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-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  
 สมัยสำมัญท่ี ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑  

 วันอังคำรที่  ๑๑  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ   ๙.๐๐   น. 
   ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 

********************** 
ผู้เข้ำประชุม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง จ ำนวน    ๑๕   คน    รำยนำม ดังนี้ 
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นำยก่วง             คงศิลำ 
นำยพนม           เทำกระโทก 
นำยพิษณ ุ         อุ่นด ี
นำงส ำรำญ        เหงี่ยมโพธิ์ 
นำยสมชำย        มนปำน 
นำยชัยทวัจน์        เขตเขว้ำ 
นำงสุขใจ            อุไรกลำง 
นำยอำคม           จ่ำงโพธิ์ 
นำงละมุน           มนปำน 
นำยฉัตรชัย         ฤำเดช 
นำยบุญเสริม      แมงกลำง 
นำยสุพจน์          ด้วงช้ำง 
นำงสีนวน           มั่นคง 
นำยแช่ม            ชินกระโทก 
นำยรอง             จันทศร 
นำยสุริยำ          เพียรเพชร 

ประธำนสภำ อบต.ท่ำช้ำง 
รองประธำนสภำ อบต.ท่ำช้ำง 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๔ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๕ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๕ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๖ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๖ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๘ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๘ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๕ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๖ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๖ 

ก่วง               คงศิลำ 
พนม              เทำกระโทก     
พิษณุ            อุ่นดี      
ส ำรำญ           เหงี่ยมโพธิ์ 
สมชำย           มนปำน 
ชัยทวัจน์          เขตเขว้ำ 
สุขใจ             อุไรกลำง 
อำคม            จ่ำงโพธิ์ 
ละมุน           มนปำน 
ฉัตรชัย          ฤำเดช 
สุพจน์           ด้วงช้ำง 
บุญเสริม        แมงกลำง 
สีนวน           มั่นคง 
แช่ม             ชินกระโทก 
รอง              จันทศร 
สุริยำ            เพียรเพชร 

  ผู้เข้ำร่วมประชุม    
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นำยบุญส่ง       เชียงหนู 
นำยพิชิต          วิรัชมำศโกมล 
นำยวันทำ         เชื้ออินทร์ 
นำยชัชวำลย์     เชยโพธิ์ 
นำงสำวบุณณดำ   สมศรี 
 

นำยก อบต.ท่ำช้ำง 
รองนำยก อบต.ท่ำช้ำง 
รองนำยก อบต.ท่ำช้ำง 
เลขำนุกำรนำยก อบต.ท่ำช้ำง 
ปลัด อบต. ท่ำช้ำง 
 

บุญส่ง           เชียงหนู 
พิชิต             วิรัชมำศโกมล 
วันทำ            เชื้ออินทร์ 
ชัชวำลย์         เชยโพธิ์ 
บุณณดำ         สมศรี 
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เปิดประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐  น.   
  เมื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมำครบองค์ประชุมแล้ว   จ ำนวน ๑๖  คน  
เข้ำนั่งประจ ำที่ นำยก่วง  คงศิลำ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมอบให้รองประธำนสภำฯจุด
ธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน และประธำนสภำฯด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ
กำรประชุม 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒  ครั้งที่  ๑  ใน
ครำวประชุมเม่ือวันที่  ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ  
สมัยที่ ๔/๒๕๖๒  ครั้งที่  ๑  ในครำวประชุมเม่ือวันที่  ๒๗  ธันวำคม ๒๕๖๒ 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑ เรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และวันเริ่ม 
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ น าปรึกษาในที่ประชุมสภาฯ ว่าจะมีการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 
256๓ กี่สมัยและเริ่มเมื่อใด และวันเริ่มสมัยประชุมในปี 25๖๔ ให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นางสาวบุณณดา สมศรี 
ปลัด อบต./เลขานุกร  ชี้แจงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 25๒2 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่
ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนด  

 ฯลฯ 
  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยาย

ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ  
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 
 ฯ 

/ให้ประธานสภาฯ..... 
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 ให้ประธานสภาฯ น าปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญดังนี้ 
 ฯลฯ 
 (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปี

นั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย
ในปีนั้นก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

  การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด ที่ได้ชี้แจงข้างต้น 

 ข้อ 20 นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 แล้ว การประชุมสภามี 
2 ประเภท คือ 

  (1) การประชุมสามัญ 
  (2) การประชุมวิสามัญ 
 ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่

เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ซึ่งสภาฯ มีภารกิจที่ต้องประชุมตามอ านาจหน้าที่ เช่น ในวันเริ่มประชุมของปี ต้องมี

การก าหนดสมัยประชุมสามัญของปีนั้นๆ และเนื่องจากมีการแก้ไขระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาจ านวนสองรอบคือรองเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม และ
ให้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ในส่วนการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีในเดือนสิงหาคมยังคงเดิม การรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเดือนธันวาคม
อาจต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เป็นต้น 

  จึงท าให้ต้องมีประเด็นพิจารณาเรื่องการก าหนดสมัยประชุมให้สภาฯ ได้
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ตามห้วงระยะเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงฉบับที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม 
นายสุพจน์  ด้วงช้าง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 256๓ จ านวน 4 

สมัย รวมการประชุมสมัยนี้เป็นสมัยประชุมสามัญที่ ๑  ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 
กุมภาพันธ์ 256๓ มีผู้รับรองสองคนคือ 

  นายชัยทวัจน์ พงษ์อภิภูมณี ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
  นายสมชาย  มนปาน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
นายสมชาย  มนปาน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เสนอ สมัยสามัญท่ี 2/256๓ เริ่มในวันที่ 16 ถึง 30 พฤษภาคม 

 256๓ มีก าหนด 15 วัน มีผูร้ับรองสองคนคือ 
/นายบุญเสริม..... 
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  นายบุญเสริม  แมงกลาง ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
  นายแช่ม  ชินกระโทก ส.อบต. หมู่ที่ ๑5 
นายพิษณุ อุ่นดี ส.อบต.หมู่ที่ ๒  เสนอสมัยประชุมสามัญ 3/256๓ เริ่มในวันที่ 1๓ ถึง 2๗ สิงหาคม  
 256๓ มีก าหนด 15 วัน มีผูร้ับรองสองคนคือ 
  นายชัยทวัจน์  พงษ์อภูมณี ส.อบต. หมู่ที่ 5 
  นางสุขใจ  อุไรกลาง  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 
นางละมุน  มนปาน ส.อบต.หมู่ที่ ๖  เสนอ สมัยสามัญที่ 4/256๓ เริ่มในวันที่ 16 ถึง 30 ธันวาคม 256๓  

มีก าหนด 15 วัน มีผู้รับรองสองคนคือ 
  นางสีนวน มั่นคง   ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒  
  นายฉัตรชัย  ฤาเดช  ส.อบต.  หมู่ที่ ๘ 
นายแช่ม  ชินกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕  เสนอ วันเริ่มประชุมสามัญของปี พ.ศ. 256๔ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 256๔ มีก าหนด 15 วัน 
 มีผู้รับรอง 2 คน คือ 
  นายสุพจน์  ด้วงช้าง  ส.อบต. หมู่ที่ 12 
  นายอาคม  จ่างโพธิ์  ส.อบต. หมู่ที ่6 
ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ เสนอ เป็นอย่างอ่ืนอีก 
 แต่ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีกจึงขอมติที่ประชุมว่าจะมีการก าหนดสมัย

ประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 256๒ กี่สมัยและเริ่มเมื่อใด และวันเริ่มสมัยประชุม ปี 
256๓ เมื่อใด 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 1๖ เสียง ให้ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ
ประจ ำปี พ.ศ. 256๓ จ ำนวน  4 สมัย โดยก ำหนด และวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสำมัญปีถัดไป ดังนี้ 

 สมัยสำมัญที่ 1/256๓ เริ่มในวันที่  1 ถึง 15 กุมภำพันธ์ 256๓  
มีก ำหนด 15 วัน 

 สมัยสำมัญที่ 2/256๓ เริ่มในวันที่ 16 ถึง 30 พฤษภำคม 256๓ 
มีก ำหนด 15 วัน 

 สมัยสำมัญที่ 3/256๒ เริ่มในวันที่ 1๓ ถึง 2๗ สิงหำคม 256๓   
มีก ำหนด 15 วัน 

 สมัยสำมัญที่ 4/256๓  เริ่มในวันที่ 16 ถึง 30 ธันวำคม 256๓   
มีก ำหนด 15 วัน 

 ก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญของปี พ.ศ. 256๔ 
ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ ถึงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 256๔  มีก ำหนด  15 วัน 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๖.... 



-๕- 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑ เรื่องมาตรการป้องกันการเผา เพื่อลดภาวะมลพิษทางอากาศ 
นายบุญส่ง  เซียงหนู 
นายก อบต.ท่าช้าง แจ้งมาตรการการป้องกันการเผาตอซัง การเผาเศษวัสดุ ใบไม้ หรืออ่ืน เพ่ือไม่

ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศซึ่งจังหวัดนครราชสีมาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขอ
ความร่วมมือรณรงค์การห้ามเผา ดังนั้นจึงฝากประชาสัมพันธ์การห้ามเผาทุกกรณี
ดังกล่าว โดยที่ อบต. อาจจะด าเนินการออกข้อก าหนดท้องิิ่นในโอกาสต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆ ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

แต่ไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ  ประธานสภาฯจึงกล่าวขอบคุณและปิดการ
ประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๑๐ น. 
 
 
             บุณณดำ   สมศรี ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                                                 (นำงสำวบุณณดำ   สมศรี)                                                                

          เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  
 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
            พิษณุ       อุ่นดี 
      (นำยพิษณุ            อุ่นดี) 
    สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                        สมชำย  มนปำน 
      (นำยสมชำย      มนปำน) 
    สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๔/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              ฉัตรชัย    ฤำเดช 
      (นำยฉัตรชัย        ฤำเดช) 
    สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๘/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
    
             รับรองรำยงำนกำรประชุม 
  ก่วง  คงศิลำ                     

        (นำยก่วง  คงศิลำ)     
   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง   
 



-๕- 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑ เรื่องมาตรการป้องกันการเผา เพื่อลดภาวะมลพิษทางอากาศ 
นายบุญส่ง  เซียงหนู 
นายก อบต.ท่าช้าง แจ้งมาตรการการป้องกันการเผาตอซัง การเผาเศษวัสดุ ใบไม้ หรืออ่ืน เพ่ือไม่

ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศซึ่งจังหวัดนครราชสีมาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขอ
ความร่วมมือรณรงค์การห้ามเผา ดังนั้นจึงฝากประชาสัมพันธ์การห้ามเผาทุกกรณี
ดังกล่าว โดยที่ อบต. อาจจะด าเนินการออกข้อก าหนดท้องิิ่นในโอกาสต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆ ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

แต่ไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ  ประธานสภาฯจึงกล่าวขอบคุณและปิดการ
ประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๑๐ น. 
 
                ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                                                 (นำงสำวบุณณดำ   สมศรี)                                                                

          เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  
 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
            
      (นำยพิษณุ            อุ่นดี) 
    สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                         
 
      (นำยสมชำย      มนปำน) 
    สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๔/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
               
            
      (นำยฉัตรชัย        ฤำเดช) 
    สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๘/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
    
             รับรองรำยงำนกำรประชุม 
   
    

        (นำยก่วง  คงศิลำ)     
   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง   



 
 


