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 (ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ครั้งแรก 
วันที่   30  ธันวาคม  2564 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายศุภสวัสดิ์  อาจหาญ 
จ.อ.ธีรศักดิ์  กิตติอุดมพันธ์ 
นางสาวอลิสา  สุขกล่ า 
นายชัชฤทธิ์  สนทนา 
นางสมปอง   ภูอาจดั้น 
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รองปลัด อบต.ช่อผกา 
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พนักงานธุรการ อบต.ช่อผกา 
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เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม  นางสมปอง  ภูอาจดั้น  ปลัด อบต.ช่อผกา  เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวได้ตรวจสอบ

ผู้เข้าประชุม   ปรากฏว่าครบองค์ประชุม  จึงให้สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
ก่อนระเบียบวาระ  นายสรันย์  พานจันทร์  นายอ าเภอช านิ  กล่าวเปิดประชุมสภา อบต.  
นายสรันย์   พานจันทร์ ได้จุดธูปเทียน และกล่าวเปิดการประชุมสภา อบต. ครั้งแรกตามประกาศ 
นายอ าเภอช านิ อ าเภอช านิ  เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ครั้งแรก 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น  อ่านประกาศอ าเภอช านิ   เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล          
ปลัด อบต.ช่อผกา ช่อผกา  ครั้งแรก   ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศผลการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อผกา  เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2564  และนายอ าเภอช านิได้เรียกประชุมสภา 
ครั้งแรกในวันนี้ (วันที่  30  ธันวาคม   2564)  บัดนี้มีสมาชิกสภา อบต. มาประชุม
ทั้งสิ้น จ านวน  13  คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้วโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่   
นายสรันย์   พานจันทร์   นายอ าเภอช านิ   นายส ารวย  บ่อไทย    นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล   นายศุภสวัสดิ์  อาจหาญ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อผกา  จ่าเอกธีรศักดิ์  กิตติอุดมพันธ์  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อผกา  นายอุดม  ทวีศรี  ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่อผกา  นางสาวอลิสา  สุขกล่ า  พนักงานธุรการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา    
ในล าดับต่อไปดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญ  นายมงคล  จ าเนียรกุล    สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกา  หมู่ที่ 1  อายุ  67   ปี  ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่
ในที่ประชุมสภาฯ  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ชั่วคราวเพ่ือ
ท าหน้าที่เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไข
เพ่ิมเติม   

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสรันย์  พานจันทร์  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก 
นายอ าเภอช านิ   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวัน 
    อาทิตย์ที่  28  พฤศจิกายน  2564  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ 
    รับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่  20  ธันวาคม   
    2564  จ านวน  132  คน  ยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้ง  จ านวน  13  คน  และ 
    ประกาศผลการเลือกตั้งสมสาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน   
    1.836  คน  ยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้ง  จ านวน  18  คน   เมื่อวันที่  20   
    ธันวาคม  2564  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
ช านิครบทุกแห่งแล้ว  จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือทราบ 
    -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 4  4.1 เรื่องการเลือกประธานสภา อบต.  
นายมงคล  จ าเนียรกุล  - ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 
ประธานสภา อบต.ชั่วคราว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา และนายกองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลช่อผกา   ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่   28  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564  และ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ครบจ านวนทั้ง  13  เขตเลือกตั้งแล้วและ
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เมื่อวันที่   
20  ธันวาคม  2564   และนายอ าเภอช านิ ได้ประกาศก าหนดเรียกประชุมสภา 
อบต. ครั้งแรกในวันนี้โดยท่านได้กล่าวเปิดการประชุมสภา อบต.  ไปแล้วนั้น  
ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเลือกประธานสภา อบต.ช่อผกา  ในรายละเอียดขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบ 

นางสมปอง  ภูอาจดั้น ส าหรับการพิจารณาด าเนินการในข้อนี้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 

2562  มาตรา 53 วรรคสอง นายอ าเภอต้องก าหนดให้ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรกภายในสิบห้า
วัน  นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้ 
    สมาชิกสภาท้องถิ่น แต่ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ 
    ตนเห็นควรให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่นค าเสนอนั้น ต้องมีสมาชิก 
    สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้ 
    สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้นฯ 
          ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 

หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

นายมงคล  จ าเนียรกูล  ต่อไปเป็นการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอเชิญสมาชิกสภา 
ประธานสภาฯชั่วคราว  ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เพ่ือรับต าแหน่ง 
    ประธานสภาฯโดยให้สมาชิกสภาฯ  แต่ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ที่ตนเห็นควรให้ด ารงต าแหน่งครับ 
นายปรีชา  อยู่สินธ์         กระผมขอเสนอชื่อ  นายอุดม  ศรีโสภณ  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10   ด ารง 
สมาชิก อบต.หมู่  9  ต าแหน่งประธานสภา อบต.ช่อผกา  ครับ 
     ผู้รับรอง     นายสุเวส  ชัยสุวรรณ   สมาชิก อบต.หมู่ที่3 
     ผู้รับรอง     นายช านาญ  คะเช็นชาติ   สมาชิก อบต.หมู่ที่  4 
นายมงคล  จ าเนียรกุล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่? 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว 
ที่ประชุม   -ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนเป็นประธานสภา อบต.ช่อผกา  อีก 
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นายมงคล  จ าเนียรกุล เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก  ถือว่านายอุดม  ศรีโสภณ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  10 
ประธานสภาฯชั่วคราว ได้รับเลือกเพ่ือรับต าแหน่งประธานสภา  อบต.ช่อผกา  จึงขอรายงานให้ท่าน

นายอ าเภอช านิ  ทราบ  เพื่อออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไปเพื่อให้ได้มีเวลาในการออก
ค าสั่งแต่งตัง้  ดิฉันขอให้หยุดพักการประชุม  15  นาท ี

ที่ประชุม                               - รับทราบ - 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น  อ่านประกาศค าสั่งแต่งตั้งประธานสภา  อบต.ช่อผกา   และได้เชิญนายอุดม  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ศรีโสภณ  ประธานสภา อบต.ช่อผกา  ขึ้นท าหน้าที่ ประธานในที่ประชุม 
นายอุดม  ศรีโสภณ    ประธานสภา อบต.ช่อผกา  ขึ้นท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
    4.2 เรื่องการเลือกรองประธานสภา อบต.  
นายอุดม  ศรีโสภณ  ต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในรายละเอียด
ประธานสภาฯ   ขั้นตอนขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชั่วคราวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

นางสมปอง  ภูอาจดั้น               ส าหรับการพิจารณาด าเนินการในข้อนี้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์ 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
    มาตรา 53 วรรคสอง นายอ าเภอต้องก าหนดให้ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบล ด าเนินการประชุมสภา อบต. ครั้งแรกภายในสิบห้าวัน  นับแต่วัน 
    ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา  
    อบต.  และรองประธานสภา อบต.   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
    ข้อบังคับการประชุมสภา  ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 12  และแก้ไขเพ่ิมเติม  วิธี 
    เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรอง 

ประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจ านวนที่กฎหมายก าหนดฯ  โดยใช้วิธีการตามข้อ 8  
วรรคหนึ่ง  โดยอนุโลม  (สมาชิกสภาท้องถิ่น แต่ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาท้องถิ่นค าเสนอนั้น 
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และ
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้นฯ 

          ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
    หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง 
    ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
นายอุดม  ศรีโสภณ                     ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมทราบแล้ว ขอ 
ประธานสภาฯ   เชิญทีป่ระชุมเสนอสมาชิกสภา  อบต.ช่อผกา  ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นรอง 

ประธานสภาฯ อบต.ช่อผกา  ครับ 
นายแพง  นาแก้ว   กระผมขอเสนอชื่อนายมงคล  จ าเนียรกุล   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
สมาชิก อบต.หมู่ 11  ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาฯครับ 

ผู้รับรอง     1. นายสนั่น  ฉิมงาม  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 
          2. นายสุระ  ภาชะโน   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 
นายอุดม  ศรีโสภณ                   มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่? 
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม   -ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนเป็นรองประธานสภา อบต.ช่อผกา  อีก 
นายอุดม  ศรีโสภณ                  เมือ่ไม่มีผู้ใดเสนออีกถือว่า นายมงคล   จ าเนียรกุล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
ประธานสภาฯ                        ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
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              4.3  เรื่องการเลือกเลขานุการสภา อบต.  
นายอุดม  ศรีโสภณ                   ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ                         เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ  กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกเลขานุการ 
              สภาฯ ให้ที่ประชุมทราบ 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น                ส าหรับการเลือกเลขานุการสภาฯ  ในข้อนี้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว            องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
              มาตรา 57  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลือกปลัดองค์การบริหารส่วน 
              ต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภา 
              องค์การบริหารส่วนต าบลโดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุม 
              และงานอื่นใดท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ทั้งนี้ให้ค านึง 

 ถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.                                        
2547 ข้อ  13 และแก้ไขเพ่ิมเติม  วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้ 

              ประธานสภาท้องถิ่นน าวิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นตามข้อ  12  มาใช้ 
                                          บังคับโดยอนุโลม (ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่น แต่ 
              ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้ด ารงต าแหน่ง 

     ประธานสภาท้องถิ่นค าเสนอนั้น ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสอง  
    คนชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ 
    เหล่านั้น 

          ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง   
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

นายอุดม  ศรีโสภณ                  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมทราบแล้ว ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ                        สมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภา อบต.            

          ช่อผกา ขอเรียนเชิญครับ 
นางเกลี้ยง  เกิดช่อ          ขอเสนอชื่อ นางสมปอง  ภูอาจดั้น  ปลัด อบต. ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภา  
สมาชิก อบต.ม.8          อบต.  ครับ 
             ผู้รับรอง     1. นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี    สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 
         2. นางหนูไกล  เงาะเศษ   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 
นายอุดม  ศรีโสภณ                มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่?  
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม          -ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นเลขานุการสภา อบต.ช่อผกา  อีก 
ประธานสภาฯ                      เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก  ถือว่า นางสมปอง  ภูอาจดั้น  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                       ช่อผกา  ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

       4.4  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2565   และวันเริ่มสมัยประชุม 
          สามัญประจ าปี  2566 
นายอุดม  ศรีโสภณ               ในรายละเอียดของระเบียบกฎหมายขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 
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นางสมปอง  ภูอาจดั้น          ตามมาตรา  53  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.  
เลขานุการสภาฯ                 2537   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562  บัญญัติว่า “ ในปีหนึ่งให้มี 
                                    สมัย ประชุมสมัยสามัญสองสมัย  หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                    จะก าหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมประจ าปีให้สภาองค์การบริหาร 
                                    ส่วนต าบลก าหนด  วรรคท้าย...สมัยประชุมสามัญหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน   
                                    แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ”ประกอบกับ 
                                    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ 11   
                                    และแก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา 
                                    ท้องถิ่นเลขานุการสภาท้องถิ่น   และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม 
                                    เกี่ยวกับการ   ประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

 (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า   
     ปีนั้นจะมีสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละ  
     สมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย 
     แรกของปีถัดไป  และมีก าหนดกี่วัน...”   ตามมาตรา  53  แห่งพระราชบัญญัติสภา 
     ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6 )  
    พ.ศ. 2552  บัญญัติว่า “ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญสองสมัย  หรือหลายสมัย 
    แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย   

นายอดุม  ศรีโสภณ            ตามท่ีเลขานุการสภา  อบต.ช่อผกา  ได้ชี้แจงระเบียบ    กฎหมาย  ให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ                  เกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2565  ดังนั้นขอให้ที่ 
                                   ประชุมก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ.2565  ว่าจะก าหนดกี่สมัย 
นายปรีชา  อยู่สินธิ์            ผมขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจ าปี  2565  จ านวน  4  สมัย 
สมาชิก อบต.ม.2              ผู้รับรอง   1.  นายแพง  นาแก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  11  
                                               2.  นางนิภาพร  เผอืกพันธ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  9 
ประธานสภาฯ                 มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม                          -ไม่มี- 
นายอุดม  ศรีโสภณ           เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก  ถือว่าสภา อบต.ช่อผกา  ก าหนดสมัยประชุมสภา 
ประธานสภาฯ                 สมัยสามัญประจ าปี  2565  จ านวน  4  สมัย 

ต่อไปให้สมาชิกสภาฯ  เสนอว่าจะก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสภาสมัยสามัญ 
      ประจ าปีแต่ละสมัยในวันใด   
นายเกลี้ยง  เกิดช่อ           ผมขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี  2565  แต่ละสมัยดังนี้ 
 สมาชิก อบต.ม.8             สมัยที่  1  ก าหนดวันที่  1-  15  ม.ค  2565     
                                         สมัยที่  2  ก าหนดวันที่  1-  15  พ.ค  2565        
                                         สมัยที่  3  ก าหนดวันที่  1-  15  ส.ค.  2565                                     
                                         สมัยที่  4  ก าหนดวันที่  1-  15  พ.ย  2565        
                                         ผู้รับรอง     1.   นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  5 
                                         ผู้รับรอง     2.   นายฉงน  จ าเนียรกุล   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  7 
นายอุดม  ศรีโสภณ         มสีมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม                          -ไม่มี- 
นายอดุม  ศรีโสภณ         เมือ่ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก  ถือว่า  สภา อบต.ช่อผกา  ก าหนดวันเริ่มประชุม 
ประธานสภาฯ               สภาฯ  สมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี  2565  จ านวน  4  สมัยตามที่ 

 นายเกลี้ยง  เกิดช่อ  สมาชิกสภา  อบต.หมู่  8  เสนอ 
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                                การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2566  สมัยแรก 
นายอุดม  ศรีโสภณ         ตอ่ไปให้สมาชิกสภาฯ  เสนอว่าจะก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรกของ 
ประธานสภาฯ               ปตี่อไป (ปี  2566 ) ในวันใด                                   
นายเกลี้ยง  เกิดช่อ         ได้เสนอก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรกของปีต่อไป (ปี  2566)   
สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 8    ในระหว่างวันที่  1 – 15 กุมภาพันธ์  2566 

ผู้รับรอง   1. นายแพง  นาแก้ว       สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  11   
                                                      2. นางหนูไกล  เงาะเศษ  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  6 
นายอุดม  ศรีโสภณ          มผีู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ? 
ประธานสภา ฯ 
ที่ประชุม    - ไม่มี –  
นายอุดม  ศรีโสภณ           เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีกถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่  นายเกลี้ยง   เกิดช่อ  สมาชิกสภา 
ประธานสภา ฯ                อบต.ช่อผกา  หมู่ที่  8  เสนอคือ  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี 
                                          ต่อไป (ปี  2566)  ในระหว่างวันที่  1 – 15 กุมภาพันธ์  2566 
ที่ประชุม     - รบัทราบ-  

 4.5    พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   
(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) 

นายอุดม  ศรีโสภณ -  ในรายละเอียดขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ชี้แจงให้ 
ประธานสภาฯ 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ 
เลขานุการสภาฯ 103  และแก้ไขเพ่ิมเติม   คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มี  2  ประเภท  คือ 
  (1)  คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่า

สาม  คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  (2)  คณะกรรมการวิสามัญประกอบไปด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือบุคคลไม่ได้

เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  

ข้อ 105  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิน่หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น 

ข้อ  107  ภายใต้ข้อ  103  วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี 
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคนส่วนกรณีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน  
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ  12  มาใช้บังคับโดยอนุโลม    

นายอุดม  ศรีโสภณ -ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ                แล้วนั้น 
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ในล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  ได้เสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  จ านวนกี่คน  ตามระเบียบไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

นายเกลี้ยง  เกิดช่อ ขอเสนอคณะกรรมการสามัญ (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) จ านวน  3  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8        คน 
    ผู้รับรอง      1.  นางหนูไกล  เงาะเศษ  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  6 

     2. นายแพง  นาแก้ว       สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  11                                                              
นายอุดม  ศรีโสภณ          มผีู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ? 
ประธานสภา ฯ 
ที่ประชุม  - ไม่มี –  
นายอุดม  ศรีโสภณ         เมือ่ไม่มีผู้ใดเสนออีกถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่  นายเกลี้ยง   เกิดช่อ  สมาชิกสภา 
ประธานสภา ฯ              อบต.ช่อผกา  หมู่ที่  8  เสนอคือ  ให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  
                                องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา     จ านวน  3  คน              
ที่ประชุม   -  รับทราบ-  
นายอุดม  ศรีโสภณ ในล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับเลือก 
ประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา (คณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม) จ านวนสามคน  การเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
นายแพง  นาแก้ว          ขอเสนอ  นายปรีชา  อยู่สินธ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่   2 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11  

ผู้รับรอง     1.  นางนิภาพร   เผือกพันธิ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9    
       2.  นายช านาญ   คะเชนชาติ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  4 
นายปรีชา  อยู่สินธิ์ ขอ เสนอ นายสนั่น  ฉิมงาม   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  12 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2  

ผู้รับรอง     1. นายสุเวช  ชัยสุวรรณ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
                                              2. นายฉงน  จ าเนียรกุล    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่   7 
นางหนูไกล  เงาะเศษ       ขอ เสนอ    นางนิภาพร   เผือกพันธ์    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  9 
 ผู้รับรอง     1. นายช านาญ  คะเช็นชาติ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
      2. นายสุระ  ภาชะโน   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 
 
นายอุดม  ศรีโสภณ          มผีู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ? 
ประธานสภา ฯ    
ที่ประชุม  - ไม่มี –  
นายอุดม  ศรีโสภณ        เมือ่ไม่มีผู้ใดเสนอบุคลอื่นอีกถือว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อ  จ านวน  3  คน  คือ 
ประธานสภาฯ   1.  นายปรีชา  อยู่สินธ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่   2 

2.  นายสนั่น  ฉิมงาม   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  12 
                                          3. นางนิพาพร   เผือกพันธ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  9  

ได้รับเลือกเป็นเป็นคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา                                        
(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา) 
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ระเบียบวาระท่ี  5              เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 

ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
      

 
(ลงชื่อ)    สมปอง  ภูอาจดั้น    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                  (นางสมปอง  ภูอาจดั้น) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
     (ลงชื่อ)     อุดม  ศรีโสภณ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายอุดม  ศรีโสภณ) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

1.  นายปรีชา  อยู่สินธุ ์   ปรีชา  อยู่สินธุ ์
2.  นายสนั่น  ฉิมงาม      สนั่น  ฉิมงาม    

          3.  นางนิพาพร  เผือกพันธ์               นิพาพร  เผือกพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


