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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม ครั้งแรก 
ประจ าปี พ.ศ.25๖5 

วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.25๖๕ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา 

--------------------------- 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพรชัย  พรหมมาศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 พรชัย  พรหมมาศ  
2 นายสมมิตร  บัวหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ สมมิตร  บัวหอม  
3 นายสืบ  ภิรมจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ สืบ  ภิรมจิตร  
4 ว่าที่ร้อยตรีประสาธน์  พันธุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ประสาธน์  พันธุ  
5 นายศรีไพร  พาผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ศรีไพร  พาผล  
6 นางพิศเพลิน  โปรดสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ พิศเพลิน  โปรดสันเทียะ  
7 นายไพศาล  โกเมส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ไพศาล  โกเมส  
8 นายสนั่น  ของดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ สนั่น  ของดี  
9 นายธนพล  แดงสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ธนพล  แดงสันเทียะ  

10 นายยงยุทธ  เป้าพงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ ยงยุทธ  เป้าพงษ์  
11 นายประสิทธิ์  ศรีก าปัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ ประสิทธิ์  ศรีก าปัง  
12 นายบุญเชิด  ชินสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ บุญเชิด  ชินสันเทียะ  
13 นางอุทัย  จอมจอหอ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ อุทัย  จอมจอหอ  
14 นายอนุรักษ์  สุจริยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ อนุรักษ์  สุจริยา  
15 นายสุชีพ  สุขนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ สุชีพ  สุขนอก  
16 นายสมหมาย  ลางสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ สมหมาย  ลางสันเทียะ  
17 นายพัน  นิ่มบัวลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๗ พัน  นิ่มบัวลา  
18 นายประสิทธิ์  พางาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๘ ประสิทธิ์  พางาม  
19 นายสุเชาวน์  ขานนาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1๙ สุเชาว์  ขานนาม  
20 นายชัยพร  รักงาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒๐ ชัยพร  รักงาม  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธรรมธรรศ  ทองส าโรง นายอ าเภอพระทองค า ธรรมธรรศ  ทองส าโรง  
2 นางสาวส ารวย  ภักดีจอหอ ท้องถิ่นอ าเภอพระทองค า ส ารวย  ภักดีจอหอ  
3 นายอิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์ นายก  อบต.พังเทียม อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์  
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ผู้เข้าร่วมประชุม  (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

4 นายกฤษดา  ปิ่นทอง ปลัด  อบต.พังเทียม กฤษดา  ปิ่นทอง  
5 นางจิตนภา  เลาหะนาคีวงศ์ รองปลัด อบต.พังเทียม จิตนภา  เลาหะนาคีวงศ์  
๕ นางสาวพิณพิชญา  บาทขุนทด หัวหน้าส านักปลัด อบต. พิณพิชญา  บาทขุนทด  
๖ นางสิริกร  สุจริยา นักพัฒนาชุมชนช านาญการ สิริกร  สุจริยา  
๗ นายผจญ  ครูท าสวน นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ผจญ  ครูท าสวน  

 
เริ่มประชุมเวลา 09.๓0 น.  
 
เรื่องก่อนระเบียบวาระ -  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

พังเทียม  เข้าห้องประชุม  โดยมีผู้มาประชุม จ านวน 2๐ ท่าน และผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน ๗ ท่าน เป็นอันครบองค์ประชุม 

 -  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พังเทียม กล่าวต้อนรับนายอ าเภอพระทองค า
และเชิญผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมแนะน าตัวต่อ
นายอ าเภอพระทองค า  

 -  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม กล่าวเรียนเชิญนายอ าเภอ พระทองค า
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 -  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พังเทียม ในฐานะเลขานุการชั่วคราวอ่าน
ประกาศอ าเภอ พระทองค า เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พังเทียมครั้งแรก 

 -  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม กล่าวเรียนเชิญนายอ าเภอ พระทองค า
กล่าวเปิดประชุมสภาครั้งแรก 

 - นายอ าเภอพระทองค ากล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พังเทียม ครั้งแรก และได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพังเทียม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน เข้ามาโดยให้ค านึงถึงประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นอันดับแรก 

 -  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พังเทียม เรียนเชิญ   นายสุชีพ  สุขนอก  
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๑๕  ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอายุ
สูงสุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้น   ท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พังเทียม ชั่วคราว เพ่ือด าเนินการตามระเบียบต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 1 -  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 -  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พังเทียม ชั่วคราว กล่าวขอบคุณ

นายอ าเภอพระทองค าที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพังเทียมครั้งแรก และกล่าวแสดงความยินดีกับนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล พังเทียมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
ทุกท่านที่ได้รับการวางใจจากประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนของแต่ละ
หมู่บ้านและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  
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ระเบียบวาระท่ี ๒ -  เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
สุชีพ  สุขนอก     ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ชี้แจงขั้นตอน   
ประธานสภาฯ  ชั่วคราว   วิธีการรวมทั้งข้อก ฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเลือกประธานสภา  
     องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
กฤษดา  ปิ่นทอง - ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เลขานุการสภาฯ  ชั่วคราว  ดังนี้ 
 1)  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ด าเนินการเลือก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 2)   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว รายงานผลการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อนายอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
เพ่ือให้นายอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจลงนามแต่งตั้งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  (เสนอในที่ประชุมสภาฯ) 

  เมื่อนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 

 3)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ่านค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาอง ค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ที่ประชุมทราบ และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น
ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

 - กฎหมาย/ระเบียบ   
 1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.25๖2 
 - มาตรา 48 ก าหนดให้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรอง

ประธานสภาคนหนึ่ง   ซึ่งเลือกมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
- ข้อ 8 ก าหนดว่า วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน
มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น   การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง         
ไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้ง
เดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจาก
ชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  
เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น   
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้
เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธี การเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากัน 
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  วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39     
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
สองคนช่วยตรวจนับคะแนน   วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุม
ด าเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับ
สลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะจับ
สลากก่อนหลัง แล้วให้จับบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวน
เท่ากับจ านวนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือก
เป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
ข้อ 9 ก าหนดว่า  ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี 
ด าเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้
ประธานสภาท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งต่อไป 
- ข้อ 10 ก าหนดว่า ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
- ข้อ 14 ก าหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
- ข้อ 39 ก าหนดว่า  การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 63 วรรค
หนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะ  
- ข้อ 63 วรรคหนึ่ง  ก าหนดว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค า
ใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น
อนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้อง
กล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 

สุชีพ  สุขนอก  -  ต่อไป จะเป็นการเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ  ชั่วคราว   ต าบล และในการเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรายใดแล้ว 

จะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคนด้วย ถ้าหากมีการเสนอชื่อเพียงรายชื่อเดียว 
ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 -  ขอเชิญสมาชิกท่ีประชุมเสนอ 
สนั่น  ของดี - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๘ นายสนั่น ของดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๘ ขอเสนอ

นายสมมิตร บัวหอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๒ 
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

สุชีพ  สุขนอก     - ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน ด้วย  
ประธานสภาฯ  ชั่วคราว 
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ผู้รับรอง 1) นายไพศาล  โกเมส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๗  
 2) นายชัยพร  รักงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม                  

หมู่ที่ 2๐ 
สุชีพ  สุขนอก ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การ  
ประธานสภาฯ  ชั่วคราว  บริหารส่วนต าบลพังเทียม  ต่อไป  
ธนพล  แดงสันเทียะ   - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายธนพล  
สมาชิกสภาฯ  หมู่ ๙ แดงสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๙ ขอเสนอ 

นายยงยุทธ  เป้าพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๑๐ 
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

สุชีพ  สุขนอก - ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน ด้วย  
ประธานสภาฯ  ชั่วคราว 
ผู้รับรอง 1) นายประสิทธิ์  ศรีก าปัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  

หมู่ที่ ๑๑ 
 2) นายสุเชาว์ ขานนาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม                  

หมู่ที่ ๑๙ 
สุชีพ  สุขนอก ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อ ผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ  ชั่วคราว  บริหารส่วนต าบลพังเทียม เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม -ไม่มี- 
สุชีพ  สุขนอก -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ  ชั่วคราว   บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติมอีก ปรากฏว่ามีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม จ านวน 2 คน ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเลือก
จากชื่อที่เสนอว่าจะให้สมาชิกท่านใดเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พังเทียม โดยใช้วิธีการเลือกตามข้อ 8 

 - ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราวแจกบัตรให้สมาชิกทุก
ท่านเขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล ผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรเป็นประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพังเทียมจากทั้ง 2 ชื่อดังกล่าวต่อไป 

 - ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว แจกบัตรให้สมาชิก
ทุกท่าน เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรเป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพังเทียมจากทั้ง 2 รายชื่อดังกล่าวต่อไป 

ที่ประชุม - ด าเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
สุชีพ  สุขนอก - เมื่อสมาชิกในที่ประชุมทุกท่านได้ลงคะแนนเลือกประธานสภาองค์การบริหาร  
ประธานสภาฯ  ชั่วคราว  ส่วนต าบลพังเทียมครบทุกท่านแล้ว จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่า สองคน

ช่วยตรวจนับคะแนน 
ที่ประชุม ได้เสนอให้นายสืบ   ภิรมจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  

หมู่ที่ ๓ ว่าที่ร้อยตรีประสาธน์  พันธุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พังเทียม หมู่ที่ ๔ และนายไพศาส  โกเมส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพังเทียม  หมู่ที่  ๗  เป็นผู้ช่วยตรวจนับคะแนนและด าเนินการตรวจนับ
คะแนนจนเสร็จสิ้น 
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สุชีพ  สุขนอก ประกาศผลการนับคะแนนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภาองค์การบริหาร  
ประธานสภาฯ  ชั่วคราว  ส่วนต าบลพังเทียม ปรากฏว่านายสมมิตร บัวหอม สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๒ ได้ 1๒ คะแนน และนายยงยุทธ  เป้าพงษ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ 10 ได้ ๘ คะแนน 

 - เป็นอันว่า นายสมมิตร  บัวหอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พังเทียม หมู่ที่ ๒ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
และขอพักการประชุมไว้ชั่วคราว ประมาณ ๑๐ นาที เพื่อรายงานผลการเลือก  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อนายอ าเภอเพ่ือพิจารณาลงนาม               
แต่งตั้งฯ ต่อไป 

สุชีพ  สุขนอก (เมื่อครบ  ๑๐ นาท)ี ขอเชิญสมาชิกเข้าที่ประชุมเพ่ือด าเนินการตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  ชั่วคราว  วาระการประชุมต่อไป และได้อ่านค าสั่งอ าเภอพระทองค า ที่  ๑ /25 ๖๕  เรื่อง

แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม ลงวันที่  ๔ มกราคม  
25๖๕ ให้ที่ประชุมทราบ 

สุชีพ  สุขนอก -  บัดนี้บทบาทของผมในฐานะประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลชั่วคราวได้ 
ประธานสภาฯ  ชั่วคราว  สิ้นสุดแล้ว ต่อไปขอเชิญ นายสมมิตร  บัวหอม ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลพังเทียม  เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
สมมิตร  บัวหอม -  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านที่ได้วางใจเลือกให้ 
ประธานสภาฯ  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ

การประชุมต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
สมมิตร  บัวหอม -  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ชี้แจง ขั้นตอนและ 
ประธานสภาฯ  วิธีการ รวมทั้งข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเลือกรอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
กฤษดา  ปิ่นทอง -  ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เลขานุการสภาฯ  ชั่วคราว  ดังนี้ 
 1)  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการเลือกรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2)  วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใช้วิธีการเช่นเดียวกับ

การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ  8 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 3  ) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องรายงานผลการเลือกรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพร้อมส าเนารายงานการประชุมสภาฯ
เพ่ือให้ นายอ าเภอแต่งตั้ง ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันเลือกรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามข้อ 11 วรรคสาม 

 กฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ.2547  
 - ข้อ 11 วรรคหนึ่ง  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือก
รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น......และวรรคสามก าหนดว่า   
ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่า
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ราชการจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอ าเภอ
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 -  ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8  มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

   กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภา
ท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละ
คนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี 

 ข้อ 14 ก าหนดว่า  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

สมมิตร  บัวหอม -  ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภา 
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบล และในการเสนอชื่อผู้ใด จะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า

สองคนด้วย หากมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือกเป็น
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 -ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอ  
ผู้เสนอ -  เรียนท่าน ประธาน ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสืบ  

ภิรมจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่  ๓ ขอเสนอ             
นายสนั่น  ของดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  หมู่ที่ ๘   
เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สมมิตร  บัวหอม  - ขอผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คนด้วย 
ประธานสภาฯ   
ผู้รับรอง 1 ) นางพิศเพลิน  โปรดสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม                 

หมู่ที่ ๖  
 2)  นางอุทัย  จอมจอหอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม             

หมู่ที่ 1๓  
สมมิตร  บัวหอม -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภา 
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
ผู้เสนอ     - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายยงยุทธ  
 เป้าพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอ  

นายสุเชาว์  ขานนาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๑๙  
เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  

สมมิตร  บัวหอม - ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน ด้วย  
ประธานสภาฯ   
ผู้รับรอง 1) นายประสิทธิ์  ศรีก าปัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม

 หมู่ที่ ๑๑ 
 2) นายสุเชาว์ ขานนาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม                  

หมู่ที่ ๑๙ 
สมมิตร  บัวหอม ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อ ผู้ที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภา 
ประธานสภาฯ  ชั่วคราว  องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
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ที่ประชุม -ไม่มี- 
สมมิตร  บัวหอม -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติมอีก ปรากฏว่ามีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็น  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม จ านวน 2 คน ขอให้สมาชิก
ในที่ประชุมเลือกจากชื่อที่เสนอว่าจะให้สมาชิกท่านใดเป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม โดยใช้วิธีการเลือกตามข้อ 8 

 - ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว แจกบัตรให้สมาชิก
ทุกท่าน เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรเป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมจากทั้ง 2 รายชื่อดังกล่าวต่อไป 

ที่ประชุม - ด าเนินการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
สมมิตร  บัวหอม - เมื่อสมาชิกในที่ประชุมทุกท่านได้ลงคะแนนเลือกรองประธานสภาองค์การ  
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลพังเทียมครบทุกท่านแล้ว จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่า 

สองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
ที่ประชุม ได้เสนอให้นายสืบ   ภิรมจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  

หมู่ที่ ๓ ว่าที่ร้อยตรีประสาธน์  พันธุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พังเทียม หมู่ที่ ๔ และนายไพศาส  โกเมส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพังเทียม  หมู่ที่  ๗  เป็นผู้ช่วยตรวจนับคะแนนและด าเนินการตรวจนับ
คะแนนจนเสร็จสิ้น 

สมมิตร  บัวหอม     ประกาศผลการนับคะแนนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรองประธานสภาองค์การ  
ประธานสภาฯ    บริหารส่วนต าบลพังเทียม ปรากฏว่านายสนั่น ของดี สมาชิกสภาองค์การ  
     บริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๘ ได้ 1๒ คะแนน และนายสุเชาวน์  ขานนาม  
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๑๙ ได้ ๘ คะแนน  
 - เป็นอันว่า นายสนั่น  ของดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  

หมู่ที่ ๘ ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
และสภาฯ  จะรายงานผลการเลือกรอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ต่อนายอ าเภอภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก เพ่ือมีแต่งตั้งฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
สมมิตร  บัวหอม -  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ชี้แจง ขั้นตอนและ 
ประธานสภาฯ    วิธีการ รวมทั้งข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเลือกเลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
กฤษดา  ปิ่นทอง - ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เลขานุการสภาฯ  ชั่วคราว  ดังนี้ 
 1)  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการเลือกเลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 2)  วิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใช้วิธีการเช่นเดียวกับ
การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามข้อ 8 โดยอนุโลม 

 3)เมื่อที่ประชุมเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ให้เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 
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     กฎหมาย/ระเบียบ 
 1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.25๖2 
 - มาตรา 57 ก าหนดว่า  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและ
การจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบอายุ
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือเม่ือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

 - ข้อ 13 ก าหนดว่า  วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8    
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 14 ก าหนดว่า  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
และเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

สมมิตร  บัวหอม -  ให้ที่ประชุมเสนอชื่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ  บริหารส่วนต าบลที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

โดยการเสนอจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  และ หากมีการเสนอชื่อเพียง
ชื่อเดียว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือก  (ด าเนินการเช่นเดียวกับการเลือกรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล) 

  - ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอ 
ผู้เสนอ     - เรียนท่าน ประธาน ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอุทัย   
     จอมจอหอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่  ๑๓ ขอเสนอ              
     นายชัยพร  รักงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  หมู่ที่ ๒๐   
     เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมมิตร  บัวหอม  - ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ประธานสภาฯ   
ผู้รับรอง 1 ) ว่าที่ร้อยตรีประสาธน์  พันธุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม                 

หมู่ที่ ๔  
 2)  นายพัน  นิ่มบัวลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม             

หมู่ที่ 1๗  
สมมิตร  บัวหอม - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภา 
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
ผู้เสนอ     - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย  
     สุเชาวน์  ขานนาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๑๙  
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     ขอเสนอนายบุญเชิด  ชินสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
     พังเทียม หมู่ที่ ๑๒ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
สมมิตร  บัวหอม   - ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน ด้วย  
ประธานสภาฯ   
ผู้รับรอง 1) นายสมหมาย  ลางสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  

หมู่ที่ ๑๖ 
 2) นายศรีไพร พาผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม                  

หมู่ที่ ๕ 
สมมิตร  บัวหอม ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อ ผู้ที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภา 
ประธานสภาฯ  ชั่วคราว  องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม -ไม่มี- 
สมมิตร  บัวหอม -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติมอีก ปรากฏว่ามีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม จ านวน 2 คน ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเลือก
จากชื่อที่เสนอว่าจะให้สมาชิกท่านใดเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพังเทียม โดยใช้วิธีการเลือกตามข้อ 8 

 - ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราวแจกบัตรให้สมาชิกทุก
ท่านเขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล ผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพังเทียม จากท้ัง 2 ชื่อดังกล่าวต่อไป 

ที่ประชุม - ด าเนินการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
สมมิตร  บัวหอม     - เมื่อสมาชิกในที่ประชุมทุกท่านได้ลงคะแนนเลือกเลขานุการสภาองค์การ  
ประธานสภาฯ  ชั่วคราว  บริหารส่วนต าบลพังเทียมครบทุกท่านแล้ว จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่า 

สองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
ที่ประชุม ได้เสนอให้นายสืบ   ภิรมจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  

หมู่ที่ ๓ ว่าที่ร้อยตรีประสาธน์  พันธุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พังเทียม หมู่ที่ ๔ และนายไพศาส  โกเมส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพังเทียม  หมู่ที่  ๗  เป็นผู้ช่วยตรวจนับคะแนนและด าเนินการตรวจนับ
คะแนนจนเสร็จสิ้น 

สมมิตร  บัวหอม     ประกาศผลการนับคะแนนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรองประธานสภาองค์การ  
ประธานสภาฯ    บริหารส่วนต าบลพังเทียม ปรากฏว่านายชัยพร รักงาม สมาชิกสภาองค์การ  
     บริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๒๐ ได้ 1๑ คะแนน และนายบุญเชิด  
     ชินสันเทียะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๑๒ ได้ ๙  
     คะแนน  
     - เป็นอันว่า นายชัยพร  รักงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
     หมู่ที่ ๒๐ ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
     และสภาฯ  จะด าเนินการแต่งตั้งฯ  ต่อไป                
ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่อง การก าหนดเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
สมมิตร  บัวหอม -  เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ รวมทั้ง 
ประธานสภาฯ  กฎหมายและระเบียบฯในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่ม

สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
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กฤษดา  ปิ่นทอง -  ชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่ม 
ปลัด  อบต.  สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ 
 1)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า การประชุมสมัยสามัญ 25๖5 จะมี

กี่สมัย(อย่างน้อย 2 สมัย แต่ไม่เกิน  4 สมัย) แล้วแต่สภาฯ จะก าหนด โดยการ
ก าหนดสมัยประชุมให้ถือตามปีปฏิทิน กรณีท่ีในปี (พ.ศ.)นั้นเคยมีการประชุม
สามัญประจ าปีแล้วกี่ครั้ง ให้น ามารวมกับการก าหนดสมัยประชุมที่จะก าหนด
ใหม่ด้วย ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่สมัย) 

 2)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า การประชุมสามัญประจ าปีแต่ละ
สมัยนั้นจะเริ่มเม่ือใด และก าหนดกี่วัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน และ 

 3) ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม สามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป  
และมีก าหนดกี่วัน (ไม่เกิน 15 วันเช่นกัน)    

    กฎหมาย/ระเบียบ 
 1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.25๖2 
 มาตรา 53 วรรคหนึ่ง  ก าหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ

หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย 
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
และวรรคสี่ก าหนดว่าสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆ  ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

 - ข้อ 11 วรรคหนึ่ง  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

   (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน 

 วรรคสองก าหนดว่า  การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 - ข้อ 21  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีแรก
ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

   เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของ
สภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนด
วันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้อง
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เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปี
อ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้  

สมมิตร  บัวหอม ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา  ก าหนดสมัยประชุมประจ าปี  ๒๕๖๕  และ   
ประธานสภาฯ   ประจ าปี  ๒๕๖๖      
สนั่น  ของดี เสนอให้มีสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๕  จ านวน  ๔  สมัย  ดังนี้   
สมาชิกสภาฯ  หมู่  8  - สมัยสามัญแรก  ในระหว่างวันที่  ๑๔-๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  มีก าหนด  

๑๕  วัน  
- สมัยสามัญสมัยที่  ๒  ในระหว่างวันที่  ๑-๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๕  มีก าหนด  
๑๕  วัน  
- สมัยสามัญสมัยที่  ๓  ในระหว่างวันที่  ๑-๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕  มีก าหนด  
๑๕  วัน  
- สมัยสามัญสมัยที่  ๔  ในระหว่างวันที่  ๑-๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๕  มีก าหนด  
๑๕  วัน  
และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๖   
ในระหว่างวันที่  ๑๔-๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  มีก าหนด  15  วัน  

ที่ประชุม    - เห็นชอบ-  
กฤษดา  ปิ่นทอง   - จะด าเนินการขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๕  
ปลัด  อบต.   ต่อนายอ าเภอพระทองค า  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   
     แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
ที่ประชุม    ทราบ       
ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  (คณะกรรมการ  
      ตรวจรายงานการประชุม) 
สมมิตร  บัวหอม  - การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ    - ขอเชิญ ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง ขั้นตอน วิธีการ รวมทั้ง  
     ข้อกฎหมายและระเบียบในการเลือกคณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานการ  
     ประชุม  
กฤษดา  ปิ่นทอง -  ชี้แจงสาระส าคัญ ดังนี้ 
ปลัด  อบต. 1)  สภามีอ านาจแต่งตั้งสมาชิกสภาฯ  เป็นคณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย

สมาชิกสภาฯ จ านวน 3-7 คน (ตามข้อ 103 และข้อ 105 ) ได้แก่ 
 1.1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 1.2) คณะกรรมการอื่นๆ  ตามท่ีสภาเห็นสมควร 

2) วิธีเลือกให้สมาชิกสภาฯ  เป็นผู้เสนอ และมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคนส่วน  
     กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่มีผู้รับรอง (ตามข้อ 107)    
     กฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
 - ข้อ 103 วรรคหนึ่งก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ 
 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า

สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 



13 
 

 (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

 - ข้อ 104 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท า
กิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันเป็นกิจการของสภาท้องถิ่น                  
แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

 - ข้อ 105 วรรคหนึ่งก าหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับ 103 ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมี
อ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

                                                       (1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                                                       (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัต ิ
                                                       (4) คณะกรรมการอื่น  ๆตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
                                               ถ้ามีความจ าเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาราย ละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

  - ข้อ 107 ก าหนดว่า  ภายใต้ข้อบังคับข้อ  103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

        การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อ่ืนและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

สมมิตร  บัวหอม  - จึงขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจ  
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุม จ านวนกี่คน (อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน) 
พรชัย  พรหมมาศ  - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพรชัย 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๑  พรหมมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๑ ขอเสนอให้

มีคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม จ านวน 3 คน 
สมมิตร  บัวหอม  - ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนด้วย  
ประธานสภาฯ 
ผู้รับรอง         1) นายสืบ  ภิรมจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๓  
         2) นายอุทัย จอมจอหอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่  

  1๓  
สมมิตร  บัวหอม  - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  -ไม่มี-  
สมมิตร  บัวหอม   - เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมก าหนดให้มีคณะกรรมการ  
ประธานสภาฯ   ตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน  

  - ขั้นตอนต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยให้มีการเลือกทีละคนจนครบตาม
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จ านวนที่ก าหนดคือ 3 คน (ตามระเบียบฯข้อ 12) และชื่อท่ีเสนอไม่จ ากัด
จ านวนพร้อมกับมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน 

  - จึงขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคนที่ 1 ตามล าดับต่อไป 

ผู้เสนอ     - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสืบ  
    ภิรมจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ 3 ขอเสนอ               

  ว่าที่ร้อยตรีประสาธน์  พันธุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
  หมู่ที่ 4  เป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 1  

สมมิตร  บัวหอม   - ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ผู้รับรอง   1) นายไพศาล  โกเมส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๗  
   2) นางอุทัย จอมจอหอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่  

  ๑๓  
สมมิตร  บัวหอม  - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ  
ประธานสภาฯ   ตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 1 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม   -ไม่มี-  
สมมิตร  บัวหอม  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า ว่าที่ร้อยตรีประสาธน์  
ประธานสภาฯ   พันธุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ 4 ได้รับเลือกเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 1 
   - ต่อไปขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 

ตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 2 
ผู้เสนอ   - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอุทัย  
   จอมจอหอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๑๓ ขอเสนอ               

  นายสุชีพ  สุขนอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๑๕                    
  เป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 2  

สมมิตร  บัวหอม   - ขอผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คนด้วย  
ประธานสภาฯ    
ผู้รับรอง   1) นายสนั่น  ของดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๘  
   2) นายสมหมาย  ลางสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  

  หมู่ที่ ๑๖  
สมมิตร  บัวหอม  - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ  
ประธานสภาฯ    ตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 2 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม   -ไม่มี-  
สมมิตร  บัวหอม   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายสุชีพ  สุขนอก   
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๑๕ ได้รับเลือกเป็น  

  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 2  
  - ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็น  

  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 3  
ผู้เสนอ   เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมว่าที่ร้อยตรี  

  ประสาธน์  พันธุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๔  
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   ขอเสนอนายไพศาล โกเมส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
  หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 3 

สมมิตร  บัวหอม   - ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย  
ประธานสภาฯ 
ผู้รับรอง   1) นางพิศเพลิน  โปรดสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  

  หมู่ที่ ๖  
   2) นายชัยพร  รักงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๒๐ 
สมมิตร  บัวหอม   - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมกา  
ประธานสภาฯ   ตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 3 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม   -ไม่มี - 
สมมิตร  บัวหอม   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายไพศาล  โกเมส  
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๗ ได้รับเลือกเป็น  

  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 3  
   - สรุปว่าคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 3 คน ประกอบด้วย  
   1) ว่าที่ร้อยตรีประสาธน์ พันธุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  

  หมู่ที่ 4  
   2) นายสุชีพ  สุขนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ 1๕ 
   3) นายไพศาล  โกเมส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม หมู่ที่ ๗ 
   - จึงขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้นัดประชุมคณะกรรมการ  

  ตรวจสอบรายงานการประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการฯ ต่อไป  
กฤษดา  ปิ่นทอง   - ได้แจ้งนัดให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเข้าประชุมฯ เพื่อเลือก  
ปลัด  อบต.   ประธานและเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หลังปิด  

  ประชุมฯ 
ระเบียบวาระท่ี ๗   เรื่อง  อ่ืนๆ  
สมมิตร  บัวหอม  - ขอเชิญสมาชิกฯ ในที่ประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ   
ยงยุทธ  เป้าพงษ์   - ขอแสดงความยินดีกับท่านสมมิตร  บัวหอม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๑๐   ต าบลพังเทียม  หมู่ที่  ๒  ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาองค์การบริหาร  
   ส่วนต าบลพังเทียม  และขอฝากให้ท่านประธานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็น  
   กลางและร่วมกันท าหน้าที่กับทุกฝ่าย  การพิจารณางบประมาณขอให้เกิดความ  
   เสมอภาคกับทุกหมู่บ้าน 
ธนพล  แดงสันเทียะ   - ขอแสดงความยินดีกับท่านสมมิตร  บัวหอม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๙    ต าบลพังเทียม  หมู่ที่  ๒  ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสภาองค์การบริหาร  

   ส่วนต าบลพังเทียม  ให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   
   ขอให้ท่านท าหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  ร่วมกันท างานกับ  
   คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  เพื่อประโยชน์  
   ของประชาชนเป็นหลัก           

สมมิตร  บัวหอม   - ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส  เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อสภาองค์การ  
ประธานสภาฯ     บริหารส่วนต าบล  และประชาชนต าบลพังเทียม       
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สมมิตร  บัวหอม   - มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม   
ประธานสภาฯ    ขอบคุณครับ    
 
ปิดประชุม    เวลา 1๔.30 น. 
 
 

          (ลงชื่อ)                                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                 ( นายชัยพร   รักงาม ) 

                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 
 

                        (ลงชื่อ)                                   ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                   ( นายสุชีพ   สุขนอก ) 

        สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๑๕ 
  
 

                        (ลงชื่อ)                                   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                   ( นายไพศาล  โกเมส ) 
          สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๗  
 
 

                        (ลงชื่อ)                                   กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                ( ว่าที่ร้อยตรีประสาธน์  พันธุ ) 

           สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๔ 
  

การรับรองรายงานการประชุม 

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

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

    (ลงชื่อ)  

                                             ( นายสมมิตร  บัวหอม ) 

                                 ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลพังเทียม 


