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ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช ประธานสภา อบต.บ่อใหญ่ ไพบูลย์  วงษ์พิเดช  
๒ นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์ รองประธานสภา อบต.บ่อใหญ่ ฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  
๓ นายพินิจ  จ านงศรี เลขานุการสภา  อบต.บ่อใหญ่ บุญเรือง  ศรีกุลคร  
๔ นายสมพร  ไมตรีแพน ส.อบต.  หมู่  ๑ สมพร  ไมตรีแพน  
๕ นายพิสิทธิ์ศักดิ์  ศิริภณพาณิช ส.อบต.  หมู่  ๒ พิสิทธ์ิศักด์ิ  ศิริภณพาณิช  
๖ นางเคลือวรรณ์  พิมพ์จ่อง ส.อบต.  หมู่  ๓ เคลือวรรณ์  พิมพ์จ่อง  
๗ นายพลรัตน ์ วงละคร   ส.อบต.  หมู่  ๕ พลรัตน์  วงละคร  
๘ นางพิลัยพร  จันทคาม ส.อบต.  หมู่  ๖ พิลัยพร  จันทคาม  
๙ นายตาล  พลจ่า ส.อบต.  หมู่  ๗ ตาล  พลจ่า  

๑๐ นายอร่าม  กางเกตุ ส.อบต.  หมู่  ๘ อร่าม  กางเกต ุ  
๑๑ นายส าราญ  จันโท ส.อบต.  หมู่  ๙ ส าราญ  จันโท  
๑๒ นายสุเวช  แก่นภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๐ สุเวช  แก่นภักดี  
๑๓ นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง ส.อบต.  หมู่  ๑๑ เอกสิทธิ์  สุระป้อง  
๑๔ นายนิพล  เพียป้อง ส.อบต.  หมู่  ๑๓ นิพล  เพียป้อง  
๑๕ นางสงบ  ชากัน ส.อบต.  หมู่  ๑๔ สงบ  ชากัน  
๑๖ นายเกรียงไกร  แก้วศรีจันทร์ ส.อบต.  หมู่  ๑๕ เกรียงไกร  แก้วศรีจันทร์  
๑๗ นายรัศมี  แก้วดวงดี ส.อบต.  หมู่  ๑๗ รัศมี  แก้วดวงดี  
๑๘ นางสุใบ  โคตรประทุม ส.อบต.  หมู่  ๑๘ สุใบ  โคตรประทุม  

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ ดร.  กิตติชัย  พิมพ์จ่อง นายก อบต.บ่อใหญ่ กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  
๒ นายค ามี  อามาตร รองนายก อบต.บ่อใหญ่ ค ามี  อามาตร  
๓ นายจ าปา  นามบุดดี รองนายก  อบต.บ่อใหญ่ ประสพ  แสนค าภา  
๔ นายชัยสิทธิ์  ปรุงฆ้อง เลขานุการนายก อบต.บ่อใหญ่ ชัยสิทธิ์  ปรุงฆ้อง  
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วัน  อังคาร  ที่  ๔  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
----------------------------------------------------------------------- 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 
ปลัดอ าเภอ เรียน     ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  (ท่าน ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง)   

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่   
ท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

          ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ที่ผ่านมา  บัดนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้
ประกาศผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลบ่อใหญ่   จ านวน  ๑๘  คน                 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  จ านวน  ๑  คน  ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน
ที่ผ่านการเลือกตั้ง  และได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนให้มาเป็นตัวแทนท าหน้าที่ในการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ซึ่งนับวันเราต้องยอมรับกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
บทบาทส าคัญยิ่งต่อการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน  และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทต่อการบริหารท้องถิ่นยิ่งขึ้นตามล าดับ   

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ก็คือฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งต้องท าหน้าที่ในการพิจารณา
ข้อบัญญัติซึ่งใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่ว่าจะเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  หรือข้อบัญญัติอ่ืนๆ  ต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา  
ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางในการท างานพัฒนาพ้ืนที่ในทุกๆ  ด้าน  และท าหน้าที่ ในการควบคุม  
ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารดังนั้น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ทุกคน  จึงมี
บทบาทส าคัญและมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลาง
ทางการเมืองอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน  ยึดหลักธรรมาภิบาล  คือ  หลักนิติธรรม  
หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักส านึกรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่าและ
ยึดมั่นในค่านิยมหลักของข้าราชการการเมือง  ประกอบด้วย 

               ๑.  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    ๒.  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
    ๓.  มีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
    ๔.  ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
    ๕.  ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
    ๖.  ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
    ๗.  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
    ๘.  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
    ๙.  ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ด ี
 

วันนี้/... 
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-๒- 
วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ครั้งแรก  ตามมาตรา ๕๓  วรรคสอง  

แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม         
ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรก  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือเลือกตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อใหญ่  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อใหญ่  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของสภาซึ่งเป็นการบริหารในแบบของคณะผู้บริหารกับสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นลักษณะของการบริหารที่ใช้การถ่วงดุลกัน  ผลของการถ่วงดุลนั้นจะ
น าไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน  ขอฝากความหวังของพ่ีน้องประชาชนชาวต าบล    
บ่อใหญ่ไว้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ทุกท่าน  ขอให้ทุกท่านพึง
ตระหนักและระลึกถึงคุณค่าและความส าคัญของการเป็นผู้แทนของประชาชน  โดยท าหน้าที่ของตนให้
เต็มก าลังความรู้  ความสามารถ  ด้วยความสุจริตจริงใจ  โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอ่ืน 

บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผม  ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
บ่อใหญ่ครั้งแรก  ณ  บัดนี้  ขอบคุณค่ะ 

เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)  ขอขอบคุณท่านปลัดอ าเภอเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน    
ต าบลบ่อใหญ่  แห่งนี้   

ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)  เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  ๗) พ.ศ.๒๕๖๒  ข้อ  ๗  ในการประชุมสภาท้องถิ่น  ตามข้อ  ๖  เมื่อนายอ าเภอได้เปิด
ประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว  
โดยให้เชิญ  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุมากที่สุด  ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้น  เป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวเพ่ือท าหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม  และด าเนินการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น  ซึ่งได้ตรวจอายุของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่แล้ว  ผู้ที่มี
อายุมากที่สุดในการประชุมแห่งนี้  คือ  นายพลรัตน์  วงละคร  ขอเชิญขึ้นท าหน้าที่ประธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราว  ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)  เรียน  ท่านปลัดอ าเภอ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ขอขอบพระคุณท่านปลัดอ าเภอที่มาเป็นเกียรติในการเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อใหญ่  ครั้งแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๕  ในวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๕  กระผมในฐานะ
ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)  ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 

  กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  จ านวน  ๑๘  ท่าน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อใหญ่ลงชื่อเข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๑๘  ท่าน  ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อใหญ่ทุกท่านได้แนะน าตนเอง  เริ่มจาก  หมู่  ๑  -  ๑๘ 

  ๑.  นายสมพร  ไมตรีแพน  ส.อบต.  หมู่  ๑ 
  ๒.  นายพิสิทธิ์ศักดิ์  ศิริภณพาณิช ส.อบต.  หมู่  ๒ 
   

    ๓.  นางเคลือวรรณ์/... 
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 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๓- 
๓.  นางเคลือวรรณ์  พิมพ์จ่อง   ส.อบต.  หมู่  ๓ 

  ๔.  นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์   ส.อบต.  หมู่  ๔ 
  ๕.  นางพิลัยพร  จันทคาม ส.อบต.  หมู่  ๖ 
  ๖.  นายตาล  พลจ่า  ส.อบต.  หมู่  ๗ 
  ๗.  นายอร่าม  กางเกตุ  ส.อบต.  หมู่  ๘ 
  ๘.  นายส าราญ  จันโท   ส.อบต.  หมู่  ๙ 
  ๙.  นายสุเวช  แก่นภักดี  ส.อบต.  หมู่  ๑๐ 
  ๑๐.  นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง ส.อบต.  หมู่  ๑๑ 
  ๑๑.  นายพินิจ  จ านงศีล  ส.อบต.  หมู่  ๑๒ 
  ๑๒.  นายนิพล  เพียป้อง  ส.อบต.  หมู่  ๑๓ 
  ๑๓.  นางสงบ  ชากัน  ส.อบต.  หมู่  ๑๔ 
  ๑๔.  นายเกรียงไกร  แก้วศรีจันทร์ ส.อบต.  หมู่  ๑๕ 
  ๑๕.  นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช ส.อบต.  หมู่  ๑๖ 
  ๑๖.  นายรัศมี  แก้วดวงดี  ส.อบต.  หมู่  ๑๗ 
  ๑๗.  นางสุใบ  โคตรประทุม ส.อบต.  หมู่  ๑๘ 
  ๑๘.  นายพลรัตน์  วงละคร ส.อบต.  หมู่  ๕ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  
ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)  เชิญเลขานุการสภาฯ  (ชั่วคราว)  แจ้งรายละเอียดวิธีการเลือก  ลงคะแนน  และอ านาจ

หน้าที่ประธานสภาฯ  ให้ท่านสมาชิกทราบ  
เลขานุการฯ (ชั่วคราว)  เรียนท่านประธานสภาฯ  (ชั่วคราว)  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    

บ่อใหญ่ทุกท่าน  ส าหรับวิธีการเลือก  มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  ๑  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๔๘  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคน
หนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานสภาและรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ข้อ  ๒  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  ๘  กล่าวโดยสรุป  ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง  ประธานสภา 

  ข้อ  ๓  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ   ๑๔  การเลือกประธานสภา  รองประธาน  เลขานุการสภา  ถ้ามีผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  วิธีการเลือก 

  ๑.  ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ คน สามารถเสนอชื่อให้เป็นประธานได้เพียง ๑ คน 
  ๒.  ต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย ๒  คน  แต่ละคนมีสิทธิ์รับรองได้เพียงครั้งเดียว 
  ๓.  เสนอชื่อไม่จ ากัดจ านวน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลงคะแนนเลือก

จากชื่อเหล่านั้น 
 

วิธีลงคะแนน/... 



           สมพร  ไมตรีแพน                             พิลยัพร  จนัทคาม                             เอกสิทธ์ิ  สุระป้อง    
       (นายสมพร  ไมตรีแพน)                (นางพิลยัพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๔- 
  วิธีลงคะแนนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขียนชื่อตัว   และชื่อสกุลของผู้ถูก

เสนอ จ านวน ๑ ชื่อ และให้หย่อนบัตรลงหีบโดยประธานสภาฯ (ชั่วคราว)  เป็นผู้เรียกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับอักษร  น าบัตรมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 

  วิธีตรวจนับคะแนน  ให้ประธานสภาฯ  (ชั่วคราว)  เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่น้อยกว่า  ๒  คน  มาช่วยนับคะแนนโดยที่ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯ มีคุณสมบัติดังนี้
 ๑.  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 

  ๒.  หากคะแนนเท่ากันให้ลงคะแนนใหม่  (เฉพาะผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน) โดยใช้วิธีเดิม
 ๓.  หากคะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับฉลาก 

  อ านาจหน้าที่ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  ๑๖  ได้ก าหนดอ านาจประธานสภาฯ  ดังนี้   

  ๑.  ด าเนินกิจการสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด   
  ๒.  เป็นประธานของที่ประชุม 
  ๓.  บังคับบัญชาการงานในสภา 
  ๔.  รักษาความสงบเรียบร้อยในสภา 
  ๕.  เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 
  ๖.  อ านาจหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายก าหนดไว้  หรือตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้   
ประธานสภาฯ  (ชั่วคราว)  ต่อไปเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ทุกท่าน  เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร

เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  พร้อมผู้รับรอง  ๒  ท่าน  เชิญครับ 
ส.อบต.  หมู่  ๑  กระผมนายสมพร  ไมตรีแพน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่  ๑  ขอ

เสนอชื่อ  นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่  ๑๖  เป็น
ประธานสภาครับ 

ประธานสภาฯ  (ชั่วคราว)  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  ๑.  นายพิสิทธิ์ศักดิ์  ศิริภณพาณิช  ส.อบต.  หมู่  ๒  เป็นผู้รับรองครับ 
  ๒.  นางสุใบ  โคตรประทุม  ส.อบต.  หมู่  ๑๘  เป็นผู้รับรองค่ะ 
  ผู้รับรองถูกต้อง  ขอถามท่านไพบูลย์  วงษ์พิเดช  ท่านยินดีรับหรือไม่ 
ส.อบต.  ม.  ๑๖  เรียน  ท่านประธานสภา  (ชั่วคราว)  ท่านนายก  ท่าน  ส.อบต.  ท่านปลัด  และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  กระผมนายไพบูลย์  วงษ์พิเดช  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
หมู่  ๑๖  ยินดีรับครับ 

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อ  สมาชิกสภาฯ  อีกหรือไม่  กระผมจะนับ ๑-๒-๓  นะ
ครับ  ๑-๒-๓  ไม่มี  สมาชิกสภาฯ  เสนอนะครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  ๑๔  บัญญัติว่า  “ในการเลือก
ประธาน  รองประธาน  เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  เป็นอันว่าสมาชิสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้เห็นสมควรจะ
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  เพียงท่านเดียว  คือ  นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่  ๑๖   

 
ขอเชิญ/... 



           สมพร  ไมตรีแพน                             พิลยัพร  จนัทคาม                             เอกสิทธ์ิ  สุระป้อง 
       (นายสมพร  ไมตรีแพน)                (นางพิลยัพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๕- 
  ขอเชิญท่านไพบูลย์ วงษ์พิเดช ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  

และด าเนินการประชุมสภาตามระเบียบต่อไป  กระผมขอพ้นจากต าแหน่ง  ขอเรียนเชิญครับ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง  การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านเลขานุการสภาฯ  (ชั่วคราว)  อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ ๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
ประธานสภาฯ  วิธีเลือกรองประธานสภาฯ  จะด าเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกันกับการเลือก

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านเสนอชื่อ  ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาฯ  
พร้อมผู้รับรอง  ๒  ท่าน  เชิญครับ 

ส.อบต.  ม.  ๖  ดิฉัน  นางพิลัยพร  จันทคาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่  ๖  
เสนอชื่อ  นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่  ๔  เป็น
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ค่ะ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ 
  ๑.  นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง   ส.อบต.  หมู่  ๑๑     ขอรับรองครับ 
  ๒.  นายตาล  พลจ่า       ส.อบต.  หมู่  ๗  ขอรับรองครับ 
  ผู้รับรองถูกต้อง  ขอถามท่านฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  ยินดีหรือไม่. 
ส.อบต.  ม.  ๔  เรียนท่านประธานสภาฯ  และ  ส.อบต.  ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์    

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่  ๔  ยินดีรับค่ะ 
ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  กระผมก็ขอแสดงความยินดีกับ  

ท่านฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อใหญ่  ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยครับ   

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง  การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  
ประธานสภาฯ   เชิญเลขานุการสภาฯ  (ชั่วคราว)  อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ 
เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  ๑๓  วรรคหนึ่ง  ก าหนดว่า  “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้น าความ
ในข้อ  ๘  มาบังคับโดยอนุโลมตาม” 

  วรรคสอง  บัญญัติว่า  “เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง” 

  ข้อ  ๑๔  ก าหนดว่า  “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือ
ว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

  ข้อ  ๑๘  ก าหนดว่า  “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น  คนหนึ่ง  เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น” 

  วรรคสอง  บัญญัติว่า  “ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานหรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นให้หมายความถึง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เท่านั้น” 

 
ประธานสภาฯ/... 



           สมพร  ไมตรีแพน                             พิลยัพร  จนัทคาม                               เอกสิทธ์ิ  สุระป้อง 
       (นายสมพร  ไมตรีแพน)                (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๖- 
ประธานสภาฯ  ต่อไปจะด าเนินการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  จะด าเนินการ

ตามขั้นตอนแบบเดียวกันกับการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  เชิญท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ทุกท่าน  เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นเลขานุ การ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  พร้อมผู้รับรอง  ๒  ท่าน 

ส.อบต. ม.๙  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อใหญ่  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ทุกท่าน  และท่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ กระผมนายส าราญ จันโท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  
หมู่  ๙  ขอเสนอ  นายพินิจ  จ านงศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่  ๑๒  
เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  ๑.  นางพิลัยพร  จันทคาม ส.อบต.  หมู่  ๖   ขอรับรองค่ะ 
  ๒.  นายพลรัตน์  วงละคร  ส.อบต.  หมู่  ๕    ขอรับรองครับ 
  ผูรับรองถูกต้องครับ 
  ขอถามท่านพินิจ  จ านงศรี  ท่านยินดีหรือไม่ครับ 
ส.อบต. ม.๑๒  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  

ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม  นายพินิจ  
จ านงศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่  ๑๒  ยินดีครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพินิจ  
จ านงศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่   หฒุ่  ๑๒  ให้ถือว่าท่านพินิจ  จ านงศรี  
ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านครับ  
และขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ปฏิบัติหน้าที่ครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องที่เสนอใหม่    
ประธานสภาฯ  ต่อไปประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ขอน าเรื่องมาปรึกษาที่ประชุม

เกี่ยวกับการประชุมสภาสมัยสามัญ  และเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
  ๕.๑  เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕  เชิญท่าน

เลขานุการสภาฯ  อ่านระเบียบครับ 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม  หมวด  ๒  การประชุม  ข้อ  ๒๐  (๑)  การประชุมสามัญ  และข้อ  ๒๑  วรรคหนึ่ง  
ก าหนดว่า  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี   ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป    
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอครับ 
 
 

ส.อบต.  ม.  ๕/... 



           สมพร  ไมตรีแพน                              พิลยัพร  จนัทคาม                             เอกสิทธ์ิ  สุระป้อง 
       (นายสมพร  ไมตรีแพน)                (นางพิลยัพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๗- 
ส.อบต.  ม.  ๕   กระผมนายพลรัตน์  วงละคร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่  ๕  ขอ

เสนอให้มีสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  จ านวน  ๔  สมัย  ภายใน  ๑๕  วัน  คือ  ก าหนด  วันที่  
๕ - ๑๙  ของสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  การประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  ๔  สมัย ก าหนดดังนี้ 

  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  วันที่  ๕ – ๑๙  มกราคม   พ.ศ.๒๕๖๕ 
  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  วันที่  ๕ – ๑๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  วันที่  ๕ – ๑๙  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  วันที่  ๕ – ๑๙  สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖๕ 
  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ของปีถัดไป  วันที่  ๕ – ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๖ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ 
  ๑.  นายสมพร  ไมตรีแพน   ส.อบต.  ม.  ๑   ขอรับรองครับ 
  ๒.  นางสงบ  ชากัน  ส.อบต.  ม.  ๑๔ ขอรับรองค่ะ 
  มีสมาชิกท่านจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  กระผมจะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัย

ประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๕  และสมัยแรกของปีถัดไปดังนี้ 
  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  วันที่  ๕ – ๑๙  มกราคม   พ.ศ.๒๕๖๕ 
  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  วันที่  ๕ – ๑๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  วันที่  ๕ – ๑๙  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  วันที่  ๕ – ๑๙  สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖๕ 
  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ของปีถัดไป  วันที่  ๕ – ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๖ 
  ๕.๒  การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  เชิญท่านเลขานุการสภาฯ  อ่านระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคหนึ่ง รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้
คณะกรรมการตรวจรายการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน
การประชุมนั้น ข้อ ๑๐๕ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ และ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกท้องถิ่นสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุ ดต่างๆ  
ตามความจ าเป็นแก่กิจกรรมในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ซึ่งตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการ
สามัญ ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอครับ 
ส.อบต.  ม.  ๓    ดิฉันนางเคลือวรรณ์  พิมพ์จ่อง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่  ๓  

ขอเสนอนายสมพร  ไมตรีแพน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่  ๑  เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  คนที่  ๑ 

 
   
 

ประธานสภาฯ/... 



 
-๘- 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
๑.  นายตาล  พลจ่า   ส.อบต.  ม.  ๗ ขอรับรองครับ 

   ๒.  นายรัศมี  แก้วดวงดี  ส.อบต.  ม.  ๑๗  ขอรับรองครับ 
ส.อบต.  ม.  ๑๕  กระผม  นายรัศมี  แก้วดวงดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่  ๑๕  

ขอเสนอ  นางพิลัยพร  จันทคาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่  ๖  เป็น
คณะกรรมตรวจรายการประชุมสภาฯ  คนที่  ๒ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  ๑.  นายสุเวช  แก่นภักดี   ส.อบต.  ม.  ๑๐ ขอรับรองครับ 
  ๒.  นางสงบ  ชากัน  ส.อบต.  ม.  ๑๔  ขอรับรองค่ะ 
ส.อบต.  ม.  ๑๘  ดิฉัน  นางสุใบ  โคตรประทุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่   ๑๘  

ขอเสนอ  นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่  ๑๑  เป็น
คณะกรรมตรวจรายการประชุมสภาฯ  คนที่  ๓ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  ๑.  นายอร่าม  กางเกตุ   ส.อบต.  ม.  ๘ ขอรับรองครับ 
  ๒.  นายพิสิทธิ์ศักดิ์  ศิริภณพาณิช ส.อบต.  ม.  ๒   ขอรับรองครับ 
  มีสมาชิกมีผู้เสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผู้เสนอเพ่ิม  ก็ถือว่าผู้ที่ถูกเสนอเป็นคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่   
  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุมสภาครับ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 
 
                                                                                         ชูศักดิ์  ลืออุติกุลวงศ์ 
                                                                                      (นายชูศักดิ์  ลืออุติกุลวงศ์)   ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                                                       เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว     
                                                                                            พินิจ  จ านงศรี 
                                                                                         (นายพินิจ  จ านงศรี)       ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                                                           เลขานุการสภาฯ  
           สมพร  ไมตรีแพน                              พิลัยพร  จันทคาม                              เอกสิทธิ์  สุระป้อง                                          
        (นายสมพร  ไมตรีแพน)                       (นางพิลัยพร  จันทคาม)                        (นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง)                     
คณะกรรการตรวจบันทึกการประชุม         คณะกรรการตรวจบันทึกการประชุม        คณะกรรการตรวจบันทึกการประชุม   
                      
                                                                                       ไพบูลย์  วงษ์พิเดช 
                                                                                    (นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช)  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                                          ประธานสภาฯ 


