
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมครั้งแรก 
ประจ าปี 2564 

วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

อ าเภอประโคนชัย  จังหวดับุรีรัมย์ 
............................................................................................................................. ........ 

ผู้มาประชุม จ านวน 8 คน 
ล ำดับที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1 นายสมพงษ์ เกาประโคน ประธำนสภำฯ นายสมพงษ์ เกาประโคน 
2 นายสุมิต ผิวนวน สมำชิก อบต.หมู่ที่ 1 นายสุมิต ผิวนวน 
3 นายทรงศักดิ์ แดงสี สมำชิก อบต.หมู่ที่ 2 นายทรงศักดิ์ แดงสี 
4 นายสมพร บุญสุข สมำชิก อบต.หมู่ที่ 3 นายสมพร บุญสุข 
5 นายชาติ ยืนยาว สมำชิก อบต.หมู่ที่ 4 นายชาติ ยืนยาว 
6 นายสมควน ครุฑรัมย์ สมำชิก อบต.หมู่ที่ 6 นายสมควน ครุฑรัมย์ 
7 นายสมปอง ศรีษะนอก สมำชิก อบต.หมู่ที่ 7 นายสมปอง ศรีษะนอก 
8 นายพินิจ เรืองรัมย์ สมำชิก อบต.หมู่ที่ 8 นายพินิจ เรืองรัมย์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  8 คน 

ล ำดับที่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยบุญเต็ม กัลยำพำนิช นำยอ ำเภอประโคนชัย นำยบุญเต็ม กัลยำพำนิช 
2 นำยชรินทร์ ส่องสพ ท้องถิ่นอ ำเภอประโคนชัย นำยชรินทร์ ส่องสพ 
3 นำยศรำวุธ  สุขประโคน นำยก อบต.สี่เหลี่ยม นำยศรำวุธ  สุขประโคน 
4 นำยวิษณุกร ทองทวี รองนำยก อบต.สี่เหลี่ยม นำยวิษณุกร ทองทวี 
5 นำงศิริพร  แม้นประโคน รองนำยก อบต.สี่เหลี่ยม นำงศิริพร  แม้นประโคน 
6 นำงสำวสุวัจนำ สุขกมล ปลัด อบต.สี่เหลี่ยม นำงสำวสุวัจนำ สุขกมล 
7 นำยเจษฎำกร ยินประโคน เลขำนุกำรนำยกอบต. นำยเจษฎำกร ยินประโคน 
8 นำยพลกฤต เพ็งประโคน ก ำนันต ำบลสี่เหลี่ยม นำยพลกฤต เพ็งประโคน 
9 นำยสุทัศน์ ลีประโคน หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. นำยสุทัศน์ ลีประโคน 

10 นำยนัทธพงศ์ เสำวโค ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง นำยนัทธพงศ์ เสำวโค 
11 นำยสมศักดิ์  พวงจ ำปี ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ นำยสมศักดิ์  พวงจ ำปี 
12 นำงสมจิตร พยัคฆำธร ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม นำงสมจิตร พยัคฆำธร 
13 พ.จ.อ.สุบัน วิเศษเนตร นักทรัพยำกรบุคคล พ.จ.อ.สุบัน วิเศษเนตร 
14 น.ส.อริยำภรณ์ มีเงินลำดนิติโชติ นักจัดกำรงำนทั่วไป น.ส.อริยำภรณ์ มีเงินลำดนิติโชติ 

15 นำยสมเจตน์ สังข์อินทร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนฯ นำยสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
 
 



 
 

-2- 
เรื่องก่อนระเบียบวาระ 

-ปลัดอบต.สี่เหลี่ยม -ขอเชิญสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเข้ำห้องประชุม โดยมีผู้มำ
ประชุม จ ำนวน 8 ท่ำน และผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 8 ท่ำน เป็นอันครบ
องค์ประชุม 

 -ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กล่ำวต้อนรับนำยอ ำเภอและเชิญผู้บริหำร
และสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแนะน ำตัวต่อนำยอ ำเภอ  

 -ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กล่ำวเรียนเชิญนำยอ ำเภอประโคนชัย   
จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 

 -ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในฐำนะเลขำนุกำรชั่วครำวอ่ำนประกำศ
อ ำเภอ เรื่องเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยมครั้งแรก 

 -ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กล่ำวเรียนเชิญนำยอ ำเภอประโคนชัย
กล่ำวเปิดประชุมสภำครั้งแรก 

 -นำยอ ำเภอกล่ำวเปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยมครั้ง
แรก  และได้มอบนโยบำยในกำรปฏิบัติงำนให้แก่นำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยมที่
ได้รับกำรเลือกตั้งจำกประชำชน เข้ำมำโดยให้ค ำนึงถึงประโยชน์สุขของ
ประชำชนเป็นอันดับแรก 

 -ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเรียนเชิญนายชาติ ยืนยาวซึ่งเป็นสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยมที่มีอำยุสูงสุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้น       
ท ำหน้ำที่ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชั่วครำว เพ่ือด ำเนินกำร
ตำมระเบียบต่อไป 

 -ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชั่วครำว กล่ำวขอบคุณนำยอ ำเภอ
ที่ได้ให้เกียรติมำเป็นประธำนเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สี่เหลี่ยมครั้งแรก และกล่ำวแสดงควำมยินดีกับนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยมทุกท่ำนที่ได้รับกำร
วำงใจจำกประชำชนเลือกตั้งเข้ำมำเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้ำน และ
ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

(น.ส.สุวัจนา สุขกมล) 



 
-3- 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 -เรื่องการเลือกและแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธำนสภำฯชั่วครำว ขอเชิญเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชั่วครำว ชีแ้จงขั้นตอน 
วิธีกำรรวมทั้งข้อกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้องในกำรเลือกประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

เลขำนุกำรสภำฯชั่วครำว ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังนี้ 

 1) ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชั่วครำว ด ำเนินกำรเลือก
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

 2) ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชั่วครำว รำยงำนผลกำรเลือก
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต่อนำยอ ำเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ ำนำจ เ พ่ือให้นำยอ ำเภอหรือผู้ที่ ได้รับมอบอ ำนำจลงนำมแต่งตั้ ง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล(เสนอในที่ประชุมสภำฯ) 

 เมื่อนำยอ ำเภอมีค ำสั่งแต่งตั้งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแล้ว 
ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชั่วครำวพ้นจำกต ำแหน่ง 

 3) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม อ่ำนค ำสั่งแต่งตั้งประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ที่ประชุมทรำบ และเชิญประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลขึ้นท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม 

   กฎหมาย/ระเบียบ   

 1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

 -มาตรา 48 ก าหนดให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีประธำนสภำและ
รองประธำนสภำคนหนึ่ง    ซึ่งเลือกมำจำกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ให้นำยอ ำเภอแต่งตั้งประธำนสภำและรองประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ตำมมติของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

-ข้อ 8 ก าหนดว่า วิธีเลือกประธำนสภำท้องถิ่น ให้สมำชิกสภำท้องถิ่นแต่
ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมำชิกสภำท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่ำสมควรให้เป็นผู้ 
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ด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำท้องถิ่น   กำรเสนอนั้นต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่น
รับรอง ไม่น้อยกว่ำสองคน โดยให้สมำชิกสภำท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรอง
ได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ำกัดจ ำนวน และให้สมำชิกสภำท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจำกชื่อเหล่ำนั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูก
เสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธำนที่ประชุมประกำศ
คะแนนต่อที่ประชุมสภำท้องถิ่น  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ำมีผู้
ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกันหลำยคนให้เลือกใหม่เฉพำะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น 
โดยใช้วิธีกำรเดิม ถ้ำผลกำรเลือกใหม่ปรำกฏว่ำยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกัน
อีก ให้ใช้วิธีจับสลำกเฉพำะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกัน 

  วิธีกำรเสนอชื่อและกำรรับรองตำมวรรคหนึ่งให้น ำควำมในข้อ 39    
มำใช้บังคับโดยอนุโลม ให้ประธำนที่ประชุมเชิญสมำชิกสภำท้องถิ่นไม่น้อย
กว่ำสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 

วิธีจับสลำกตำมวรรคหนึ่งให้ประธำนที่ประชุมด ำเนินกำรให้ผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดเท่ำกันตกลงกันเสียก่อนว่ำจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลำกก่อนหลัง 
หำกตกลงกันไม่ได้ให้ประธำนที่ประชุมจับสลำกว่ำผู้ใดจะจับสลำกก่อนหลัง 
แล้วให้จับบัตรสลำก ชนิด สี และขนำดอย่ำงเดียวกันตำมจ ำนวนเท่ำกับ
จ ำนวนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ำกัน โดยเขียนข้อควำมว่ำ “ได้รับเลือกเป็น
ประธำนสภำท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อควำมว่ำ “ไม่ได้รับ
เลือกเป็นประธำนสภำท้องถิ่น” 

ข้อ 9 ก าหนดว่า ในกรณีกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่นในกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่นครั้งแรกตำมข้อ 6 ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือนำยอ ำเภอ แล้วแต่
กรณี ด ำเนินกำรแต่งตั้งทันทีเมื่อกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่นแล้วเสร็จ 
และให้ประธำนสภำท้องถิ่นที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ประธำนที่
ประชุมสภำท้องถิ่นครั้งต่อไป 

-ข้อ 10 ก าหนดว่าประธำนสภำท้องถิ่นชั่วครำว พ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

(3) ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เมื่อนำยอ ำเภอมีค ำสั่งแต่งตั้ง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

-ข้อ 14 ก าหนดว่า ในกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่น รองประธำนสภำ
ท้องถิ่น หรือเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ถ้ำมีกำรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับกำร
แต่งตั้งเพียงต ำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่ำผู้นั้นได้รับเลือก 

-ข้อ 39 ก าหนดว่ากำรเสนอญัตติด้วยวำจำนั้น ให้น ำควำมในข้อ 63 วรรค
หนึ่ง มำใช้บังคับโดยอนุโลม 



 

(นายชาติ ยืนยาว) 
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  กำรรับรองญัตติเช่นว่ำนี้ ให้กระท ำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะ 

-ข้อ 63 วรรคหนึ่ง ก ำหนดว่ำสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่ำว
ถ้อยค ำใดต่อที่ประชุมสภำท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ เมื่อประธำนสภำ
ท้องถิ่นอนุญำตแล้วจึงกล่ำวได้ โดยให้ยืนกล่ำว ณ ที่ของตนหรือที่ซึ่งจัดไว้ก็
ได้และต้องกล่ำวกับประธำนสภำท้องถิ่น 

ประธำนสภำฯชั่วครำว  :  -ต่อไป จะเป็นกำรเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม และในกำรเสนอชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสี่เหลี่ยมรำยใดแล้ว จะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ำสองคนด้วย ถ้ำหำกมี
กำรเสนอชื่อเพียงรำยชื่อเดียว ให้ถือว่ำบุคคลนั้นได้รับเลือกเป็น
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 -ขอเชิญสมำชิกท่ีประชุมเสนอ 

นำยสมควน ครุฑรัมย์ : -เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพและสมำชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน กระผม 

(สมำชิกสภำฯ) นำยสมควน ครุฑรัมย์  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม ม.6 
ขอเสนอนำยสมพงษ์ เกำประโคน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สี่เหลี่ยม หมู่ที่ 5 เป็นประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม 

ประธำนสภำฯชั่วครำว :  -ขอผู้รับรอง อย่ำงน้อย 2 คน ด้วย 

ผู้รับรอง 1) นำยสุมิตร ผิวนวน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม ม.1 

 2) นำยสมปอง ศรีษะนอก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม                  
ม.7 

ประธำนสภำฯชั่วครำว : ขอเชิญสมำชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยมต่อไป 

มติที่ประชุม : -ไม่มี 

ประธำนสภำฯชั่วครำว : -เรียนสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ถ้ำไม่มีผู้ใดเสนอชื่อประธำนสภำฯผู้อื่นอีก  

  ผมจะถือว่ำนำยสมพงษ์ เกำประโคน เป็นประธำนสภำฯ ตำมที่เสนอครับ 

ประธำนสภำฯชั่วครำว : มีสมำชิกท่ำนใด คัดค้ำนไหมครับ 

มติที่ประชุม : -ไม่มี 

ประธำนสภำฯชั่วครำว : -เป็นอันว่ำ นายสมพงษ์ เกาประโคน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สี่เหลี่ยม หมู่ที่ 5 ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สี่เหลี่ยม  
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 และขอพักกำรประชุมไว้ชั่วครำว ประมำณ 5  นำที เพื่อรำยงำนผลกำร
เลือก ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต่อนำยอ ำเภอเพ่ือพิจำรณำลง
นำมแต่งตั้งฯ ต่อไป 

เลขำนุกำรสภำฯชั่วครำว (เมื่อครบ 5 นำที) ขอเชิญสมำชิกเข้ำที่ประชุมเพ่ือด ำเนินกำรตำมระเบียบ
วำระกำรประชุมต่อไป และได้อ่ำนค ำสั่งอ ำเภอสี่เหลี่ยม ที่ 1039/2564 
เรื่องแต่งตั้งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม ลงวันที่  29 
ธันวำคม 2564 ให้ที่ประชุมทรำบ 

ประธำนสภำฯชั่วครำว -บัดนี้บทบำทของผมในฐำนะประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ชั่วครำวได้สิ้นสุดแล้ว ต่อไปขอเชิญ นำยสมพงษ์ เกำประโคน ประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     เป็นผู้ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำร
ประชุมต่อไป 

ประธำนสภำฯ -กล่ำวขอบคุณสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนที่ได้วำงใจเลือก
ให้เป็นประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และได้ด ำเนินกำรตำม
ระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธำนสภำฯ -ขอเชิญเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชั่วครำว ชี้แจง ขั้นตอน
และวิธีกำร รวมทั้งข้อกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับว่ำด้วยกำรเลือกรอง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

เลขำนุกำรสภำฯชั่วครำว -ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังนี้ 

 1)ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดให้มีกำรเลือกรอง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1 คน จำกสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 

 2)วิธีกำรเลือกรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใช้วิธีกำร
เช่นเดียวกับกำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมข้อ 8 มำ
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

 3)ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้องรำยงำนผลกำรเลือกรอง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพร้อมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำ
ฯเพ่ือให้นำยอ ำเภอแต่งตั้ง ภำยใน 7 วันนับตั้งแต่วันเลือกรองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมข้อ 11 วรรคสำม 
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    กฎหมาย/ระเบียบ 

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562 

มาตรา 48 สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีประธำนสภำและรอง
ประธำนสภำคนหนึ่งซึ่งเลือกจำกสมำชิก สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้
นำยอ ำเภอแต่งตั้งประธำนและรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ตำมมติของ สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 

 -ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธำนสภำท้องถิ่น ให้ประธำนสภำท้องถิ่นเลือก
รองประธำนสภำท้องถิ่น เลขำนุกำรสภำท้องถิ่น และวรรคสำมก ำหนดว่ำ 
ให้ประธำนสภำท้องถิ่นรำยงำนผลกำรเลือกรองประธำนสภำท้องถิ่นต่อผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือเทศบำล และ
นำยอ ำเภอส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลภำยในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 -ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธำนสภำท้องถิ่น ให้น ำควำมในข้อ 8มำใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

   กรณีที่กฎหมำยว่ำด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดให้สภำ
ท้องถิ่นใดมีรองประธำนสภำท้องถิ่นได้มำกกว่ำหนึ่งคนให้ เลือกรอง
ประธำนสภำท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธำนสภำท้องถิ่นใน
ล ำดับถัดไปทีละคนจนกว่ำจะครบตำมจ ำนวนที่พึงมี 

 ข้อ 14 ก าหนดว่าในกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่น รองประธำนสภำ
ท้องถิ่นหรือเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ถ้ำมีกำรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับกำร
แต่งตั้งเพียงต ำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่ำผู้นั้นได้รับเลือก 

ประธำนสภำฯ: -ต่อไป ขอให้สมำชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นรอง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และในกำรเสนอชื่อผู้ใด จะต้องมี
ผู้รับรองไม่น้อยกว่ำสองคนด้วย หำกมีกำรเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่ำ
บุคคลนั้นได้รับเลือกเป็นรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 -ขอเชิญสมำชิกในที่ประชุมเสนอ 

ผู้เสนอ -เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพและสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน กระผมนำย
ชำติ  ยืนยำว สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่4  ขอ
เสนอ นำยสมควน ครุฑรัมย์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม  
หมู่ที่ 6  เป็นรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม 
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ประธำนสภำฯ -ขอผู้รับรองอย่ำงน้อยสองคนด้วย 

ผู้รับรอง 1) นำยสุมิตร ผิวนวล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม                 
หมู่ที่ 1 

 2) นำยสมปอง ศรีษะนอก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม             
หมู่ที่ 7  

ประธำนสภำ -ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใด จะเสนอรำยชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นรอง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

มติที่ประชุม : -ไม่มี 

ประธำนสภำ -เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใด เสนอเพ่ิมเติมเป็นอันว่ำนายสมควน ครุฑรัมย์ 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 6 ได้รับเลือกเป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

ระเบียบวาระท่ี 3 การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 -ขอเชิญเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชั่วครำว ชี้แจง ขั้นตอน
และวิธีกำร รวมทั้งข้อกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับว่ำด้วยกำรเลือก
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

เลขำนุกำรสภำฯชั่วครำว -ชี้แจงข้ันตอนและวิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังนี้ 

 1)ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดให้มีกำรเลือกเลขำนุกำรสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1 คน จำกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หรือปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 2)วิธีกำรเลือกเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใช้วิธีกำร
เช่นเดียวกับกำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมข้อ 8     
โดยอนุโลม 

 3)เมื่อที่ประชุมเลือกเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแล้ว ให้
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชั่วครำวพ้นจำกต ำแหน่ง 

    กฎหมาย/ระเบียบ 

 1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 

 -มาตรา 57 ก าหนดว่า ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลือกปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคนหนึ่ง
เป็นเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยมีหน้ำที่รับผิดชอบงำน 
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 ธุรกำรและกำรจัดกำรประชุมและงำนอ่ืนใดตำมที่ประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลมอบหมำย ทั้งนี้ให้ค ำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถอันเป็น
ประโยชน์ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

   เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อครบ
อำยุของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือเม่ือมีกำรยุบสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล หรือสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีมติให้พ้นจำก
ต ำแหน่ง 

 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

 -ข้อ 13 ก าหนดว่า วิธีกำรเลือกเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ให้น ำควำมในข้อ 8   
มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 14 ก าหนดว่า ในกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่น รองประธำนสภำ
ท้องถิ่น และเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ถ้ำมีกำรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับกำร
แต่งตั้งเพียงต ำแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่ำผู้นั้นได้รับเลือก 

ประธำนสภำฯ -ให้ที่ประชุมเสนอชื่อปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่เห็นสมควรเป็นเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  โดยกำรเสนอจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ำสองคน  และ หำกมี
กำรเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่ำบุคคลนั้นได้รับเลือก (ด ำเนินกำร
เช่นเดียวกับกำรเลือกรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 

 -ขอเชิญสมำชิกในที่ประชุมเสนอ 

นำยสมควน ครุฑรัมย์ -เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพและสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน กระผม 

(รองประธำนสภำฯ)  นำยสมควน ครุฑรัมย์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยมหมู่ที่ 
6 ที่เพ่ิงได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธำนสภำฯ ขอเสนอนำงสำวสุวัจนำ  สุข
กมล ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม เป็นเลขำนุกำรสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม 

ประธำนสภำฯ ขอผู้รับรองอย่ำงน้อย 2 คนด้วย 

ผู้รับรอง 1) นำยชำติ  ยืนยำว  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม             
หมู่ที่ 4 

 2) นำยสุมิตร  ผิวนอก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม                    
หมู่ที่ 1 

ประธำน -ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใด จะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
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มติที่ประชุม : -ไม่มี 

ประธำนสภำฯ -เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใด เสนอรำยชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นเลขำนุกำรสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ิมเติมอีก ปรำกฏว่ำ นางสาวสุวัจนา  สุขกมล
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสี่ เหลี่ยม ได้รับเลือกเป็น
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม 

 -บัดนี้ บทบำทหน้ำที่ของเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชั่วครำว
เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเชิญปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่งได้รับเลือกเป็น
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท ำหน้ำที่ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี4  เรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 2565 และวันเริ่มประชุม
สามัญ สมัยแรกของปี 2565 

ประธำนสภำฯ -เชิญเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชี้แจงขั้นตอนและ วิธีกำร 
รวมทั้งกฎหมำยและระเบียบฯในกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี 
และวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญสมัยแรกของปีถัดไป 

เลขำนุกำรสภำฯ -ชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ 

 1) สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดว่ำ กำรประชุมสมัยสำมัญ 2565
จะมีกี่สมัย(อย่ำงน้อย 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4สมัย แล้วแต่สภำฯจะก ำหนด      
โดยกำรก ำหนดสมัยประชุมให้ถือตำมปีปฏิทิน กรณีที่ในปี (พ.ศ.)นั้นเคยมี
กำรประชุมสำมัญประจ ำปีแล้วกี่ครั้ง ให้น ำมำรวมกับกำรก ำหนดสมัย
ประชุมที่จะก ำหนดใหม่ด้วย ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่สมัย) 

 2) สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดว่ำ กำรประชุมสำมัญประจ ำปีแต่
ละสมัยนั้นจะเริ่มเมื่อใด และก ำหนดกี่วัน แต่ไม่เกินสิบห้ำวัน และ 

 3) ก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม สำมัญประจ ำปี สมัยแรกของปีถัดไป 
และมีก ำหนดกี่วัน (ไม่เกิน 15 วันเช่นกัน)    

    กฎหมาย/ระเบียบ 

 1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

 มาตรา 53 วรรคหนึ่ง ก ำหนดว่ำในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสองสมัย
หรือหลำยสมัยแล้วแต่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะก ำหนด แต่ต้องไม่
เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีให้สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลก ำหนด และวรรคสี่ก ำหนดว่ำสมัยประชุมสำมัญหนึ่งๆให้มีก ำหนดไม่ 
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 เกินสิบห้ำวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญำตจำก
นำยอ ำเภอ 

 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

 -ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธำนสภำท้องถิ่นแล้ว ให้ประธำนสภำท้องถิ่น
เลือกรองประธำนสภำท้องถิ่น เลขำนุกำรสภำท้องถิ่น และให้ประธำนสภำ
ท้องถิ่นน ำปรึกษำในที่ประชุมเกี่ยวกับกำรประชุมสมัยสำมัญ ดังนี้ 

   (3) ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลก ำหนดว่ำปีนั้นจะมีสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปี
นั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก ำหนดกี่วัน กับให้ก ำหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก ำหนดกี่วัน 

 วรรคสองก าหนดว่า กำรก ำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตำมที่
กฎหมำยว่ำด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด 

 -ข้อ 21 กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ระยะเวลำและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสำมัญประจ ำปีของปีถัดไป และระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญ
ประจ ำปีแรกของปีถัดไป ให้ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในที่ประชุม
สำมัญประจ ำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น ำควำมในข้อ 11มำใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

   เมื่อสภำท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธำนสภำท้องถิ่นท ำเป็นประกำศ
ของสภำท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส ำนักงำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ในกรณีที่ไม่ได้ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีไว้ หรือไม่ได้
ก ำหนดวันเริ่มประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีควำม
จ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุม
สำมัญประจ ำปีที่ก ำหนดไว้แล้ว ให้ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในสมัย
ประชุมสำมัญประจ ำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสำมัญก็ได้ 

ประธำนสภำฯ -ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี 
2565 ได้อีกไม่เกินสี่สมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรก
ของปี 2566 เป็นไปอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม  เพ่ือประโยชน์ในกำร
บริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วน 
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 ต ำบลสำมำรถแถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเร็วขึ้น 
เพ่ือที่จะเข้ำท ำหน้ำที่ต่อไป 

 -จึงเสนอปรึกษำในที่ประชุมว่ำจะก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี 
2565 ไม่เกินสี่สมัยพร้อมทั้งก ำหนดระยะเวลำและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
สำมัญดังกล่ำวไว้ด้วย  และให้ก ำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญ  สมัยแรก
ของปี 2565 และมีก ำหนดกี่วัน 

นำยสมควน ครุฑรัมย์ - เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพและสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน กระผม     
นำยสมควน ครุฑรัมย์  รองประธำนสภำฯ ขอเสนอให้ก ำหนดสมัยประชุม
สำมัญ ประจ ำปี 2565 สมัยที่ 1 ในเดือน มกรำคม 2564 มีก ำหนด 15 
วัน คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มกรำคม 2565 ถึง 18 มกรำคม 2565  

ประธำนสภำฯ -ขอผู้รับรองอย่ำงน้อย 2 คนด้วย 

ผู้รับรอง 1) นำยชำติ  ยืนยำว สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม หมูท่ี4่ 

  2) นำยสมปอง ศรีษะนอก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม            
หมู่ที่ 7 

ประธำนสภำฯ -ขอเสียงผู้เห็นด้วย ตำมที่ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี 2565 สมัย
ที่ 1 ในเดือน มกรำคม 2564 มีก ำหนด 15 วัน คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 
มกรำคม 2565 ถึง 18 มกรำคม 2565 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม : - ออกเสียงเห็นด้วย 7 เสียง ( ประธำนสภำฯ งดออกเสียง) 

ประธำนสภำฯ: -เป็นอันว่ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม ได้ก ำหนดสมัยประชุม
สำมัญประจ ำปี 2565 สมัยที่ 1 ในเดือน มกราคม 2564 มีก าหนด 15 
วัน คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึง 18 มกราคม 2565 ครับ 

ประธำนสภำฯ: ล ำดับต่อไป คือกำรก ำหนดสมัยประชุม สมัยท่ี 2 ที่ประชุมเห็นควรก ำหนด
เป็นวันที่เท่ำไหร่ 

นำยสุมิตร  ผิวนวน - เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพและสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน กระผม     
นำยสุมิตร  ผิวนวน สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ขอเสนอให้ก ำหนดสมัยประชุม
สำมัญ ประจ ำปี 2565 สมัยที่ 2 ในเดือน มิถุนำยน 2565 มีก ำหนด 15 
วัน คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนำยน 2565 ถึง 15 มิถุนำยน 2565 

ประธำนสภำฯ -ขอผู้รับรองอย่ำงน้อย 2 คนด้วยครับ 
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ผู้รับรอง 1) นำยสมปอง  ศรีษะนอก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม 
หมู่ที่ 7 

  2) นำยสมควน ครุฑรัมย์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม            
หมู่ที่ 4 

ประธำนสภำฯ -ขอเสียงผู้เห็นด้วย ตำมที่ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี 2565    
สมัยที่ 2 ในเดือน มิถุนายน 2565 มีก าหนด 15 วัน คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 
1 มิถุนายน 2565 ถึง 15 มิถุนายน 2565 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม : - ออกเสียงเห็นด้วย 7 เสียง ( ประธำนสภำฯ งดออกเสียง) 

ประธำนสภำฯ: ล ำดับต่อไป คือกำรก ำหนดสมัยประชุม สมัยที่ 3 ที่ประชุมเห็นควรก ำหนด
เป็นวันที่เท่ำไหร่ 

นำยสมพร  บุญสุข - เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพและสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน กระผม     
นำยสมพร  บุญสุข สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3 ขอเสนอให้ก ำหนดสมัยประชุม
สำมัญ ประจ ำปี 2565 สมัยที่ 3 ในเดือน สิงหาคม 2565 มีก าหนด 
15 วัน คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม 2565 ถึง 15 สิงหาคม 2565 

ประธำนสภำฯ -ขอผู้รับรองอย่ำงน้อย 2 คนด้วย 

ผู้รับรอง 1) นำยทรงศักดิ์  แดงสี  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม หมู่
ที่ 2 

  2) นำยพินิจ  เรืองรัมย์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม            
หมู่ที่ 8 

ประธำนสภำฯ -ขอเสียงผู้เห็นด้วย ตำมที่ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี สมัยที่ 3 ใน
เดือน สิงหำคม 2565 มีก ำหนด 15 วัน คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 1  สิงหำคม 
2565 ถึง 15 สิงหำคม 2565 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม : - ออกเสียงเห็นด้วย 7 เสียง ( ประธำนสภำฯ งดออกเสียง) 

ประธำนสภำฯ: ล ำดับต่อไป คือกำรก ำหนดสมัยประชุม สมัยที่ 4 ปี 2566ที่ประชุมเห็น
ควรก ำหนดเป็นวันที่เท่ำไหร่ 

นำยสมควน ครุฑรัมย์ - เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพและสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน กระผม     
นำยสมควน ครุฑรัมย์ รองประธำนสภำฯ ขอเสนอให้ก ำหนดสมัยประชุม 
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 สำมัญ ประจ ำปี 2566 สมัยแรก ในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 มีก าหนด 
15 วัน คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 
2566 

ประธำนสภำฯ: -ขอผู้รับรองอย่ำงน้อย 2 คนด้วย 

ผู้รับรอง 1) นำยทรงศักดิ์  แดงสี  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม หมู่
ที่ 2 

  2) นำยสมควน ครุฑรัมย์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม            
หมู่ที่ 4 

ประธำนสภำฯ: -ขอเสียงผู้เห็นด้วย ตำมที่ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี สมัยที่ 4 ใน
เดือนกุมภำพันธ์ 2566 มีก ำหนด 15 วัน คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 
2566 ถึง 15 กุมภำพันธ์ 2566 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม : - ออกเสียงเห็นด้วย 7 เสียง ( ประธำนสภำฯ งดออกเสียง) 

ประธำนสภำฯ: ผมขอสรุปกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญดังนี้ 
 สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม  ได้มีมติก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕65  ในกำรประชุมสภำครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒9 ธันวำคม  
๒๕64  ได้ก ำหนดไว้จ ำนวน  ๔  สมัย และสมัยแรกของปีถัดไปคือ 

  สมัยที่  ๑  ประจ าปี ๒565  ระหว่างวันที่  4-18   มกราคม ๒๕65 
  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕65  ระหว่างวันที่  ๑-15   มิถุนายน ๒๕65 
  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕65  ระหว่างวันที่  ๑-15   สิงหาคม ๒๕65 

สมัยที่  ๔  ประจ าปี  ๒๕65  ระหว่างวันที่  ๑6-30 ธันวาคม ๒๕65 
สมัยแรก   ประจ าปี  ๒๕66  ระหว่างวันที่  ๑-15  กุมภาพันธ์ ๒๕66 

ระเบียบวาระท่ี5 เรื่องการเลือกคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธำนสภำฯ: -กำรเลือกคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 

-ขอเชิญเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชี้แจง ขั้นตอน วิธีกำร 
รวมทั้งข้อกฎหมำยและระเบียบในกำรเลือกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนกำรประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ -ชี้แจงสำระส ำคัญ ดังนี้ 

 1)สภำมีอ ำนำจแต่งตั้งสมำชิกสภำฯเป็นคณะกรรมกำรสำมัญ ประกอบด้วย
สมำชิกสภำฯ จ ำนวน 3-7 คน (ตำมระเบียบข้อ 103และข้อ 105 ) ได้แก่ 

 1.1) คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
1.2) คณะกรรมกำรอ่ืนๆตำมที่สภำเห็นสมควร 
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 2) วิธีเลือกให้สมำชิกสภำฯเป็นผู้เสนอ และมีผู้รับรองอย่ำงน้อยสองคนส่วน
กรณีท่ีผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่มีผู้รับรอง (ตำมระเบียบข้อ 107)        
กฎหมาย/ระเบียบ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

 -ข้อ 103 วรรคหนึ่งก าหนดว่า คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นมี 2 ประเภท
คือ 

 (1) คณะกรรมกำรสำมัญ ประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่น มีจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำสำมคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

 (2) คณะกรรมกำรวิสำมัญ ประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่น จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

  -ข้อ 104 วรรคหนึ่งก าหนดว่า คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น มีหน้ำที่กระท ำ
กิจกำรหรือพิจำรณำสอบสวนเรื่องใดๆอันเป็นกิจกำรของสภำท้องถิ่น                 
แล้วรำยงำนต่อสภำท้องถิ่น 

 -ข้อ 105 วรรคหนึ่งก าหนดว่า ภำยใต้ข้อบังคับ 103 ข้อ 104 สภำ
ท้องถิ่นมีอ ำนำจเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นชุดต่ำงๆตำมควำมจ ำเป็นแก่กิจกำร
ในหน้ำที่ของสภำท้องถิ่น ดังนี้ 

                                                      (1) คณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

                                                       (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                       (3) คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ 

                                                       (4) คณะกรรมกำรอ่ืนๆตำมที่สภำท้องถิ่นเห็นสมควร 

                                               ถ้ำมีควำมจ ำเปน็  คณะกรรมกำรแต่ละคณะอำจตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
รำย ละเอียดในกิจกำรซึ่งเปน็หน้ำที่ของคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น แล้วเสนอ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรสภำทอ้งถิ่นเพื่อพิจำรณำ 

  -ข้อ 107 ก าหนดว่า ภำยใต้ข้อบังคับข้อ  103วิธีเลือกคณะกรรมกำรสภำ
ท้องถิ่น  ให้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอชื่อสมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมำชิกสภำท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่ำสองคน สว่นกรณีที่
ผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไมต่อ้งมีผู้รับรอง 
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        กำรเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ำกัดจ ำนวน เว้นแต่ทีป่ระชมุมีมติเป็นอย่ำง
อ่ืนและให้น ำวิธีกำรเลือกตำมข้อ 12 มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธำนสภำฯ:  -จึงขอเชิญสมำชิกในที่ประชุมพจิำรณำวำ่จะก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรตรวจ
รำยงำนกำรประชุม จ ำนวนกี่คน (อย่ำงน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน) 

นำยสมควน ครุฑรัมย ์  -เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพและสมำชิกผูท้รงเกียรติทุกท่ำน กระผมนำยสมควน 
ครุฑรัมย ์รองประธำนสภำฯ ขอเสนอให้มี คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำร
ประชุม จ ำนวน 3 คน ครับ 

ประธำนสภำฯ:  -ขอผู้รับรองอย่ำงน้อย 2 คนด้วย 

ผู้รับรอง 1) นำยชำติ  ยืนยำว สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม      
หมู่ที่ 4 

  2) นำยสมปอง ศรีษะนอก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม            
หมู่ที่ 7 

ประธำนสภำฯ:  -ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

มติที่ประชุม :  -ไม่มี 

ประธำนสภำฯ:  -เป็นอันว่ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยมก ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม จ ำนวน 3 คน  

  -ขั้นตอนต่อไป ขอให้สมำชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมำชิกท่ีเห็นสมควรเป็น
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม โดยให้มีกำรเลือกทีละคนจนครบ
ตำมจ ำนวนที่ก ำหนดคือ 3 คน(ตำมระเบียบฯข้อ 12) และชื่อที่เสนอไม่
จ ำกัดจ ำนวนพร้อมกับมีผู้รับรองอย่ำงน้อย2 คน 

  -จึงขอเชิญสมำชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมกำร
ตรวจรำยงำนกำรประชุมคนที่ 1 ตำมล ำดับต่อไป 

นำยสมควน ครุฑรัมย์  -กรำบเรียนท่ำนประธำนที่เคำรพและสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน กระผม
นำยสมควน ครุฑรัมย์ รองประธำนสภำฯ เสนอ นำยสมพร บุญสุข  สมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม คนที่ 1 

ประธำนสภำฯ:  -ขอผู้รับรองอย่ำงน้อยสองคนด้วย 
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ผู้รับรอง 1) นำยชำติ  ยืนยำว สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม      
หมู่ที่ 4 

  2) นำยสมปอง ศรีษะนอก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม            
หมู่ที่ 7    

ประธำนสภำฯ:  -ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อสมำชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม คนที่ 1 เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

มติที่ประชุม :  -ไม่มี 

ประธำนสภำฯ:  -เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่ำ นำยสมพร บุญสุข  
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 3 ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม คนที่ 1 

  -ต่อไป ขอให้สมำชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมำชิกที่เห็นสมควรเป็น
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม คนที่ 2 

นำยสุมิตร ศรีษะนอก  -เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพและสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน กระผมนำย   
สุมิตร ผิวนวน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 1 ขอ
เสนอ นำยพินิจ เรืองรัมย์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม 
หมู่ที่ 8  เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม คนที่ 2 

ประธำนสภำฯ:  -ขอผู้รับรองอย่ำงน้อยสองคนด้วย 

ผู้รับรอง 1) นำยสมปอง  ศรีษะนอก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม 
หมู่ที่ 7 

  2) นำยสมควน ครุฑรัมย์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม            
หมู่ที่ 4 

ประธำนสภำฯ:  -ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อสมำชิกที่เห็นสมควรเป็น
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม คนที่ 2 เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

มติที่ประชุม :  -ไม่มี 

ประธำนสภำฯ:  -เมือ่ไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่ำ นำยพินิจ เรืองรัมย์ 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 8 ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม คนที่ 2 

  -ต่อไป ขอให้สมำชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมำชิกที่เห็นสมควรเป็น
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม คนที่ 3 
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นำยสมพร  บุญสุข  เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพและสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน กระผมนำย  
สมพร  บุญสุข สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 3 ขอ
เสนอนำยชำติ  ยืนยำว สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม หมู่
ที่ 4 เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม คนที่ 3 

ประธำนสภำฯ:  -ขอผู้รับรองอย่ำงน้อยสองคนด้วย 

ผู้รับรอง 1) นำยทรงศักดิ์  แดงสี  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม หมู่
ที่ 2 

  2) นำยพินิจ  เรืองรัมย์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม            
หมู่ที่ 8 

ประธำนสภำฯ:  -ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อสมำชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม คนที่ 3 เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

มติที่ประชุม :  -ไม่มี 

ประธำนสภำฯ:  -เมือ่ไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่ำ นำยชำติ  ยืนยำว
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 4 ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม คนที่ 3 

  -สรุปว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 3 คน ประกอบด้วย 

  1) นายสมพร บุญสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
หมู่ที่ 3 

  2) นายพินิจ เรืองรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
หมู่ที่ 8 

  3) นายชาติ ยืนยาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม     
หมู่ที่ 4 

  -จึงขอให้เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้นัดประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมเพ่ือเลือกประธำนและ
เลขำนุกำรฯต่อไป 

เลขำนุกำรสภำฯ  -ได้แจ้งนัดให้คระกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมเข้ำประชุมฯ เพื่อเลือก
ประธำนและเลขำนุกำรฯ ณ ห้องกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สี่เหลี่ยม หลังปิดประชุมฯ 

 

 






