รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
ครั้งแรก
วันพุธ ที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
*******************************
ผูเขาประชุม
ลําดับที่

ชื่อ -

นามสกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นาย
นาง
นาย
นาง
นาย
นาง
นาย
นาย
น.ส.
นาย

ปยะ
ปยะดา
เจือ
แกว
บุญเชิด
สมจิต
จักรพันธ
บุญเกิด
ถวิล
เสมือน

ปจนํา
ธณเตชทัต
ชอบใจ
รินณะรา
กึงรัมย
ทินนะรัมย
จะชานรัมย
เมืองสันเทียะ
จะริบรัมย
จะริบรัมย

นายอําเภอเมืองบุรีรัมย
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8

ปยะ
ปยะดา
เจือ
แกว
บุญเชิด
สมจิต
จักรพันธ
บุญเกิด
ถวิล
เสมือน

ปจนํา
ธณเตชทัต
ชอบใจ
รินณะรา
กึงรัมย
ทินนะรัมย
จะชานรัมย
เมืองสันเทียะ
จะริบรัมย
จะริบรัมย

11
12
13
14
15
16
17

นาย
นาย
นาย
น.ส.
นาย
นาย
นาย

เจริญสุข
ชุมพล
สมพาน
ณริศรา
ทรงยศ
สรวิช
ธงพล

ชาวสวน
ลายพยัคฆ
เลือกรัมย
ปญญา
ตาแสง
นิสสัยดี
จากรัมย

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 11
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 12
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 13
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 14
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 15

เจริญสุข
ชุมพล
สมพาน
ณริศรา
ทรงยศ
สรวิช
ธงพล

ชาวสวน
ลายพยัคฆ
เลือกรัมย
ปญญา
ตาแสง
นิสสัยดี
จากรัมย

1

ชื่อ นาย ธนวัฒน

นามสกุล
จากธนรัมย

ตําแหนง
นายก อบต.บัวทอง

ลายมือชื่อ
ธนวัฒน
จากธนรัมย

2

น.ส. ธมนวรรณ เฮงวาณิชย

ทองถิ่นอําเภอเมืองบุรีรัมย

ธมนวรรณ

เฮงวาณิชย

3

นาย สุวัฒน

จิตตวิวัฒนา

สุวัฒน

จิตตวิวัฒนา

4

น.ส. กนกอร

โสภณ

กนกอร

โสภณ

5

นาย สุรสิทธิ์

อุปฮาด

สุรสิทธิ์

อุปฮาด

6

น.ส. ปรียานุช

พัฒนชัย

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาสํานักปลัด
(เจาหนาที่สภา)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
(เจาหนาที่สภา)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
(เจาหนาที่สภา)

ปรียานุช

พัฒนชัย

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่

ลําดับที่

ชื่อ -

นามสกุล

7

นาง สําเภาทอง ตุลาดิลก

8

นาง ณัฎฐนันท

เสียงวังเวง

9

น.ส. อภิญญา

อิศรางกูร ณ อยุธยา

10
11

นาย ปยะ
นาย ประจวบ

เจียรัมย
ชอบใจ

ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
(เจาหนาที่สภา)
นักทรัพยากรบุคคล
(เจาหนาที่สภา)
ผช.นักวิชาการสาธารณสุข
(เจาหนาที่สภา)
-

ลายมือชื่อ
สําเภาทอง

ตุลาดิลก

ณัฎฐนันท

เสียงวังเวง

อภิญญา

อิศรางกูร ณ อยุธยา

ปยะ

เจียรัมย

ประจวบ

ชอบใจ

เปดประชุมเวลา 15.30 น.
นางปยะดา ธณเตชทัต
– เรียนนายอําเภอเมืองบุรีรัมย ,ทองถิ่นอําเภอเมืองบุรีรัมย ,นายกองคการบริหาร
เลขานุการสภาฯชั่วคราว
สวนตํ าบลบั วทอง และสมาชิกสภาองคการบริห ารสว นตําบลบัว ทองผู ทรงเกียรติ
ทุกทาน ขณะเวลา 15.30 น. ไดตรวจนับจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบัวทอง ที่ไดลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยูในที่ประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลอันทรงเกียรติแหงนี้ จํานวน 15 คน ครบองคประชุม ลําดับตอไปขอเรียน
เชิญ ทานนายอําเภอเมืองบุรีรัมย ไดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
( นายอําเภอเมืองบุรีรัมย จุด ธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียบรอยแลว )

นางปยะดา ธณเตชทัต
- ประกาศอําเภอเมืองบุ รีรั มย เรื่ อง กําหนดประชุ มสภาองคการบริห ารส ว นตํ าบล
เลขานุการสภาฯชั่วคราว
บัวทอง ครั้งแรก
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ ห็ น สมควรให มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภา
ทอ งถิ่ น และผู บ ริ ห ารท อ งถิ่น ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล และคณะกรรมการ
เลือกตั้งไดมีประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
และนายกองคการบริหารสวนตําบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และผูอํานวยการ
การเลื อกตั้ งประจํ าจั งหวั ด บุ รีรั มย ไดเ ห็ น ชอบให ผู อํานวยการการเลื อกตั้งประจํ า
องคการบริหารสวนตําบล ประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และการ
จัดการเลือกตั้งดังกลาวไดเสร็จสิ้นไปแลว นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบให ป ระกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง จํานวน 15 คน แลว
นายอําเภอเมืองบุรีรัมย จึงอาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 48 แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม และขอ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงกําหนดประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบัวทอง ครั้งแรก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุม
ธรรมาภิบาลองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
- ขอกราบเรียนเชิญทานนายอําเภอเมืองบุรีรัมย ไดกลาวเปดประชุมสภาองคบริหาร
สวนตําบลบัวทอง ครั้งแรก ขอกราบเรียนเชิญคะ
/เรียน...

-3นายปยะ ปจนํา
- เรี ย น ท า นนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบั ว ทอง และท า นสมาชิ ก สภาองค ก าร
นายอําเภอเมืองบุรีรัมย บริหารสวนตําบลบัวทอง และทานผูมีเกียรติที่เคารพทุกทาน
ตามที่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผานมา บัดนี้ คณะกรรมการการ
เลือกตั้งไดมีมติใหประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
จํานวน 15 คน และนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน แลว ในโอกาสนี้ขอ
แสดงความยิ น ดี กั บ ทุ ก ท า นที่ ผ า นการเลื อ กตั้ ง และได รั บ ความไว ว างใจจากพี่ น อ ง
ประชาชนใหมาเปนตัวแทนทําหนาที่ในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
บัวทอง ซึ่งนับวันเราตองยอมรับการวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีบทบาทสําคัญยิ่ง
ต อการดู แลแกไขป ญหาความเดื อดร อนและความเป น อยู ข องพี่น องประชาชน และ
สมาชิ ก สภาทอ งถิ่ น เป น ผู มีบ ทบาทต อการบริ ห ารทอ งถิ่ น มากยิ่ งขึ้ น ตามลํ าดั บ สภา
องคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ก็คือฝายนิติบัญญัติซึ่งตองทําหนาที่ในการพิจารณา
ขอบัญญัติซึ่งใชบังคับในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
ไมวาจะเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย หรือขอบัญญัติอื่นๆ ตองทําหนาที่ในการ
พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาซึ่งเปนกรอบและแนวทางในการทํางานพัฒนาพื้นที่ในทุกๆ
ดาน และทําหนาที่ในการควบคุม ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร ดังนั้น สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ทุกคน จึงมีบทบาทสําคัญและมีหนาที่ดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวย
ความสะดวกและใหบริการแกประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักสํานึกรับผิดชอบและหลักความ
คุมคาและยึดมั่นในคานิยมหลักของขาราชการการเมือง ประกอบดวย
1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3. มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบ
4. ยึ ด ถื อ ประโยชน ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว า ประโยชน ส ว นตนและไม มี
ผลประโยชนทับซอน
5. ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
6. ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ
7. ให ข อ มู ล ข า วสารแก ป ระชาชนอย า งครบถ ว นถู ก ต อ ง และไม บิ ด เบื อ น
ขอเท็จจริง
8. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเปนขาราชการการเมืองที่ดี
วันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ครั้งแรก ตามมาตรา 53
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล ครั้งแรก
ภายใน 15 วันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบัวทอง และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง เพื่อปฏิบัติหนาที่
ของสภาซึ่งเปนการบริหารในแบบของคณะผูบริหารกับสภาองคการบริหารสวนตําบล
/เปนลักษณะ...

-4นายปยะ ปจนํา
- เปนลักษณะของการบริหารที่ใชการถวงดุลกัน ผลของการถวงดุลนั้นจะนําไปสูการเกิด
นายอําเภอเมืองบุรีรัมย ประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชน ขอฝากความหวังของพี่นองประชาชนชาวตําบล
บัว ทองไว กับ คณะผู บ ริห ารและสมาชิกสภาองคการบริ ห ารส ว นตํ าบลบั ว ทอง ทุกทาน
ขอให ทุก ทานพึงตระหนั กและระลึ ก ถึงคุ ณคา และความสํ า คัญของการเป น ผู แทนของ
ประชาชน โดยทําหนาที่ของตนใหเต็มกําลังความรู ความสามารถ ดวยความสุจริตจริงใจ
โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมยิ่งกวาสวนอื่น
บัดนี้ ได เวลาอันสมควรแลว กระผมขอเป ดการประชุมสภาองคการบริห ารสว น
ตําบลบัวทองครั้งแรก ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ
- เชิญทุกทานรวมทําบุญตักบาตรเพื่อความเปนสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปใหม ในวันที่ 1
มกราคม 2565 เวลา 06.30 น. ณ สนามชางอารีนา
นางปยะดา ธณเตชทัต - ตามขอ 7 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด วยขอบังคับการประชุ มสภาทองถิ่น
เลขานุการสภาฯชั่วคราว 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเชิญ
สมาชิ ก สภาผู มี อ ายุ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง อยู ใ นที่ ป ระชุ ม เป น ประธานสภาท อ งถิ่ น ชั่ ว คราว
จากรายนามสมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบั ว ทอง จึ ง ขอเชิ ญ นายบุ ญ เกิ ด
เมืองสันเทียะ สมาชิกสภา หมูที่ 6 ทําหนาที่เปนประธานสภาชั่วคราว และดําเนินการ
เลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ขอเรียนเชิญคะ
นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ - เรียนนายอําเภอเมืองบุรีรัมย ทองถิ่นอําเภอเมืองบุรีรัมย นายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาชั่วคราว
บัวทอง หัวหนาสวนราชการทุกทาน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
ตลอดจนผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมขอขอบพระคุณทานนายอําเภอที่มาใหเกียรติ
เปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ครั้งแรก ประจําป พ.ศ.2565 ในวันนี้
กระผมในฐานะประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลชั่วคราว ขอเขาสูระเบียบวาระ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจงใหทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ

ประธานสภาชั่วคราว

– เรื่อง การเลือกและแตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
- เชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลชั่วคราว ชี้แจงขั้นตอน วิธีการ รวมถึงขอ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของในการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

นางปยะดา ธณเตชทัต - เรียนประธานสภาฯ ชั่วคราวและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองทุกทาน
เลขานุการสภาฯชั่วคราว วิธีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 48 ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลตําบลมีประธานสภา
และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล
/ขอ 2...

-5นางปยะดา ธณเตชทัต ขอ 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
เลขานุการสภาฯชั่วคราว 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 8 กลาวโดยสรุป ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภา
ทองถิ่น
ขอ 3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รอองประธานสภา
ทองถิ่น หรือเลขานุ การสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่ อผูส มควรได รับการแต งตั้งเพีย ง
ตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก
วิธีการเลือก
(1) ให ส มาชิ ก สภา 1 คน สามารถเสนอชื่ อ ผู ส มควรได รั บ การแต ง ตั้ ง ให เ ป น
ประธานสภาเพียง 1 ชื่อ
(2) ผูถูกเสนอชื่อจะตองมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอยางนอย 2 คน แตละคนมี
สิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว
(3) ชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น
(4) หากมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานสภาเพียง 1 คน ให
ถือวาผูนั้นไดรับเลือก
วิธีการลงคะแนน
ใหสมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผูถูกเสนอ จํานวน 1 ชื่อ และสมาชิก
สภาหยอนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 75 วรรคสาม
โดยประธานสภาชั่วคราวเปนผูเรียกสมาชิกสภาตามลําดับอักษร นําบัตรมาใสในหีบที่จัด
ไวตอหนาประธานที่ประชุม
วิธีการตรวจนับคะแนน
ใหประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไมนอยกวา 2 คน มาชวยนับคะแนน
โดยที่ผูไดรับเลือกเปนประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เมื่อ ตรวจนั บ คะแนนแล ว ให ป ระธานสภาฯชั่ ว คราว ประกาศคะแนนต อ ที่
ประชุมสภา ผูที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก
(2) หากมีผูที่ไดรับคะแนนเทากัน ใหลงคะแนนใหม เฉพาะผูที่ไดรับคะแนนสูงสุด
เทากัน โดยวิธีเดิมอีกครั้ง
(3) หากคะแนนยังเทากัน อีกใหใชวิธี จับสลาก เฉพาะผู ที่ได รับคะแนนสู งสุ ด
เทากัน โดยวิธีการจับสลากนี้ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุม สภาทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 8 วรรคสาม ดังนี้
(3.1) ประธานสภาชั่วคราวจัดใหตกลงกันวา ใครจะจับสลากกอน
(3.2) ถาตกลงกันไมได ใหประธานสภาชั่วคราวจับสลากวาใครจะจับสลากกอน
(3.3) บัตรสลาก ตองมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจํานวนเทาคนที่มีคะแนนสูงสุด
เทากัน และเขีย นว า “ได รั บ เลื อ กเป น ประธานสภาท องถิ่น ” 1 บั ต ร นอกนั้ น เป น
“ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น”

-6นางปยะดา ธณเตชทัต - อํานาจหนาที่ของประธานสภาฯ ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
เลขานุการสภาฯชั่วคราว ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 16 ไดกําหนดอํานาจ
หนาที่ของประธานสภา ดังนี้
(1) ดําเนินกิจการของสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด
(2) เปนประธานของที่ประชุมสภาทองถิ่น เวนแตในขณะที่เขากลาวอภิปรายสนับสนุน
หรือคัดคานญัตติในที่ประชุมสภาทองถิ่น
(3) บังคับบัญชาการงานในสภาทองถิ่น
(4) รักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถิ่น
(5) เปนผูแทนสภาทองถิ่นในกิจการภายนอก
(6) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดไว หรือตามที่กําหนดไวในระเบียบฯ
ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เพื่อพิจารณา
นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ - 4.1 เลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
ประธานสภาฯชั่วคราว
ตามที่เลขานุการสภาฯชั่วคราวไดชี้แจงระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการเลือกประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลบัวทองแลวนั้น มีทานใดจะซักถามหรือชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม
- (ไมมีผูใดซักถามหรือชี้แจงเพิ่มเติมอีก) เชิญที่ประชุมไดเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับแตงตั้ง
เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
นายชุมพล ลายพยัคฆ – เรี ยนประธานสภาฯ กระผมนายชุ มพล ลายพยั คฆ สมาชิ กสภา หมูที่ 10 ขอเสนอ
สมาชิกสภา หมูที่ 10
นายเจือ ชอบใจ สมาชิกสภา หมูที่ 1 เปน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
บัวทอง ผูรับรอง (1) นายสมพาน เลือกรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 11 และ (2) นายทรงยศ
ตาแสง สมาชิกสภา หมูที่ 13
นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ - มีทานใดจะเสนอรายชื่ออื่นอีกหรือไม
ประธานสภาฯชั่วคราว - (ไม มี ผู ใ ดเสนอรายชื่ อ อื่ น อี ก ) เมื่ อ ไม มี ผู ใ ดเสนอรายชื่ อ อื่ น อี ก ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547และที่แกไข
เพิ่มเติม ขอ 14 บัญญัติวา “ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น
หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละ
หนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก ดังนั้น นายเจือ ชอบใจ สมาชิกสภา หมูที่ 1 ไดรับ
เลือกใหดํารงตําแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
- พักการประชุม 15 นาที –
นายปยะ ปจนํา
- ลงนามในคําสั่งอําเภอเมืองบุรีรัมย ที่ 1248/2564 เรื่อง แตงตั้งประธานสภาองคการ
นายอําเภอเมืองบุรีรัมย
บริหารสวนตําบลบัวทอง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564
(เลขานุการสภาฯชั่วคราว เชิญประธานสภาขึ้นทําหนาที่แทนประธานสภาชั่วคราว)
ประธานสภา

- 4.2 การเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
ผมขอขอบคุณทุกทานที่ไดไววางใจใหผมไดทําหนาที่ประธานสภาองคการบริหาร
ส ว นตํ า บลบั ว ทอง ซึ่ง ผมตั้ ง ใจไว ว า จะยึ ด มั่น การทํ างานในหลั กธรรมาภิ บ าล ตลอด
ระยะเวลาที่ผมดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองเพื่อใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลบัวทองของเรา เปนสภาที่มีหลักในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพครับ
/ตามที.่ ..

ประธานสภา

-7- ตามที่เลขานุการสภาฯชั่วคราว ไดชี้แจงระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการเลือกรองประธาน
สภาองคการบริห ารสวนตําบลบัว ทอง ตามขอ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554 แลวนั้น มีทานใดจะซักถามหรือไม
- (ไมมีผูใดซักถาม) ใหที่ประชุมเสนอรายชื่อผูผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลบัวทอง

นางสาวณริศรา ปญญา - เรี ย นประธานสภา ดิ ฉัน นางสาวณริ ศรา ป ญญา สมาชิ กสภา หมูที่ 12 ขอเสนอชื่ อ
สมาชิกสภา หมูที่ 12
นางสมจิต ทินนะรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 4 เปน รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบัวทอง ผูรั บรอง (1) นายสรวิ ช นิส สัยดี สมาชิ กสภา หมูที่ 14 และ (2) นาง
แกว รินณะรา สมาชิกสภา หมูที่ 2
ประธานสภา

- มีทานใดจะเสนอรายชื่ออื่นอีกหรือไม
- (ไมมีผูใดเสนอรายชื่ออื่นอีก) นางสมจิต ทินนะรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 4 ไดรับเลือก
เปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
- 4.3 การเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
ตามที่เ ลขานุ การสภาฯชั่ ว คราว ได ชี้ แจงระเบี ย บ ขั้น ตอนและวิ ธี การเลื อกรอง
ประธานสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบั ว ทอง ตามข อ 14 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 แลวนั้น มีทานใดจะซักถามหรือไม
- (ไมมีผูใดซักถาม) ใหที่ประชุมเสนอรายชื่อผูผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบลบัวทอง

นายสรวิช นิสสัยดี
สมาชิกสภา หมูที่ 14

ประธานสภา

- เรี ย นประธานสภา กระผมนายสรวิ ช นิ ส สั ย ดี สมาชิ ก สภา หมู ที่ 14 ขอเสนอชื่ อ
นางปยะดา ธณเตชทัต ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง เปน เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ผูรับรอง (1) นายเจริญสุข ชาวสวน สมาชิกสภา หมูที่
9 และ (2) นายเสมือน จะริบรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 8
- มีทานใดจะเสนอรายชื่ออื่นอีกหรือไม
- (ไมมีผูใดเสนอรายชื่ออื่นอีก) นางปยะดา ธณเตชทัต ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
บัวทอง ไดรับเลือกเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
- 4.4 การกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง สมัยสามัญ
ประจําป พ.ศ. 2565 และการกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
บัวทอง สมัยแรก ของป พ.ศ. 2566
(1) จํานวนสมัยประชุม
(2) วันเริ่มประชุมในแตละสมัย
(3) จํานวนวันประชุมในแตละสมัย
- ใหเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ

นางปยะดา ธณเตชทัต - ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้
เลขานุการสภา
มาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติ สภาตํ าบลและองคการบริ หารส วนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ ขอ 21 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 และขอ 23 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิ ธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541

-8ประธานสภา

- ใหที่ประชุมไดเสนอสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง สมัยสามัญ ประจําป
พ.ศ. 2565 และการกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง สมัยแรก
ของป พ.ศ. 2566

นางแกว รินณะรา
สมาชิกสภา หมูที่ 2

- เรียนประธานสภา ดิฉันนางแกว รินณะรา สมาชิกสภา หมูที่ 2 ขอเสนอจํานวนสมัย
ประชุม สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.2565 จํานวน ๔ สมัยๆละ 15 วัน ดังนี้
สมัยที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑0 – 24 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5
สมัยที่ ๒ ตั้งแตวันที่ 5 – ๑9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5
สมัยที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5
สมัยที่ ๔ ตั้งแตวันที่ 7 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 และ
- ขอเสนอใหกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง สมัยแรก ของป พ.ศ.
2566 ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2566 โดยกําหนดระยะเวลาประชุม 15 วัน ตั้งแตวันที่
7 - 21 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2566

ที่ประชุม

- (ไมมีผูใดเสนออีก) มีมติเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕๖5
จํานวน ๔ สมัย ดังนี้
สมัยที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑0 – 24 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5
สมัยที่ ๒ ตั้งแตวันที่ 5 – ๑9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5
สมัยที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5
สมัยที่ ๔ ตั้งแตวันที่ 7 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 และ
- มีมติเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง สมัยแรก ของป
พ.ศ.2566 ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2566 โดยกําหนดระยะเวลาประชุม 15 วัน ตั้งแต
วันที่ 7 - 21 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2566

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
- ไมม-ี

ประธานสภา

- เมื่อไมมีทานใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอปดการประชุม

ปดการประชุม เวลา ๑7.3๐ น.

(ลงชื่อ)

ปรียานุช พัฒนชัย

ผูบันทึกการประชุม

(นางสาวปรียานุช พัฒนชัย)
เจาหนาที่งานสภา

(ลงชื่อ

ปยะดา ธณเตชทัต
ผูจ ัดทํารายงานการประชุม
(นางปยะดา ธณเตชทัต)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง

