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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ครั้งแรก 
วันจันทรท่ี  5  พฤศจิกายน   2555   เวลา  14.30  น.    

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
--------------------------------- 

 
   

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล กระโทก 
    

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องการเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล กระโทก 
    

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องการเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล กระโทก 
    

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง อ่ืนๆ 
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-สําเนา- 
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ครั้งแรก 
วันจันทรท่ี  5  พฤศจิกายน   2555   เวลา  14.30  น.    

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
--------------------------------- 

รายช่ือสมาชิกสภา อบต. ผูเขาประชุม  ดังนี้ 

1. นายจิตร  โคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
2. นายสุดธี   คอนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
3. นายธานี  กลิ่นเสาวคนธ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 
4. นายกิตติ   กาจกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 
5. นายทวีชัย  สัตยธรรม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
6. นางลอม  กลั่นกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
7. นายอนิรุทธ  แกวใหญ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
8. นายมานะ  ครอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
9. นายสมชาย  ประกอบผล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
10 นางเชื่อม  แกลมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
11 นางตุย  พรางกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
12 นายสมพงษ  แฝกกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
13 นายถนอม  คีมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
14 นายเลิศ  ต่ํากระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
15 นายถนอม  คีมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
16 นายอัด    หมูเกษม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
17 นายกอน  กอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
18 นายสมพอ  อดิชัยกุล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
19 นายชวย  สาคะเรศ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
20 นายพูน   ฝอยกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 

 
สมาชิกสภา  อบต.  ผูไมมาประชุม     ตามรายชื่อ  ดังนี้ 
    -ไมมี- 

ผูเขารวมประชุม       ตามรายชื่อดังนี้ 
1. นายอภิสิทธิ์   ธีรภูวฤทธิ์ ตําแหนง นายอําเภอโชคชัย 
2. จ.ส.อ. บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
3. นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
4. นายชัยธัช  ศรีนภาทิพย ตําแหนง ทองถ่ินอําเภอโชคชัย 
5. น.ส.ณภาพร   อาษานอก ตําแหนง ปลัดอําเภอโชคชัย 
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เริ่มประชุม  เวลา  14.30    น. 

เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว (ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ตรวจดูรายชื่อสมาชิกสภา 
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก ท่ีไดลงลายมือชื่อจํานวน 20 ทาน)  
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทกชั่วคราว  ขอเชิญนายอําเภอโชคชัย  จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย 
  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ไดอานประกาศเรียกประชุม ประกาศอําเภอโชคชัย เรื่อง การ
เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ครั้งแรก  ตามท่ีไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลกระโทก  เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๕  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ไดประกาศรับรองผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทกครบทุกเขตแลวนั้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๓  วรรคสอง   แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕2  จึงเรียกประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก  ครั้งแรก  ในวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  29   ตุลาคม  ๒๕๕๕  

     นายอภิสิทธิ์   ธีรภูวฤทธิ์  นายอําเภอโชคชัย  
 
  ในการนี้ขอกราบเรียนเชิญ  นายอําเภอโชคชัย   กลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลกระโทก  ครั้งแรก 
  (นายอําเภอโชคชัย  กลาวเปดประชุม)  
  (เสร็จแลว  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เชิญนายอําเภอประดับขีด)  
นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา อาน  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
(ปลัด อบต.กระโทก)            พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 2552  

“มาตรา  ๕๓    ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหาร
สวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
กําหนด 
 นายอําเภอตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
ใหท่ีประชุมเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 กรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตามกําหนดเวลาในวรรคสอง 
หรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลได นายอําเภออาจเสนอผูวาราชการ
จังหวัดใหมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีการกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตอง
ไดรับอนุญาตจากนายกอําเภอ” 

ขอ  ๗  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน   พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  “เม่ือนายอําเภอเปดประชุมสภาทองถ่ินแลว ใหปลัดองคกรปกครองสวน 
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ทองถ่ินเปนเลขานุการสภาทองถ่ินชั่วคราว โดยใหเชิญสมาชิกภาทองถ่ินผูมีอายุมากท่ีสุดซ่ึงอยูในท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินคราวนั้นเปนเปนประธานสภาชั่วคราว   หากสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุมากท่ีสุดไมรับเปนประธานสภา
ทองถ่ินชั่วคราว ใหเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุมากท่ีสุดรองลงมาตามลําดับซ่ึงอยูในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
คราวนั้นเปนประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว  เพ่ือทําหนาท่ีประธานท่ีประชุมนําสมาชิกสภาทองถ่ินปฏิณาณตน
ตามท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด และดําเนินการเลือกประธานสภาทองถ่ิน” 

คําปฏิญาณ “………………………………..(ชื่อ ส.อบต. หมูท่ี......) จะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ท้ังจะซ่ือสัตย สุจริตและปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนของทองถ่ิน” 

 
ปลัด อบต.กระโทก  ไดตรวจรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ท่ีไดเขารวม 
(เลขานุการสภาช่ัวคราว)  ประชุมท้ัง ๒๐ ทาน ปรากฏวาผูท่ีมีอายุมากท่ีสุด คือ นายเลิศ  ต่ํากระโทก  สมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  หมูท่ี 9  เกิด พ.ศ. 2594  อายุ  ๖๑  ป  เปนผูท่ีอายุมากท่ีสุด  ใน
โอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญ   นายเลิศ   ต่ํากระโทก  ข้ึนเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก
ชั่วคราว  เพ่ือดําเนินการตามระเบียบการประชุม 
 
นายเลิศ  ต่ํากระโทก กราบเรียนทานนายอําเภอ  ทานนายก อบต.  สมาชิกสภา อบต. และทานผูมีเกียติ  
(ประธานสภาช่ัวคราว) ทุกทาน  ผมขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปนี้  
 
   ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
ในโอกาสนี้    ผมขอเรียนเชิญ   ทานปลัดสุรศักดิ์     ซ่ึงเปนเลขานุการสภาชั่วคราวไดชี้แจงขอกฎหมาย 
 
นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ขอกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา 
(เลขานุการสภาช่ัวคราว)    ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ ๘  ขอ 9  

   และขอ 14 
ขอ ๘  วิธีการเลือกประธานสภาทองถ่ิน  ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา

ทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน  การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ิน
รับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อท่ีเสนอไมจํากัด
จํานวนและใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูก
เสนอคนละหนึ่งชื่อ  เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน  ผูได
คะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก  ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะ ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้น 
โดยวิธีเดิม  ถาผลการเลือกใหมปรากกฎวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูได
คะแนนสูงสุดเทากันวิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนําความในขอ 39 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ใหประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนนวิธีจับสลากตามวรรคหนึ่ง
ใหประธานท่ีประชุมดําเนินการใหผูไดคะแนนสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอนวาจะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง 
หากตกลงกันไมไดใหประธานท่ีประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด 
สี และขนาดอยางเดียวกันตามจํานวนเทากับจํานวนผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับ
เลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภา
ทองถ่ิน” 
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ขอ 9   ในกรณีการเลือกประธานสภาทองถ่ินในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรกตามขอ 6 ใหผูวา
ราชการจังหวัดหรือนายอําเภอแลวแตกรณี  ดําเนินการแตงตั้งทันทีเม่ือการเลือกประธานสภาทองถ่ินแลวเสร็จ 
และใหประธานทองถ่ินท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีประธานท่ีประชุมทองถ่ินในครั้งนั้นตอไป 
 ขอ ๑๔  ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน  ถามี
การเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน  ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 
 
นายเลิศ  ต่ํากระโทก ทุกทานคงเขาใจข้ันตอนและวิธีการเลือกประธานสภาแลวนะครับ  ถามีคนเสนอ  
(ประธานสภาช่ัวคราว) คนเดียว  ก็เปนอันวาคนท่ีถูกเสนอเปนผูไดรับเลือกเปนประธาน  แตถามีผูถูกเสนอ  
หลายคนจะตองทําการเลือกตามท่ีทานปลัดไดอธิบาย  ในการนี้  ผมขอใหสมาชิกเสนอชื่อผูท่ีจะเปน
ประธานสภา  และขอผูรับรอง  ๒  คน  กราบเรียนเชิญ 
 
นายอัด  หมูเกษม กระผม  นายอัด   หมูเกษม  สมาชิกสภา อบต. ม. 10 
   ขอเสนอ นายถนอม   คีมกระโทก  สมาชิกสภา อบต. ม. 10 เปนประธานสภา 
นายเลิศ  ต่ํากระโทก ขอผูรับรอง  ๒  คน  
(ประธานสภาช่ัวคราว)    
นายสมพอ  อดิชัยกุล กระผม นายสมพอ  อดิชัยกุล  สมาชิกสภา  อบต.  ม. 11   ขอรับรอง 
นายชวย  สาคะเรศ กระผม นายชวย  สาคะเรศ     สมาชิกสภา  อบต.  ม. 13   ขอรับรอง 
 
นายเลิศ  ต่ํากระโทก มีผูใดจะเสนอบุคคลอ่ืนเปนประธานสภาอีกหรือไม  ถาไมมีผูใดเสนออีก  เปนอันวา  
(ประธานสภาช่ัวคราว)   นายถนอม   คีมกระโทก   ไดเปนประธานสภา  อบต.  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวง 
   มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม  ขอ  ๑๔  ในกรณีท่ีมีผูเสนอชื่อเพียง 
   ชื่อเดียว  ถือวาผูนั้นไดเปนประธานสภา  กระผมขอประกาศตอสภาดังนี้   

นายถนอม   คีมกระโทก  ไดเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
มติท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันท   เลือก นายถนอม  คีมกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 10  

เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ดังนี้ 
มีมติเลือก  18  เสียง   ไมเลือก  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง    

นายถนอม  คีมกระโทก   และในโอกาสนี้  กระผม  นายถนอม  คีมกระโทก  ไดรับการเสนอ 
(ประธานสภา อบต.) ชื่อใหเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภา  

ทุกทานท่ีใหเกียรติเลือกกระผม  และขอขอบคุณทานนายอําเภอโชคชัย  ทานนายก  
อบต.กระโทก   และทานผูมีเกียรติทุกทาน  กระผมจะปฏิบัติหนาท่ีประธานสภาใหดี 
ท่ีสุดและขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง กอนเขาระเบียบวาระท่ี ๒ กระผมขอพักการประชุม  
๑๐  นาที 
 

นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ขอเชิญสมาชิกเขาหองประชุม  และชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย และอาน 
(เลขานุการช่ัวคราว) คําสั่งอําเภอโชคชัย ท่ี 486/2555 ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แตงตั้ง 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ดังนี้ 
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ตามท่ีไดกําหนดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ครั้งแรก ในวันท่ี 5  
พฤศจิกายน 2555  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลกระโทก และท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลกระโทก มีมติเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตบําลกระโทกไปแลวนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และมติสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เม่ือคราว
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ครั้งแรก จึงแตงตั้งให  นายถนอม  คีมกระโทก ดํารงตําแหนง 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   

ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 เปนตนไป  
สั่ง ณ  วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2555  

นายอภิสิทธิ์  ธีรภูวฤทธิ์  นายอําเภอโชคชัย 
 

ในโอกาสนี้ขอเชิญ นายถนอม  คีมกระโทก  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดข้ึนมา
ทําหนาท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ในระเบียบวาระตอไป ขอเรียนเชิญ 
 
นายถนอม  คีมกระโทก   ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องการเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(ประธานสภา อบต.) กระโทก  กระผมขอดําเนินการตามระเบียบวาระท่ี  ๒  การเลือกรองประธานสภา 
   ผมขอใหปลัดชี้แจงเรื่องขอกฎหมายและวิธีการเลือก  
 
นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ชี้แจงขอกฎหมายและวิธีการเลือก  ขอ 5 และขอ 12  
(เลขานุการช่ัวคราว)  

“ขอ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหนําความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม กรณีท่ี
กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหสภาทองถ่ินใดมีรองประธานสภาทองถ่ินไดมากกวาหนึ่ง
คนใหเลือกรองประธานสภาทองถ่ินคนท่ีหนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถ่ินในลําดับถัดไปทีละคน
จนกวาจะครบตามจํานวนท่ีพึงมี” 

ขอ 5 ใหยกเลิกความในวรรคสามของขอ 11 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ใหประธานสภาทองถ่ินรายงานผลการเลือกรองประธานสภาทองถ่ินตอผูวาราชการจังหวัดสําหรับ
องคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบลภายในเจ็ดวันนับแต
วันเลือก” 
 
นายถนอม  คีมกระโทก   ตามท่ีทานปลัดชี้แจงรายละเอียดขอใหสมาชิกสภา อบต. เสนอชี่อ  
(ประธานสภา อบต.) สมาชิกสภา อบต.  เปนรองประธานสภาและมีผูรับรอง  ๒  คน  
 
นายสมพอ  อดิชัยกุล กระผม  นายสมพอ   อดิชัยกุล     สมาชิกสภา  อบต. ม. 11 
   ขอเสนอ นายกิตติ   กาจกระโทก   สมาชิกสภา อบต. ม. 3 เปนรองประธานสภา 
 
นายถนอม  คีมกระโทก   ขอผูรับรอง  ๒  คน 
(ประธานสภา อบต.) 
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นายจิตร  โคลนกระโทก กระผม  นายจิตร  โคลนกระโทก  สมาชิกสภา  อบต.  ม. 2  ขอรับรอง 
นายสมพงษ  แฝกกระโทก  กระผม  นายสมพงษ  แฝกกระโทก  สมาชิกสภา  อบต.  ม. 8  ขอรับรอง 
 
นายถนอม  คีมกระโทก   มีทานใดจะเสนอสมาชิกทานอ่ืนเปนรองประธานสภาอีกหรือไม  ถาไมมี 
(ประธานสภา อบต.) เปนอันวาเขาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ขอ  ๑๔  เม่ือมีผูท่ีถูกเสนอชื่อ  

เพียงคนเดียวถือวาบุคคลนั้นเปนผูไดรับเลือก  และผมขอประกาศวา   
นายกิตติ    กาจกระโทก    ไดเปนรองประธานสภา  อบต.กระโทก   
ขอเรียนเชิญทานรองประธานสภา  อบต.  ไดกลาวขอบคุณ 

มติท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันท   เลือก นายกิตติ  กาจกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 3  
เปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ดังนี้ 
มีมติเลือก  18  เสียง   ไมเลือก  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง    

 
นายกิตติ  กาจกระโทก    ในโอกาสนี้  กระผม นายกิตติ  กาจกระโทก  ไดรับการเสนอชื่อใหใหเปนรอง 
(รองประธานสภา) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา  

ทุกทานท่ีใหเกียรติเลือกกระผม   กระผมจะปฏิบัติหนาท่ีรองประธานสภาใหดีท่ีสุด  
 
นายถนอม  คีมกระโทก   ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
(ประธานสภา อบต.) กระผมขอดําเนินการตามระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง การเลือกเลขานุการสภา  

อบต.กระโทก  ผมขอใหปลัดชี้แจงเรื่องขอกฎหมายและวิธีการเลือก 
 
นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ชี้แจงขอกฎหมายและวิธีการเลือก  ขอ 7 และขอ 18 
(เลขานุการช่ัวคราว)  

“ขอ 7 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ 13 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“วิธีเลือกเลขานุการสภาทองถ่ิน ใหนําความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
 “ขอ 18 ใหสภาทองถ่ินเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
หรือสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นคนหนึ่ง เปนเลขานุการสภาทองถ่ิน ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปน
ประโยชนตอสภาทองถ่ินสําหรับองคการบริหารสวนตําบล พนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง 
ใหหมายความถึงปลัดองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น” 
 
นายถนอม   คีมกระโทก ตามท่ีทานปลัดชี้แจงรายละเอียดขอใหสมาชิกสภา อบต. เสนอชี่อสมาชิกสภา อบต.  
(ประธานสภา อบต.) หรือขาราชการสวนทองถ่ิน เปนเลขานุการสภา อบต. และมีผูรับรอง  ๒  คน  
 
นายอนิรุทธ   แกวใหญ กระผม  นายอนิรุทธ  แกวใหญ   สมาชิกสภา  อบต. ม. 5 

ขอเสนอ  นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
กระโทก  เปนเลขานุการสภา อบต.กระโทก 

นายถนอม   คีมกระโทก ขอผูรับรอง  ๒  คน  
(ประธานสภา อบต.) 
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นายสมพงษ  แฝกกระโทก  กระผม  นายสมพงษ  แฝกกระโทก  สมาชิกสภา  อบต.  ม. 8 ขอรับรอง 
นายมานะ  ครอบกระโทก    ดิฉัน   นายมานะ  ครอบกระโทก    สมาชิกสภา  อบต.  ม. 5   ขอรับรอง 
 
นายถนอม   คีมกระโทก มีทานใดจะเสนอสมาชิกทานอ่ืนเปนเลขานุการสภาสภาอีกหรือไม  ถาไมมี  
(ประธานสภา อบต.) เปนอันวาเขาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ขอ  ๑๔  เม่ือมีผูท่ีถูกเสนอชื่อ  

เพียงคนเดียวถือวาบุคคลนั้นเปนผูไดรับเลือก  และผมขอประกาศวา   
นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา  ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
ไดเปนเลขานุการสภา  อบต.กระโทก   
ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภา  อบต.  ไดกลาวขอบคุณ 

มติท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันท   เลือก   นายสุรศักดิ์   เสนีวงศ ณ อยุธยา  ตําแหนง ปลัด  
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กระโทก  ดังนี้ 
มีมติเลือก  19  เสียง   ไมเลือก  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง    

 
นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา   ในโอกาสนี้  กระผม นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา  ไดรับการเสนอชื่อ 
(เลขานุการสภา อบต.)    ใหใหเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  กระผมขอขอบคุณ  

สมาชิกสภาทุกทานท่ีใหเกียรติเลือกกระผม   กระผมจะปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภา 
ใหดีท่ีสุด 

 
นายถนอม   คีมกระโทก ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภา อบต.) กระผมขอหารือในการกําหนดสมัยประชุมสามัญ สภา อบต. ประจําป 2556  

กระผมขอให เลขานุการสภา  ชี้แจงในการกําหนดสมัยประชุม 
 
นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ชี้แจงการกําหนดสมัยประชุมสภา  อบต.  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล  
(เลขานุการสภา อบต.)              และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6)  

พ.ศ. 2552 
“มาตรา  ๕๓    ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหาร

สวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
กําหนด 
 นายอําเภอตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
ใหท่ีประชุมเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 กรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตามกําหนดเวลาในวรรคสอง 
หรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลได นายอําเภออาจเสนอผูวาราชการ
จังหวัดใหมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีการกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตอง
ไดรับอนุญาตจากนายกอําเภอ” 
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ซ่ึงการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป ๒๕๕๕  ไดประชุมครบ ๔ สมัยแลว  จึงเห็นควรเสนอสมัย
ประชุมสามัญสมัยแรกประจําป ๒๕๕๖  ไวเลย 
 
นายถนอม   คีมกระโทก   ตามท่ีทานเลขานุการสภา ชี้แจงรายละเอียดขอใหสมาชิกในท่ีประชุมเสนอการ 
(ประธานสภา อบต.)      กําหนดสมัยประชุมสมัยแรก ประจําป 2556 และผูรับรอง 2 คน ขอใหสมาชิก 

เสนอท่ีประชุม 
นายสมพงษ  แฝกกระโทก กระผม  นายสมพงษ   แฝกกระโทก สมาชิกสภา  อบต. ม. 8  
   ขอเสนอการกําหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจําป 2556 ในเดือน 

กุมภาพันธ  2556  ตั้งแตวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ 2556 
นายถนอม   คีมกระโทก    ขอผูรับรอง  ๒  คน  
(ประธานสภา อบต.) 
นายสุดธี  คอนกระโทก กระผม  นายสุดธี  คอนกระโทก สมาชิกสภา  อบต.  ม. 2  ขอรับรอง 
นายถนอม  แคลนกระโทก กระผม  นายถนอม  แคลนกระโทก สมาชิกสภา  อบต.  ม. 9  ขอรับรอง 
นายถนอม   คีมกระโทก   กําหนดสมัยประชุมสมัยแรก ประจําป ๒๕๕๖  คือเดือน  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖   
(ประธานสภา อบต.)   ตั้งแตวันท่ี  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  เปนสมัยแรก 
นายถนอม   คีมกระโทก   ขอกราบเรียนเชิญนายก อบต.กระโทก  พบปะสมาชิกฯ 
(ประธานสภา อบต.)  
 
จ.ส.อ.บุญเย่ียม  หม่ันกระโทก กระผม จ.ส.อ.บุญเยี่ยม  หม่ันกระโทก  ตําแหนง นายกองคการบริหารสวน  
(นายก อบต.กระโทก)  ตําบลกระโทก   ขอแสดงความยินดีกับทานประธานสภา อบต.  ทานรอง  

ประธานสภา และทานเลขานุการสภา และสมาชิกสภา อบต.กระโทก ทุก 
ทานท่ีไดรับเลือกเขามาในครั้งนี้   
 

นายถนอม   คีมกระโทก   มีสมาชิกทานใดมีขอราชการอ่ืนอีกหรือไม  ถาไมมีกระผมขอปดการประชุม  
(ประธานสภา อบต.)  สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ครั้งแรก ในวันนี้ 
เลิกประชุมเวลา 16.00  น. 
 

                            (ลงชื่อ)   สุรศักดิ์   เสนีวงศ ณ อยุธยา  ผูจดบันทึกการประชุม 
            (นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา) 

            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 

                                    (ลงชื่อ)   ถนอม  คีมกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                  (นายถนอม  คีมกระโทก) 

                      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
 

 


	สำเนารายงานการประชุม
	ณ    ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
	งานกิจการสภาฯ



