
ระเบียบวาระการประชุม คร้ังแรก 
วันที่ ๑๑ มกราคม  25๖๕ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
............................................................... ............................................... 

 

ผู้มาประชุม 

๑ นายเชาว์  ไม้สูงเนิน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๒ นายสุรเชษฐ์  ปิดตะคุ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๓ นางสาวปภาพินท์  พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๔ นางสาวอรสา  จุลผักแว่น  เลขานุการนายก 
๕ นายสำรวย  กายจะโปะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๖ นายแมน  ก่ำพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 1 
๗ นายวีรชน  เชยฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 2 
๘ นายธีรวุธ  พลตะคุ   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 3 
๙ นางหนูริ้ว  กล่อมพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 4 
๑๐ นางธนพร  ฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 5 
๑๑ นางจิตติมา  เผยกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๖ 
๑๒ นายดาว มงคล   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 7 
๑๓ นายประยูร  เอิบพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8 
๑๔ นายสมศักดิ์  ชิดครบุรี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 9 
๑๕ นายบงกช  ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 10 
๑๖ นายสมนึก แรมฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๑๗ นายใบ  สุขตะคุ   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 12 
๑๘ นางชอบ กลิ่นตะคุ   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 13 
๑๙ นายศักดา  อ่ำอินทร์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 14 
๒๐ นายเกรียงไกร  สร้อยตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 15 
๒๑ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 16 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ นายบัลลังก์  ไวทยศิริ  นายอำเภอปักธงชัย 
๒ นายวิทยา  กิตติศักดิ์ชัย     ท้องถิ่นอำเภอปักธงชัย  
๓ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าสำนักปลัด 
๔ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๕ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งพระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๖ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๗ นายสมหมาย ประโรกิจจักร์  คนงานทั่วไป 
๘ นางศิริพร เฉื่อยกลาง  ผอ.กองคลัง 
๙ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 



๑๐ นางสาวลักษณารัตน์ ปักษา  นักวิชาการเกษตร 
๑๑ นางจุไรรัตน์  ทองรอด                นักพัฒนาชุมชน 
๑๒ นางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง  นักบริหารงานทั่วไป 
๑๓ นายกิตติศักดิ์ แทนสระน้อย  นักทรัพยากรบุคคล 
๑๔ นางฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๕ นางสาวฬุจิรา ชัยวงค์  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
  
  เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม นายธานินทร์ บุญเย็น ให้
สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม เมื ่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมี  นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ  
นายอำเภอปักธงชัย กล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๑๔.๒0 น. 

นายธานินทร์  เรียน ท่านนายอำเภอปักธงชัย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2564 และการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้ว  

   บัดนี ้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จำนวน ๑๖ คน แล้ว และนายอำเภอปักธงชัย ได้อาศัยอำนาจตาม
ความนัยมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ครั้งแรก ในวันที่ ๑๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในลำดับต่อไป ขอกราบเรียน
เชิญท่าน นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอปักธงชัย ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ครั้ง
แรก ครับ ขอกราบเรียนเชิญ ครับ 

นายอำเภอ  เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม (ท่านเชาว์ ไม้สูงเนิน) ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ  

          ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จำนวน ๑๖ คน และนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล จำนวน ๑ คน แล้ว ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการเลือกตั้ง และได้รับความ
ไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้มาเป็นตัวแทนทำหน้าที่ในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ซึ่ง
นับวันเราต้องยอมรับกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการดูแ ลแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทต่อการบริหารท้องถิ่น



   มากยิ่งขึ้นตามลำดับ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ก็คือฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่ง
ต้องทำหน้าที่ในการพิจารณาข้อบัญญัติซึ่งใช้บังคับในส่วนที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือข้อบัญญัติอื่น ๆ ต้องทำหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบ
แผนพัฒนา ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางในการทำงาน พัฒนาพื้นที่ในทุก ๆ ด้าน และทำหน้าที่ในการควบคุม 
ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทุกคน จึงมีบทบาท
สำคัญและมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง 
อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักสำนึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
ข้าราชการการเมือง ประกอบด้วย  

   1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   2. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

   3. มีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

   4. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส ่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

   5. ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

   6. ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

   7. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

   8. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

   9. ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ดี  

   วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ครั้งแรก ตามมาตรา 53 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้
กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ของสภา ซึ่งเป็นการบริหารในแบบของคณะผู้บริหารกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นลักษณะของการ
บริหารที่ใช้การถ่วงดุลกัน ผลของการถ่วงดุลนั้นจะนำไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน ขอฝาก
ความหวังของพี่น้องประชาชนชาวตำบลตูม ไว้กับคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพึงตระหนักและระลึกถึงคุณค่าและความสำคัญของการเป็นผู้แทนของประชาชน โดยทำ
หน้าที่ของตนให้เต็มกำลังความรู้ ความสามารถ ด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่า
ส่วนอื่น บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผม ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ครั้งแรก ณ 
บัดนี้ ขอบคุณครับ  

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

นายสำรวย   เรียน ท่านนายอำเภอปักธงชัย สมาชิกสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อนายอำเภอได้เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ผมนาย
สำรวย กายจะโปะ ปลัดสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว เชิญสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่มีอายุมากที่สุด ได้แก่นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๕  
เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินการเลือกประธานสภา  ขอ
เชิญขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว) เรียน ท่านนายอำเภอ ปักธงชัยท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทรง
เกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล (ชั่วคราว) ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอปักธงชัย ที่มาเป็นเกียรติเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันนี้ กระผม ในฐานะประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ชั่วคราว ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชั่วคราว ได้แจ้งรายละเอียด 
วิธีการเลือก การลงคะแนน และอำนาจหน้าที่ของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทราบ 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม(ชั่วคราว) และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับวิธีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม มีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 48 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่ง
นายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ข้อ ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547    และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘ กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่น   คนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
  ข้อ ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547    และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
  วิธีการเลือก 
 (1) ให้สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภา
เพียง 1 ชื่อ  
 (2) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้
เพียงครั้งเดียว 



  (๓) ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 
            (๔) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 1 คน ให้
ถือว่าผู้นั ้นได้รับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14) 

วิธีการลงคะแนน 
  ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จำนวน 1 ชื่อ และให้สมาชิกสภา    
หย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม       
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 75 วรรคสาม โดยประธานสภาชั่วคราวเป็นผู้เรียกสมาชิก
สภาตามลำดับอักษร นำบัตรมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิก
สภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่านปลัด ท่าน
สมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม หมู่ที่ ๗ ขอเสนอนายสมนึก แรมฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๑  เป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายประยูร    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายประยูร เอิบพรมราช สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๘ ขอรับรองครับ 
นายสมศักดิ์    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายสมศักดิ์ ชิดครบุรี สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๙ ขอรับรองครับ 
   ผู้รับรองถูกต้องครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื ่อสมาชิกสภาฯ ผู ้ท ี ่ เห ็นสมควรจะเป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ จะเสนออีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม ข้อ ๑๔ บัญญัติว ่า “ในการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” นะครับ เป็นอันว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม เพียงท่านเดียวนะครับ คือนายสมนึก แรมฉิมพลี 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว    ผมขอพักการประชุมเพื่อให้นายอำเภอปักธงชัย แต่งตั้งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม และเริ่มประชุมอีกครั้งเวลา ๑๕.๓๐ น. 

(นายอำเภอแต่งตั้งประธานสภาฯ) 

เริ่มประชุม           เวลา ๑๕.๓๐ น. 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามคำสั่งอำเภอปักธงชัย ที่๑๘ /๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่ง
เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น 



   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นายอำเภอปักธงชัย จึงแต่งตั้งนายสมนึก แรมฉิมพลี  
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

ที่ประชุม           รับทราบ  

ประธานสภาฯ ชั่วคราว ขอเชิญท่านนายสมนึก แรมฉิมพลี ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป สำหรับกระผม ก็พ้นจากตำแหน่งประธานสภาฯ 
ชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๓           เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ประธานสภาฯ  กราบเรียนท่านนายอำเภอปักธงชัย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อนอื่น กระผมนายสมนึก แรมฉิมพลี ต้องขอ
กราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ได้ไว้วางใจมอบหมายหน้าที่อันสำคัญให้
กระผม ได้ทำหน้าทีป่ระธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กระผม ขอทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ในการประชุมในวาระที่ ๓ ต่อไปนะครับ ต่อไปเป็นการประชุมในวาระท่ี ๓ ครับ เป็นการเลือกรอง
ประธานสภาฯ   

 ประธานสภาฯ   เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง 
บัญญัติว่า วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง บัญญัติว่า 
กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้ สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่า
หนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปที
ละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี ข้อ ๑๔ บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า
ผู้นั้นได้รับเลือก” 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ   วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม นะครับ จะดำเนินการ
ตามข้ันตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่
เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เรียนท่าน ประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่านปลัด ท่านสมาชิก  ผู้
ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางธนพร ฉ่ำพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หมู่ที่ ๕ ขอเสนอนางจิตติมา เผยกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๖ เป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมครับ 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายวีรชน   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ ขอรับรองครับ 



นางหนูริ้ว   เรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพดิฉันนางหนูริ ้ว กล่อมพรมราช สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๔ ขอรับรองคะ 

ประธานสภาฯ   มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดท่ีจะ
เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นรองประธานสภาฯ ให้ถือว่านางจิตติมา เผยกลาง ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาฯ 
ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘         
มาใช้บังคับโดยอนุโลม” วรรคสอง บัญญัติว่า “เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการ
สภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง” ข้อ ๑๔ กำหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า
ผู้นั้นได้รับเลือก” และ ข้อ 18 กำหนดว่า “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น” วรรคสอง บัญญัติว่า 
“สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึง ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเท่านั้น” 

ประธานสภาฯ   ต่อไปจะดำเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ  จะดำเนินการตามข้ันตอนแบบเดียวกับ
การเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาฯ 
พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 

สมาชิกสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่าน
ปลัด ท่านสมาชิก  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนาย วีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตูม หมู่ที่ ๒  ขอเสนอ นายสำรวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ครับ 
ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายชาติชาย    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๖ ขอรับรองครับ 
นายบงกช   เรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพผมนายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรองครับ 
   ผู้รับรองถูกต้องครับ 
ประธานสภาฯ    มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกที่จะเสนอชื่อผู้ที่
สมควรเป็นเลขานุการสภาฯ ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดีกับ ท่านปลัดสำรวย กายจะโปะ ให้ถือว่าท่านปลัด
สำรวย กายจะโปะ ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ก็ขอแสดงความยินดีกับท่าน
ครับ และขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ครับ 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ ๕     เรื่อง การพิจารณากำหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมประจำปี ๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ   ต่อไป ขอนำเรื่องปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ ๑๑ (3) ความว่า สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดวา่ปี
นั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน และ
กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน เชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอครับ 

เลขานุการสภาฯ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐ (๑) การประชุมสามัญ และข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง 
กำหนดว่า การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี    ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัย
แรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภาฯ         เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ  

นายเกรียงไกร    เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วน
ราชการ ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทร์ ผม
ขอเสนอในการประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๕  ผมเสนอมี ๔ สมัย ดังนี้ 
   สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๕ สมัยที่นายกแถลงนโยบาย และการประชุมทั่วไป  
   สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๕ สมัยที่มีการประชุมการจัดทำแผนพัฒนา ปรับปรุงแผน และเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
   สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
สมัยที่มีการประชุมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๕ สมัยที่มีการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื ่นในการกำหนดช่วงระยะเวลาการ
ประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ หรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ หรือไม่ การกำหนดการ
ประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ เอกฉันท–์ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปีถัดไป)
ประธาน เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เสนอครับ   

 



สมาชิกสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่าน
ปลัด ท่านสมาชิก  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนาย วีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒  ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  โดยมีกำหนด 
๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปรายเพ่ิมเติมข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 

ประธาน            กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.   

                 

 
        

 


