
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองครั้งแรก 

วันพุธที่  29  ธันวาคม   2564  เวลา 13.30 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

************************ 
ผู้มาประชุม 

1. นายปรัชญา  พิมพาแป้น  นายอ าเภอคลองหาด 
2. นายปวิช  แก้วมณี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 1 
3. นางสาวพิมพร  ค าโส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 2 
4. นางสุพิตร  ค าพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 3 
5. นางสาวศุภลักษณ์  คุณประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 4 
6. นายวิเศษ  ใกล้ชิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 5 
7. นายไก่  ป้องโสม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 6 
8. นายจตุรงณ์  สังคะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 7 
9. นายนิคม  ยันกระโทก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 8 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเอกรัตน์  เสาะพบดี  ท้องถิ่นอ าเภอคลองหาด 
2. นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นางสาวพัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. นายสมนึก  ดุมภา  ผู้อ านวยการกองช่าง 
5. นางสาวศุภานันท์  ผลศิริ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
6. นางสาวเนตรทราย  จันทร์มี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. นางสาวจาฬญา  อ่อนน้อม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
8. นางสาวอภิญญา  ภูตน  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9. นางสุขกาย  ทองขยัน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 
น.ส.นันทิยา บุญชาเรียง -  เมื่อ ถึงเวลา 13.30 น.  
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว)  เรียนท่านประธานที่เคารพ  บัดนี้สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว 
                        - ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านนายอ าเภอคลองหาดได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  ขอกราบเรียนเชิญคะ  (ท่านนายอ าเภอคลองหาดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วเข้า   
  นั่งประจ าที่) 
- แจ้งประกาศอ าเภอคลองหาด  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองครั้งแรก 

       ตามประกาศอ าเภอคลองหาด  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทองครั้งแรก  ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ส าหรับการเลือกตั้งเมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  
2564  ครบตามจ านวนแล้ว  เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2564  ซึ่งนายอ าเภอคลองหาด
ต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลครั้งแรกเพ่ือให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามความในมาตรา  53  วรรคสอง  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
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  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  53  วรรคสอง  และมาตรา  54  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  นายอ าเภอคลองหาดจึงประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองครั้งแรก  ในวันที่  29  ธันวาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  
13.30 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
                       ประกาศ  ณ  วันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
                                            (นายปรัชญา  พิมพาแป้น) 
                                               นายอ าเภอคลองหาด 
- ดิฉันนางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ท าหน้าที่
เล ขานุ ก ารสภ าองค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ล ไท รทอง ชั่ วค ราว   ต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 7 วรรคแรก  “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก  
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว” 
- ขอกราบเรียนเชิญ  ท่านนายอ าเภอคลองหาดเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง  ครั้งแรก  ขอกราบเรียนเชิญคะ 

นายปรัชญา  พิมพาแป้น - ท่าน  ท้องถิ่นอ าเภอคลองหาด หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
นายอ าเภอคลองหาด พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ครั้งแรก เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรทองและการปฏิบัติหน้าที่ของท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรทอง ได้เริ่มต้นขึ้นโดยเร็ว จึงต้องมีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
ครั้งแรกในวันนี้ ก่อนอ่ืนต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรทอง ทุกท่านที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ครบตามจ านวนที่พึงมีได้ตามกฎหมาย ทั้งหมด
จ านวน  8  คน  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทุกท่านได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้อง
ประชาชนเลือกเข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้แทนตนเองตามครรลองของระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่  28 
พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา 

องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ถือเป็นกลไกการบริหารที่ส าคัญของ
ประเทศในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ส าคัญในการจัดบริการ
สาธารณะ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่นับวันจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น
ตามล าดับและเป็นองค์กรการพัฒนาของประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยความปรารถนาที่ผม
เองอยากจะเห็นความส าเร็จในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง 
จึงขอฝากข้อคิดในการท างานให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน โดยเฉพาะ
การท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จึง
ขอให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ตามขอบอ านาจ โดยมีประโยชน์สุข
ของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการท างาน และขอน้อมน าพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทานให้กับ
พสกนิกรชาวไทยเป็นข้อคิดในการด าเนินชีวิตและการท างาน ดังมีใจความตอนหนึ่งว่า 
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 “ บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพื้นฐาน 

ขอให้ม่ันอยู่ในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน 
และสุจริตต่อหน้าที่ ” 

ได้เวลาอันเหมาะสมและเป็นการสมควรแล้ว  ผมขออนุญาตเปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ครั้งแรก  ณ  บัดนี้ 

น.ส.นันทิยา  บุญชาเรียง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว)   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 7 วรรคแรก  “ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ผู้มีอายุมากที่สุด  ซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  เพ่ือท าหน้าที่เป็น
ประธานที่ประชุมน าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนด  และด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น” 
- ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ผู้มีอายุสูงสุด  นายนิคม ยันกระโทก    
(อายุ  68  ปี)  เป็นประธานสภาฯ  ชั่วคราว 

ระเบียบวาระท่ี 1  การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
นายนิคม  ยันกระโทก - เรื่องการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ชั่วคราว  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
น.ส.นันทิยา บุญชาเรียง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข 
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  ไม่
น้อยกว่าสองคนโดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงคนเดียว  ชื่อที่
เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธี
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่
ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้า
มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้
วิธีการเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับ
สลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

   วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม  ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยว่าสองคนช่วย
ตรวจนับคะแนนวิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานสภาที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกัน
ไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะจับสลากก่อนหลัง แล้วให้จับบัตรสลาก ชนิด 
สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดย
เขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียน
ข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

 ข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอแล้วแต่กรณี ด าเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ  และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติ
หน้าที่ประธานที่ประชุมสภาครั้งต่อไป 

 
 
 

/ข้อ 10 ประธานสภา... 
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  ข้อ 10 ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (3 ) ส าหรับองค์การบริหารส่ วนต าบล  เมื่ อนายอ าเภอมีค าสั่ งแต่ งตั้ ง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ

เลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่ ง
คนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

  ข้อ 63 สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ  เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืน
กล่าว ณ ที่ของตนหรือที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรทอง   

นายนิคม  ยันกระโทก - ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  
ขอให้ยกมือขึ้น 

 ผู้เสนอ 
นายปวิช  แก้วมณี - กระผม  นายปวิช  แก้วมณี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง หมู่ที่ 1 
สมาชิก อบต. หมู่ 1       ขอเสนอ  นางสาวพิมพร  ค าโส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง หมู่ที่ 2  

เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ครับ 
ผู้รับรอง 
1. นางสาวศุภลักษณ์  คุณประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารต าบล หมู่ที่  4 

   2. นายจตุรงณ์  สังคะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 7 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นางสาวพิมพร  ค าโส ได้รับ
การเสนอชื่อให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองเพียง
ท่านเดียว จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง 

มติที่ประชุม              - เห็นชอบ นางสาวพิมพร  ค าโส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ 
                               เปน็ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
นายนิคม  ยันกระโทก     -ขอหยุดพักการประชุมเป็นเวลา 15 นาที เพื่อให้ท่านนายอ าเภอคลองหาด ได้ลงนามใน 
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว) ค าสั่งแต่งตัง้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ขอเชิญพักการประชุมครับ 
                               - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายอ าเภอคลองหาดอ่านค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาฯ 
นายปรัชญา  พิมพาแป้น - ค าสั่งอ าเภอคลองหาด  เรื่อง  แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
นายอ าเภอคลองหาด ตามที่อ าเภอคลองหาดได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ครั้งแรก  เมื่อ

วันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ซึ่งผลปรากฏว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  มีมติ
เสียงข้างมากเลือก  นางสาวพิมพร  ค าโส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  
หมู่ที่ ๒  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  เป็นไปตาม
ความในมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)   

/พ.ศ. ๒๕๕๔... 
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พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ  ๙  ประกอบมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ครั้งแรก  
เมื่อวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔  จึงแต่งตั้งให้  นางสาวพิมพร  ค าโส  สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  หมู่ที่  ๒  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรทอง   

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
       ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 

           สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(นายปรัชญา  พิมพาแป้น) 

นายอ าเภอคลองหาด 
ขอเชิญ  นางสาวพิมพร  ค าโส  ได้ขึ้นมาท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรทอง  ขอเชิญครับ 

น.ส.พิมพร  ค าโส - ดิฉันนางพิมพร  ค าโส  ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ไทรทองทุกท่าน ที่ให้เกียรติเลือก 
ประธานสภาฯ อบต. ดิฉันเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ดิฉันจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ 

เป็นไปตามระเบียบกฎหมายให้ดีที่สุด 
ระเบียบวาระท่ี 2 การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
น.ส.พิมพร  ค าโส - เรื่องการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ   เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
น.ส.นันทิยา บุญชาเรียง - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ท่านสมาชิกสภาฯ  และ 
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) ผู้เข้าร่วมประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภา 

ท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น.. 
วรรคสาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น

ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอ าเภอ
ส าหรับองค์การ บริหารส่วนต าบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 

ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งปรานสภาท้องถิ่น  
การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  ไม่น้อยกว่าสองคนโดยให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงคนเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูก
เสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีการเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากัน 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนนวิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานสภาที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  หากตกลงกันไม่ได้ให้ 

/ประธาน... 
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ประธานทีป่ระชุมจับสลากว่าผู้ใดจะจับสลากก่อนหลัง แล้วให้จับบัตรสลาก ชนิด 

สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดย
เขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียน
ข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่ง
คนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ข้อ 63 สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ  เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืน
กล่าว ณ ที่ของตนหรือที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง 

น.ส.พิมพร  ค าโส - ต่อไปจะเป็นการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ขอให้สมาชิก 
ประธานสภาฯ สภาฯ  เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรที่จะเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง  รองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลไทรทอง  เชิญคะ 
 ผู้เสนอ 
นายวิเศษ  ใกล้ชิด - กระผม นายวิเศษ  ใกล้ชิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  หมู่ที่ 5 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ขอเสนอ  นายไก่  ป้องโสม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง หมู่ที่ 6   

เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ครับ 
 ผู้รับรอง 

1. นายปวิช  แก้วมณี  สมาชิกสภาองค์การบริหารต าบล หมู่ที่  1 
   2. นางสุพิตร  ค าพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 3 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นายไก่  ป้องโสม ได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองเพียง
ท่านเดียว จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง 

มติที่ประชุม              - เห็นชอบ นายไก่  ป้องโสม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖ 
                               เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
น.ส.พิมพร  ค าโส        - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ  
น.ส.นันทิยา  บุญชาเรียง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว)  พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
                        ข้อ ๑๓ วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งปรานสภาท้องถิ่น  
การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  ไม่น้อยกว่าสองคนโดยให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงคนเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูก
เสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

/หลายคน... 
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หลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีการเดิม ถ้าผลการ

เลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากัน 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนนวิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานสภาที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  หากตกลงกันไม่ได้ให้
ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะจับสลากก่อนหลัง แล้วให้จับบัตรสลาก ชนิด สี และ
ขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียน
ข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความ
ว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

ข้อ 13  วรรคหนึ่ง  “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้น าความในข้อ 8 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม”  วรรคสอง  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 

ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่ง
คนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ข้อ 18  ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  
วรรคสอง  บัญญัติว่า "ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานหรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ให้หมายความถึง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น” 

ข้อ 63 สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ  เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืน
กล่าว ณ ที่ของตนหรือที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง 

น.ส.พิมพร  ค าโส - ต่อไปจะเป็นการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ขอให้สมาชิก 
ประธานสภาฯ  เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรที่จะเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลไทรทอง  เชิญคะ 
ผู้เสนอ 

นายไก่  ป้องโสม  - กระผมนายไก่  ป้องโสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  หมู่ที่ 6 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ขอเสนอ  นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง   

เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองครับ 
ผู้รับรอง 
1. นายปวิช  แก้วมณี  สมาชิกสภาองค์การบริหารต าบล หมู่ที่  1 

   2. นายจตุรงณ์  สังคะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 7 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองเพียงท่านเดียว จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือก
ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม              - เห็นชอบ นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
                               เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
ระเบียบวาระท่ี 4         ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2565  และก าหนดเริ่มประชุมสมัยสามัญ 

                    ประจ าปี  2566 
น.ส.พิมพร  ค าโส        - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
ประธานสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 บัญญัติว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม

สามัญสองสมัยหรือหลายสมัย แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด  แต่ต้อง
ไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 11  ก าหนดว่าเมื่อมีประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว  ให้ประธานสภาฯ น าปรึกษาหารือในที่ประชุมเก่ียวกับ
การประชุมสมัยสามัญว่า จะก าหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญประจ าปีกี่สมัย  แต่ละ
สมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วันกับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัยประจ าปี พ.ศ. 2565  
และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก  พ.ศ. 2566  มีก าหนดกี่วันและ
จะเริ่มเมื่อใด 

น.ส.พิมพร  ค าโส - ต่อไปจะเป็นการก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 2565  และก าหนดวันเริ่มสมัย 
ประธานสภาฯ ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกปี พ.ศ. 2566  ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอเชิญคะ 
   ผู้เสนอ 
นายปวิช  แก้วมณี - กระผมนายปวิช  แก้วมณี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  หมู่ที่ 1 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี 2565 และก าหนดวันเริ่มประชุม

สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก พ.ศ. 2566  ดังนี้   
- สมัยสามัญ  สมัยแรก  เริ่มวันที่  14 - 28  กุมภาพันธ์  2565  มีก าหนด  15  วัน 
- สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  เริ่มวันที่  15 - 29  พฤษภาคม  2565  มีก าหนด  15  วัน 
- สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  เริ่มวันที่  10 - 24  สิงหาคม  2565  มีก าหนด  15  วัน 
- สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  เริ่มวันที่  15 – 29  ธันวาคม  2565  มีก าหนด  15  วัน 
และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2566  ในวันที่  
14 – 28  กุมภาพันธ์  2566  มีก าหนด  15  วัน 

น.ส.พิมพร  ค าโส - มีท่านอื่นจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบให้ก าหนดสมัย 

ประธานสภาฯ อบต. ประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี 2565 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรก พ.ศ. 2566  ดังนี้   
- สมัยสามัญ  สมัยแรก  เริ่มวันที่  14 - 28  กุมภาพันธ์  2565  มีก าหนด  15  วัน 
- สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  เริ่มวันที่  15 - 29  พฤษภาคม  2565  มีก าหนด  15  วัน 
- สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  เริ่มวันที่  10 - 24  สิงหาคม  2565  มีก าหนด  15  วัน 

/-สมัยสามัญ... 
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- สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  เริ่มวันที่  15 – 29  ธันวาคม  2565  มีก าหนด  15  วัน 
และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2566  ในวันที่  
14 – 28  กุมภาพันธ์  2566  มีก าหนด  15  วัน  หากท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  7  เสียง 
   - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
   - งดออกเสียง  1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 การปรึกษาหารือเพื่อเลือกคณะกรรมการอื่น ๆ 
น.ส.พิมพร  ค าโส - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ  
น.ส.นันทิยา บุญชาเรียง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และ 
เลขานุการสภาฯ    ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   
   ข้อ  103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  2  ประเภทคือ  

(1) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่า 
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ข้อ  105  ภายใต้ข้อบังคับ  103  ข้อ  104  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ 
ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2)  คณะกรรมการตรวนรายงานการประชุม 
(3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(4)  คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตาที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

ข้อ 107  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103  วธิีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภา 
ท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ  12  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ซึ่งในระเบียบวาระดังกล่าวนี้  ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม  ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา 

น.ส.พิมพร  ค าโส        - ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ือเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  โดยขอให้ที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกสภา อบต.ไทรทอง  เพ่ือท าหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม

สภาฯ  จ านวนไม่น้อยกว่า  3 คน  แต่ไม่เกิน  7  คน  และขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า  2 คน 
 ผู้เสนอ คนที่ 1 
น.ส.ศุภลักษณ์ คุณประเสริฐ – ดิฉัน นางสาวศุภลักษณ์  คุณประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ไทรทอง หมู่ที่ 4  ขอเสนอ  นายวิเศษ  ใกล้ชิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ไทรทอง  หมู่ที่ 5  เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม ค่ะ 
 
 

/ผู้รับรอง 



                                 - 10 - 
 
ผู้รับรอง 
1. นายไก่  ป้องโสม  สมาชิกสภาองค์การบริหารต าบล หมู่ที่  6 
2. นายจตุรงณ์  สังคะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 7 
ผู้เสนอ คนที่ 2 

นายไก่  ป้องโสม  - กระผม  นายไก่  ป้องโสม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง หมู่ที่  6   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ขอเสนอ  นายนิคม  ยันกระโทก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  หมู่ที่ 8 

เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
   ผู้รับรอง 

1. นายปวิช  แก้วมณี  สมาชิกสภาองค์การบริหารต าบล หมู่ที่  1 
2. นางสุพิตร  ค าพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 3 
ผู้เสนอ คนที่ 3 

นายวิเศษ  ใกล้ชิด - กระผม  นายวิเศษ  ใกล้ชิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  หมู่ที่ 5 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ขอเสนอ  นางสาวศุภลักษณ์  คุณประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ไทรทอง  หมู่ที่ 4  เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
ผู้รับรอง 
1. นายนิคม  ยันกระโทก  สมาชิกสภาองค์การบริหารต าบล หมู่ที่  8 
2. นายจตุรงณ์  สังคะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 7 

น.ส.พิมพร  ค าโส        - เมื่อเสนอครบถ้วนแล้ว  ถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและมีผู้รับรองได้รับเลือกเป็น 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ดังนี้ 

1. นายวิเศษ  ใกล้ชิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง หมู่ที่ 5 
2. นายนิคม  ยันกระโทก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง หมู่ที่ 8 
3. นางสาวศุภลักษณ์  คุณประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง หมู่ที่ 4 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  7  เสียง 
   - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
   - งดออกเสียง  1  เสียง 
เลิกประชุมเวลา  16.00  น. 
 
 
 
                                                      ลงชื่อ     นันทิยา  บุญชาเรียง     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                             (นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง) 
                                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง   
 
     
                                                      ลงชื่อ      พิมพร  ค าโส       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                              (นางสาวพิมพร  ค าโส) 
                                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
 
   
 
 



 
 
 
 
 

ที่  สก  74201/                               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
                                      อ าเภอคลองหาด   จังหวัดสระแก้ว         
                    27260 
 

                                                                   มกราคม  2565 
 

เรื่อง รายงานผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  และรองประธานสภาองค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลไทรทอง 
 

เรียน นายอ าเภอคลองหาด   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสภาฯ             จ านวน    1    ชุด 

 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ครั้งแรก เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2564  ที่ประชุมมีมติเลือกบุคคลให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง  ดังนี้                    

1.  นางสาวพิมพร  ค าโส  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
2.  นายไก่  ป้องโสม  เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

 

  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ข้อ  9   จึงรายงานผลการ
เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  
มาเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                               (นางสาวพิมพร  ค าโส) 
                                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง   
 
 
กิจการสภา 
โทร.08-1377-7143 
โทรสาร0-3755-0387 
 



“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
    

   

                                                                      
ค าสั่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

ที่      /2564 
เรื่อง  แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

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

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรก   
เมื่อวันพุธ ที่ 29  ธันวาคม  2564  ที่ประชุมมีมติเลือก นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทอง  เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง นั้น 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  57  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 13  จึงแต่งตั้ง นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง  
เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 29 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 
 

           สั่ง  ณ วันที่  29  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
                                                      (นางสาวพิมพร  ค าโส) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
 
 
 
 

 


