
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ครั้งแรก 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  ชั้น ๒  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 

----------------------------------- 

ผูเขาประชุม    มาประชุม   ๗   คน   ขาดประชุม   -   คน 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสุบรรณ ชนไพโรจน สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ สุบรรณ ชนไพโรจน  

๒ นายฐเดช ภัคกุลชัยเดช สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ ฐเดช ภัคกุลชัยเดช   

๓ นางศศิวรรณ เถ่ือนรอต สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ ศศิวรรณ เถ่ือนรอต   

๔ นายอนุรทุธ วงศทอง สมาชิกสภา อบต. หมู ๔ อนุรุทธ วงศทอง  

๕ นางสุพรรณี ผองชนะ สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ สุพรรณี ผองชนะ  

๖ นายนัธทวัฒน ทองโอภาส สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ นัธทวัฒน ทองโอภาส  

๗ นายสุชาติ จับทอง                                                                                                                สมาชิกสภา อบต. หมู 9 สุชาติ จับทอง   

 

ผูเขารวมประชุม   ๔   คน 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายไพบูลย           ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ไพบูลย ศุภบุญ  

๒ วาท่ี ร.ท.ภักดิ์  โภชกปริภัณฑ ทองถ่ินอำเภอวิเศษชัยชาญ ภักดิ์              โภชกปริภัณฑ   

๓ นางสาวณัฐกานต   แกวศรี ปลัด อบต. ณัฐกานต  แกวศรี  

๔ นายรพีพัฒน  มีพันธุ นักพัฒนาชุมชน รพีพัฒน มีพันธุ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(สำนา) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ครั้งแรก 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  ชั้น ๒  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 

----------------------------------- 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น.  
นางสาวณัฐกานต  แกวศรี   เรียนทานประธานท่ีเคารพ บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุม 

เลขานุการสภาชั่วคราว            แลว   ดิฉันขอเรียนเชิญทานนายอำเภอวิเศษชัยชาญ 

ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   ขอกราบเรียนเชิญคะ 

                              (ทานนายอำเภอฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   แลวเขานั่งประจำท่ี) 

นางสาวณัฐกานต  แกวศรี    เลขานุการชั่วคราวกลาวเรียนเชิญนายอำเภอฯ กลาวเปดประชุมสภา              

เลขานุการสภาชั่วคราว   และแจงประกาศอำเภอวิเศษชัยชาญ เรื่อง  เรียกประชุมสภาองคการ 

     บริหารสวนตำบลคลองขนาก ครั้งแรก 

      ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิก 

     สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบล และ 

     คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศกำหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิก 

     สภาองคการบริหารสวนตำบล เม่ือวันท่ี ๑  ตุลาคม ๒๕๖๔  โดยไดจัด 

     การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลและนายกองคการ 

     บริหารสวนตำบล ในวันท่ี ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และการจัดการ 

     เลือกตั้งดังกลาวไดเสร็จสิ้นไปแลว นั้น 

      บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบใหประกาศผล 

     การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก จำนวน  

     ๗  คน แลว เม่ือวันท่ี ๒๐  ธนัวาคม ๒๕๖๔   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓  วรรคสอง แหง

พระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 

     ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกอบขอ ๖  

     แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับประชุมสภาทองถ่ิน 

     พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ นายอำเภอ 

     วิเศษชัยชาญ  จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

     ครั้งแรก ในวันท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุม 

     สภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

      จึงประกาศใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

     ทราบโดยท่ัวกัน 

  

             ประกาศ  ณ   วันท่ี ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

                                ไพบูลย  ศุภบุญ 

                                     (นายไพบูลย  ศุภบุญ) 

                                     นายอำเภอวิเศษชัยชาญ 



 

-๒- 
 
     ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญทานนายอำเภอวิเศษชัยชาญ กลาวเปดประชุม 
     สภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ครั้งแรก และกลาวใหโอวาส 
     แกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนากตอไป 
นายไพบูลย  ศุภบุญ    กระผม นายไพบูลย  ศุภบุญ  นายอำเภอวิเศษชัยชาญ  ขอเปด 
นายอำเภอวิเศษขัยชาญ   ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ครั้งแรก   ในวันนี้ 

เรียน  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  และทาน
ผูมีเกยรติท่ีเคารพทุกทานครับ 
 ตามที่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
และนายกองคการบริหารสวนตำบลเมื่อวันที่ ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ที่ผานมา บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติใหประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก จำนวน  ๗  
คน และนายกองคการบรหิารสวนตำบล  จำนวน  ๑ คน  แลว ในโอกาส
นี ้ขอแสดงความยินดีกับทุกทานที ่ผานการเลือกตั ้ง และไดรับความ
ไววางใจจากพี่นองประชาชนใหมาเปนตัวแทนทำหนาที่ในการบริหาร
กิจการองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก   ซึ่งนับวันเราตองยอมรับ
กันวาองคกรปกครองสวนตำบลทองถ่ินจะมีบทบาทสำคัญยิ่งตอการดูแล
แกไขปญหาความเดือดรอนและความเปนอยูของพี่นองประชาชน และ
สมาชิกสภาทองถิ ่นเปนผูมีบทบาทตอการบริหารทองถ่ินมากยิ่งข้ึน
ตามลำดับ  สภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ก็คือฝายนิติ
บัญญัติซึ่งตองทำหนาที่ในการพิจารณาขอบัญญัติซึ่งใชบังคับในสวนท่ี
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบล ไมวาจะเปน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย หรือขอบัญญัติอื่น ๆ  ตองทำหนาที่ใน
การพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา ซึ ่งเปนกรอบและแนวทางในการ
ทำงานพัฒนาพ้ืนท่ีในทุก ๆ ดาน และทำหนาท่ีในการควบคุม ตรวจสอบ
การทำงานของฝายบริหาร 

ดังนั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ทุกคน 
จึงมีบทบาทสำคัญและมีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือ
รักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวก
และใหบริการแกประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักสำนึกรับผิดชอบ 
และหลักความคุมคาและยึดมั่นในคานิยมหลักของขาราชการการเมือง 
ประกอบดวย 

     ๑.ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
     ๒.ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม 
     ๓.มีจิตสำนึกท่ีดี  ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
     ๔.ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี 

   ผลประโยชนทับซอน 
     ๕.ยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรม และถูกกฎหมาย 
 

/-๓-..๖ ใหบริการ... 
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    ๖.ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
    ๗ ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง  และไมบิดเบือน 

   ขอเท็จจริง 
    ๘. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
    ๙.ยึดม่ันในหลักจรรยาของการเปนขาราชการเมืองท่ีดี 

 วันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ครั้งแรก 
ตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร
สวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกำหนดใหมีการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตำบลครั้งแรก ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล เพื่อเลือกประธานภสาองคการ
บริหารสวนตำบลคลองขนาก รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลคลอง
ขนาก และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก เพื่อปฏิบัติ
หนาที่ของสภา ซึ่งเปนการบริหารในแบบของคณะผู บริหารกับสภาองคการ
บริหารสวนตำบล เปนลักษณะของการบริหารที่ใชการถวงดุลกัน ผลของการ
ถวงดุลนั้นจะนำไปสูการเกิดประโยชนสูงสุดตอพ่ีนองประชาชน ขอฝากความหวัง
ของพี่นองปะชาชนชาวตำบลคลองขนาก ไวกับคณะผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ทุกทาน ขอใหทุกทานพึงตระหนักและ
ระลึกถึงคุณคาและความสำคัญของการเปนผูแทนของประชาชน โดยทำหนาท่ี
ของตนใหเต็มกำลังความรู ความสามารถ ดวยความสุจริตจริงใจ  โดยเห็นแก
ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาสวนอ่ืน  

     บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว กระผม ขอเปดการประชุมสภาองคการ 
บริหารสวนตำบลคลองขนากครั้งแรก  ณ บัดนี้  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวณัฐกานต แกวศรี   เรียน ทานนายอำเภอวิเศษชัยชาญ  และสมาชิกสภาองคการบริหาร 
เลขานุการสภา อบต.ชั่วคราว สวนตำบลทุกทาน   
     ดิฉัน นางสาวณัฐกานต   แกวศรี  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลคลอง 

ขนาก  ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภา อบต.ชั่วคราว ขอเชิญทานสมาชิกสภา 
องคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ท่ีมีอายุมาท่ีสุด คือ นางพรรณี  ผองชนะ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก หมูท่ี ๖  ปฏิบัติหนาท่ีประธาน 
สภาชั่วคราว คะ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่อง การเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 
นางพรรณี ผองชนะ   เชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ไดแจงรายละเอียด วิธีการเลือก การลง 
ประธานสภาฯชั่วคราว  คะแนน และอำนาจหนาท่ีของประธานสภาฯ  ใหสมาชิกสภาฯ ทราบ 
นางสาวณัฐกานต แกวศรี   เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก (ชั่วคราว) และ 
เลขานุการสภาชั่วคราว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก และผูทรงเกียรติทุกทาน  

สำหรับวิธีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก มีข้ันตอน 
ดำเนินการ และตามระเบียบ/กฎหมาย ดังนี้ 
  
       /-๔. ขอระเบียบ... 
 



 
-๔- 

 
    ขอระเบียบ/กฎหมาย 
    ๑. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  ขอ ๔๘  ใหสภาองคการบริหารสวนตำบล 

มีประธานสภา และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซ่ึงนายอำเภอแตงตั้งจากสมาชิก 

สภาองคการบริหารสวนตำบลตามมติของสภาองคการบริหารสวนตำบล 

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   

 “ขอ ๘  วิธีการเลือกประธานสภาทองถ่ิน  ใหสมาชิกทองถ่ินแตละ 

    คนมีสิทธิเสนอชื่นสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดำรง 

    ตำแหนงประธานสภาทองถ่ิน การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไม 

    นอยกวาสองคน  โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้ง 

    เดียว  ชื่อท่ีเสนอไมจำกัดจำนวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือก 

    จากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เม่ือ 

    ตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ผู 

    ไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับคัดเลือก 

 ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะ ผูที่ไดคะแนน

สูงสุดนั้น  โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน

อีก ใหใชวิธีจับฉลากเฉพาะผูไดสูงสุดเทากัน 

ตาม ขอ ๑๔  ไดกำหนดไววา  ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภา

ทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้ง

เพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก  และ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๔ ขอ ๕  กำหนดไววา “ใหประธานสภาทองถ่ินรายงานผลการคัดเลือกรอง

ประธานสภาทองถ่ิน ตอนายอำเภอภายใน ๗ วัน นับแตวันเลือก” 

วิธีการลงคะแนน 
 ใหสมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และเขียนชื่อ สกุลของผูถูกเสนอ จำนวน ๑ 
ชื่อ และใหสมาชิกสภาหยอนบัตรท่ีเขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๗๕ วรรคสาม โดยประธานสภาชั่วคราวเปนผูเรียก
สมาชิกสภาตามลำดับอักษร นำบัตรมาใสในหีบท่ีจัดไวตอหนาท่ีประธานท่ี
ประชุม 
วิธีการตรวจนับคะแนน 
 ใหประธานภสาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไมนอยกวา ๒ คน มาชวยนับ
คะแนน โดยท่ีผูไดรับเลือกเปนประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 
       /-5(๑)  เม่ือตรวจ.. 
 



 
-๕- 

 
(๑) เม่ือตรวจนับคะแนนแลว ใหประธานสภาชั่วคราวฯ ประกาศคะแนนตอท่ี 

ประชุมสภาผูท่ีไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก 
(๒) หากมีผูท่ีไดรับคะแนนเทากัน ใหลงคะแนนใหม (เฉพาะผูไดรับคะแนนสูงสุด 

เทากัน) โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 
(๓) หากคะแนนยังเทากันอีกใหใชวิธีการจับฉลาก (เฉพาะผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุด 

เทากัน) โดยวิธีการจับสลากนี้ใหเปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 
๘ วรรคสาม ดังนี้ 
(3.1.) ประธานสภาชั่วคราวจดัใหตกลงกันวาใครจะจับสลากกอน 
(3.2) ถาตกลงกันไมได ใหประธานสภาชั่วคราวจับสลากวาใครจะจับสลาก
กอน 
(3.3) บัตรสลาก ตองมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจำนวนเทาคนท่ีมี 
คะแนนสูงสุดเทากันและเขียนวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” ๑ 
บัตร นอกนั้นเปน “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” 

อำนาจหนาท่ีของประธานสภา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๖  ไดกำหนดอำนาจหนาท่ีของประธาน 
สภา ดังนี้ 

(๑) ดำเนินกิจการของสภาทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกำหนด 
(๒) เปนประธานของท่ีประชุมสภาทองถ่ินเวนแตในขณะท่ีเขากลาว

อภิปรายสนับสนุนหรือคัดคานญัตติในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
(๓) บังคับบัญชาการงานในสภาทองถ่ิน 
(๔) รักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถ่ิน 
(๕) เปนผูแทนสภาทองถ่ินในกิจการภายนอก 
(๖) อำนาจและหนาท่ีอ่ืนตามกฎหมายกำหนดไวหรือตามท่ีกำหนดไวใน

ระเบียบนี้ 
นางพรรณี  ผองชนะ  ตอไปเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนากทุกทาน เสนอชื่อ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  สมาชิกสภาฯ ผูท่ีเห็นสมควรจะเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล 
    คลองขนาก พรอมผูรับรอง จำนวน  ๒  ทาน 
นายอนุรุทธ  วงศทอง  เสนอ นางศศิวรรณ  เถื่อนรอต 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๔ 

นางสุพรรณี  ผองชนะ  ขอผูรับรอง ๒ ทาน 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว  

นายสุบรรณ ชนไพโรจน  กระผม นายสุบรรณ ชนไพโรจน  ขอรับรองคนท่ี ๑ 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑ 
 

นายนัธทวัฒน  ทองโอภาส กระผม นายนัธทวัฒน  ทองโอภาส  ขอรับรองคนท่ี ๒ 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๗ 

          /-๖-นางสุพรรณี  ผองชนะ.. 

 



-๖- 

นางสุพรรณี  ผองชนะ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูท่ีเห็นสมควรจะเปนประธานสภา  

ประธานสภาฯ ชั่วคราว  องคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  อีกหรือไม  ดิฉันจะนับ ๑-๓  นะคะ 

    ๑-๒-๓  ไมมีสมาชิกสภาฯ  เสนอ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบัง 

    คับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๔  บัณญํติวา 

    “ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ินหรือเลขานุการสภา 

    ทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือ 

    วาผูนั้นไดรับเลือก”  เปนอันวาสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อผูเห็นสมควรจะเปน 

    ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก เพียงทานเดียว คือ  

นางศศิวรรณ  เถื่อนรอต  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี ๓ 

     “ขอพักสัก  ๑๐ นาที  เพ่ือท่ีใหนายอำเภอวิเศษชัยชาญ ไดลงนาม 

    ในคำสั่งแตงตั้งประธานสภาตอไปคะ” 

นางสาวณัฐกานต  แกวศรี  ระหวางท่ีพัก ๑๐  นาที ทานนายอำเภอวิเศษชัยชาญ  ไดลงนามในคำสั่งแตงตั้ง 

เลขานุการสภาชั่วคราว  ประธานสภา ตามคำสั่งดังตอไปนี้ 

     คำสั่งอำเภอวิเศษชัยชาญ ท่ี ๔๓๑/๒๕๖๔  เรื่อง แตงตั้งประธานสภา 

    องคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  ตามท่ีอำเภอวิเศษชัยชาญ ไดกำหนด 

    เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ครั้งแรก ในวันท่ี ๒๗ 

    ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล 

    คลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง  ท่ีประชุมไดมีมติเลือก  

    นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต  เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

    นั้น 

     ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล 

    และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และขอ ๙ ของ 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  

    และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงแตงตั้ง นางศศิวรรณ เถ่ือนรอต  ดำรงตำแหนงประธาน 

    สภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  

     ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

      สั่ง ณ วันท่ี  ๒๗  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   

    

       ไพบุลย  ศุภบุญ 

                 (นายไพบูลย  ศุภบุญ) 

           นายอำเภอวิเศษชัยชาญ 

 

/-๗- นางสุพรรณี ผองชนะ... 

 

 

 



 

-๗- 

 

นางสุพรรณี  ผองชนะ  ขอเชิญ คุณศศิวรรณ  เถือนรอต  ข้ึนทำหนาท่ีประธานสภาองคการบริหาร 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว  สวนตำบลคลองขนาก  

นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต  ดิฉัน ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดคัดเลือกให ดิฉัน  ดำรงตำแหนง 

ประธานสภา อบต.  ประธานสภา  ดิฉัน จะปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบฯ และจะปฏิบัติ 

    หนาท่ีในตำแหนงใหดีท่ีสุด 

    ดิฉันขอทำหนาท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ในการ 

    ประชุมในวาระท่ี ๓ ตอไปนะคะ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 
 
นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต  เชิญทานเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อธิบายขอระเบียบกฎหมายวิธีการคัดเลือก 

ประธานสภา อบต.  รองประธานสภา  ขอเรียนเชิญ คะ 

 
นางสาวณัฐกานต แกวศรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ๒๕๔๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๒  วรรคหนึ่ง บัญญัติวา วิธีเลือกรองประธาน 
    สภาทองถ่ิน ใหนำความในขอ ๘  มาใชบังคับโดยอนุโลม วรรคสอง บัญญัติวา  
    กรณีท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดใหสภาทองถ่ินใดมีรอง 
    ประธานสภาไดมากกวาหนึ่งคน  ใหเลือกรองประธานสภาทองถ่ินคนท่ีหนึ่งกอน 
    แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถ่ินในลำดับถัดไปทีละคนจนกวาจะครบตาม 
    จำนวนท่ีพึงมี ขอ ๑๔  บัญญัติวา “ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธาน 
    สภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการ 
    แตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก” 
นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต วิธีการเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก จะดำเนิน  

ประธานสภา อบต.   ตามข้ันตอนแบบเดียวกันกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญทานสมาชิกสภา 

    ทุกทาน เสนอชื่อผูเห็นสมควรเปนรองประธานสภาฯ พรอมผูรับรอง ๒ ทาน 
    เชิญทานสมาชิก คะ 
นายสุบรรณ ชนไพโรจน  เสนอ นางสุพรรณี  ผองชนะ  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖ 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑ 

นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต  ขอผูรับรอง ๒ ทาน 

ประธานสภา อบต. 

นายอนุรุทธ  วงศทอง  กระผม นายอนุรุทธ  วงศทอง  ขอรับรองคนท่ี ๑ 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑ 
 

นายนัธทวัฒน  ทองโอภาส กระผม นายนัธทวัฒน  ทองโอภาส  ขอรับรองคนท่ี ๒ 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๗ 

 
/-๘-นางศศิวรรณ... 



 
 

-๘- 

นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต  มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯผูท่ีเห็นสมควรจะเปนรองประธานสภา  

ประธานสภาฯ   องคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  อีกหรือไม  ดิฉันจะนับ ๑-๓  นะคะ 

    ๑-๒-๓  ไมมีสมาชิกสภาฯ  เสนอ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบัง 

    คับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๔  บัญญํติวา 

    “ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ินหรือเลขานุการสภา 

    ทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือ 

    วาผูนั้นไดรับเลือก”  เปนอันวาสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อผูเห็นสมควรจะเปน 

    รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก เพียงทานเดียว คือ  

นางสุพรรณี  ผองชนะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี ๖ 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 
 
นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต  เชิญทานเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อธิบายขอระเบียบกฎหมายวิธีการคัดเลือก 

ประธานสภา อบต.  เลขานุการสภา อบต.  ขอเรียนเชิญ คะ 

 
นางสาวณัฐกานต แกวศรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ๒๕๔๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๓  วรรคหนึ่ง กำหนดวา  วิธีเลือกเลขานุการ 

สภาทองถ่ิน ใหนำความในขอ ๘  มาใชบังคับโดยอนุโลม วรรคสอง บัญญัติวา 
“เม่ือสภาทองถ่ินมีมตเิลือกเลขานุการสภาทองถ่ินแลว ใหเลขานุการสภาทองถ่ิน
ชั่วคราวพนจากตำแหนง”  ขอ ๑๔  บัญญัติวา “ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน 
รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควร
ไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก” และขอ ๑๘ 
กำหนดวา “ใหสภาทองถ่ินเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นหรือสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นคนหนึ่ง เปนเลขานุการสภา
ทองถ่ิน” วรรคสอง บัญญัติวา “สำหรับองคการบริหารสวนตำบล พนักงานหรือ
ขาราชการสวนทองถ่ิน ใหหมายความถึง ปลัดองคการบริหารสวนตำบลเทานั้น 

นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต ตอไปจะเปนการเลือกเลขานุการสภาฯ การดำเนินการจะเปนไปตามข้ันตอน 

ประธานสภา อบต.   แบบเดียวกันกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญทานสมาชิกสภา 

    ทุกทาน เสนอชื่อผูเห็นสมควรเปนเลขานุการสภาฯ พรอมผูรับรอง ๒ ทาน 
    เชิญทานสมาชิก คะ 
นางสุพรรณี  ผองชนะ  เสนอ นางสาวณัฐกานต  แกวศรี  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๖ 

นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต  ขอผูรับรอง ๒ ทาน 

ประธานสภา อบต. 

นายสุบรรณ  ชนไพโรจน  กระผม นายสุบรรณ ชนไพโรจน ขอรับรองคนท่ี ๑ 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑ 

           /-๙-นายอนุรทุธ.... 

 



-๙- 

 
 

นายอนุรุทธ  วงศทอง  กระผม นายอนุรุทธ  วงศทอง  ขอรับรองคนท่ี ๒ 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๔ 

นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต  มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯผูท่ีเห็นสมควรจะเปนเลขนุการสภา  

ประธานสภาฯ   องคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  อีกหรือไม  ดิฉันจะนับ ๑-๓  นะคะ 

    ๑-๒-๓  ไมมีสมาชิกสภาฯ  เสนอ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบัง 

    คับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๔  บัญญํติวา 

    “ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ินหรือเลขานุการสภา 

    ทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือ 

    วาผูนั้นไดรับเลือก”  เปนอันวาสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อผูเห็นสมควรจะเปน 

    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก เพียงทานเดียว คือ  

นางสาวณัฐกานต  แกวศรี  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก เปน 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำป และการกำหนดสมัย 
    ประชุมสามัญสมัยแรกของปดถัดไป 
นางศศิวรรณ เถ่ือนรอต  การกำหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล 

ประธานสภาฯ   คลองขนาก   เนื่องจากในป ๒๕๖๔  สมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล 

    ขององคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก เหลือสมัยการประชุมอีก ๑ สมัย 

    คือ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป ๒๕๖๔  ระหวางวันท่ี ๑๖ - ๓๐ ธันวาคม 

    ๒๕๖๔  และในวันนี้เปนวันเปดประชุมสภาครั้งแรกในวันท่ี ๒๗ ธันวาคม 

    ๒๕๖๔  ซ่ึงเหลือเวลาอีก ๓ วันก็จะหมดสมัยประชุม หากจะดำเนินการประชุม 

สภาในระหวางนี้ เกรงวาจะดำเนินการไมทัน  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปขอกำหนด 

ตามระเบียบเก่ียวกับการกำหนดสมัยการประชุม  จึงขอใหสภาพิจารณากำหนด 

สมัยประชุมสามัญ  ประจำป ๒๕๖๕   

    ขอเชิญเลขานุการสภา ขอระเบียบเก่ียวกับกำหนดสมัยการประชุมสภา 

    องคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  

นางสาวณัฐกานต แกวศรี  ขอกฎหมาย 

เลขานุการสภา    ๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

ถึงแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๓    ในปหนึ่งใหมีสมัย

ประชุมสามัญสองสมัย    หรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตำบล
จะกำหนด  แตตองไมเกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำป   

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ ๒๑ การกำหนด 
 

/-๑๐- จำนวนสมัย... 

 



-๑๐- 
 
 
จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญ
ประจำปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสภาสามัญประจำปของป
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป ให
ประธานสภาทองถ่ินนำปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของแตละป 

นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต           ดังนั้น จึงขอใหท่ีประชุมเสนอวาจะกำหนดสมัยการประชุมสภาก่ี 

ประธานสภาฯ   สมัย แตท้ังนี้ตองไมเกินสี่สมัย และระยะเวลาชวงใด  โดยแตละสมัยตอง 

    กำหนดไมเกิน ๑๕ วัน แตหากจะขยายเวลาออกไปอีกตองไดรับอนุญาต 

    จากนายอำเภอ 

นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต  สรปุการกำหนดสมัยการประชมุ ประจำป ๒๕6๕  และสมัยแรกในปถัดไป 

ประธานสภาฯ   ดังนี้ 

 สมัยท่ี ๑  เดือนมกราคม ๒๕6๕    วันท่ี   ๑ – ๑๕   
 สมัยท่ี ๒  เดือนมิถุนายน  ๒๕6๕   วันท่ี ๑๖ - ๓๐ 
 สมัยท่ี ๓  เดือนสิงหาคม ๒๕6๕    วันท่ี   ๑ – ๑๕   
 สมัยท่ี ๔  เดือนธันวาคม  ๒๕6๕   วันท่ี   ๑๖ – ๓๐ 
และขอใหท่ีประชุมกำหนดสมัยแรกของปถัดไป คือ 

สมัยแรก  เดือนกุมภาพันธ  วันท่ี  ๑ – ๑๕  ของป ๒๕๖๖  

มติท่ีประชมุ   มติเห็นชอบเปนเอกฉันท   ๗  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสามัญเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
    ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
นางศศิวรรณ เถ่ือนรอต  การเสนอคณะกรรมการสามัญเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภา อบต.  กอนเสนอคณะกรรมการสามัญเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    และคณะกรรมการอ่ืน ๆ  ขอเชิญฝายเลขาฯ  ชี้แจงขอระเบียบกฏหมาย 

    วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญ ตอไปคะ 

นางสาวณัฐกานต แกวศรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมภสาทองถ่ิน  

เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘  คณะกรรมการสามัญทองถ่ิน ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการ 

    สภาทองถ่ินมี ๒ ประเภท   

๑) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวน 

ไมนอยกวาสามคน แตไมเกินเจ็ดคน 

๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ 

บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

ขอ ๑๐๕ สภาทองถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที ่ไมไดเปน

สมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตาง ๆ  ตามความจำเปน 

แกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ฯลฯ (๒) คณะกรรมการคณะกรรมการสามัญ 

ตรวจรายงานการประชุม 

-๑๑  ขอ ๑๐๖... 

 



-๑๑- 

 

 

ขอ ๑๐๖  กรรมการสภาทองถ่ินพนจากหนาท่ีเม่ือ 

(๑) ลาออก 

(๒) ตาย 

(๓) สมาชิกสภาของสมาชิกสภาทองถ่ินผูนั้นสิ้นสุดลง 

(๔) เลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นขึ้นใหมหรืองานที่ไดรับมอบหมาย

เสร็จสิ้นลง 

(๕) สภาทองถ่ินมีมติใหพนจากหนาท่ี 
 

ขอ ๑๐๕(๒) ภายใตขอบังคับ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ วิธีการเลือกคณะกรรมการสภา

ทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน 

หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณีในกรณีที่สมาชกิสภาทองถ่ิน

เปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหาร

ทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 

นางศศิวรรณ เถ่ือนรอต   ตามท่ีทานเลขานุการสภาทองถ่ินไดชี้แจงหลักเกณฑและระเบียบใหท่ี 

ประธานสภา อบต.  ประชุมรับทราบและตอไ ดิฉันขอใหท่ีประชุมพิจารณาคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม  วามีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจำนวนก่ี

ทานคือไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน  และเห็นควรเปนคณะกรรมการ

สามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญ ขอเชิญเสนอพรอมผูรับรองอยางนอยสองคน 

นายอนุรุทธ  วงศทอง  กระผม นายอนุรุทธ  วงศทอง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔  ขอเสนอใหมีคณะ 

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔  กรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน  ๓  คน ครับ 

นางศศิวรรณ เถ่ือนรอต  มีสมาชิกทานใดเสนอเพ่ิมอีกหรือไม  ถาไมมี ดิฉัน ขอใหเสอชื่อสมาชิกสภา 

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓  อบต.คลองขนาก เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ คนท่ี ๑ 

นายอนุรุทธ  วงศทอง  เสนอ นายสุบรรณ ชนไพโรจน  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑   

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔ 

นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต  ขอผูรับรอง ๒ ทาน 

ประธานสภา อบต. 

นางสุพรรณี  ผองชนะ  ดิฉัน นางสุพรรณี  ผองชนะ  ขอรับรองคนท่ี ๑ 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๖ 
  

นายนัทธวัฒน  ทองโอภาส กระผม นายนัทธวัฒน  ทองโอภาส  ขอรับรองคนท่ี ๒ 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๗ 

 

/-๑๒-คณะกรรมการ.... 

 



-๑๒- 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ คนท่ี ๒ 

นางสุพรรณ  ผองชนะ  เสนอ นายอนุรทธ  วงศทอง  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔   

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖ 

นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต  ขอผูรับรอง ๒ ทาน 

ประธานสภา อบต. 

นายสุบรรณ  ชนไพโรจน  กระผม  นายสุบรรณ ชนไพโรจน  ขอรับรองคนท่ี ๑ 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑ 
  

นายนัทธวัฒน  ทองโอภาส กระผม นายนัทธวัฒน  ทองโอภาส  ขอรับรองคนท่ี ๒ 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๗ 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ คนท่ี ๓ 

นางสุพรรณี  ผองชนะ เสนอ นายนัทธวัฒน  ทองโอภาส    สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๗ 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๖ 

นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต  ขอผูรับรอง ๒ ทาน 

ประธานสภา อบต. 

นายอนุรุทธ  วงศทอง  กระผม นายอนุรุทธ  วงศทอง  ขอรับรองคนท่ี ๑ 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๔ 

นางสุพรรณี  ผองชนะ  ดิฉัน  นางสุพรรณี  ผองชนะ  ขอรับรองคนท่ี ๒ 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๖ 

 

นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกเพ่ิมอีกหรือไม ถาไมมีตามท่ีทานฯ เสนอ 

ประธานสภาฯ เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

 วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ  จำนวน  ๓ ทาน ดังนี้ 

๑. นายสุบรรณ ชนไพโรจน   สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑ 

๒. นายอนุรุทธ  วงศทอง     สมาชิกสาภ อบต. หมูท่ี ๔ 

๓. นายนัทธวัฒน  ทองโอภาส  สมาชิกสภา อบต. หมูที ๗ 

จากนั้นจะเปนการคัดเลือกประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอให 

คณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการ และเลขนุการ เพ่ือทำหนาท่ีตอไปคะ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสุบรรณ ชนไพโรจน  กระผม นายสุบรรณ  ชนไพโรจน  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑  เนื่องจากมีตนไม 

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑  ในเขตพ้ืนท่ี หมูท่ี ๑  ยืนตนตาย ขอใหทาง อบต.ชวยดำเนินการตัดทอนใหหนอย 

    ครับเกรงวาจะลมทับและเปนอัตรายได 

 

           /-๑๓- นายฐเดช... 



-๑๓- 

 

 

นายฐเดช  ภัคกุลชัยเดช  กระผม นายฐเดช ภัคกุลชัยเดช   สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒ กระผม ขอสอบ 

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒  ถามงบประมาณกอสรางสะพานเหล็ก หมูท่ี ๒ ท่ีตั้งไวในขอบัญญัติป ๒๕๖๔ วา 

    จะดำเนินการเม่ือไหร 

นางสาวณัฐกานต  แกวศรี  งบประมาณกอสรางสะพานเหล็กหมูท่ี ๒  ทาง อบต. ไดกันเงินงบประมาณราย 

เลขานุการสภา ฯ   จายไวเรียบรอยแลว คาดวาเดือนมกราคม – กุมภาพันธ  ๒๕๖๕  จะเริ่มดำเนิน 

    การคะ 

ปดประชุมเวลา   ๑๕.๔๐ น. 

  

      (ลงชื่อ)        3            ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

                (นางสาวณัฐกานต แกวศรี) 

                     เลขานุการสภา อบต. คลองขนาก 

  

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตำบลคลองขนาก สมัยแรกเห็นวาถูกตอง จึงไดลงนามไว 

   (ลงชื่อ)                    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายสุบรรณ  ชนไพโรจน) 

    (ลงชื่อ)                     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายอนุรุทธ  วงศทอง) 

   (ลงชื่อ)                  กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายนัทวัฒน ทองโอภาส) 

 

 สภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล 

คลองขนาก สมัยแรก   เม่ือวันท่ี .......  เดือน................. ๒๕๖๕   แลว 

   

(ลงชื่อ)                

          (นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต) 

   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

 


