




รายงานการประชุมกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึงครั้งแรก 
 
ก่อนเข้าระเบียบวาระ  
ปลัด อบต. - นับองค์ประชุม 
 - เรียนเชิญนายอ าเภอเชียรใหญ่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
  - อ่านประกาศอ าเภอเชียรใหญ่ 

ประกาศอ าเภอเชียรใหญ่ 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึงครั้งแรก 

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

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศ เรื่อง ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึงและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และ
ต่อมาผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึงและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
นั้น  
 

 บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสือหึง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสือหึง จ านวน 10 คน ครบตามจ านวนที่พึงมีแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
และข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง ครั้งแรก ในวันที่ 5 มกราคม 
2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง 
 

 ประกาศ   ณ   วันที่  28 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 

        กิตติพงษ์  รองเดช 
                     (นายกิตติพงษ ์ รองเดช) 
                                                            นายอ าเภอเชียรใหญ่ 
 
ปลัด อบต. - เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึงแต่ละคนรายงานตัว 
 -  เรียนเชิญนายอ าเภอเชียรใหญ่ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
  เสือหึงครั้งแรก 
เลขานุการสภา อบต.ชั่วคราว - ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 วรรคสอง นายอ าเภอต้อง
  ก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการประชุมสภาองค์การ
  บริหารส่วนต าบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วน
  ต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง
  สมาชิกสภาท้องถิ่นครบตามจ านวนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวดัส าหรับองค์การ  



- 2 - 
 

  บริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล นายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ต้องก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกภายในระยะเวลา
  ที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 
  - ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การ
  บริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
  เปิดการประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการ
  สภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากท่ีสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุม
  สภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวหากสมาชิกสภาท้องงถิ่นผู้มีอายุ
  มากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องงถิ่นที่มีอายุ
  มากที่สุดรองลงมาตามล าดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภา
  ท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมน าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณ
  ตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และด าเนินการเลือก
  ประธานสภาท้องถิ่น 
 -  เชิญนายเสรี  ชูไกรไทย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุสูงสุดที่อยู่ในที่
  ประชุม ท าหน้าที่ประธานสภา อบต. ชั่วคราว  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. ชั่วคราว - กระผมในนามของสมาชิกสภา อบต.เสือหึง ขอขอบพระคุณนายอ าเภอเชียรใหญ่
  เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเปิดประชุมสภา อบต.เสือหึงครั้งแรก ในวันนี้ 
  และขอแสดงความยินดีกับบรรดาสมาชิกสภา อบต.เสือหึง ทุกท่าน ที่ได้รับความ
  ไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ให้เข้ามาท าหน้าที่อันส าคัญนี้ ขอให้
  ทุกท่านรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีของต าแหน่งให้เต็มความสามารถและร่วมมือกัน
  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีแก่ อบต.เสือหึง และพ่ีน้องประชาชน 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การเลือกและแต่งตั้งประธานสภา อบต. 
ประธานสภา อบต. ชั่วคราว - ต่อไปเป็นการเลือกและแต่งตั้งประธานสภา อบต. ขอเชิญปลัด อบต. ซึ่งท า 
  หน้าที่เลขานุการสภา อบต.ชั่วคราว ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุม ในการ
  เลือกประธานสภา อบต.เสือหึง ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป ขอเชิญครับ 
เลขานุการสภา อบต.ชั่วคราว - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 วิธเีลือกประธานสภา 
  ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่
  ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอชื่อนั้นต้องมี
  สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
  สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
  คงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคน
  ละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา
  ท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้
  เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด นั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายัง
  มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  
        ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้วิธีจับสลาก 
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        ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
  คะแนน 
        วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด
  เท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้
  ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก
  ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน
  โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น
  เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  
 - ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ 
  เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ
  หนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
ประธานสภา อบต.ชั่วคราว - ล าดับต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. ที่เห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารง
  ต าแหน่งประธานสภา อบต.เสือหึง โดยการเสนอชื่อ ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 
  และกรณีที่มีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็นประธานสภา
  อบต.เสือหึง ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอชื่อครับ 
นายวิทูล  พรหมรักษ์ - เรียนประธานสภา อบต.เสือหึงชั่วคราว กระผมนายวิทูล  พรหมรักษ์ สมาชิกสภา 
  อบต. หมู่ที่ 9 เสนอชื่อนายวรวิทย์ ชูเสือหึง เป็นประธานสภา อบต. 
ที่ประชุม - มีผู้รับรอง 2 คน คือ 
  1. นายเชาวลิต  จันทร์สมมิตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1 
  2. นายสุรชัย  ทองอุปการ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 
ประธานสภา อบต. ชั่วคราว - สมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. ชั่วคราว -  เมื่อที่ประชุมมีการเสนอชื่อประธานสภา อบต.เสือหึง เพียงคนเดียว ก็ถือได้ว่า 
  นายวรวิทย์  ชูเสือหึง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภา 
  อบต.เสือหึง 
ประธานสภา อบต. ชั่วคราว -  ในโอกาสนี้กระผมขอพักการประชุมประมาณ 10 นาที เพ่ือรายงานผลการ
  เลือกประธานสภา อบต.เสือหึง และเพ่ือให้นายอ าเภอเชียรใหญ่ ได้ออกค าสั่งแต่งตั้ง
  ประธานสภา อบต.เสือหึง ต่อไป 
เลขานุการสภา อบต.ชั่วคราว - ตรวจนับองค์ประชุม 
     - อ่านค าสั่งอ าเภอเชียรใหญ่ 

ค าสั่งอ าเภอเชียรใหญ่ 
ที่  5/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง 
----------------------------------- 

 

 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสือหึงครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มกราคม ๒๕๖๕ เลือกนายวรวิทย์  ชูเสือหึง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสือหึง เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง นั้น 
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  อาศัยอ านาจตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕37 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงแต่งตั้งนายวรวิทย์  
ชูเสือหึง เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง   ณ   วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

       กิตติพงษ์  รองเดช 
                     (นายกิตติพงษ์  รองเดช) 
                                                            นายอ าเภอเชียรใหญ่ 
 
เลขานุการสภา อบต.ชั่วคราว - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
    2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 10 ประธานสภาท้องถิ่น 
   ชั่วคราว พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
       (3) ส าหรับองค์การบริหารราชการส่วนต าบล เมื่อนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้ง 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา อบต. ชั่วคราว -  ขอเชิญนายวรวิทย์  ชูเสือหึง ประธานสภา อบต.เสือหึง ขึ้นมาท าหน้าที่ประชุม
  สภาอบต. ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเชิญครับ 
ประธานสภา อบต. - กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านที่ไว้วางใจ และเลือกกระผมเป็น 
  ประธานสภา อบต.เสือหึง กระผมจะขอท าหน้าที่ให้ดีที่สุด และขอด าเนินการประชุม
  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง 
ประธานสภา อบต. - ต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภา อบต.เสือหึง ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. 
  ชั่วคราว ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุม ในการเลือกรองประธานสภา อบต.
  เสือหึง ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป ขอเชิญครับ 
เลขานุการสภา อบต.ชั่วคราว - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่น
  แล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 
 - ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาบังคับใช้โดย
  อนุโลม  
 - ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ 
  เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ
  หนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
ประธานสภา อบต. - ล าดับต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. ที่เห็นสมควรเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
  รองประธานสภา อบต.เสือหึง โดยในการเสนอชื่อ ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน
  และกรณีที่มีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา 
  อบต.เสือหึง ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอชื่อครับ 
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นางสุณีย์  ยอดแก้ว - เรียน ประธานสภา อบต. ดิฉันนางสุณีย์  ยอดแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
   ขอเสนอนายสุรพล  สินทรัพย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 เป็นรองประธานสภา อบต.
  เสือหึง 
ที่ประชุม - มีผู้รับรอง 2 คน คือ 
  1. นายสุริยะ  ชูไกรไทย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6   
  2. นายวิทูล  พรหมรักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 
ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อที่ประชุมมีการเสนอชื่อรองประธานสภา อบต.เสือหึง เพียงคนเดียว ก็ถือได้ว่า  
                               นายสุรพล  สินทรัพย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา  
  อบต.เสือหึง 
ประธานสภา อบต. - ในโอกาสนี้กระผมขอพักการประชุมประมาณ 10 นาที เพื่อรายงานผลการเลือกรอง
  ประธานสภา อบต.เสือหึง ให้นายอ าเภอเชียรใหญ่ ได้ออกค าสั่งแต่งตั้งรอง 
  ประธานสภา อบต.เสือหึง ต่อไป 
เลขานุการสภา อบต.ชั่วคราว - ตรวจนับองค์ประชุม 
     - อ่านค าสั่งอ าเภอเชียรใหญ่ 

ค าสั่งอ าเภอเชียรใหญ่ 
ที่  6/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง 
----------------------------------- 

 

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสือหึงครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มกราคม ๒๕๖๕ เลือกนายสุรพล  สินทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสือหึง เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง นั้น 
   

  อาศัยอ านาจตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕37 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งนายสุรพล  สินทรัพย์ เป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง   ณ   วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

       กิตติพงษ์  รองเดช 
                     (นายกิตติพงษ์  รองเดช) 
                                                            นายอ าเภอเชียรใหญ่ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง 
ประธานสภา อบต. - ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภา อบต.เสือหึง ผมขอให้เลขานุการสภา อบต. 
  ชั่วคราว ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุม ในการเลือกเลขานุการสภา อบต.
  เสือหึง ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป ขอเชิญครับ 
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เลขานุการสภา อบต.ชั่วคราว - ส าหรับการเลือกตั้งเลขานุการสภา อบต. นั้น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
  และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) 
  พ.ศ. 2562 มาตรา 57 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหาร
  ส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและ
  งานอ่ืนใดตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ทั้งนี้ให้ค านึงถึง
  ความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น 
  ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 - ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ 
  เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ
  หนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
 - ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภา
  ท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถ
  อันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น   
   ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  ตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น”  
ประธานสภา อบต. - ล าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิก
  สภา อบต. เพื่อเป็นเลขานุการสภา อบต.เสือหึง โดยการเสนอชื่อต้องมีผู้รับรอง 
  ไม่น้อยกว่า 2 คน และกรณีท่ีมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
  เป็นเลขานุการสภา อบต.เสือหึง ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอชื่อครับ 
นายสุรพล  สินทรัพย์ - เรียนประธานสภา อบต. กระผมนายสุรพล  สินทรัพย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ขอ
  เสนอ จ.อ.ภิรมย์  ปั้นวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการสภา อบต.
  เสือหึง 
ที่ประชุม - มีผู้รับรอง 2 คน คือ 
  1. นายหัษณุ  ชูจิตต์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2 
  2. นายเสรี  ชูไกรไทย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อที่ประชุมมีการเสนอชื่อเลขานุการสภาอบต.เสือหึง เพียงคนเดียว ก็ถือได้ว่า  
                               จ.อ.ภิรมย์  ปั้นวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นเลขานุการ
  สภา อบต.เสือหึง 
ที่ประชุม - รับทราบ 
นายอ าเภอเชียรใหญ่ - ให้โอวาทแก่สมาชิกสภา อบต.เสือหึง เสร็จแล้วเดินทางกลับ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2565 
ประธานสภา อบต. - ขอให้เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดในการก าหนดสมัยประชุม 
  สามัญและวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565  
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เลขานุการสภา อบต. - ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
  2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม 
  สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดแต่ต้อง
  ไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
  ก าหนด 
   สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าขยาย 
  เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้
  สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภา
  ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 
   (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
  ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม 
  เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม 
  สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
 - ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
  ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม 
  สามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก 
  ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
  ของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ประธานสภา อบต. - ผมขอปรึกษาที่ประชุม ว่าสภา อบต.เสือหึง ว่าจะก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ า 
  ปี พ.ศ. 2565 กี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่
  วันขอเชิญครับ 
นายหัษณุ  ชูจิตต์ - เรียนประธานสภา อบต. กระผมนายหัษณุ  ชูจิตต์ สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 2 
  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 4 สมัย โดยมี 
  ก าหนด 15 วัน ดังนี้ 
   -  สมัยที่ 1  เริ่มในเดือนมกราคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 มกราคม 
  2565 
   -  สมัยที่ 2  เริ่มในเดือนกรกฎาคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 
  กรกฎาคม 2565 
   -  สมัยที่ 3  เริ่มในเดือนสิงหาคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 8 - 22  สิงหาคม
  2565  
   -  สมัยที่ 4  เริ่มในเดือนธันวาคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 ธันวาคม
  2565  
ประธานสภา อบต. - มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้างครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.เสือหึง เสนอเป็นอย่างอ่ืนแล้ว ถือได้ว่าสมาชิกสภา อบต.
  เสือหึง ไดม้ีมตกิ าหนดจ านวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย 
  ประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2566 
ประธานสภา อบต. - ขอให้เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดในการก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
  ประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565 
เลขานุการสภา อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่น
  แล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเลขานุการสภาท้องถิ่น และให้
  ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 
   (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
  ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม 
  เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม 
  สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
 - ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
  ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม 
  สามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก 
  ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
  ของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
นายวิทูล  พรหมรักษ์ - เรียนประธานสภา อบต.เสือหึง กระผมนายวิทูล  พรหมรักษ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่
  ที่ 9 ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2566 โดยเริ่มประชุมในวันที่ 
  13 กุมภาพันธ์ 2566 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
  พ.ศ. 2566 มีก าหนด ๑๕ วนั 
ประธานสภา อบต. - มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้างครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.เสือหึง เสนอเป็นอย่างอ่ืนแล้ว ถือได้ว่าสมาชิกสภา อบต.
  เสือหึง ไดม้ีมตกิ าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2566 โดยเริ่มประชุม
  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
  แรกของปี พ.ศ. 2566 มีก าหนด ๑๕ วันดังกล่าวแล้ว ดังนั้นผมจะด าเนินการจัดท า
  ประกาศ อบต.เสือหึง และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการ อบต.เสือหึง ต่อไป 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภา อบต. - ขอให้เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดในการเลือกคณะกรรมการตรวจ
  รายงานการประชุม 
เลขานุการสภา อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 103 คณะกรรมการสภา 
  ท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ 
   (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อย
  กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
   (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
  ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  



- 9 - 
 

 - ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
  เรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
 - ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
  ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
  ต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่นดังนี้ 
   (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 - ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภา
  ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
  สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
  ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับ
  รอง 
   การเสนอชื่อให้เสนอชื่อได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน
  และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีเลขานุการสภา อบต.เสือหึง ได้ชี้แจงในการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน
  การประชุม ขอให้ที่ประชุมเสนอจ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าจะ
  ให้มคีณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวนกี่คน ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 
  แต่ไม่เกิน 7 คน  
นายวิทูล  พรหมรักษ์ - เรียนประธานสภา อบต.เสือหึง กระผมนายวิทูล  พรหมรักษ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่
  ที่ 9 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน 
ประธานสภา อบต. - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภา อบต.เสือหึง ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ 
ที่ประชุม - ไม่เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 
ประธานสภา อบต. - เมื่อสมาชิกสภา อบต.เสือหึง ไม่เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก จึงถือได้ว่าให้มีการเลือก 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน  
 - ล าดับต่อไปขอให้สมาชิกสภา อบต. เสือหึง ได้เสนอชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงาน
  การประชุม คนที่ 1 พร้อมผู้รับรอง จ านวน 2 คน ด้วย 
นายเสรี  ชูไกรไทย - เรียน ประธานสภา อบต.เสือหึง กระนายเสรี  ชูไกรไทย  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง
  หมู่ที่ 7 ขอเสนอ นายสุรชัย  ทองอุปการ  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 8 เป็น
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 
ที่ประชุม - มีผู้รับรอง 2 คน คือ 
  1. นางสุณีย์  ยอดแก้ว สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 5 
  2. นายสุริยะ  ชูไกรไทย สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 6 
ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอให้สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ได้เสนอชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงานการ
  ประชุม คนที่ 2 พร้อมผู้รับรอง จ านวน 2 คน ด้วย 
นางสุนีย์  ยอดแก้ว - เรียน ประธานสภา อบต.เสือหึง ดิฉันนางสุนีย์  ยอดแก้ว  สมาชิกสภา อบต.  
  เสือหึง หมู่ที่ 5 ขอเสนอนายเชาวลิต  จันทร์สมมิตร สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 
  1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 
ที่ประชุม - มีผู้รับรอง 2 คน คือ 
  1. นายหัษณุ  ชูจิตต์  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 2  
  2. นายสุรพล  สินทรัพย์ สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 3  
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ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอให้สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ได้เสนอชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงานการ
  ประชุม คนที่ 3 พร้อมผู้รับรอง จ านวน 2 คน ด้วย 
นายสุรชัย  ทองอุปการ -  เรียน ประธานสภา อบต.เสอืหึง กระผมนายสุรชัย  ทองอุปการ สมาชิกสภา อบต.
  เสือหึง หมู่ที ่8 ขอเสนอนายสุริยะ  ชูไกรไทย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เป็น 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 
ที่ประชุม - มีผู้รับรอง 2 คน คือ 
  1. นายเสรี  ชูไกรไทย  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 7  
  2. นายวิทูล  พรหมรักษ์ สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที ่9  
ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ท่านใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
  อีกไหมครับ 
ที่ประชุม - ไม่เสนออีก 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีผู้เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงถือได้ว่าผู้มีรายชื่อ 
  ดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  1.  นายสุรชัย  ทองอุปการ สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 8 
  2.  นายเชาวลิต  จันทร์สมมิตร สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 1 
  3.  นายสุริยะ  ชูไกรไทย สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 6 
 เลขานุการสภา อบต. - หลังปิดการประชุม กระผมขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประชุม
  เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและเลขานุการ 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอะไรที่จะซักถามอีกบ้างครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. -  เมื่อไม่มีอะไรแล้ว กระผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ 
ปิดการประชุมเวลา 11.45 น.   
 
 (ลงชื่อ)       จ.อ.ภิรมย์  ปั้นวงศ์        
                  (  ภิรมย์   ปั้นวงศ์  ) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. 
                        ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยประชุม ฯ ดังกล่าวแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
         (ลงชื่อ)           เชาวลิต  จันทร์สมมิตร  ส.อบต. หมู่ 1  (ลงชื่อ)       สุรชัย  ทองอุปการ ส.อบต. หมู่ 8 
                      (นายเชาวลติ  จันทร์สมมิตร)                              (นายสุรชัย  ทองอุปการ) 
                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม          เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 (ลงชื่อ)        สุริยะ  ชูไกรไทย   ส.อบต. หมู่ 6 
           (นายสุริยะ  ชูไกรไทย) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
                        สภา อบต.เสือหึง ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 (ลงชื่อ)           วรวิทย์  ชูเสอืหึง  
              (นายวรวิทย์  ชูเสอืหึง) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง  
 
 




