
 
รายงานการประชุมสภาสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

สมัยแรก   ครั้งที่  1/25๖4 
วันอังคารที่   9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  25๖4 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

1 นายพงษ์ สินสวัสดิ ์ ประธานสภา อบต. 
2 นายประสิทธิ์ อยากดี รองประธานสภา อบต. 
3 นายมรกฎ   ประทัพวงศ์ เลขานุการสภา  อบต. 
4 นายจำลอง แฟนพิมาย สมาชิกสภา อบต. 
5 นายสุธี แฟนพิมาย สมาชิกสภา อบต. 
6 นายลิ เนียมกลาง สมาชิกสภา อบต. 
๗ นายสวัสดิ์ น้อยการนา สมาชิกสภา อบต. 
๘ นายเทียน ผ่องพูน สมาชิกสภา อบต. 
๙ นายสุรัช ประสมทรัพย์ สมาชิกสภา อบต. 

1๐ นายสุวิตร เถียนนอก สมาชิกสภา อบต. 
1๑ นางมุ่ง นาคา สมาชิกสภา อบต. 
1๒ นายเฉลิม ประดิษฐ์จา สมาชิกสภา อบต. 
13 นายไมล์ ประสมสัตย์ สมาชิกสภา อบต. 

14 นายสุพจน์ ยันตะพันธ์ สมาชิกสภา อบต. 
15 นายเฉลียว ชูแสง สมาชิกสภา อบต. 
16 นายบุญวิจิตร คิดเห็น สมาชิกสภา อบต. 
17 นายแก้ว พูนนอก สมาชิกสภา อบต. 
๑8 นางวรัทยา ทิศรักษ์ สมาชิกสภา อบต. 

    
 
ผู้ไม่มาประชุม  ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายอาทิตย ์  สนิทบุญ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
2.  นายเภา   อุ้ยนอก   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
3.  นายประเสริฐ แก้วระหัน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
๔.  นายบุญส่ง  ธุระสุข   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
5.  นางธัญชนก  สันชัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
เริ่มประชุมเวลา   1๐.00  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายพงษฯ์  เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  วันนี้เป็นการเปิดประชุมสภาสามัญสมัยแรก  ครั้งที่ 
ประธานสภา  ฯ 1/25๖4  ประจำปี พ.ศ.  25๖4   และประธานสภา ฯ มีเรื่องแจ้งให้ทราบอีกเรื่องหนึ่ง

คือ ชมรมปั่นจักรยานพิมายจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564  
เส้นทางตำบลโบสถ์ - ท่าหลวง โดยเริ่มต้นที่หอนาฬิกาเทศบาลตำบลพิมาย ผ่านบ้านส่วย 
- รังกาใหญ่ – หนองจิก – บ้านประสุข – จารย์ตำรา - บ้านท่าหลวง โดยทีมจักรยาน
ตำบลชีวาน 4 ท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้บริจาคให้ชมรมปั่นจักรยานจำนวน 1,000  
บาท โดยวัตถุประสงค์ของชมรมต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงทั้งสองตำบลได้รับบริจาค
ทั้งหมดจำนวน สี่หมื่นกว่าบาทและบริจาคให้ผู้ป่วยรายละ 21,800 บาท ตำบลละ 1 คน 
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที ่4/2563 วันอังคาร์ที่ 

8  เดือนธันวาคม  ๒๕63 
นายพงษ ์ ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ต่อไปนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ 
ประธานสภา  ฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4/2563  วนัอังคารที ่ 8  เดือนธันวาคม  ๒๕6๓  ขอเชิญสมาชิกสภา

ทุกท่านได้พิจารณา  ท่านใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดในรายงานการ
ประชุมสภา ขอเชิญเสนอได้ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 
4/2563 วันอังคารที ่ 8  เดือนธันวาคม  ๒๕6๓  โดยเสียงเอกฉันท์ไม่มีการแก้ไข 
หรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาแต่อย่างไร 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
นายพงษ ์ฯ  ไม่มีการเสนอญัตติ 
ประธานสภา ฯ      
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายพงษ ์ฯ  ไม่มีการเสนอญัตติ 
ประธานสภาฯ 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่ 

1. เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี  พ.ศ.  25๖๔ 
นายพงษ ์ฯ  เรียนสมาชิกทุกท่านต่อไปเป็นเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี  
ประธานสภา ฯ  พ.ศ. 25๖๔  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียด        
นายมรกฎ ฯ                เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี  
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. 25๖๔  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับที่ 6 )  พ.ศ. 2552  มาตรา  53 ในปีหนึ่งในสมัย 
ประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด 
แต่ไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
กำหนด  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ  ให้มีกำหนดไม่เกิน  15  วัน  และตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว้าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 ข้อ 11 ( 3 )   
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกีส่มัย   
แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกีว่ันกับให้กำหนด 
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป  และมีกำหนดกี่วัน   
ข้อ  4  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้น 
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ 
ประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 
ถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของ 
แต่ละปี  โดยให้นำความในข้อ  11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  นี่คือรายละเอียดและ 
วิธีการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี  ขอขอบคุณ                                                                 

นายพงษ์ ฯ  ขอเชิญที่ประชุมได้ปรึกษาและเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาขอเชิญ นายเฉลียว ชูแสง 
ประธานสภาฯ  สอบต. ม. 7  เสนอได้  
นายเฉลียว ฯ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  ผมนายเฉลียว ชูแสง  สอบต. ม.7 
สอบต. ม.7  ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ  ปี  25๖๔  มีจำนวน  4  สมัยและสมัย 
   สามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป  ดังนี้ 
   สมัยแรก  ได้กำหนดไว้แล้วคือ  วันที่  9 กุมภาพันธ์  25๖4  ถึงวันที่  ๒3 กุมภาพันธ์ 

25๖4   ซึ่งกำลังประชุมอยู่ในขณะนี้ 
                    สมัยที่ ๒  วนัที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ถงึวันที่ ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๔    รวม   ๑๕  วัน 
  สมัยที่ ๓  วันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๒๓   สิงหาคม  ๒๕๖๔  รวม  ๑๕  วัน 

สมัยที่ ๔  วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ รวม ๑๕ วัน 
และสมัยแรกของปีถัดไป  เริ่มวันที่  วันที่ ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒๓  

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  รวม  ๑๕ วัน  ขอบคุณครับ 
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นายพงษ์ ฯ  ขอผู้รับรอง  ๒ ท่าน มีผู้รับรอง ๒ ท่านคือ  ๑. นายแก้ว พูนนอก  สอบต. หมู่ ๙ 
ประธานสภา ฯ  และ  ๒. นายสุรัช  ประสมทรัพย์  สอบต. หมู่ ๔ 
   เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ขอเชิญเสนอได้ 
   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เป็นอันว่าที่ประชุมถือกำหนดสมัยประชุมสภา 

สมัยสามัญ  ประจำปี  25๖๔   ตามท่ี  นายเฉลียว ชูแสง  สอบต.ม.๗  เสนอ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบ 17 เสียงเป็นเอกฉันท์ ไม่มีการคัดค้านหรืองดออกเสียงตามที่ 

นายเฉลียว ชูแสง  สอบต.ม.๗  เสนอ  ดังนี้  สมัยประชุมสภาสามัญประจำปี  25๖๔    
มีจำนวน  4  สมัย   

                     สมัยแรก  ได้กำหนดไว้แล้วคือ  วันที่  ๙ กุมภาพันธ์  25๖๔  ถึงวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ 
25๖๔   ซึ่งกำลังประชุมอยู่ในขณะนี้ 

                    สมัยที่ ๒  วนัที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ถงึวันที่ ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๔    รวม   ๑๕  วัน 
  สมัยที่ ๓  วันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๒๓   สิงหาคม  ๒๕๖๔  รวม  ๑๕  วัน 

สมัยที่ ๔  วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ รวม ๑๕ วัน 
และสมัยแรกของปีถัดไป  เริ่มวันที่  วันที่ ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒๓  

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  รวม  ๑๕ วัน   
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายพงษ์ ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านใดมีเรื่องนำปรึกษาที่ประชุมสภาหรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา ฯ ให้สภาได้รับทราบหรือพิจารณา  ขอเชิญเสนอได้ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ   

ขอเชิญนายอาทิตย์ สนิทบุญ   นายก อบต.ชีวาน มีเรื่องอ่ืนๆ ชี้แจงให้สมาชิกสภาได้รับ
ทราบดังนี้ 

นายอาทิตย์ ฯ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายอาทิตย์ สนิทบุญ นายกอบต.ชีวาน 
นายก อบต.ชีวาน มีเรื่องอ่ืน ๆ ชี้แจงให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบดังนี้ 

1. เรื่อง  การนำผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้า กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ข้าราชการ ประชาชนในตำบลชีวาน ไปศึกษาดูงานที่จังหวัด
นครราชสีมาคือที่อำเภอปากช่อง และอำเภอวังน้ำเขียว ในวันที่ 22-24  กุมภาพันธ์  
2564  จึงขอแจ้งให้สภาได้รับทราบ  ขอขอบคุณ 

นายพงษ์ ฯ เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน นายนายกอาทิตย์ สนิทบุญ ได้ชี้แจงข้อราชการให้สภา 
ประธานสภา ฯ ได้รับทราบและต่อไป ขอเชิญ นายสาธิศ บวชสันเทียะ อดีต ส.จ. เขต ๑ อำเภอพิมาย 
 ได้ชี้แจงโครงการที่จะดำเนินการในพื้นท่ีของตำบลชีวานเชื่อมกับตำบลอ่ืนๆ ขอเชิญท่าน 

ส.จ. ชี้แจงได้ 
นายสาทิศ ฯ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อบจ.นครราชสีมา 
อดีต ส.จ. ฯ มีโครงการที่จะดำเนินการในเขตตำบลชีวาน ซึ่งเป็นทางเชื่อมตำบลกระเบื้องใหญ่กับตำบล

ชีวาน  ถนนสายบ้านซาด - โนนเสว ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาวประมาณ 873  เมตร ซี่งเป็นโครงการต่อจากงบประมาณปีที่ผ่านมา และจะ
ดำเนินการทำให้ตลอดสายซึ่งเหลือระยะทางไม่มาก  ดังนั้นในปีงบประมาณต่อๆไป ขอให้
ทำโครงการเสนอ อบจ. เพ่ือเพ่ิมและบรรจุไว้ในแผนเกินศักยภาพ เมื่อ อบจ. มีงบประมาณ
จะได้ดำเนินการต่อเนื่องไป  ขอขอบคุณครับ 
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นายพงษ์ ฯ เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน   ท่านใดมีเรื่องนำปรึกษาท่ีประชุมสภาอีกขอเชิญ 
ประธานสภา ฯ เสนอได้เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก ขอขอบคุณสมาชิกสภา ผู้บริหาร รองผู้บริหาร

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ทำให้การประชุม
ดำเนินการเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย  ขอขอบคุณอีกครั้ง  ขอปิดประชุม 

   เลิกประชุม  เวลา  13.00 น. 
 

 
      ผู้บันทึก / ผู้จัดทำรายงานการประชุม 

     
 

 (นายมรกฎ       ประทัพวงศ์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลชีวานเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 

ลงชื่อ         
       (  นายไมล์  ประสมสัตย์ ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
 
ลงชื่อ          
         ( นายสวัสดิ์  น้อยการนา ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
 
 
ลงชื่อ          
         ( นายสุรัช  ประสมทรัพย์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้ได้รับรองจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานแล้ว 
ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจำปี พ.ศ. 2564   ครั้งที่  2 

วันที่   19  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
 

       ลงชื่อ 
(  นายพงษ์  สินสวัสดิ์  ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


