้าประชุม 
 - 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายพิชิต บ ารุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน 
2.นายสิทธิชัย เอมชม  ท้องถิ่นอ าเภอเมืองราชบุรี 
3.นายอุกฤษฏ์  กรับทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน 
4.นางกาญจนา  เหล่างาม  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน 
5.นางณณัฐ หอมช่ืน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
6.นางวรมน คงอยู่  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.นางจุรีพร ทองอินทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
8.นางวารุณี   เจียมจันทรเศขร หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน 
9.นางสาวปุณรัศมิ์ จิรณิศราวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
10.นางสาวเจนจิรา ปุ่นน้อย นิติกรปฏิบัติการ 
11.นางสาวพิชญาภา สุวรรณบ ารุง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 

เร่ิมประชุมเวลา  14.๐๐  น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน และผู้เข้าร่วมประชุมมาครบองค์ประชุม

แล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวนช่ัวคราว ได้เชิญนายนคร ศิวิลัย ปลัดอ าเภอ 
(เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอ าเภอเมืองราชบุรี จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 
 

เลขานุการ... 
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เลขานุการสภาฯชั่วคราว    เรียนนายนคร ศิวิลัย ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ)  
นายอุกฤษฏ์  กรับทอง รักษาราชการแทนนายอ าเภอเมืองราชบุรี ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

คุ้งน้ าวน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ตามประกาศอ าเภอเมืองราชบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลคุ้งน้ าวน ครั้งแรก 
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 ได้เสร็จส้ินลงแล้ว 
และคณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวั นท่ี 21 
ธันวาคม 2564 จึงเห็นสมควรเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
คุ้งน้ าวน ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

นายอ าเภอเมืองราชบุรี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 6 
จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน เป็นครั้งแรก ในวันท่ี 28 
ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คุ้งน้ าวน จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 
นายนคร ศิวิลัย ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) รักษา
ราชการแทนนายอ าเภอเมืองราชบุรี 

  ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญนายนคร ศิวิลัย ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง
ช านาญการพิเศษ)  รักษาราชการแทนนายอ าเภอเมืองราชบุรี กล่าวเปิดการ
ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน ครั้งแรก ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง นายอ้าเภอเมืองราชบุรี กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  
คร้ังแรก  

นายนคร ศิวิลัย               เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน และผู้มีเกียรต ิ
(ปลัดอ าเภอเมืองราชบุรี) ทุกท่าน  
   ตามท่ีอ าเภอเมืองราชบุรีได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลคุ้งน้ าวน ครั้งแรก ในวันอังคารท่ี 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคุ้งน้ าวน เลือกประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
คุ้งน้ าวน ตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 และข้อ 6 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 นั้น 

   ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวนในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านท่ีได้รับ 

ความ... 
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ความไว้วางใจจากประชาชนเลือกท่านมาเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คุ้งน้ าวน ในครั้งนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นบุคคลซึ่งมีความส าคัญใน
การด าเนินการกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลมากท่ีสุด เพราะถือว่าท่านเป็น
ผู้แทนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อท าหน้าท่ีในสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งต้องรับผิดชอบด าเนินงานด้านนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร 
โดยทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นตามความเห็นของตนด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ เพื่อการพัฒนา
บ้านเมืองให้เกิดความเจริญก้าวหน้าตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

   ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน ทุกท่าน ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย ร่วมกับปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการโดนเคร่งครัด ในการพิจารณา
ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ขอให้ยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์และความ
เจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นเป็นท่ีต้ัง เพื่อให้การปกครองท้องถิ่นได้เป็นรากฐานท่ีส าคัญ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป 

   บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรจึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
คุ้งน้ าวน ครั้งแรก และขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวนด าเนินการ
ต่อไป 

เลขานุการสภาฯชั่วคราว    เรียนนายนคร ศิวิลัย ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ)   
นายอุกฤษฏ์  กรับทอง รักษาราชการแทนนายอ าเภอเมืองราชบุรี ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

คุ้งน้ าวน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
   ข้าพเจ้าในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน ช่ัวคราว 
   ขออนุญาตช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2554  

ข้อ 6 ภายหลังประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นครบตามจ านวน
แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล นายอ าเภอ
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลต้องก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งแรกภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นก าหนด 

ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล และนายอ าเภอส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราว 
เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็น
ประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดไม่รับเป็น
ประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดรองลงมา
ตามล าดับซึ่งอยู่ในท่ีประชุมท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว เพื่อท า
หน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมน าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามท่ีกฎหมายว่า
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 

จาการ... 
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จากการตรวจสอบหลักฐานตามทะเบียนบ้านแล้ว ปรากฏว่ามีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน ซึ่งอยู่ ณ ท่ีประชุมแห่งนี้ มีอายุสูงสุด คือ นาย
ประหยัด  ทัศนัยนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน หมู่ท่ี 7 จึงขอ
เชิญ นายประหยัด ทัศนัยนา ขึ้นท าหน้าท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
คุ้งน้ าวน ช่ัวคราว 

 
ประธานสภาฯช่ัวคราว    เรียนนายนคร ศิวิลัย ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ)   
นายประหยัด ทัศนัยนา รักษาราชการแทนนายอ าเภอเมืองราชบุรี ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

คุ้งน้ าวน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายประหยัด ทัศนัยนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน หมู่ท่ี 
7 ขอท าหน้าท่ีประธานองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน ช่ัวคราว ในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน ครั้งแรก ดังนั้น กระผมจึงขอน าสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวนทุกท่านปฏิญาณตน ให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่านโปรดยืนขึ้น เพื่อกล่าวค าปฏิญาณตน ตามข้าพเจ้า (กล่าวน าสมาชิก
ปฏิญาณตน) 
  “ข้าพเจ้า ขอปฏิญาณตนว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ท้ังจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
เป็นส าคัญ” 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
ประธานสภาฯช่ัวคราว    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว ช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับการเลือกประธาน 
นายประหยัด ทัศนัยนา สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน ให้ท่ีประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว    เรียนนายนคร ศิวิลัย ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ)   
นายอุกฤษฏ์  กรับทอง รักษาราชการแทนนายอ าเภอเมืองราชบุรี ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลคุ้งน้ าวน ช่ัวคราว ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน        
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552  

มาตรา 48 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีปร ะธานสภาและรอง
ประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอ
แต่งต้ังประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ ง ท่ีตนเห็นสมควรให้ เป็น ผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่จ ากัด 

จ านวน... 
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จ านวน  และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น โดยวิธีเขียนช่ือ
ตัวและช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือคนละหนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานในท่ี
ประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดนั้น โดย
วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับ
สลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม  

ให้ประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน 

วิธีการจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานท่ีประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้
ประธานท่ีประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก
ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากันโดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”เพียงบัตรเดียว 
นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละ
หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ประธานสภาฯช่ัวคราว    ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน เสนอช่ือผู้สมควร 
นายประหยัด ทัศนัยนา ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6  ดิฉัน นางเจียมจิต  บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน 
นางเจียมจิต บัวงาม หมู่ท่ี 6 ขอเสนอ นายประหยัด ทัศนัยนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     

คุ้งน้ าวน หมู่ท่ี 7 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน 
ประธานสภาฯช่ัวคราว    ขอผู้รับรอง  
นายประหยัด ทัศนัยนา  
ผู้รับรอง  1. นายสมจิตร์ เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  

หมู่ท่ี 2 
2. นางพิศมัย หุตะจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  

หมู่ท่ี 4 
ประธานสภาฯช่ัวคราว    มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า นายประหยัด  ทัศนัยนา 
นายประหยัด ทัศนัยนา ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ นายประหยัด ทัศนัยนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบล  

คุ้งน้้าวน หมู่ที่ 7 เป็น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
 

ขอพักการประชุม 10 นาที ครับ 
 

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
ประธานสภาฯ           ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหาร  
นายประหยัด ทัศนัยนา ส่วนต าบลคุ้งน้ าวน ขอเชิญเลขานุการสภาฯช่ัวคราว ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว    เรียนนายนคร ศิวิลัย ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ)   
นายอุกฤษฏ์  กรับทอง รักษาราชการแทนนายอ าเภอเมืองราชบุรี  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลคุ้งน้ าวน ช่ัวคราว ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 

มาตรา 48 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประธานสภาและรอง
ประธานสภาคนหนึ่ งซึ่ งเ ลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้
นายอ าเภอแต่งต้ังประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติ
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ประธานสภาฯ           เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน เสนอช่ือผู้สมควรด ารง 
นายประหยัด ทัศนัยนา ต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2  กระผมนายสมจิตร์ เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน 
นายสมจิตร์ เสาร์เกิด หมู่ท่ี 2 ขอเสนอนางพิศมัย  หุตะจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       

คุ้งน้ าวน หมู่ท่ี 4 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน 
ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง  
นายประหยัด ทัศนัยนา  
ผู้รับรอง  1. นางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  

หมู่ท่ี 6 
2. นายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  

หมู่ท่ี 5 
ประธานสภาฯ    มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า นางพิศมัย หุตะจิตต์ 
นายประหยัด ทัศนัยนา ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ นางพิศมัย หุตะจิตต์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบล      
คุ้งน้้าวน หมู่ที่ 4 เป็น รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
ประธานสภาฯ           ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหาร  
นายประหยัด ทัศนัยนา ส่วนต าบลคุ้งน้ าวน ขอเชิญเลขานุการสภาฯช่ัวคราว ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  
นายอุกฤษฏ์  กรับทอง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ตามพระราชบญัญัติ... 
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ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 

มาตรา 57 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใด 

ตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ท้ังนี้ ให้ค านึงถึง
ความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

  ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ท้ังนี้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
วรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

   ข้อ 13  วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มา ใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ประธานสภาฯ           เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน เสนอช่ือผู้สมควรด ารง 
นายประหยัด ทัศนัยนา ต าแหน่งเลขานุการสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4  ดิฉัน นางพิศมัย หุตะจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน 
นางพิศมัย หุตะจิตต์ หมู่ท่ี 4 ขอเสนอนายอุกฤษฏ์  กรับทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน    

เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน 
ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง  
นายประหยัด ทัศนัยนา  
ผู้รับรอง  1. นายประพันธ์ รัตนบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  

หมู่ท่ี 1 
2. นางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  

หมู่ท่ี 6 
ประธานสภาฯ    มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า นายอุกฤษฏ์  กรับทอง 
นายประหยัด ทัศนัยนา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ นายอุกฤษฏ์  กรับทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล      

คุ้งน้้าวน เป็น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง ก้าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ของปีถัดไป 
ประธานสภาฯ           ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 การก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ของปี 
นายประหยัด ทัศนัยนา ถัดไป ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ    เรียน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน ท่านนายกองค์การ 
นายอุกฤษฏ์  กรับทอง บริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ตามพระราชบัญญัติ... 
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ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 

มาตรา 53 วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลาย
สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

  วรรคส่ี สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  

ข้อ 11  เมื่ อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สภาท้องถิ่น เ ลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาใน
ท่ีประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ 

(3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  

การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุม ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 

ประธานสภาฯ           เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง จึงขอให้ 
นายประหยัด ทัศนัยนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน ได้ปรึกษาว่าจะก าหนดสมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป เริ่มต้ังแต่วันท่ีเท่าใด และมีก าหนดกี่วัน  
สมาชิกสภาฯหมูท่ี่ 6   ดิฉันนางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  
นางเจียมจิต บัวงาม ขอเสนอก าหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน สมัยแรก 

ประจ าปี พ.ศ.2565  ต้ังแต่วันท่ี 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป มีก าหนด 15 วัน 
ค่ะ 

ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง  
นายประหยัด ทัศนัยนา  
ผู้รับรอง  1. นายประพันธ์ รัตนบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  

หมู่ท่ี 1 
2. นายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  

หมู่ท่ี 5 
ประธานสภาฯ    ตามท่ี นางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน 
นายประหยัด ทัศนัยนา หมู่ท่ี 6 ได้เสนอก าหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน สมัย

แรก ประจ าปี พ.ศ.2565 ต้ังแต่วันท่ี 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป มีก าหนด     
15 วัน และ มีผู้รับรอง ถูกต้องนั้น มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ผู้เสนอเพิ่มเติม ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบก าหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคุ้งน้ าวน สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 ต้ังแต่วันท่ี 5 มกราคม 2565 
เป็นต้นไป   มีก าหนด 15 วัน  

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ           ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
นายประหยัด ทัศนัยนา ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ    เรียน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน ท่านนายกองค์การ 
นายอุกฤษฏ์  กรับทอง บริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
 พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

      (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 

      (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

  ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่
กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น  

  ข้อ 107 ภายใต้บังคับ ข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

  การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่าง
อื่น และให้น าวิธีการเลือกตาม ข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ประธานสภาฯ           ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน ได้ช้ีแจงระเบียบท่ี 
นายประหยัด ทัศนัยนา เกี่ยวข้องแล้ว ต่อไปขอด าเนินการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานประชุมประจ า

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน จ านวนกี่คน ขอเชิญเสนอครับ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5   กระผมนายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
นายสมศักด์ิ เอี่ยมละมัย คุ้งน้ าวน หมู่ ท่ี 5 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เป็น

คณะกรรมการประเภทสามัญ จ านวน  3 คน ครับ 
ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง  
นายประหยัด ทัศนัยนา  
ผู้รับรอง  1. นางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  

หมู่ท่ี 6 
2. นายสมจิตร์ เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  

หมู่ท่ี 2 
ประธานสภาฯ    มีท่านใดจะเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เป็นอย่างอื่น 
นายประหยัด ทัศนัยนา อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม เป็นคณะกรรมการประเภทสามัญ จ านวน 3 คน   
 

ต่อไป... 
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    ต่อไป ขอให้ท่ีประชุมเสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

คนที่หนึ่ง  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6   ดิฉันนางเจียมจิต  บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  
นางเจียมจิต บัวงาม หมู่ท่ี 6 ขอเสนอนายประพันธ์ รัตนบุตร เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม คนที่หนึ่ง 
ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง  
นายประหยัด ทัศนัยนา  
ผู้รับรอง  1. นางพิศมัย หุตะจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  

หมู่ท่ี 4 
2. นายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  

หมู่ท่ี 5 
ประธานสภาฯ    มีท่านใดจะเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เป็นท่านอื่น 
นายประหยัด ทัศนัยนา อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบให้นายประพันธ์  รัตนบุตร เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ีหนึ่ง   
    ล าดับต่อไปขอให้ท่ีประชุมเสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม คนที่สอง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4   ดิฉันนางพิสมัย หุตะจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  
นางพิสมัย หุตะจิตต์ หมู่ท่ี 4 ขอเสนอนางเจียมจิต บัวงาม เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

คนที่สอง 
ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง  
นายประหยัด ทัศนัยนา  
ผู้รับรอง  1. นายสมจิตร์ เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  

หมูท่ี่ 2 
2. นายประพันธ์ รัตนบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  

หมู่ท่ี 1 
ประธานสภาฯ    มีท่านใดจะเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เป็นท่านอื่น 
นายประหยัด ทัศนัยนา อีกหรือไม่  ถ้ าไม่มีถือว่ า ท่ีประ ชุมเห็นชอบ ให้นาง เ จียมจิต  บัวงาม เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ีสอง   
    ล าดับต่อไปขอให้ท่ีประชุมเสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม คนที่สาม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1   กระผมนายประพันธ์ รัตนบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
นายประพันธ์ รัตนบุตร คุ้งน้ าวนหมู่ท่ี 1 ขอเสนอนายสมจิตร์ เสาร์เกิด เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม คนที่สาม 
ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง นายประหยัด ทัศนัยนา  
ผู้รับรอง  1. นายไพฑูรย์ เจริญผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  

หมู่ท่ี 3 
2. นางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  

หมู่ท่ี 6 
ประธาน... 
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