
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา 

ครั้งแรก 
วันพฤหัสบดี ท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 

เวลา 10.30 น. 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา 

 
ผูเขาประชุม 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิเชียร   ธูปหอม ส.อบต. หมู 1 วิเชียร   ธูปหอม  
2 นายถนอม   สุขสุผล ส.อบต. หมู 2 ถนอม   สุขสุผล  
3 นายวินัย   ปทมังสังข ส.อบต. หมู 3 วินัย   ปทมังสังข  
4 นายสาง   โกษะ ส.อบต. หมู 4 สาง   โกษะ  
5 นายสมเกียรติ   เกิดการบุญ ส.อบต. หมู 5 สมเกียรติ   เกิดการบุญ  
6 นายบุญมี  วิบูลย ส.อบต. หมู 6 บุญมี  วิบูลย  
7 นายสมบูรณ   ไกรเดชา ส.อบต. หมู 7 สมบูรณ   ไกรเดชา  
8 นางสุภาพร   ศรีสุข ส.อบต. หมู 8 สุภาพร   ศรีสุข  

 
ผูเขารวมประชุม  
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเฉลิมชัย   สระบัว นายอําเภอบางไทร เฉลิมชัย   สระบัว  
2 นางสาวฉันทนา   วานมวง ทองถ่ินอําเภอบางไทร ฉันทนา   วานมวง  
3 นายธีรโชติ   ไกรเดชา นายกอบต.บานมา ธีรโชติ   ไกรเดชา  
4 นางบุษรา   จันเจก ปลัดอบต.บานมา บุษรา   จันเจก  
5 นางศิริพร   แสงออน รองปลัดอบต.บานมา ศิริพร   แสงออน  

 
 

ผูเขาประชุม     8 คน 
ผูเขารวมประชุม   5 คน 

 
 เม่ือถึงเวลา 10.30 น. เลขานุการสภาอบต.บานมา (ชั่วคราว) ปลัดอบต.บานมา ขอเชิญใหสมาชิกสภาอบต.
บานมาทุกทานเขาในหองประชุม เพ่ือดําเนินการประชุมตอไป 
 
นางบุษรา   จันเจก  เรียนเชิญ นายอําเภอบางไทร นายเฉลิมชัย  สระบัว  จุดธูปเทียนบูชา 
ปลัดอบต.บานมา   พระรัตนตรัย และประจําท่ีนั่ง 
เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) 
    และ ปลัดอบต.บานมา เลขาสภาฯ (ชั่วคราว) 
    อานประกาศอําเภอบางไทร 
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  ประกาศอําเภอบางไทร 

        เรื่อง   เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา ครั้งแรก 

------------------------------ 
 
 ตามท่ีไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน  2564 

และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 เรื่อง  ผลการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 8 คน เรียบรอย

แลว นั้น 

 อาศัยอํานาจตามาตรา 53 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 6 

จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา ครั้งแรก ในวันพฤหัสบดี ท่ี 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
    ประกาศ ณ วันท่ี 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 
 
 
               เฉลิมชัย    สระบัว 
     
     (นายเฉลิมชัย   สระบัว) 
       นายอําเภอบางไทร 
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ปลัดอบต.บานมา   เรียนเชิญ นายอําเภอบางไทร ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน 
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว)  ตําบลบานมา ครั้งแรก 
 

คํากลาวเปด 

    การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ครั้งแรก 

                       ขององคการบริหารสวนตําบลบานมา 

********************** 

  

 ผมขอแสดงความยินดีกับทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา ท้ัง 8 ทาน ท่ีไดรับเลือกต้ังเขามา

ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือเปนตัวแทนของพ่ีนองประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานมา 

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานมา ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา เม่ือวันท่ี 

28 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแลว เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 

2564 แลวนั้น 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงเรียกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา มาประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตําบลบานมา ครั้งแรก ในวันนี้ อันเปนการเริ่มตนปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลบานมา เพ่ือประโยชนสูงสุดของราษฎรอําเภอบางไทร 

 บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา ครั้งแรก และ

ขอใหดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาตอไป ครับ 

 

********************** 

นายอําเภอบางไทร  กลาวเปดการประชุม พรอมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานดังนี้ คือ 
1. ใหยึดถือระเบียบกฎหมายและปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการเปนสําคัญ 

ทํางานเพ่ือประชาชน 
2. มีความสามัคคีในหมูคณะ 
3. การทํางานใหยึดประชาชนเปนท่ีตั้ง 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ใหสมาชิกสภาทองถิ่นท่ีมีอายุมากท่ีสุดในท่ีประชุมสภาทองถิ่นเปนประธานสภา

ทองถิ่นช่ัวคราว 
 
 ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
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ระเบียบ/กฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินพ.ศ.2547 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ขอ 6 ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกทองถ่ินครบ ตามจํานวนแลวผูวา
ราชการ จังหวัดสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาล นายอําเภอสําหรับ
องคการบริหารสวนตําบล ตองกําหนดใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมาประชุมสภาทองถ่ิน
ครั้งแรกภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกําหนด 

          ขอ 7 ในการประชุมสภาทองถ่ินตามขอ 6 เม่ือผูวาราชการจังหวัดสําหรับองคการ 
บริหารสวนจังหวัด หรือเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบล 
เปดประชุมสภาทองถ่ินแลว ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเลขานุการสภา 
ทองถ่ินชั่วคราว โดยใหเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุมากท่ีสุดซ่ึงอยูในท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินคราวนั้นเปนประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวหากสมาชิกทองถ่ินผูท่ีมีอายุมาก
ท่ีสุดไมรับเปนประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว ใหเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุมาก
ท่ีสุดรองลงมาตามลําดับซ่ึงอยูในท่ีประชุมสภาทองถ่ินคราวนั้นเปนประธานสภา
ทองถ่ินชั่วคราวเพ่ือทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุมนําสมาชิกสภาทองถ่ินปฏิญาณตน 
ตามท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด และดําเนินการเลือก
ประธานสภาทองถ่ิน ในกรณีท่ีมีสมาชิกสภาทองถ่ินผูสูงอายุสูงสุดมากกวาหนึ่งคน ให
ใชวิธีจับสลากเลือกประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว ใหผูวาราชการจังหวัดสําหรับ
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือเทศบาล นายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวน
ตําบล ดําเนินการใหคนท่ีมีอายุสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอนวาจะใหคนใดเปนคนจับ 
ฉลากกอนหลัง หากตกลงกันไมไดใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอจับสลากวา 
คนใดจะเปนคนจับสลากกอน แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยาง
เดียวกันมีจํานวนเทากับจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีมีอายุสูงสุดเทากัน โดยเขียน
ขอความวา “ไดเปนประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียน
ขอความวา “ ไมไดเปนประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว”และตามประกาศ 
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  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง   ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

        ------------------------------ 
 
  ตามท่ีไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ

กําหนดใหมีการเลือกตั้งตามมาตรา 142 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 

2562 จํานวน 105 คน เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นั้น 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 106 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2562 และขอ 179 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง จํานวน 104 

คน ดังนี้ 
 

1. องคการบริหารสวนตําบลบานมา จํานวน 8 เขตเลือกตั้ง ประกาศ จํานวน 8 คน 
ลําดับท่ี เขตเลือกตั้งท่ี ชื่อตัว-ชื่อสกุล ผูไดรับเลือกตั้ง หมายเหตุ 

1 1 นายวิเชียร   ธูปหอม  
2 2 นายถนอม   สุขสุผล  
3 3 นายวินัย   ปทมังสังข  
4 4 นายสาง   โกษะ  
5 5 นายสมเกียรติ   เกิดการบุญ  
6 6 นายบุญมี   วิบูลย  
7 7 นายสมบูรณ  ไกรเดชา  
8 8 นางสุภาพร   ศรีสุข  

 
    ประกาศ ณ วันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2564 
 
          อิทธิพร    บุญประคอง 
 
       (นายอิทธิพร   บุญประคอง) 
               ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 

 
- 6   - 

ส.ถ. 6/1 



 
- ขอแจงรายนามสมาชิกสภาอบต.บานมาท้ังสิ้น จํานวน 8 ทาน 

 
 

รายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา 
                        ท่ีไดรับการคัดเลือกจากการเลือกตั้งฯ ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 
 
ลําดับ ชื่อ – สกุล เพศ วัน/เดือน/ปเกิด อายุ หมายเหตุ 

1 นายวิเชียร   ธูปหอม ชาย 21/3/2501 63 ส.อบต. หมูท่ี 1 
2 นายถนอม   สุขสุผล ชาย 10/7/2501 63 ส.อบต. หมูท่ี 2 
3 นายวินัย   ปทมังสังข ชาย 16/2/2515 49 ส.อบต. หมูท่ี 3 
4 นายสาง   โกษะ ชาย 3/5/2๔88 76 ส.อบต. หมูท่ี 4 
5 นายสมเกียรติ   เกิดการบุญ ชาย 21/9/2505 59 ส.อบต. หมูท่ี 5 
6 นายบุญมี   วิบูลย ชาย 18/4/2๔99 65 ส.อบต. หมูท่ี 6 
7 นายสมบูรณ   ไกรเดชา ชาย 2๔97 67 ส.อบต. หมูท่ี 7 
8 นางสุภาพร   ศรีสุข หญิง 10/7/2512 52 ส.อบต. หมูท่ี 8 

 
 

รายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา (เรียงตามอายุ) 
                        ท่ีไดรับการคัดเลือกจากการเลือกตั้งฯ ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 
 
ลําดับ ชื่อ – สกุล เพศ วัน/เดือน/ปเกิด อายุ หมายเหตุ 

1 นายสาง   โกษะ ชาย 3/5/2๔88 76 ส.อบต. หมูท่ี 4 
2 นายสมบูรณ   ไกรเดชา ชาย 2๔97 67 ส.อบต. หมูท่ี 7 
3 นายบุญมี   วิบูลย ชาย 18/4/2๔99 65 ส.อบต. หมูท่ี 6 
4 นายวิเชียร   ธูปหอม ชาย 21/3/2501 63 ส.อบต. หมูท่ี 1 
5 นายถนอม   สุขสุผล ชาย 10/7/2501 63 ส.อบต. หมูท่ี 2 
6 นายสมเกียรติ   เกิดการบุญ ชาย 21/9/2505 59 ส.อบต. หมูท่ี 5 
7 นางสุภาพร   ศรีสุข หญิง 10/7/2512 52 ส.อบต. หมูท่ี 8 
8 นายวินัย   ปทมังสังข ชาย 16/2/2515 49 ส.อบต. หมูท่ี 3 

 
 

และสมาชิกสภาอบต.บานมา ท่ีมีอายุมากท่ีสุด คือ นายสาง   โกษะ  ส.อบต.หมูท่ี 4 
อายุ 76 ป ขอเรียนเชิญ 

 
มติท่ีประชุม   นายสาง   โกษะ   เปนประธานสภาฯ ชั่วคราว 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเลือกประธานสภาอบต.บานมา 
    ปลัดอบต./เลขาสภาฯ(ชั่วคราว)  ชี้แจงระเบียบ 
 

ระเบียบ/กฎหมาย 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไข 
เ พ่ิมเติมมาตรา 48 สภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาและรอง
ประธานสภาคนหนึ่ง ซ่ึงเลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ให
นายอําเภอแตงตั้งประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมติของ
สภาองคการบริหารสวนตําบลมาตรา 53 วรรคสอง นายอําเภอตองกําหนดให
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และใหท่ีประชุมเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ขอ 8 วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน
การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน และให
สมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล
ของผูท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศ
คะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ินผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะ
ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้นโดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนน
สูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนําความในขอ 39 มาใชบังคับโดย
อนุโลมใหประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับ
คะแนน 

    วิธีจับฉลากตามวรรคหนึ่งใหประธานท่ีประชุมดําเนินการใหผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 
ตกลงกันเสียกอนวาจะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมไดใหประธานท่ี
ประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด สี 
และขนาดอยางเดียวกัน ตามจํานวนเทากับจํานวนผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดย
เขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น
เขียนขอความวา “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” 
ขอ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาทองถ่ินในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรกตาม
ขอ 6 ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ แลวแตกรณี ดําเนินการแตงตั้งทันทีเม่ือ
การเลือกประธานสภาทองถ่ินแลวเสร็จและใหประธานสภาทองถ่ินไดรับแตงตั้ง
ปฏิบัติหนาท่ีประธานท่ีประชุมสภาทองถ่ินในครั้งนั้นตอไป 
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ขอ 10 ประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว พนจากตําแหนงเม่ือ (3) สําหรับองคการ
บริหารสวนตําบล เม่ือนายอําเภอมีคําสั่งแตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 
 

ท่ีประชุม   
นายสาง   โกษะ   รับทราบ 
ประธานสภาฯชั่วคราว ขอเชิญสมาชิกสภาอบต.บานมา เสนอชื่อสมาชิกสภาอบต.บานมา ท่ีตนเห็นสมควร

ใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาฯ และนําเสนอนั้น ตองมีสมาชิกสภาอบต.บานมา
รับรองไมนอยกวาสองคน โดยชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวนครับ 

 
ท่ีประชุม 
นายวิเชียร   ธูปหอม  ผูเสนอ 
ส.อบต.หมูท่ี 1   ขอเสนอ นางสุภาพร  ศรีสุข เปนผูดํารงตําแหนง ประธานสภาอบต.บานมา 
 
ประธานสภาฯชั่วคราว  ขอผูรับรอง 
 
นายสมเกียรติ   เกิดการบุญ ขอรับรองใหนางสุภาพร  ศรีสุข เปนประธานสภาอบต.บานมา 
ส.อบต. หมูท่ี 5 
 
นายถนอม   สุขสุผล  ขอรับรองใหนางสุภาพร  ศรีสุข เปนประธานสภาอบต.บานมา   
ส.อบต.หมูท่ี 2 
 
ประธานสภาฯชั่วคราว  มีสมาชิกสภาอบต. ทานใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม ถาไมมี (นับ หนึ่ง สอง สาม) 
    จึงถือวานางสุภาพร  ศรีสุข เปนประธานสภาอบต.บานมา 
 
มติท่ีประชุม   รับทราบ เห็นชอบใหนางสุภาพร  ศรีสุข  เปนประธานสภาอบต.บานมา 
 
ประธานสภาฯชั่วคราว  แจงผลการเลือกประธานสภาอบต.บานมา ตามมติของสภาอบต.บานมา และรายงาน
    ใหนายอําเภอ แตงตั้งและสั่งใหพักการประชุม เพ่ือรอการแตงตั้งประธานสภาอบต. 
    บานมา ตอไป 
 
    พักการประชุม 
 
    และเม่ือไดรับแจงจากอําเภอบางไทร ดังนี้ 
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ท่ี อย  0023.11/803       ท่ีวาการอําเภอบางไทร 
         ถนนบางไทร-สีกุก  อย 13190 
 
       30   ธันวาคม  2564 
 
เรื่อง แตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา 

เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา 

สิ่งท่ีสงมาดวย คําสั่งอําเภอบางไทร ท่ี 587/2564 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

  ตามมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา ครั้งแรก เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 ท่ี

ประชุมมีมติเลือก นางสุภาพร  ศรีสุข  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา ใหดํารงตําแหนงประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบลบานมา นั้น 

  อําเภอบางไทรไดแตงตั้ง นางสุภาพร  ศรีสุข  ใหดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

บานมาเรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

      

                เฉลิมชัย    สระบัว 

              (นายเฉลิมชัย   สระบัว) 

       นายอําเภอบางไทร 
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คําส่ังอําเภอบางไทร 
ท่ี 587/2564 

เรื่อง แตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา 
----------------------------- 

 
  ตามท่ีอําเภอบางไทรไดกําหนดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา ครั้งแรก ตาม

มาตรา 53 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 และสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา มีมติเลือก นางสุภาพร  ศรีสุข สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลบานมา เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา นั้น 

  อาศัยอํานาจตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 

2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบขอ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงแตงตั้ง นางสุภาพร  ศรีสุข ใหดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

บานมา ตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    สั่ง ณ วันท่ี 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 

 

                 เฉลิมชัย   สระบัว 

              (นายเฉลิมชัย   สระบัว) 

       นายอําเภอบางไทร 
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เลขาสภาฯชั่วคราว  อานคําสั่งแตงตั้งประธานสภาอบต.บานมา และขอเชิญ 



นางสุภาพร   ศรีสุข  ประธานสภาอบต.บานมา ทําหนาท่ีประธานสภาฯ เพ่ือ 

ดําเนินการเลือกรองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ การกําหนดสมัยประชุม และ 

การแตงตั้งคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ตอไป 

 

นางสุภาพร   ศรีสุข  ดิฉันขอขอบคุณทานสมาชิกสภาอบต.บานมาทุกทานท่ีไดเลือกดิฉันเปนประธานสภา 

ประธานสภาฯ   อบต.บานมา ในครั้งนี้ ดิฉันจะทําหนาท่ีนี้ใหดีท่ีสุดคะ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเลือกรองประธานสภาฯ 

 

นางสุภาพร   ศรีสุข  ขอเชิญ  ปลัดอบต./เลขาสภาชั่วคราว  ไดชี้แจงระเบียบ 

ประธานสภาฯ 

 

เลขานุการสภาชั่วคราว  ชี้แจงระเบียบ 

 

      ระเบียบ/กฎหมาย 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมมาตรา 48 สภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาและรอง

ประธานสภาคนหนึ่ง ซ่ึงเลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ให

นายอําเภอแตงตั้งประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมติของ

สภาองคการบริหารสวนตําบล 

    มาตรา 53 วรรคสอง นายอําเภอตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

ตําบลดําเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแต

วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และใหท่ีประชุม

เลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวน

ตําบล 

    ขอ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหนําความในขอ 8 มาใชบังคับ โดยอนุโลม 

โดยวิธีการเลือกรองประธานสภาฯ ใชวิธีเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ 

 

นางสุภาพร   ศรีสุข  ขอใหสมาชิกสภาอบต.บานมา เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นสมควรใหเปนผูดํารง 

    ตําแหนงรองประธานสภาฯและนําเสนอนั้น ตองมีสมาชิกสภาฯรับรองไมนอยกวา 

    สองคน ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน 
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ท่ีประชุม 

นายบุญมี   วิบูลย  ขอเสนอ นายสมเกียรติ   เกิดการบุญ  ส.อบต. หมูท่ี 5 



ส.อบต.หมูท่ี 5   เปนผูดํารงตําแหนง รองประธานสภาอบต.บานมา 

 

นางสุภาพร   ศรีสุข  ขอผูรับรองคะ 

ประธานสภาฯ 

 

นายสมบูรณ   ไกรเดชา  ขอรับรองใหนายสมเกียรติ   เกิดการบุญ   

ส.อบต.หมูท่ี 7   เปนรองประธานสภาอบต.บานมา 

 

นายสาง   โกษะ   ขอรับรองใหนายสมเกียรติ   เกิดการบุญ   

ส.อบต.หมูท่ี 4   เปนรองประธานสภาอบต.บานมา 

 

นางสุภาพร   ศรีสุข  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม ถาไมมี (นับ หนึ่ง สอง สาม) 

ประธานสภาฯ   จึงถือวา นายสมเกียรติ   เกิดการบุญ  ส.อบต.หมูท่ี 5  

เปนรองประธานสภาอบต.บานมา 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  เห็นชอบให นายสมเกียรติ   เกิดการบุญ  เปนรองประธานสภาฯ 

    และไดนํารายชื่อนายสมเกียรติ  เกิดการบุญ เสนอเพ่ือใหนายอําเภอบางไทรไดมี 

    คําสั่งแตงตั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเลือกเลขานุการสภาอบต.บานมา 

 

นางสุภาพร   ศรีสุข  ขอใหเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ไดชี้แจงระเบียบ 

ประธานสภาฯ 

    ระเบียบ/กฎหมาย 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมมาตรา 57 ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาองคการ

บริหารสวนตําบล โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอ่ืนใด

ตามท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงความรู

ความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 



    ขอ 13 วิธีการเลือกเลขานุการทองถ่ิน ใหนําความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เม่ือสภาทองถ่ินมีมติเลือกเลขานุการสภาทองถ่ินแลว ใหเลขานุการสภาทองถ่ิน

ชั่วคราวพนจากตําแหนง 

วิธีการเลือกเลขานุการสภาฯ ใชวิธีเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ 

 

นางสุภาพร   ศรีสุข  ขอใหท่ีประชุมไดเสนอรายชื่อผูท่ีสมควรดํารงตําแหนงเลขานุการสภาอบต.บานมา 

ประธานสภาฯ   โดยนําเสนอนั้น ตองมีผูรับรองไมนอยกวาสองคน ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน 

 

นายวินัย   ปทมังสังข  ขอเสนอ นางบุษรา  จันเจก  ปลัดอบต.บานมา 

ส.อบต.หมูท่ี 3   เปนผูดํารงตําแหนงเลขานุการสภาอบต.บานมา 

 

นางสุภาพร   ศรีสุข  ขอผูรับรองคะ 

ประธานสภาฯ 

 

นายวิเชียร   ธูปหอม  ขอรับรองใหนางบุษรา   จันเจก  ปลัดอบต.บานมา  

ส.อบต.หมูท่ี 1   เปนเลขานุการสภาอบต.บานมา 

 

นายสมเกียรติ   เกิดการบุญ ขอรับรองใหนางบุษรา   จันเจก  ปลัดอบต.บานมา   

ส.อบต.หมูท่ี 5   เปนเลขานุการสภาอบต.บานมา 

 

นางสุภาพร   ศรีสุข  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม ถาไมมี (นับ หนึ่ง สอง สาม) 

ประธานสภาฯ   จึงถือวานางบุษรา  จันเจก  ปลัดอบต.บานมา เปนเลขานุการสภาอบต.บานมา 

 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบเลือกใหนางบุษรา  จันเจก  ดํารงตําแหนงเลขานุการสภาอบต.บานมา 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องกําหนดวันประชุมสภาอบต.บานมาและกําหนดสมัยสามัญประจําป 2565  

    และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน 

 

นางสุภาพร   ศรีสุข  ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบ 

ประธานสภาฯ    
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นางบุษรา   จันเจก  ขอชี้แจงระเบียบ 

เลขานุการสภาฯ 



 

    ระเบียบ/กฎหมาย 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 

มาตรา 53 วรรคหนึ่ง ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแต

สภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุม

สามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ขอ 11 เม่ือมีประธานสภาทองถ่ินแลว ใหสภาทองถ่ินเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน 

เลขานุการทองถ่ิน และใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมเก่ียวกับการ

ประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

(3) สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวาป

นั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปก่ีสมัย แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัย

ในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัย

แรกของปถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน 

 

นางสุภาพร   ศรีสุข  ขอใหท่ีประชุมไดเสนอและรวมกันพิจารณาตอไป 

ประธานสภาฯ    

 

ท่ีประชุม 

นายวินัย   ปทมังสังข  ขอเสนอใหมีการประชุมสภาอบต.บานมา สมัยสามัญประจําป 2565 ดังนี้ คือ 

ส.อบต.หมูท่ี 3   กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป 2565 จํานวน 4 สมัย 

    สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2565 กําหนด 15 วันตั้งแตวันท่ี 4-18 มกราคม 2565 

    สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2565 กําหนด 15 วัน ตั้งแตวันท่ี 1-15 มิถุนายน 2565 

    สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2565 กําหนด 15 วัน ตั้งแตวันท่ี 1-15 สิงหาคม 2565 

    สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2565 กําหนด 15 วัน ตั้งแตวันท่ี 1-15 ธันวาคม 2565 

    และขอเสนอ วันท่ี 1-15  กุมภาพันธ  2566  เปนวันประชุมสภาสมัยสามัญสมัย 

    แรกประจําป 2566 ในวันท่ี 1-15  กุมภาพันธ 2566  จํานวน 15 วัน 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

    6.1 เรื่องการเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น (คณะกรรมการตรวจรายงานการ 



    ประชุม) 

 

นางสุภาพร   ศรีสุข  ขอใหเลขานุการสภาฯ  ไดชี้แจง 

ประธานสภาฯ    

 

นางบุษรา   จันเจก  ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ หมวด 8 ขอ 103 ขอ 104 ขอ 105 ขอ 

เลขานุการสภาฯ   106 และขอ 107 สภาทองถ่ินมีการเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการ 

    สภาทองถ่ินชุดตางๆตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน โดยมี 

    จํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน 

 

นางสุภาพร   ศรีสุข  ขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณากําหนดวาใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ   จํานวนก่ีคน 

 

ท่ีประชุม 

นายบุญมี  วิบูลย   ขอเสนอใหมีจํานวน 3 คน 

ส.อบต.หมูท่ี 6 

 

นางสุภาพร   ศรีสุข  มีทานใดเสนออีกหรือไม ถาไมมี ขอมติท่ีประชุม  เห็นชอบใหมีคณะกรรมการตรวจ 

ประธานสภาฯ   รายงานการประชุมจํานวน 3 คน โปรดยกมือ 

 

ท่ีประชุม   ยกมือเปนเอกฉันท 

 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉันทใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน 3 คน 

 

นางสุภาพร   ศรีสุข  ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงตอไป 

ประธานสภาฯ    

 

นางบุษรา   จันเจก  ขอชี้แจงข้ันตอนการเลือกคณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมใหสมาชิกสภา 

เลขานุการสภาฯ   ทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภา 

    ทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวา 2 คน สวนกรณีท่ีผู

    บริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรองการเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน 
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    เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน และใหนําวิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับ

    โดยอนุโลม 



 

นางสุภาพร   ศรีสุข  ขอใหทุกทานไดเสนอรายชื่อผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประธานสภาฯ   ประชุม 

 

นายวิเชียร   ธูปหอม  เสนอ  นายสมบูรณ   ไกรเดชา  ส.อบต.หมูท่ี 7  

ส.อบต.หมูท่ี 1   เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

นางสุภาพร   ศรีสุข  ขอผูรับรอง 

ประธานสภาฯ    

 

นายบุญมี   วิบูลย  ขอรับรองใหนายสมบูรณ   ไกรเดชา 

ส.อบต.หมูท่ี 6   เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

นายถนอม   สุขสุผล  ขอรับรองใหนายสมบูรณ   ไกรเดชา 

ส.อบต.หมูท่ี 2   เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

นางสุภาพร   ศรีสุข  ขอใหเสนอทานตอไปคะ 

ประธานสภาฯ    

 

นายวินัย   ปทมังสังข  เสนอ นายสาง   โกษะ  ส.อบต.หมูท่ี 4 

ส.อบต.หมูท่ี 3   เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 2 

 

นางสุภาพร   ศรีสุข  ขอผูรับรองคะ 

ประธานสภาฯ    

 

 

นายวิเชียร   ธูปหอม  ขอรับรองใหนายสาง   โกษะ  

ส.อบต.หมูท่ี 1   เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 2 

 

นายสมบูรณ   ไกรเดชา  ขอรับรองใหนายสาง   โกษะ 

ส.อบต.หมูท่ี 7   เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 2 
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นางสุภาพร   ศรีสุข  ขอใหเสนอทานตอไปคะ 



ประธานสภาฯ     

 

นายบุญมี   วิบูลย  เสนอ นายถนอม  สุขสุผล  ส.อบต.หมูท่ี 2 

ส.อบต.หมูท่ี 6   เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 3 

 

นางสุภาพร   ศรีสุข  ขอผูรับรองคะ 

ประธานสภาฯ     

 

นายวินัย   ปทมังสังข  เสนอ นายถนอม  สุขสุผล  ส.อบต.หมูท่ี 2 

ส.อบต.หมูท่ี 3   เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 3 

 

นายวิเชียร   ธูปหอม  ขอรับรองใหนายนายถนอม  สุขสุผล  ส.อบต.หมูท่ี 2 

ส.อบต.หมูท่ี 1   เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 3 

 

นางสุภาพร   ศรีสุข  มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมอีกหรือไม ถาไมมี ขอมติท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ     

 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉันท ใหแตงตั้ง 

1. นายสมบูรณ   ไกรเดชา 

2. นายสาง   โกษะ 

3. นายถนอม   สุขสุผล 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯทานใดมีขอปรึกษาหารือซักถามอีกหรือไม ถาไมมี ขอปดท่ีประชุม 

    ณ บัดนี้ 

 

ปดประชุม   เวลา 11.30 น. 

 

    (ลงชื่อ)    บุษรา   จันเจก     ผูจดรายงานการประชุม 

      (นางบุษรา  จันเจก) 

           ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯ 
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  รายงานการประชุมสภาอบต.บานมาครั้งแรก เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นี้ ไดผานการรับรอง

จากสภาอบต.บานมาในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2565 

 

 

    (ลงชื่อ)    สุภาพร  ศรีสุข       ผูรับรอง 

      (นางสุภาพร   ศรีสุข) 

             ประธานสภาอบต.บานมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


