
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล ครั้งแรก 
ประจ าปี ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 

--------------------------- 
ผู้มาประชุม      จ านวน  ๑๒  คน        
ล าดับที่   ชื่อ-สกุล      ต าแหน่ง            ลายมือชื่อ 
๑.  นายทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร  ประธานสภาฯ  ทวีศักดิ์  ชาญวิจิตร 
๒.  นางปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ์   ส.อบต. ม.๑  ปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ์ 
๓.  นางขวัญเรือน มั่งมี    ส.อบต. ม.๒  ขวัญเรือน มั่งมี 
๔.   นางรวบ  สีทาจันทร์   ส.อบต. ม.๓  รวบ  สีทาจันทร์  
๕.   นายสอน มีค า    ส.อบต. ม.๔  สอน  มีค า 
๖.   นายเสาร์ สีเสมอ    ส.อบต. ม.๖  เสาร์  สีเสมอ 
๗. นางดารา เท้าเฮ้า   ส.อบต. ม.๗  ดารา  เท้าเฮ้า 
๘.  นายเสนาะ ผดุงตาล     ส.อบต. ม.๘  เสนาะ  ผดุงตาล 
๙.  นางสมจิต ยินขุนทด    ส.อบต. ม.๙  สมจิต  ยินขุนทด 
๑๐.  นายสุรชัย น้อยพญา    ส.อบต. ม.๑๐  สุรชัย  น้อยพญา 
๑๑. นางมณีรัตน์ ครองสิทธิ์    ส.อบต. ม.๑๑  มณีรัตน์  ครองสิทธิ์ 
 ๑๒. นายสมเกียรติ มีเพียร      ส.อบต. ม.๑๒  สมเกียรติ มีเพียร  
      

/ผู้เข้าร่วมประชุม   ............. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน ๓ คน   
ล าดับที่  ชื่อ-สกุล        ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ 
๑. นายสุนทร อุเทนสุต    นายก อบต.         สุนทร   อุเทนสุต  
๒. นางสาวอ้อยใจ ค าบุญเรือง  นายอ าเภอบ าเหน็จณรงค์        อ้อยใจ   ค าบุญเรือง 
๓. นายชาญชัย หงษ์ไทย   ท้องถิ่นอ าเภอบ าเหน็จณรงค์    ชาญชัย   หงษ์ไทย 
๔.        นางพรรณปพร ครูเกษตร  ปลัด อบต.บ้านตาล        พรรณปพร   ครูเกษตร 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
เรื่องก่อนระเบียบวาระ -ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลเข้าห้องประชุม โดยมีผู้มาประชุม จ านวน ๑๒ ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน ๔ ท่าน เป็นอันครบองค์ประชุม 

 -ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวต้อนรับนายอ าเภอและเชิญผู้บริหารและ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแนะน าตัวต่อนายอ าเภอ  
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-ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวเรียนเชิญนายอ าเภอบ าเหน็จณรงค์จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 -ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะเลขานุการชั่วคราวอ่านประกาศอ าเภอ 
เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล ครั้งแรก 

 -ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวเรียนเชิญนายอ าเภอบ าเหน็จณรงค์กล่าว
เปิดประชุมสภา ครั้งแรก 

 -นายอ าเภอกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล ครั้งแรก    
และได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน 
เข้ามาโดยให้ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นอันดับแรก 

 -ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเรียนเชิญ นายสอน  มีค า ซึ่งเป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอายุสูงสุด   ซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้น   ท าหน้าที่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว เพ่ือด าเนินการตามระเบียบ
ต่อไป 

 -ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว กล่าวขอบคุณนายอ าเภอที่ได้
ให้เกียรตมิาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล
ครั้งแรก   และกล่าวแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล  ทุกท่านที่ได้รับการวางใจจาก
ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน   และด าเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบวาระการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  -เรื่องการเลือกและแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ประธานสภาฯชั่วคราว ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ชีแ้จงขั้นตอน วิธีการ
รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
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เลขานุการสภาฯชั่วคราว ชี้แจงข้ันตอนและวิธีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังนี้ 

 ๑) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ด าเนินการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

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

  เมื่อนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 

 ๓)ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ่านค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ที่ประชุมทราบ และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น
ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

 กฎหมาย/ระเบียบ   
 ๑)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
 -มาตรา ๔๘ ก าหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรอง

ประธานสภาคนหนึ่ง    ซึ่งเลือกมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๒)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
-ข้อ ๘ ก าหนดว่า วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน
มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น   การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง        
ไม่น้อยกว่าสองคน    โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง
ครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก
จากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ 
เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้
เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีการเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ 
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ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนน      
สูงสุดเท่ากัน 
  วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙    
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
สองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้
ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะจับสลากก่อนหลัง แล้วให้จับบัตรสลาก 
ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตร
เดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า  “ ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” 
ข้อ ๙ ก าหนดว่า ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี 
ด าเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้
ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งต่อไป 
-ข้อ ๑๐ ก าหนดว่าประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
-ข้อ ๑๔ ก าหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
-ข้อ ๓๙ ก าหนดว่าการเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
-ข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค า
ใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น
อนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้อง
กล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯชั่วคราว  -ต่อไป จะเป็นการเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล     และในการเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรายใดแล้ว 
จะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคนด้วย ถ้าหากมีการเสนอชื่อเพียงรายชื่อเดียว 
ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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 -ขอเชิญสมาชิกท่ีประชุมเสนอ 
นายสมเกียรติ  มีเพียร -เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ) นายสมเกียรติ  มีเพียร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาลหมู่ที ่๑๒ 

ขอเสนอ  นายทวีศักดิ์  ชาญวิจิตร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ตาล  หมู่ที่ ๕  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 

ประธานสภาฯชั่วคราว  -ขอผู้รับรอง อย่างน้อย ๒ คน ด้วย 
ผู้รับรอง ๑) นางมณีรัตน์  ครองสิทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 

หมู่ที ่๑๑  
 ๒) นางรวบ  สีทาจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล                  

หมู่ที่ ๓ 
ประธานสภาฯชั่วคราว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านตาลเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯชั่วคราว -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติมอีก ปรากฏว่ามีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล จ านวน ๑ คน  

ประธานสภาฯชั่วคราว  -เป็นอันว่า นายทวีศักดิ์  ชาญวิจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ตาล หมู่ที ่  ๕   ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล  

 และขอพักการประชุมไว้ชั่วคราว ประมาณ ๑๐  นาที เพื่อรายงานผลการเลือก 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อนายอ าเภอเพ่ือพิจารณาลงนาม               
แต่งตั้งฯ ต่อไป  

เลขานุการสภาฯชั่วคราว  (เม่ือครบ ๑๐ นาที)ขอเชิญสมาชิกเข้าที่ประชุมเพ่ือด าเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป   และได้อ่านค าสั่งอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ที่  ๗   /   ๒๕๖๕ 
เรื่อง    แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล   ลงวันที่   ๖   
มกราคม  ๒๕๖๕   ให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯชั่วคราว  -บัดนี้บทบาทของผมในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราวได้
สิ้นสุดแล้วต่อไปขอเชิญ นายทวีศักดิ์  ชาญวิจิตร ประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ประธานสภาฯ  -กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านที่ได้วางใจเลือกให้
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป 

 
 



             -๖- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ชี้แจง ขั้นตอนและ

วิธีการ    รวมทั้งข้อกฎหมาย     และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเลือกรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานุการสภาฯชั่วคราว -ชี้แจงข้ันตอนและวิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังนี้ 

 ๑)ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการเลือกรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  ๑  คน  จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๒)วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใช้วิธีการเช่นเดียวกับ
การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ๘มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ๓)ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องรายงานผลการเลือกรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพร้อมส าเนารายงานการประชุมสภาฯ
เพ่ือให้นายอ าเภอแต่งตั้ง ภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันเลือกรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามข้อ ๑๑ วรรคสาม 

 กฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ 
-ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น  เลขานุการสภาท้องถิ่น..........และวรรคสามก าหนดว่า  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล  และนายอ าเภอส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลภายใน   ๗   วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 -ข้อ ๑๒  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

   กรณ ีที่กฎหมายว่าด้วย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนดให้สภา
ท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน   แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละ
คนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี 

 ข้อ ๑๔ ก าหนดว่าในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น   ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ประธาน -ต่อไป   ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็น รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล และในการเสนอชื่อผู้ใด จะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 



                                                                -๗- 
 

สองคนด้วย หากมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือกเป็น
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 -ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอ 
ผู้เสนอ -เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางปัทมา

ภรณ์  อาบสุวรรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล หมู่ที ่ ๑  
ขอเสนอ นายสมเกียรติ มีเพียร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล  
หมู่ที่ ๑๒  เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภา -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ผู้รับรอง ๑) นางขวัญเรือน   มั่งมี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล             

หมู่ที่  ๒  
 ๒) นางสมจิต   ยินขุนทด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล             

หมู่ที่ ๙  
ประธานสภา -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาลเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภา -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเพ่ิมเติมเป็นอันว่า นายสมเกียรติ มีเพียร สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล    หมู่ที ่    ๑๒     ได้รับเลือกเป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 

ระเบียบวาระท่ี ๓ การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 -ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ชี้แจง ขั้นตอนและ

วิธีการ รวมทั้งข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเลือกเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานุการสภาฯชั่วคราว -ชี้แจงข้ันตอนและวิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
 ๑)ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการเลือกเลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล ๑ คน จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๒)วิธีการ เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใช้วิธีการเช่นเดียวกับ
การเลือก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามข้อ   ๘    โดยอนุโลม 

 ๓)เม่ือที่ประชุมเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ให้เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 
กฎหมาย/ระเบียบ 
๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 



                     -๘- 
 

 -มาตรา ๕๗ ก าหนดว่า ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและ
การจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบอายุ
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือเม่ือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

 ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

 -ข้อ ๑๓ ก าหนดว่า วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 ข้อ ๑๔ ก าหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น  
และเลขานุการสภาท้องถิ่น     ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง  
ต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ประธาน -ให้ทีป่ระชุมเสนอชื่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือสมาชิกสภาองค์การ  
บริหารส่วนต าบลที่เห็นสมควร   เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
โดยการเสนอจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน และหากมีการเสนอชื่อเพียง 
ชื่อเดียว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือก  (  ด าเนินการเช่นเดียวกับการเลือกรอง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ) 

 -ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอ 
นายสอน  มีค า   -เรียน  ท่านประธานที่เคารพ     และ   สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   กระผม  
(สมาชิกสภาฯ) นายสอน  มีค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาลหมู่ที่ ๑ ขอเสนอ 

นางพรรณปพร   ครูเกษตร   เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ตาล 

ประธาน ขอผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คนด้วย 
ผู้รับรอง ๑) นางดารา   เท้าเฮ้า    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล              

หมู่ที่ ๗ 
 ๒) นายสุรชัย  น้อยพญา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล                     

หมู่ที่ ๑๐ 
ประธาน -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม -ไม่มี 



 
                                                                -๙- 
 
ประธาน -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติมอีก    ปรากฏว่าปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ
เลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 

 -บัดนี้ บทบาทหน้าที่ของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราวเสร็จ
สิ้นแล้ว จึงขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้รับเลือกเป็นเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี๔  เรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี ๒๕๖๕ และวันเริ่มประชุมสามัญ 
สมัยแรกของปี ๒๕๖๖ 

ประธาน -เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ รวมทั้ง
กฎหมายและระเบียบฯในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี   และวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

เลขานุการสภาฯ -ชี้แจงข้ันตอนและ วิธีการ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  และวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ 

 ๑) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ ๒๕๕๕ จะมี
กีส่มัย (อย่างน้อย ๒ สมัย แต่ไม่เกิน ๔ สมัย แล้วแต่สภาฯจะก าหนด   โดยการ
ก าหนดสมัยประชุมให้ถือตามปีปฏิทิน   

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

 ๓) ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไปและ 
มีก าหนดกี่วัน (ไม่เกิน ๑๕ วันเช่นกัน)    
กฎหมาย/ระเบียบ 

 ๑)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 

 มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย 
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และ
วรรคสี่ก าหนดว่าสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

 ๒)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
 



                                                                   -๑๐- 
 
 -ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือก

รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

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

 วรรคสองก าหนดว่า การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่ 
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 -ข้อ ๒๑  การ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี    ระยะเวลาและวันเริ่มต้น 
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุม 
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีแรก 
ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัย 
แรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

   เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของ 
สภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนด 
วันเริ่ม ประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรกในปีถัดไปไว้    หรือมีความจ าเป็นต้อง 
เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
อ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

ประธาน -ให้สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๕          
นายสอน  มีค า -เรียนท่านประธานที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  สอน 
(สมาชิกสภาฯ)  มีค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล  หมู่ที่  ๔  ขอเสนอให้

ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ๒๕๖๕  คือสมัยที่  ๔  
 โดยก าหนดดังนี้ 
 สมัยสามัญท่ี ๑ เริ่มตั้งแต่  ๑๔  ก.พ. ๒๕๖๕  ถึง ๒๘  ก.พ. ๒๕๖๕ ( ๑๕ วัน ) 
 สมัยสามัญท่ี ๒ เริ่มตั้งแต่    ๑  พ.ค. ๒๕๖๕  ถึง ๑๕  พ.ค. ๒๕๖๕ ( ๑๕ วัน ) 
 สมัยสามัญท่ี ๓ เริ่มตั้งแต่    ๑  ธ.ค. ๒๕๖๕  ถึง ๑๕   ธ.ค. ๒๕๖๕ ( ๑๕ วัน ) 
 สมัยสามัญท่ี ๔ เริ่มตั้งแต่  ๑๖  ธ.ค. ๒๕๖๕  ถึง  ๓๐  ธ.ค. ๒๕๖๕ ( ๑๕ วัน ) 
ประธาน    -ขอผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คนด้วย 
ผู้รับรอง ๑) นางรวบ สีทาจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาลหมู่ที ่๓ 



                                                          -๑๑- 
 
 ๒) นางปัทมาภรณ์  อาบสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล            

หมู่ที่ ๑  
ประธาน -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธาน  -เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ

สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป   เป็นเวลา  
๑๕  วัน   และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี  ๒๕๖๕   เริ่มตั้งแต่
วันที่  ๑  เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  และ   มีก าหนด  ๑๕ วัน 

ระเบียบวาระท่ี๕ เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา  ถ้าไม่มีวันนี้กระผมขอขอบคุณ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วม

ประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

                        (ลงชื่อ)                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล                    

                                (นางขวัญเรือน มั่งมี)       บันทึกรายงานการประชุม 

       (ลงชื่อ)                                     ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                        (นายสอน มีค า)   

                        (ลงชื่อ)                                    กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                     (นางสมจิต ยินขุนทด)  

                        (ลงชื่อ)                                   กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                 (นางปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ์) 

การรับรองรายงานการประชุม 

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

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

   (ลงชื่อ)     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 

 

               (นายทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร) 



 


