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บันทึกรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ครั้งแรก   
ประจ าปี พ.ศ. 2565  

วันอังคารที่ 4  มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 15.00 น 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้1 

………………………….. 
 

ผู้มาประชุม  จ ำนวน   13   คน   
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นำยพงษ์ศิริ ชิดดีนอก ประธำนสภำ อบต. หนองตะไก้ พงษ์ศิริ ชิดดีนอก 
2 นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำ อบต. หนองตะไก้ สิรภพ ดอนกระโทก 
3 นำงธนพรรณ คูณกลำง สมำชิกสภำ  อบต. หมู่ที ่1 ธนพรรณ คูณกลำง 
4 นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ สมำชิกสภำ  อบต. หมู่ที ่2 ธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
5 นำยสมนึก ชัยโคตร สมำชิกสภำ  อบต. หมู่ที ่3 สมนึก ชัยโคตร 
6 นำยรุ้ง เจือกระโทก สมำชิกสภำ  อบต. หมู่ที ่5 รุ้ง เจือกระโทก 
7 นำยธนเดช คงหนองบัว สมำชิกสภำ  อบต. หมู่ที ่6 ธนเดช คงหนองบัว 
8 นำงสำวธนพร คูณกระโทก สมำชิกสภำ  อบต. หมู่ที ่8 ธนพร คูณกระโทก 
9 นำยนิกร พะยอมใหม่ สมำชิกสภำ  อบต. หมู่ที ่9 นิกร พะยอมใหม่ 

10 นำยสุชำติ ตรงกลำง สมำชิกสภำ  อบต. หมู่ที ่10 สุชำติ ตรงกลำง 
11 นำยอนู กรวยสวัสดิ ์ สมำชิกสภำ  อบต. หมู่ที ่11 อูน กรวยสวัสดิ ์
12 นำงสำวพยุง ปีบกระโทก สมำชิกสภำ  อบต. หมู่ที ่12 พยุง ปีบกระโทก 
13 นำยสุเมธ ทิศกลำง เลขำนุกำรสภำ อบต. หนองตะไก้ สุเมธ ทิศกลำง 

 

ผู้ลาการประชุม  จ ำนวน  -  คน 
   

ผู้ขาดประชุม      จ ำนวน  -  คน 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม    จ ำนวน   7   คน   
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นำงภัฒน์พิมล เกียรติภัชรสกุล รองปลัด อบต. ภัฒน์พิมล เกียรติภัชรสกุล 
2 นำงสำวจำรุณีย์ เดชำ หัวหน้ำส ำนักปลัด จำรุณีย์ เดชำ 
3 นำงสำวอำรีย์ ชัยชนะ ผู้อ ำนวยกำรกองสวสัดิกำรสังคม อำรีย์ ชัยชนะ 
4 นำยกิ่ง กลิ้งทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ กิ่ง กลิ้งทะเล 
5 นำงสำวณัฐนันท์ ยังทะเล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ณัฐนันท์ ยังทะเล 
6 นำงบุปผำ เสำวภำค นักจัดกำรงำนทั่วไป บุปผำ เสำวภำค 
7 นำงนันทพันธ์ เดชำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร นันทพันธ์ เดชำ 
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เริ่มประชุม เวลา 15.00 น.    

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   นายสุเมธ  ทิศกลาง ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรสภำ ชั่วครำว (อ่ำนประกำศ
อ ำเภอหนองบุญมำก  เรื่อง  เรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ครั้งแรก)  และกล่ำวเรียนเชิญ
ปลัดอ ำเภอ รักษำรำชกำรแทน นำยอ ำเภอหนองบุญมำก จุดธูป เทียน บูชำพระรัตนตรัย  และกล่ำวมอบนโยบำย 
และกล่ำวเปิดประชุมสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก ้ครั้งแรก 
ปลัดอ าเภอ รักษาราชการแทน นายอ าเภอหนองบุญมาก กล่ำวเปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     
ครั้งแรก ดังนี้ 
                   เรียนท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองตะไก้ ผู้ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่ำนข้ำพเจ้ำรู้สึกยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้มีโอกำสมำเปิดประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ครั้งแรก  ในวันนี้ 

ตำมที่ได้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ที่ผ่ำนมำ บัดนี้ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้มีมติประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ จ ำนวน 12 คน และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 
แล้ว ในโอกำสนี้ขอแสดงควำมยินดีกับทุกท่ำนที่ผ่ำนกำรเลือกตั้ง และได้รับควำมไว้วำงใจจำกพ่ีน้องประชำชนให้
มำเป็นตัวแทนท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรกิจกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ซึ่งเรำทรำบและต่ำงรับรู้ว่ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทส ำคัญยิ่งต่อกำรดูแลแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน และควำมเป็นอยู่ของพ่ีน้อง
ประขำขนในพ้ืนที่ และสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบำทต่อกำรบริหำรท้องถิ่นมำกยิ่งขึ้นตำมล ำดับ สภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลก็คือฝ่ำยนิติบัญญัติซึ่งต้องท ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำข้อบัญญัติซึ่งใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ไม่ว่ำจะเป็นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย หรือข้อบัญญัติอื่น ๆ และ
ต้องท ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำเห็นชอบแผนพัฒนำ ซึ่งเป็นกรอบและแนวทำงในกำรท ำงำนพัฒนำพ้ืนที่ในทุก ๆ 
ด้ำน และท ำหน้ำที่ในกำรควบคุม ตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร ดังนั้น สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองตะไก้ ทุกคน จึงมีบทบำทส ำคัญ และมีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพ่ือรักษำประโยชน์
ส่วนรวม เป็นกลำงทำงกำรเมือง อ ำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรแก่ประชำชน ยึดหลักธรรมำภิบำล คือ หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักส ำนึกรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ และยึด
มั่นในประมวลจริยธรรมส ำหรับผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. ต้องยึดมั่นในสถำบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
2. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ไม่แสวงหำประโยชน์

โดยมิชอบ 
3. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ กล้ำตัดสินใจและกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
4. ถือผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติและประชำชนเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภำพ และคุณภำพของงำน 
6. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
7. ยึดหลักนติิธรรม และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี 
8. รักษำควำมลับของทำงรำชกำรตำมกฎหมำย และระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
9. ไม่ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด อันอำจท ำให้กระทบกระเทือนต่อกำร

ปฏิบัติหน้ำที่ของตน 
10. ไม่กระท ำกำรอันมีลักษณะเป็นกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ 
11. ดูแลรักษำและใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ โดยระมัดระวังมิให้เสียหำย  
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      หรือสิ้นเปลืองโดยไม่จ ำเป็น และต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของ 
      ข้ำรำชกำรกำรเมืองด้วย 
วันนี้เป็นวันประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ครั้งแรก ตำมมำตรำ ๕๓ วรรคสอง  แห่ง

พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรปริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕3๗ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ได้ก ำหนดให้มี
กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลครั้งแรก ภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ของสภำ ซึ่งเป็นกำรบริหำรในแบบของ
คณะผู้บริหำรกับสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นลักษณะของกำรบริหำรที่ใช้ระบบกำรถ่วงดุลกัน ผลของกำร
ถ่วงดุลนั้นจะน ำไปสู่กำรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชำชน ขอฝำกควำมหวังของ พ่ีน้องประชำชนชำวต ำบล
หนองตะไก้ ไว้กับคณะผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ทุกท่ำน ขอให้ทุกท่ำนพึง
ตระหนัก และระลึกถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญของกำรเป็นผู้แทนของประชำชน โดยท ำหน้ำที่ของตนให้เต็มก ำลัง
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่ำส่วนตน และมีจิตอำสำ
อย่ำงแท้จริง 

ข้ำพเจ้ำ ขอเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ครั้งแรก  และให้ปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ชั่วครำว  ด ำเนินกำร
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น   ตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป 
ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล   เรียนท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่ำน   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ .ศ. 2554  ข้อ  3  
ในกำรประชุมสภำท้องถิ่นครั้งแรก ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขำนุกำรสภำท้องถิ่นชั่วครำว       
เชิญสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้มีอำยุมำกที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภำท้องถิ่นครำวนั้นเป็นประธำนสภำท้องถิ่นชั่วครำว   
ขณะนี้ยังไม่ได้แต่งตั้งประธำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจึงขอเรียน
เชิญสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผู้มีอำยุสูงสุดที่อยู่ในที่ประชุมเป็นประธำนชั่วครำวในกำรท ำหน้ำที่เลือก
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้   เพ่ือให้นำยอ ำเภอหนองบุญมำกแต่งตั้ง  กระผมได้ตรวจสอบ
อำยุสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ที่เข้ำประชุมทุกท่ำนแล้ว  ปรำกฏว่ำ ท่ำนสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล คือ  นำยธงชัย  จ ำปำโพธิ์  เป็นผู้มีอำยุสูงสุด  เกิดเมื่อวันที่ 8 ธันวำคม พ.ศ.2503  
อำยุ ๖๑ ปี  โดยตรวจสอบจำกทะเบียนประวัติสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้แล้ว เป็นผู้มีอำยุ
สูงสุด  จึงขอเรียนเชิญท่ำนเป็นประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ชั่วครำว  กรำบเรียนเชิญครับ 
เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 

เมื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ มำถึงที่ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว 
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ จึงเรียกให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้
เข้ำห้องประชุม และเชิญประธำนสภำฯ  จุดเทียน ธูป สวดมนต์และเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองตะไก ้ครั้งแรก 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
เลขำนุกำรสภำฯ(ชั่วครำว) 
(นำยสุเมธ  ทิศกลำง) 

      ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น 
(ฉบับ  ที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 3  “ประธำนสภำท้องถิ่นชั่วครำว ท ำหน้ำที่เป็น
ประธำนที่ประชุมน ำสมำชิกสภำท้องถิ่นปฏิญำณตนตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยองค์กร
ปกครองท้องถิ่นก ำหนด และด ำเนินกำรเลือกประธำนสภำ”   

       ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบ  จึงขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ชั่วครำว เป็นผู้กล่ำวน ำปฏิญำณตนและเชิญท่ำน
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สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ทุกท่ำน  ยืนขึ้นและกล่ำวค ำ
ปฏิญำณตน” 

ประธำนสภำฯ (ชั่วครำว) 
(นำยธงชัย  จ ำปำโพธิ์) 
 
 
 
 
 

 

: ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ชั่วครำว  กล่ำวว่ำให้ท่ำน
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ทุกท่ำนยืนขึ้นและกล่ำวค ำ
ปฏิญำณตนตำมข้ำพเจ้ำ ดังนี้  
ค ากล่าวปฏิญาณตน  
  “ข้าพเจ้า (ออกชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า จะรักษาไว้และ 
ปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต
และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น” 
  

เลขำนุกำรสภำฯ(ชั่วครำว) 
 (นำยสุเมธ  ทิศกลำง) 

: เมื่อได้ปฏิญำณตนเรียบร้อยแล้ว ท่ำนได้รับหน้ำที่เป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแล้ว   จึงขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ชั่วครำว ได้ด ำเนินกำรเลือกประธำนสภำต่อไป   ขอกรำบเรียนเชิญ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  

ประธำนสภำฯ (ชั่วครำว) 
(นำยธงชัย  จ ำปำโพธิ์) 

: เรียนท่ำนปลัดอ ำเภอ รักษำรำชกำรแทน นำยอ ำเภอหนองบุญมำก ท่ำนสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผู้ทรงเกียรติ  ผมขอเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมที่ 
2  เรื่อง เลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรองประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ผมขอด ำเนินกำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลก่อน  ขอเชิญเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชั่วครำว  แจ้ง
ระเบียบให้ที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ทรำบ  

เลขำนุกำรสภำฯ(ชั่วครำว) 
 (นำยสุเมธ  ทิศกลำง) 

: เรียนท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ทุกท่ำน   ผมขอแจ้ง
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ข้อ 8  เกี่ยวกับกำรเลือกประธำนสภำ  โดยสรุปดังนี้ 
     1) ประธำนสภำชัว่ครำว ด ำเนินกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่น 
     2) ประธำนสภำชั่วครำว รำยงำนผลกำรเลือกประธำนสภำต่อ ผวจ./นอภ.
หรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจ เพ่ือให้ผวจ./นอภ.หรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจลงนำม
แต่งตั้งประธำนสภำ (เสนอในที่ประชุมสภำฯ) เมื่อ ผวจ./นอภ.มีค ำสั่งแต่งตั้ง
ประธำนสภำแล้ว ให้ประธำนสภำชั่วครำวพ้นจำกต ำแหน่ง 
      3)  ปลัด อ่ำนค ำสั่ งแต่งตั้ งประธำนสภำให้ที่ปร ะชุมทรำบ และเชิญ
ประธำนสภำขึ้นท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม 
      กฎหมาย/ระเบียบ 
      ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
      ข้อ 8 วิธีเลือกประธำนสภำท้องถิ่น ให้สมำชิกสภำท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมำชิกสภำท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่ำสมควรให้เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนสภำท้องถิ่น กำรเสนอนั้น ต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรอง ไม่น้อยกว่ำ
สองคนโดยให้สมำชิกสภำท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เ พียงครั้งเดียว ชื่อที่
เสนอไม่จ ำกัดจ ำนวน และให้สมำชิกสภำท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจำกชื่อเหล่ำนั้น 
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ว
ให้ประธำนที่ประชุมประกำศคะแนนต่อที่ประชุมสภำท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
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เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ำมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกันหลำยคนให้เลือกใหม่เฉพำะผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีกำรเดิม ถ้ำผลกำรเลือกใหม่ปรำกฏว่ำยังมีผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ำกันอีก ให้ใช้วิธีจับสลำกเฉพำะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกัน 
      วิธีกำรเสนอชื่อและกำรรับรองตำมวรรคหนึ่งให้น ำควำมในข้อ 39 มำใช้
บังคับโดยอนุโลม ให้ประธำนที่ประชุมเชิญสมำชิกสภำท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำสองคน
ช่วยตรวจนับคะแนนวิธีจับสลำก ตำมวรรคหนึ่งให้ประธำนที่ประชุมด ำเนินกำรให้
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกันตกลงกันเสียก่อนว่ำจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลำกก่อนหลัง 
หำกตกลงกันไม่ได้ให้ประธำนที่ประชุมจับสลำกว่ำผู้ใดจะจับสลำกก่อนหลัง แล้วให้
จับบัตรสลำก ชนิด สี และขนำดอย่ำงเดียวกันตำมจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนผู้ที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดเท่ำกัน โดยเขียนข้อควำมว่ำ “ได้รับเลือกเป็นประธำนสภำท้องถิ่น” 
เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อควำมว่ำ “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธำนสภำท้องถิ่น” 
      ข้อ 9 ในกรณีกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่นในกำรประชุมสภำท้องถิ่นครั้ง
แรกตำมข้อ 6 ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือนำยอ ำเภอแล้วแต่กรณี ด ำ เนินกำร
แต่งตั้งทันทีเมื่อกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธำนสภำ
ท้องถิ่นท่ีได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ประธำนที่ประชุมสภำท้องถิ่นครั้งต่อไป 
     ข้อ 10 ประธำนสภำท้องถิ่นชั่วครำว พ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
          (๑) ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดมีมติเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเสร็จแล้ว 
          (๒) ส ำหรับเทศบำล เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดค ำสั่งแต่งตั้งประธำนสภำ
เทศบำล 
          (3) ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เมื่อนำยอ ำเภอมีค ำสั่งแต่งตั้ง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
     ข้อ 14 ในกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่น รองประธำนสภำท้องถิ่น หรือ
เลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ถ้ำมีกำรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งเพียงต ำแหน่งละ
หนึ่งคน ให้ถือว่ำผู้นั้นได้รับเลือก 
     ข้อ 39 กำรเสนอญัตติด้วยวำจำนั้น ให้น ำควำมในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มำใช้
บังคับโดยอนุโลม กำรรบัรองญัตติเช่นว่ำนี้ ให้กระท ำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะ 
     ข้อ 63 สมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่ำวถ้อยค ำใดต่อที่ประชุมสภำ
ท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ เมื่อประธำนสภำท้องถิ่นอนุญำตแล้วจึงกล่ำวได้ โดย
ให้ยืนกล่ำว ณ ที่ของตนหรือที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่ำวกับประธำนสภำท้องถิ่น 
     สรุปได้ดังนี้ ประธานสภาชั่วคราวด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่นตัว
จริง โดยให้สมำชิกสภำท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมำชิกสภำท้องถิ่น กำร
เสนอชื่อ ตำมระเบียบข้อ 8 วรรคหนึ่ง ก ำหนดให้สมำชิกสภำสำมำรถเสนอชื่อผู้
สมควรได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นประธำนสภำ ดังนี้สมำชิกสภำ 1 คน สำมำรถเสนอ
ชื่อผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นประธำนสภำได้เพียง 1 ชื่อ โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
จะต้องมีสมำชิกสภำออกเสียงรับรองอย่ำงน้อย 2 คน และรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
กำรลงคะแนน ให้สมำชิกสภำเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จ ำนวน 1 ชื่อ 
และให้สมำชิกสภำหย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนกำรลงคะแนนลับ ตำมข้อ 75 
วรรคสำม โดยประธำนสภำชั่วครำวเป็นผู้เรียกสมำชิกสภำตำมล ำดับอักษรน ำซอง



๖ 

 

มำใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้ำประธำนที่ประชุม (ระเบียบ ข้อ 75 วรรคสำม) และหำก
มีกำรเสนอ 
ชื่อผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นประธำนสภำเพียง 1 คน ให้ถือว่ำผู้นั้นได้รับ
เลือก (ตำมระเบียบข้อ 14) อนึ่งกำรเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ ควรตก
ลงก่อนกำรลงคะแนน ว่ำชื่อตัวและชื่อสกุลผิดเล็กผิดน้อยเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ 
เช่น กำรสะกดผิดพยัญชนะ สระ หรือวรรณยุกต์แต่เมื่ออ่ำนชื่อตัวและชื่อสกุลแล้ว
รู้ว่ำเป็นใครจะนับว่ำเป็นบัตรดีหรือไม่ หรือต้องเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลให้ถูกต้อง 
100 % ถึงเป็นบัตรดีเพรำะอำจมีปัญหำกำรร้องเรียนภำยหลัง 
     การตรวจนับคะแนน ประธำนชั่วครำวเชิญสมำชิกสภำไม่น้อยกว่ำ 2 คน มำ
ช่วยนับคะแนนโดยผู้ได้รับเลือกมีคุณสมบัติ ดังนี้1) เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด      
2) หำกมีผู้ได้รับคะแนนเท่ำกัน ให้ลงคะแนนใหม่โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 3) หำกคะแนน
ยังเท่ำกันอีกให้ใช้วิธีจับสลำกโดยวิธีกำรจับสลำกนี้ให้เป็นไปตำมระเบียบข้อ 8 
วรรคสำม (1) ประธำนชั่วครำวจัดให้ตกลงกันว่ำใครจะจับสลำกก่อน (2) ถ้ำตกลง
กันไม่ได้ ให้ประธำนชั่วครำวจับสลำกว่ำใครจะจับสลำกก่อน (3) บัตรสลำก ต้องมี
ชนิด สี ขนำดเหมือนกัน มีจ ำนวนเท่ำคนที่มีคะแนนสูงสุดเท่ำกัน และเขียนว่ำ 
“ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”1 บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น” เมื่อได้รับเลือกประธำนสภำตัวจริงเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น
ชั่วครำวจัดท ำค ำสั่ง ให้ผวจ./นอภ. แล้วแต่กรณี ด าเนินการแต่งตั้งทันทีเม่ือมี 
การเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จและให้ประธานตัวจริงปฏิบัติหน้าที่ใน
ครั้งนั้นต่อไป 
: เกี่ยวกับระเบียบกำรเลือกประธำนสภำ   มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ท่ำนใดสงสัย  และซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้ำไม่มี ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ชั่วครำว  โปรดด ำเนินกำรเลือกประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ต่อไป กรำบเรียนเชิญ 

ประธำนสภำฯ (ชั่วครำว) 
(นำยธงชัย  จ ำปำโพธิ์) 

: ขอเชิญสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้ทรงเกียรติ  เสนอชื่อผู้สมควร
ด ำรงต ำแหน่ง ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ขอเชิญครับ    

สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 5 
(นำยรุ้ง  เจือกระโทก) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ผม ขอเสนอ นำย
พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 4  
เป็นประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 
ผู้รับรอง  2  คน ได้แก่ 1. นำยอูน  กรวยสวัสดิ์       สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 11 
                            2. นำงธนพรรณ  คูณกลำง   สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 1 

ประธำนสภำฯ(ชั่วครำว) 
(นำยธงชัย  จ ำปำโพธิ์) 
 

: มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ท่ำนใดจะเสนอชื่อสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลผู้ทรงเกียรติท่ำนอ่ืนเป็นประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีก็ถือว่ำ นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก  ได้รับเลือกเป็นประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้     
: เพ่ือด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2554   ข้อ 8 “ ในกรณีกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่นใน
กำรประชุมสภำท้องถิ่นครั้งแรกให้นำยอ ำเภอด ำเนินกำรแต่งตั้งทันที เมื่อกำรเลือก
ประธำนสภำท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธำนสภำท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติ
หน้ำที่ประธำนที่ประชุมสภำท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป”  และตำมพระรำชบัญญัติ
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สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่5)
พ.ศ. 2546 มำตรำ 48  บัญญัติว่ำ  “สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มี
ประธำนสภำและรองประธำนสภำคนหนึ่ง ซึ่งเลือกจำกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  ให้นำยอ ำเภอแต่งตั้งประธำนสภำและรองประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  ตำมติของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จึงจะขอถือโอกำสนี้    
รำยงำนผลกำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้   และเรียน
เชิญท่ำนลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  
ต่อไป  กระผมขอหยุดพักกำรประชุม  10 นำที  เพ่ือให้ปลัดอ ำเภอ รักษำรำชกำร
แทน นำยอ ำเภอหนองบุญมำกลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองตะไก ้

เลขำนุกำรสภำฯ(ชั่วครำว) 
 (นำยสุเมธ  ทิศกลำง) 

: เรียนเชิญท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก ้ทุกท่ำน  เข้ำห้อง
ประชุม และได้อ่ำนค ำสั่งอ ำเภอหนองบุญมำก   
                                  ค ำสั่งอ ำเภอหนองบุญมำก   
                                           ที่ 9/2565   
             เรื่อง  แต่งตั้งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  
      ตำมที่นำยอ ำเภอหนองบุญมำก ได้ก ำหนดให้ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองตะไก้ ครั้งแรก ในวันอังคำรที่ 4 มกรำคม 2565 เวลำ 15.00 น. ณ 
ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้และสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองตะไก้ ได้มีมติเลือกให้นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก เป็นประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก ้นั้น 

  ฉะนั้น จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 48 แห่งพระรำชบัญญัติสภำ
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 9 
แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่งตั้งให้นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก  เป็นประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก ้อ ำเภอหนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 4  มกรำคม 2565 เป็นต้นไป 

       สั่ง ณ วันที่  4 มกรำคม พ.ศ.2565 
 

   ว่ำที่ ร.ต.  ประกอบ   ทรงพระ 
                  (ประกอบ   ทรงพระ) 
         ปลัดอ ำเภอ รักษำรำชกำรแทน 
                                        นำยอ ำเภอหนองบุญมำก 
:  ขอเชิญประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ คนใหม่ข้ึนท ำหน้ำที่ 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

:  ผมขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่ำนที่ไว้วำงใจเลือกข้ำพเจ้ำเป็นประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองตะไก้  ผมจะปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมค ำปฏิญำณตน  ณ  ที่ประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แห่งนี้โดยเคร่งครัดต่อไป 
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และในโอกำสนี้  ผมขอด ำเนินกำรประชุมในระเบียบวำระ ในส่วนของกำรเลือก
รองประธำนสภำ และเลขำนุกำรสภำต่อไป   เชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ(ชั่วครำว)
แจ้งระเบียบให้ ที่ประชุมทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เลขำนุกำรสภำฯ(ชั่วครำว) 
 (นำยสุเมธ  ทิศกลำง) 
 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ท่ำนสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ทุกท่ำน   ต่อไปเป็นกำรเลือกรอง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ซึ่งกำรเลือกรองประธำนสภำให้ใช้วิธีกำร
เดียวกับกำรเลือกประธำนสภำ  ซึ่งได้กรำบเรียนให้ท่ำนสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ทรำบแล้วนั้น   ดังนั้น  ในโอกำสนี้ขอเชิญสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ด ำเนินกำรเลือกรองประธำนสภำ   
และเสนอชื่อผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ต่อไป  ขอเรียนเชิญ 

สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 1 
(นำงธนพรรณ คูณกลำง) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ดิฉัน  ขอเสนอ นำย
สิรภพ  ดอนกระโทก  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 7  
เป็นรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  
ผู้รับรอง  2  คน ได้แก่ 1. นำยธงชัย  จ ำปำโพธิ์       สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2 
                            2. นำยสุชำติ  ตรงกลำง       สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 10 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
 
 

: มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำนใดจะเสนอชื่อสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลผู้ทรงเกียรติท่ำนอ่ืนเป็นรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีก็ถือว่ำ นำยสิรภพ  ดอนกระโทก  ได้รับเลือกเป็นรอง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ขอเชิญท่ำนรองประธำนสภำฯ 
ปฏิบัติหน้ำที่ 

รองประธำนสภำฯ 
(นำยสิรภพ  ดอนกระโทก) 

: ผมขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่ำน ที่ไว้วำงใจเลือกผมเป็นรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
หนองตะไก้   ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ต่อไป จะเป็นกำรเลือกเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  เชิญ
ท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ (ชั่วครำว) แจ้งระเบียบให้ที่ประชุมทรำบ 

เลขำนุกำรสภำฯ(ชั่วครำว) 
(นำยสุเมธ  ทิศกลำง) 
 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ท่ำนสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ทุกท่ำน ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และ ที่แก้ไขเพ่ิม มำตรำ 57 ให้สภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลือกปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคนหนึ่งเป็นเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
โดยมีหน้ำที่รับผิดชอบงำนธุรกำรและกำรจัดกำรประชุมและงำนอ่ืนใดตำมที่
ประธำนสภำองค์กำร บริหำรส่วนต ำบลมอบหมำย ทั้งนี้ให้ค ำนึงถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถอันเป็นประโยชน์ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อครบอำยุของสภำ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล หรือเมื่อมีกำรยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือสภำองค์กำร
บริหำรส่วน ต ำบลมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง  และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ



๙ 

 

ด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 13 
วิธีกำรเลือกเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ให้น ำควำมในข้อ 8 มำใช้บังคับโดยอนุโลม  
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเลือกเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองตะไก้  ต่อไป   

สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 10 
(นำยสุชำติ  ตรงกลำง) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ขอเสนอ นำยสุเมธ  
ทิศกลำง  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เป็นเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองตะไก ้ 
ผู้รับรอง  2  คน ได้แก่ 1. นำยธงชัย  จ ำปำโพธิ์       สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2 
                            2. นำยธนเดช  คงหนองบัว   สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
 
 

: มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ท่ำนใดจะเสนอชื่อสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลผู้ทรงเกียรติท่ำนอ่ืนเป็นเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีก็ถือว่ำ นำยสุเมธ  ทิศกลำง ได้รับเลือกเป็นเลขำนุกำรสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้   ขอเชิญเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่ 

เลขำนุกำรสภำฯ 
(นำยสุเมธ  ทิศกลำง) 

: ผมขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่ำน  ที่ ไว้วำงใจเลือกผมเป็นเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      
หนองตะไก้   ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ต่อไป จะเป็นกำรเลือกคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  ขอเชิญท่ำน
เลขำนุกำรสภำฯ แจ้งระเบียบให้ที่ประชุมทรำบ 

เลขำนุกำรสภำฯ 
(นำยสุเมธ  ทิศกลำง) 
 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ท่ำนสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ทุกท่ำน  
    กำรเลือกคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ประธำนสภำท้องถิ่น  ให้ที่
ประชุมเสนอสมำชิกสภำเลือกคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ตำม
ระเบียบข้อ ๑๐๗ โดยที่ ประชุมสภำท้องถิ่นต้องมีกำรเสนอญัตติและมีมติที่ประชุม
ว่ำจะให้มีคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำร ประชุม มีจ ำนวนกี่คน ซึ่งตำมระเบียบ
ข้อ ๑๐๓ ประกอบข้อ ๑๐๕ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจรำยงำน กำรประชุมมี
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน เช่น สภำท้องถิ่นมีมติให้คณะกรรมกำร
ตรวจ รำยงำนกำรประชุม จ ำนวน 5 คน วิธีเลือกคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำร
ประชุม ต้องด ำเนินกำรเลือก คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมทีละคน ไม่
สำมำรถเลือกครั้งเดียวเป็นคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมจ ำนวน 5 คน
พร้อมกันได้ โดยจะให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดได้รับเลือกเป็นประธำน กรรมกำรตรวจ
รำยงำนกำรประชุม ล ำดับรองลงมำเป็นคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
คนที่ 2 คน ที่ 3 ตำมล ำดับจนครบ 5 คน ดังนั้น กำรเลือกคณะกรรมกำรตรวจ
รำยงำนกำรประชุมต้องเลือกทีละคน โดยจะเลือกกรรมกำรตรวจรำยงำนกำร
ประชุมคนที่ 1 ก่อน จนถึงกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมคนที่ 5 ถ้ำกำรเลือก
กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมล ำดับใดมีผู้เสนอเพียงคนเดียว ผู้นั้นก็ได้เป็น
กรรมกำร ตรวจรำยงำนกำรประชุมล ำดับนั้น (ข้อ ๑๔) แต่ถ้ำล ำดับใดมีผู้เสนอ
กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม มำกกว่ำ 1 คนก็ต้องใช้วิธีเลือกตำมข้อ ๘ 
วรรคหนึ่ง เหมือนกำรเลือกประธำนสภำ รองประธำนสภำ ฯ คือ กำรเขียน ชื่อตัว 



๑๐ 

 

ชื่อสกุลลงในแผ่นกระดำษและใส่ซอง (ตำมข้อ ๗๕ วรรคสำม) อันเป็นกำรเลือก
โดยออก เสียงลงคะแนนลับ เมื่อได้กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมครบตำม
จ ำนวนที่สภำท้องถิ่นมีมติแล้วถือว่ำมี ผลตำมกฎหมำยนับแต่วันที่สภำเลือก ไม่
ต้องมีค ำสั่งแต่งตั้งจำกประธำนสภำแต่อย่ำงใด 
: ต่อไป ขอเชิญสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ทุกท่ำน ได้เสนอ
ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำฯ จ ำนวนกี่ท่ำน  

สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2 
(นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ขอเสนอให้มี
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม จ ำนวน 3 ท่ำน  
ผู้รับรอง  2  คน ได้แก่ 1. นำยสมนึก  ชัยโคตร         สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 3 
                            2. นำยสุชำติ  ตรงกลำง        สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 10 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ท่ำนใดจะเสนอจ ำนวนคณะกรรมกำร
ตรวจรำยงำนกำรประชุมเพ่ิมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี ขอสรุปให้มีคณะกรรมกำรตรวจ
รำยงำนกำรประชุมจ ำนวน 3 ท่ำน 

 : ต่อไป ขอเชิญสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ทุกท่ำน ได้เสนอ 
ชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ขอเชิญครับ 

สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 11 
(นำยอูน  กรวยสวัสดิ์) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ขอเสนอ  นำยสุชำติ  
ตรงกลำง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  หมู่ที่ 10  เป็น
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
ผู้รับรอง  2  คน ได้แก่ 1. นำยรุ้ง  เจือกระโทก           สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 5 
                            2. นำงสำวธนพร คูณกระโทก   สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 8 

สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6 
(นำยธนเดช  คงหนองบัว) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ขอเสนอ  นำงสำว
ธนพร คูณกระโทก   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  หมู่ที่ 8  
เป็นคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
ผู้รับรอง  2  คน ได้แก่ 1. นำงธนพรรณ  คูณกลำง      สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 1 
                            2. นำยสมนึก  ชัยโคตร          สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 3 

สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2 
(นำยธงชัย  จ ำปำโพธิ์) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ขอเสนอ  นำยนิกร  
พะยอมใหม่ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  หมู่ที่ 9  เป็น
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
ผู้รับรอง  2  คน ได้แก่ 1. นำงสำวพยุง  ปีบกระโทก  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 12 
                            2. นำยธนเดช  คงหนองบัว    สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

: มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ท่ำนผู้ใดจะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่  ถ้ำ
ไม่มีก็ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
ดังนี้ 

1.นำยสุชำติ  ตรงกลำง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  
หมู่ที่ 10   
 2.นำงสำวธนพร คูณกระโทก  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองตะไก้  หมู่ที่ 8  
 3.นำยนิกร พะยอมใหม่ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  
หมู่ที่ 9   



๑๑ 

 

มติที่ประชุม :เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ นำยพงษ์ศิริ ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ
มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ตำมที่
เสนอมำ 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง การก าหนดเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
 6.1 ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
 

: พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มำตรำ 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสองสมัยหรือหลำย
สมัยแล้วแต่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะก ำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัยวันเริ่ม
สมัยประชุมสำมัญประจ ำปีให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดประกอบกับ  
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 11(3) ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ก ำหนดสมัยประชุม ครับ 

สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2 
(นำยธงชัย  จ ำปำโพธิ์) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ผมขอเสนอก ำหนด
สมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.2565   จ ำนวน  ส่ีสมัย ครับ 
: ผู้รับรอง  2  คน ได้แก่ 1. นำยอูน  กรวยสวัสดิ์      สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 11  

                                2. นำยรุ้ง  เจือกระโทก      สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 5 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
 

: มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำนใด เสนอเป็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่
มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำนใดเสนอเพ่ิม จะถือเป็นมติที่ประชุมใน
กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.2565 โดยก ำหนดไว้  ส่ีสมัย  

 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

 6.2 ก าหนดห้วงระยะเวลาสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2565   
ขอเชิญสมำชิกสภำ อบต. เสนอก ำหนดระยะเวลำในกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ 
ขอเชิญครับ  

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 5 
(นำยรุ้ง  เจือกระโทก) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ผมขอเสนอก ำหนด
ห้วงระยะเวลำในกำรประชุมสภำ สำมัญประจ ำปี พ.ศ.2565   
สมัยที่ 1  มีก ำหนด 15 วัน เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่  14 – 28 ม.ค. 2565 
ผู้รับรอง  2  คน ได้แก่ 1. นำยสมนึก  ชัยโคตร         สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 3   
                            2. นำงธนพรรณ  คูณกลำง    สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1 

  
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 10 
(นำยสุชำติ  ตรงกลำง) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ผมขอเสนอก ำหนด
ห้วงระยะเวลำในกำรประชุมสภำ สำมัญประจ ำปี พ.ศ.2565   
สมัยที่ 2  มีก ำหนด 15 วัน เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่  16 – 30 พ.ค. 2565 
ผู้รับรอง  2  คน ได้แก่ 1. นำยรุ้ง  เจือกระโทก        สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 5   
                            2. นำยธนเดช  คงหนองบัว    สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 6 

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1 
(นำงธนพรรณ  คูณกลำง) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ดิฉันขอเสนอก ำหนด
ห้วงระยะเวลำในกำรประชุมสภำ สำมัญประจ ำปี พ.ศ.2565   
สมัยที่ 3  มีก ำหนด 15 วัน เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่  1 – 15  ส.ค. 2565 
ผู้รับรอง  2  คน ได้แก่ 1. นำยอูน  กรวยสวัสดิ์        สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 11   
                            2. นำยธงชัย  จ ำปำโพธิ์        สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2 



๑๒ 

 

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 10 
(นำยสุชำติ  ตรงกลำง) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ผมขอเสนอก ำหนด
ห้วงระยะเวลำในกำรประชุมสภำ สำมัญประจ ำปี พ.ศ.2565   
สมัยที่ 4  มีก ำหนด 15 วัน เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่  15 – 29 ธ.ค. 2565 
ผู้รับรอง  2  คน ได้แก่ 1. นำงธนพรรณ  คูณกลำง    สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1   
                            2. น.ส.ธนพร  คูณกระโทก     สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 8 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใด เสนอเป็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำนใดเสนอเพ่ิม จะถือเป็นมติที่ประชุมในกำรก ำหนด
ระยะเวลำในกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.2564 โดยก ำหนด
ระยะเวลำไว้ ดังนี้ 
    สมัยที่ 1  มีก ำหนด 15 วนั เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่  14 – 28  ม.ค. 2565 
    สมัยที่ 2  มีก ำหนด 15 วนั เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่  16 – 30  พ.ค. 2565 
    สมัยที่ 3  มีก ำหนด 15 วนั เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่    1 – 15  ส.ค. 2565 
    สมัยที่ 4  มีก ำหนด 15 วัน เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่  15 – 29  ธ.ค. 2565 

 6.3 ก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2566 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 21 กำรก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี 
ระยะเวลำและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีแต่ละสมัยแล้วนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยแรกของปีถัดไป เชิญท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2566 ครับ 

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2 
(นำยธงชัย  จ ำปำโพธิ์) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ผมขอเสนอวันเริ่ม
สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2566 ระหว่ำงวันที่  1 – 15 
กุมภำพันธ์ 2566 ครับ 
ผู้รับรอง 2 คน ได้แก่  1. นำยอูน  กรวยสวัสดิ์           สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 11 
                          2. นำยสุชำติ  ตรงกลำง          สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 10 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำนใด เสนอเป็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้ำไม่มี
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำนใดเสนอเพ่ิม จะถือเป็นมติที่ประชุมในกำร
ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2566 ระหว่ำงวันที่ 1 – 15 
กุมภำพันธ์  2566  

ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

:  ในโอกำสกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ครั้งแรกนี้ กระผม
ขอแสดงควำมยินดีกับท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้      
ทุกท่ำนที่ได้รับกำรเลือกตั้ง  และรู้สึกเป็นเกียรติอย่ำงยิ่งที่มีโอกำสได้ท ำงำนร่วมกัน
เพ่ือพัฒนำต ำบลหนองตะไก้ของเรำในอนำคตต่อไป ขอบคุณครับ 

 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 

                                             (ลงชื่อ)    สุเมธ  ทิศกลำง      ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
(นำยสุเมธ  ทิศกลำง) 

 
                                            (ลงชื่อ)    ธนพร  คูณกระโทก คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 



๑๓ 

 

(นำงสำวธนพร  คูณกระโทก) 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 8 

 
                           (ลงชื่อ)     นิกร  พะยอมใหม่     คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

(นำยนิกร  พะยอมใหม่) 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 9 

 
                                           (ลงชื่อ)     สุชำติ ตรงกลำง     คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                     (นำยสุชำติ ตรงกลำง) 

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 10 
 

 
        (ลงชื่อ)       พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก  ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                    (นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
     ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
 
 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
 

- สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ  ครั้งแรก  ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565  เม่ือการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  วันที่ 
14 มกราคม พ.ศ. 2565 

 
 
 

 (ลงชื่อ)      พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก 
       (นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 
 

 

 
 


