
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
ครั้งแรก 

เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

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

1. นายณรงค์  ชัยจำรัส      นายอำเภอโคกสำโรง 
 2. นางระพีวรรรณ  เนื้อทอง    ท้องถิ่นอำเภอโคกสำโรง 
 3. นายอภิศักดิ์  หันทิพย์     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 4. นายอุทัย  ตลับนาค      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 1 
 5. นายบุญส่ง  อนุภาพ      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที ่2 
 6. นายสมบุญ  เลไธสง      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 3 
 7. นายณรงค์ชัย  บัวสะอาด    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 4 
 8. นางสุกัญญา  อำลา      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 5 
 9. นายสมยง  โสพรม      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 6 
 10. นางมาลา  เสริมสงค์     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 7 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางน้ำค้าง  พลายละหาร    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
2. นางสาวธัญญาเรศ  เทียมสวรรค์   - 
3. นางขวัญดาว  กำเนิดสิงห์     - 
4.  นายประพัฒน์พงศ์  สีหาผล      - 

 5. นายอนุชา  แสงก่ำ      หัวหน้าสำนักปลัด 
  
เริ่มประชุม    เวลา   13.30  น. 

   เมื่อถึงเวลาประชุมฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั่งในที่ประชุมครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เรียนเชิญนายอำเภอจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

เมื่อนายอำเภอจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อย เลขานุการสภาฯ เชิญนายอำเภอ
ประจำที่นั่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก 
และเรียนเชิญนายอำเภอกล่าวเปิดประชุมฯ ครั้งแรก 

4. เมื่อนายอำเภอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกแล้ว เลขานุการสภาฯ 
ชั่วคราว เชิญนายอำเภอไปยังบริเวณท่ีนั่งที่จัดเตรียมไว้ให้   
 
ระเบียบวาระท่ี 1 นายอำเภอโคกสำโรง กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว (นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น) 
อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก และเรียนเชิญนายอำเภอกล่าวเปิดประชุมฯ 
ครั้งแรก ต่อไป 

เมื่อนายอำเภอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกแล้ว เลขานุการ
สภาฯ ชั่วคราว เชิญนายอำเภอไปยังบริเวณท่ีนั่งที่จัดเตรียมไว้ให้   

 
 

/…เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
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เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว (นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น)  
เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น นายสมบุญ  เลไธสง มีอายุสูงสุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้นทำ
หน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราว เพ่ือดำเนินการตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว (นายสมบุญ  เลไธสง) กล่าวขอบคุณนายอำเภอที่ได้ให้เกียรติมา
เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นครั้งแรก และกล่าวแสดงความยินดีกับนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นทุกท่าน ที่ได้รับการวางใจจาก
ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว (นายสมบุญ  เลไธสง) ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลชั่วคราว ชี้แจงขั้นตอน วิธีการรวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว (นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น) 
ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 

1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราว ดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

2) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราว รายงานผลการเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลต่อนายอำเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เพ่ือให้นายอำเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจลง
นามแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(เสนอในที่ประชุมสภาฯ) 

เมื่อนายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง 

3) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่านคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้ที่ประชุมทราบ และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

กฎหมาย/ระเบียบ   
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 48 กำหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานสภาและรองประธานสภา

คนหนึ่ง ซึ่งเลือกมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้นายอำเภอแต่งตั้งประธานสภาและรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

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

ข้อ 8 กำหนดว่า วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อ
สกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีการเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับ
สลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

/…วิธีการเสนอ 
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วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 39 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตก

ลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะจับ
สลากก่อนหลัง แล้วให้จับบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ที่ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียน
ข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

ข้อ 9 กำหนดว่า ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก
ตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณี ดำเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้ง
ต่อไป 

ข้อ 10 กำหนดว่าประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
(3) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อนายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบล 
ข้อ 14 กำหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ

เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก 

ข้อ 39 กำหนดว่าการเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะ 
ข้อ 63 วรรคหนึ่ง กำหนดว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อที่

ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่
ของตนหรือที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว (นายสมบุญ  เลไธสง) ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และในการเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรายใด
แล้ว จะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคนด้วย ถ้าหากมีการเสนอชื่อเพียงรายชื่อเดียว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญสมาชิกท่ีประชุมเสนอ 

ผู้เสนอ เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมยง  โสพรม  
สมาชิกสภาฯ อบต.วังจั่น  หมู่ที่  6 ขอเสนอ นายสมบุญ  เลไธสง สมาชิกสภาฯ อบต.วังจั่น หมู่ที่  3           
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว (นายสมบุญ  เลไธสง) ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน  
ผู้รับรอง  1) นายณรงค์ชัย  บัวสะอาด  สมาชิกสภาฯ อบต.วังจั่น หมู่ที ่4 

2) นายอุทัย  ตลับนาค  สมาชิกสภาฯ อบต.วังจั่น หมู่ที่ 1 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว (นายสมบุญ  เลไธสง) ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่
เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

/…ประธานสภาฯชั่วคราว 
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ประธานสภาฯ ชั่วคราว (นายสมบุญ  เลไธสง) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เนื่องจากมีผู้เสนอ
เพียงชื่อเดียว คือ นายสมบุญ  เลไธสง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เขตเลือกตั้งที่ 3 จึงถือว่า
นายสมบุญ  เลไธสง เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังจั่น 

 
นายอำเภอแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

            ............พักการประชุม...................... 
(เพ่ือให้นายกอำเภอลงนามแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว (นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น)
ขอเชิญสมาชิกเข้าที่ประชุมเพ่ือดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป และได้อ่านคำสั่งอำเภอ        
โคกสำโรง ที่ 624/2564 เรื่องแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2564 ให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว (นายสมบุญ  เลไธสง) บัดนี้บทบาทของผมในฐานะประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้สิ้นสุดแล้ว ต่อไปประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วังจั่น            
เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการปะชุมต่อไป 

นายอำเภอและท้องถิ่นอำเภอ เดินทางกลับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราว ชี้แจง ขั้นตอน
และวิธีการ รวมทั้งข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว (นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น)
ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 

1) ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีการเลือกรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 1 คน จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

2) วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใช้วิธีการเช่นเดียวกับการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

3) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องรายงานผลการเลือกรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมสำเนารายงานการประชุมสภาฯเพ่ือให้ นายอำเภอแต่งตั้ง ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามข้อ 11 วรรคสาม 

กฎหมาย/ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ข้อ 11 วรรคหนึ่ ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือกรอ ง

ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น....และวรรคสามกำหนดว่า ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการ
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และ
นายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีร อง

ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี 

/…ข้อ 14กำหนดว่า 



-5- 
 

ข้อ 14 กำหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก 

ประธานสภาฯ   ต่อไปขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่ เห็นสมควรเป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และในการเสนอชื่อผู้ใด จะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคนด้วย หากมี
การเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญ
สมาชิกในที่ประชุมเสนอ 

ผู้เสนอ  เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นางมาลา  เสริมสงค์ 
สมาชิกสภาฯ อบต.วังจั่น หมู่ที่  7 ขอเสนอ นายบุญส่ง  อนุภาพ สมาชิกสภาฯ อบต.วังจั่น หมู่ที่ 2 เป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน  
ผู้รับรอง  1) นางสุกัญญา  อำลา สมาชิกสภาฯ อบต.วังจั่น หมู่ที่ 5 

2) นายสมยง  โสพรม สมาชิกสภาฯ อบต.วังจั่น หมู่ที่ 6 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เนื่องจากมีผู้เสนอเพียงชื่อเดียว คือนายบุญส่ง  อนุภาพ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เขตเลือกตั้งที่ 2 จึงถือว่า นายบุญส่ง  อนุภาพ เป็นผู้ได้รับเลือกเป็น
รองประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังจั่น 

ทั้งนี้ ประธานสภาท้องถิ่นจักได้รายงานผลการเลือกรองประธานสภาฯ ต่อนายอำเภอ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราว ชี้แจง ขั้นตอน
และวิธีการ รวมทั้งข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว (นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น)
ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 

1) ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีการเลือกเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 1 คน จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

2) วิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใช้วิธีการเช่นเดียวกับการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามข้อ 8 โดยอนุโลม 

3) เมื่อที่ประชุมเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ให้เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง 

กฎหมาย/ระเบียบ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
 

/…มาตรา 57 กำหนดว่า 
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มาตรา 57 กำหนดว่า ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี
หน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
มอบหมาย ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้
พ้นจากตำแหน่ง 

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

ข้อ 13 กำหนดว่า วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ข้อ 14 กำหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก 

ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมเสนอชื่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการเสนอจะต้องมีผู้รับ
รองไม่น้อยกว่าสองคน  และ หากมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือก  (ดำเนินการ
เช่นเดียวกับการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอ 

ผู้เสนอ เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นายณรงค์ชัย  บัวสะอาด 
สมาชิกสภาฯ อบต.วังจั่น หมู่ที่ 4 ขอเสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจั่น 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน  
ผู้รับรอง  1) นายบุญส่ง  อนุภาพ สมาชิกสภาฯ อบต.วังจั่น หมู่ที่ 2 

2) นายอุทัย  ตลับนาค สมาชิกสภาฯ อบต.วังจั่น หมู่ที่ 1 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมเติมอีก ปรากฏว่าปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

บัดนี้ บทบาทหน้าที่ของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวเสร็จสิ้นแล้ว   
จึงขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่
ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  

ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ 
รวมทั้งกฎหมายและระเบียบฯในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก
ของปีถัดไป 

/...เลขานุการสภาฯ 
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เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ 

1) สภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 
จะมีกี่สมัย (อย่างน้อย 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย แล้วแต่สภาฯ จะกำหนด โดยการกำหนดสมัยประชุมให้ถือ
ตามปีปฏิทิน กรณีที่ในปี (พ.ศ.) นั้นเคยมีการประชุมสามัญประจำปีแล้วกี่ครั้ง ให้นำมารวมกับการกำหนดสมัย
ประชุมที่จะกำหนดใหม่ด้วย ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่สมัย) 

2) สภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดว่า การประชุมสามัญประจำปีแต่ละสมัยนั้นจะ
เริ่มเมื่อใด และกำหนดกี่วัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน และ 

3) กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนด 
กี่วัน (ไม่เกิน 15 วันเช่นกัน)    

ที่ประชุมกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 - สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565  
และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566  (แต่ละสมัยมีกำหนดไม่เกิน 15 วัน)  

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปรึกษาหารือแล้วที่ประชุม กำหนดการประชุม
สมัยสามัญ ดังนี้ 

1. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2565  มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน 
ในระหว่างวันที่ 5 – 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565  

2. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  พ.ศ. 2565  มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน  
ในระหว่างวันที่ 1 – 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

3. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี  พ.ศ. 2565  มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน   
ในระหว่างวันที ่1 – 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

4. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี  พ.ศ. 2565  มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน   
ในระหว่างวันที่ 16 -30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

5. สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. 2566 มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน  
ในระหว่างวันที่ 1 – 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

6.1 เรื่องการเลือกคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาฯ  การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจง ขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบในการเลือกคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานการประชุม 

เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงสาระสำคัญ ดังนี้ 
1) สภามีอำนาจแต่งตั้งสมาชิกสภาฯเป็นคณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาฯ 

จำนวน 3-7 คน (ตามข้อ 103 และข้อ 105 ) ได้แก่ 
1.1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1.2) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาเห็นสมควร 

2) วิธีเลือกให้สมาชิกสภาฯเป็นผู้เสนอ และมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคนส่วนกรณีท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่มีผู้รับรอง (ตามข้อ 107)   

กฎหมาย/ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
/…ข้อ 103 วรรคหนึ่ง 
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ข้อ 103 วรรคหนึ่งกำหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่า

สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 104 วรรคหนึ่งกำหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือ

พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันเป็นกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
ข้อ 105 วรรคหนึ่งกำหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับ 103 ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือก

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความ
จำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอื่นๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาราย 

ละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อ
พิจารณา 

ข้อ 107 กำหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ใน
กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้นำวิธีการ
เลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภาฯ  จงึขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมพิจารณาวา่จะกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม จำนวนกี่คน (อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน) 

ผู้เสนอ  สมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นายสมบุญ  เลไธสง ขอเสนอให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานการประชุม จำนวน 3 คน 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน  
ผู้รับรอง  1) นายสมยง  โสพรม  สมาชิกสภาฯ อบต.วังจั่น หมู่ที่ 6 

2) นางสุกัญญา  อำลา  สมาชิกสภาฯ อบต.วังจั่น หมู่ที่ 5 

      ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทรกำหนดให้มีคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม จำนวน 3 คน  
ขั้นตอนต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม โดยให้มีการเลือกทีละคนจนครบตามจำนวนที่กำหนดคือ 3 คน (ตามระเบียบฯข้อ 
12) และชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวนพร้อมกับมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน 

/…จึงขอเชิญ 
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จึงขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ ดังนี้ 

สรุปว่าคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 3 คน ประกอบด้วย 
  1) นายณรงค์ชัย  บัวสะอาด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  เป็นประธานกรรมการ 
 2) นางมาลา  เสริมสงค์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7   เป็นกรรมการ 
 3) นางสุกญัญา  อำลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5   เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.1 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้หมดวาระลง และมีการเลือกตั้งใหม่ และได้

ประกาศผลเรียบร้อยแล้วนั้น  
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ที่เป็นสมาชิกสภาฯ จำนวน 2 คน ก็หมด

วาระตามไปด้วย จึงขอความเห็นชอบในการมอบหมายสมาชิกสภาฯ จำนวน 2 คน เพ่ือแต่งตั้ง เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ใหม่ต่อไป 

จึงขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ ที่ เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้ดังนี ้
  1) นางมาลา  เสริมสงค์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
 2) นางสุกัญญา  อำลา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5    

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 
 
6.2 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้หมดวาระลง และมีการเลือกตั้งใหม่ และได้

ประกาศผลเรียบร้อยแล้วนั้น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นสมาชิกสภาฯ จำนวน 3 คน ก็หมดวาระตามไปด้วย 

จึงขอความเห็นชอบในการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ จำนวน 3 คน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ใหม่ต่อไป 

จึงขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้ดังนี ้
  1) นายสมบุญ  เลไธสง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
 2) นางสุกัญญา  อำลา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5    
 3) นายบุญส่ง  อนุภาพ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2    

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 
 

 
 

/...6.3 เรื่องการคัดเลือก 
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6.3 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้หมดวาระลง และมีการเลือกตั้งใหม่ และได้

ประกาศผลเรียบร้อยแล้วนั้น  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นสมาชิกสภาฯ จำนวน     

3 คน ก็หมดวาระตามไปด้วย จึงขอความเห็นชอบในการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ จำนวน 3 คน เพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ใหม่ต่อไป 

จึงขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่ เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้ดังนี้ 
  1) นายสมบุญ  เลไธสง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
 2) นางสุกัญญา  อำลา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5    
 3) นายบุญส่ง  อนุภาพ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2    

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 

 
 ประธานสภาฯ  ในวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกๆ ท่าน เพ่ือไม่

เสียเวลาในวันนี้ขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา   14.30 น.  
 

ลงชื่อ             อภิศักดิ์  หันทิพย์   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายอภิศักดิ์  หันทิพย์) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
                                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบบันทึกการประชุมฯ แล้วเห็นว่าถูกต้อง  

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
  

ลงชื่อ                   ประธานกรรมการฯ 
                                             (นายณรงค์ชัย  บัวสะอาด) 
                                              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 

ลงชื่อ                                 กรรมการฯ 
                                              (นางมาลา  เสริมสงค์) 
                                            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
 

ลงชื่อ                                 กรรมการและเลขานุการฯ 
                                              (นางสุกัญญา  อำลา) 
                                            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
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การรับรองรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ในคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังจั่น ครั้งแรก  

 
 

 
ลงชื่อ          ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 (นายสมบุญ  เลไธสง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 


