
ส ำเนำบันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก  ครั้งแรก 
ในวันจันทร์ที่  27   ธันวำคม   2564   เวลำ  13.30  น.   

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก 
 

ผู้มำประชุม  จ ำนวน 15 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นายสมจิตร   จิวิสา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก สมจิตร   จิวิสา  
2 นายนิพล   ยาวะโนภาส สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก นิพล   ยาวะโนภาส  
3 นายส าราญ   นาคศรี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ส าราญ   นาคศรี  
4 นายชนะชัย   หาญสมัคร สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ชนะชัย   หาญสมัคร  
5 นายสุรพล   ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก สุรพล   ศรีจันทร์  
6 นายพันธ์ทอง   พวงศรี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก พันธ์ทอง   พวงศรี  
7 นายวุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์ สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก วุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์  
8 นายพิมพ์พงศ์   ไชยนา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก พิมพ์พงศ์   ไชยนา  
9 นางนฤมล   จวนสาง สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก นฤมล   จวนสาง  

10 นางปราณี   มงคลน า สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ปราณี   มงคลน า  
11 นายบุญชู   คงดี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก บุญชู   คงดี  
12 นายบุญถิน   พาลี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก บุญถิน   พาลี  
13 นายธวัชชัย   ไชยนา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ธวัชชัย   ไชยนา  
14 นายปริญญา   ไตรมณี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ปริญญา   ไตรมณี  
15 นางสุพรรณี   วันทา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก สุพรรณี   วันทา  
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ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน   5   คน 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นางยุพิน   ภัทรกุลพงศ์ นายอ าเภอค าเข่ือนแก้ว ยุพิน   ภัทรกุลพงศ์  
2 นายบัญชา   ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก บัญชา   ชารีแก้ว  
3 นางสาวสงวนจิตร   เปรี่ยมนอง ท้องถิ่นอ าเภอค าเขื่อนแก้ว สงวนจิตร   เปรี่ยมนอง  
4 นายวีรภัทร  หลักด่าน หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
วีรภัทร  หลักด่าน  

5 นายวีรวัฒน์   สายยศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ วีรวัฒน์   สายยศ  
     

 

ผู้มำประชุม   15 คน 
ผู้ร่วมประชุม  5 คน 
รวม   20 คน 
 

เริ่มประชุมเวลา    13.30 น.  
 

เรื่องก่อนระเบียบวำระ -หัวหน้าส านักปลัดให้สัญญาเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เข้าห้อง
ประชุม โดยมีผู้มาประชุม จ านวน 15 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 5 ท่าน 
เป็นอันครบองค์ประชุม 

 -หัวหน้าส านักปลัด กล่าวต้อนรับนายอ าเภอและเชิญผู้บริหารและสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแนะน าตัวต่อนายอ าเภอ  

 -หัวหน้าส านักปลัด กล่าวเรียนเชิญนายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย 

 -หัวหน้าส านักปลัด  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะ
เลขานุการชั่วคราวอ่านประกาศอ าเภอ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก ครั้งแรก 

 -หัวหน้าส านักปลัด กล่าวเรียนเชิญนายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว กล่าวเปิดประชุมสภา
ครั้งแรก 

 -นายอ าเภอกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ครั้งแรก  และได้ 
มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน เข้ามาโดยให้
ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นอันดับแรก 

 -หัวหน้าส านักปลัดเรียนเชิญนายพิมพ์พงศ์   ไชยนา ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มีอายุสูงสุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้น ท าหน้าที่ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลชั่วคราว เพ่ือด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
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นำยพิมพ์พงศ์  ไชยนำ กล่าวขอบคุณนายอ าเภอท่ีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การ 
ประธำนสภำฯชั่วครำว บริหารส่วนต าบลลุมพุก ครั้งแรก และกล่าวแสดงความยินดีกับนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกทุกท่านที่ได้รับ
การวางใจจากประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน และ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบวำระกำรประชุม 
ระเบียบวำระท่ี 1 กำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก 
นำยพิมพ์พงศ์  ไชยนำ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ชี้แจงขั้นตอน 
ประธำนสภำฯชั่วครำว วิธีการรวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเลือกประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
 

เลขำนุกำรสภำฯชั่วครำว ชี้แจงขั้นตอนและวิธีกำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังนี้ 
 1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ด าเนินการเลือกประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่ วคราว รายงานผลการเลือก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อนายอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
เพ่ือให้นายอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจลงนามแต่งตั้งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล (เสนอในที่ประชุมสภาฯ) 

  เมื่อนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว 
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 

 3)หัวหน้าส านักปลัดอ่านค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ที่
ประชุมทราบ และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นท าหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุม 

 กฎหมำย/ระเบียบ   
 1)พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
 -มำตรำ 48 ก ำหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรอง

ประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งเลือกมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้
นายอ าเภอแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
มติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 2)ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
-ข้อ 8 ก ำหนดว่ำ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า     
สองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอ 
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ไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธี
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็น
ผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดนั้น โดยใช้วิธีการเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
  วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคน
ช่วยตรวจนับคะแนน 

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกัน
ไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะจับสลากก่อนหลัง แล้วให้จับบัตรสลาก 
ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว 
นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
ข้อ 9 ก ำหนดว่ำ ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่น
ครั้งแรกตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี ด าเนินการ
แต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่น
ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งต่อไป 
-ข้อ 10 ก ำหนดว่ำประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
-ข้อ 14 ก ำหนดว่ำ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ
หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
-ข้อ 39 ก ำหนดว่ำการเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
  การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะ 
-ข้อ 63 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึง
กล่าวได้  โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ ของตนหรือที่ ซึ่ งจัดไว้ก็ ได้และต้องกล่ าวกับ
ประธานสภาท้องถิ่น 
 

นำยพิมพ์พงศ์  ไชยนำ ต่อไป จะเป็นการเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธำนสภำฯชั่วครำว และในการเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรายใดแล้ว จะต้องมีผู้รับ

รองไม่น้อยกว่าสองคนด้วย ถ้าหากมีการเสนอชื่อเพียงรายชื่อเดียว ให้ถือว่าบุคคล 
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 นั้นได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ขอเชิญสมาชิกที่ประชุม

เสนอ 
 

นำยธวัชชัย   ไชยนำ เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนำยธวัชชัย   
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 13 ไชยนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 13 ขอเสนอนายบุญชู  

คงดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 11 เป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 

นำยพิมพ์พงศ์  ไชยนำ ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธำนสภำฯชั่วครำว   

ผู้รับรอง  
1) นายบุญถิน   พาลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 12 

 2) นายวุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 7 
 

นำยพิมพ์พงศ์  ไชยนำ ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การบริหาร 
ประธำนสภำฯชั่วครำว  ส่วนต าบลลุมพุก ต่อไปครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควร

เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติมอีก ปรากฏว่ามีผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก จ านวน 1 คน ตาม
ระเบียบ ข้อ 14 ก ำหนดว่ำ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก เป็นอันว่า นายบุญชู   คงดี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่  11 ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  

 

เลขำนุกำรสภำฯชั่วครำว อ่านค าสั่งอ าเภอค าเข่ือนแก้ว ที่ 723  /2564 เรื่องแต่งตั้งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ลงวันที่ 27  ธันวาคม 2564 ใหท้ี่ประชุมทราบ 

 

นำยบุญชู   คงดี กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านที่ได้ไว้วางใจเลือก 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก ให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ

การประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องกำรเลือกรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
นำยบุญชู   คงดี ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก รวมทั้งข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเลือกรองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
 

เลขำนุกำรสภำฯชั่วครำว -ชี้แจงขั้นตอนและวิธีกำรเลือกรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังนี้ 
 1)ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการเลือกรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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 2)วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใช้วิธีการเช่นเดียวกับการ

เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ8มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 3)ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องรายงานผลการเลือกรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลพร้อมส าเนารายงานการประชุมสภาฯเพ่ือให้นายอ าเภอ
แต่งตั้ง ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามข้อ 11 วรรคสาม 

 กฎหมำย/ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 
 -ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือกรอง

ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น......และวรรคสามก าหนดว่า ให้
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอ าเภอส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 -ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่น

ใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคน
ที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะ
ครบตามจ านวนที่พึงมี 

 ข้อ 14 ก ำหนดว่ำในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ
หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 

นำยบุญชู   คงดี ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภาองค์การ 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก บริหารส่วนต าบลและในการเสนอชื่อผู้ใด จะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคนด้วย 

หากมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอรายชื่อครับ 

 

นำยสมจิตร   วิจิตรสำ เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมจิตร    
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 1 วิจิสา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   หมู่ที่   1   ขอเสนอ      

นายพิมพ์พงศ ์ ไชยนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  หมู่ที่ 8  เป็น
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 

นำยบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

1) นางนฤมล   จวนสาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 9 
 2) นางสุพรรณี   วันทา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 15 
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นำยบุญชู   คงดี ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภา 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอ

เพ่ิมเติมเป็นอันว่า นายพิมพ์พงศ์   ไชยนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ลุมพุก หมู่ที่ 8  ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 

ระเบียบวำระท่ี 3 กำรเลือกเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 -ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ชี้แจง ขั้นตอนและวิธีการ 

รวมทั้งข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเลือกเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เลขำนุกำรสภำฯชั่วครำว -ชี้แจงข้ันตอนและวิธีกำรเลือกเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังนี้ 
 1)ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการเลือกเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 1 คน จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 2)วิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใช้วิธีการเช่นเดียวกับการ
เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามข้อ 8     โดยอนุโลม 

 3)เมื่อที่ประชุมเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ให้เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 

 กฎหมำย/ระเบียบ 
 1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
 -มำตรำ 57 ก ำหนดว่ำ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม
และงานอ่ืนใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ทั้งนี้ให้ 
ค านงึถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบอายุของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

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

 -ข้อ 13 ก ำหนดว่ำ วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 14 ก ำหนดว่ำ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ
หนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 



-7- 
 
นำยบุญชู   คงดี ให้ที่ประชุมเสนอชื่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  ส่วนต าบลที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยการ

เสนอจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  และ หากมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้
ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือก (ด าเนินการเช่นเดียวกับการเลือกรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล) ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอ 

 

นำยสุรพล   ศรีจันทร์ เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุรพล    
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 5 ศรีจันทร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  หมู่ที่  5  ขอเสนอ       
 นายสมพร   การะเกษ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เป็นเลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 

นำยบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

1) นายชนะชัย   หาญสมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 4 
 2) นางปราณี   มงคลน า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 10 
 

นำยบุญชู   คงดี ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภา 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอ 
 เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติมอีก 

ปรากฏว่านายสมพร   การะเกษ    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  เป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก บัดนี้ บทบาทหน้าที่ของเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเชิญ นายสมพร การะเกษ  
ซึ่งได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่ เนื่องจากนาย
สมพร  การะเกษ  ลาป่วย  จึงให้  นายวีรภัทร   หลักด่าน  หัวหน้าส านักปลัด 
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ท าหน้าที่แทนต่อไปครับ 

 

ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี 2565 และวันเริ่มประชุมสำมัญ สมัย
แรกของปี 2566 

 

นำยบุญชู   คงดี เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ รวมทั้ง 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  กฎหมายและระเบียบฯในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
 

เลขำนุกำรสภำ อบต.ลุมพุก  -ชี้แจงขั้นตอนและ วิธีกำร ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี และวันเริ่มสมัย
ประชุมสำมัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ 
1) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า การประชุมสมัยสามัญ 2565 
จะมีกี่สมัย (อย่างน้อย 2 สมัย แต่ไม่เกิน4สมัย แล้วแต่สภาฯจะก าหนด โดยการ
ก าหนดสมัยประชุมให้ถือตามปีปฏิทิน กรณีที่ในปี (พ.ศ.)นั้นเคยมีการประชุมสามัญ 
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ประจ าปีแล้วกี่ครั้ง ให้น ามารวมกับการก าหนดสมัยประชุมที่จะก าหนดใหม่ด้วย 
ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่สมัย) 

 2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า การประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัย
นั้นจะเริ่มเมื่อใด และก าหนดกี่วัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน และ 

 3) ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม สามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป และมี
ก าหนดกี่วัน (ไม่เกิน 15 วันเช่นกัน)    

 กฎหมำย/ระเบียบ 
 1)พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
 มำตรำ 53 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ

หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และวรรคสี่
ก าหนดว่าสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

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

 -ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษา
ในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

   (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด 
แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน 

 วรรคสองก ำหนดว่ำ การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 -ข้อ 21 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดย
ให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

นำยบุญชู   คงดี ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2565 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก และวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรกของปี 2566 
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นำยธวัชชัย   ไชยนำ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 13 นาย ธวัชชัย   ไชยนา   สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  หมู่ที่  1    

ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2565 จ านวน 4 สมัย   
 

นำยบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

1) นายบุญถิน   พาลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 12 
 2) นางปราณี   มงคลน า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 10 
 

นำยบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม - ไม่มี -  
 

นำยบุญชู   คงดี ล าดับต่อไปจะเป็นการก าหนดระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ า 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก ปี 2565 ของแต่ละสมัย เริ่มที่สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 
 

นำยธวัชชัย   ไชยนำ เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 13 ทุกท่าน ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

2565 สมัยที่ 1 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2565 ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2565 
มีก าหนด 15  วัน  

 

นำยบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

1) นายปริญญา   ไตรมณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 14 
 2) นายพันธ์ทอง   พวงศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 6 
 

นำยบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม - ไม่มี -  
 

นำยบุญชู   คงดี ล าดับต่อไปจะเป็นการก าหนดระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ า 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก ปี 2565 ของแต่ละสมัย เริ่มที่สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 
 

นำยส ำรำญ   นำคศรี เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 3 ทุกท่าน ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

2565 สมัยที่ 2 เป็นวันที่ 1 พฤษภาคม  2565 ถึงวันที่  15  พฤษภาคม  2565 
มีก าหนด 15  วัน  
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นำยบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

1) นางนฤมล   จวนสาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 9 
 2) นายนิพล   ยาวะโนภาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 2 
 

นำยบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม - ไม่มี -  
 

นำยบุญชู   คงดี ล าดับต่อไปจะเป็นการก าหนดระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ า 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก ปี 2565 ของแต่ละสมัย เริ่มที่สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 
 

นำยธวัชชัย   ไชยนำ เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 13 ทุกท่าน ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

2565 สมัยที่ 3 เป็นวันที่ 1 สิงหาคม  2565 ถึงวันที่  15  สิงหาคม  2565 มี
ก าหนด 15  วัน  

 

นำยบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

1) นางปราณี   มงคลน า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 10 
 2) นายสมจิตร  จิวิสา สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 1 
 

นำยบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม - ไม่มี -  
 

นำยบุญชู   คงดี ล าดับต่อไปจะเป็นการก าหนดระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ า 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก ปี 2565 ของแต่ละสมัย เริ่มที่สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2565 
 

นำยธวัชชัย   ไชยนำ เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 13 ทุกท่าน ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

2565 สมัยที่ 4 เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่  15  พฤศจิกายน  2565 
มีก าหนด 15  วัน  

 

นำยบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

1) นายปริญญา   ไตรมณ ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 14 
 2) นางสุพรรณี   วันทา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 15 



-10- 
 
 

นำยบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม - ไม่มี -  
 

นำยบุญชู   คงดี ล าดับต่อไปจะเป็นการก าหนด ระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ  
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก ประจ าปีสมัยแรกของปี 2566 เชิญครับ 
 

นำยพิมพ์พงศ์   ไชยนำ เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 8 ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 2566 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

2566 มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  
 

นำยบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

1) นายพันธ์ทอง   พวงศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 6 
 2) นายชนะชัย   หาญสมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 5 
 

นำยบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม - ไม่มี -  
 

ระเบียบวำระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
-ไม่มี - 

ปิดประชุม  เวลำ 15.30 
 
 

               ลงชื่อ    วีรภัทร   หลักด่าน     ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นายวีรภัทร   หลักด่าน) 
           หัวหน้าส านักปลัด อบต.  รักษาราชการแทน   
                                               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม พ.ศ.2564 แล้วเห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีมติ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
ลายลักษณ์หลักฐาน 

 
 

(ลงชื่อ)     บุญชู   คงดี     ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                                        (นายบุญชู   คงดี) 
                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

       
 
 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ครั้งแรก      
ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 ได้มีการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ แล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
                 (ลงชื่อ)    บุญชู   คงดี     ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                           (นายบุญชู   คงดี) 
                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 


