
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 

วันพฤหัสบดีที่ 1๓ มกราคม พ.ศ.2565  เวลา ๐๙.๐0 น 
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

 
ผู้มาประชุม จ านวน ๑๓ คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญเลิศ ชัยศร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บุญเลิศ ชัยศร  

2 นางละเอียด ภู่มาก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ละเอียด ภู่มาก  

3 นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 พิสิทธิ์ โพธ์เกตุ  

4 นายณัฐดนัย จอนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ณัฐดนัย จอนสูงเนิน  

5 นางสาวยุพิน ตูบสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สาวยุพิน ตูบสันเทียะ  

6 นายชลอ ดอบขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ชลอ ดอบขุนทด ประธานสภาชั่วคราว 

7 นายสาย นารถจัตุรัส สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สาย นารถจัตุรัส  

8 นายอุทัย โสขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 อุทัย โสขุนทด  

๙ นายอดีต ชื่นขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ อดีต ชื่นขุนทด  

๑๐ นายสมสี พรมล้า สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐ สมสี พรมล้า  

๑๑ นายเชาวลิต ทวดสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑ เชาวลิต ทวดสุวรรณ์  

๑๒ นางลัดดาวัลย์ แนบทางดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒ ลัดดาวัลย์ แนบทางดี  

๑๓ นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง ปลัด อบต. เดือนเพ็ญ  เสียมไธสง เลขานุการชั่วคราว 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๖  คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสาวอ้อยใจ ค าบุญเรือง นายอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ้อยใจ ค าบุญเรือง ประธานเปิดฯ 

2 นายชาญชัย หงษ์ไทย ท้องถิ่นอ าเภอ ชาญชัย หงษ์ไทย  
3 นายจีรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง นายก อบต.โคกเริงรมย์ จีรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง  
4 นางนิศารัตน์ แสงจักร ผอ.กองสวัสดิการสังคม นิศารัตน์ แสงจักร  
5 นางลภัสรดา ทั้งพรม นักวิชาการศึกษาฯ ลภัสรดา ทั้งพรม  
6 นางสุพรรณี อาบสุวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ สุพรรณี อาบสุวรรณ์  

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.00 น 
เลขานุการสภาชั่วคราว เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้

ลงชื่อไว้ว่ามีสมาชิกมาประชุมจ านวน ๑๓ คน(รวมเลขานุการสภาฯ) เป็นอันครบองค์
ประชุม จึง เรียนเชิญท่านนายอ าเภอบ าเหน็จณรงค์นางสาวอ้อยใจ ค าบุญเรือง ได้จุด
เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 

  (เมื่อนายอ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้ว) 
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ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ เรื่อง ก าหนดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์ครั้งแรก ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภา องค์การบริหารส่วนต าบล และนายก องค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่             
1 ตุลาคม 2564 และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยภูมิ ได้เห็นชอบให้
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า องค์การบริหารส่วนต าบล  ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล และนายก องค์การบริหารส่วนต าบล  ในวันที่       
28 พฤศจิกายน 2564 และการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น บัดนี้ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์ จ านวน ๑๒ คน แล้ว นายอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
จึงอาศัยอ านาจตามความ นัยมาตรา48 แห่งพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 6 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม จึงก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์ ครั้งแรกใน วันที่ 
13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกเริงรมย์ 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๔  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

 

นางสาวอ้อยใจ  ค าบุญเรือง 
นายอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

 
เรียนเชิญท่านนายอ าเภอบ าเหน็จณรงค์  กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์ครั้งแรก พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและแสดงความยินดี
แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์ และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อนายอ าเภอได้เปิด
ประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น
ชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมีอายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ชั่วคราวนั้น เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และ
ด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งได้ตรวจนับอายุของสมาชิกสภา สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ฯ แล้ว ผู้ที่มีอายุมากที่สุดคือ อายุ 6๔ ปี ในที่ประชุมแห่งนี้ คือ       
นายชลอ ดอบขุนทด  ขอเชิญขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว 
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นายชลอ ดอบขุนทด เรียนนายอ าเภอบ าเหน็จณรงค์/ ท้องถิ่นอ าเภอ/ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯชั่วคราว โคกเริงรมย์ สมาชิกสภา อบต.โคกเริงรมย์ผู้ทรงเกียรติและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 

กระผมขอขอบพระคุณท่านนายอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ที่มาเป็นเกียรติเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์ ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 ในวันนี้ ผมขอ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์          
ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด จ านวน 12 ท่าน มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุม จ านวน         
12 ท่าน ขอให้ท่านสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์ ทุกท่านได้
แนะน าตนเอง เริ่มจากแถวแรกครับ(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ฯ แนะน า
ตนเอง) 

 

 ขอเชิญสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ทุกท่านกล่าวค าปฏิญาณตน
ตามข้าพเจ้า โดยพร้อมเพรียงกัน 
ข้าพเจ้า...................ขอปฏิญาณว่า 
“จะเทิดทูนชาติ ศาสนา   พระมหากษัตริย์ อันเป็นม่ิงขวัญของปวงชนชาวไทยท้ัง
มวล  และรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่  
เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
ของประชาชนเป็นที่ตั้ง”ขอบคุณครับกระผมขอเข้าระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
นายชลอ ดอบขุนทด เชิญเลขานุการฯ ชั่วคราว ได้แจ้งรายละเอียด วิธีการเลือก การลงคะแนน และ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว อ านาจหน้าที่ของประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว เรียน ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ (ชั่วคราว) และสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับวิธีการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
ข้อ ๑ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 48ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรอง
ประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล
ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘ กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น คนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น 
ข้อ ๓  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
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 วิธีการเลือก 

(1) ให้สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภา 
เพียง 1 ชื่อ 

(2) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน แต่ละคนมีสิทธิ 
รับรองได้เพียงครั้งเดียว 

         (๓) ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  
         (๔) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 1 คน ให้ถือ  
  ว่าผู้นั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
  ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14) 

  วิธีการลงคะแนน 
ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จ านวน 1 ชื่อ และให้สมาชิก
สภาหย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 75 วรรค
สาม โดยประธานสภาชั่วคราวเป็นผู้เรียกสมาชิกสภาตามล าดับอักษร น าบัตรมาใส่ใน
หีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 

  วิธีการตรวจนับคะแนน 
  ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วยนับคะแนน โดยที่ผู้ 
  ได้รับเลือกเป็นประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว ประกาศคะแนนต่อท่ี 
ประชุมสภาผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
(2) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่ (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 
เท่ากัน) โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 
(3) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน) 

โดยวิธีการจับสลากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 วรรคสาม ดังนี้ 

   (3.1) ประธานสภาชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน 
   (3.2) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภาชั่วคราวจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อน 

   (3.3) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจ านวนเท่าคนที่มีคะแนน 
  สูงสุดเท่ากันและเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
          1  บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

   อ านาจหน้าที่ของประธานสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
  ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๖ ได้ก าหนดอ านาจ 
  หน้าที่ของประธานสภา ดังนี้ 

   (๑) ด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 
   (๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปราย 
   สนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
   (๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
   (๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
   (๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 
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   (๖) อ านาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้ หรือตามที่ก าหนดไว้ใน 
   ระเบียบนี้ 

   การลงคะแนน เจ้าหน้าที่ได้เตรียมบัตรการลงคะแนน ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อ 
  สกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ  

นายชลอ ดอบขุนทด  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ทุกท่าน  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบล โคกเริงรมย์ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญครับ 
นายอุทัย โสขุนทด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘           ประชุมทุกท่าน ครับ ผม นายอุทัย โสขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ขอเสนอ     

นายพิสิทธิ์  โพธ์เกตุ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ เป็นประธานสภา องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์ ครับ 

นายชลอ ดอบขุนทด  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ๑. นางสาวยุพิน ตูบสันเทียะสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 
  ๒.  นายเชาวลิต ทวดสุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 
   ผู้รับรองถูกต้องครับท่าน พิสิทธิ์ โพธ์เกตุ ท่านยินดีที่จะรับต าแหน่งหรือไม่ 
นายพิสิทธิ์ โพธ์เกต ุ ผมนายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ ยินดีรับครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓  
นายชลอ ดอบขุนทด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธาน  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อีกหรือไม่ กระผม จะนับ  
   ๑-๒-๓ นะครับ 
   ........๑-๒-๓...... ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ ๑๔ บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น  
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” นะครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ 
ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกเริงรมย์เพียงท่านเดียวนะครับ คือ นายพิสิทธิ์  โพธ์เกตุ 

 

 (นายอ าเภอแต่งตั้งประธานสภาฯ) 
 

นายพิสิทธิ์ โพธ์เกต ุกราบเรียนท่านนายอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ท่านปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ  โคกเริงรมย์ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับก่อนอื่น 

ผมต้องขอกราบขอบพระคุณสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์ ที่ได้
ไว้วางใจมอบหมายหน้าที่อันส าคัญให้กระผมได้ท าหน้าที่ประธานสภา องค์การบริหาร
ส่วนต าบล โคกเริงรมย์  ผม ขอท าหน้าที่ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบล            
โคกเริงรมย์ ในการประชุมในวาระที่ ๓ ต่อไปนะครับ ต่อไปเป็นการประชุมในวาระท่ี ๓ 
ครับ เป็นการเลือกรองประธานสภาฯ   
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
นายพิสิทธิ์ โพธ์เกต ุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประธานสภาฯ  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้

น าความในข้อ ๘ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง บัญญัติว่า กรณีที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใด มีรองประธานสภาท้องถิ่นได้
มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี ข้อ ๑๔ 
บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้
ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 
วิธีการเลือกรองประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์นะครับจะ
ด าเนินการตามข้ันตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาฯ พร้อมผู้
รับรอง ๒ ท่าน  

นายสาย นารถจัตุรัส เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๗ ประชุมทุกท่านผม นายสาย นารถจัตุรัส สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๗ ขอเสนอ 
  นายชลอ ดอบขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ เป็นรองประธานสภา องค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกเริงรมย์ครับ 
นายพิสิทธิ์ โพธ์เกต ุ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  ๑. นายณัฐดนัย จอนสูงเนินสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 
   ๒. นายอดีต ชื่นขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 
   ผู้รับรองถูกต้องครับ  
   ขอถาม นายชลอ ดอบขุนทด ท่านยินดีหรือไม่ครับ 
นายชลอ ดอบขุนทด ยินดีครับ 
สมาชิกอบต.หมู่ ๖ 

นายพิสิทธิ์ โพธ์เกต ุ มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ กระผม จะนับ ๑-๒-๓ นะครับ 
ประธานสภาฯ  ........๑-๒-๓...... ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอนะครับ ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดีกับ  ท่าน 

นายชลอ ดอบขุนทด  ให้ถือว่า นายชลอ ดอบขุนทด   ได้รับเลือกให้เป็นรอง
ประธานสภาฯ ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ตามระเบียบ 
นายพิสิทธิ์ โพธ์เกต ุ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติม ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความใน

ข้อ ๘ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม” วรรคสอง บัญญัติว่า “เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือก
เลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง” ข้อ ๑๔ 
ก าหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า     
ผู้นั้นได้รับเลือก”และ ข้อ18 ก าหนดว่า “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง   
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เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น” วรรคสอง บัญญัติว่า “ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
เท่านั้น” ต่อไปจะด าเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ  จะด าเนินการตามขั้นตอนแบบ
เดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อผู้ที่
เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน  

นายอุทัย โสขุนทด เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ประชุมทุกท่าน ครับผม  นายอุทัย โสขุนทด สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๘ ขอเสนอ           

นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง ปลัด อบต.โคกเริงรมย์ เป็นเลขานุการสภา องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ครับ 

นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  ๑. นายสมสี พรมล้า  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ 
   ๒. นายสาย นารถจัตุรัส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ 
   ผู้รับรองถูกต้องครับ  
   ขอถามท่านปลัด เดือนเพ็ญ  เสียมไธสง ท่านยินดีหรือไม่ครับ 
น.ส.เดือนเพ็ญ  เสียมไธสง ยินดีค่ะ 
ปลัด อบต.โคกเริงรมย์ 
นายพิสิทธิ์ โพธ์เกต ุ มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดีกับ 
ประธานสภาฯ  ท่านปลัดเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง ให้ถือว่าท่านปลัดเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง  ได้รับเลือก 

ให้เป็นเลขานุการสภาฯ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าที่ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
   5.1 เรื่องก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
นายพิสิทธิ์ โพธ์เกต ุ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
ประธานสภาฯ ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐ (๑) การประชุมสามัญ และ

ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ของแต่ละสมัยในปีนั้น  
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปี สมัยแรกของแต่ละป ีโดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดั้งนั้น
จึงขอน าเรื่องปรึกษาที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.
2565 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๑ (3) ความว่า ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย 
แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน และก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน ในล าดับ
แรกขอเชิญเสนอการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 2565 ว่าจะก าหนด     
กี่สมัย เชิญเสนอครับ 
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นายอุทัย โสขุนทด เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ประชุมทุกท่านครับ ผม  นายอุทัย โสขุนทด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ขอเสนอให้ มีสมัย

ประชุมสามัญ จ านวน 4 สมัย  
นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  ๑. นายสาย นารถจัตุรัส  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗   ผู้รับรอง 
   ๒. นายณัฐดนัย จอนสูงเนิน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ผู้รับรอง 

ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
ครับ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยสามัญ ประจ าปี 2565  เป็น 4 สมัย 
เห็นชอบ     ๑๑  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
ไม่ออกเสียง   -   เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภา) 

นายพิสิทธิ์ โพธ์เกต ุ ขอให้สมาชิกสภาได้เสนอเพ่ือก าหนดวันประชุมในการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี  
ประธานสภาฯ  2565 
นายอุทัย โสขุนทด เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ประชุมทุกท่านครับ ผม นายอุทัย โสขุนทด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ขอเสนอก าหนดวัน

เรียกประชุม สามัญ ประจ าปี  พ.ศ. 2565  
สมัยท่ี แรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1๔–2๘ มกราคม 2565   โดยมีก าหนด 15 วัน  
สมัยท่ี ๒   เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - ๑๕ มิถุนายน 2565  โดยมีก าหนด 15 วัน  
สมัยท่ี ๓   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1๕ - 2๙ สิงหาคม 2565  โดยมีก าหนด 15 วัน  
สมัยท่ี ๔   เริ่มตั้งแต่วันที่   1 - ๑๕ ธันวาคม 256๕  โดยมีก าหนด 15 วัน  

นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  ๑. นายสาย นารถจัตุรัส  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗   ผู้รับรอง 
   ๒. นายณัฐดนัย จอนสูงเนิน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ผู้รับรอง 

ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
ครับ โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  ก าหนดวันประชุมในการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2565 
ประธานสภาฯ  สมัยท่ี แรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1๔–2๘ มกราคม 2565   โดยมีก าหนด 15 วัน  

สมัยท่ี ๒   เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - ๑๕ มิถุนายน 2565  โดยมีก าหนด 15 วัน  
สมัยท่ี ๓   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1๕ - 2๙ สิงหาคม 2565  โดยมีก าหนด 15 วัน  
สมัยท่ี ๔   เริ่มตั้งแต่วันที่   1 - ๑๕ ธันวาคม 256๕  โดยมีก าหนด 15 วัน  
เห็นชอบ     ๑๑  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
ไม่ออกเสียง   -   เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภา) 
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ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2566 

นายพิสิทธิ์ โพธ์เกต ุ ขอให้สมาชิกสภาได้เสนอเพ่ือก าหนดวันประชุมในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก  
ประธานสภาฯ  ประจ าปี 2566 
นายอุทัย โสขุนทด เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ประชุมทุกท่านครับ ผม นายอุทัย โสขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ขอเสนอก าหนดวัน

วันประชุมในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2566  เริ่มตั้งแต่วันที่   
1 - ๑๕ กุมภาพันธ์ 256๖ โดยมีก าหนด 15 วัน  

นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  ๑. นายสาย นารถจัตุรัส  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗   ผู้รับรอง 
   ๒. นายณัฐดนัย จอนสูงเนิน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ผู้รับรอง 

ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
ครับ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  ก าหนดวันประชุมในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  2566  
เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - ๑๕ กุมภาพันธ์ 256๖ โดยมีก าหนด 15 วัน  

นายพิสิทธิ์ โพธ์เกต ุ สรุป การก าหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี 2565 เป็น 4 สมัย โดย 
ประธานสภาฯ  สมัยที่ แรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1๔–2๘ มกราคม 2565   โดยมีก าหนด 15 วัน  

สมัยที่ ๒   เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - ๑๕ มิถุนายน 2565  โดยมีก าหนด 15 วัน  
สมัยที่ ๓   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1๕ - 2๙ สิงหาคม 2565  โดยมีก าหนด 15 วัน  
สมัยที่ ๔   เริ่มตั้งแต่วันที่   1 - ๑๕ ธันวาคม 256๕  โดยมีก าหนด 15 วัน  

   และก าหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่  
1-15  กุมภาพันธ์ 2565  โดยมีก าหนด 15 วัน 
5.2 เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
   2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภา 

ท้องถิ่น มี 2 ประเภท 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า

สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้

เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
ต่างๆตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกได้เสนอจ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวนกี่คน  

และผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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นายสมสี พรมล้า เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ทุกท่าน ครับผม นายสมสี พรมล้าสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอคณะกรรมการ  

ตรวจรายงานการประชุมจ านวน 3 คน 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเลยครับ 
นายสมสี พรมล้า เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ทุกท่าน ครับผม นายสมสี พรมล้าสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอ 

นายสาย นารถจัตุรัส  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ 
นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  ๑. นายอุทัย โสขุนทดสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ 
   ๒. นายณัฐดนัย จอนสูงเนินสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 
   ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ  มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเลยครับ 
นายสาย นารถจัตุรัส เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ทุกท่าน ครับผม นายสาย นารถจัตุรัส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ขอเสนอ 

นายบุญเลิศ ชัยศรสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑  
นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  ๑. นายอดีต ชื่นขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 
   ๒. นางสาวยุพิน ตูบสันเทียะสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 
   ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ  มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเลยครับ 
นางลัดดาวัลย์ แนบทางดี เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒ ทุกท่าน ดิฉันนางลัดดาวัลย์ แนบทางดีสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒ ขอเสนอ 

นายอดีต ชื่นขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 
นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  ๑. นายเชาวลิต ทวดสุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 
   ๒. นายอุทัย โสขุนทดสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ 

ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะถือว่าท่าน
สมาชิกสภาฯ ที่ถูกเสนอชื่อมาเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุม  
ผมขอเชิญท่านท้องถิ่นอ าเภอบ าเหน็จณรงค์มาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ด้วยครับ 

นายชาญชัย หงษ์ไทย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านปลัด อบต. และหัวหน้าหน้า 
ท้องถิ่นอ าเภอ ส่วนราชการที่เช้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นผมก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่

ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนได้เข้ามารับต าแหน่ง ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยใน
เรื่องระเบียบ กฎหมายต่างๆ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง รวมถึงพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติของท่านให้ระมัดระวัง ไม่ว่าจะเป็นการขาดการ
ประชุมติดต่อกันเกิน ๓ ครั้ง การบวช การออกนอกพ้ืนที่ไปท างานนอกพ้ืนที่ ท าให้
ขาดจากการเป็นสมาชิก ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนหวังว่าเราจะได้ร่วมประชุมกันอีกครั้ง 
ขอบคุณครับ 
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นายพิสิทธิ์ โพธ์เกต ุ มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนออะไร หรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม 
ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดการประชุมครับ 

 
ปิดการประชุมเวลา 1๒.00 น 

 
     (ลงชื่อ) เดือนเพ็ญ  เสียมไธสง ผู้จดรายงานการประชุม  
                  (นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง) 
         ต าแหนง่ เลขานุการสภา อบต.  
 

(ลงชื่อ) บุญเลิศ  ชัยศร       กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                (นายบุญเลิศ  ชัยศร) 
                ต าแหนง่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  

 
(ลงชื่อ) สาย  นารถจักตุรัส     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                (นายสาย  นารถจัตุรัส) 
                ต าแหนง่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
 

(ลงชื่อ) อดีต  ชื่นขุนทด      กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                (นายอดีต  ชื่นขุนทด) 
                ต าแหนง่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9  
 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ครั้งแรก วันที่ 13 มกราคม 2565 เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2565  วันที่  18  มกราคม 
2565 
 

(ลงชื่อ)     พิสิทธิ์  โพธ์เกตุ       ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                (นายพิสิทธิ์  โพธ์เกตุ) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย์  
 


