
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ครั้งแรก  

ประจ าปี  2564 

วันที่  28  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา  09.30 น.  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

--------------------------- 
 
ผู้มาประชุม          

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายหัฎฐะพล เมฆอาภา น า ย อ า เภ อ โ พ ธิ์

ประทับช้าง 
หัฎฐะพล     เมฆอาภา  

2. นายเสงี่ยม   เรเรือง สมาชิก อบต. ม.1 เสงี่ยม        เรเรือง  
3. นางสาวพรพรรณ บางตะกูล สมาชิก อบต. ม.2 พรพรรณ    บางตะกูล  
4. นายบัวลอย จันทร์โสธร สมาชิก อบต.  ม.3 บัวลอย      จันทร์โสธร  
5. นางสาวมาลิน ภักศาสตร์ สมาชิก อบต. ม.4 มาลิน        ภักศาสตร์  
6. นายบุญทอด   ช านาญ สมาชิก อบต. ม.5 บุญทอด     ช านาญ  
7. นางสาวสอิ้ง   มณีขวัญ สมาชิก อบต. ม.6 สอิ้ง          มณีขวัญ  
8. นายเยี่ยม   เดโชเม็ง สมาชิก อบต. ม.7 เยี่ยม         เดโชเม็ง  
9. นายวิเชียร โคตบุตร สมาชิก อบต. ม.8 วิเชียร        โคตบุตร  

10. นายชู   เพชรพันธ์ สมาชิก อบต. ม.9 ชู              เพชรพันธ ์  
11. นายวิรัตน์ แจ้งสว่าง สมาชิก อบต. ม.10 วิรัตน์         แจ้งสว่าง  
12. นายสุชาติ   วงค์สุวรรณ์ สมาชิก อบต. ม.11 สุชาติ         วงค์สุวรรณ ์  
13. นายสุรชัย แหยมดอนไพร สมาชิก อบต. ม.12 สุรชัย        แหยมดอนไพร  
14. นายสนั่น   เหล่าเขตกิจ สมาชิก อบต. ม.13 สนั่น         เหล่าเขตกิจ  
15. นายสุรินทร์   ผูกเรือง สมาชิก อบต. ม.14 สุรินทร์      ผูกเรือง  
16. นางพยุง   บุญจุ้ย สมาชิก อบต. ม.15 พยุง         บุญจุ้ย  
17. นายศิลป์ชัย  จันทร์นิ่ม สมาชิก อบต. ม.16 ศิลป์ชัย     จันทร์นิ่ม  
18. นายสถาพร เจริญรบ สมาชิก อบต. ม.17 สถาพร      เจริญรบ  
19. นางเดือนรุ่ง   เนียมสนิท สมาชิก อบต. ม.18 เดือนรุ่ง     เนียมสนิท  
20. นายทวิน   เมฆอ้อย สมาชิก อบต. ม.19 ทวิน         เมฆอ้อย  
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ผู้ร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสุรัตน์  ดอนศรีคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญ่ 

สุรัตน์      ดอนศรีคุ้ม    

2. นายรชานนท์ สนิทรักษ์ ท้องถิ่นอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง รชานนท์  สนิทรักษ์  
3. นางสาวจิรารัตน์ สุทน รองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
จิรารัตน์    สุทน  

4. นางสาวสุมน     จันทร์ท้าว นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

สุมน       จันทร์ท้าว      

5. นางสาวฐิติมา จรัสสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ฐิติมา     จรัสสมบูรณ์  
6. นายประสิทธิ์  

  
กาศเกษม ปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบล  
ประสิทธิ์  กาศเกษม 
   

 

7. นายวิชาญ ยศแสง ผู้อ านวยการกองช่าง วิชาญ      ยศแสง  
8. นายประมวล บุญจุ้ย ก านันต าบลทุ่งใหญ่ ประมวล  บุญจุ้ย  
      
      

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

- -  - -  
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ก่อนระเบียบวาระการประชุม  
เวลา 09.15 น.    - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล และผู้ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ 
พนักงานส่วนต าบล  

 
เริ่มประชุมเวลา  
เวลา 09.30 น.   - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวเรียนเชิญนายอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จุดธูป

เทียนบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมกล่าวน าสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  
    - เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี  1  จบ 
     - นายอ าเภอนั่งประจ าที่นั่งประธานในที่ประชุมสภาฯ  

- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวต้อนรับนายอ าเภอ และเชิญผู้บริหารและ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ แนะน าตัวต่อนายอ าเภอ  

- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะเลขานุการชั่วคราว อ่านประกาศอ าเภอ             
โพธิ์ประทับช้าง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ครั้งแรก ประจ าปี 
2564   

- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวเรียนเชิญนายอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง กล่าว
เปิดประชุมสภาครั้งแรก 

 
นายอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง   - กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ครั้งแรก ประจ าปี  

2564 และได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาโดยเสียงจากประชาชน โดย
ให้ค านึงถึงผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอันดับแรก  และมอบนโยบาย
ข้อราชการเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดให้ช่วยกันดูแลและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เรื่องเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่แต่ละส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆก็จะต้องมีการตั้งด่านตรวจ 
บริการประชาชนผู้ที่เดินทางกลับภูมิล าเนาก็ขอให้มีการจัดบุคลากรให้พร้อม พร้อมทั้งด าเนิน
มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจาย  

 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล - ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว)  พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗ วรรคแรก   ในการ 

ประชุมสภาท้องถิ่น ตามข้อ ๖ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
เทศบาล และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้น เป็นประธานสภาท้องถิ่น
ชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้
เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมาตามล าดับ ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
คราวนั้น เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุมน าสมาชิก
สภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และ
ด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น”  
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- โอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญ นายชู  เพชรพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9  ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ 
ประชุมแห่งนี้  ท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว และด าเนินการ
ประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 
นายชู  เพชรพันธ์     - กราบเรียน ท่านนายอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง   ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว)  ต าบลทุ่งใหญ่ทุกท่าน  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ พร้อมทั้ง 

เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.ทุ่งใหญ่  ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯครั้งแรกในวันนี้    
ในฐานะที่กระผมเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ชั่วคราว ตามที่

กฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดไว้ ที่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ในฐานะที่เป็น
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวเช่นเดียวกัน ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ท า
หน้าที่นี้  และเพ่ือให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ครั้ งแรก เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย กระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้      

 
ระเบียบวาระท่ี 1   - การพิจารณาเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
(ประธานสภาฯชั่วคราว)   - ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ชี้แจงขั้นตอน วิธีการ 

รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องในการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว   - ชี้แจงขั้นตอน และวิธีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

1) ประธานสภาฯชั่วคราว ให้สมาชิกเสนอชื่อ โดยแนะชื่อ สกุลตนเอง และกล่าว
เสนอรายชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นประธานสภาฯ 

      2) มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน   
     3) ถ้ามีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ถือว่าได้รับเลือก 

4) ถ้ามี เสนอชื่อ 2 คนขึ้นไป ด าเนินการเลือกโดยวิธี  เขียนชื่อ – นามสกุล         
เพียงหนึ่งคน  

    5) คะแนนเท่ากันให้ด าเนินการเลือกใหม่ เท่ากันอีกให้จับสลาก 
 6) เสนอค าสั่ง ต่อนายอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ ลงนามแต่งตั้งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (แต่งตั้งทันทีในคราวประชุมสภาฯครั้งแรก) 

     7) เมื่อแต่งตั้งประธานสภาฯ แล้ว ให้ประธานสภาฯชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 
  8) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ่านค าสั่งแต่งตั้งประธาน  สภาฯ และเชิญขึ้นท า
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมต่อไป 

    กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
- มาตรา 48 ก าหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรอง

ประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งเลือกมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอ
แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมติของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 8 ก าหนดว่า วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ

เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคน
ละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้
ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้
ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีการเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
   วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่
ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะจับสลากก่อนหลัง แล้วให้จับบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่าง
เดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น” 

ข้อ 9 ก าหนดว่า ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่น
ครั้งแรกตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี ด าเนินการแต่งตั้ง
ทันทีเม่ือการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับการ
แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งต่อไป 

      ข้อ 10 ก าหนดว่าประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภา

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ข้อ 14 ก าหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ

เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้
ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ข้อ 39 ก าหนดว่าการเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

      การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
ข้อ 63 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อที่

ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดย
ให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 

 
(ประธานสภาฯชั่วคราว)   - ต่อไป จะเป็นการเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล และในการเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรายใดแล้ว จะต้องมีผู้รับรอง
ไม่น้อยกว่าสองคนด้วย    ถ้าหากมีการเสนอชื่อเพียงรายชื่อเดียว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ขอเชิญสมาชิกท่ีประชุมเสนอ 
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นายสนั่น เหล่าเขตกิจ  - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมขอเสนอ นางพยุง   บุญจุ้ย  สมาชิกสภา
(สมาชิกสภา อบต.ม.13)   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่15  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลทุ่งใหญ่   
  
ประธานสภาฯชั่วคราว  - ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน  
 
 ที่ประชุม    - มีผู้รับรอง  2  คน   

1) นางมาลิน  ภักศาสตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  หมู่ที่ 4 
    2) นายสุรินทร์  ผูกเรือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 14 
 
ประธานสภาฯชั่วคราว  - ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลทุ่งใหญ่ต่อไป  
- มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งใหญ่เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
 
ประธานสภาฯชั่วคราว   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเพ่ิมเติมอีก  ดังนั้นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ถือว่า นางพยุง   บุญจุ้ย  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 15 ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่   

- ขอพักการประชุมสภาฯ ไว้ชั่วคราว ประมาณ 5  นาที เพ่ือให้นายอ าเภอพิจารณา
ลงนามในค าสั่งอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง เพ่ือแต่งตั้งฯ ต่อไป 

 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว  (เม่ือครบ 5 นาที) ได้ขอเชิญสมาชิกเข้าที่ประชุมเพ่ือด าเนินการตามระเบียบวาระ

การประชุมต่อไป และได้อ่านค าสั่งอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  ที่ 544  /2564  เรื่องแต่งตั้ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  ลงวันที่  28  ธันวาคม 2564  ให้ที่ประชุม
ทราบ 

 
ประธานสภาฯชั่วคราว  - กล่าวว่า บัดนี้บทบาท และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลชั่วคราวของกระผมได้สิ้นสุดแล้ว ต่อไปขอเชิญ นางพยุง   บุญจุ้ย  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  ทุ่งใหญ่  ได้ปฏิบัติหน้าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การปะชุมสภาฯ ที่เหลือต่อไป 

 
ประธานสภาฯ   - กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ทุกท่าน ที่ได้ให้ความ

ไว้วางใจเลือกให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ในครั้งนี้  และจะท าหน้าที่
ให้ดีที่สุด ขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 
 
 



-7- 
ระเบียบวาระท่ี 2  การพิจารณาเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ประธานสภาฯ   - ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ชี้แจง ขั้นตอนและวิธีการ 

รวมทั้งข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว   - ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

1) ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการเลือกรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2) วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใช้วิธีการเช่นเดียวกับการ
เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ8มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

3) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องรายงานผลการเลือกรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพร้อมส าเนารายงานการประชุมสภาฯเพ่ือให้นายอ าเภอแต่งตั้ง 
ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามข้อ 11    
วรรคสาม 

     กฎหมาย/ระเบียบ 
     1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

  - ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น......และวรรคสามก าหนดว่า ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลภายในเจ็ด
วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

- ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรอง
ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึง
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงม ี

ข้อ 14 ก าหนดว่าในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้
ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 
ประธาน สภาฯ    - ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบล และในการเสนอชื่อผู้ใด จะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคนด้วย 
หากมีการเสนอชื่อเพียง   ชื่อเดียว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอรายชื่อรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งใหญ่ 

 
นางเดือนรุ่ง   เนียมสนิท  - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ ดิฉันขอเสนอ นายบุญทอด  ช านาญ       
(สมาชิกสภา อบต.ม.18)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่ 5  เป็นรองประธานสภาองค ์

การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
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ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน  
 
ที่ประชุม    - มีผู้รับรอง  2 คน   

1) นายศิลป์ชัย จันทร์นิ่ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  หมู่ที ่16 
    2) นายสถาพร  เจริญรบ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 17 
 
ประธานสภาฯ   - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเพ่ิมเติมเป็นอันว่า นายบุญทอด  ช านาญ สมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5  ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ โดยจะได้รายงานต่อนายอ าเภอโพธิ์ประทับช้างลงนามค าสั่งแต่งตั้ง
ต่อไป   

- ขอพักการประชุมสภาฯ ไว้ชั่วคราว ประมาณ 5  นาที เพ่ือรายงานผล และเสนอ
ให้นายอ าเภอพิจารณาลงนามในค าสั่งอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง เพ่ือแต่งตั้งรองประธานสภาฯ 
ต่อไป 

 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว  ( เมื่อครบ 5 นาที )  ได้ขอเชิญสมาชิกเข้าที่ประชุม เพ่ือด าเนินการตามระเบียบ

วาระการประชุมต่อไป  และได้อ่านค าสั่งอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  ที่ 547  /2564  เรื่อง
แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  ลงวันที่  28  ธันวาคม 2564  
ให้ที่ประชุมทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3   การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ   - ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ชี้แจง ขั้นตอนและวิธีการ 

รวมทั้งข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว  - ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

1) ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการเลือกเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 1 คน จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

2) วิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใช้วิธีการเช่นเดียวกับการ
เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามข้อ 8     โดยอนุโลม 

3) เมื่อที่ประชุมเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ให้เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 
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    กฎหมาย/ระเบียบ 

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

- มาตรา 57 ก าหนดว่า ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและงานอ่ืนใด
ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถ
อันเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบอายุของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

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

- ข้อ 13 ก าหนดว่า วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8   มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

- ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก 

- ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้
ให้ค านึงถึงความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

 
ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยการ

เสนอชื่อจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  และหากมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่า
บุคคลนั้นได้รับเลือก (ด าเนินการเช่นเดียวกับการเลือกประธาน หรือรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 

     - ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอ 
 
นายทวิน  เมฆอ้อย  - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมขอเสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
(สมาชิกสภา อบต.ม.19)    ทุ่งใหญ ่เพ่ือด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่   
 
ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน  
 
ที่ประชุม    - มีผู้รับรอง  2 คน   

1) นางสาวพรพรรณ  บางตะกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่      
หมู่ที่ 2 

    2) นายชู   เพชรพันธ์  สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่9 
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ประธาน สภาฯ    - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติมอีก ดังนั้นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จึงได้รับเลือกเป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

- บัดนี้ บทบาทหน้าที่ของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราวเสร็จสิ้น
ลงแล้วจึงขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ซึ่งได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ไดท้ าหน้าที่ต่อไป 

 
ปลัดองค์การบริหารส่วน-  - ก่อนอ่ืนก็ต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่    
ต าบลทุ่งใหญ่   ที่ให้ความไว้วางใจในการเสนอชื่อให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ทุ่งใหญ่ 

ครั้งนี้ ก็จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ และอย่างสุดความสามารถ และงานสภาฯ ได้เดินหน้า
ไปด้วยความเรียบร้อย  

 
ระเบียบวาระท่ี 4    พิจารณาเรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2565 และวันเริ่มประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป 
 

ประธานสภาฯ   - เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ รวมทั้ง
กฎหมาย และระเบียบฯ ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

 
เลขานุการสภาฯ   - ชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ 
1) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า การประชุมสมัยสามัญ ปี 2565  จะมี

กี่สมัย  (อย่างน้อย 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย แล้วแต่สภาฯจะก าหนด โดยการก าหนดสมัย
ประชุมให้ถือตามปีปฏิทิน  

2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า การประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัย
นั้นจะเริ่มเมื่อใด และก าหนดกี่วัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน  

3) ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม สามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป คือปี 
2566 และมีก าหนดกี่วัน (ไม่เกิน 15 วัน เช่นกัน)    

    กฎหมาย/ระเบียบ 
  1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 

มาตรา 53 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ  
หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และวรรคสี่ก าหนดว่าสมัย
ประชุมสามัญหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากนายอ าเภอ 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
- ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือกรอง

ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

(3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า   
ปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปี
นั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
และมีก าหนดกี่วัน 

วรรคสองก าหนดว่า การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

- ข้อ 21 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น
น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

 
ประธานสภาฯ   - ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ 

ประจ าปี 2565  ว่าจะมีกี่สมัย เดือนไหน และระยะเวลาแต่ละสมัยก าหนดช่วงวันที่เท่าไหร่ 
และก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรก ของปี 2566  ขอเชิญเสนอ 

 
นายสุชาติ วงค์สุวรรณ์   - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ
(สมาชิกสภา อบต.ม.11)   ประจ าปี 2565 เป็น 4  สมัย ดังนี้  

- สมัยแรก เดือนมกราคม  2565 เริ่มตั้งแต่วันที่  5 – 19 มกราคม 2565         
มีก าหนด 15 วัน 

- สมัยที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565     
มีก าหนด 15 วัน  

- สมัยที่ 3 เดือน สิงหาคม 2565  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 15 สิงหาคม 2565        
มีก าหนด 15 วัน 

- สมัยที่ 4 เดือน ธันวาคม 2565  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2565        
มีก าหนด 15 วัน 

- และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี 2566 เดือนกุมภาพันธ์ เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 มีก าหนด 15 วัน 
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ประธานสภาฯ    - ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน 
 
ผู้รับรอง     1) นายเสงี่ยม  เรเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่1  
    2) นายทวิน  เมฆอ้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  หมู่ที่ 19 
 
ประธานสภาฯ   - กล่าวว่า มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
 
ประธาน สภาฯ    - เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  ไดก้ าหนดสมัยประชุมสามัญ 

ประจ าปี 2565 เป็น 4 สมัย  
     - สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 – 19 มกราคม 2565      

  - สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565       
  - สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565        
  - สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2565        
  - และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 
2566  

    - ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบ 18  เสียง ( ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 คน ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   พิจารณาเลือกคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ    5.1 การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

- ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง ขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งข้อ
กฎหมายและระเบียบในการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ    -ชี้แจงสาระส าคัญ ดังนี้ 

1) สภามีอ านาจแต่งตั้งสมาชิกสภาฯเป็นคณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิก
สภาฯ จ านวน 3-7 คน (ตามข้อ 103 และข้อ 105 ) ได้แก่ 

    1.1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    1.2) คณะกรรมการอ่ืนๆตามที่สภาเห็นสมควร 

  2) วิธีเลือกให้สมาชิกสภาฯเป็นผู้เสนอ และมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคนส่วนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่มีผู้รับรอง (ตามข้อ 107)   

     กฎหมาย/ระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

     -ข้อ 103 วรรคหนึ่งก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ 
 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า  
สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
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(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
-ข้อ 104 วรรคหนึ่งก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการ

หรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันเป็นกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
-ข้อ 105 วรรคหนึ่งก าหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับ 103 ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมี

อ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

                                       (1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                                         (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                                      (4) คณะกรรมการอ่ืนๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

          ถ้ามีความจ าเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา    
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

- ข้อ 107 ก าหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับข้อ  103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและ  
ให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ประธานสภาฯ   - จึงขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม จ านวนกี่คน โดยอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 
 
นายศิลปช์ัย  จันทร์นิ่ม   - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
(สมาชิกสภา อบต.ม.16)   รายงานการประชุม จ านวน  3  คน  
 
ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน  
 
ผู้รับรอง           1) นางเดือนรุ่ง  เนียมสนิท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่18  
           2) นายทวิน  เมฆอ้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่19   
 
ประธาน     - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 
ทีป่ระชุม   - ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ  - เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม จ านวน  3  คน  ขอมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบ 18  เสียง ( ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 คน )  
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ประธานสภาฯ   - ขั้นตอนต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยให้มีการเลือกทีละคนจนครบตามจ านวนที่
ก าหนดคือ 3  คน และชื่อท่ีเสนอไม่จ ากัดจ านวนพร้อมกับมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน 

  
- ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุมคนที่ 1  
 
นายสุชาติ  วงค์สุวรรณ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอเสนอ นายวิรัตน์  แจ้งสว่าง 
(สมาชิกสภา อบต.ม.11)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่10 เป็นคณะกรรมการตรวจ  

สอบรายงานการประชุม คนที่ 1  
 
ประธาน สภาฯ   - ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคน 
 
ผู้รับรอง  1) นางสาวพรพรรณ  บางตะกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่    

หมู่ที่ 2  
    2) นายสถาพร  เจริญรบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่17  
 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

การประชุม คนที่ 1 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
    
ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายวิรัตน์  แจ้งสว่าง  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 10  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 1 

- ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 2 

 
นางเดือนรุ่ง  เนียมสนิท  - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันขอเสนอ นางสาวพรพรรณ  บางตะกูล              
(สมาชิกสภา อบต.ม.18)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่2  เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานการประชุม คนที่ 2 
  
ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคน 
 
ผู้รับรอง    1) นายสุรินทร์  ผูกเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่14  
    2) นายวิรัตน์  แจ้งสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่10  
 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

การประชุม คนที่ 2 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
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 ที่ประชุม   - ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม อีกเป็นอันว่า นางสาวพรพรรณ         

บางตะกูล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ งใหญ่  หมู่ที่  2  ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 2 

- ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 3 

 
นายวิรัตน์  แจ้งสว่าง  - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ กระผมขอเสนอ  นายเยี่ยม  เดโชเม็ง       
(สมาชิกสภา อบต.ม.10)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่7 เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานการประชุม  คนที่ 3 
  
ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคน 
 
ผู้รับรอง    1) นายบัวลอย จันทร์โสธร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 
    2) นายชู  เพชรพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 
 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

การประชุม คนที่ 3 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่    
 
 ที่ประชุม   - ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายเยี่ยม  เดโชเม็ง       

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่  7  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานการประชุม    คนที่ 3 

 
เลขานุการสภาฯ   - สรุปว่าคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 3 คน ประกอบด้วย 

1. นายวิรัตน์  แจ้งสว่าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่1 
2) นางสาวพรพรรณ  บางตะกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่    

หมู่ที่ 2   
     3) นายเยี่ยม  เดโชเม็ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่7 

 - ขอนัดหมายให้คระกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ประชุมเพ่ือเลือกประธาน 
และเลขานุการกรรมการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หลังเลิกประชุมฯ 

 
ประธานสภาฯ    5.2 การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

- การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอเชิญทางเลขานุการ
สภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในข้ันตอนนี้ 
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เลขานุการสภาฯ   - ชี้แจงข้อกฎหมาย /ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

     -ข้อ 103 วรรคหนึ่งก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ 
 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า 
สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

-ข้อ 104 วรรคหนึ่งก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการ
หรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันเป็นกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

-ข้อ 105 วรรคหนึ่งก าหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับ 103 ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมี
อ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

                                       (1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                                         (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                                      (4) คณะกรรมการอ่ืนๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

          ถ้ามีความจ าเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา    
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

- ข้อ 107 ก าหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับข้อ  103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

- การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและ
ให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ประธานสภาฯ   - ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายแล้วนั้น บัดนี้จะเป็นการเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอปรึกษาหารือที่ประชุมว่าจะก าหนด ให้มีคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวนกี่คน 

 
นายสุชาติ  วงค์สุวรรณ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ กระผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการ
(สมาชิกสภา อบต.ม.11)    แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน 5 คน   
 
ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน  
 
ผู้รับรอง           1) นายศิลป์ชัย  จันท์นิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่16  
           2) นายสนั่น  เหล่าเขตกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่13    
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ประธาน     - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ  - เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ก าหนดให้มีคณะกรรมการแปร

ญัตติร่างข้อบัญญัติ  จ านวน  5  คน   ขอมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบ 18  เสียง ( ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 คน )  
 
ประธานสภาฯ    - ขั้นตอนต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่ เห็นสมควรเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  โดยให้มีการเลือกทีละคนจนครบตามจ านวนที่
ก าหนดคือ 5 คน และชื่อท่ีเสนอไม่จ ากัดจ านวนพร้อมกับมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน 

  
- ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ  คนที่ 1  
 
นายทวิน  เมฆอ้อย  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอเสนอ นายสุชาติ วงค์สุวรรณ์ 
(สมาชิกสภา อบต.ม.19)   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่11  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 

 ข้อบัญญัติ คนที่ 1  
  
ประธาน สภาฯ   - ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคน 
 
ผู้รับรอง    1) นางเดือนรุ่ง  เนียมสนิท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่18  

2) นายสุรชัย แหยมดอนไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่       
หมู่ที่ 12   

 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ คนที่ 1 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
 
 ที่ประชุม   - ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก เป็นอันว่า นายสุชาติ วงค์สุวรรณ์ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 11  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 

- ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2 

 
นายชู  เพชรพันธ์   - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอเสนอ นายเสงี่ยม  เรเรือง สมาชิก
(สมาชิกสภา อบต.ม.9)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่11  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ      

คนที่ 2   
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ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคน 
 
ผู้รับรอง    1) นายวิรัตน์  แจ้งสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่10  
    2) นายสถาพร  เจริญรบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่17  
 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ คนที่ 2 เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ 
 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
   
ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายเสงี่ยม  เรเรือง สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ คนที่ 2 

- ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 

 
นายสุรินทร์  ผูกเรือง  - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอเสนอ นายศิลป์ชัย  จันทร์นิ่ม     
(สมาชิกสภา อบต.ม.14)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่16  เป็นคณะกรรมการแปร 

ญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 
 
ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคน 
 
ผู้รับรอง    1) นายสนั่น  นิ่มจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่13  
    2) นายวิรัตน์  แจ้งสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่10  
 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ คนที่ 3 เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ 
 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
    
ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายศิลป์ชัย  จันทร์นิ่ม 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 16 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 

- ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4 

 
นายสุรชัย แหยมดอนไพร  - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ กระผมขอเสนอ นายทวิน  เมฆอ้อย      
(สมาชิกสภา อบต.ม.12)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่19    เป็นคณะกรรมการแปร 

ญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4 
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ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคน 
 
ผู้รับรอง    1) นายวิเชียร  โคตบุตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่8 
    2) นางสาวสอิ้ง  มณีขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่6  
 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ คนที่ 4 เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ 
 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
    
ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายทวิน  เมฆอ้อย สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 19 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ คนที่ 4 

- ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5 

 
นายเยี่ยม  เดโชเม็ง     - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอเสนอ นายสนั่น  เหล่าเขตกิจ  
(สมาชิกสภา อบต.ม.7) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่13  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 

ข้อบัญญัติ  คนที่ 5 
  
ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคน 
 
ผู้รับรอง    1) นายบัวลอย  จันทร์โสธร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่3 
    2) นายชู  เพชรพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่9  
  
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ คนที่ 5 เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ 
 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
    
ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายสนั่น  เหล่าเขตกิจ  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 13 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5 

 
เลขานุการสภาฯ   - สรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  5 คน ประกอบด้วย 
    1.นายสุชาติ วงค์สุวรรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่11  

2.นายเสงี่ยม  เรเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่1 
3.นายศิลป์ชัย  จันทร์นิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่16 
4.นายทวิน  เมฆอ้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่19 
5.นายสนั่น  เหล่าเขตกิจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่13 
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- ขอแจ้งนัดคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เข้าประชุมฯ เพ่ือเลือกประธาน 
และเลขานุการกรรมการฯ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หลังเลิกประชุม
เช่นเดียวกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ  (1) แจ้งก าหนดวันแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ก าหนด

คร่าวๆล่วงหน้าไว้ประมาณวันที่ 5 มกราคม 2565  ซึ่งเป็นวันแรกของสมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก ปี 2565  

(2) เรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม 
ประมาณวันที่ 8 มกราคม 2565  ณ ลานหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าลทุ่งใหญ่ ใน
ส่วนของของขวัญรางวัลต่างๆ ก็จะขอรบกวนสมาชิกทุกท่านให้น ามามอบให้กับเจ้าหน้าที่ 
อบต. ในวันที่ 5 มกราคม 2565  

 
ผู้อ านวยการกองช่าง   - ชี้แจงเพ่ิมเติมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2565 ว่า การจัดงานตรงกับ

วันที่ 8 มกราคม 2565 ณ หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เป้าหมายก็คือ
เด็กนักเรียนทุกคนในต าบลทุ่งใหญ่ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวก็จะมีการแสดงของเด็กๆศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีการแจกของขวัญ มอบรางวัลต่างๆ อาจมีทั้งขนม เครื่องเล่น ตุ๊กตา ฯลฯ  
รายละเอียดก็จะประสาน ชี้แจงเพ่ิมเติมในการประชุมครั้งต่อไป 

 
นักวิเคราะห์นโยบาย-   1. ชี้แจงเรื่องการประเมินผลอผนพัฒนาท้องถิ่น  
และแผน    2. เรื่องการเสนอโครงการเจาะบ่อบาดาล ก็จะต้องมีความพร้อม ให้ความยินยอม 

เรื่องที่ดิน เนื่องจากส่วนใหญ่พ้ืนที่ต าบลทุ่งใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ สปก. ดังนั้นสถานที่ด าเนินการ
โครงการต้องมีการเตรียมความพร้อม และได้รับอนุญาตจากส านักงานปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ให้
เรียบร้อย 

 
นายวิเชียร  โคตบุตร   - สอบถามเรื่องการด าเนินการโครงการพัฒนาแต่ละหมู่บ้านนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
(สมาชิกสภา อบต.ม.8)  หมู่ที่ 8  จะมีโครงการพัฒนามาด าเนินการในหมู่บ้าน หรือไม่  อย่างไร 
 
ประธานสภาฯ   - ชี้แจงว่ากรณีโครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการในแต่ละหมู่บ้านนั้น จะมีวงรอบหรือ

ว่าล าดับก่อนหลังของแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้ว เนื่องจากในปีหนึ่งๆ จะมีงบลงทุนด าเนินการได้ไม่
ครบทุกหมู่บ้าน จึงมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป 

 
นายเสงี่ยม  เรเรือง   1. เรื่องขอแสดงความยินดีกับต าแหน่งประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ทั้ง
(สมาชิกสภา อบต.ม.1)  ทั้งสองต าแหน่งด้วย  

2. เรื่องการน าเสนอหรือว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ก็ขอให้สมาชิกได้รอ
ให้ทางนายกแถลงนโยบายให้เรียบร้อยก่อน หรือจะน าเสนอในวันที่ 5 มกราคม 2565 ก็ได้  

3. เรื่องการน าของขวัญมาร่วมงานวันเด็กนั้น ก็เสนอว่าควรน ามาในวันที่ 5 มกราคม 
2565 ด้วยเลย เพื่อจะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า  
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นายสุชาติ  วงค์สุวรรณ์   -เรื่องการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ผ่านมา จะมีก าหนดหรือการนัดหมายของทางเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร ที่จะมารับบริการยื่นในวันไหน อย่างไร 

 
ปลัดองค์การบริหาร-   - ก าหนดการรับยื่นแสดงรายการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ทางส านักงานคณะกรรมการ 
ส่วนต าบล การเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร จะส่งเจ้าหน้าที่มารับบริการยื่นแสดงรายการใช้จ่ายการ

เลือกตั้งที่ผ่านมา ในวันที่ 6 มกราคม 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเสือเหลือง ก็สามารถไปยื่นเอกสารได้ตามวัน เวลา สถานที่
ดังกล่าว หรือไม่ก็ไปยื่นที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิจิตร ศาลากลาง
จังหวัดพิจิตร ขั้น 2  

 
ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติม ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ทุกท่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้  บัดนี้การประชุมได้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดการประชุม    

 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 
                    (ลงชื่อ)     ประสิทธิ์   กาศเกษม       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                 (นายประสิทธิ์   กาศเกษม) 
                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 
(ลงชื่อ)     เยี่ยม   เดโชเม็ง          ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
           ( นายเยี่ยม   เดโชเม็ง ) 
 
(ลงชื่อ)      วิรัตน์   แจ้งสว่าง        กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
           ( นายวิรัตน์   แจ้งสว่าง ) 
 
(ลงชื่อ)      พรพรรณ บางตะกูล     กรรมการ และเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 
          ( นางสาวพรพรรณ บางตะกูล)   ) 
 
   
    (ลงชื่อ)        พยุง     บุญจุ้ย       ผู้ตรวจ รับรองรายงานการประชุม 
                                                ( นางพยุง     บุญจุ้ย ) 
                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 


