
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

ครั้งแรก 
วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเกรียงศักดิ์  สมจิต นายอ าเภอล าปลายมาศ เกรียงศักดิ์ สมจิต  
๒ นายอุทิศ  พันธ์รัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ อุทิศ พันธ์รัมย์  
๓ นายเกื้อ  รอบคอบ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เกื้อ รอบคอบ  
๔ นายวันเฉลิม  สุขเลา ส.อบต.หมู่ที่ ๓ วันเฉลิม  สุขเลา  
๕ นายธีรกานต์  เหล่าสิงห์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ธีรกานต์  เหล่าสิงห์  
๖ นายหมั่น  ส ารวมรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ หมั่น  ส ารวมรัมย์  
๗ นายนิกร  โพธิ์กลาง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ นิกร  โพธิ์กลาง  
๘ นายอาคม  ดีต่อ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ อาคม  ดีต่อ  
๙ นางสาวมนัสนันท์  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ มนัสนันท์  มุ่งดี  

๑๐ นายวิชญ์พล  ไตรศร เลขานุการสภาฯ วิชญ์พล  ไตรศร  
ผู้มาประชุม จ านวน   10 คน  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางทัศนีย์  ชิดสูงเนิน ท้องถิ่นอ าเภอล าปลายมาศ ทัศนีย์  ชิดสูงเนิน  
๒ นายสุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ ์ นายก อบต. สุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ ์  
๓ นายสุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์ รองนายก อบต. สุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์  
๔ นายประยุทธ  สะอาดรัมย์ รองนายก อบต. ประยุทธ สะอาดรัมย์  
๕ นายเอนก  แป่มจ านัก เลขานุการนายกฯ เอนก  แป่มจ านัก  
๖ นางจินดาวรรณ ชัยรัมย์ รองปลัด อบต. จินดาวรรณ ชัยรัมย์  
7 นางสาวสมจิตย์  ซ้ายก่า หัวหน้าส านักปลัด สมจิตย์  ซ้ายก่า  
8 น.ส.พัชรินทร์  ศรีพลัง ผู้อ านวยการกองคลัง พัชรินทร์  ศรีพลัง  
9 นายภานุพันธ์  บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ภานุพันธ์  บริสุทธิ์  

10 นางภาวิณี  ดีประจ า ผู้อ านวยการกองการศึกษา ภาวิณี  ดีประจ า  
11 นายประจวบ  กิมประโคน นักพัฒนาชุมชน ประจวบ  กิมประโคน  
12 นางสาวธชษร  บุญเพ่ิม นักวิเคราะห์นโยบายฯ ธชษร  บุญเพ่ิม  

ผู้เข้าร่วมประชุม    ๑๒       คน 
เริ่มประชุมเวลา  11.30  น. 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ( จ านวน   8  คน  )  นายวิชญ์พล  ไตรศร       
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์
ชั่วคราว  ได้เชิญนายเกรียงศักดิ์  สมจิต  นายอ าเภอล าปลายมาศ  ได้ด าเนินการ
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  ครั้งแรก  ดังต่อไปนี้ 
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เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม 
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว)  เรียนเชิญ ท่านเกรียงศักดิ์  สมจิต นายอ าเภอล าปลายมาศ จุดธูป เทียน บูชา         

พระรัตนตรัย เสร็จแล้วประจ าโต๊ะประจ าต าแหน่ง 
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว)อ่านประกาศอ าเภอล าปลายมาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ครั้งแรก และเรียนเชิญนายอ าเภอล าปลายมาศเปิดการ
ประชุมสภาครั้งแรก 

นายเกรียงศักดิ  สมจิต  กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ครั้งแรก และได้มอบ 
นายอ าเภอล าปลายมาศ นโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลบุโพธิ์ 
เลขานุการฯ(ชั่วคราว)  ชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเชิญประธานสภาฯชั่วคราว เพ่ือด าเนินการตาม

ระเบียบวาระ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนดให้เชิญสมาชิกสภาผู้มีอายุสูงสุดใน
สภาเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ปรากฏว่า นายอาคม ดีต่อ ส.อบต.ม.7 เกิดวันที่ 1 
มกราคม 2495 อายุ 70 ปี เป็นสมาชิกที่มีอายุสูงสุดเป็นประธานสภาฯชั่วคราว 

นายอาคม ดีต่อ   ขอสละสิทธิการท าหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว 
ส.อบต.ม.7 
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว)  เนื่องจากนายอาคม ดีต่อ ขอสละสิทธิการขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวซึ่ง

ระเบียบก าหนดให้เชิญผู้ที่มีอายุสูงสุดอันดับถัดไป คือ นายหมั่น ส ารวมรัมย์ ส.อบต.ม.5 
เกิดวันที่ 14 มีนาคม 2498 อายุ 66 ปีท าหน้าที่ประธานชั่วคราว 

นายหมั่น ส ารวมรัมย์   ขึ้นนั่งปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว และด าเนินการตามระเบียบวาระการ 
ส.อบต.ม.5 ประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ(ชั่วคราว)  กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ท าหน้าที่ประธานสภาฯชั่วคราว จึงขอด าเนินการตาม

ระเบียบต่อไป 
ในการประชุมวันนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ทั้งหมด 8 ท่าน

และลงชื่อเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน  จึงขอให้สมาชิกได้แนะน าตัวต่อที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง การเลือกประธานสภา รองประธานสภาและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   2.1 การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
ประธานสภาฯ(ชั่วคราว)  เชิญเลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) ได้ชี้แจงรายละเอียด วิธีการเลือก การลงคะแนน 

และอ านาจหน้าที่ของประธานสภาฯให้สมาชิกทราบ 
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว)  ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 วิธีเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคน
หนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้
เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ
เหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  

 
/เมื่อตรวจนับแล้ว… 
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เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก 
ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรค
หนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภา
ท้องถิน่ไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน   

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เทา่กนัตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธาน
ที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใด จะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สี และ
ขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวน เท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียน
ข้อความว่า “ไดร้บัเลือกเปน็ประธานสภาท้องถิน่” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า  
“ไมไ่ดร้บัเลือกเปน็ประธานสภาท้องถิน่” 
ข้อ  39  การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 62 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  การรับรองญัตติเช่นว่านี้  ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ประธานสภาฯ(ชั่วคราว)  ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน 

นายอุทิศ พันธ์รัมย์ ขอเสนอ นายหมั่น ส ารวมรัมย์ สมาชิก ม.5 เป็นประธานสภาฯ 
ส.อบต.ม.1 
ประธานสภาฯ(ชั่วคราว)  ขอผู้รับรอง จ านวน 2 คน 
ผู้รับรอง    1. นายเกื้อ รอบคอบ  ส.อบต. ม.2 
    2. นายอาคม ดีต่อ  ส.อบต.ม.7 
ประธานสภาฯ(ชั่วคราว)  มีผู้รับรองครบตามระเบียบ โดยเสนอชื่อผู้สมควรจะเป็นประธานสภาฯคือ      

นายหมั่น ส ารวมรัมย์ ส.อบต.ม.5 นั่นคือกระผมเอง และกระผมยินดีรับครับ 
สอบถามมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดให้ถือว่าผู้นั้น

ได้รับเลือก(ให้เวลาสมาชิก) ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอเพ่ิมเติม เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯได้เสนอ
ชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาเพียงท่านเดียว คือ กระผมนายหมั่น ส ารวมรัมย์ 
ล าดับต่อไปจะได้เรียนรายงานท่านนายอ าเภอล าปลายมาศ เพื่อลงนามในค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
ขอพักการประชุม 10 นาที (ตั้งแต่เวลา 12.00-12.10 น.) 

(พักการประชุมเพ่ือเสนอรายงานนายอ าเภอล าปลายมาศลงนามแต่งตั้งประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม  เริ่มประชุมต่อ เวลา 12.10 น. 
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว)   อ่านค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ซึ่งนายอ าเภอ      

ล าปลายมาศได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งแล้ว ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ(ชั่วคราว)  จึงขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ขึ้นปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป 

นายหมั่น ส ารวมรัมย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ และกล่าวขอบคุณ 
  ประธานสภาฯ  สมาชิกท่ีไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่อันส าคัญในการท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลบุโพธิ์ ขอด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
   /๒.๒  การเลือกรองประธาน… 
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๒.๒  การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
ประธานสภา ฯ   เชิญเลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) ได้ชี้แจงการเลือกและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น         

พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภา
ท้องถิ่นแล้วให้สภาเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  

ประธานสภาฯ   ขอให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นควรเป็นรองประธานสภา พร้อมผู้รับรอง 
จ านวน 2 คน  

นายเกื้อ รอบคอบ ขอเสนอ นายอุทิศ พันธ์รัมย์ ส.อบต.ม.1 เป็นรองประธานสภาฯ  
ส.อบต.ม.2 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  จ านวน 2 คน 
ผู้รับรอง    1. นายนิกร โพธิ์กลาง   ส.อบต. ม.6 
    2. นางสาวมนัสนันท์ มุ่งดี  ส.อบต.ม.8 
ประธานสภาฯ  มีผู้รับรองครบตามระเบียบ ขอถามนายอุทิศ   พันธ์รัมย์ ส.อบต.ม.1 ว่ายินดีรับ

หรือไม่ 
นายอุทิศ พันธ์รัมย์ ยินดีรับครับ 
ส.อบต.ม.1  
ประธานสภาฯ  สอบถามมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอ

เพ่ิมเติมจึงให้ถือว่า นายอุทิศ พันธ์รัมย์ ส.อบต.ม.1 ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

   
  ๒.๓  การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

ประธานสภา ฯ   เชิญเลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) ชี้ได้ชี้แจงการเลือกและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว)  ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ.2537 จนถึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 25๖2  มาตรา ๕๗ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 18 ก าหนดให้สภาเลือกสมาชิกสภาฯหรือปลัด 
อบต.คนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาโดยน าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกฯหรือปลัด อบต.ที่เห็นสมควรเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์พร้อมผู้รับรองจ านวน 2 คน 

นายอาคม ดีต่อ ขอเสนอ นายวิชญ์พล  ไตรศร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ เป็นเลขานุการสภาฯ  
ส.อบต.ม.7  
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง จ านวน 2 คน 
ผู้รับรอง  1. นายวันเฉลิม สุขเลา ส.อบต.ม.3 

2. นายธีรกานต์ เหล่าสิงห์ ส.อบต.ม.4 
ประธานสภาฯ  มีผู้รับรองครบถูกต้องตามระเบียบ ขอถามท่านปลัด อบต.ว่ายินดีรับหรือไม่ 
ปลัด อบต.  ยินดีรับครับ 
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ประธานสภาฯ  สอบถามมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์อีกหรือไม่ หากไม่มีให้ถือว่า นายวิชญ์พล ไตรศร     
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาฯและขอเชิญท่าน
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
3.1 ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญและ
ระยะเวลาของแต่ละสมัย 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการ 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2537 

แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554 ข้อ 11 ก าหนดให้เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้
สภาเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภาท้องถิ่น น าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการ
ประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 
 (๓)  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์กรบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมี
สมัยสมัยประชุมสภากี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด กี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  

ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกฯเสนอว่าจะก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2565 กี่สมัย  
วันเริ่มต้นและระยะเวลาของแต่ละสมัย 

นายอาคม ดีต่อ   ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 2565 จ านวน 4 สมัย ดังนี้ 
ส.อบต.ม.7  สมัยที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 11 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 15 วัน 
   สมัยที่ 2 ตั้งแต่ วันที่ 1 – 15  มิถุนายน 2565  จ านวน 15 วัน 

สมัยที่ 3 ตั้งแต่ วันที่ 15 – 29 สิงหาคม 2565  จ านวน 15 วัน 
สมัยที่ 4 ตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2565  จ านวน 15 วัน 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบก าหนด
สมัยประชุมประจ าปี 2565 ตามที่นายอาคม ดีต่อเสนอ 

   3.2 ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกเสนอว่าจะก าหนดวันเริ่มประจ าปี 2566 สมัยแรกในวันที่เท่าไร  

มีระยะเวลาเท่าไร 
นายนิกร โพธิ์กลาง  ขอเสนอให้มีวันเริ่มปะชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
ส.อบต.ม.6  สมัยที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2566  จ านวน 15 วัน 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบก าหนดวันเริ่ม

ประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 ตามที่ นายนิกร โพธิ์กลางเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
 

/ข้อ 105 ภายใต้บังคับ… 
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ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และ ข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแกกิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

   ๑.คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ๒.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  ข้อ 107 ภายใต้ ข้อบังคับ 103  วิธี เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น         

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี แต่กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นมีผู้รับรองการเสนอ 
ให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้น าวิธีการเลือก
ตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งในระเบียบวาระนี้ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม โดยให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่ อสมาชิกเพ่ือท าหน้าที่
ตรวจรายงานการประชุมไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่เกิน 7 คนและการเสนอรายชื่อต้องมี     
ผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมเสนอว่า ควรมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวนกี่คน 
นายนิกร โพธิ์กลาง  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน 
ส.อบต.ม.6 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีถือว่าสภาเห็นชอบให้ตั้งกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมจ านวน 3 คน และขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมครั้งละ 1 คน พร้อมผู้รับรอง 2 คน 

นายเกื้อ รอบคอบ  ขอเสนอ นายวันเฉลิม สุขเลา ส.อบต.ม.3 เป็นกรรมการฯคนที่ 1 
ส.อบต.ม.2 
ผู้รับรอง    1.นายธีรกานต์ เหล่าสิงห์ ส.อบต.ม.4 
    2. นายนิกร โพธิ์กลาง ส.อบต.ม.6 
ประธานสภาฯ  มีผู้รับรองถูกต้อง มีผู้ใดจะเสนอกรรมการฯคนที่ 1 อีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่า     

นายวันเฉลิม สุขเลา ส.อบต.ม.3 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 และขอให้
ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการฯคนที่ 2 พร้อมผู้รับรอง 2 คน 

นายอาคม ดีต่อ  ขอเสนอ นางสาวมนัสนันท์ มุ่งดี ส.อบต.ม.8 เป็นกรรมการฯคนที่ 2 
ส.อบต.ม.7 
ผู้รับรอง  1. นายวันเฉลิม สุขเลา ส.อบต.ม.3 
    2. นายเกื้อ รอบคอบ ส.อบต.ม.2 
ประธานสภาฯ   มีผู้รับรองถูกต้อง มีผู้ใดจะเสนอกรรมการฯคนที่ 2 อีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่า  

นางสาวมนัสนันท์ มุ่งดี  ส.อบต.ม.8 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 และ
ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการฯคนที่ 3 พร้อมผู้รับรอง 2 คน 

นายนิกร โพธิ์กลาง  ขอเสนอ นายธีรกานต์ เหล่าสิงห์ ส.อบต.ม.4 เป็นกรรมการฯคนที่ 3 
ส.อบต.ม.6 
ผู้รับรอง  1. นายอาคม ดีต่อ ส.อบต.ม.7 
    2. นางสาวมนัสนันท์ มุ่งดี ส.อบต.ม.8 
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ประธานสภาฯ   มีผู้รับรองถูกต้อง มีผู้ใดจะเสนอกรรมการฯคนที ่3  อีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่า  
นายธีรกานต์ เหล่าสิงห์  ส.อบต.ม.4 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 และให้
คณะกรรมการฯทั้ง 3 ท่านพิจารณาเลือกประธานและเลขานุการฯ เพ่ือเสนอให้ที่ประชุม
ทราบและออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมต่อไป 

นายวันเฉลิม สุขเลา   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง 3 คน ได้พิจารณาเลือกประธานและ, 
ส.อบต.ม.3  เลขานุการฯ ดังนี้ 
    1. นายวันเฉลิม สุขเลา   ประธานกรรมการฯ 
    2. นายธีรกานต์ เหล่าสิงห์  กรรมการฯ 
    3. นางสาวมนัสนันท์ มุ่งดี  กรรมการ/เลขานุการฯ 
ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง   อ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ  ขอแจ้งการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2565 เพ่ือให้ท่านนายกแถลงนโยบาย

และพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ซึ่งจะได้ส่ง
หนังสือเรียกประชุมพร้อมวาระการประชุมให้กับสมาชิกทุกท่านอีกครั้ง ขอให้สมาชิกเข้า
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

  สอบถาม มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม   
ปิดการประชุม  เวลา  13.00 น 

 (ลงชื่อ)   วิชญ์พล  ไตรศร   ผู้จดบันทึก 
           (นายวิชญ์พล  ไตรศร)   

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุม แล้ว  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2565 
 

  (ลงชื่อ)   วันเฉลิม สุขเลา    ประธานกรรมการตรวจฯ            
(นายวันเฉลิม สุขเลา) 

     ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 

  (ลงชื่อ)   ธีรกานต์ เหล่าสิงห์  กรรมการตรวจฯ 
         (นายธีรกานต์ เหล่าสิงห์) 
     ส.อบต.หมู่ที่ 4      
 

                             (ลงชื่อ)    มนัสนันท์  มุ่งดี    กรรมการตรวจฯ/เลขาฯ 
         (นางสาวมนัสนันท์ มุ่งดี) 

        ส.อบต.หมู่ที่ 8 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุม 
สภาฯ สมัยสามัญสมัยสมัยที่ 1/2565 ครั้งที ่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

  (ลงชื่อ)  หมั่น  ส ารวมรัมย์     ประธานสภาฯ 
           (นายหมั่น  ส ารวมรัมย์) 
               ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 


