
 
 
 

 

 

 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 

เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ครั้งแรก  
 

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

  ตามที่องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ไดเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล

พลับพลา   ครั้งแรก    เมื่อวันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๕.๓๐ น.  ณ หองประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตำบลพลับพลา  นั้น 
 

  อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  

พ.ศ.  ๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ขอ  ๓๓  และ  ๓๔  บัดนี้  สภาองคการบริหาร

สวนตำบลพลับพลา  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  เรียบรอยแลว  ในการประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตำบลพลับพลา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๑๗  มกราคม  

๒๕๖๕  จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  

ตามรายละเอียดท่ีแนบทายนี้ 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๐   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                           จุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข 

     (นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข) 

       รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา รักษาราชการแทน 

            ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ครั้งแรก 
วันท่ี  5  มกราคม  ๒๕๖5  เวลา  15.3๐  น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
***************************** 

ผูมาประชุม 
ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ - สกุล 
ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสมคิด   เขลิ๊กกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑ สมคิด  เขลิ๊กกระโทก  
2 นายนวล ครึบกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๒ นวล  ครึบกระโทก  
3 นางนิภา พลอยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๓ นิภา  พลอยกระโทก  
4 นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๔ จุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข  
5 นายปน สุดกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๕ ปน  สุดกระโทก  
6 นางชะมาย เดชา สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๖     ชะมาย  เดชา  
7 นายมานะ โครงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๗ มานะ  โครงกระโทก  
8 นายสมควร คุมกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๘ สมควร  คุมกระโทก  
9 น.ส.นภธร ขอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  9 นภธร  ขอนกระโทก  
10 นางณัฐวรรณ  จิตติมณี สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๐ ณัฐวรรณ  จิตติมณี  
11 นายสุบิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑1 สุบิน  กกกระโทก  
12 นายสำราญ แอบผักแวน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๒ สำราญ  แอบผักแวน  
13 นายไพจร ณ สุวรรณ สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๓ ไพจร  ณ สุวรรณ  
14 นางสรอย   ชาญสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๔     สรอย  ชาญสูงเนิน  
15 นายเคียง พวงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๕ เคียง  พวงกระโทก  
16 นายชิน แจนดอน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๖ ชิน  แจนดอน  
17  นางสายพิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๗ สายพิน  กกกระโทก  
18 นางสิริพร งิมสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๘ สิริพร  งิมสันเทียะ  
 
ผูไมมาประชุม 
-  ไมมี 
 
ผูเขารวมประชุม 
นายสมชาย  อำพันกาญจน นายอำเภอโชคชัย    
นางสาวอารีย  ศิริพิน  ทองถ่ินอำเภอโชคชัย 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ ปลัดองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
นางภณิดา  บุดดาวงค  รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
นางวรรณี  กิติพงษ  หัวหนาสำนักปลัด 
นางสาวสุนันท  ครึบกระโทก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางเสาวลักษณ  เปรี้ยวกระโทก ผูอำนวยการกองคลัง 
นายสุทธิพงษ  ศรีวิพัฒน  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
นายสุริวงค  ชยันฤเวทย  ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
นางสาวผกามาศ  แครกระโทก นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
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เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม  
 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ขอกราบเรียนเชิญ  ทานสมชาย  อำพันกาญจน  ทานนายอำเภอโชคชัย 
ได(ปลัด อบต.)   จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
-  เรียนเชิญทานนายอำเภอโชคชัย  ประดับขีดเครื่องหมายอินธนู  ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
พลับพลา  (ตามลำดับรายชื่อ) 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ในฐานะเลขานุการสภาชั่วคราว  อานประกาศอำเภอโชคชัย  เรื่อง  เรียก 
(ปลัด อบต.)   ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ครั้งแรก 
     ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.  
2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 53 วรรคสอง กำหนดใหนายอำเภอตองกำหนดใหสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตำบลดำเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลและนายกองคการบริหารสวนตำบล และใหท่ีประชุมเลือก
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลและรองประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบล ประกอบกับหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0804.3/10282 ลงวันท่ี 10 พฤศจกิายน 2547 เรื่อง หารือการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาครั้งแรก 
 บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลและ
นายกองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ครบตามจำนวนแลว เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 เพ่ือใหการ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 
วรรคสอง และมาตรา 54 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาครั้งแรก ในวันท่ี 5 
มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 
 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
  ประกาศ ณ วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
  นายสมชาย อำพันกาญจน  นายอำเภอโชคชัย 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  กลาวรายงานฯ และกลาวเรียนเชิญ  นายอำเภอโชคชัย  เปดประชุมสภา 
(ปลัด อบต.) 
นายสมชาย  อำพันกาญจน -  ไดกลาวเปดประชุม และมอบนโยบายดังนี้ 
(นายอำเภอโชคชัย) -  ขอใหความสำคัญกับความตองการของประชาชนและใหคำนึงถึงประโยชนของ 

ตำบลเปนท่ีตั้งกอนประโยชนของหมูบาน ลำดับความสำคัญกอนหลังของปญหา
พิจารณาดวยเหตุผลและยอมรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย 
-  ขอฝากใหผูบริหาร และสมาชิกใหความสำคัญกับโครงการและเนนย้ำใหเจาหนาท่ี
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง ถารองบประมาณของ อบต.จะไม
เพียงพอในการพัฒนาตำบล 
-  เรื่องการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในชวงตอไปนี้ขอให
ระมัดระวังโดยเฉพาะสายพันธุโอไมครอน ใหปฏิบัติตามมาตรการการ 
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ปองกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อยางเครงครัด เนนย้ำใหประชาชนฉีดวัคซีนใหครบ 
เพ่ือลดการแพรระบาดและความรุนแรงของการเจ็บปวย 
-  ขอความรวมมือทุกทานรวมสมทบทุนสรางพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจำอำเภอ
โชคชัย 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  กราบขอบพระคุณ ทานสมชาย  อำพันกาญจน  นายอำเภอโชคชัยเปน
อยาง 
(ปลัด อบต.)   สูงท่ีใหเกียรติตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลฯ แหงนี้ ลำดับ 
ตอไปขอเรียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ผูทรงเกียรติทุกทาน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ  
๗  ในการประชุมสภาทองถ่ินตามขอ ๖ เม่ือนายอำเภอไดเปดประชุมสภาทองถ่ินแลว  ใหปลัดองคการบริหาร
สวนตำบลเปนเลขานุการสภาทองถ่ินชั่วคราว  โดยใหเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีมีอายุมากท่ีสุด  ซ่ึงอยูในท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินชั่วคราวนั้น  เปนประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว เพ่ือทำหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม  และ
ดำเนินการเลือกประธานสภาทองถ่ิน ซ่ึงไดตรวจนับอายุของสมาชิกสภาสภาองคการบริหารสวนตำบลฯ แลว ผู
ท่ีมีอายุมากท่ีสุดในท่ีประชุมแหงนี้ คือ นายนวล ครึบกระโทก  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  
หมูท่ี  ๒  ขอเชิญข้ึนทำหนาท่ีประธานสภาชั่วคราว  ขอเรียนเชิญครับ 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  เรียนทานนายอำเภอโชคชัย  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผู  
(ประธานสภาอบต.ชั่วคราว)    ทรงเกียรติ  ทานปลัดองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  หัวหนาสวน
ราชการองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  และทานผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม  ขอขอบพระคุณทาน
นายอำเภอ ท่ีมาเปนเกียรติเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ครั้งแรก  ประจำป  พ.ศ. 
๒๕๖๕ ในวันนี้ กระผมในฐานะประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลฯ ชั่วคราว ขอเขาสูระเบียบวาระการ
ประชุมครับ 
 
ระเบยีบวาระท่ี ๑  เรื่อง การเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  เชิญเลขานุการฯ ไดแจงรายละเอียด วิธีการเลือก การลงคะแนนและ
อำนาจ        
(ประธานสภาอบต.ชั่วคราว) หนาท่ีของประธานสภาฯ ใหสมาชิกสภาฯ ทราบ ขอเชิญครับ 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา และสมาชิกสภา 
(เลขานุการฯ ชั่วคราว)  องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ผูทรงเกียรติทุกทาน   
                              สำหรับวิธีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  มี 

ข้ันตอน  ดำเนินการ ดังนี้ 
ขอ ๑ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๘  ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลมี
ประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซ่ึงนายอำเภอแตงตั้งจากสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตำบลตามมติของสภาองคการบริหารสวนตำบล 
ขอ ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๘ กลาวโดยสรุป ใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินแตละ 
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คนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน  คนหนึ่งท่ีตนเห็นสมควรใหเปนผูดำรงตำแหนง
ประธานสภาทองถ่ิน 
ขอ ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รอง
ประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการ
แตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 
วิธีการเลือก 
(๑) ใหสมาชิกสภา ๑ คน สามารถเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปน
ประธานสภาเพียง ๑ ชื่อ 
(๒) ผูท่ีถูกเสนอชื่อจะตองมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอยางนอย ๒ คน แตละคนมี
สิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว 

   (๓) ชื่อท่ีเสนอไมจำกัดจำนวน และใหสมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น 
(๔) หากมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานสภาเพียง  ๑  คน ให
ถือวาผูนั้นไดรับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๔) 

วิธีการลงคะแนน 
ใหสมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผูถูกเสนอ จำนวน ๑ ชื่อ และใหสมาชิก
สภา  หยอนบัตรท่ีเขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๗๕ 
วรรคสาม โดยประธานสภาชัว่คราวเปนผูเรียกสมาชิกสภาตามลำดับอักษร นำบัตร
มาใสในหีบท่ีจัดไวตอหนาประธานท่ีประชุม 

วิธีการตรวจนับคะแนน 
ใหประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไมนอยกวา 2 คน มาชวยนับคะแนน โดยท่ีผู
ไดรับเลือกเปนประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) เม่ือตรวจนับคะแนนแลว ใหประธานสภาฯ ชั่วคราว ประกาศคะแนนตอท่ี
ประชุมสภา   ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก 
(๒) หากมีผูท่ีไดรับคะแนนเทากัน ใหลงคะแนนใหม (เฉพาะผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุด
เทากัน) โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 
(๓) หากคะแนนยังเทากันอีกใหใชวิธีจับสลาก (เฉพาะผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน) 
โดยวิธีการจับสลากนี้ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๘ วรรคสาม ดังนี้ 

    (๓.๑) ประธานสภาชั่วคราวจดัใหตกลงกันวาใครจะจับสลากกอน 
    (๓.๒) ถาตกลงกันไมได ใหประธานสภาชั่วคราวจับสลากวาใครจะจับสลาก 

กอน 
(๓.๓) บัตรสลาก ตองมีชนิด ส ีและขนาดเหมือนกัน มีจำนวนเทาคนท่ีมี

คะแนนสูงสุดเทากันและเขียนวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” ๑ บัตร 
นอกนั้นเปน “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” 
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อำนาจหนาท่ีของประธานสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๖ ไดกำหนดอำนาจ
หนาท่ีของประธานสภา ดังนี้ 

    (๑) ดำเนินกิจการของสภาทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกำหนด 
    (๒) เปนประธานของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน เวนแตในขณะท่ีเขากลาว 

อภิปรายสนับสนุนหรือคัดคานญัตติในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
    (๓) บังคับบัญชาการงานในสภาทองถ่ิน 
    (๔) รักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถ่ิน 
    (๕) เปนผูแทนสภาทองถ่ินในกิจการภายนอก 
    (๖) อำนาจและหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกำหนดไว หรือตามท่ีกำหนดไวใน 

ระเบียบนี้   
การลงคะแนน เจาหนาท่ีไดเตรียมบัตรการลงคะแนน ใชวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล
ของผูท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ  

นายนวล  ครึบกระโทก ตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาทุกทาน  
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว) เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูท่ีเห็นสมควรจะเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล
พลับพลา พรอมผูรับรอง ๒ ทาน เชิญเสนอชื่อครับ 
นายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก    เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและ 
(สมาชิกอบต. หมูท่ี 1) ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก สมาชิกสภาฯ ขอ

เสนอนายนวล  ครึบกระโทก สมาชิกสภาฯ อบต. หมูท่ี 2 เปนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตำบลพลับพลา 

นายนวล  ครบึกระโทก  -  ขอผูรับรอง 2 ทาน 
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว)  1.  นายสุบิน  กกกระโทก   สมาชิกอบต. หมูท่ี 11 ผูรับรอง 
    2.  นายไพจร  ณ สุบรรณ   สมาชิกอบต. หมูท่ี 13 ผูรับรอง 
น.ส. นภธร  ขอนกระโทก  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและ 
(สมาชิกอบต. หมูท่ี 9)          ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันนางสาวนภธร  ขอนกระโทก สมาชิกสภาฯ     
                                       ขอเสนอขอเสนอนางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข สมาชิกอบต. หมูท่ี 4 เปน 
                                         ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ขอขอบคุณ คุณนภธร  ขอนกระโทก ท่ีเสนอชื่อดิฉัน แตดิฉันยังไมมีความ 
(สมาชิกอบต. หมูท่ี 4)  พรอมท่ีจะเปนประธานสภาฯ จึงขอสละสิทธิ์คะ 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  สมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูท่ีเห็นสมควรจะเปน  
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว)  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  อีกหรือไม กระผม จะนับ   
                                        ๑-๒-๓ นะครับ  ๑-๒-๓ ไมมีสมาชิกสภาฯ เสนอนะครับ ตามระเบียบ         
                                        กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗   
                                        และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๔ บัญญัติวา “ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน  
                                        รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผู 
                                       สมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก” นะ  
                                       ครับ  เปนอันวาสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรจะเปนประธานสภา 
                                       องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา เพียงทานเดียวนะครับ คือ  
                                       นายนวล  ครึบกระโทก   
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นั่นก็คือตัวกระผมเองนะครับ กระผมนายนวล  ครึบกระโทก สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2  ยินดีรับครับ 
(นายอำเภอแตงตั้งประธานสภาฯ) 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  กราบเรียนทานนายอำเภอโชคชัย  ทานปลัดองคการบริหารสวนตำบล  
(ประธานสภาฯ) พลับพลา  ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กอนอ่ืน กระผม 
ตองขอกราบขอบพระคุณเพ่ือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ท่ีไดไววางใจมอบหมายหนาท่ี
อันสำคัญใหกระผม  ไดทำหนาท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  กระผม ขอทำหนาท่ี
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาในการประชุม  ในวาระท่ี  ๒  ตอไปนะครับ ตอไปเปนการ
ประชุมในวาระท่ี  ๒  ครับ  เปนการเลือกรองประธานสภาฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  การเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  เชิญทานเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงข้ันตอนและวิธีการเลือกรอง 
(ประธานสภาฯ)   ประธานสภา  
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ชี้แจงข้ันตอนและวิธีการเลือกรองประธานสภา ดังนี้  
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) 1) ใหประธานสภาจัดใหมีการเลือกรองประธานสภา ๑ คน จากสมาชิกสภา  
(รองประธานสภา อบต. ๑ คน)  
๒) วิธีการเลือกรองประธานสภาใชวิธีการเชนเดียวกับการเลือกประธานสภาตามขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
    ๓) ประธานสภาตองรายงานผลการเลือกรองประธานสภาพรอมสำเนา
รายงาน 
การประชุมสภาเพ่ือใหนายอำเภอแตงตั้ง ภายใน ๗ วันนับตั้งแตวันเลือกรองประธานสภาตามระเบียบขอ ๑๑ 
วรรคสาม  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ ๑๑ เม่ือมีประธานสภาทองถ่ิน ใหประธานสภาทองถ่ิน
เลือกรองประธานสภาทองถ่ิน เลขานุการสภาทองถ่ิน  วรรคสาม ใหประธานสภาทองถ่ินรายงานผลการเลือก
รองประธานสภาทองถ่ินตอผูวาราชการจังหวัด สาหรับองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอำเภอ
สาหรับองคการบริหารสวนตำบลภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือก  
ขอ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหนำความในขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
วิธีการเลือกรองประธานสภา ใหใชวิธีเดียวกับการเลือกประธานสภาตามระเบียบ ขอ ๘ วรรคหนึ่ง (วิธีเขียนชื่อ
จริงและนามสกุลจริง) ดังนี้ สมาชิกสภา ๑ คน สามารถเสนอชื ่อผู สมควรไดรับการแตงตั ้งใหเปนรอง
ประธานสภาไดเพียง ๑ ชื่อ โดยผูที่ถูกเสนอชื่อจะตองมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอยางนอย ๒ คน และ
รับรองไดเพียงครั้งเดียว การลงคะแนน ใหสมาชิกสภาเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูถูกเสนอ จำนวน ๑ ชื่อ และ
ใหสมาชิกสภาหยอนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามขอ ๗๕ วรรคสาม โดยประธานสภาเปน
ผูเรียกสมาชิกสภาตามลำดับอักษรนำซองมาใสในหีบท่ีจัดไวตอหนาประธานท่ีประชุม เม่ือเลือกรองระธานสภา
ครั้งท่ี ๑ แลวปรากฏวา มีคะแนนเทากัน และครั้งท่ี ๒ ก็เลือกใหมโดยวิธีเดิมหากคะแนนยังเทากันอีก ครั้งท่ี ๓ 
ใหใชวิธีจับสลากโดยวิธีการจับสลากนี้ใหเปนไปตามระเบียบขอ ๘ วรรคสาม ดังนี้ ประธานสภาจัดใหตกลงกัน
วาใครจะจับสลากกอนและถาตกลงกันไมได ใหประธานสภาจับสลากวาใครจะจับสลากกอน บัตรสลาก ตองมี
ชนิด สี ขนาด เหมือนกัน มีจำนวนเทาคนที ่มีคะแนนสูงสุดเทากัน และเขียนวา “ไดร ับเลือกเปนรอง
ประธานสภาทองถ่ิน” ๑ บัตร นอกนั้นเปน “ไมไดรับเลือกเปนรองประธานสภาทองถ่ิน” เม่ือเลือกรองประธาน
เสร็จแลวให ประธานสภามีหนาท่ีรายงานผลการเลือกรองประธานสภาพรอมสาเนารายงานการประชุมสภา 
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เพ่ือใหนายอำเภอ แตงตั้งภายใน ๗ วันนับตั้งแตวันเลือกรองประธานสภา (ในการเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน
ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก)  
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูท่ีเห็นสมควร
จะ (ประธานสภาฯ)   เปนรองประธานสภาฯ พรอมผูรับรอง ๒ ทาน ขอเชิญเสนอครับ 
นางสรอย  ชาญสูงเนิน  -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติ
และ 
(สมาชิกอบต. หมูท่ี 14) ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันนางสรอย  ชายสูงเนิน สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ นาย
สมควร  คุมกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 เปนรองประธานสภาฯ 
นายสมควร  คุมกระโทก  -  ขอขอบคุณ คุณสรอย ชาญสูงเนิน ท่ีเสนอผมเปนรองประธานสภาฯ แต 
(สมาชิกอบต. หมูท่ี 8)  กระผมมีความเหน็วายังมีสมาชิกทานอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะดำรง
ตำแหนงนี้ 
มากกวาผมจึงขอสละสิทธิ์ และขอเสนอ คุณจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข สมาชิกอบต. หมูท่ี 4 เปนรอง
ประธานสภาฯ 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ขอผูรับรอง 2 ทาน 
(ประธานสภาฯ)  
    1.  นายปน  สุดกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 5 ผูรับรอง 
    2.  นายสำราญ  แอบผักแวน  สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 ผูรับรอง 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  ผูรับรอง 2 ทานถูกตองครับ และขอสอบถามทานจุฑามณี มณีวัฒนพงษ
สุข 
(ประธานสภาฯ)   ทานยินดีหรือไมครับ 
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข -  เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานปลัด ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรง
เกียรติ 
(สมาชิกอบต. หมูท่ี 4) และผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันนางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข  สมาชิกสภาฯ  
ยินดีรับคะ 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  มีทานสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไมครับ ถาไมมีก็ขอแสดงความ 
(ประธานสภาฯ)   ยินดีกับทานจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข  ใหถือวาทานจุฑามณี  มณีวัฒ
นพงษสุข   
ไดรับเลือกใหเปนรองประธานสภาฯ และขอเชิญทานรองประธานสภาฯ ปฏิบัติหนาท่ีครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  การเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  เชิญทานเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบและกฎหมายท่ี
เก่ียวของ(ประธานสภาฯ)   ขอเชิญครับ 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ ๑๓ วรรคหนึ่งกำหนดวา“วิธีเลือก 
เลขานุการสภาทองถ่ิน ใหนำความในขอ ๘  มาใชบังคับโดยอนุโลม”วรรคสอง บัญญัติวา “เม่ือสภาทองถ่ินมี
มติเลือกเลขานุการสภาทองถ่ินแลว ใหเลขานุการสภาทองถ่ินชั่วคราวพนจากตำแหนง ”ขอ ๑๔ กำหนดวา 
“ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ินหรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผู
สมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก”และ ขอ ๑๘ กำหนดวา “ใหสภา 
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ทองถ่ินเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นหรือสมาชิกสภาทองถ่ินนั้น
คนหนึ่ง เปนเลขานุการสภาทองถ่ิน” วรรคสองบัญญัติวา “สำหรับองคการบริหารสวนตำบล พนักงานหรือ
ขาราชการสวนทองถ่ิน ใหหมายความถึง ปลัดองคการบริหารสวนตำบลเทานั้น” 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ตอไปจะดำเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ  จะดำเนินการตามข้ันตอน
แบบ(ประธานสภาฯ)   เดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน 
เสนอชื่อผูท่ี 
เห็นสมควรจะเปนเลขานุการสภาฯ พรอมผูรับรอง ๒ ทาน ขอเชิญเสนอครับ 
นายสมควร  คุมกระโทก  -  เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานปลัด ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรง
เกียรติ 
(สมาชิกอบต. หมูท่ี 8) และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายสมควร คุมกระโทก สมาชิกสภาฯ ขอ
เสนอทานสมมิตร  ขันธการุญวงศ  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  เปนเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตำบลพลับพลา 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ขอผูรับรอง 2 ทาน 
(ประธานสภาฯ)  
    1.  นายมานะ  โครงกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 7  ผูรับรอง 
    2.  นางสิริพร  งิมสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมูท่ี 18  ผูรับรอง 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  ผูรับรอง 2 ทานถูกตองครับและขอสอบถามทานปลัดสมมิตร ขันธการุญ
วงศ (ประธานสภาฯ)   ทานยินดีหรือไมครับ 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติและ  
(ปลัด อบต.พลับพลา)  ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายสมมิตร  ขันธการุญวงศ ปลัด
องคการ 
บริหารสวนตำบลพลับพลายินดีรับครับ 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  มีทานสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไมครับ  ถาไมมีก็ขอแสดงความ
ยินดี (ประธานสภาฯ)   กับทานสมมิตร  ขันธการุญวงศ ใหถือวาทานสมมิตร  ขันธการุญ
วงศ ปลัด 
องคการบรหิารสวนตำบลพลับพลา ไดรับเลือกใหเปนเลขานุการสภาฯ และขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ 
ปฏิบัติหนาท่ีครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  ขอนำเรื่องปรึกษาท่ีประชุมเก่ียวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำป 
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ. ๒๕๖๕  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของครับ 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
(เลขานุการสภาฯ)  พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หมวด ๒ การประชุม ขอ ๒๐ (๑) การ
ประชุม 
สามัญ และขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดวา การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ 
ประจำป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปของแตละ 
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สมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปสมัย
แรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนำปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจำป สมัยแรกของแตละป โดยใหนำ
ความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญ ทานนภธร  ขอนกระโทก 
(ประธานสภาฯ)  
นางสาวนภธร  ขอนกระโทก -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติ
และ(สมาชิกอบต. หมูท่ี 9)  ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันนางสาวนภธร  ขอนกระโทก 
สมาชิกสภาฯ ขอ 
เสนอใหมีสมัยประชุมสามัญจำนวน 4 สมัย กำหนดวันเรียกประชุม สามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยมีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 10 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 24 มกราคม 2565  
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ขอผูรับรองดวยครับ  
(ประธานสภาฯ) 
    1.  นายเคียง  พวงกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 15 ผูรับรอง 
    2.  นางสายพิน  กกกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 17 ผูรับรอง 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  ผูรับรองถูกตองครับ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม  ถาไมมี 
(ประธานสภาฯ) จะถือวาท่ีประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี
กำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 10 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 24 มกราคม 2565 นะครับ  ตอไป เรื่องการ
กำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญทานสรอย ชาญ
สูงเนิน 
นางสรอย  ชาญสูงเนิน -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและ 
(สมาชิกอบต. หมูท่ี 14) ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันนางสรอย ชาญสูงเนิน สมาชิกสภาฯ ขอเสนอการ
กำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต วันท่ี 16  ถึงวันท่ี 
30 มิถุนายน 2565 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  ขอผูรับรองดวยครับ  
(ประธานสภาฯ) 
 1.  นางนิภา  พลอยกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 3 ผูรับรอง 
 2.  นางณัฐวรรณ  จิตติมณี  สมาชิก อบต. หมูท่ี 10 ผูรับรอง 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  ผูรับรองถูกตองครับ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม  ถาไมมี 
(ประธานสภาฯ) จะถือวาท่ีประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมี
กำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 16 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565  นะครับ  ตอไป เรื่อง การกำหนดสมัย
ประชุม สามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญสมาชกิสภาฯ เสนอครับ เชิญทานเคียง พวงกระโทก 
นายเคียง  พวงกระโทก -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและ 
(สมาชิกอบต. หมูท่ี 15) ผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับ กระผมนายเคียง  พวงกระโทก สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ
การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 
15 สิงหาคม 2565 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  ขอผูรับรองดวยครับ  
(ประธานสภาฯ) 
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 1.  นายปน  สุดกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 5 ผูรับรอง 
 2.  นายสำราญ  แอบผักแวน  สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 ผูรับรอง 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  ผูรับรองถูกตองครับ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม  ถาไมมี 
(ประธานสภาฯ) จะถือวาท่ีประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี
กำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 
นะครับ ตอไป เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ เชญิสมาชิกสภาฯ เสนอ
ครับ เชิญ ทาน สำราญ  แอบผักแวน 
นายสำราญ  แอบผักแวน  - เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติ
และ 
(สมาชิกอบต. หมูท่ี 12) ผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับ กระผมนายสำราญ  แอบผักแวน สมาชิกสภาฯ ขอ
เสนอการกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 16 
ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  ขอผูรับรองดวยครับ  
(ประธานสภาฯ) 
 1.  นางชะมาย  เดชา  สมาชกิ อบต. หมูท่ี 6 ผูรับรอง 
 2.  นายมานะ  โครงการะโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 7 ผูรับรอง 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ผูรับรองถูกตองครับ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม  ถาไมมี 
(ประธานสภาฯ) จะถือวาท่ีประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมี
กำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 16 ถึงวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2565 นะครับ 
ตอไป เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2566 ของปถัดไปเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอครับ เชิญ ทาน มานะ  โครงกระโทก 
นายมานะ  โครงการโทก -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและ 
(สมาชิกอบต. หมูท่ี 7) ผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับ กระผมนายมานะ  โครงกระโทก สมาชิกสภาฯ ขอ
เสนอการกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖  โดยมีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 14 
ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ขอผูรับรองดวยครับ  
(ประธานสภาฯ) 
 1.  นายสมควร  คุมกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 ผูรับรอง 
 2.  นายไพจร  ณ สุบรรณ สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 ผูรับรอง 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ผูรับรองถูกตองครับ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม  ถาไมมี 
(ประธานสภาฯ) จะถือวาท่ีประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี
กำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 14 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566 นะครับ 
 -  ขอสรุปการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำป พ.ศ. 2565 จำนวน 4 สมัย 
1.  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 10 มกราคม 
2565 ถึงวันท่ี 24 มกราคม 2565  
 2.  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต วันท่ี 16  ถึง
วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
3.  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนด 15 วัน  
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เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 
4.  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 16 ถึงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2565  และไดกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖  โดยมี
กำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 14 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566 
-  มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะสอบถาม
เพ่ิมเติมนะครับ ตอไปขอนำเรื่องปรึกษาท่ีประชุมเก่ียวกับการการเลือกคณะกรรมการสามัญ 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสามัญ (คณะกรรมการตรวจรายงานการ 
(ประธานสภาฯ)   ประชุม) เชิญทานเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้ันตอนและวิธีการ  รวมท้ัง
กฎหมาย 
และระเบียบในการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ครับ 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ชี้แจงข้ันตอนและวิธีการรวมท้ังกฎหมายและระเบียบในการเลือก 
(เลขานุการสภาฯ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ ดังนี้  
    ๑) สภามีอำนาจแตงตั้งสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการสามัญ 
ประกอบดวย 
สมาชิกสภา จำนวน ๓-๗ คน (ตามขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๕ ) ไดแก  - คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม  
    - คณะกรรมการแปรญัตติ หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาเห็นสมควร  
    ๒) วิธีเลือกใหสมาชิกสภาฯเปนผูเสนอ และมีผูรับรองอยางนอยสองคนสวน 
กรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอ ไมมีผูรับรอง (ตามขอ ๑๐๗) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี ๒ 
ประเภท คือ  
(๑)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินเจ็ดคน  
(๒)  คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน จำนวน
ไมนอยกวาสามคน แตไมเกินเจ็ดคน  
    ขอ ๑๐๕ ภายใตขอบังคับ ๑๐๓ ขอ ๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอำนาจเลือก
สมาชิก 
สภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆ ตามความจำเปน
แกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้  
    (๑)  คณะกรรมการสามัญประจำสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
    (๒)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
    (๓)  คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  
    (๔)  คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นสมควร  
ขอ ๑๐๗ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินใหสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน
เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ิน
เปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมี
ผูรับรอง การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืนและใหนำวิธีการเลือก
ตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
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สรุปไดดังนี้ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประธานสภาทองถ่ินใหท่ีประชุมเสนอสมาชิก
สภาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามระเบียบขอ ๑๐๗ โดยท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองมีการ
เสนอญัตติและมีมติท่ีประชุมวาจะใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีจานวนก่ีคน ซ่ึงตามระเบียบ
ขอ ๑๐๓ ประกอบขอ ๑๐๕ กำหนดใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมีจำนวนไมนอยกวา ๓ คนแต
ไมเกิน ๗ คน เชน สภาทองถ่ินมีมติใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน ๕ คน วิธีเลือก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ ตองดำเนินการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทีละคน 
ไมสามารถเลือกครั้งเดียวเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจำนวน ๕ คนพรอมกันได โดยจะใหผู
ไดรับคะแนนสงูสุดไดรับเลือกเปนประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ลำดับ 
รองลงมาเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี ๒ คนท่ี ๓ ตามลำดับจนครบ ๕ คน ดังนั้น การ
เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตองเลือกทีละคนโดยจะเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คนท่ี ๑ กอน จนถึงกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี ๕ ถาการเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ลาดับใดมีผูเสนอเพียงคนเดียว ผูนั้นก็ไดเปนกรรมการตรวจรายงานการประชุมลำดับนั้น (ขอ ๑๔) แตถาลำดับ
ใดมีผูเสนอกรรมการตรวจรายงานการประชุมมากกวา ๑ คนก็ตองใชวิธีเลือกตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง เหมือนการ
เลือกประธานสภา รองประธานสภา ฯ คือการเขียน ชื่อตัว ชื่อสกุลลงในแผนกระดาษและใสซอง (ตามขอ ๗๕ 
วรรคสาม) อันเปนการเลือกโดยออกเสียงลงคะแนนลับ เม่ือไดกรรมการตรวจรายงานการประชุมครบตาม
จำนวนท่ีสภาทองถ่ินมีมติแลวถือวามีผลตามกฎหมายนับแตวันท่ีสภาเลือก ไมตองมีคำสั่งแตงตั้งจาก
ประธานสภาแตอยางใด 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  เชิญทานสมาชิกสภาฯ เสนอจำนวนคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม (ประธานสภาฯ)   ครับ เชิญทานสำราญ  แอบผักแวน 
นายสำราญ  แอบผักแวน  - เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติ
และ 
(สมาชิกอบต. หมูท่ี 12)  ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายสำราญ  แอบผักแวน สมาชิกสภา
ฯ  
ขอเสนอ จำนวน 3 ทานครับ 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ขอผูรับรองดวยครับ  
(ประธานสภาฯ) 
 1.  นายชิน  แจนดอน  สมาชิก อบต. หมูท่ี 16 ผูรับรอง 
 2.  นายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 ผูรับรอง 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ผูรับรองถูกตองครับ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม  ถาไมมี 
(ประธานสภาฯ) จะถือวาท่ีประชุมมีมติกำหนดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 3 ทาน
 ตอไปเรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 1 ครับ เชิญทาน
   
นายสุบิน  กกกระโทก  -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติ
และ 
(สมาชิกอบต. หมูท่ี 11)  ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายสุบิน  กกกระโทก สมาชิกสภาฯ  
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ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 1 ทานสำราญ  แอบผักแวน 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  ขอผูรับรองดวยครับ  
(ประธานสภาฯ) 
 1.  นายชิน  แจนดอน  สมาชิก อบต. หมูท่ี 16 ผูรับรอง 
 2.  นางสาวนภธร  ขอนกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี 9 ผูรับรอง 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  ผูรับรองถูกตองครับ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม  ถาไมมี 
(ประธานสภาฯ) จะถือวาท่ีประชุมมีมติกำหนดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 1 เปนทาน
สำราญ  แอบผักแวน นะครับ ตอไปเรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คนท่ี 2 ครับ เชิญทานปน  สุดกระโทก 
นายปน  สุดกระโทก  -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติ
และ 
(สมาชิกอบต. หมูท่ี 5)  ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายปน  สุดกระโทก สมาชิกสภาฯ ขอ 
เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 2 ทานสมคิด เขลิ๊กกระโทก 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  ขอผูรับรองดวยครับ  
(ประธานสภาฯ) 
 1.  นายเคียง  พวงกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 15 ผูรับรอง 
 2.  นายมานะ  โครงกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี 7 ผูรับรอง 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ผูรับรองถูกตองครับ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม  ถาไมมี 
(ประธานสภาฯ) จะถือวาท่ีประชุมมีมติกำหนดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 2 เปนทานสมคิด  
เขลิ๊กกระโทก นะครับ ตอไปเรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 3 
ครับ เชิญทานมานะ โครงกระโทก 
นายมานะ  โครงกระโทก  -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติ
และ 
(สมาชิกอบต. หมูท่ี 7) ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายมานะ โครงกระโทก สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุคนท่ี 3 ทานเคียง พวงกระโทก 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ขอผูรับรองดวยครับ  
(ประธานสภาฯ) 
 1.  นายชิน  แจนดอน สมาชิก อบต. หมูท่ี 16 ผูรับรอง 
 2.  นางสรอย ชาญสูงเนิน สมาชิก อบต. หมูท่ี 14 ผูรับรอง 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ผูรับรองถูกตองครับ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม  ถาไมมี 
(ประธานสภาฯ) จะถือวาท่ีประชุมมีมติกำหนดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 3 เปนทานเคียง 
พวงกระโทก นะครับ  
 -  ขอสรุปคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ จำนวน 3 ทาน ดังนี้ 
1.  นายสำราญ  แอบผักแวน  สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 
2.  นายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 
3.  นายเคียง  พวงกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 15 
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-  ขณะนี้ก็ไดประชุมครบทุกวาระแลว มีสมาชิกทานใดจะเพ่ิมเติมเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญครับ ถาไมมีผมตอง
ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานท่ีใหความรวมมือในการประชุมครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย และขอ
ปดการประชุมครับ 

 
ปดประชุม  เวลา  ๑8.30  น. 
 
 
  (ลงชื่อ)  สมมิตร  ขันธการุญวงศ ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                            (นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ) 
  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
 
  (ลงชื่อ)    ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                               (นายนวล  ครึบกระโทก) 
                 ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
 (ลงชื่อ)   สำราญ  แอบผักแวน กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายสำราญ  แอบผักแวน) 
       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
 

(ลงชื่อ) สมคิด  เขลิ๊กกระโทก    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก) 
    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
 

(ลงชื่อ)  เคียง  พวงกระโทก    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายเคียง  พวงกระโทก) 
      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
-  ตรวจรับรองรายงานประชุมแลวในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ครั้งแรก 
ลงวันท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๕ 
  
 
 (ลงชื่อ)   นวล  ครบึกระโทก                                                         
                   (นายนวล  ครบึกระโทก) 
    ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
 
 
 
 
 


