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ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ครั้งแรก 

ประจ าปี พ.ศ.25๖๔ 
วันที่   ๓๐  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.25๖๔ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ 
 ผู้มาประชุม    

๑ นายกงทอง    นาเหล็ก สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๑ กงทอง    นาเหล็ก  
๒ นายเทิดศักดิ ์ คนมีสัตย์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๒ เทิดศักดิ์  คนมีสัตย์  
๓ นายบพิธ       สุวรรณภูสิทธิ     สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๓ บพิธ       สวุรรณภูสิทธิ      
๔ นายบุญม ี     หมู่มูลตุ่น สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๔ บุญมี      หมู่มูลตุ่น  
๕ นายประมวล   ยิ่งนอก สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๕ ประมวล   ยิ่งนอก  
๖ นายส ารอง     ผางแพ่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๖ ส ารอง     ผางแพ่ง  
๗ นายมังกร      ชูเชิด สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๗ มังกร      ชูเชิด  
๘ นายภานุวัชร   บุญเทพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘ ภานุวัชร   บุญเทพ  
๙ นายสมพร      วื้นซีแซง สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๙ สมพร      วื้นซีแซง  

๑๐ นายสุรพล      ศรีบุญเรือน สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๑๐ สุรพล      ศรีบุญเรือน  
๑๑ นางนิระดาพร  โสชาล ี สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๑๑ นิระดาพร  โสชาลี  
๑๒ นายพิเชษฐ     ปานด้วง สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๑๒ พิเชษฐ      ปานด้วง  
๑๓ นางแดง         ศรทศพล สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๑๓ แดง         ศรทศพล  
๑๔ นายประยูร     ศรีโพนเพ็ก สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๑๔ ประยูร      ศรีโพนเพ็ก  

 ผู้ไม่มาประชุม    
 - ไม่มี    
 ผู้เข้าร่วมประชุม    

๑ นายเรืองศักดิ์  พรมมาหอม นายอ าเภอมัญจาคีรี เรืองศักดิ์  พรมมาหอม  
๒ นายพสิษฐ์         ถมปัด นายก อบต. พสิษฐ์         ถมปัด  
๓ นางสาวประภัสรา  สอนนอก ท้องถิ่นอ าเภอ ประภัสรา  สอนนอก  
๔ นายไกรสิทธิ      จ าปามี ปลัด อบต. ไกรสิทธิ      จ าปามี  
๕ จ.อ.สุภัช           สีราบัว รองปลัด อบต. สุภัช           สีราบัว  
๖ นางรัตน           พิมาลัย หน.ส านักปลัด อบต. รัตน           พิมาลัย  
๗ นายเฉลิม         โคตรทา ผอ.กองช่าง เฉลิม         โคตรทา  
๘ นางสาววิไลลักษณ์  วันจงค า ผอ.กองคลัง วิไลลักษณ์  วันจงค า  
๙ นางสาวอุมาภรณ์  นาเหล็ก นักวิเคราะห์ฯ อุมาภรณ์  นาเหล็ก  

๑๐ พ.จ.อ.ธีระพงษ์   ศรีสด เจ้าพนักงานธุรการ ธีระพงษ์   ศรีสด  
๑๑ นายสมบัติ        ปานด้วง ตัวแทนชุมชน สมบัติ        ปานด้วง  
๑๒ นายนิพนธ์        สามล ตัวแทนชุมชน นิพนธ์        สามล  
๑๓ นายนิธิเดช       พิมพ์พิค้อ ตัวแทนชุมชน นิธิเดช       พิมพ์พิค้อ  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
เรื่องก่อนระเบียบวาระ  
ปลัด อบต. -ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าห้องประชุมโดยมีผู้ 
(เลขานุการสภาฯชั่วคราว) มาประชุม จ านวน ๑4 คน เป็นอันครบองค์ประชุม 
    -กล่าวเรียนเชิญนายอ าเภอมัญจาคีรจีุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
นายพสิษฐ์  ถมปัด  -กล่าวต้อนรับนายอ าเภอมัญจาคีรี 
(นายก อบต.)    เรียน ท่านเรืองศักดิ์  พรมมาหอม ปลัดอ าเภอ(เจ้าพนักงานปกครองช า 

นาการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอ าเภอมัญจาคีรี กระผมนายพสิษฐ์  ถมปัด  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลสวนหม่อนทุกคน และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 
สวนหม่อนทุกคน มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายอ าเภอมัญจาคีรี  
ได้เดินทางมาเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ครั้งแรก ใน 
วันนี้ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน มีจ านวนสมาชิกสภาทั้งสิ้น  
รวม ๑๔ คน โดยมาจาก ๑๔ เขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งครบตามจ านวนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม  
๒๕๖๔  ในนามตัวแทนขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ขอต้อนรับ 
ท่านนายอ าเภอมัญจาคีรี ด้วยความยินดียิ่ง และขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ  
โอกาสนี้ ขอขอบคุณครับ 

ปลัด อบต. -ในฐานะเลขานุการชั่วคราวอ่านประกาศอ าเภอ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การ 
(เลขานุการสภาฯชั่วคราว) บริหารส่วนต าบลสวนหม่อนครั้งแรก ดังนี้ ประกาศอ าเภอมัญจาคีรี เรื่อง  เรียก

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ครั้งแรก ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
ได้ด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้นบัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่องผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ 
และข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ นายอ าเภอมัญจา
คีรี จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ครั้งแรก เพ่ือให้ที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน เลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สวนหม่อน ในวันที่  ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๔   เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๘  เดือน 
ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ (ลงชือ่)  (นายเรืองศักดิ์  พรมมาหอม)ปลัดอ าเภอ(เจ้า
พนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอ าเภอมัญจาคีรี 
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  -กล่าวเรียนเชิญนายอ าเภอมัญจาคีรีกล่าวเปิดประชุมสภาครั้งแรก 
นายเรืองศักดิ์  พรมาหอม -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนครั้งแรก ดังต่อไปนี้    
(รักษาราชการแทน นอภ.มัญจาคีรี) ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน และคณะ 

  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนทุกท่าน ผมนายเรืองศักดิ์  พรมมา 
  หอม  ปลัดอ าเภอ(เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน 
  นายอ าเภอมัญจาคีร ี ในนามข้าราชการและพ่ีน้องชาวอ าเภอมัญจาคีรี ขอแสดง 
  ความยินดีและขอต้อนรับ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
  ทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนใน 
  ท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ถือเป็นองค์กรส าคัญของระบอบ 
  ประชาธิปไตย ในการน าเสนอปัญหา ความต้องการของประชาชน ไปสู่คณะ 
  ผู้บริหาร โดยเฉพาะบทบาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จะต้อง 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติ การควบคุม การตรวจสอบ การ 
  บริหารงาน ของคณะผู้บริหาร ตลอดจนเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนใน 
  ท้องถิ่นกับหน่วยงานราชการ ดังนั้น วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหาร 
  ส่วนต าบลสวนหม่อน ครั้งแรก จึงเป็นวันดียิ่งที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
  ส่วนต าบลสวนหม่อนทุกท่าน จะได้ปฏิบัติหน้าที่อันสมเกียรติต่อต าแหน่งอัน 
  ส าคัญสูงสุดที่พ่ีน้องประชาชนมอบหมายให้ กระผมขอฝากความหวัง ในการ 
  แก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชน การปกครองท้องถิ่น การพัฒนา 
  ต าบล อ าเภอ จังหวัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน แก่ท้องถิ่น และ 
  ประเทศชาติในอนาคต และขอมอบก าลังใจ ในความมุ่งมั่นในการที่จะท างาน 
  แก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่นต่อไป บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ผมขอเปิดการ 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ครั้งแรก ณ บัดนี้ 

ปลัด อบต. -เรียนเชิญ นายบุญมี หมู่มูลตุ่น ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี 
(เลขานุการสภาฯชั่วคราว) อายุสูงสุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้น ท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลชั่วคราว  ดังนี้ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗ ระบุว่า  
    “ในการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น 
    เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ 
    ประชุมคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมี 
    อายุสูงสุดไม่ยอมท าหน้าที่ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมีอายุสูงสุดรองลงมา 
    ตามล าดับเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการเลือก 
    ประธานสภาท้องถิ่น” ข้อ ๑๐ ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากต าแหน่ง 
    เมื่อนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว 
 จากการตรวจสอบอายุของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนที่

เข้าประชุมในวันนี้ ปรากฏว่านายบุญมี  หมู่มูลตุ่น อายุ ๖๖ ปี เป็นผู้มีอายุสูงสุด 
ดังนั้นจึงขอเชิญท่านท าหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวในการเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ขอเรียนเชิญครับ 
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นายบุญมี หมู่มูลตุ่น  -กล่าวขอบคุณนายอ าเภอที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภา 
(ประธานสภาฯชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนครั้งแรก และกล่าวแสดงความยินดีกับ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวน
หม่อนทุกท่านที่ได้รับการวางใจจากประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนของแต่
ละหมู่บ้าน และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 -เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายบุญมี หมู่มูลตุ่น  -ในโอกาสนี้ผมขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้กล่าว 
(ประธานสภาฯชั่วคราว) แนะน าตัวเองทีละท่านตามล าดับเริ่มจาก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ เป็นต้นไป 

ขอเชิญครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ -เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ -เรื่องเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ -เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ เรื่องการเลือกและแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายบุญมี หมู่มูลตุ่น -ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ชี้แจงขั้นตอน วิธีการ 
(ประธานสภาฯชั่วคราว) รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องในการเลือกประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
ปลัด อบต. ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
(เลขานุการสภาฯชั่วคราว)   -เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    สวนหม่อนทุกท่าน ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ด าเนินการได้ตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบ ข้อ 8 ก าหนดว่า วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรอง  ไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้
เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละ
หนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีการเดิม ถ้าผลการ
เลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่
ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
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วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39    
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วย
ตรวจนับคะแนน 

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หาก
ตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะจับสลากก่อนหลัง แล้วให้
จับบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ที่
ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น” 

ระเบียบ ข้อ 9 ก าหนดว่า ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นใน
การประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ 
แล้วแต่กรณี ด าเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ 
และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งต่อไป 

ระเบียบ ข้อ 14 ก าหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

     จากระเบียบข้างต้น การเลือกประธานสภาท้องถิ่น จึงประกอบด้วย 
ขั้นตอน ได้แก่ วิธีการเสนอชื่อ การลงคะแนน การตรวจนับคะแนน การรายงาน 
ผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

     ๑) การเสนอชื่อ 
(๑) สมาชิกสภา ๑ คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น 
ประธานสภา ได้เพียง ๑ ชื่อ 
(๒) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย  ๒ คน และ 
รับรองได้เพียงครั้งเดียว 
(๓) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง ๑ คน  
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

     ๒) การลงคะแนนให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ  
    จ านวน ๑ ชื่อ และให้สมาชิกสภาหย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ  
    ตามข้อ ๗๕ วรรคสาม โดยประธานสภาเป็นผู้เรียกสมาชิกสภาตามล าดับอักษร  
    น าซองมาใส่ในหีบจัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 
     ๓) การตรวจนับคะแนน 
    ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า ๒ คน มาช่วยนับคะแนน โดย 
    ผู้ได้รับการเลือกตั้งต้อง 

(๑) เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 
(๒) หากมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น 

โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 
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(๓) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก โดยวิธีจับสลากให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อ ๘ วรรคสาม ดังนี้ 
(๓.๑) ประธานสภาฯ ชั่วคราว จัดให้ตกลงกันว่าผู้ใดจะได้จับสลากก่อน 
(๓.๒) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว จับสลากว่าผู้ใดจะได้จับ 
       สลากก่อน 
(๓.๓) บัตรสลากต้องมี ชนิด สี ขนาดเหมือนกัน มีเท่าจ านวนคนที่มีคะแนน 
        สูงสุดเท่ากัน และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” ๑  
        บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

    (๔) การแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอแต่งตั้ง 
        ทันทีเม่ือมีการเลือกตั้งประธานสภาท้องถิ่นเสร็จแล้ว และให้ประธานสภา 
        ท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมครั้งนั้นต่อไป  
นายบุญมี หมู่มูลตุ่น  -ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวที่ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ต่อไปจะ 
(ประธานสภาฯชั่วคราว)  เป็นการเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จึง 

ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอรายชื่อผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรให้ 
ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ขอเชิญครับ 

นายภานุวัชร   บุญเทพ -เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ) นายภานุวัชร  บุญเทพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน หมู่ที ่๘ 

ขอเสนอนางนิระดาพร  โสชาลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
หมู่ที ่๑๑ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

นายบุญมี  หมู่มูลตุ่น  -ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
(ประธานสภาฯชั่วคราว)  ผู้รับรองคือ ๑.นายพิเชษฐ์  ปานด้วง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๒ 

            ๒.นายประมวล  ยิ่งนอก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
    -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรให้ด ารง 
    ต าแหน่งประธานสภาฯ เพิ่มเติม ขอเชิญ ครับ 
นายส ารอง  ผางแพ่ง -เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ) นายส ารอง  ผางแพ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน หมู่ที่ ๖ 

ขอเสนอนายกงทอง  นาเหล็ก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
หมู่ที ่๑ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

นายบุญมี  หมู่มูลตุ่น  -ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
(ประธานสภาฯชั่วคราว)  ผู้รับรองคือ ๑.นายประยูร  ศรีโพนเพ็ก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 

            ๒.นายบพิธ  สวุรรณภูสิทธิ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
    -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรให้ด ารง 
    ต าแหน่งประธานสภาฯ เพิ่มเติม ขอเชิญ ครับ 

-เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติมอีก ปรากฏว่ามีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จ านวน 2 คน ขอให้สมาชิกในที่ประชุม
เลือกจากชื่อที่เสนอว่าจะให้สมาชิกท่านใดเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหม่อน โดยใช้วิธีการเลือกตามข้อ 8 

    -ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว แจกบัตรให้สมาชิก 
    ทุกท่าน เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรเป็นประธานสภาองค์การ 
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    บริหารส่วนต าบลสวนหม่อนจากท้ัง 2 รายชื่อดังกล่าวต่อไป ขอให้สมาชิกสภาฯ  
    ให้เขียนทั้งชื่อตัว และท้ังชื่อสกุล และเขียนเพียงชื่อเดียว ถ้าเขียนเฉพาะชื่อตัว 
    หรือชื่อสกุล หรือเขียนมากกว่า ๑ ชื่อจะถือว่าเป็นบัตรเสีย 

เมื่อลงคะแนนแล้ว  
นายบุญมี  หมู่มูลตุ่น  -ขอเชิญนายส ารอง  ผางแพ่ง และนายบพิธ  สุวรรณภูสิทธิ เป็นตัวแทนสมาชิก 
(ประธานสภาฯชั่วคราว)  สภาฯ มาช่วยตรวจนับคะแนน 
    -ประกาศผลการนับคะแนนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ปรากฏว่านางนิระดาพร  โสชาลี สมาชิกสภา  
    อบต.หมู่ที่ ๑๑  ได ้ ๙ คะแนน และนายกงทอง  นาเหล็ก  สมาชิกสภา อบต. 
    หมู่ที ่๑ ได ้ ๕  คะแนน 

-เป็นอันว่า นางนิระดาพร  โสชาลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวน 
หม่อน หมู่ที ่๑๑ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวน
หม่อน  

   -ต่อไปจะขอพักการประชุมไว้ชั่วคราว ประมาณ ๑๐ นาที เพื่อรายงานผล 
การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อนายอ าเภอมัญจาคีรีเพ่ือ 
พิจารณาลงนามแต่งตั้งฯ 

ปลัด อบต.   -(เม่ือครบ ๑๐ นาที) ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าท่ีประชุมเพ่ือด าเนินการตาม 
(เลขานุการสภาฯชั่วคราว)  ระเบียบวาระการประชุมต่อไป และได้อ่านค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ดังต่อไปนี้ 

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สวนหม่อนทุกท่าน ผมขออ่านค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหม่อน ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ดังนี้  

ค าสั่งอ าเภอมัญจาคีรีที่ ๔๔๘ /๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวน 
    หม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลสวนหม่อน ครั้งแรก ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  มีมติเลือก  
    นางนีระดาพร  โสชาลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน หมู่ที ่
    ๑๑ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อาศัยอ านาจตาม 
    ความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 

ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ นายอ าเภอมัญจา 
คีรี จึงแต่งตั้ง นางนีระดาพร  โสชาลี เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหม่อน ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม  
พ.ศ.๒๕๖๔(นายเรืองศักดิ์ พรมมาหอม) ปลัดอ าเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง
ช านาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอ าเภอมัญจาคีรี 

นายบุญมี  หมู่มูลตุ่น  -ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯชั่วคราว บัดนี้บทบาทของผมในฐานะ 
(ประธานสภาฯชั่วคราว)  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราวได้สิ้นสุดแล้ว ต่อไปขอเชิญ  
    นางนิระดาพร โสชาลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน เป็น  
    ผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเชิญครับ 
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นางนิระดาพร  โสชาล ี  -สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน และผู้เข้าร่วม 
(ประธานสภาฯ)   ประชุมทุกท่าน ดิฉันขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้เป็น 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ดิฉันจะท าหน้าที่อย่างเต็ม 
    ความสามารถ และขออนุญาตด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

๔.๒ เรื่องการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
นางนิระดาพร  โสชาล ี  - ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ชี้แจงขั้นตอน  
(ประธานสภาฯ)   วิธีการรวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องในการเลือกรองประธานสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัด อบต. ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(เลขานุการสภาฯชั่วคราว)   เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลสวนหม่อนทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
    ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ  
    12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดย 
    อนุโลม  คือด าเนินการเช่นเดียวกับวิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 

ระเบียบ ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่น ให้ 
    ประธานสภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น...... 
    และวรรคสามก าหนดว่า ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรอง 
    ประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    หรือเทศบาล และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลภายในเจ็ดวัน 
    นับแต่วันเลือกตั้ง 

ระเบียบ ข้อ 14 ก าหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง 
    ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร 

ได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวที่ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ต่อไป จะ 
(ประธานสภาฯ)   เป็นการเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
    จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอรายชื่อผู้ที่ตนเห็นว่าสมควร 
    ให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ขอเชิญ 
    ค่ะ 
นายมังกร  ชูเชิด -เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ) นายมังกร  ชูเชิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน หมู่ที่ ๗ ขอ

เสนอนายเทอดศักดิ์  คนมีสัตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
หมู่ที ่๒ เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอผู้รับรอง ๒ คนคะ่ 
(ประธานสภาฯ)   ผู้รับรองคือ ๑.นางแดง  ศรทศพล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๓ 

            ๒.นายสุรพล  ศรีบุญเรือง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
    -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรให้ด ารง 
    ต าแหน่งรองประธานสภาฯ เพิ่มเติม ขอเชิญ ค่ะ 

-หากไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอรายชื่อผู้ที่ เห็นสมควรเป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติมอีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
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ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ข้อ ๑๔ ก าหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่น และเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เพียงต าแหน่งละหนึ่ งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” ซึ่ งในการเลือกรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๒ นี้ มี
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานสภาฯ เพียง ๑ คน คือ
นายเทอดศักดิ์  คนมีสัตย์ จึงถือว่านายเทิดศักดิ์  คนมีสัตย์ เป็นผู้ได้รับเลือกให้
เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน และตามระเบียบฯ 
ข้อ ๑๑ วรรคท้าย ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก  
-ภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้เลือกผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนนี้ดินฉันจะรายงานผลการเลือกรอง
ประธานสภาฯ ต่อนายอ าเภอมัญจาคีรีต่อไป 

 
๔.๓ เรื่องการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

นางนิระดาพร  โสชาล ี  - ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ชี้แจงขั้นตอน  
(ประธานสภาฯ)   วิธีการรวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องในการเลือกเลขานุการสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัด อบต. ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลสวนหม่อนทุกท่าน  
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.

2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.25๖2  มาตรา 57 บัญญัติว่า ให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ฯ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 ข้อ 1๓ วิธี เลือก
เลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  คือ
ด าเนินการเช่นเดียวกับวิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น เมื่อสภาท้องถิ่นมี 

    มติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจาก 
    ต าแหน่ง 

ระเบียบ ข้อ 14 ก าหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ระเบียบ ข้อ ๑๘ ใหส้ภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง 
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
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นางนิระดาพร  โสชาลี  -ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ต่อไป จะ 
(ประธานสภาฯ)   เป็นการเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจึง 
    ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอรายชื่อผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรให้ 
    ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ขอเชิญค่ะ 
นายพิเชษฐ์  ปานด้วง -เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ) นายพิเชษฐ์  ปานด้วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน หมู่ที่ 

๑๒ ขอเสนอนายไกรสิทธิ  จ าปามี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน
เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอผู้รับรอง ๒ คนค่ะ 
(ประธานสภาฯ)   ผู้รับรองคือ ๑.นายส ารอง  ผางแพ่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๖ 

            ๒.นายบุญมี  หมู่มูลตุ่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
    -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรให้ด ารง 
    ต าแหน่งเลขานุการสภาฯ เพิ่มเติม ขอเชิญค่ะ 

-หากไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติมอีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ข้อ ๑๔ ก าหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
และเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” ซึ่งในการเลือกเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๓ นี้ มีการเสนอชื่อ
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภาฯ เพียง ๑ คน คือ นายไกรสิทธิ  
จ าปามี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จึงถือว่านายไกรสิทธิ  จ าปามี 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

    -เมื่อผลการเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ให้ด ารงต าแหน่ง 
    เลขานุการสภาฯ จึงขอเชิญให้นายไกรสิทธิ  จ าปามี ปลัดองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลสวนหม่อน ไดป้ฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวน 
    หม่อนต่อไป 

 
๔.๔ เรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 25๖๔  

นางนิระดาพร  โสชาล ี  -เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ รวมทั้ง 
(ประธานสภาฯ)   กฎหมายและระเบียบฯ ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่ม 

สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
ปลัด อบต. ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.25๖๔ 
(เลขานุการสภาฯ)  -เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวน 
    หม่อนทุกท่าน  

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
    พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.25๖2 มาตรา 53 วรรคแรก  
    บัญญัติว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย แล้วแต่สภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุม 
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    สามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และวรรคสี่ ก าหนดว่า 
    สมัยประชุมสามัญหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป
    อีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11 วรรคแรก เมื่อ 
    มีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภา 
    ท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ 
    ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วน 
    ต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ  
    ประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  
    กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  
    และมีก าหนดกี่วัน และวรรคสองก าหนดว่า การก าหนดสมัยประชุมและวัน 
    ประชุมให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
     เนื่องด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน(ชุดเดิม) ได้ก าหนด 
    สมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๔ ไว้ดังนี้ 
  สมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ – 1๘  กุมภาพันธ์ 256๔  มีก าหนด ๑๕ วัน 

สมัยสามัญ สมัยที่สอง เริ่มวันที่ ๔ พฤษภาคม  – 1๘  พฤษภาคม 256๔  มีก าหนด ๑๕ วัน 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม เริ่มวันที่ ๙ สิงหาคม – ๒๓  สิงหาคม  256๔  มีก าหนด ๑๕ วัน 
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ เริ่มวันที่ ๑๕ ธันวาคม – ๒๙  ธันวาคม 256๔  มีก าหนด ๑๕ วัน 

     สมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๔ ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    สวนหม่อน(ชุดเดิม)ได้ก าหนดไว้นั้น ได้มีการเรียกประชุมสภาฯ ไปแล้ว  
    สามสมัย คือสมัยสามัญสมัยแรก, สมัยสามัญสมัยที่สอง และสมัยสามัญสมัยที่  
    ๓ แต่สมัยสามัญสมัยที่สี่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม – ๒๙  ธันวาคม 256 
    ๔ มีก าหนด ๑๕ วัน ไม่สามารถเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวน 
    หม่อน สมัยฯ ดังกล่าวได้ เนื่องจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลสวนหม่อนได้สิ้นสุดลงและอยู่ระหว่างด าเนินการเลือกตั้ง และรอ 
    ประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ที่ 
    ได้รับเลือกตั้งใหม่ จึงสามารถก าหนดสมัยประชุมสามัญได้อีกหนึ่งสมัย คือ  
    สมัยสามัญสมัยที่สี่ อ้างอิงตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๓๓๙๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ หรือจะไม ่
    ก าหนดสมัยประชุมสามัญอีกก็ได้ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
    องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.25๖2  
    มาตรา 53 วรรคแรก บัญญัติว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ 
    หลายสมัย แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่ 
    สมัย ดังนั้นการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน(ชุดเดิม)ได้ก าหนด 
    สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ ไว้ และได้มีการเรียกประชุมสภาฯ ไปแล้ว  
    สามสมัย จึงเป็นการก าหนดสมัยประชุมสามัญไว้โดยชอบตามที่กฎหมาย 
    ก าหนด 
     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ครั้งแรก ในวันนี้  
    วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันท าการวันสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ การ 
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    ที่จะก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่ ๔ อีกจึงไม ่
    เหมาะสมที่จะก าหนดเนื่องจากเหลืออีกเพียงหนึ่งวันก็จะสิ้นปี พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว  
    จึงขอเรียนให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณา ว่าจะ 
    ก าหนดสมัยสมัยประชุมสามัญเพ่ิมอีกหรือไม่ 
นางนิระดาพร  โสชาลี  -ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง ขั้นตอน และ วิธีการ  
(ประธานสภาฯ)   รวมทั้งกฎหมายและระเบียบฯ ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 
    ๒๕๖๔ นั้น ถือว่าการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  ให้นับ 
    สมัยประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล(ชุดเดิม)ได้ก าหนดไว้และได้มีการ 
    เรียกประชุมแล้วรวมเข้าไปด้วย  ส่วนสมัยประชุมที่สภาฯ(ชุดเดิม)ก าหนดไว้แต่ 
    ไม่สามารถเรียกประชุมสภาฯได้  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุดใหม่เข้า 
    ปฏิบัติหน้าที่สามารถก าหนดสมัยประชุมนั้นขึ้นได้อีก แต่เมื่อนับรวมกับสมัย 
    ประชุมสามัญที่สภาฯชุดเดิมได้เรียกประชุมแล้วต้องไม่เกินสี่สมัย จงึขอให้ท่าน 
    สมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ 
นายภานุวัชร   บุญเทพ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายภานุวัชร  บุญเทพ สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๘ ขอเสนอว่าในเมื่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสวนหม่อน(ชุดเดิม)ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ ไว้ ๔ 
สมัย มีการเรียกประชุมสภาฯ ไปแล้ว ๓ สมัย จึงเป็นการก าหนดสมัยประชุม
สามัญ เป็นการเรียกประชุมสมัยสามัญ ตามที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.25๖2 
มาตรา 53 วรรคแรก บัญญัติไว้แล้ว 

    -วันนี้ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันท าการวันสุดท้ายของปี พ.ศ.  
    ๒๕๖๔ คงไม่เหมาะที่จะก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่  ถึงแม้จะก าหนด 
    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ก็จะไม่มีเวลาประชุม เนื่องจากจะสิ้นปี พ.ศ.๒๕๖๔  
    แล้ว กระผมขอเสนอไม่ต้องก าหนดสมัยประชุมสามัย สมัยที่สี่  
นางนิระดาพร  โสชาล ี -ขอผู้รับรอง ๒ คนค่ะ 
(ประธานสภาฯ)   -ผู้รับรองคือ ๑.นายบุญมี  หมู่มูลตุ่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๔ 

                       ๒.นายประยูร  ศรีโพนเพ็ก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
            -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญ ค่ะ 

-หากไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก จึงได้ขอมติที่ประชุม โดยหาก 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่นายภานุวัชร  บุญเทพ เสนอโปรดยกมือขึ้น 

       (เห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ๑ เสียง) 
มติที่ประชุม      -เห็นชอบไม่ก าหนดสมัยประชุมสามัย สมัยที่สี่ เนื่องจากสภา อบต.(ชุดเดิม)ได้ 

ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ ไว้ และมีการเรียกประชุมสภาฯ  
ถูกต้องตามกฏหมายแล้ว อีกทั้งไม่มีเวลาประชุม เนื่องจากจะสิ้นปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

 แล้ว 
 

๔.๕ เรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี 25๖๕  
นางนิระดาพร  โสชาล ี  -เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ รวมทั้ง 
(ประธานสภาฯ)   กฎหมายและระเบียบฯ ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  

๒๕๖๕ 
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ปลัด อบต.              ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี 25๖๕ 
(เลขานุการสภาฯ)  -เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวน 
    หม่อนทุกท่าน  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11 วรรคแรก เมื่อมี
ประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีกี่
สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมี
ก าหนดกี่วัน และวรรคสองก าหนดว่า การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

นางนิระดาพร  โสชาลี  -ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง ขั้นตอน และ วิธีการ  
(ประธานสภาฯ)   รวมทั้งกฎหมายและระเบียบฯ ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
    ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ นั้นมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีประเด็นสอบถามหรือข้อ 
    สงสัยหรือไม่  
    -หากไม่มี ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก  
    ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญค่ะ 
นายพิเชษฐ์  ปานด้วง -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายพิเชษฐ์  ปานด้วง สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)   องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัย 
    แรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๔ มกราคม – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕  
    มีก าหนด ๑๕ วัน ครับ 
นางนิระดาพร  โสชาลี  -ขอผู้รับรอง ๒ คนค่ะ 
(ประธานสภาฯ)   -ผู้รับรองคือ ๑.นายสมพร  วื้นซีแซง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๙ 

              ๒.นางแดง  ศรทศพล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
    -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะเสนอความเห็นเพิ่มเติม 
    หรือไม ่ค่ะ 

-หากไม่มี ดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย 
ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
เริ่มวันที่ ๔ มกราคม – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วัน โปรดยกมือขึ้น 

        (เห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ๑ เสียง) 
มติที่ประชุม      -เห็นชอบ ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี  
    พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มวันที่ ๔ มกราคม – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วัน 

 
๔.๖ เรื่องการเลือกคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
      คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  

นางนิระดาพร  โสชาล ี  -เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ  
(ประธานสภาฯ)   รวมทั้งกฎหมายและระเบียบฯ ในการเลือกคณะกรรมการสภาองค์การ  
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    บริหารส่วนต าบล คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
ปลัด อบต.       ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
(เลขานุการสภาฯ)  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหม่อนทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 103 วรรคหนึ่งก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า 
     สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้ 
     เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 104 วรรคหนึ่งก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท า 
กิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันเป็นกิจการของสภาท้องถิ่นแล้ว
รายงานต่อสภาท้องถิ่น 

    ข้อ 105 วรรคหนึ่งก าหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับ 103 ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมี 
    อ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น 
    คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา 
    ท้องถิ่น ดังนี้ 
    (1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

          (4) คณะกรรมการอ่ืนๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
 ถ้ามีความจ าเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

              ข้อ 107 ก าหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับข้อ  103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภา 
  ท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  หรือบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ี 
  ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่ 
  จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ  
  12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
นางนิระดาพร  โสชาลี   -ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจ 
(ประธานสภาฯ)  รายงานการประชุม จ านวนกี่คน (อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน) 
นายมังกร  ชูเชิด -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายมังกร  ชูเชิด สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)   องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๗ ขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงาน 
    การประชุม จ านวน ๓ คน ครับ 
นางนิระดาพร โสชาลี  -ขอผู้รับรอง ๒ คนค่ะ 
(ประธานสภาฯ)   -ผู้รับรองคือ ๑.นายสุรพล  ศรีบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๑๐ 

             ๒.นายประมวล  ยิ่งนอก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
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    -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญ ค่ะ 
             -หากไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกเป็นอันว่าสภาองค์การบริหาร 
  ส่วนต าบลสวนหม่อนก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
  จ านวน 3 คน  
นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขั้นตอนต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็น 
(ประธานสภาฯ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยให้มีการเลือกทีละคนจนครบตาม 
  จ านวนที่ก าหนดคือ 3 คน (ตามระเบียบฯข้อ 12) และชื่อที่เสนอไม่จ ากัด 
  จ านวนพร้อมกับมีผู้รับรองอย่างน้อย  2 คน 
            -ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจ 
  รายงานการประชุมคนที่ 1 ตามล าดับต่อไป 
นายสมพร  วื้นซีแซง -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสมพร  วื้นซีแซง สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)  องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๙ ขอเสนอนายประยูร  ศรีโพนเพ็ก เป็น 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ ครับ 
นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอผู้รับรอง ๒ คนค่ะ 
(ประธานสภาฯ)   -ผู้รับรองคือ ๑.นายบพิธ  สุวรรณภูสิทธิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๓ 
                       ๒.นายภานุวัชร  บุญเทพ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
    -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญ ค่ะ 

             -หากไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก จึงถือว่านายประยูร  ศรีโพนเพ็ก 
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๑  

นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจ 
(ประธานสภาฯ)  รายงานการประชุมคนที่ ๒  
นายสุรพล  ศรีบุญเรือง -เรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสุรพล  ศรีบุญเรือง สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)  องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอนางแดง  ศรทศพล เป็น

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ ครับ 
นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอผู้รับรอง ๒ คนค่ะ 
(ประธานสภาฯ)   -ผู้รับรองคือ ๑.นายบุญมี  หมู่มูลตุ่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
                       ๒.นายประมวล  ยิ่งนอก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
    -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญค่ะ 

             -หากไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก จึงถือว่านางแดง  ศรทศพล เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒  

นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจ 
(ประธานสภาฯ)  รายงานการประชุมคนที่ ๓  
นายบุญมี  หมู่มูลตุ่น -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายบุญมี  หมู่มูลตุ่น  สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)  องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖ ขอเสนอนายส ารอง  ผางแพ่ง เป็น

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓ ครับ 
นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอผู้รับรอง ๒ คนค่ะ 
(ประธานสภาฯ)   -ผู้รับรองคือ ๑.นายมังกร  ชูเชิด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
                       ๒.นายพิเชษฐ์  ปานด้วง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
    -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญค่ะ 
             -หากไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก จึงถือว่านายส ารอง  ผางแพ่ง 
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  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๓ 
  -สรุปว่าคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 3 คน ประกอบด้วย 
  1) นายประยูร  ศรีโพนเพ็ก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่๑๔ 

  2) นางแดง  ศรทศพล สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ่๑๓ 
  3) นายส ารอง  ผางแพ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่๖ 
 
              –จึงขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้นัดประชุมคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบรายงานการประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการฯต่อไป 
ปลัด อบต.      ชี้แจงว่าจะท าหนังสือแจ้งนัดให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เข้า 
(เลขานุการสภาฯ)  ประชุมฯ เพื่อเลือกประธานและเลขานุการฯ ณ ห้องสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลในวันต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืนๆ  
นายพสิษฐ์  ถมปัด  -เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย 
(นายก อบต.)   พสิษฐ์  ถมปัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ขอเสนอให้ประธาน 
    เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี 25๖5 อย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลสวนหม่อน และเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
นางนิระดาพร  โสชาลี   -แจ้งว่าเมื่อได้สภาฯ ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 25๖5 สมัยที่ ๑  
(ประธานสภาฯ)  ตั้งแต่วันที่  ๔ มกราคม ๒๕๖๕  เป็นต้นไป เป็นเวลา 15 วนั ไว้แล้ว ต่อไปจะ 
  ประกาศ ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๕ และท าหนังสือ 

เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี 25๖5 โดยจะก าหนดนัดประชุม
สมัยดังกล่าวโดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๔ มกราคม 25๖5 เวลา ๐๙.๐0 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน โดยจะท าหนังสือแจ้งให้ 
สมาชิกทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง 

  –ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่เมื่อไม่มี 
  สมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจึงได้กล่าวขอบคุณนายอ าเภอมัญจาคีรี 
  ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวน 
  หม่อนครั้งแรกในวันนี้ และกล่าวขอบคุณท้องถิ่นอ าเภอ นายกองค์การบริหาร 
  ส่วนต าบลสวนหม่อนที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณสมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนทุกคนที่ไว้วางใจเลือกเป็นประธานสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบล  
  -สั่งปิดประชุมเวลา 1๒.๐0 น. 
 

 (ลงชื่อ)          ไกรสิทธิ  จ าปามี                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                         (นายไกรสิทธิ  จ าปามี ) 

                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

................................................................................................................................. .............................................. 
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บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เขียนที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

วันที ่ ๒  เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันนี้เวลา  ๑๓.๐๐ น.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ของสภาองค์การบิหารส่วน 
ต าบลสวนหม่อน ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ.25๖๔  เมื่อวันที่  ๓๐ เดือน ธันวาคม  
พ.ศ.25๖๔ แล้วปรากฏว่ามีข้อความที่จดบันทึกไว้ถูกต้อง 
 

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
  

                       (ลงชื่อ)       ประยูร  ศรีโพนเพ็ก    ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                    (นายประยูร  ศรีโพนเพ็ก) 

                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

 

                          (ลงชื่อ)       แดง  ศรทศพล           กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                   ( นางแดง  ศรทศพล) 

                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

 

                           (ลงชื่อ)         ส ารอง  ผางแพ่ง     กรรมการและเลขานุการ 

                                     ( นายส ารอง  ผางแพ่ง ) 

                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

 

 

การรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้มีมติให้การรับรองแล้ว 

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๕   เมื่อวันที่  ๔  เดือน  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

    (ลงชื่อ)          นิระดาพร  โสชาลี 

                                                 ( นางนิระดาพร  โสชาลี ) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

 


