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รานงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
ครั้งแรก 

วันอังคารที่  4  มกราคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

 
 
 

    ผู้มาประชุม 
๑ นายชุ้น ณัฐเดช  กังสุกุล นายอ าเภอบางบัวทอง 
2 นายเดชา  มะปูเลาะ สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 1 
3 นายสมชาย  สะและหน่าย สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 2 
4 นายพิสิทธิ์   เรี่ยวแรง สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 3 
5 นายปิยะวัฒน์  คนตรง สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 4 
6 นายสุริยา  สุขพลอย สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 5 
7 นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 6 
8 นายอนุวัตร  ทองค า สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 7 
9 นายสมเกียรติ   เจริญสุข สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 8 

10 นายสมาน  ลอมาเละ สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 9 
11 นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

 
   ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ นายมีศักดิ์  อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
2 นายโชคอนันต์  แดงเอียด ท้องถิ่นอ าเภอบางบัวทอง 
3 นางสาวสไบพร   ยีดิน หัวหน้าส านักปลัด 
๔ นายปุริมพัฒน์  รัชตะกิตติวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๕ นางรพีพรรณ  ฉะอ้อนศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๖ น.ส.สุพันธนีย์  สุขประเสริฐชยั เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
   ผู้เข้ารับฟังการประชุม 

๑ นายมนตรี  บินการีม  
2 นายยศพันธ์  อินแดง  
3 นายปรีชา  ชัยเจริญสุขกุล  
4 นายไกรวรรณ  อาจหาญ  
๕ นายดาวุฒิ  มาเงิน  

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 

เรียน ท่านนายอ าเภอบางบัวทอง 
      ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติใน
การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้ง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหารครบทั้งจ านวน 9 เขตเลือกตั้ง โดยมี  
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกแต่ละเขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
       เขตเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1  นายเดชา  มะปูเลาะ 
       เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 2  นายสมชาย  สะและหน่าย 
       เขตเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 3  นายพิสิทธิ์  เรี่ยวแรง 
       เขตเลือกตั้งที่ 4 หมู่ที่ 4  นายปิยะวัฒน์  คนตรง 
       เขตเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5  นายสุริยา  สุขพลอย 
       เขตเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6  นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ 
       เขตเลือกตั้งที่ 7 หมู่ที่ 7  นายอนุวัตร  ทองค า 
       เขตเลือกตั้งที่ 8 หมู่ที่ 8  นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
       เขตเลือกตั้งที่ 9 หมู่ที่ 9  นายสมาน  ลอมาเละ  
       และประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ให้ 
นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
       ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 53 วรรคสอง บัญญัติให้นายอ าเภอ
ต้องให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมครั้งแรก ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง และให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เลือกประธานสภา อบต. และรองประธานสภา อบต.  และตามมาตรา 48 บัญญัติให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภา อบต.หนึ่งคน รองประธานสภา อบต.
หนึ่งคน โดยให้นายอ าเภอต้องแต่งตั้งประธานสภา อบต. และรองประธานสภา อบต. 
ตามมติที่ประชุมสภา  บัดนี้ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหารพร้อมแล้ว 
ขอกราบเรียนเชิญท่านนายอ าเภอบางบัวทอง ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลละหาร ครั้งแรก ให้นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานแก่สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล 
นายอ าเภอบางบัวทอง 
 
 
 
 
 

นายอ าเภอบางบัวทอง กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหารครั้งแรก 
        เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร (ท่านมีศักดิ์  อิทธิธนากุลชัย)                 
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
        ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา บัดนี้ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้มีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ละหาร จ านวน ๙ คน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร จ านวน ๑ คนแล้ว    
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นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล 
นายอ าเภอบางบัวทอง 

ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการเลือกตั้ง และได้รับความไว้วางใจ
จากพ่ีน้องประชาชนให้มาเป็นตัวแทนท าหน้าที่ในการบริหารกิจการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาร ซึ่งนับวันเราต้องยอมรับกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
บทบาทส าคัญยิ่งต่อการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความเป็นอยู่ของพ่ีน้อง
ประชาชน และสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทต่อการบริหารท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
ตามล าดับ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก็คือฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งต้องท าหน้าที่ในการ
พิจารณาข้อบัญญัติซึ่งใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือข้อบัญญัติอ่ืนๆ ต้องท า
หน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางในการท างาน
พัฒนาพื้นที่ในทุกๆ ด้าน และท าหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการท างานของฝ่าย
บริหาร ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหารทุกคน จึงมีบทบาทส าคัญ
และมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลาง
ทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน โดยยึดหลักธรรมา      
ภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลัก
ส านึกในความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และยึดมั่นในค่านิยมหลักของข้าราชการ
การเมือง ประกอบด้วย 

๑. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๓. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๔. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๖. ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๗. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
๘. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๙. ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ดี 

 วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหารครั้งแรก ตามมาตรา 
๕๓ วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ครั้งแรก ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของสภาซึ่งเป็นการบริหารในแบบของคณะผู้บริหารกับสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นลักษณะของการบริหารที่ใช้การถ่วงดุลกัน ผลของการถ่วงดุล
นั้นจะน าไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน  ขอฝากความหวังของพ่ีน้อง
ประชาชนชาวต าบลละหารไว้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลละหารทุกท่าน  ขอให้ทุกท่านพึงตระหนักและระลึกถึงคุณค่าและความส าคัญ
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ของการเป็นผู้แทนของประชาชน โดยท าหน้าที่ของตนให้เต็มก าลังความรู้ ความ 
สามารถ ด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น 
 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

ในนามองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ต้องขอขอบคุณท่านชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล      
ท่านนายอ าเภอบางบัวทอง เป็นอย่างสูงที่มาเป็นเกียรติเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลละหารครั้งแรกในวันนี้   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุม 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการชั่วคราว 

      ขออนุญาตด าเนินการประชุม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ในข้อ 6 
ข้อ 7 ได้ก าหนดให้ในการประชุมสภาครั้งแรกเพ่ือเลือกประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลท าหน้าที่เป็นเลขานุการชั่วคราวเพื่อด าเนินการประชุม และให้เชิญสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมีอายุมากท่ีสุดท าหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวในการ
ด าเนินการประชุมเพ่ือเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง ณ ที่นี้สมาชิก
สภาที่มีอายุมากท่ีสุดคือ สมาชิกสภาจากเขตเลือกตั้งที่ 2 นายสมชาย สะและหน่าย 
เรียนเชิญ นายสมชาย สะและหน่าย ท าหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวเพ่ือการด าเนินการ
ประชุมในการเลือกประธานสภา 

นายสมชาย สะและหนา่ย 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว 

ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอบางบัวทอง ท่านชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล และท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลละหาร ท่านมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อน 
ที่สภาเราจะเดินหน้าต่อไปสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือประธานสภาเพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนใน
การบริหารจัดการ ดังนั้น ในวันนี้ผมในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสสุดได้รับเกียรติจากท่านที่
เคารพให้ท าหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวในวันนี้ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

   3.1 เรื่อง เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

นายสมชาย สะและหนา่ย 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว 

ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลละหารในการด าเนินการขับเคลื่อนในการท างานของเรา มอบให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราวด าเนินการต่อไป 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการฯ ชั่วคราว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ในข้อ 6 ข้อ 7 
และข้อ 8 วิธีการเลือกประธานสภา ให้สมาชิกสภาเป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกที่เห็นว่าสม 
ควรที่จะด ารงต าแหน่งประธานสภา โดยการเสนอนั้นต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 2 
คน โดยสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่ถูกเสนอจะเสนอกี่ชื่อก็ได้
แต่ถ้าเสนอเกินกว่าหนึ่งชื่อต้องมีการลงคะแนนเป็นการลงคะแนนลับ ถ้าเสนอเพียงแค่
ชื่อเดียวถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภา ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ
ชื่อผู้ที่เห็นสมควรครับ 
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นายสุริยา สุขพลอย 
สมาชิกสภา เขต 5 

ขอเสนอ  นายสมเกียรติ  เจริญสุข สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 8 เป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

นายสมชาย สะและหนา่ย 
ประธานสภาชั่วคราว 
 
 
 
 
 

ขอผู้รับรอง 
     1. นายพิสิทธิ์  เรี่ยวแรง 
     2. นายปิยะวัฒน์  คนตรง 
     3. นายอนุวัตร  ทองค า 
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลละหารอีกหรือไม่ จะนับ 1-2-3 ถ้าไม่มีถือว่าเป็นมติเลือก 
นายสมเกียรติ เจริญสุข เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร       

มติที่ประชุม  เลือก นายสมเกียรติ เจริญสุข สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๘ หมู่ที่ ๘                                
   เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร     

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการฯ ชั่วคราว 

ขออนุญาตพักการประชุม 10 นาที เพ่ือเสนอค าสั่งให้ท่านนายอ าเภอได้ลงนามในค าสั่ง
แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

นายสมชาย สะและหนา่ย 
ประธานสภาชั่วคราว 

ท่านนายอ าเภอบางบัวทองได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเรียบร้อยแล้ว ขอเรียน
เชิญ นายสมเกียรติ เจริญสุข ที่ได้รับการเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลละหาร ท าหน้าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ  

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันมาท าหน้าที่ และต้องขอขอบคุณท่านนายอ าเภอ
บางบัวทอง ท่านชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล ที่ให้เกียรติมาเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลละหารครั้งแรกวันนี้  ต่อไปขอท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ละหาร ด าเนินการประชุมในวาระต่อไป เป็นการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาร  

   3.2 เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการฯ ชั่วคราว 

วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหารให้ใช้วิธีเดียวกันกับการ
เลือกประธานสภาคือ ให้สมาชิกเป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกด้วยกันเองที่เห็นสมควรเป็นรอง
ประธานสภาหนึ่งคน โดยต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 2 คน ถ้าเสนอเพียงชื่อเดียว 
ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ถ้าเสนอเกินกว่าหนึ่งชื่อต้องมีการลงคะแนนวิธีลับโดยการเขียน
ชื่อ เชิญท่านประธานสภา 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ  

ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาผู้ที่เห็นสมควรให้เป็นรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  

 

นายปิยะวฒัน์  คนตรง 
สมาชิกสภา เขต 4 

ขอเสนอ นายอนุวัตร ทองค า สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขตเลือกตั้งที่ 7 หมู่ที่ 7      
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นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ  

ขอผู้รับรอง 
1. นายสุริยา  สุขพลอย 
2. นายสมชาย  สะและหน่าย 
3. นายสมาน  ลอมาเละ 
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ จะนับ 1-2-3 ถ้าไม่มีถือว่าเป็น
มติเลือก นายอนุวัตร ทองค า เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร       

มติที่ประชุม  เลือก นายอนุวัตร  ทองค า  สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขตเลือกตั้งท่ี ๗ หมู่ที่ ๗                  
   เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการฯ ชั่วคราว 

ถือว่านายอนุวัตร ทองค า สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๗ หมู่ที่ ๗ ได้รับการเสนอชื่อให้
เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหารเพียงท่านเดียวโดยมติเอกฉันท์
ของที่ประชุม จะได้ท าค าสั่งแต่งตั้งเพ่ือให้นายอ าเภอได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

   ๓.๓ เรื่อง เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ  

ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาหรือข้าราชการผู้ที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการฯ ชั่วคราว 

ขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อ 
บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ก าหนดให้สภาเลือกสมาชิกสภาหรือปลัดเป็นเลขานุการ
สภา  ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เลือกจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการสภา โดยในการที่จะเลือกให้
เป็นเลขานุการสภานั้นให้ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม ในการปฏิบัติ
หน้าที่ เชิญที่ประชุม 

 

นายสมชาย สะและหนา่ย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

ขอเสนอนายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ท าหน้าทีเ่ป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหารต่อไป 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ  

ขอผู้รับรอง 
1. นายเดชา  มะปูเลาะ 
2. นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ 
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ จะนับ 1-2-3 ไม่มีถือว่าเป็น   
มติเลือก นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร เป็นเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร        

มติที่ประชุม  เลือก นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
   เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

   ๔.๑ เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ  

ขอหารือที่ประชุมจะก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวนกี่สมัย    
แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใดและมีก าหนดกี่วัน  

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภาฯ 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีสมัยประชุม
สามัญอย่างน้อยสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาจะก าหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ก าหนด โดยสมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึ่งให้มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกต้อง
ได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ จึงขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ ไว้จ านวนสี่สมัย 
       สมัยที่หนึ่ง   วันที่  ๑-๑๕  มกราคม  ๒๕๖๕ 
       สมัยที่สอง   วันที่  ๑-๑๕  เมษายน ๒๕๖๕ 
       สมัยที่สาม   วันที่  ๑-๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
       สมัยที่สี่      วันที่  ๑-๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีก าหนด ๑๕ วัน  
น าเรียนเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ  

เชิญท่านสมาชิกสภาเสนอ 

นายสมชาย สะและหนา่ย 
สมาชิกสภา เขต ๒ 

ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวนสี่สมัย ตามท่ีเสนอ  

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ  

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัย
ประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวนสี่สมัย  
      สมัยที่หนึ่ง วันที่  ๑-๑๕  มกราคม  ๒๕๖๕ 
      สมัยที่สอง วันที่  ๑-๑๕  เมษายน  ๒๕๖๕ 
      สมัยที่สาม วันที่  ๑-๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
      สมัยที่สี ่ วันที่  ๑-๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีก าหนด ๑๕ วัน  

มติที่ประชุม  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวนสี่สมัย 
   สมัยที่หนึ่ง วันที่  ๑-๑๕  มกราคม  ๒๕๖๕ 
   สมัยที่สอง วันที่  ๑-๑๕  เมษายน  ๒๕๖๕ 
   สมัยที่สาม วันที ่ ๑-๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
   สมัยที่สี่  วันที่  ๑-๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
   และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีก าหนด ๑๕ วัน 
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นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ  

ขอเชิญท่านนายอ าเภอบางบัวทอง ท่าน ชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล  

 

นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล 
นายอ าเภอบางบัวทอง 

ขอแสดงความยินดีกับประธาน รองประธาน เลขาสภา รวมทั้งท่านสมาชิกทุกท่าน 
ตลอดจนถึงท่านนายก อบต.ละหาร เรามีความเชื่อมั่นว่าในความเป็นราชการไม่ว่าจะ
เป็นในส่วนของภูมิภาคหรือทางท้องถิ่น เป้าหมายเดียวกันคือเพ่ือประชาชน คิดว่าใน
ขอบเขตการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่เราได้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้นมา
เพ่ือทีจ่ะมาดูแลพี่น้องประชาชนในทุกมิติ เราบริหารงบประมาณเองได้เรามีสมาชิก
เป็นของตัวเอง เรามีสมาชิกที่สามารถที่จะลงไปดูแลพ้ืนที่ดูแลพี่น้องประชาชนได้ เรา
เห็นอะไรมาปรึกษากันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสภาทีจ่ะต้องอนุมัติ หรือว่าในส่วนของ
ทางนายกที่จ าเป็นต้องใช้บทบาทความเป็นผู้บริหารลงไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชน 
ประกอบกับนายอ าเภอเองก็มีส่วนราชการระดับอ าเภอที่พร้อมทีจ่ะให้การสนับสนุน
การท างานของท้องถิ่นทุกมิติ ปัญหาหลักของบ้านเมืองคือปัญหาเรื่องของการแก ้
ปัญหาโควิด ซึ่งที่ผ่านมาพวกท่านคงจะเหนื่อยไม่แพ้กัน อยู่ที่แต่ละท่านที่ได้แสดง
ศักยภาพแสดงความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนกันอย่างไร ซึ่งท าให้บ้านเมืองของเรา
วันนี้ดีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่หมด ซึ่งที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราได้บูรณาการร่วมกันกับ
ทางท้องถิ่น รวมถึงทางก านันซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของผม ร้องขอ
ประสานมาว่าอยากจะดูแลพี่น้องประชาชน อยากจะตั้งศูนย์พักพิง อยากจะตั้งศูนย์
ดูแลคนป่วย เพราะศักยภาพของท่านก านัน ณ สมัยนั้นได้ท าให้เห็นเป็นประจักษ์ว่า 
ในการช่วยเหลือในการแสวงหาความร่วมมือต่างๆ เป็นไปด้วยความทุ่มเทด้วยดี แต่
เราต้องบูรณาการร่วมกันในการแสวงหาความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน จนได้รับค า
ชื่นชมในระดับจังหวัดเป็นอย่างดีในการใช้ภารกิจในบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขเข้าไปดูแลพ่ี
น้องประชาชนในส่วนนี้ ซึ่งวันนี้ที่มานั่งอยู่ ณ ตรงนี้ด้วยกันเชื่อว่าเราต้องมีภารกิจ
ร่วมกันในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนไปในทิศทางที่ถูกต้องในทุกๆ มิต ิที่ผ่านมา    
๑-๒ ปี เรามีแต่ปัญหาเราคิดแต่ในเรื่องของการแก้ไขปัญหา ในขณะเดียวกันตรงนี้เรา
มีความพร้อมด้านสภาแล้ว เรามีความพร้อมด้านผู้บริหารแล้ว เราสามารถต่อยอดรวม
ไปถึงการพัฒนาได้เพ่ิมเติมอีกหลายๆ มิติ เพราะฉะนั้นในส่วนของผมเอง รวมถึงทาง
ท้องถิ่นอ าเภอที่ได้มาร่วมประชุมกันในวันนี้ พร้อมที่จะสนับสนุนพัฒนาบางบัวทอง
โดยเฉพาะใน อบต.ละหารของเราให้เจริญ ให้เป็นที่อยู่ที่อบอุ่นและเป็นที่มั่นคงของ
พวกเราชาวต าบลละหารต่อไป ขอบคุณทุกท่านที่ได้มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกัน 
และคงจะหาหลายๆ โอกาสในพ้ืนที่หรือในเวทีของสภาเพ่ือที่จะไดม้านั่งคุยหารือกับ
พวกเราอีกครั้งหนึ่ง 

  

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ  

ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอบางบัวทองและท้องถิ่นอ าเภอเป็นอย่างยิ่ง  
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   ๔.๒ เรื่องเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภาฯ 

ในส่วนของเอกสารที่แจกให้ท่านไปแล้วคือ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
และผมได้สั่งเตรียมให้ท าเอกสารที่จ าเป็นที่ท่านสมาชิกจะได้รู้ ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของท่านอีก จะมี 

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา   
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
๓) แผนพัฒนา อบต.   
๔) แผนพัฒนาห้าปี   
๕) แผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๕   
๖) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ 

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะมาแจกให้ท่านเพ่ือที่ท่านจะได้ไปศึกษาไปอ่านในส่วนของหน้าที่  
ของท่านมีอะไรบ้าง เหตุที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าในระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบได้ก าหนดว่าให้มีสมาชิกสภาร่วมเป็นกรรมการด้วย อย่างเช่น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ก าหนดให้มีสมาชิกเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาอย่างน้อย ๓ ท่าน และเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อย ๓ ท่าน ซึ่งที่ประชุมสมาชิกจะต้องเลือกกันเองในที่
ประชุม หลังจากที่ประชุมเลือกกันแล้วจะให้ท่านนายกฯ เป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้ง       
ท่านไปศึกษากันด ูเพราะตอนนี้มีแค่ ๙ ท่าน ใน ๙ ท่านนี้ท่านใดจะเป็นกรรมการใน  
ชุดไหนบ้าง บางท่านอาจจะเคยเป็นบ้างแล้วท่านทีเ่คยเป็นสมาชิกมา แต่ท่านที่ไม่เคย
เป็นสมาชิกมาก่อนอาจจะไม่ทราบท่านก็ไปดูในระเบียบ ในวันนี้ที่อยากจะให้ท่านเลือก
กันก่อนคือการเลือกกรรมการประจ าสภา คณะกรรมการประจ าสภาชุดแรกท่ีอยากจะ
ให้ท่านเลือกกันก่อนในครั้งนี้คือ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาคือ ราย 
งานการประชุมสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ 
ก าหนดว่ารายงานการประชุมสภาให้จัดท าและให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ตรวจก่อน เพ่ือที่จะเสนอให้ที่ประชุมสภารับรองรายงานการประชุม อยากจะ
ให้ที่ประชุมในครั้งนี้เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน ๓ ท่าน ใน
ส่วนของกรรมการชุดอื่นผมจะเรียนให้ทราบว่ามีกรรมการอะไรบ้างและให้ท่านไปตกลง
กันไปคุยกัน เชิญท่านประธาน 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ  

การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ จ านวน ๓ ท่าน ขอเชิญ   
สมาชิกสภาเสนอ 

นายอนุวัตร  ทองค า 
รองประธานสภาฯ 

ขอเสนอ ๑. นายสมชาย  สะและหน่าย   สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที ่๒ 
           ๒. นายปิยะวัฒน์  คนตรง       สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที ่๔ 
           ๓. นายสุริยา  สุขพลอย         สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที ่๕ 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ  

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะถือว่าที่ประชุมมีมติเลือก             
นายสมชาย สะและหน่าย  นายปิยะวัฒน์ คนตรง  นายสุริยา สุขพลอย                
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
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มติที่ประชุม  เลือกสมาชิกสภา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ จ านวน 3 คน 
   ๑. นายสมชาย สะและหน่าย สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
   ๒. นายปิยะวัฒน์  คนตรง สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งท่ี ๔ 
   ๓. นายสุริยา  สุขพลอย  สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งท่ี ๕ 
 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ  

ขอนัดประชุมในวันพรุ่งนี้ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อให้นายกฯ 
แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภา การแต่งกายเครื่องแบบสีกากี  

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ  

ในนามองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านทุกหมู่ 
เจ้าหน้าที่สภาทุกท่าน ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา 
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนให้ทราบในเรื่องเงินค่าตอบแทนของสมาชิกสภา ประธานสภา รองประธานสภา 
และของนายก ในส่วนของสมาชิกสภาจะได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา รองประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก และเลขานุการสภา  โดยจะได้รับค่าตอบแทนใน
ส่วนของสมาชิกสภาเป็นรายเดือน เดือนละ ๗,๙๒๐ บาท  ประธานสภา ๑๒,๑๔๐ 
บาท รองประธานสภา ๙,๙๓๐ บาท  ในส่วนของท่านนายก เนื่องจากว่าระเบียบนี้ใช้
บังคับมานานแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เขาก าหนดรายได้ของ อบต. ไว้สูงสุดแค่ ๕๐ ล้าน
บาท แตใ่นขณะที่รายได้จริงของ อบต.ละหารขณะนี้ ๒๐๐ กว่าล้านบาทแล้ว แต่เขา
ก าหนดไว้แค่นี้ ของนายกฯ จะได้รวมแล้ว ๒๖,๐๘๐ บาท รองนายก ๑๔,๑๔๐ บาท 
เลขานุการนายก ๗,๙๒๐ บาท จะจ่ายเป็นรายเดือน โดยในส่วนของท่านนายก รอง
นายก จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ ๒๐ วัน จึงจะได้รับเต็มถ้า
น้อยกว่า ๒๐ วันจะถูกหักลงไป โดยค่าตอบแทนของสมาชิกสภาและของนายกฯ     
จะจ่ายย้อนหลังให้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖4 เป็นต้นมา นับแต่วันเลือกตั้ง     
ในส่วนของท่านประธานสภา รองประธานสภา จะจ่ายค่าตอบแทนในต าแหน่งสมาชิก
สภาให้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ และตั้งแต่
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา วันที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภา รองประธาน 
สภาจะจ่ายในอัตราของประธานสภา รองประธานสภา  ในส่วนของรองนายก 
เลขานุการนายก จะจ่ายนับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง 
       ในสว่นของคณะกรรมการที่ท่านต้องเป็นกรรมการ จะมี 

๑. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ต้องมีสมาชิกสภา  
เป็นกรรมการ จ านวน ๓ คน  

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ต้องมีสมาชิกเป็นกรรมการ จ านวน ๓ คน 

๓. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ต้องมีสมาชิกสภาเป็น
กรรมการ จ านวน ๒ คน 
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วันพรุ่งนี้ตามท่ีท่านประธานนัดประชุมเพ่ือให้นายกฯ แถลงนโยบาย ตามกฎหมาย
ระบุว่าให้นายกต้องแถลงนโยบายต่อที่ประชุมก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ โดยนโยบายที่ 
จะแถลงนั้นให้ท าเป็นเอกสาร ในวันพรุ่งนี้ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนสั้นหรือแขนยาว 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ  

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ท าหน้าที่อย่างเต็มที่ ขอปิดประชุม 

เลิกประชุม เวลา  ๑๑.๓๐ น. 

 

 

     (ลงชื่อ)   นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว จึงลงลายมือชื่อ 
 
     (ลงชื่อ) นายสมาชาย สะและหน่าย   กรรมการตรวจรายงานฯ 
              (นายสมชาย สะและหน่าย) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
      
     (ลงชื่อ) นายปิยะวัฒน์  คนตรง กรรมการตรวจรายงานฯ 
               (นายปิยะวัฒน์  คนตรง) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร เขตเลือกตั้งที่ ๔ 
      
     (ลงชื่อ)  นายสุริยา  สุขพลอย กรรมการตรวจรายงานฯ 
                (นายสุริยา  สุขพลอย) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร เขตเลือกตั้งที่ ๕ 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร มีมติรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี        
พ.ศ. ๒๕๖๕  สมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ 
 
 
     (ลงชื่อ)  นายสมเกียรติ  เจริญสุข ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายสมเกียรติ  เจริญสุข) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
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