
-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 

ครั้งแรก 
วันที่  12  เดือนมกราคม  พ.ศ.2565 

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 
**************** 

ผู้เข้าประชุม          10   คน 
ผู้ไม่มาประชุม   -   คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม           7   คน 
 

ลำดับท่ี ชือ่ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางชนิตา  ชุ่มเกษม ส.อบต.หมู่ที่ 1 -ชนิตา-  
2 นายธีรพงษ์  คำวิเชียร ส.อบต.หมู่ที่ 2 -ธีรพงษ์-  
3 นางสายชล  น้อยพริ้ง ส.อบต.หมู่ที่ 3 -สายชล-  
4 นายกิตติศักดิ์  ชิมสำโรง ส.อบต.หมู่ที่ 4 -กิตติศักดิ์-  
5 นายวิโรจน์  ขอบสำโรง ส.อบต.หมู่ที่ 5 -วิโรจน์-  
6 นายรวม  แสงผักแว่น ส.อบต.หมู่ที่ 5 -รวม-  
7 นายพรชัย  เทียนสำโรง ส.อบต.หมู่ที่ 7 -พรชัย-  
8 นายอำนวย  เภากลาง ส.อบต.หมู่ที่ 8 -อำนวย-  
9 นายเสน่ห์  ยันสำโรง ส.อบต.หมู่ที่ 9 -เสน่ห์-  

10 นายโชคอำนวย  บุษบาสระน้อย ส.อบต.หมู่ที่ 10 -โชคอำนวย-  
  
ผู้เข้าร่วมประชุม  7  คน 
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายบัลลังก์  ไวทย์ศิริ นายอำเภอปักธงชัย -บัลลังก์-  
2 นายวิทยา  กิตติศักดิ์ชัย ท้องถิ่นอำเภอปักธงชัย -วิทยา-  
3 นายประเทือง  ภักเกษม นายก อบต. -ประเทือง-  
4 นายชูชาติ  ชุ่มเกษม รองนายก อบต. -ชูชาติ-  
5 นายบรรทม  แก้วสำโรง เลขานุการนายก อบต. -บรรทม-  
6 นางรพีพรรณ  สุวัฒนะพันธ์ ปลัด อบต. -รพีพรรณ-  
7 นางสาวสุภาพร   เอ่ียมสำโรง นักทรัพยากรบุคคล

ชำนาญการ 
-สุภาพร-  
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เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องกิจการสภา เริ่มแรก 

              เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง   
ทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง   ขออนุญาตนำเรียนลำดับขั้นตอนในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงในวันนี้  สำหรับการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงครั้งแรก   ประธานใน
พิธีคือท่านนายอำเภอปักธงชัย  เมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึง ท่านปลัดรพีพรรณ   สุวัฒนะพันธ์  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลสำโรง  ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง(ชั่วคราว) จะดำเนินการตรวจนับ
จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  หลังจากนั้นท่านปลัดรพีพรรณ  สุวัฒนะพันธ์  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลสำโรง จะเรียนเชิญนายอำเภอปักธงชัย  จุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัย  และทำความเคารพพระ
บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในช่วงนี้ให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  คณะผู้บริหารและผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านโปรดยืนขึ้น เสร็จแล้ว
ท่านนายอำเภอปักธงชัย  จะนั่งในที่จัดไว้ให้ จากนั้นท่านปลัดรพีพรรณ สุวัฒนะพันธ์  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลสำโรง  ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง (ชั่วคราว) จะอ่านประกาศอำเภอปักธงชัย  
เรื่อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ครั้งแรก และเรียนเชิญท่านนายอำเภอปักธงชัย  กล่าว
เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ครั้งแรก พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและแสดง
ความยินดีแก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จากนั้น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง (ชั่วคราว) จะกล่าวขอบคุณท่านนายอำเภอปักธงชัย และเชิญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ที่มีอายุมากที่สุด ทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง (ชั่วคราว) จากนั้นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สำโรง(ชั่วคราว) ก็จะอ่านระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   หลังจากนั้น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง (ชั่วคราว) จะดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ ๘ และข้อ ๑๔ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง(ชั่วคราว) ก็จะแจ้งผลผู้ที่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  และให้นายอำเภอปักธงชัย  แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสำโรง และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง(ชั่วคราว) ก็จะเชิญผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง (ตัวจริง) ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง (ชั่วคราว) ก็พ้นจากตำแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง (ตัวจริง) กล่าวขอบคุณสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง และดำเนินการในระเบียบวาระการประชุมต่อไป ซึ่งจะเป็นการเลือกรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  จำนวน ๑ ท่าน และเลือกเลขานุการสภา  องค์การบริหารส่วน
ตำบลสำโรง   ดิฉัน ขอนำเรียนให้ทราบเบื้องต้นเท่านี้ ค่ะ  
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ปลัดฯ(เลขานุการชั่วคราว) ท่านนายอำเภอปกัธงชัย  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  หัวหน้าส่วน 
ราชการทุกท่านและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ขณะนี้เวลา ๑4.30น. ดิฉัน นางรพีพรรณ  สุวัฒนะพันธ์ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสำโรง ได้ตรวจนบัจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ได้
ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอันทรง
เกียรติแห่งนี้ จำนวน  ๑0  คน ครบองค์ประชุม ขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภา(ชั่วคราว) ค่ะ 

ปลัด อบต.                    - ประกาศอำเภอปักธงชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
                                  ครั้งแรก   

- ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสำโรง  ครบตามจำนวนแล้วแต่ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง   
เพ่ือให้การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริการส่วนตำบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒  นายอำเภอปักธงชัยจึงประกาศเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ครั้งแรก  ในวันพุธ  ที่  ๑๒  มกราคม  
๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา  14.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 (นายบัลลังก์  ไวทย์ศิริ) 
   นายอำเภอปักธงชัย 
 
ในลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญท่านบัลลังก์  ไวทย์ศิริ  ท่านนายอำเภอปักธงชัย   ได้กล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง   ครั้งแรก  กราบเรียนเชิญค่ะ 
 

(ท่านนายอำเภอปักธงชัย  เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เมือ่กล่าวจบแล้ว) 
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ปลัดฯ(เลขานุการชั่วคราว) กราบขอบพระคุณ ท่านบัลลังก์   ไวทย์ศิริ   นายอำเภอปักธงชัย    เป็นอย่างสูงที่ให้ 

เกียรตติ่อทีป่ระชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ แห่งนี้ 
เรียน สมาชิกสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง   ผูท้รงเกียรติทุกท่าน  
ตามระเบียบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริการส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่น
ตามข้อ ๖ เมื่อนายอำเภอได้เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุ
มากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นชั่วคราวนั้น เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว 
เพ่ือทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งได้
ตรวจนับอายุของสมาชิกสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ แล้ว ผู้ที่มีอายุมากที่สุด
ในที่ประชุมแห่งนี้ คือ นายกิตติศักดิ์  ชิมสำโรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง  หมู่ที่  4  แต่เนื่องด้วยนายกิตติศักดิ์  ชิมสำโรง  ไม่รับเป็นประธานสภาฯ
(ชั่วคราว)  จึงให้สมาชิกผู้ที่มีอายุมากที่สุดรองลงมาคือ  นายโชคอำนวย  บุษบาสระ
น้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  หมู่ที่  10  เป็นประธานสภาฯ
(ชั่วคราว) แทน  จึงขอเชิญ  นายโชคอำนวย  บุษบาสระน้อย  ขึ้นทำหน้าที่
ประธานสภาฯ(ชั่วคราว)  ขอเรียนเชิญค่ะ 
 

ประธานสภาฯ(ชั่วคราว)   เรียน ท่านนายอำเภอปักธงชัยท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทรงเกียรติ  
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง   
หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอปักธงชัย  ที่มาเป็นเกียรติ เปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ในวันนี้ กระผมใน
ฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ชั่วคราว ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป
ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1           เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ทั้งหมด จำนวน  ๑0   ท่าน มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑0 ท่าน 
และจะดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงต่อไป 

ที่ประชุม                     รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องพิจารณา 
   2.1 การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 
ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)  เชิญเลขานุการฯ ชั่วคราว ได้แจ้งรายละเอียด วิธีการเลือก การลงคะแนน         

และอำนาจหน้าที่ของประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
เลขานุการ(ชัว่คราว)      เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง (ชั่วคราว) และสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลสำโรง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับวิธีการเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสำโรง มีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 
ข้อ ๑ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานสภาและรอง
ประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ข้อ ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘ กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น   คนหนึ่ งที่ตนเห็นสมควรให้ เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาทอ้งถิ่น 
ข้อ ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  และที่ แก้ ไขเพ่ิ มเติม ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่ น  รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถอืว่าผู้นั้นได้รับเลือกวิธีการเลือก 
(1) ให้ สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผู้ สมควรได้ รับการแต่ งตั้ งให้ เป็ น
ประธานสภาเพียง 1 ชื่อ  
(2) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน แต่ละคนมี
สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
(๓) ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 
(๔) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 1 คน ให้ถือ
ว่าผู้นั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14) 
วิธีการลงคะแนน 
ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จำนวน 1 ชื่อ และให้สมาชิกสภา    
หย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 75 วรรคสาม 
โดยประธานสภาชั่วคราวเป็นผู้เรียกสมาชิกสภาตามลำดับอักษร นำบัตรมาใส่ในหีบที่
จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 
วิธีการตรวจนับคะแนน 
ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วยนับคะแนน โดยที่ผู้
ได้รับเลือกเป็นประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว ประกาศคะแนนต่อที่ประชุม
สภาผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
(2) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่ (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากัน) โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 
 



 
-6- 

 
(3) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน)         
โดยวิธีการจับสลากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 วรรคสาม ดังนี้ 
(3.1) ประธานสภาชั่วคราวจดัให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน 
(3.2) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภาชั่วคราวจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อน 
(3.3) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจำนวนเท่าคนที่มีคะแนนสูงสุด
เท่ากัน และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 1 บัตร นอกนั้นเป็น 
“ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
อำนาจหน้าที่ของประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๖ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่
ของประธานสภา ดังนี้ 
(๑) ดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด 
(๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุน
หรอืคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
(๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
(๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 
(๖) อำนาจและหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ หรือตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบนี้  
การลงคะแนน เจ้าหน้าที่ได้เตรียมบัตรการลงคะแนน ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ
ผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ   

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิก 
สภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงพร้อมผู้
รบัรอง ๒ ท่าน เชิญท่านครับ 

นางชนิตา ชุ่มเกษม          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ท่านปลัด   
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางชนิตา ชุ่มเกษม  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  หมู่ที่  1  ขอเสนอ นายรวม  แสงผักแว่น   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  หมู่ที่  6  เป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสำโรงค่ะ 

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)  ขอผู้รบัรองด้วยครับ 
นายอำนวย เภากลาง      กระผม นายอำนวย  เภากลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ ๘   
                                ขอรับรองครับ 
นายวิโรจน์ ขอบสำโรง     กระผม นายวิโรจน์ ขอบสำโรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 5 
                                ขอรับรองครับ   
ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)   ขอถามท่านรวม  แสงผักแว่น  ท่านยินดีรับหรือไม่ครับ 
นายรวม แสงผักแว่น       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ท่านปลัด  

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายรวม  
แสงผักแว่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง   หมู่ที่  6 ยินดีรับครับ 
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ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภา 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงอีกหรือไม่ กระผม  จะนับ ๑-๒-๓ นะครับ    ๑-๒-๓      
ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๔ บัญญัติว่า “ในการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการ
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 
นะครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสำโรงเพียงท่านเดียวนะครับ   คือนายรวม  แสงผักแว่น 

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)  ขอเชิญท่านรวม  แสงผักแว่น  กล่าวความรู้สึกและข้ึนทำหน้าที่ประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลสำโรง   และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป สำหรับ
กระผม  ก็พ้นจากตำแหน่งประธานสภาฯ ชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ               กราบเรียนท่านนายอำเภอปักธงชัย   ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อน อ่ืนกระผมต้องขอ
กราบขอบพระคุณเพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ที่ได้ไว้วางใจ
มอบหมายหน้าที่อันสำคัญให้กระผมได้ทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง  กระผมขอทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงในการประชุม
และขอพักการประชุมเพ่ือให้ท่านนายอำเภอลงนามคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสำโรง ครับ 

 
                               2.2 การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 

.........เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ................... 
 
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้
นำความในข้อ ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อ ๑๔ บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

ประธานสภาฯ               วธิีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงนะครับ  
จะดำเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาฯ พร้อมผู้
รับรอง ๒ ท่าน ครับ 

นายวิโรจน์ ขอบสำโรง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ท่านปลัด  
                               ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผม  นายวิโรจน์   
                               ขอบสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  หมู่ที่  ๕  ขอเสนอ 
                               นายโชคอำนวย  บุษบาสระน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง   
                               หมู่ที่  10  เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงครับ 
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ประธานสภาฯ             ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายเสน่ห์ ยันสำโรง      กระผมนายเสน่ห์ ยันสำโรง สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 9  
                               ขอรับรองครับ 
นางสายชล น้อยพริ้ง     ดิฉัน นางสายชล น้อยพริ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที ่3  
                               ขอรับรองค่ะ 
ประธานสภาฯ             ขอถามท่านโชคอำนวย  บุษบาสระน้อย  ท่านยินดีหรือไม่ครับ 
นายโชคอำนวย            เรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ท่านปลัด  

 ท่ านสมาชิกสภาฯ ผู้ ท รงเกียรติและผู้ เข้ าร่วมประชุมทุ กท่ านครับ   กระผม             
นายโชคอำนวย  บุษบาสระน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่  10  
ยินดีรับครับ 

ประธานสภาฯ             มีทา่นสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดีกับ  
  ท่านโชคอำนวย  บุษบาสระน้อย  ให้ถือว่าท่านโชคอำนวย  บุษบาสระน้อย ได้รับเลือก  
  ให้เป็นรองประธานสภาฯ ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านครับ 
                               

                                2.3 การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 
.........เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ................... 

เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้
นำความในข้อ ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” วรรคสอง บัญญัติว่า “เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ
เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง” 
ข้อ ๑๔ กำหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่ง
คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” และ ข้อ 18 กำหนดว่า “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงาน
หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
นั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น” วรรคสอง บัญญัติว่า “สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึง ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเท่านั้น” 

ประธานสภาฯ               ต่อไปจะดำเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ  จะดำเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกับการ 
เลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็น
เลขานุการสภาฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญ ครับ 

นายเสน่ห์ ยันสำโรง        เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงท่านปลัด   
                                ท่านสมาชิก  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายเสน่ห์         
                                ยันสำโรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  หมู่ที่  9  ขอเสนอ              
                                นางรพพีรรณ  สุวัฒนะพันธ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นเลขานุการสภา          
                                องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงครับ 
ประธานสภาฯ               ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายธีรพงษ์ คำวิเชียร      กระผมนายธีรพงษ์  คำวิเชียร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 2  

ขอรับรองครับ 
นายพรชัย เทียนสำโรง    กระผมนายพรชัย เทียนสำโรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 7  
                                ขอรับรองครับ 
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ประธานสภาฯ               ขอถามท่านรพีพรรณ  สุวัฒนะพันธ์  ท่านยินดีหรือไม่ครับ 
นางรพีพรรณ                เรยีนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  

ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางรพีพรรณ      
สุวัฒนะพันธ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ยินดีรับค่ะ 

ประธานสภาฯ                มที่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ   ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดีกับ  
ท่านรพีพรรณ  สุวัฒนะพันธ์  ให้ถือว่าท่านรพีพรรณ  สุวัฒนะพันธ์  ได้รับเลือกให้เป็น
เลขานุการสภาฯ ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านครับ และขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าที่ครับ 

 

    2.4 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และวันเริ่มสมัยประชุม 
     สามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2566  
ประธานสภาฯ               ตอ่ไปประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ขอนำเรื่องปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับ 

การประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๑ (3) 
ความว่า สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่า
ปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย
ในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก
ของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน  

ประธานสภาฯ               เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และสมัยแรก ประจำปี   
  2566  เชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบครับ 
เลขานุการสภาฯ             ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗          

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐ (๑) การประชุมสามัญ และข้อ ๒๑ 
วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของ
ปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่
ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภาฯ                เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ เรียนเชิญครับ 
นางชนิตา ชุ่มเกษม        เรยีนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ท่านปลัด  
                                ท่านสมาชิก  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ดิฉัน นางชนิตา  ชุ่มเกษม 

                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  หมู่ที่ 1 ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญ      
                      ประจำปี 2565 จำนวน  ๔  สมัย โดยมีกำหนด 15 วัน ดังนี้  

                                กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑3 - 27  มกราคม ๒๕๖๕ 
                                กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่   7 - 21  เมษายน  ๒๕๖๕ 
                                กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่   7 - 21  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
                                กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่   7 - 21  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
                                และกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖6 โดยมีกำหนด ๑๕ วัน  
                                เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – 15 กุมภาพันธ์  2566 
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ประธานสภาฯ               ขอผู้รับรองด้วยครับ  
นางสายชล น้อยพริ้ง       ดิฉัน นางสายชล น้อยพริ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 3  
                                 ขอรับรองค่ะ 
นายวิโรจน์ ขอบสำโรง     กระผม นายวิโรจน์ ขอบสำโรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 5 
   ขอรับรองครับ 
ประธานสภาฯ               ผู้รับรองถูกต้องครับมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ    
                                ขอมติที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5  
  และ 2566 ดังนี้นะครับ  
                                สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 จำนวน  ๔  สมัย โดยมีกำหนด 15 วัน ดังนี้  
                                กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑3 - 27  มกราคม ๒๕๖๕ 
                                กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่   7 - 21  เมษายน  ๒๕๖๕ 
                                กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่   7 - 21  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
                                กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่   7 - 21  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
                                และกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖6  โดยมีกำหนด  ๑๕ วัน  
                                เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – 15 กุมภาพันธ์  2566 
มติที่ประชุม                 เห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมดังกล่าวเป็นเอกฉันท์โดยการยกมือ  

 

ระเบียบวาระท่ี 3         เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่าน

ใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมนะครับ ประธานสภาฯ ก็จะเรียกประชุมสภา สามัญ สมัยแรก 
ครั้งที่  ๑ ในวันจันทร์ที่   ๑7   เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา  14.00  น.           
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง   ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา     15.30 น. 

 
            
   รพีพรรณ  สุวัฒนะพันธ์        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                     (นางพีพรรณ  สุวัฒนะพันธ์) 
                                               ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ประชุมพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสำโรง   ครั้งแรก   เมื่อวันที่  12  มกราคม  2565  แล้ว  เมื่อวันที่  17  มกราคม  2565  เห็นว่า
ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
      
    (ลงชื่อ)     -กิตติศักดิ์  ชิมสำโรง-    ประธานกรรมการ 

(นายกิตติศักดิ์  ชิมสำโรง) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที ่ 6 

 
  
(ลงชื่อ)       -ชนิตา  ชุ่มเกษม-         กรรมการ    (ลงชื่อ)       -วิโรจน์  ขอบสำโรง-     กรรมการ/เลขานุการ 
        (นางชนิตา  ชุ่มเกษม)                                     (นายวิโรจน์  เดชสำโรง) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที ่1  สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที ่5 
                          

…………………………………………………………………………………………………………………… 
                         

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง   ครั้งแรก  เมื่อวันที่  12  มกราคม  2565    
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้ให้การรับรองแล้ว  เมื่อวันที่  17  มกราคม  2565  เห็นว่า
ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
    (ลงชื่อ)        -รวม  แสงผักแว่น-                                   
        (นายรวม  แสงผักแว่น) 
                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง                            
 
 
 

 
 
 


