
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอ่างทอง 

ครั้งแรก 
 วันพฤหัสบดทีี่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชั้น ๓) 

                                                 ********************* 

ผู้มาประชุม 
 1. ว่าที่ร้อยตรี จักรกฤษณ์  ทรงไตร  สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอเมืองอ่างทอง 
 2. นายศุภวัตร  ปิ่นวิเศษ   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอเมืองอ่างทอง 
 3. นางประพิม  นิรันดร   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอเมืองอ่างทอง 

4. นายบัญชา  ภัสสรศิริ   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอเมืองอ่างทอง 
 5. นายพงศธร  สุเมฆะกุล   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอเมืองอ่างทอง 
 6. นายพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอวิเศษชัยชาญ 

7. นายวิเชียร  อ่อนนิ่ม   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
8. นายสังคม  ลาภเวช   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอวิเศษชัยชาญ 

 9. นายสุเมธ  กวางทอง   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
 10.นายชัยรัตน์  เปาอินทร์   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
 11. นายมณเฑียร   วิริยางกูร   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
 12. นางรัตนี   ปกป้อง   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอโพธิ์ทอง 
 13. นางสุพร  รุ่งสว่าง   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอโพธิ์ทอง 
 14. นายอนุวัตร  มากประมูล   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอโพธิ์ทอง 

15. นายอ านาจ   เสมาทอง   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอโพธิ์ทอง 
 16. นายกฤติพงศ์  แซ่โค้ว   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอแสวงหา 
 17. นายสุทัศน์  ประดิษฐ์ทรัพย์  สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอแสวงหา 

18. นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอแสวงหา 
19. นางสมพิศ นวมจิตร์   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอไชโย 
20. นายเพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะฮ์  สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอไชโย 

 21. นางสาวชุติกาญจน์  หงส์อุปถัมภ์ชัย  สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอป่าโมก 
22. นางจินตนา ผ่องพุฒิ   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอป่าโมก 

 23. นายสุพจน์   นาคประดิษฐ  สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอสามโก้ 
 24. นายสิทธิชัย  เดโช   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอสามโก้ 
 
ผู้ขาดประชุม 
 -ไม่มี- 
 
ผู้ลาประชุม 
 -ไม่มี- 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
 2. นางสาวแสงมณี  มีน้อย  ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง 
 3. ส.ต.อ.โกมน  ภู่สมบุญ  ผอ.กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ 
 4. นายสุรเชษ  นิ่มกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 5. นายชรินทร์  เปาอินทร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 6. นางรุ่งรัตน์  มีสมศักดิ์  รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.อ่างทอง 

7. นางพนตา  ทองค าใส  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
8. นายสมศักดิ์  เมืองทอง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
9. นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล  ผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ. 
10. นายสุชิน  อร่ามพงษ์  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
11. นางสาวเบญจรัตน์  วิบูลย์พันธุ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
12. นายวินัย  จันทร์ทอง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
13. นางยุพาภรณ์  สมรูป  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
14. นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล  ผอ.กองกิจการสภา อบจ. รกท.ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
15. นางพรทิพย์  กาศเจริญ  ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
16. นางอินทิรา  สวนมะม่วง  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที ่
17. นางสาวสุธาทิพย์  ปิ่นวิเศษ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
18. นางสาวรัชดา  ตันตราจิน  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
19. นางล าดวน  เหมือนทิพย์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
20. นางนภัสนันทน์  จันทร์ฉาย นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
21. นายนนทวัชร์   นิ่มกุล  นิติกรช านาญการ 
22. นางสาวเนตรนพิศ  ยอดแก้ว ผช.นักจัดการงานทั่วไป 
23. นางสาวจิราพร  แสงทอง  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
24. นายคณกรณ์  คงใหญ ่  ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ 
25. นายเกรียงไกร  เซ็นลี  ผช.ช่างไฟฟ้า 
26. นายสันติธรรม  จันทร  ผช.จนท.นโยบายและแผน 
27. นายไพรัช  อินทร์เอี่ยม  พนักงานขับรถยนต์  
28. นางสาววชิราพร  อ่อนนิ่ม ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
29. นางสาวจิรันดา  อินทวี  ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
30. นางสาววันดี  เลิศเจริญศิลป์ ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
31. นางสาวนฤมล  ชูเอ่ียม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
32. นางสาวนัยนา  หวังดี  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
33. นางสาวปริยาภรณ์  สีสุข  ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
34. นายสิวฤทธิ์  นิ่มกุล  นิติกรช านาญการพิเศษ 
35. นายศุภชัย  ผลจันทร์  สื่อมวลชน 
36. นายภูกิจ  พูลสวัสดิ์  สื่อมวลชน 
37. นายสาทร  คชวงษ์  สื่อมวลชน 
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เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

เลขานุการสภาฯชั่วคราว :   เรียน  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ท่านขจรเกียรติ  รักพานิชมณี) 
(นางรุ่งรัตน์  มีสมศักดิ์)                  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอ่างทอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน...... วันนี้เป็นการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งแรก  

                                                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗ ก าหนดให้ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว  ซึ่งขณะนี้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมประชุมครบองค์
ประชุมแล้ว 

     ล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านขจรเกียรติ  รักพานิชมนี  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ค่ะ 

 
  ล าดับต่อไปขออนุญาตอ่านประกาศจังหวัดอ่างทอง 

                         ประกาศจังหวัดอ่างทอง 
 เรื่อง   ก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งแรก 

                                                                                 .................................. 

   ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น    

      บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครบจ านวนแล้ว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2564 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามความในมาตรา 22 วรรคสอง 
ประกอบมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 ประกอบ ข้อ 6 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ผู้ว่าราชการจังหวัด
อ่างทอง จึงก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งแรก ใน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชั้น 3) อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
              ลงชื่อ  นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี 

                                                                              ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
    ล าดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าว

เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองต่อไปค่ะ 
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นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี:     เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง         จังหวัดอ่างทอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
          ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเปิดการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ในวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก  หลังจากท่ีมีการ
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรอง
ผลการเลือกตั้งครบตามจ านวนแล้ว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  ผมขอแสดง
ความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่ได้เข้ามาท าหน้าที่เป็น
ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่ได้เข้ามาท า
หน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ  ซึ่งท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ให้เข้ามาท าหน้าที่ในสภาแห่งนี้ เพ่ือจะได้น าปัญหา
ความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอของพ่ีน้องประชาชนมาก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาจังหวัดอ่างทอง เพ่ือสร้างความเจริญและประโยชน์สุข รวมทั้งแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ต่อไป  

    ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้ร่วมกันเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น 
และพิจารณาไตร่ตรองในเรื่องต่างๆ ด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
ครรลองของการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป 

    บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง ครั้งแรก และขออ านวยพรให้ทุกท่านประสพความส าเร็จในการ
ปฏิบัติหน้าที่อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองสืบไป 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว :   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(นางรุ่งรัตน์  มีสมศักดิ์)  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554  
         ข้อ 7 ก าหนดว่า ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภา

ท้องถิ่นชั่วคราวโดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุม
สภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธาน
ที่ประชุม น าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนด และด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 

    ดังนั้น ขอเรียนว่า ในที่ประชุมขณะนี้  นายอ านาจ  เสมาทอง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 4 อ าเภอโพธิ์ทอง อายุ 63 ปี เป็นผู้มี
อายุมากที่สุด  จึงขอเรียนเชิญ นายอ านาจ  เสมาทอง ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภา
ชั่วคราว เพ่ือด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง ตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไปค่ะ 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว :    กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
(นายอ านาจ  เสมาทอง)  จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้ 
  ทรงเกียรติทุกท่าน 

   กระผมนายอ านาจ  เสมาทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง เขต 4 อ าเภอโพธิ์ทอง รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้
ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราวในวันนี้  และขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน
ที่ได้รับเลือกตั้งจากพ่ีน้องประชาชนให้มาท าหน้าที่ ในสภาแห่งนี้  ผมขอ
ด าเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระต่อไปครับ 
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ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง   ที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว    ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.  ๒๕๔๐ แก้ไข
(นายอ านาจ  เสมาทอง) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕45  

               มาตรา ๑๒ บัญญัติว่าก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      ดังนั้น  จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองทุกท่าน  
              ยืนขึ้น และกล่าวค าปฏิญาณตามข้าพเจ้าดังนี้   
                   “ข้าพเจ้า… (กล่าวชื่อและนามสกุลของตนเอง)....จะรักษาไว้  และ

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน”  ขอบคุณครับ  เชิญทุกท่านนั่งครับ    

   เรื่องต่อไปขอแจ้งให้เพ่ือนสมาชิกฯ ทุกท่านได้ทราบว่าวันนี้ 
 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถือเป็นวันเข้ารับต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งท่าน

จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อส านักงาน ป.ป.ช. ภายใน 
6๐ วัน นับแต่วันเข้ารับต าแหน่ง ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ 19 เมษายน 
2564 จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบเพ่ือด าเนินการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินให้ทันภายในก าหนด รายละเอียดตามแบบฯ ที่เจ้าหน้าที่ได้
แจกให้เพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่านแล้วนะครับ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 

 
ระเบียบวาระที่ ๒     เร่ือง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว : ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชัว่คราว ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการเลือกประธานสภา อบจ.ครับ
(นายอ านาจ  เสมาทอง) 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว :   เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และท่านสมาชิก  
(นางรุ่งรัตน์  มีสมศักดิ์) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ขออนุญาตเรียนชี้แจงดังนี้   

 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2546 

       มาตรา 17 ก าหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง 
และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคน 

        มาตรา 23 การประชุมตามมาตรา 22 วรรคสอง ให้ที่ประชุมเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

                                                ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
     ข้อ ๘  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกฯ แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ งที่ตนเห็นว่าสมควรให้  เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่
เสนอไม่จ ากัดจ านวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อเมื่อตรวจนับแล้ว 
 



ประธานสภาฯ ชั่วคราว 
(นายอ านาจ  เสมาทอง) 
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ให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้ คะแนน
สูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน   
      ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน    

       วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท า
บัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  
เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”   
  ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  

ประธานสภาชั่วคราว :   ในล าดับต่อไป เป็นการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
(นายอ านาจ  เสมาทอง)  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เสนอชื่อสมาชิกที่

ท่านเห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมาชิก 1 ท่าน 
เสนอได้เพียงหนึ่งชื่อ และมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคนและรับรองได้เพียง
ครั้งเดียว  เรียนเชิญครับ  

นายมณเฑียร  วิริยางกูร :   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และท่านสมาชิกสภา  
สมาชิกสภา อบจ.     องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

                                            กระผม..นายมณเฑียร  วิริยางกูร.. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง เขต..6......อ าเภอ...วิเศษชัยชาญ....ขอเสนอ..นายสังคม  ลาภเวช......
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  เขตอ าเภอ...วิเศษชัยชาญ......... 
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

 :  ขอผู้รับรองด้วยครับ....... (ผู้รับรองครบ)  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ   
 ชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ... . .. . .. . .ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ซึ่งตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ ๑๔  
ถือว่า.....นายสังคม  ลาภเวช....สมาชิกสภาฯ เขตอ าเภอ....วิเศษชัยชาญ..ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  ขอแสดงความยินดี
กับท่านด้วยนะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสังคม  ลาภเวช สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง เขตอ าเภอวิเศษชัยชาญ เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
(นางรุ่งรัตน์  มีสมศักดิ์)  ๒๕๔๗   

 ข้อ ๑๐ ก าหนดว่า ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดมีมติเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสร็จแล้ว 
จึงขอขอบคุณ นายอ านาจ  เสมาทอง ที่ท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชั่วคราว  และขอเรียนเชิญ....นายสังคม  ลาภเวช ...............
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ขึ้นท าหน้าที่ต่อไปค่ะ  
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ประธานสภา อบจ. :   เรียน  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นายสังคม ลาภเวช)  อ่างทอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
       วันนี้ ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ถือได้ว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต

ของผมก็ว่าได้ ที่ได้รับความไว้วางใจจากสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ให้ด าร ง
ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ผมขอใช้สถานที่แห่งนี้ 
ประกาศและขอยืนยันต่อท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่า ผมจะปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ด้วยความตั้งใจ โดยยึดหลัก
ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และจะท าหน้าที่เต็มความสามารถ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
จะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่
เป็นตัวแทนของประชาชนต่อไป  ผมขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไปนะครับ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

 
ระเบียบวาระที่ ๓     เร่ือง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอ่างทอง  

   3.1 การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที ่๑ 
ประธานสภา อบจ.  :   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการเลือกรองประธาน 
(นายสังคม  ลาภเวช)  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  :   เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  และสมาชิกสภา 
(นางรุ่งรัตน์  มีสมศักดิ์)   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน ขออนุญาตเรียนชี้แจง ดังนี้             

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

  ข้อ 11  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สภาท้องถิ่นเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น   
  ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาฯ ท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้
บังคับโดยอนุ โลม  กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภา ท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือก
รองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นใน
ล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบจ านวนเท่าที่พึงมี แต่หากได้มีการเลือกใหม่
เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้ว ปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้
ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด 

ประธานสภา อบจ. :   ในล าดับต่อไป เป็นการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นายสังคม  ลาภเวช)  อ่างทอง คนที่ 1 ซึ่งจะด าเนินการเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขณะนี้ที่

ประชุมครบองค์ประชุม ขอเชิญท่านสมาชิกสภา เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 1 พร้อมทั้งขอผู้รับรอง
ไม่น้อยกว่าสองคน ขอเรียนเชิญครับ  

นายศุภวัตร  ปิ่นวิเศษ  :   กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบจ.                    กระผม....นายศุภวัตร  ปิ่นวิเศษ...... สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อ่างทอง เขต...2...อ าเภอ...เมืองอ่างทอง.. ขอเสนอ..นายสุทัศน์  ประดิษฐ์ทรัพย์.. 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  อ าเภอ...แสวงหา... เป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 1  ครับ 
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ประธานสภา อบจ. :   ขอผู้รับรองด้วยครับ........... (ผู้รับรองครบ) มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อบุคคล 
(นายสังคม  ลาภเวช)  อ่ืนอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ ๑๔  ถือว่า..นายสุทัศน์  
ประดิษฐ์ทรัพย์....สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขตอ าเภอ....
แสวงหา....ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 1  
ขอแสดงความยินดีกับทา่นด้วยนะครับ    

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสุทัศน์  ประดิษฐ์ทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขตอ าเภอแสวงหา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

 
       3.2 การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 2 

ประธานสภา อบจ.  :   ต่อไปจะเป็นการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 2  
(นายสังคม  ลาภเวช)  ซึ่งจะด าเนินการเช่นเดียวกับการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
  จังหวัดอ่างทอง คนที่ 1 
       ขณะนี้ที่ประชุมครบองค์ประชุม  ขอเชิญสมาชิกสภา  เสนอผู้ที่

เห็นสมควรเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 2 
พร้อมทั้งขอผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  เรียนเชิญครับ 

นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล :   กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบจ.                   กระผม...นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล......... สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
 จังหวัดอ่างทอง เขต...3...อ าเภอ.....แสวงหา....... ขอเสนอ..นายสุพจน์   นาคประดิษฐ.... 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  อ าเภอ...สามโก้.............. เป็น
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 2  

ประธานสภา อบจ. :   ขอผู้รับรองด้วยครับ........... ผู้รับรองครบนะครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ 
(นายสังคม  ลาภเวช)  ชื่ อบุ คคล อ่ืน อีกหรื อ ไม่ ครั บ   ถ้ า ไม่ มี ท่ าน ใด เสนอ ซึ่ ง ตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ ๑๔  
ถือว่า...นายสุพจน์   นาคประดิษฐ....สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง เขตอ าเภอ.....สามโก้... ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 2  ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับ    

       และขอเชิญรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ทั้ง ๒ ท่าน 
ขึน้ท าหน้าที่ต่อไปครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสุพจน์  นาคประดิษฐ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขตอ าเภอสามโก้ เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 2 

ประธานสภา อบจ.      ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
(นายสังคม  ลาภเวช) 
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ระเบียบวาระที่ ๔     เร่ือง   การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอ่างทอง   
ประธานสภา อบจ. :   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการเลือกเลขานุการ 
(นายสังคม  ลาภเวช)  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองครับ     
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว :   เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านรองประธานสภา 
(นางรุ่งรัตน์  มีสมศักดิ์)     องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
    ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน ขออนุญาตเรียนชี้แจง ดังนี้             
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ข้อ ๑๓  วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง  

   ข้อ ๑๘  ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
สภาท้องถิ่น  ทัง้นี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

ประธานสภา อบจ. :   ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวครับ 
(นายสังคม  ลาภเวช)                    ต่อไปจะเป็นการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง   

ซึ่งจะด าเนินการเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง  ขณะนี้ ครบองค์ประชุมแล้ว   
        ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ที่ เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งขอผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  
เรียนเชิญครับ   

นางประพิม  นิรันดร :   กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบจ.  ดิฉัน...นางประพิม  นิรันดร.. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 อ่างทอง เขต...3......อ าเภอ..เมืองอ่างทอง.. ขอเสนอ...นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล... 

ต าแหน่ง.ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด... เป็นเลขานุการสภา 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ค่ะ 
ประธานสภา อบจ. :   ขอผู้รับรองด้วยครับ.......... ผู้รับรองครบนะครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ 
(นายสังคม  ลาภเวช) ชื่ อบุคคล อ่ืน อีกหรือไม่ครับ   ถ้ า ไม่มีท่ าน ใด เสนอ  ซึ่ งตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ ๑๔  
ถือว่า..นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล...ต าแหน่ง.ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด..ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง  ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับ    

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล ต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

ประธานสภา อบจ. และขอขอบคุณท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง รักษาราชการแทน 
(นายสังคม  ลาภเวช) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ในการ

ประชุมฯ  และขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ขึ้นท า
หน้าที่ต่อไปครับ    

 ผมขอพักการประชุม 10 นาที  
  --พัก 10 นาที— 



-10- 
 
ระเบียบวาระที่ ๕        เร่ือง ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย  
 และวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป   
ประธานสภา อบจ.  :   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายและข้อมูลที่เก่ียวข้องครับ 
(นายสังคม  ลาภเวช) 
เลขานุการสภา อบจ.                :   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่าน 
(นางสาวชนม์สิตา นิ่มกุล) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

 ขออนุญาตเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข้อระเบียบและกฎหมาย ดังนี้     
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2546  
        มาตรา ๒๒  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย  

     วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าหนด 
      สมัยประชุมสามัญให้มีก าหนดสี่สิบห้าวันแต่ถ้ามีกรณีจ า เป็นให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้
ตามความจ าเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ก าหนดว่า 
  ข้อ ๑๑  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น  เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

 ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย  และวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมยัแรกของปีถัดไป   

 การก าหนดสมัยประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด      

ประธานสภา อบจ. :   ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ  ตามรายละเอียดที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง  
(นายสังคม  ลาภเวช)  เกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ปีหนึ่งมีสองสมัย สมัยละ ๔๕ วัน   
  แต่ถ้ามีกรณีจ าเป็นให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัย 
  ประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจ าเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน ฉะนั้น ผมขอ 
 ปรึกษาที่ประชุมว่าจะก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี 

พ.ศ.2564 เป็นวันที่อะไร เดือนอะไร พร้อมผู้รับรอง 2 คนด้วยครับ  ขอเชิญ
ท่าน...กฤติพงศ์  แซ่โค้ว......ครับ 

นายกฤติพงศ์  แซ่โค้ว :   เรียน   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภา อบจ.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ทุกท่าน              
   กระผม...นายกฤติพงศ์  แซ่โค้ว.....สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอ่างทอง  เขตอ าเภอ....แสวงหา......ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  
สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564  ครับ 
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ประธานสภา อบจ.  ขอผู้รับรองด้วยครับ..... (ผู้รับรองครบ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
(นายสังคม  ลาภเวช)  ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก ผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรก าหนดให้

เป็นวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม  2564   โปรดยกมือด้วยครับ (...21.....เสียง)   
  มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย มีไหมครับ (ไม่เห็นด้วย....-.......เสียง) 
   เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 18 

มีนาคม 2564 เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.2564 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เป็น
วันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัย
ที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.2564 

 
ประธานสภา อบจ.  การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 
(นายสังคม  ลาภเวช)  อะไร เดือนอะไร พร้อมผู้รับรอง 2 คนด้วยครับ  ขอเชิญท่าน...บัญชา  ภัสสรศิริ..ครับ 
นายบัญชา ภัสสรศิริ :   เรียน   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภา อบจ.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ทุกท่าน              
   กระผม...นายบัญชา  ภัสสรศิริ.....สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอ่างทอง  เขตอ าเภอ....เมืองอ่างทอง......ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 
2564 ครับ 

ประธานสภา อบจ.  ขอผู้รับรองด้วยครับ..... (ผู้รับรองครบ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
(นายสังคม  ลาภเวช)  ถ้าไม่มที่านใดเสนออีก ผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรก าหนดให้

เป็นวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564  โปรดยกมือด้วยครับ (...21...เสียง)  
มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย มีไหมครับ (ไม่เห็นด้วย...-..........เสียง) 

   เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดให้ วันพฤหัสบดีที่ 15 
กรกฎาคม 2564  เป็นวันเริม่สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ.2564 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 
เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ 
สมัยทีส่อง ประจ าปี พ.ศ.2564 

  
ประธานสภา อบจ. :    ต่อไปเป็น การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ของปีถัดไป   
(นายสังคม  ลาภเวช) เป็นวันที่อะไร เดือนอะไร พร้อมผู้รับรอง 2 คนด้วยครับ  ขอเชิญท่าน...   

พุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์... ครับ 
นายพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์          :    เรียน   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภา อบจ.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ทุกท่าน   

    กระผม..นายพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์......สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง  เขตอ าเภอ..วิเศษชัยชาญ.......ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญ  สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.2565  เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
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ประธานสภา อบจ.                   :   ขอผู้รับรองด้วยครับ......(ผู้รับรองครบ)  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอวันอื่นอีก 
(นายสังคม  ลาภเวช)     หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ...ผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควร

ก าหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕  เป็นวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.2565 โปรดยกมือด้วยครับ (...21.....เสียง)  

  มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยหรือไม่ครับ (...-........เสยีง) 
   เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดให้ วันพฤหัสบดีที่ 17 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.2565  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ 
สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.2565 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 
ระเบียบวาระที่ ๖      เร่ืองอื่นๆ   
ประธานสภา อบจ. มีสมาชิกท่านใด มีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนออีกหรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญนะครับ...มีไหมครับ   
(นายสังคม  ลาภเวช) ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ  ผมขอแจ้งว่า เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอ่างทอง มีหนังสือถงึประธานสภาฯ ขอแถลงนโยบายในการปฏิบัติงานต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 มาตรา 35/4 
ความว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง”   

  ดังนั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  จึงขอนัด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชั้น 3) เพ่ือให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แถลงนโยบาย ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทองได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

  ส าหรับวันนี้  ผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งแรก ในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

 

 ปิดประชุม เวลา  11.05 น. 
 

                             (ลงชือ่)                                 ผู้จด/ผู้ถอดรายงานการประชุม 
                                                    (นางสาวเนตรนพิศ  ยอดแก้ว) 

 (ลงชื่อ)                                 ผู้พิมพ์ 
                                                    (นางนภัสนันทน์  จันทร์ฉาย)  

  (ลงชื่อ)                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
                                                      (นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล)          



 
 
 

 


