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ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
------------------------------------------------------- 

 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
 ตามที่องค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก ได้จดัให้มีการ
เลอืกตัง้สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก กรณี
ครบวาระการด ารงต าแหนง่ เมื่อวนัท่ี ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๕ 
และวนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๕ ซึง่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ได้ประกาศรับรองผลการเลอืกตัง้ดงักลา่ว เมื่อวนัท่ี ๑๘ 
ตลุาคม ๒๕๕๕ และวนัท่ี ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๕ โดยครบ
ตามจ านวน ตามข้อ ๖ แหง่ระเบียบ มท วา่ด้วยข้อบงัคบัการ
ประชมุสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปแล้วนัน้ ผู้วา่ราชการ
จงัหวดัตาก จึงอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรค 
๘ แหง่พระราชบญัญตัิองค์การบริหารสว่นจงัหวดั พ.ศ. 
๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๖ แหง่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้ประกาศก าหนดให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัตากครัง้แรก 
 ตามระเบียบ มท ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ ในการประชมุสภาท้องถ่ินครัง้แรก ให้
ปลดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นเลขานกุารสภาท้องถ่ิน
ชัว่คราว เชิญสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้มีอายมุากที่สดุซึง่อยูใ่นท่ี
ประชมุสภาท้องถ่ินคราวนัน้ เป็นประธานสภาท้องถ่ิน
ชัว่คราว ด าเนินการเลอืกประธานสภาองค์การบริหารสว่น
จงัหวดั และน าสมาชิกสภาท้องถ่ินปฏิญาณตน 
 ซึง่ในท่ีประชมุผู้ที่มีอายมุากที่สดุ ได้แก่ นายขจร ทรัพย์
ขนุดอน  แตไ่ด้ขอสละสทิธ์ิในการท าหน้าท่ี ตามระเบียบ มท 
ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ 
หากสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้มีอายมุากที่สดุไมรั่บเป็น
ประธานสภาท้องถ่ินชัว่คราว ให้เชิญสมาชิกผู้มีอายมุาก
ที่สดุรองลงมาตามล าดบัซึง่อยูใ่นท่ีประชมุสภาท้องถ่ินนัน้ 
เพื่อท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุ ปรากฏวา่ นายสทีนุ ตัง้

น้อย รับท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั
ตากชัว่คราว 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  : ประธานสภาองค์การบริหารสว่น
จงัหวดัตากชัว่คราว น าสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น
จงัหวดัตากกลา่วค าปฏิญาณตน ก่อนเข้ารับหน้าที่ตาม
มาตรา ๑๒ แหง่พระราชบญัญตัิองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ตามระเบียบ มท วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุภาท้องถ่ิน 
พ.ศ.  ๒๕๔๗ ข้อ ๗ และพระราชบญัญตัิองค์การบริหารสว่น
จงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ บญัญตัิวา่ “ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิก
สภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัต้องปฏิญาณตนในท่ีประชมุ
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั ” ดงันี ้ข้าพเจ้า...(ออกช่ือผู้
ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา่ “จะรักษาไว้และปฏิบตัิตามซึง่
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย จะซื่อสตัย์สจุริตและ
ปฏิบตัิหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน” 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  การเลอืกประธานสภาองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัตาก 
 ตามระเบียบ มท วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘ วรรคแรก และข้อ ๑๔ ได้ก าหนดวิธีการ
และขัน้ตอนในการเลอืกประธานสภาฯ โดยให้สมาชิกสภา
ท้องถ่ินแตล่ะคนมีสทิธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ินคนหนึง่ที่
ตนเห็นวา่สมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ประธานสภาท้องถ่ิน 
การเสนอนัน้ต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไมน้่อยกวา่ ๒ 
คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแตล่ะคนมีสทิธิรับรองได้เพียง
ครัง้เดียว ช่ือที่เสนอไมจ่ ากดัจ านวน และให้สมาชิกสภา
ท้องถ่ินลงคะแนนเลอืกจากช่ือเหลา่นัน้ โดยวิธีการเขียนช่ือ
ตวัและสกลุของผู้ที่ถกูเสนอช่ือคนละ ๑ ช่ือ เมื่อตรวจนบัแล้ว
ให้ประธานสภาในท่ีประชมุประกาศคะแนนตอ่ที่ประชมุสภา



ท้องถ่ิน ผู้ที่ได้คะแนนสงูสดุเป็นผู้ได้รับเลอืก ถ้าคะแนน
สงูสดุเทา่กนัหลายคนให้เลอืกใหม ่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน
สงูสดุนัน้ โดยใช้วิธีเดิม ถ้าการเลอืกใหมป่รากฏวา่ยงัมีผู้ ได้
คะแนนสงูสดุเทา่กนัอีก ให้ใช้วิธีการจบัสลากเฉพาะผู้ที่ได้
คะแนนสงูสดุเทา่กนั 
 ในการเลอืกประธานสภาท้องถ่ิน ถ้ามีการเสนอช่ือผู้
สมควรได้รับการแตง่ตัง้เพียงต าแหนง่ละ ๑ คน ให้ถือวา่ผู้
นัน้ได้รับเลอืก 
 ในการตรวจนบัคะแนน ให้ประธานสภาที่ประชมุเชิญ
สมาชิกสภาท้องถ่ินไมน้่อยกวา่ ๒ คนมาช่วยตรวจนบั
คะแนน 
 ที่ประชุม เสนอช่ือนายคมกิต เกษร เพียงคนเดียว  จึง
ถือวา่นายคมกิต เกษร เป็นผู้ได้รับเลอืกให้เป็นประธานสภา
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก  
 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  การเลอืกรองประธานสภาองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัตาก และเลขานกุารสภาองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัตาก 
 ตามพระราชบญัญตัิองค์การบริหารสว่นจงัหวดั พ.ศ. 
๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๗ 
ก าหนดให้สภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัเลอืกสมาชิกสภา
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัเป็นรองประธานสภาองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัสองคน และตามระเบียบ มท วา่ด้วย
ข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๒ 
ก าหนดวา่ วิธีการเลอืกรองประธานสภาท้องถ่ิน ให้น าความ
ในข้อ ๘ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม  
 ๑. ต าแหนง่รองประธานสภาองค์การบริหารสว่น
จงัหวดัตาก (คนที่ ๑) 
 ที่ประชุม  เสนอช่ือนายอ าพร นนัทหาร เพียงคนเดียว  
จึงถือวา่นายอ าพร นนัทหาร เป็นผู้ได้รับเลอืกให้เป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก  
 ๒. ต าแหนง่รองประธานสภาองค์การบริหารสว่น
จงัหวดัตาก (คนที่ ๒) 
 ที่ประชุม  เสนอช่ือนายจ าเนียร บลูย์ประมขุ เพียงคน
เดียว  จึงถือวา่นายจ าเนียร บลูย์ประมขุ เป็นผู้ได้รับเลอืกให้
เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก  

 ตามระเบียบ มท วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๓ และ ๑๘ ก าหนดวา่ “ให้สภา
ท้องถ่ินเลอืกพนกังานหรือข้าราชการสว่นท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้ หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินคนหนึง่เป็น
เลขานกุารสภาท้องถ่ิน ทัง้นีใ้ห้ค านงึถึงความรู้ความสามารถ
อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่สภาท้องถ่ิน ” วิธีการเลอืกเลขานกุาร
สภาท้องถ่ิน ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 ที่ประชุม  เสนอช่ือนายไพโรจน์ ยมเกิด เพียงคนเดียว  
จึงถือวา่นายไพโรจน์ ยมเกิด เป็นผู้ได้รับเลอืกให้เป็น
เลขานกุารสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก  
 

ระเบียบวาระที่ ๔ : ก าหนดการประชมุสมยัสามญัประจ าปี 
และก าหนดวนัเร่ิมประชมุสมยัสามญัประจ าปี และสมยัแรก
ของปีถดัไป 
 ตามพระราชบญัญตัิองค์การบริหารสว่นจงัหวดั พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๒๒ วรรค ๑ วรรค ๒ และวรรค ๓ ก าหนดให้
ในปีหนึง่ให้มีสมยัประชมุสามญั ๒ สมยั วนัเร่ิมสมยัประชมุ
สามญัประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัก าหนด 
และสมยัประชมุสภาให้มีก าหนด ๔๕ วนั และตามระเบียบ 
มท วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 
๑๑ ได้ก าหนดวา่ เมื่อมีประธานสภาท้องถ่ินแล้ว ให้สภา
ท้องถ่ินเลอืกรองประธานสภาท้องถ่ิน เลขานกุารสภาท้องถ่ิน 
และให้ประธานสภาท้องถ่ินน าปรึกษาในท่ีประชมุเก่ียวกบั
การประชมุสมยัสามญั ดงันี ้องค์การบริหารสว่นจงัหวดั ให้
สภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั ก าหนดวนัเร่ิมสมยัประชมุ
สามญัประจ าปีของแตล่ะสมยั และวนัเร่ิมสมยัประชมุ
สามญัประจ าปีสมยัแรกของปีถดัไป 
 มติที่ประชุม  
 ๑. เห็นชอบก าหนด สมยัประชมุสภาองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัตาก สมยัสามญั สมยัที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ตัง้แตว่นัท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป มีก าหนด ๔๕ 
วนั 
 ๒. เห็นชอบก าหนด สมยัประชมุสภาองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัตาก สมยัสามญั สมยัที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ตัง้แตว่นัท่ี ๑ สงิหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป มีก าหนด ๔๕ วนั 
 ๓. เห็นชอบก าหนด สมยัประชมุสภาองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัตาก สมยัสามญั สมยัที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗ 



ตัง้แตว่นัท่ี ๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป มีก าหนด ๔๕ 
วนั 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองอื่น ๆ 

 -ไม่ม-ี 
 

 


