
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ครั้งแรก 
ประจำปี พ.ศ. 2564   

วันที่ 2๘  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา ๑๓.30น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

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

เรื่องก่อนระเบียบวาระ - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ในฐานะเลขานุการสภาชั่วคราว 
อ่าน ประกาศ อำเภอเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง กล่าวเรียนเชิญนายอำเภอบ้านแหลม 
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
- ปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลท่าแร้งผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้นทำหน้าที่ประธานสภา 
ชั่วคราว เพ่ือดำเนินการตามระเบียบต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัย

แรกของปีถัดไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ครั้งแรก 
ประจำปี พ.ศ. 2564   

วันที่ 2๘ เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา ๑๓.30น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

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

เรื่องก่อนระเบียบวาระ  
นางบูชารัตน์   สนจิตร์   เรียนท่านสุนีย์รัตน์  ภู่ขำ  นายอำเภอบ้านแหลม  และท่านสมาชิกสภา
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว องคก์ารบริหารส่วนตำบลท่าแร้งผู้ทรงเกียรติทุกท่านวันนี้เป็นการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งมาครบองค์ประชุมแล้ว 
ดิฉันขออนุญาตอ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
แร้งครั้งแรก 

ประกาศอำเภอบ้านแหลม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าแร้ง ครั้งแรก ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าแร้ง แล้วนั้น 

อาศั ย อ ำน าจต าม ค วาม ใน ม าต รา  5 3  ว รรค ส อ ง  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 นายอำเภอบ้านแหลม จึงกำหนดให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ดำเนินการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก ในวันที่ 2๘ ธันวาคม 2564 เวลา  
๑๓.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564  

นางบูชารัตน์  สนจิตร์   เรียนเชิญท่านสุนีย์รัตน์  ภู่ขำ  นายอำเภอบ้านแหลม  กล่าวเปิด
เลขานุการสภาชั่วคราว  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ครั้งแรกต่อไป    

ขอเรียนเชิญค่ะ 
นางสาวสุนีย์รตัน์  ภู่ขำ   เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง และท่าน 
นายอำเภอบ้านแหลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งทุกท่าน ที่ได้รับเลือกตั้งจาก

ประชาชน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา และผ่านการรับรอง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้
ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากพ่ีน้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าแร้งให้เข้ามาสู่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้ 

  ท่านทั้งหลาย หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อประชาชน
บังเกิดขึ้นแล้วนับตั้งแต่ท่านทราบผลการเลือกตั้ง สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชน โดยการควบคุมการบริหารงานของ
ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่กำหนดไว้ การให้ 

/ความ... 
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 ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การพิจารณาและให้ 

ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติ
ต่างๆ หรือกิจการอ่ืนใดอันเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

  ด้วยความปรารถนาดี ดิฉันอยากเห็นความสำเร็จของการบริหาร
ราชการ การจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ที่
ตอบโจทย์ต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ขอให้ท่านยึดหลัก
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

  1. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย 

  2. ยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน ปราศจากการมีส่วนได้เสีย
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทเอาใจใส่เป็นธุระ 
ต่อปัญหาความต้องการของประชาชน 

  4. ปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ใอยู่ในความ
ผูกมัดแห่งอาณัติมองหมายใดๆ 

  5. ตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
แห่งกฎหมาย หนักแน่นด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 53 วรรค
สองแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ประกอบกับข้อ 6 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าแร้ง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ดิฉันขอเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ครั้งแรก และขอให้การประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าแร้งประสบความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
บังเกิดผลดีต่อทางราชการและประชาชนต่อไป 

นางบูชารัตน์   สนจิตร์   ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอบ้านแหลมเป็นอย่างสูง ที่กรุณา 
เลขานุการสภาชั่วคราว  ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    

ท่าแร้งครั้งแรกในวันนี้ 
ลำดับต่อไป ขออนุญาตดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลท่าแร้งครั้งแรก ตามระเบียบวาระต่อไป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 7 กำหนด
ว่า  “ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอำเภอสำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ 

/มี... 
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มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้น เป็นประธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด
รองลงมาตามลำดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนำสมาชิกสภาท้องถิ่น
ปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และ
ดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น” 

จากการตรวจสอบอายุของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าแร้ง ปรากฏว่า นายไชยพร   มีอิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าแร้ง หมู่ที่ ๗  เกิดวันที่  ๒๖ มิถุนายน 25๑0 อายุ  ๕๔ ปี เป็นผู้อาวุโส
สูงสุดจึงขอเรียนเชิญ นายไชยพร  มีอิน ทำหน้าที่ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าแร้งชั่วคราว  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
นายไชยพร   มีอิน   เรียนท่านนายอำเภอบ้านแหลม และท่านสมาชิกสภาองค์การ
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  บริหารส่วนตำบลท่าแร้งผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ 

อย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
ชั่วคราวในครั้งนี้ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ และ
วิธีการดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งทราบ 

นางบูชารัตน์  สนจิตร์   เรียนท่านนายอำเภอบ้านแหลม ท่านประธานสภาฯ และสมาชิก
เลขานุการสภาชั่วคราว  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอชี้แจงขั้นตอน 

และวิธีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 
1) ประธานสภาชั่วคราว ดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
2) ประธานสภาชั่วคราว รายงานผลการเลือกประธานสภาต่อ 

นายอำเภอเพ่ือให้นายอำเภอลงนามแต่งตั้งประธานสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตำบล (เสนอในที่ประชุมสภาฯ) เมื่อนายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งประธานสภา
แล้วให้ประธานสภาชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง 

3) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่านคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาให้
ที่ประชุมทราบ และเชิญประธานสภาขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

กฎหมาย/ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
ข้อ 8วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน

มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  

/ไม่... 
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ไม่น้อยกว่าสองคนโดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง
ครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคน
ละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้
วิธีการเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้
ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันวิธีการเสนอชื่ อและการ
รับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 39 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้
ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนนวิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 
หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะจับสลากก่อนหลัง 
แล้วให้จับบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับ
จำนวนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

ข้อ 9ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอแล้วแต่
กรณี ดำเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ 
และให้ประธานสภาท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งต่อไป 

ข้อ 10ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
(๑) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดมีมติเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสร็จแล้ว 
(๒) สำหรับ เทศบาล เมื่ อผู้ ว่ าราชการจั งหวัดคำสั่ งแต่ งตั้ ง

ประธานสภาเทศบาล 
(3) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อนายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ข้อ 14ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 

หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ข้อ 39การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ 63 วรรค
หนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทำโดยวิธียก
มือขึ้นพ้นศรีษะ 

ข้อ 63สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
แล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้อง
กล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 

/สรุป... 
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สรุปได้ดังนี้ ประธานสภาชั่วคราวดำเนินการเลือกประธานสภา

ท้องถิ่นตัวจริง โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่น การเสนอชื่อ ตามระเบียบข้อ 8 วรรคหนึ่ง กำหนดให้สมาชิก
สภาสามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภา ดังนี้
สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ เป็น
ประธานสภาได้เพียง 1 ชื่อ โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออก
เสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน และรับรองได้เพียงครั้งเดียว การลงคะแนน 
ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จำนวน 1 ชื่อ และให้
สมาชิกสภาหย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามข้อ 75 
วรรคสาม โดยประธานสภาชั่ วคราวเป็นผู้ เรียกสมาชิกสภาตามลำดับ
อักษรนำซองมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม (ระเบียบ ข้อ 75 
วรรคสาม) และหากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ งให้ เป็น
ประธานสภาเพียง 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบข้อ 14) 
อนึ่งการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ ควรตกลงก่อนการลงคะแนน
ว่าชื่อตัวและชื่อสกุลผิดเล็กผิดน้อยเป็นสาระสำคัญหรือไม่ เช่น การสะกด
ผิดพยัญชนะ สระ หรือวรรณยุกต์แต่เมื่ออ่านชื่อตัวและชื่อสกุลแล้วรู้ว่าเป็น
ใครจะนับว่าเป็นบัตรดีหรือไม่ หรือต้องเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลให้ถูกต้อง 
100 % ถึงเป็นบัตรดีเพราะอาจมีปัญหาการร้องเรียนภายหลัง 

การตรวจนับคะแนน ประธานชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 
2 คน มาช่วยนับคะแนนโดยผู้ได้รับเลือกมีคุณสมบัติ ดังนี้1) เป็นผู้ที่ได้รับ
คะแนนสูงสุด 2) หากมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่โดยวิธีเดิม 
อีกครั้ง 3) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากโดยวิธีการจับสลากนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบข้อ 8 วรรคสาม (1) ประธานชั่วคราวจัดให้ตกลงกัน
ว่าใครจะจับสลากก่อน (2) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานชั่วคราวจับสลากว่า
ใครจะจับสลากก่อน (3) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี ขนาดเหมือนกัน มีจำนวน
เท่าคนที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ท้องถิ่น” 1 บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
เมื่อได้รับเลือกประธานสภาตัวจริงเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวจัดทำ
คำสั่ง ให้นายอำเภอ ดำเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อมีการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นแล้วเสร็จและให้ประธานตัวจริงปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนั้นต่อไป 

นายไชยพร  มีอิน   ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งเสนอชื่อ
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ 

เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
นายกรกช  บุญโพธิ์  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาฯ   ท่าแร้ง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกรกช  บุญโพธิ์ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  หมู่ที่ ๔ ขอเสนอ 
นายไชยพร   มีอิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ 
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ครับ 

/นาย... 
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นายไชยพร   มีอิน   ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือออกเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 2 คน ถูกต้อง  

(นายสมบัติ   ม่วงอุมิงค์ และนายมานพ   สุดยู่โซ๊ะ) 
จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งท่านใดเสนอ

ชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งอีก ถือว่ามีการเสนอชื่อผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้ง ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าแร้งเพียงหนึ่งคน    

ฉะนั้น  มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
เห็นชอบใหน้ายไชยพร   มีอินสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
หมู่ที่ ๗ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
นายไชยพร   มีอิน   เพ่ือให้เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติตามระเบียบฯ กำหนด   
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จึงขอพักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  เป็นเวลา  1๐  

นาที  โดยจะเริ่มดำเนินการเพ่ือให้นายอำเภอบ้านแหลม ลงนามในคำสั่ง
แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

ประชุมต่อในเวลา ๑๓.๕๐ น. 
นางบูชารัตน์  สนจิตร์   บัดนี้ นายอำเภอบ้านแหลม ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งเรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตอ่าน

คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งให้ที่ประชุมทราบ 
คําสั่งอําเภอบานแหลมที่  26๙ /2564 เรื่อง แตงตั้ง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลท่าแร้ง ดวยสภาองคการบริหารสวน
ตําบลท่าแร้ง  ไดมีมติในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลท่าแร้ง   
ครั้งแรกในวันอังคาร ที่ 2๘ ธันวาคม 2564 ให้นายไชยพร  มีอินเป็น
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลท่าแร้ง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และขอ 9 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งให้นายไชยพร  มีอินเปนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลท่าแร้ง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2๘ ธันวาคม พ.ศ.2564 สั่ง ณ 
วันที่  2๘  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  

 
  ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญ นายไชยพร   มีอิน  ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ขึ้นทำหน้าที่และดำเนินการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าแร้งตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
นายไชยพร  มีอิน  เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม รู้สึกยินดีและ 
ประธานสภาฯ   เป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีท่านไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การ 



 

บริหารส่วนตำบลท่าแร้งในครั้งนี้  กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นให้มากที่สุด 
ขอขอบคุณครับ 

ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ และ

วิธีการดำเนินการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งทราบ 

นางบูชารัตน์   สนจิตร์   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการสภาชั่วคราว ท่าแร้ง ทุกท่าน ขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกรองประธานสภาดังนี้ 

1) ให้ประธานสภาจัดให้มีการเลือกรองประธานสภา 1 คน จาก
สมาชิกสภา 

2) วิธีการเลือกรองประธานสภาใช้วิธีการเช่นเดียวกับการเลือก
ประธานสภาตามข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

3) ประธานสภาต้องรายงานผลการเลือกรองประธานสภาพร้อม
สำเนารายงานการประชุมสภาเพ่ือให้นายอำเภอ แต่งตั้ง ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันเลือกรองประธานสภาตามระเบียบข้อ 11 วรรคสามกฎหมาย/
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 เมื่อมี
ประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภา 
ท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น...วรรคสาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงาน
ผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วน
ตำบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 
ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลมสรุปได้ดังนี้ ประธานสภาตัวจริง
ดำเนินการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น (ตามระเบียบ ข้อ 12) โดยให้สภา
ท้องถิ่นดำเนินการเลือกรองประธานสภา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลให้มี
รองประธานสภาได้ จำนวน 1 คน วิธีการเลือกรองประธานสภา ให้ใช้วิธี
เดียวกับเดียวกับการเลือกประธานสภาตามระเบียบ ข้อ 8 วรรคหนึ่ง (วิธี
เขียนชื่อจริงและนามสกุลจริง) ดังนี้สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสภาได้เพียง 1 ชื่อ โดยผู้ที่ถูก
เสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน และรับรอง
ได้เพียงครั้งเดียว การลงคะแนน ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ 
                  
ผู้ถูกเสนอ จำนวน 1 ชื่อ และให้สมาชิกสภาหย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือน
การลงคะแนนลับ ตามข้อ 75 วรรคสาม โดยประธานสภาเป็นผู้เรียก
สมาชิกสภาตามลำดับอักษรนำซองมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่
ประชุม เมื่อเลือกรองประธานสภาครั้งที่ ๑แล้วปรากฏว่า มีคะแนนเท่ากัน 
และครั้งที่ 2 ก็เลือกใหม่โดยวิธีเดิมหากคะแนนยังเท่ากันอีก ครั้งที่ ๓ ให้ใช้
วิธีจับสลากโดยวิธีการจับสลากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบข้อ 8 วรรคสาม 
ดังนี้ประธานสภาจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อนและถ้าตกลงกันไม่ได้ 



 

ให้ประธานสภาจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อน บัตรสลากต้องมีชนิด สี 
ขนาด เหมือนกัน มีจำนวนเท่าคนที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน และเขียน 
ว่า “ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาท้องถิ่น” 1 บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้
รับเลือกเป็นรองประธานสภาท้องถิ่น” เมื่อเลือกรองประธานเสร็จแล้วให้ 
ประธานสภามีหน้าที่รายงานผลการเลือกรองประธานสภาพร้อมสำเนา
รายงานการประชุมสภาเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอ แล้วแต่
กรณี แต่งตั้งภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันเลือกรองประธานสภา (ในการเลือก
รองประธานสภาท้องถิ่นถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ตำแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก) 

นายไชยพร   มีอิน   ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งเสนอชื่อ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หนึ่งคนที่เห็นว่าสมควรให้ 

เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
นายกรกช  บุญโพธิ์   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาฯ   ท่าแร้งผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายกรกช  บุญโพธิ์ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  หมูที่ 4 
ขอเสนอนายสุทัศน์  มีพลายเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าแร้ง ครับ 

นายไชยพร   มีอิน   ขอสมาชิกสภาฯ ยกมือออกเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 
ประธานสภาฯ     สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 2 คน ถูกต้อง  
    (นางสาวสมาพร  พ่วงเกิด และนายสมบัติ  ม่วงอุมิงค์) 
     มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งท่านใดจะเสนอ 

ชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่ง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งอีกหรือไม่  
(ไม่มีสมาชิกสภาอบต.เสนอชื่อเพ่ิม) 
 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งท่านใดเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่ง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งอีก ถือว่ามีการเสนอชื่อผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าแร้งเพียงหนึ่งคน    

ฉะนั้นมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งเห็นชอบ
ใหน้ายสุทัศน์   มีพลาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หมู่ที่ 
๑ ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

นายสุทัศน์  มีพลาย   เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน กระผมนายสุทัศน์ มี 
พลาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หมู่ที่ ๑ ขอขอบคุณท่ี
ให้ความไว้วางใจกระผมให้เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าแร้ง 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
นายไชยพร  มีอิน   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ และ
ประธานสภาฯ    วิธีการดำเนินการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

ให้ที่ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลท่าแร้งทราบ 



 

นางบูชารัตน์  สนจิตร์   เรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาชั่วคราว  ขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกเลขานุการสภา ดังนี้ 
     1) ให้ประธานสภาจัดให้มีการเลือกเลขานุการสภาจำนวน 1 คน 

2) วิธีการเลือกเลขานุการสภา 1 คน ใช้วิธีการเช่นเดียวกับการ
เลือกประธานสภาตามระเบียบข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

3) เมื่อที่ประชุมเลือกเลขานุการสภาแล้ว ให้เลขานุการสภา
ชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง 

กฎหมาย/ระเบียบ 
1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.

2537 และที่แก้ไขเพ่ิมมาตรา 57 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคน
หนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีหน้าที่รับผิดชอบ 
งานธุรการและการจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามที่ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลมอบหมาย ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็น
ประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลมหน้า 7 จาก 11 
สรุปได้ดังนี้ การเลือกเลขานุการสภาให้ประธานสภาใช้วิธีเดียวกับการเลือก
ประธานสภา โดยนำระเบียบข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เหมือนการเลือก
ประธานสภา (วิธีเขียนชื่อจริงและนามสกุลจริง) ดังนี้สมาชิกสภา 1 คน 
สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการสภาได้เพียง 1 
ชื่อ โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน
และรับรองได้เพียงครั้งเดียว การลงคะแนนให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัวและ
ชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จำนวน 1 ชื่อ และให้สมาชิกสภาหย่อนบัตรที่เขียน
ชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามข้อ 75 วรรคสาม โดยประธานสภาเป็น
ผู้ เรียกสมาชิกสภาตามลำดับอักษรนำซองมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้า
ประธานที่ประชุมเมื่อเลือกเลขานุการสภา ครั้งที่ ๑ แล้วปรากฏว่ามีคะแนน
เท่ากัน และครั้งที่ 2 ก็เลือกใหม่โดยวิธีเดิมหากคะแนนยังเท่ากันอีก ครั้งที่ 
๓ ให้ใช้วิธีจับสลากโดยวิธีการจับสลากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบข้อ 8 วรรค
สาม ดังนี้ประธานสภาจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อนและถ้าตกลงกัน
ไม่ได้ ให้ประธานสภาจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อน บัตรสลาก ต้องมีชนิด 
สี ขนาด เหมือนกัน มีจำนวนเท่าคนที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน และเขียนว่า 
“ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น” 1 บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับ
เลือกเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น” การเลือกเลขานุการสภาให้เลือกจาก
สมาชิกสภา หรือพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น (เว้นแต่เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ
สมาชิกสภาเท่านั้น) และเมื่อได้เลขานุการสภาแล้วจะมีผลทันทีโดยไม่ต้องมี



 

คำสั่งแต่งตั้งจากผู้กำกับดูแลและให้เลขานุการสภาชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง 
(ในการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตัง้เพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก) 

นายไชยพร  มีอิน   ขอเชิญให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งเสนอชื่อ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งหรือปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลที่เห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

นายสมบัติ  ม่วงอุมิงค์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายสมบัติ   ม่วงอุมิงค์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  

หมู่ที่ ๓ ขอเสนอนางบูชารัตน์   สนจิตร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ท่าแร้งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ครับ 

นายไชยพร  มีอิน   ขอสมาชิกสภาฯ ยกมือออกเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 
ประธานสภาฯ     สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 2 คน ถูกต้อง  

(นายเมธา  สุทโนและนายสุทัศน์  มีพลาย) 
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งท่านใดจะเสนอชื่อผู้

ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
อีกหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลท่าแร้งเสนอชื่อเพ่ิม) 
 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งท่านใดเสนอ
ชื่อผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
แร้งอีก ถือว่ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพียงหนึ่งคน    

ฉะนั้น  มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
เห็นชอบให้นางบูชารัตน์   สนจิตร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

มติที่ประชุมฯ    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและการกำหนดสมัยประชุม 
สามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

นายไชยพร  มีอิน   ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ชี้แจง
ประธานสภาฯ    ข้อกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมให้ที่ประชุมสภา 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลท่าแร้งทราบ 
นายไชยพร  มีอิน   เรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขอชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบในการกำหนด 

สมัยประชุมสามัญประจำปีและการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี
ถัดไป 

1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  
2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 53 วรรคแรกบัญญัติว่า ในปีหนึ่งให้มี
สมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้
สภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลกำหนด  
 



 

2) การกำหนดสมัยประชุมให้ถือตามปีปฏิทินกรณีท่ีในปี (พ.ศ.)  
นั้น เคยมีการประชุมสามัญประจำปีแล้วกี่ครั้ง ให้นำมารวมกับการกำหนด
สมัยประชุมที่จะกำหนดใหม่ด้วย ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่สมัย) 

3) สภาท้องถิ่นกำหนดว่า การประชุมสามัญประจำปีแต่ละสมัยนั้น
จะเริ่มเมื่อใดและกำหนดกี่วัน กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เกิน 15 วัน 

3) กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยแรก 
ของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 

กฎหมาย/ระเบียบ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภา

ท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ 
ดังนี้ 

ฯลฯ 
(3)สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปี
นั้นจะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกีว่ัน กับให้กำหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน 
วรรคสอง การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่า
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 

ข้อ 21 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุม 

สามัญประจำปีแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษา
ในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายไชยพร  มีอิน   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบ  
ประธานสภาฯ   ให้ทุกท่านทราบแล้ว ผมขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากำหนดวันเริ่ม 

ประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจำปี พ.ศ.2566   สมัยแรกของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าแร้ง ต่อไป 

นายสมบัติ  ม่วงอุมิงค์  เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน         
สมาชิกสภาฯ      กระผม นายสมบัติ  ม่วงอุมิงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

หมู่ที่ ๓ ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
ดังต่อไปนี้ 

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 มีกำหนด 15 วัน 
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๗  มกราคม 2565 
2. สมัยประชุมสามัญสมัยที่2  มีกำหนด  15 วัน 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1๕ – 2๙ มิถุนายน 2565 



 

          3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  มีกำหนด  15 วัน 
เริ่มตั้งแต่วันที่  1๕ – ๒๙ สิงหาคม2565 

     4. สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4  มีกำหนด 15 วัน 
เริ่มตั้งแต่วันที่  1๕ – ๒๙ ธันวาคม  2565 
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  มีกำหนด  15 วัน 
เริ่มตั้งแต่วันที่  1๕ กุมภาพันธ์ -๑ มีนาคม 2566  

นายไชยพร   มีอิน   ขอสมาชิกยกมือรับรอง ไม่น้อยกว่า 2 คน 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองถูกต้อง 

(นายกรกช  บุญโพธิ์ และนายมานพ  สุดยู่โซ๊ะ) 
มีสมาชิกท่านใดเสนอให้มีสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลท่าแร้งเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่าน
ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก  ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าแร้ง เกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
(สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ ๖ เสียง)  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๖ เสียงให้กำหนด 
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง   ดังนี้ 

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 มีกำหนด 15 วัน 

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๗  มกราคม 2565 
2. สมัยประชุมสามัญสมัยที่2  มีกำหนด  15 วัน 

     เริ่มตั้งแต่วันที่ 1๕ – 2๙ มิถุนายน 2565 
          3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  มีกำหนด  15 วัน 

เริ่มตั้งแต่วันที่  1๕ – 2๙ สิงหาคม 2565   
     4. สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4  มีกำหนด 15 วัน 
เริ่มตั้งแต่วันที่  1๕ – ๒๙ ธันวาคม  2565  

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  มีกำหนด  15 วัน 
เริ่มตั้งแต่วันที่  1๕  กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม 2566  

     
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายไชยพร   มีอิน   ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ชี้แจง
ประธานสภาฯ    ข้อกฎหมาย ระเบียบ ให้ที่ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

ทราบ 
นางบูชารัตน์  สนจิตร์   เรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีการรวมทั้งกฎหมายและระเบียบในการเลือก 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้ 
1) สภามีอำนาจแต่งตั้งสมาชิกสภาฯเป็นคณะกรรมการสามัญ 

ประกอบด้วยสมาชิกสภา จำนวน 3-7 คน (ตามข้อ 103 และข้อ 105 )
ได้แก่ 

 



 

     - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    - คณะกรรมการแปรญัตติ หรือคณะกรรมการอ่ืนๆตามที่สภา

เห็นสมควร 
2) วิธีเลือกให้สมาชิกสภาฯเป็นผู้เสนอ และมีผู้รับรองอย่างน้อย

สองคนส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่มีผู้รับรอง (ตามข้อ 107)  
กฎหมาย/ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มี 

จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ 

บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกิน
เจ็ดคน 

ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับ 103 ข้อ 104 สภาทอ้งถิ่นมีอำนาจ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอ่ืนๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับขอ้ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภา

ท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไมได้เป็นสมาชิกสภาทองถิ่นแล้วแตก่รณีในกรณีที่
สมาชิกสภาทองถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไมน้อยกว่า
สองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารทองถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่อ
ให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและ 
ให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

สรุปได้ดังนี้การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาท้องถิ่นให้ที่ประชุมเสนอสมาชิกสภาเลือกคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ตามระเบียบข้อ ๑๐๗ โดยที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องมี
การเสนอญัตติและมีมติที่ประชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมมีจำนวนกี่คน ซึ่ งตามระเบียบข้อ ๑๐๓ ประกอบข้อ ๑๐๕ 
กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 
คนแต่ไม่เกิน 7 คน เช่น สภาท้องถิ่นมีมติให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม จำนวน 5 คน วิธีเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ต้องดำเนินการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทีละคน 
ไม่สามารถเลือกครั้งเดียวเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
จำนวน 5 คนพร้อมกันได้ โดยจะให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดได้รับเลือกเป็น
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ลำดับรองลงมาเป็ น



 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 คนที่ 3 ตามลำดับจนครบ 
5 คน ดังนั้น การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมต้องเลือกที
ละคนโดยจะเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 ก่อน จนถึง
กรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่  5 ถ้าการเลือกกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมลำดับใดมีผู้เสนอเพียงคนเดียว ผู้นั้นก็ได้เป็นกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมลำดับนั้น (ข้อ ๑๔) แต่ถ้าลำดับใดมีผู้ เสนอ
กรรมการตรวจรายงานการประชุมมากกว่า 1 คนก็ต้องใช้วิธีเลือกตามข้อ ๘ 
วรรคหนึ่ง เหมือนการเลือกประธานสภา รองประธานสภา ฯ คือการเขียน 
ชื่อตัว ชื่อสกุลลงในแผ่นกระดาษและใส่ซอง (ตามข้อ ๗๕ วรรคสาม) อัน
เป็นการเลือกโดยออกเสียงลงคะแนนลับ เมื่อได้กรรมการตรวจ 
รายงานการประชุมครบตามจำนวนที่สภาท้องถิ่นมีมติแล้วถือว่ามีผลตาม
กฎหมายนับแต่วันที่สภาเลือก ไม่ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งจากประธานสภาแต่
อย่างใด 

นายไชยพร   มีอิน   ขอเชิญที่ประชุมกำหนดจำนวนคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประธานสภาฯ   ประชุม 
นายสมบัติ  ม่วงอุมิงค์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งและสมาชิก  
สมาชิกสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

กระผมนายสมบัติ  ม่วงอุมิงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
หมู่ที่ ๓ ขอเสนอจำนวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จำนวน 3  
คน 

นายสมบัติ   ม่วงอุมิงค์   ขอสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ไม่น้อยกว่า 2 คน 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ  ยกมือรับรอง 2 คน ถูกต้อง  

(นายกรกช  บุญโพธิ์ และนายเมธา   สุทโน) 
จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์เสนอจำนวนคณะกรรมการเป็น

อย่างอ่ืนอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าเห็นชอบหรือไม่ 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จำนวน ๖ เสียงให้มีคณะกรรมการ 

ตรวจรายงานการประชุม จำนวน 3 คน 
นายไชยพร  มีอิน   ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ คนที่ 1  
ประธานสภาฯ   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายสมบัติ ม่วงอุมิงค์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งและสมาชิก  
สมาชิกสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

กระผมนายสมบัติ  ม่วงอุมิงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
หมู่ที่ ๓ ขอเสนอนายกรกช  บุญโพธิ์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม คนที่  1 

นายไชยพร  มีอิน   ขอสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ไม่น้อยกว่า 2 คน 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ  ยกมือรับรอง 2 คน ถูกต้อง  

(นายเมธา  สุทโน และนางสาวสมาพร  พ่วงเกิด) 
  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าสมควรได้รับการแต่งตั้ง

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ 
คนที่ 1 เพ่ิมเติมโปรดยกมือ (ไม่มีสมาชิกเสนอชื่อเพ่ิม )และผมขอถาม  



 

นายกรกช  บุญโพธิ์ ว่ายินยอมจะร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาอบต.ในครั้งนี้หรือไม ่

นายกรกช   บุญโพธิ์   เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
สมาชิกสภาฯ นายกรกช  บุญโพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ   ผมยินยอม

ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลฯ 

นายไชยพร  มีอิน   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม และนายกรกช  บุญโพธิ์ 
ประธานสภาฯ   ยินยอมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลฯ  จึงเป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯมีมติ เห็นชอบให้ 
นายกรกช  บุญโพธิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ 
คนที่ 1 

ลำดับต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม  คนที่  2  

นายกรกช   บุญโพธิ์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งและสมาชิก  
สมาชิกสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

กระผมนายกรกช  บุญโพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
หมู่ที่ ๔ ขอเสนอนางสาวสมาพร  พ่วงเกิด เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม คนที่  2 

นายไชยพร   มีอิน   ขอสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ไม่น้อยกว่า 2 คน 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ  ยกมือรับรอง 2 คน ถูกต้อง  

(นายสมบัติ  ม่วงอุมิงค์และนายมานพ  สุดยู่โซ๊ะ) 
  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าสมควรได้รับการแต่งตั้ง

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ 
คนที่ 2 เพ่ิมเติมโปรดยกมือ (ไม่มีสมาชิกเสนอชื่อเพ่ิม )และผมขอถาม 
นางสาวสมาพร  พ่วงเกิด ว่ายินยอมจะร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาอบต.ในครั้งนี้หรือไม ่

นางสาวสมาพร  พ่วงเกิด  เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  
สมาชิกสภาฯ นางสาวสมาพร  พ่วงเกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ   ยินยอม

ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลฯ 

นายไชยพร  มีอิน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม และนางสาวสมาพร  พ่วงเกิด 
ประธานสภาฯ   ยินยอมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลฯ  จึงเป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯมีมติ เห็นชอบให้ 
นางสาวสมาพร  พ่วงเกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลฯ คนที่ 2 

ลำดับต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม  คนที่  3  

นายสมบัติ  ม่วงอุมิงค์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งและสมาชิก  
สมาชิกสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งทุกท่าน   



 

กระผมนายสมบัติ  ม่วงอุมิงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
หมู่ที่ ๓ ขอเสนอนายมานพ  สุดยู่โซ๊ะ  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม คนที่  3 

นายไชยพร  มีอิน   ขอสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ไม่น้อยกว่า 2 คน 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ  ยกมือรับรอง 2 คน ถูกต้อง  

(นายกรกช   บุญโพธิ์ และนายเมธา  สุทโน) 
  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าสมควรได้รับการแต่งตั้ง

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ 
คนที่ 3 เพ่ิมเติมโปรดยกมือ (ไม่มีสมาชิกเสนอชื่อเพ่ิม)และผมขอถาม นาย
มานพ  สุดยู่โซ๊ะ ว่ายินยอมจะร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งในครั้งนี้หรือไม่ 

นายมานพ   สุดยู่โซ๊ะ  เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม  
สมาชิกสภาฯ นายมานพ  สุดยู่โซ๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ  ผมยินยอม

ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลฯ 

นายไชยพร  มีอิน   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม และนายมานพ   สุดยู่โซ๊ะ 
ประธานสภาฯ  ยินยอมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลฯ  จึงเป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯมีมติ 
เห็นชอบให้ นายมานพ   สุดยู่โซ๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลฯ คนที่ 3 

     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มี ผมขอสรุปว่าที่ประชุมในวันนี้มีมติเห็นชอบให้มี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 3 คน  ดังนี้ 
     คนที่  1  นายกรกช  บุญโพธิ์ 
     คนที่  2  นางสาวสมาพร  พ่วงเกิด 
     คนที่  3  นายมานพ   สุดยู่โซ๊ะ 

และขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบและวิธีปฏิบัติในลำดับต่อไป 
นางบูชารัตน์   สนจิตร์   เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาอบต. ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น

ครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการ

และเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ  
นายไชยพร  มีอิน   ขอให้เลขานุการสภาฯ ทำหน้าที่นัดประชุมคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาฯ  รายงานการประชุมสภาฯ ทั้ง 3 ท่าน เพื่อเลือกประธานกรรมการและ 

เลขานุการต่อไป 
 
 
 



 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายไชยพร  มีอิน   เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีเรื่องแจ้งที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  
นางบูชารัตน์  สนจิตร์  มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ๔ เรื่อง ดังนี้ 
ปลัด อบต. ๑.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี แจ้งการยื่น

บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยกำหนดแผนกำหนดการรับ 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ในวันอังคารที่  ๒๕  มกราคม ๒๕๖๕  
เวลา  ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐  น. คุณจิตรา ได้แจกแบบการยื่น ให้กับทุกท่านแล้ว 

 ๒.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้ตั้งด่าน ๗ วันอันตราย ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ วันที่  ๓๐  ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงวันที่ 
๓  มกราคม  ๒๕๖๕  เวลา ๒๓.๓๐ น. โดยกำหนดจุดตั้งด่าน บริเวณสี่แยก
ร้านอาหารจันทน์ผา และนำกรวยไปตั้งเพ่ือเป็นที่สังเกตุ บริเวณสี่แยก
ทางเข้าร้านอาหารทิวตาล ลานบัว ซึ่งเป็นจุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสถิติ
เท่ากันบริเวณแยกร้านอาหารจันทน์ผา จึงแจ้งท่านสมาชิกได้เยี่ยมด่านเพ่ือ
เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. 

 ๓.ขอให้สมาชิกสภาอบต. นายก อบต. เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
เพ่ือกองคลังจะโอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชีในระบบ  ขณะนี้ให้จองคิวผ่าน
แอปพลิเคชั่น กรุงไทย สอบถามรายละเอียดได้ท่ีผู้อำนวยการกองคลัง 

 ๔.งานบุคคล ขอรูปถ่ายท่านสมาชิกและนายก อบต. ชุดปกติขาว ขนาด 1 
นิ้วและขนาด 2 นิ้ว อย่างละ 6 ใบ เพ่ือทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตร
ประวัติ 

  และในโอกาสนี้ ทุกท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เป็นไปโดยกฎหมาย ขอได้พึงระมัดระวังคุณสมบัติของ
ตนเอง โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวพัวพันรวมถึงการค้ำประกัน
บุคคล หากไม่แน่ใจให้สอบถาม 

นายไชยพร  มีอิน   ผมขอถามที่ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลท่าแร้งแห่งนี้ 
ประธานสภาฯ ว่า  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 

หรือไม่  โปรดยกมือ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มีเรื่องอ่ืน ๆ เสนอเพ่ิมเติมผมขอขอบคุณ
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง รวมถึงผู้เข้าร่วมการ
ประชุมทุกท่านที่ได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ครั้ง
แรก ในวันนี้  ขอขอบคุณครับ 

   ปิดประชุม เวลา 1๔.๓0 น. 
 
      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (ลงชื่อ)......................................... ......... 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
 
 
 
 



 

 
คณะกรรมการฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔  เรียบร้อยแล้ว  
 
     (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ 
      (นายกรกช  บุญโพธิ์) 
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 
     (ลงชื่อ)    กรรมการ 
      (นางสาวสมาพร  พ่วงเกิด) 
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 
     (ลงชื่อ)    กรรมการ 
      (นายมานพ   สุดยู่โซ๊ะ) 
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 


