
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕64 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 

---------------------- 
 
รายนามผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   ต าแหน่ง ลายมือชื่อ  
๑  นายอ านวย  วอทอง  ประธานสภา อบต.   
๒  นายเติม  นนทรีย์  รองประธานสภา อบต.   
๓  นายขันติชัย   เทียนชัยเจริญ ส.อบต.บางตะบูน   
๔  นายสมนึก ศรีสวัสดิ์  ส.อบต.บางตะบูน   
๕  นายสมปาน  ชาวบางน  าวน ส.อบต.บางตะบูน   
๖  นายบุญเท บุญสร้าง  ส.อบต.บางตะบูน   
๗  นายเดชา  อวยชัย  ส.อบต.บางตะบูน   
๘  นายสามชัย  เขียวประชุม  ส.อบต.บางตะบูน   
๙  นายขจิตต์  ทองเงิน  เลขานุการสภา อบต.   
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   ต าแหน่ง ลายมือชื่อ  
๑.  นายจ าลอง  เจิมจันทร์  นายก อบต.บางตะบูน   
2.  นายพิษณุ  พรทวีทรัพย์  รองนายก อบต.บางตะบูน   
๓.  นายสมพงษ์  ชาวบางน  าวน รองนายก อบต.บางตะบูน   
4.  นายนฤเบศ เจิมจันทร์  เลขานุการนายก อบต.บางตะบูน   
 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายอ านวย วอทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ตะบูน  เป็นประธานการประชุม ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว  
ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกและผู้ร่วมประชุมตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4/2563 

เมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2563 ตามท่ีแจกส าเนารายงานการประชุมไปแล้ว หากเห็น
ควรแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุม -ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีผู้ใดแก้ไขเพ่ิมเติม ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้วด้วย 
ที่ประชุม -รับรองเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง เพ่ือทราบและพิจารณา 
ประธาน สภาฯ  3.1 การก าหนดสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี แจงข้อกฎหมาย 



 ๒ 

นายขจิตต์ ทองเงิน         -ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
เลขานุการสภาฯ            ระเบียบวาระท่ี 3 ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก พ.ศ.2564 
                                ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563  นั น 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั น วัน
เริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
 และข้อ ๑๑(๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนดว่า ปีนั นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั น
จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
 ดังนั น จึงขอน าปรึกษาในที่ประชุมในการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี วันเริ่มประชุมและระยะเวลาของแต่ละสมัย รวมทั งวันเริ่มประชุมและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปด้วย  

ประธานสภาฯ -ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี แจงข้อกฎหมาย ผมขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอว่ามี
ความคิดเห็นที่จะให้มีการประชุมสมัยสามัญประจ าปีกี่สมัย และเสนอวันประชุมสมัย
สามัญ สมัยแรกของปีถัดไป รวมถึงก าหนดระยะเวลาของสมัยประชุมด้วยว่ามีก่ีวัน 

นายเติม ส.อบต. เสนอให้มีการก าหนดสมัยประชุมสภาประจ าปี 2564 มีจ านวน 4 สมัย ดังนี  
  -สมัยสามัญท่ี ๒/๒๕64 ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม ๒๕64 

 -สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕64 ระหว่างวันที่ ๑0 – 24 สิงหาคม ๒๕64 
 -สมัยสามัญท่ี ๔/๒๕64 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม ๒๕64 
 และก าหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรก พ.ศ. ๒๕๖5 ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 

ประธานสภาฯ -ตามที่สมาชิกเสนอก าหนดสมัยประชุมสภาอบต. สมัยสามัญมานั นมีท่านใดเห็นชอบ
ด้วยให้ยกมือขึ น 

มติที่ประชุม   -เห็นชอบก าหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน สมัยสามัญ  
ประจ าปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานฯ  - มีท่านใดมีความคิดเห็นเรื่องอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี  
ประธานฯ -ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  11.30 น.    
    

                                           (ลงชื่อ)..........ขจิตต์...ทองเงิน...........ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นายขจิตต์  ทองเงิน) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 



 ๓ 

 
 คณะกรรมการฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน สมัยสามัญท่ี 1  
ประจ าปี 2564 เรียบร้อยแล้ว 
     
 

   (ลงชื่อ)........สมปาน...ชาวบางน  าวน................            
     (นายสมปาน ชาวบางน  าวน) 

          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ   
 
 
 
 
 

 (ลงชื่อ).......เดชา...อวยชัย..............       (ลงชื่อ)..........สามชัย...เขยีวประชุม.............      
             (นายเดชา อวยชัย)                     (นายสามชัย เขียวประชุม) 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั งนี  ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน สมัยสามัญที่ 1 ประจ าปี 2564 
 
 
 

   (ลงชื่อ)............อ านวย...วอทอง...........ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
            (นายอ านวย วอทอง) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 


