
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 

ครั้งที่ 1 / 2564 
เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2564 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 
ผู้มาประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำมมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยบุญเทียน  ไพรสงค์ ประธำนสภำ บุญเทียน ไพรสงค์  
2 นำยอดิเรก  แรมประชำ รองประธำนสภำ อดิเรก  แรมประชา  
3 นำยหัดชัย  พรมจันทร์ สมำชิก อบต. ม.1 หัดชัย พรมจันทร์  
4 นำยส ำรำญ  สุระดะนัย สมำชิก อบต. ม.1 ส าราญ  สุระดะนัย  
5 นำยสุขุม  บัวบำน สมำชิก อบต. ม.3 สุขุม บัวบาน  
6 นำยบุญรอด  สระแก้ว สมำชิก อบต. ม.3 บุญรอด  สระแก้ว   
7 นำงจุ๋ม  บัวหงษำ สมำชิก อบต. ม.4 จุ๋ม  บัวหงษา  
8 นำยบุญหลง  บัวสิม สมำชิก อบต. ม.5 บุญหลง  บัวสิม  
9 นำยมนตรี  วีระวัฒนำ สมำชิก อบต. ม.6 มนตรี  วีระวัฒนา  
10 นำยปัญญำ  นิลผำย สมำชิก อบต. ม.6 ปัญญา   นิลผาย  
11 นำยไพศำล  รำชคำมินทร์ สมำชิก อบต. ม.7 ไพศาล  ราชคามินทร์  
12 นำยชำญณรงค์  พรมวงค์ สมำชิก อบต. ม.7 ชาญณรงค์  พรมวงค์  
13 นำยทองใบ  สมสล้ำง สมำชิก อบต. ม.8 ทองใบ สมสล้าง  
14 นำยสมพงษ์  ทองผำสุข สมำชิก อบต. ม.8 สมพงษ ์ ทองผาสุข  
15 นำยส ำรวย  รักมิตร สมำชิก อบต. ม.9 ส ารวย  รักมิตร  
16 นำยฉลอง  บัวแก้ว สมำชิก อบต. ม.9 ฉลอง บัวแก้ว  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 จ.อ.พิสิทธิ์  นัทธี ปลัด.อบต.สร้ำงแป้น พิสิทธิ์ นัทธี  
2 น.ส.สุลีพร เพียเพ็ง รองปลัด.อบต. สุลีพร  เพียเพ็ง  
3 นำยสันติ  ยังอยู่ หัวหน้ำส ำนักปลัด สันติ  ยังอยู่  
4 นำยนเรศ  แพะขุนทด ผอ.กองช่ำง นเรศ แพะขุนทด  
5 น.ส.กชพร แช่มค้ำ ผอ.กองคลัง กชพร  แช่มค้า  
6 น.ส.มยุรี  เจริญรบ ผอ.กองกำรศึกษำ มยุรี  เจริญรบ  
7 นำยธนเสฎฐ์  เมธำณัฐยศ ผอ.กองสวัสดิกำร ธนเสฎฐ์ เมธณัฐยศ  
8 น.ส.กำนดำ  ศรีอ่อนแสง นักวิเครำะห์นโยบำยฯ กานดา   ศรีอ่อนแสง  
9 นำยสุพจน์  เกษทองมำ นักพัฒนำชุมชน สุพจน์  เกษทองมา  
10 น.ส.ทัศนวรรณ ศรีเชียงหวำง นักวิชำกำรศึกษำ ทัศนวรรณ  ศรีเชียงหวาง  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เลขานุการสภาฯ  - บัดนี้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น ไดม้ำครบองค์ประชุมแล้ว     ขอเชิญ 
  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น ได้กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 
  ครั้งที่ 1 / 2564 ประจ ำปี 2564  
ประธานสภาฯ    -  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นำยบุญเทียน ไพรสงค์ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  สร้ำงแป้น เป็นประธำนในกำรประชุม ได้กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 
  ที่ 1 / 2564 ประจ ำปี 2564 ตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.  เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
  กำรเตรียมกำรกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 
ประธำนสภำฯ -  คณะกรรมกำรเลือกตั้ง ได้ประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 
  ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศบำลในวันที่  28  มีนำคม  2564  ในส่วนกำร
  เลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร ส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล คำดว่ำจะก ำหนดให้มี
  กำรเลือกตั้งภำยใน  90 วัน หลังจำกกำรเลือกตั้งสมำชิกสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศบำลแล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  (กำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ  สมัยที่  4   
  ครั้งที่ 1 / 2563  เมื่อวันที่  25  ธันวำคม 2563)   
มติที่ประชุม      -  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.  ญัตติเสนอเพ่ือพิจำรณำ 
    กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น ประจ ำปี 2564 
ประธำนสภำฯ - ได้แจ้งให้ปลัด อบต.สร้ำงแป้น ได้ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำร
  ส่วนต ำบลสร้ำงแป้น ประจ ำปี 2564 
ปลัด อบต. -  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม
  จนถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 20,21 ในกำรก ำหนดสมัยกำรประชุมสำมัญประจ ำปี ระยะเวลำและวัน
  เริ่มต้นสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยสำมัญประจ ำปีของปีถัดไปและ
  ระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธำนสภำน ำปรึกษำในที่ประชุม
  สำมัญประจ ำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น ำควำมในข้อ 11 มำใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งประธำนสภำฯ ได้
  ปรึกษำที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้นแล้ว ให้ก ำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำร
  ส่วนต ำบลสร้ำงแป้น โดยก ำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจ ำปี 2564 ก ำหนดไว้ 4 สมัย ดังนี้ 
  ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 วันที่ 14-28 กุมภำพันธ์ 2564 
  ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 2 วันที่ 16-30 พฤษภำคม  2564 
  ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 วันที่ 13-27 สิงหำคม 2564 
  ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 4 วันที่ 15-29 ธันวำคม 2564 
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  และได้ก ำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2565 ในระหว่ำงวันที่ 14-28 กุมภำพันธ์ 
  2565 
ประธำนสภำฯ. -  ตำมท่ีปลัด อบต.สร้ำงแป้น ได้แจ้งกำรปรึกษำในกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
  สร้ำงแป้น ไปแล้วนั้น  จึงขอมติที่ประชุมให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำสมัยสำมัญ
  ประจ ำปี 2564 และก ำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 2565  ถ้ำเห็นชอบ 
  ขอโปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 15 เสียง 
  -  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  -  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
  - ไม่มี 
ประธำนสภำฯ -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอแนะหรือสอบถำมเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีเรื่องสอบถำมใดๆอีก
  แล้ว ขอขอบคุณสมำชิกทุกท่ำน ขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลำ 12.00 น. 

 
 

  (ลงชื่อ) จ.อ.  พิสิทธิ์  นัทธี   ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
                    (พิสิทธิ์  นัทธี) 
               เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 
          คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 
                (ลงชื่อ) ชาญณรงค์  พรมวงศ์ ประธำนกรรมกำร 
              (นำยชำญณรงค์  พรมวงศ์) 
 
                  (ลงชื่อ)  ปัญญา  นิลผาย กรรมกำร 
                   (นำยปัญญำ  นิลผำย) 
    
                   (ลงชื่อ) บุญรอด  สระแก้ว กรรมกำร 
                 (นำยบุญรอด  สระแก้ว) 


