
(สำเนา) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 

ครั้งแรก  ประจำป% พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๔ มกราคม  ๒๕๖๕ 

ณ  ห0องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 
 

ผู0มาประชุม 
 

ลำดับ ช่ือ - ช่ือสกุล ตำแหน�ง ลายมือช่ือ 

๑. นายมานิตย
  ยะโสราษฎร
 สมาชิกสภาองค
การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๑ มานิตย
  ยะโสราษฎร
 
๒. นางสาวสุจิตรา  ถวิลเครือ สมาชิกสภาองค
การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๒ สุจิตรา  ถวิลเครือ 

๓.    นายณปอวร  โพธิ์ท�าม�วง สมาชิกสภาองค
การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๓ ณปอวร  โพธิ์ท�าม�วง 

๔ นางเสวย  โสนาเรือ สมาชิกสภาองค
การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๔ เสวย  โสนาเรือ 

๕ นายพิทักษ
  ผาขาวบวช สมาชิกสภาองค
การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๕ พิทักษ
  ผาขาวบวช 

๖ นายเอ่ียม  ประไมยะ สมาชิกสภาองค
การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๖ เอ่ียม  ประไมยะ 

๗ นางปราศัย  หินทอง สมาชิกสภาองค
การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๗ ปราศัย  หินทอง 

๘ นายบุญเส็ง  มุ�งหมาย สมาชิกสภาองค
การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๘ บุญเส็ง  มุ�งหมาย 
 

ผู0ไม�มาประชุม 

ไม�มี 
 

ผู0เข0าร�วมประชุม 

ลำดับ ช่ือ - ช่ือสกุล ตำแหน�ง ลายมือช่ือ 

๑. นายพงษ
ศิริ  ป9องปาน ปลัดองค
การบริหารส�วนตำบล พงษ
ศิริ  ป9องปาน 

๒. นางประภาสิริ  ผัดโกน นักทรัพยากรบุคคล ประภาสิริ  ผัดโกน 

๓. นางสาวปนัดดา  กาหวาย นักวิเคราะห
นโยบายและแผน ปนัดดา  กาหวาย 

๔. นางสาวธนิดา  กออำไพ นิติกร ธนิดา  กออำไพ 

๕. นายณัฐวุฒิ  หวังผล นักจัดการงานท่ัวไป ณัฐวุฒิ  หวังผล 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
เม่ือท่ีประชุมพร?อมแล?ว ปลัดองค
การบริหารส�วนตำบลในฐานะเลขานุการ

สภาองค
การบริหารส�วนตำบลชั่วคราว เชิญนายอำเภอบ?านดุงเปAดประชุมสภา   
ปลัดองค
การบริหารส�วนตำบลในฐานะเลขานุการสภาองค
การบริหารส�วน

ตำบลชั่วคราว เชิญนางเสวย  โสนาเรือ เปBนประธานสภาองค
การบริหารส�วนตำบล
ชั่วคราว แล?วท่ีประชุมพิจารณาเรื่องต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องการเลือกประธานสภาองค�การบริหารส�วนตำบล 
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  สำหรับการเลือกประธานสภาองค
การบริหารส�วนตำบล ขอให?ปลัดองค
การ 

บริหารส�วนตำบลชี้แจงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข?อง 

เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค
การบริหารส�วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 แก?ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ สภาองค
การบริหารส�วนตำบล

มีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค
การบริหาร
ส�วนตำบล ให?นายอำเภอแต�งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค
การบริหาร
ส�วนตำบลตามมติของสภาองค
การบริหารส�วนตำบล 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด?วยข?อบังคับการประชุมสภาท?องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก?ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข?อ ๘ วิธีเลือกประธานสภา
ท?องถ่ิน ให?สมาชิกสภาท?องถ่ินแต�ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท?องถ่ินคนหนึ่ง 
ท่ีตนเห็นว�าสมควรให?เปBนผู?ดำรงตำแหน�งประธานสภาท?องถ่ิน การเสนอนั้นต?องมี
สมาชิกสภาท?องถ่ินรับรองไม�น?อยกว�าสองคน โดยให0สมาชิกท0องถ่ินแต�ละคนมีสิทธิ
รับรองได0เพียงครั้งเดียว ชื่อท่ีเสนอไม�จำกัดจำนวน และให?สมาชิกสภาท?องถ่ิน
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล�านั้น โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู0ท่ีถูกเสนอช่ือ
คนละหนึ่งช่ือ เม่ือตรวจนับแล?วให?ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต�อท่ีประชุม
สภาท?องถ่ิน ผู?ได?รับคะแนนสูงสุดเปBนผู?ได?รับเลือก ถ?ามีผู?ได?คะแนนสูงสุดเท�ากัน
หลายคนให?เลือกใหม�เฉพาะผู?ท่ีได?คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช?วิธีเดิม ถ?าผลการเลือกใหม� 
ปรากฏว�ายังมีผู?ได?คะแนนสูงสุดเท�ากันอีก ให?ใช?วิธีจับสลากเฉพาะผู?ได?คะแนนสูงสุด
เท�ากัน 

    วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให?นำความในข?อ ๓๙  
มาใช?บังคับโดยอนุโลม 

    ให?ประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาท?องถ่ินไม�น?อยกว�าสองคนช�วย 
ตรวจนับคะแนน 
 
 
 
                                                                             /วิธีจับสลาก.......... 
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    วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให?ประธานท่ีประชุมดำเนินการให?ผู?ได?คะแนน 
สูงสุดเท�ากันตกลงกันเสียก�อน ว�าจะให?ผู?ใดเปBนผู?จับสลากก�อนหลัง หากตกลงกัน
ไม�ได?ให?ประธานท่ีประชุมจับสลากว�าผู?ใดจะเปBนผู?จับสลากก�อนหลัง แล?วให?จัดทำ
บัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย�างเดียวกันตามจำนวนเท�ากับจำนวนผู?ได?รับคะแนน
สูงสุดเท�ากัน โดยเขียนข?อความว�า “ได?รับเลือกเปBนประธานสภาท?องถ่ิน”  
เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข?อความว�า “ไม�ได?รับเลือกเปBนประธานสภาท?องถ่ิน” 

ข?อ ๓๙ การเสนอญัตติด?วยวาจานั้น ให?นำความในข?อ ๖๒ วรรคหนึ่ง มาใช?
บังคับโดยอนุโลม 

    การรับรองญัตติเช�นว�านี้ ให0กระทำโดยยกมือพ0นศีรษะ 
    ข?อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท?องถ่ิน รองประธานสภาท?องถ่ิน  

หรือเลขานุการสภาท?องถ่ิน ถ?ามีการเสนอชื่อผู?สมควรได?รับการแต�งต้ังเพียงตำแหน�ง
ละหนึ่งคน ให?ถือว�าผู?นั้นได?รับเลือก 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  ขอให?ท่ีประชุมช�วยกันพิจารณาเสนอชื่อผู?สมควรเปBนประธานสภาองค
การ 

บริหารส�วนตำบลดงเย็น 

 เชิญท�านสุจิตราฯ ค�ะ 
นางสาวสุจิตรา ถวิลเครือ ดิฉันขอเสนอท�านเสวย  โสนาเรือ ขอผู?รับรองด?วยค�ะ 
นางปราศัย  หินทอง  รับรอง  
นายณปอวร  โพธิ์ท�าม�วง  รับรอง 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  มีสมาชิกฯ ท�านใดเสนอเพ่ือนสมาชิกฯ ท�านอ่ืนอีกหรือไม� ถ?าไม�มีสมาชิกฯ 
ท�านใดเสนอผู?ใดอีก เป@นอันว�านางเสวย  โสนาเรือ เป@นประธานสภาองค�การ
บริหารส�วนตำบลดงเย็น 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  ขอพักการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการเลือกรองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตำบล 
ประธานสภาฯ   สำหรับการเลือกรองประธานสภาองค
การบริหารส�วนตำบล ขอให? 

ปลัดองค
การบริหารส�วนตำบลชี้แจงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข?อง 

เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค
การบริหารส�วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก?ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ สภาองค
การบริหารส�วนตำบล
มีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซ่ึงเลือกจากสมาชิกสภาองค
การบริหาร
ส�วนตำบล ให?นายอำเภอแต�งต้ังประธานสภาและรองประธานสภาองค
การบริหาร
ส�วนตำบลตามมติของสภาองค
การบริหารส�วนตำบล 

 
                                                                                                               / ระเบียบ.......... 
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    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด?วยข?อบังคับการประชุมสภาท?องถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก?ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข?อ ๑๒ วิธีเลือกรอง
ประธานสภาท?องถ่ิน ให?นำความในข?อ ๘ มาบังคับใช?โดยอนุโลม 

ประธานสภาฯ    ขอให?ท่ีประชุมช�วยกันพิจารณาเสนอชื่อผู?สมควรเปBนรองประธานสภา 

องค
การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 

 เชิญท�านพิทักษ
ฯ ค�ะ 

นายพิทักษ�  ผาขาวบวช  ผมขอเสนอท�านสุจิตรา  ถวิลเครือ ขอผู?รับรองด?วยครับ 

นายมานิตย�  ยะโสราษฎร� รับรอง  
นายบุญเส็ง  มุ�งหมาย  รับรอง 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกฯ ท�านใดเสนอเพ่ือนสมาชิกฯ ท�านอ่ืนอีกหรือไม� ถ?าไม�มีสมาชิกฯ 
ท�านใดเสนอผู?ใดอีก เป@นอันว�านางสาวสุจิตรา  ถวิลเครือ เป@นรองประธานสภา
องค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องการเลือกเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตำบล 
ประธานสภาฯ   สำหรับการเลือกเลขานุการสภาองค
การบริหารส�วนตำบล ขอให? 

ปลัดองค
การบริหารส�วนตำบลชี้แจงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข?อง 

เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค
การบริหารส�วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก?ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๗ ให?สภาองค
การบริหาร 
ส�วนตำบลเลือกปลัดองค
การบริหารส�วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค
การบริหาร 
ส�วนตำบลคนหนึ่งเปBนเลขานุการสภาองค
การบริหารส�วนตำบล โดยมีหน?าท่ี 
รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามท่ีประธานสภาองค
การ 
บริหารส�วนตำบลมอบหมาย ท้ังนี้ ให?คำนึงถึงความรู?ความสามารถอันจะเปBน 
ประโยชน
ต�อสภาองค
การบริหารส�วนตำบล 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด?วยข?อบังคับการประชุมสภาท?องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก?ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข?อ ๑๘ ให?สภาท?องถ่ิน 
เลือกพนักงานหรือข?าราชการส�วนท?องถ่ินขององค
กรปกครองส�วนท?องถ่ินนั้น 
หรือสมาชิกสภาท?องถ่ินนั้นคนหนึ่ง เปBนเลขานุการสภาท?องถ่ิน ท้ังนี้ ให?คำนึงถึง 
ความรู?ความสามารถอันจะเปBนประโยชน
ต�อสภาท?องถ่ิน 

    สำหรับองค�การบริหารส�วนตำบล พนักงานหรือข0าราชการส�วนท0องถ่ิน 
ตามวรรคหนึ่งให0หมายความถึงปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเท�านั้น 
 
 

                                                                                                                / ข?อ ๑๓.......... 
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ข?อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท?องถ่ิน ให?นำความในข?อ ๘ มาบังคับใช? 
โดยอนุโลม 

เม่ือสภาท?องถ่ินมีมติเลือกเลขานุการสภาท?องถ่ินแล?ว ให?เลขานุการสภา
ท?องถ่ินชั่วคราวพ?นจากตำแหน�ง 

ประธานสภาฯ    ขอให?ท่ีประชุมช�วยกันพิจารณาเสนอชื่อผู?สมควรเปBนเลขานุการ 

สภาองค
การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 

 เชิญท�านเอ่ียมฯ ค�ะ 

นายเอ่ียม  ประไมยะ  ผมขอเสนอท�านปลัดฯ พงษ
ศิริ  ป9องปาน ขอผู?รับรองด?วยครับ 

นางสาวสุจิตรา  ถวิลเครือ รับรอง  
นายพิทักษ�  ผาขาวบวช  รับรอง 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกฯ ท�านใดเสนอเพ่ือนสมาชิกฯ ท�านอ่ืนอีกหรือไม� ถ?าไม�มีสมาชิกฯ 
ท�านใดเสนอผู?ใดอีก เป@นอันว�านายพงษ�ศิริ  ปCองปาน เป@นเลขานุการสภาองค�การ
บริหารส�วนตำบลดงเย็น 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป%และการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก  
                     ของป%ถัดไป 
ประธานสภาฯ   สำหรับการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปPและการกำหนดสมัยประชุม 

สามัญสมัยแรกของปPถัดไป ขอให?ปลัดองค
การบริหารส�วนตำบลชี้แจงกฎหมาย 

และระเบียบท่ีเก่ียวข?อง 

เลขานุการสภาฯ   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค
การบริหารส�วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก?ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ ในปPหนึ่งให?มีสมัยประชุม 
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล?วแต�สภาองค
การบริหารส�วนตำบลจะกำหนด  
แต�ต?องไม�เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปPให?สภาองค
การบริหาร 
ส�วนตำบลกำหนด 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด?วยข?อบังคับการประชุมสภาท?องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก?ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข?อ ๒๑ การกำหนดจำนวน
สมัยประชุมสามัญประจำปP ระยะเวลาและวันเริ่มต?นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจำปPของแต�ละสมัยในปPนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปPของปPถัดไป  
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปPสมัยแรกของปPถัดไป ให?ประธานสภา
ท?องถ่ินนำปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจำปPสมัยแรกของแต�ละปP โดยให?นำความใน
ข?อ ๑๑ มาบังคับใช?โดยอนุโลม 
 
                                                                                / ข?อ ๑๑.......... 
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ข?อ ๑๑ (๓) สำหรับองค
การบริหารส�วนตำบล ให?สภาองค
การบริหารส�วน
ตำบลกำหนดว�าปPนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปPก่ีสมัย แต�ละสมัยในปPนั้นจะเริ่ม
เม่ือใด แต�ละสมัยในปPนั้นมีกำหนดก่ีวัน กับให?กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจำปPสมัยแรกของปPถัดไปและมีกำหนดก่ีวัน   

ประธานสภาฯ    ขอให?ท่ีประชุมช�วยกันพิจารณารณากำหนดสมัยประชุมฯ 

นายพิทักษ�  ผาขาวบวช  ขอเสนอให?กำหนดสมัยประชุมมีสมัยประชุมสามัญ ๔ สมัย ดังนี้ 
   สมัยสามัญท่ี ๑ กำหนดระหว�างวันท่ี ๖ - ๒๐ มกราคม มีกำหนด ๑๕ วัน 
   สมัยสามัญท่ี ๒ กำหนดระหว�างวันท่ี ๑๐ - ๒๔ มิถุนายน มีกำหนด ๑๕ วัน 
   สมัยสามัญท่ี ๓ กำหนดระหว�างวันท่ี ๑๐ - ๒๔ สิงหาคม มีกำหนด ๑๕ วัน 
   สมัยสามัญท่ี ๔ กำหนดระหว�างวันท่ี ๑๐ - ๒๔ ธันวาคม มีกำหนด ๑๕ วัน  

และกำหนดวันท่ี ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ
 ๒๕๖๖ เปBนสมัยประชุมสามัญ 
ประจำปPสมัยแรกของปPถัดไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   มีท�านใดเห็นเปBนอย�างอ่ืนหรือไม�คะ 
   ถ?าไม�มีท�านใดเสนอเปBนอย�างอ่ืนอีกเปBนอันว�าจำนวนสมัยประชุมสามัญ 

ประจำปP ระยะเวลาและวันเริ่มต?นประชุมสมัยสามัญประจำปPและระยะเวลา 
ของสมัยประชุมสามัญประจำปPสมัยแรกของปPถัดไป ตามระเบียบฯ ข?อ ๒๑ คือ 

สมัยสามัญท่ี ๑ กำหนดระหว�างวันท่ี ๖ - ๒๐ มกราคม มีกำหนด ๑๕ วัน 
   สมัยสามัญท่ี ๒ กำหนดระหว�างวันท่ี ๑๐ - ๒๔ มิถุนายน มีกำหนด ๑๕ วัน 
   สมัยสามัญท่ี ๓ กำหนดระหว�างวันท่ี ๑๐ - ๒๔ สิงหาคม มีกำหนด ๑๕ วัน 
   สมัยสามัญท่ี ๔ กำหนดระหว�างวันท่ี ๑๐ - ๒๔ ธันวาคม มีกำหนด ๑๕ วัน  

และกำหนดวันท่ี ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ
 ๒๕๖๖ เปBนสมัยประชุมสามัญ 
ประจำปPสมัยแรกของปPถัดไป 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องการเลือกคณะกรรมการสามัญ 
ประธานสภาฯ   สำหรับการเลือกคณะกรรมการสามัญในครั้งนี้จะเปBนการเลือก 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอให?ปลัดองค
การบริหารส�วนตำบล 

ชี้แจงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข?อง 

เลขานุการสภาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด?วยข?อบังคับการประชุมสภาท?องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก?ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข?อ ๑๐๓ คณะกรรมการ 
สภาท?องถ่ินมี ๒ ประเภท คือ 

                                                                                                   
 
                                                                                                  / (๑) คณะกรรมการ.......... 
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(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด?วย สมาชิกสภาท?องถ่ินมีจำนวนไม�น?อยกว�า 
สามคนแต�ไม�เกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ สมาชิกสภาท?องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม�ได?เปBนสมาชิกสภา 
ท?องถ่ินจำนวนไม�น?อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินเจ็ดคน 

   ข?อ ๑๐๕ ภายใต?บังคับข?อ ๑๐๓ และข?อ ๑๐๔ สภาท?องถ่ินมีอำนาจเลือกสมาชิก 
สภาท?องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม�ได?เปBนสมาชิกสภาท?องถ่ินเปBนคณะกรรมการสภาท?องถ่ินชุดต�าง ๆ 
ตามความจำเปBนแก�กิจการในหน?าท่ีของสภาท?องถ่ิน ดังนี้ 

   (๑) คณะกรรมการสามัญประจำองค
การบริหารส�วนจังหวัด 
   (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (๓) คณะกรรมการพิจารณาแปรญัตติร�างข?อบัญญัติ 
   (๔) คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามท่ีสภาท?องถ่ินเห็นสมควร 
   ข?อ  ๑๐๗ ภายใต?บังคับข?อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท?องถ่ินให?สมาชิกสภา 

ท?องถ่ินหรือผู?บริหารท?องถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาท?องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม�ได?เปBนสมาชิกสภา 

ท?องถ่ินแล?วแต�กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท?องถ่ินเปBนผู?เสนอต?องมีสมาชิกสภาท?องถ่ินรับรอง 

ไม�น?อยกว�าสองคน ส�วนกรณีท่ีผู?บริหารท?องถ่ินเปBนผู?เสนอไม�ต?องมีผู?รับรอง การเสนอชื่อให? 
เสนอได?โดยไม�จำกัดจำนวน เว?นแต�ท่ีประชุมมีมติเปBนอย�างอ่ืน และให?นำวิธีการเลือก 

ตามข?อ ๑๒ มาใช?บังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภาฯ    ขอให?ท่ีประชุมพิจารณาเสนอจำนวนกรรมการท่ีจะแต�งต้ัง 

เปBนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายเอ่ียม  ประไมยะ  ผมเสนอสามคนน�าจะเหมาะสมครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ท�านอ่ืนเสนอเปBนอย�างอ่ืนหรือไม�ครับ ถ?าไม�มีสมาชิกฯ ท�านใด
เสนอเปBนอย�างอ่ืน เปBนอันว�าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจำนวนสามคน 

    เชิญท่ีประชุมช�วยกันพิจารณาเสนอชื่อผู?สมควรเปBนคณะกรรมการ 

ตรวจรายงานการประชุมคนท่ีหนึ่ง 

นางสาวสุจิตรา ถวิลเครือ ดิฉันขอเสนอท�านเอ่ียม  ประไมยะ ขอผู?รับรองด?วยค�ะ 
นายบุญเส็ง  มุ�งหมาย  รับรอง 

นายพิทักษ�  ผาขาวบวช  รับรอง 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกฯ ท�านใดเสนอเพ่ือนสมาชิกฯ ท�านอ่ืนอีกหรือไม� ถ?าไม�มีสมาชิกฯ 
ท�านใดเสนอผู?ใดอีก เป@นอันว�านายเอ่ียม  ประไมยะ เป@นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคนท่ีหนึ่ง 

    เชิญท่ีประชุมช�วยกันพิจารณาเสนอชื่อผู?สมควรเปBนคณะกรรมการ 

ตรวจรายงานการประชุมคนท่ีสอง 
 

                                                                                                             / นายเอ่ียม.......... 
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นายเอ่ียม  ประไมยะ  ผมขอเสนอท�านพิทักษ
  ผาขาวบวชขอผู?รับรองด?วยครับ 

นายมานิตย�  ยะโสราษฎร� รับรอง 
นายณปอวร  โพธิ์ท�าม�วง  รับรอง 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกฯ ท�านใดเสนอเพ่ือนสมาชิกฯ ท�านอ่ืนอีกหรือไม� ถ?าไม�มีสมาชิกฯ 
ท�านใดเสนอผู?ใดอีก เป@นอันว�านายพิทักษ�  ผาขาวบวช เป@นคณะกรรมการ 

ตรวจรายงานการประชุมคนท่ีสอง 

    เชิญท่ีประชุมช�วยกันพิจารณาเสนอชื่อผู?สมควรเปBนคณะกรรมการ 

ตรวจรายงานการประชุมคนท่ีสาม 

นายพิทักษ�  ผาขาวบวช  ผมขอเสนอท�านมานิตย
  ยะโสราษฎร
 ขอผู?รับรองด?วยครับ 

นางปราศัย  หินทอง  รับรอง  
นายเอ่ียม  ประไมยะ  รับรอง 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกฯ ท�านใดเสนอเพ่ือนสมาชิกฯ ท�านอ่ืนอีกหรือไม� ถ?าไม�มีสมาชิกฯ 
ท�านใดเสนอผู?ใดอีก เป@นอันว�านายมานิตย�  ยะโสราษฎร�เป@นคณะกรรมการ 

ตรวจรายงานการประชุมคนท่ีสาม 

    เปBนอันว�าได?คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครบท้ังสามท�านแล?ว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ ถ?าไม�มีผู?ใดเสนอเปBนอย�างอ่ืนอีก ขอปAดประชุม 
ปFดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  

    พงษ
ศิริ  ป9องปาน  ผู?จดรายงานการประชุม 
           (นายพงษ
ศิริ    ป9องปาน) 

                            เลขานุการสภาองค
การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 
 

                                                        เอ่ียม  ประไมยะ  ผู?ตรวจรายงานการประชุม 
(นายเอ่ียม  ประไมยะ) 

ประธานกรรมการตราจรายงานการประชุม 
 

                 พิทักษ
  ผาขาวบวช  ผู?ตรวจรายงานการประชุม 
(นายพิทักษ
  ผาขาวบวช) 

กรรมการตราจรายงานการประชุม 
 

             มานิตย
  ยะโสราษฎร
  ผู?ตรวจรายงานการประชุม 
(นายมานิตย
  ยะโสราษฎร
) 

กรรมการตราจรายงานการประชุม 
 



-๙- 
 
 

                                                        เสวย  โสนาเรือ  ผู?รับรองรายงานการประชุม 
(นางเสวย  โสนาเรือ) 

ประธานสภาองค
การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


