
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าป ี ๒๕64 

วันที ่ 10 กุมภาพันธ์  ๒๕64    เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

……………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. เรื่องประกาศเปิดสมัยการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564 
2. เรื่องการโยกย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่น รายนายประสิทธิ์  กาศเกษม     

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมรัง  ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  
 3. เรื่องงานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูฏ ปี 2564 ทางจังหวัด
จันทบุรีได้ประกาศยกเลิกโดยไม่มีก าหนด  

4. เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ประจ าวัน  
  5. เรื่องนโยบาย, หนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย / กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น / ข้อราชการจากจังหวัด อ าเภอ  
   6. เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล /เมือง /นคร ทั่วประเทศ โดย 
กกต.ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  วันรับสมัคร ตั้งแต่
วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564  และวันเลือกตั้ง 28 มีนาคม 2564  
   7. เรื่องการลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภา อบต. ของนายนายวีระวัฒน์  
ลือพัฒธิมา  ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 

( พิจารณาเลือกเลขานุการสภาฯ อบต.ทุ่งใหญ่ (ชั่วคราว) เพ่ือท าหน้าที่ ในการ
ประชุมครั้งนี้ ) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ครั้งที่แล้ว     

( สมัยสามัญ  สมัยที ่๔ / ๒๕63  เมื่อวันที่  15  ธันวาคม ๒๕63 )  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องกะทู้ถาม   
- ถ้ามี  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้น พิจารณาแล้วเสร็จ 
   - ถ้ามี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอพิจารณา 
5.1 พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕64 ที่เหลือ 

และ ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป (ปี ๒๕65) 
5.2 พิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ แทน

ต าแหน่งที่ว่าง  
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ   

- ข้อราชการจากส่วนราชการ อบต.ทุ่งใหญ่  / ส่วนราชการอ าเภอ/หน่วยงาน
ราชการในพ้ืนที่ / และจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 



 

-ร่าง- 
  

การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ ประจ าปี 2564 และ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี 2565) 
----------------------------------------------- 

 
(สมัยสามัญ ปี 64)  - สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่   1 – 15  กุมภาพันธ์ 2564 (ก าหนดไว้แล้ว)   
    - สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่   1 – 15  มิถุนายน 2564 

- สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่   1 – 15  สิงหาคม 2564 
    - สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่   1 – 15  ธันวาคม 2564  
 
(สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 65) - ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์  2565 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี 

 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)        
พ.ศ. ๒๕6๒ 
 มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔    
  ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเลขานุการสภา
ท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้ 

ฯลฯ 
  (๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุม
สามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 
 

ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ    
แต่ละป ีโดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้
ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


