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การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคร้ังแรก 

 

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

  1. การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 6 นายอําเภอ ตองกําหนดใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมาประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรก
ภายใน 15 วัน นับแตประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินครบตามจํานวนแลว  

  ส่ิงท่ีตองดําเนินการในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก  
  1. เลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  2. เลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  3. เลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  4. กําหนดสมัยประชุมสามัญของปนั้น และกําหนดสมัยประชุมสามัญครั้งแรกของปถัดไป 

   1.1 ผูดํารงตําแหนงช่ัวคราว 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 7 ในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรก กําหนดใหมีผูดํารงตําแหนงชั่วคราว ดังนี้  

    1) ประธานสภาทองถิ่นช่ัวคราว 
     ใหสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีมีอายุสูงสุดซ่ึงอยูในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน เปนประธาน 
สภาทองถ่ินชั่วคราว แตหากผูมีคุณสมบัติดังกลาวไมยอมทําหนาท่ีใหผูมีอายุสูงสุดรองลงมาทําหนาท่ีแทน  
และในกรณีท่ีมีสมาชิกสภามีอายุสูงสุดเทากันมากกวา 1 คน ใหใชวิธีจับสลาก 

     หนาท่ีของประธานสภาทองถิ่นช่ัวคราวในการประชุมสภาทองถิ่นครั้งแรก 
   (1) ดําเนินการเลือกประธานสภาทองถ่ิน 
   (2) รายงานผลการเลือกประธานสภาใหนายอําเภอทราบ ภายใน 7 วัน นับแตวันเลือก 

   การพนจากตําแหนงประธานสภาทองถิ่นช่ัวคราว 
   สําหรับการพนจากตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลชั่วคราวนั้น 
กําหนดใหพนจากตําแหนงเม่ือนายอําเภอมีคําสั่งแตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

   2) เลขานุการสภาทองถิ่นช่ัวคราว 
    สําหรับองคการบริหารสวนตําบลกําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลชั่วคราวในครั้งนั้น 

  1.2 การเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
    1.2.1) การเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
    การเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยวิธีการ การเสนอชื่อ 
การลงคะแนน การตรวจนับคะแนน การรายงานผล โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
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    การเสนอช่ือ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 8 วรรคหนึ่ง กําหนดใหสมาชิกสภาสามารถเสนอชื่อผูสมควรไดรับ 
การแตงตั้งใหเปนประธานสภา ดังนี้ 
   (1) สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปน
ประธานสภาเพียง 1 ชื่อ  
   (2) ผูท่ีถูกเสนอชื่อจะตองมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอยางนอย 2 คน 
   (3) หากมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานสภาเพียง 1 คน 
ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 14) 

   การลงคะแนน 
   ใหสมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลผูถูกเสนอ จํานวน 1 ชื่อ และใหสมาชิก
สภาหยอนบัตรท่ีเขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 75 วรรคสาม โดยประธานสภาชั่วคราวเปนผูเรียกสมาชิกสภา
ตามลําดับอักษร นําบัตรมาใสในหีบท่ีจัดไวตอหนาประธานท่ีประชุม 

   การตรวจนับคะแนน 
  ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไมนอยกวา 2 คน มาชวยนับคะแนน  
โดยท่ีผูไดรับเลือกเปนประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (1) เปนผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุด 
  (2) หากมีผูท่ีไดรับคะแนนเทากัน ใหลงคะแนนใหม (เฉพาะผูท่ีไดรับคะแนน
สูงสุดเทากัน) โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 
  (3) หากคะแนนยังเทากันอีกใหใชวิธีจับสลาก (เฉพาะผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน)
โดยวิธีการจับสลากนี้ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 8 วรรคสาม ดังนี้ 
  (3.1) ประธานสภาชั่วคราวจัดใหตกลงกันวาใครจะจับสลากกอน 
  (3.2) ถาตกลงกันไมได ใหประธานสภาชั่วคราวจับสลากวาใครจะจับสลากกอน 
  (3.3) บัตรสลาก ตองมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจํานวนเทาคนท่ีมีคะแนน
สูงสุดเทากัน และเขียนวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” 1 บัตร นอกนั้นเปน “ไมไดรับเลือก 
เปนประธานสภาทองถ่ิน” 

  การรายงานผล 
  ประธานสภาชั่วคราวมีหนาท่ีรายงานผลตอนายอําเภอ ภายใน 7 วัน นับแตวันเลือก 

  1.2.2) การเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  
 เม่ือมีการเลือกประธานสภาไดแลว ใหสภาดําเนินการเลือกรองประธานสภา 
และเลขานุการสภา ซ่ึงการเลือกรองประธานสภา และเลขานุการสภานี้จะตองเลือกในการประชุมสภาครั้งแรก 
 จํานวนรองประธานสภาสามารถมีไดตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงองคการบริหาร
สวนตําบลใหมีรองประธานสภาได จํานวน 1 คน 
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    การเสนอช่ือ 
 วิธีการเลือกรองประธานสภา ให ใชวิธี เดียวกับการเลือกประธานสภา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
ขอ 8 วรรคหนึ่ง  
  การรายงานผล 
  ประธานสภาชั่วคราวมีหนาท่ีรายงานผลตอนายอําเภอ ภายใน 7 วัน นับแตวันเลือก 

 1.2.3) การเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
       ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนเลขานุการองคการบริหารสวนตําบล 
 วิธีการเลือกเลขานุการสภา ใหประธานสภาใชวิ ธี เดียว กับการเลือก 
รองประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 13 วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนุโลม และเม่ือไดเลขานุการสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลแลว ใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลชั่วคราวพนจากตําแหนง 
  2.  แนวทางปฏิบัติในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก 
 2.1 ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลครบตามจํานวนแลว 
ใหองคการบริหารสวนตําบลรายงานตอนายอําเภอ เพ่ือพิจารณากําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ไดมาประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรกภายในสิบหาวัน ตามมาตรา 53 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และขอ 6 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
   อนึ่ง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแลว แตมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับเลือกไมครบตามจํานวนท่ีกฎหมาย
กําหนด หากมีเกินก่ึงหนึ่งแตตองไมนอยกวาหาคน ถามีความจําเปนตองเรียกประชุมสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลนั้น ก็สามารถเรียกประชุมและปฏิบัติหนาท่ีได โดยในระหวางนั้นใหถือวาสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลนั้นประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู ตามมาตรา 17 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ท้ังนี้ การพิจารณาถึงความจําเปนดังกลาว จะตอง
พิจารณาเปนกรณีไป ซ่ึงนายอําเภอควรพิจารณาวาในระหวางนั้นมีภารกิจใดอันจําเปนท่ีสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีของตนตามท่ีกฎหมายบัญญัติโดยไมอาจหลีกเลี่ยงหรือปฏิบัติเปนอยางอ่ืนได 
และไมอาจรอใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
ใหครบตามจํานวนท่ีพึงมีตามท่ีกฎหมายกําหนดได จึงจะเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก
และสภาองคการบริหารสวนตําบลสามารถปฏิบัติหนาท่ีท่ีจําเปนดังกลาวตอไป เทียบเคียงกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0804.3/2998 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง หารือการเปด
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดครั้งแรก ซ่ึงจังหวัดชัยภูมิไดแจงเวียนหนังสือฉบับดังกลาวใหอําเภอ 
เพ่ือนําไปใชประกอบการพิจารณาตามอํานาจหนาท่ีแลว ตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ท่ี ชย 0023.4/3326  
ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2564 
 2.2 ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก เม่ือนายอําเภอเปดประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลแลว ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
ชั่วคราว โดยใหเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูมีอายุมากท่ีสุดซ่ึงอยูในท่ีประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลคราวนั้น เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลชั่วคราว 
 

/2.3 การเลือกประธาน...  
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  2.3 การเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปน 
ผูดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
รับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว  
ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธี
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนน 
ตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคน
ใหเลือกใหมเฉพาะผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุด
เทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน ตามขอ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม อนึ่ง หากมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับ 
การแตงตั้งเพียงหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก ตามขอ 14 ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยดังกลาวขางตน 
 2.4 ในการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลในการประชุมสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลครั้งแรก ใหนายอําเภอดําเนินการแตงตั้งทันทีเม่ือการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแลวเสร็จ 
และใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีประธานท่ีประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลในครั้งนั้นตอไป ตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และขอ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม 
สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ท้ังนี้ เม่ือมีคําสั่งแตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแลว 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลชั่วคราวพนจากตําแหนง ตามขอ 10 (3) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ดังกลาวขางตน      
 2.5 เม่ือมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแลว ใหสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยใหนําวิธีการ
เลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมาใชบังคับโดยอนุโลม ตามขอ 12 และขอ 13 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด วยขอบัง คับการประชุมสภาทอง ถ่ิน พ.ศ.  2547 และท่ีแก ไขเ พ่ิมเติม  
และใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนําปรึกษาในท่ีประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ  
วาการประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับใหกําหนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน ตามขอ 11 (3) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังกลาวขางตน  
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ท่ี  ชย .................. /..............226      องคการบริหารสวนตําบล........... 

......................................................... 

                                       27  ………………..  2564 

เรื่อง  กําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล.........................มาประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
..........................ครั้งแรก 

เรียน  นายอําเภอ ............................... 

สิ่งท่ีสงมาดวย   สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยภูมิ  
  ท่ี .............................. ลงวันท่ี ..........................................................              จํานวน 1 ชุด 

 ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามความในมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 142 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2562 โดยไดจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล เม่ือวันท่ี 28 พฤศจกิายน 2564 นั้น 

 องคการบริหารสวนตําบล............................ขอรายงานวา ไดรับแจงจากสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยภูมิวา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติเห็นชอบใหประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล...............................จํานวน....................คน และนายกองคการบริหาร
สวนตําบล...................รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบล........................เปนไปดวยความเรียบรอย โดยถือปฏิบัติตามมาตรา 53 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 6 จึงขอรายงานนายอําเภอ 
........................เพ่ือพิจารณากําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล..........................ไดมาประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบล...................................... ครั้งแรก 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
    

 
   
 

 
 
 
(ชื่อและหมายเลขโทรศัพท/โทรสาร ของสวนราชการเจาของเรื่อง) 
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ประกาศอําเภอ................... 
เรื่อง กําหนดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล.....................ครั้งแรก   

 

 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน
ขององคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 และผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยภูมิ ไดเห็นชอบใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบล
ประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล ในวันท่ี  
28 พฤศจิกายน 2564 และการจัดการเลือกตั้งดังกลาวไดเสร็จสิ้นไปแลว นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติเห็นชอบใหประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล..............................จํานวน...........................คน แลว 

  นายอําเภอ.....................................จึงอาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 53 วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และขอ 6  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
จึงกําหนดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล................................ครั้งแรก ในวันท่ี.........................................
เวลา...........................................น. ณ................................................................... 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี ................ เดือน ....................... พ.ศ. ..................... 
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คํากลาวรายงานประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล...............................คร้ังแรก 

ของปลัดองคการบริหารสวนตําบล..................(เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลช่ัวคราว)   

วัน...................ที่..............เดือน....................... พ.ศ. ........... เวลา ........................ น. 

ณ .............................................................. 
 

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

       เรียน ทานนายอําเภอ.........................../ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล 

..............................หัวหนาสวนราชการทุกทาน และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

................................ผูทรงเกียรติทุกทานครับ/คะ  

 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น 

และผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศ

กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล 

เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 และผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยภูมิ ไดเห็นชอบให

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบล ประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564  

และการจัดการเลือกตั้งดังกลาวไดเสร็จส้ินไปแลว  

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติเห็นชอบใหประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบล..............................จํานวน.................คน แลว และนายอําเภอ

............................ไดอาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 53 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และขอ 6 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

กําหนดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล..........................คร้ังแรก ในวันท่ี....................... 

เวลา...................น. ณ.............................................ในลําดับตอไป ขอกราบเรียนเชิญ 

ทาน....................................นายอําเภอ...................ไดกลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

....................คร้ังแรก ครับ/คะ ขอกราบเรียนเชิญ ครับ/คะ 

 

********************* 
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คํากลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล...............................คร้ังแรก 

ของนายอําเภอ..........................   

วัน...................ที่..............เดือน.......................พ.ศ............เวลา........................ น. 

ณ.............................................................. 
 

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

     เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล.........................(ทาน.............................)  

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล.....................และทานผูมีเกียรติท่ีเคารพทุกทานครับ/คะ  

        ตามท่ีไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหาร

สวนตําบล เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 ท่ีผานมา บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติให

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล............................จํานวน.......คน  

และนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน.......คน แลว ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกทาน

ท่ีผานการเลือกตั้ง และไดรับความไววางใจจากพ่ีนองประชาชนใหมาเปนตัวแทนทําหนาท่ี 

ในการบริหารกิจการองคการบริหารสวนตําบล................................... ซึ่งนับวันเราตองยอมรับกัน

วาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีบทบาทสําคัญย่ิงตอการดูแลแกไขปญหาความเดือดรอน 

และความเปนอยูของพี่นองประชาชน และสมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูมีบทบาทตอการบริหารทองถิ่น

มากย่ิงขึ้นตามลําดับ สภาองคการบริหารสวนตําบล............................ก็คือฝายนิติบัญญัติ  

ซึ่งตองทําหนาที่ในการพิจารณาขอบัญญัติซึ่งใชบังคับในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

ขององคการบริหารสวนตําบล ไมวาจะเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย หรือขอบัญญัติอ่ืน ๆ 

ตองทําหนาที่ในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา ซึ่งเปนกรอบและแนวทางในการทํางาน 

พัฒนาพ้ืนที่ในทุก ๆ ดาน และทําหนาที่ในการควบคุม ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร 

ดังนั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล.......................ทุกคน จึงมีบทบาทสําคัญและมีหนาท่ี

ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง  

อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม  

หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักสํานึกรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

และยึดมั่นในคานิยมหลักของขาราชการการเมือง ประกอบดวย  

 1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 2. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

 3. มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 

/4.ยึดถือ … 
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 4. ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 

 5. ยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

 6. ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

 7. ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 8. มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

 9. ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเปนขาราชการการเมืองท่ีดี  

 วันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล....................................คร้ังแรก  

ตามมาตรา 53 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

และท่ีแกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคร้ังแรก ภายใน 15 วัน 

นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเลือกประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล....................................รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

...................และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล...............................เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีของสภา 

ซึ่งเปนการบริหารในแบบของคณะผูบริหารกับสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนลักษณะของ 

การบริหารท่ีใชการถวงดุลกัน ผลของการถวงดุลนั้นจะนําไปสูการเกิดประโยชนสูงสุดตอพ่ีนอง

ประชาชน ขอฝากความหวังของพ่ีนองประชาชนชาว................................ไวกับคณะผูบริหาร 

และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล...................................ทุกทาน ขอใหทุกทานพึงตระหนัก

และระลึกถึงคุณคาและความสําคัญของการเปนผูแทนของประชาชน โดยทําหนาท่ีของตนใหเต็ม

กําลังความรู ความสามารถ ดวยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมย่ิงกวาสวนอื่น  

 บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว กระผม/ดิฉัน ขอเปดการประชุมสภาองคการบริหาร 

สวนตําบล........................คร้ังแรก ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ/คะ  

 

********************* 
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- ราง -  
 

ระเบียบวาระการประชุม 
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล...........................ครั้งแรก 

วัน.................ท่ี............เดือน...................พ.ศ....................เวลา...............................น. 
ณ................................................ 

---------------------------------- 
เรื่องกอนเขาวาระการประชุม  นายอําเภอ กลาวเปดประชุมองคการบริหารสวนตําบล....................ครั้งแรก 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล............................(ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล.....................) เชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
......................................มีอายุสูงสุด ทําหนาท่ีประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล..........................ชั่วคราว 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง เลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล........................................ 
- ดําเนินการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล .............................
ตามขอ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม 
สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
- นายอําเภอแตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล........................... 

.............. พักการประชุม ........... 

(เพ่ือใหนายอําเภอลงนามแตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล) 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง เลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล.................................  
- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล..........................ท่ีไดรับแตงตั้ง
ปฏิบัติหนาท่ีประธานในท่ีประชุม  
- ดําเนินการเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล........................
ตามขอ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง เลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล.............................  
- ดําเนินการเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามขอ ๑3 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืน ๆ  
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ปรึกษาหารือการประชุมสมัยสามัญ 
- สภากําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัย ในปนั้น 
จะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
ประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน 
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- ราง - 

 
คําสั่งอําเภอ.................................. 
ท่ี......................../.......................... 

เรื่อง แตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล..................................... 
--------------------------------------- 

 ตามท่ีนายอําเภอ........................ไดกําหนดเรียกใหประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
..............................ครั้งแรก ในวัน....................ท่ี..........เดือน......................พ.ศ.................เวลา ......................น. 
ณ หองประชุม...........................................อําเภอ.........................จังหวัดชัยภูมิ และท่ีประชุมไดมีมติเลือก 
........(ชื่อ - สกุล ผูไดรับเลือก)........เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล..........................นั้น 

 ดังนั้น จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และขอ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ 
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม แตงตั้ง......(ชื่อ - สกุล ผูไดรับเลือก)........ดํารงตําแหนง 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล.....................ตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล..................ตอไป 

 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สัง่ ณ วันท่ี ......... ............... พ.ศ. .................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- ๑3 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ราง - 

 
ลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองกิจการสภา เร่ิมแรก 

เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล............................ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
....................................ทุกทาน ทานคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล...................................กระผม/ดิฉัน 
..........................ขออนุญาตนําเรียนลําดับข้ันตอนในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล..............ในวันนี้ 

  สําหรับการประชุมองคการบริหารสวนตําบล..................................ครั้งแรก ประธานในพิธี คือ    
ทานนายอําเภอ...........................เม่ือประธานในพิธีเดินทางมาถึง ทานปลัด...........................................ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล.......................ทําหนาท่ีเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล..............................
(ชั่วคราว) จะดําเนินการตรวจนับจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล........................หลังจากนั้น 
ทานปลัด...............................ปลัดองคการบริหารสวนตําบล.......................................จะเรียนเชิญนายอําเภอ 
..........................จุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัย  และทําความเคารพพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯ ในชวงนี้ใหทานนายกองคการบริหารสวนตําบล..........................ทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล..............................คณะผูบริหารและผูท่ีเขารวมประชุมทุกทานโปรดยืนข้ึน เสร็จแลว 
ทานนายอําเภอ.........................จะนั่งในท่ีจัดไวให  

  จากนั้นทานปลัด.............................ปลัดองคการบริหารสวนตําบล............................... 
ทําหนาท่ีเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ...................................... (ชั่วคราว) จะอานประกาศอําเภอ 
........................... เรื่อง กําหนดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล.......................................ครั้งแรก  
และเรียนเชิญทานนายอําเภอ.................................กลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
...................................ครั้งแรก พรอมท้ังมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและแสดงความยินดีแกนายกองคการ
บริหารสวนตําบล.............................. และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล........................................ 
จากนั้นเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล...................................(ชั่วคราว) จะกลาวขอบคุณ 
ทานนายอําเภอ...................และเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล................................ท่ีมีอายุมากท่ีสุด 
ทําหนาท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล....................................(ชั่วคราว) จากนั้นเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล.......................................(ชั่วคราว) ก็จะอานระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

  หลังจากนั้นประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล.............................(ชั่วคราว) จะดําเนินการ
เลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล....................................ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๘ และขอ ๑๔ ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล.....................(ชั่วคราว) ก็จะแจงผลผูท่ีไดรับเลือกเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
... ....... .... ... .... ... .... .และใหนายอําเภอ....... ... ....... ...แตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
............................. และประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล..................................(ชั่วคราว) ก็จะเชิญผูท่ี
ไดรับเลือกเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล..............................(ตัวจริง) ดําเนินการตามระเบียบตอไป 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล..................................(ชั่วคราว) ก็พนจากตําแหนง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๐ 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล............................(ตัวจริง) กลาวขอบคุณสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนตําบล...................และดําเนินการในระเบียบวาระการประชุมตอไป ซ่ึงจะเปนการเลือก
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล..........................จํานวน ๑ ทาน และเลือกเลขานุการสภา 
องคการบริหารสวนตําบล..........................................  

  กระผม/ดิฉัน ขอนําเรียนใหทราบเบื้องตนเทานี้นะครับ/คะ  

 



๒  

คํากลาวเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลช่ัวคราว 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล...................................... 

ชวงที่ ๑ 

เรียน ทานนายอําเภอ................./ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล...............................หัวหนาสวนราชการทุกทาน      
และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล........................ผูทรงเกียรติทุกทาน ขณะนี้เวลา.......................น. 
ไดตรวจนับจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล..............................ท่ีไดลงชื่อในสมุดลงเวลาและท่ีนั่ง
อยูในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลอันทรงเกียรติแหงนี้ จํานวน..............คน ครบองคประชุม ลําดับตอไป 
ขอกราบเรียนเชิญ ทาน.................................ทานนายอําเภอ............................ไดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 

(เม่ือนายอําเภอ .............................. จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยเรียบรอยแลว) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ประกาศอําเภอ............................เรื่อง กําหนดประชุมสภาองคการบริหาร 
สวนตําบล ..................... ครั้งแรก   
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน
ขององคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 และผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยภูมิ ไดเห็นชอบใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบล 
ประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล ในวันท่ี  
28 พฤศจิกายน 2564 และการจัดการเลือกตั้งดังกลาวไดเสร็จสิ้นไปแลว นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติเห็นชอบใหประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล..............................จํานวน...................คน แลว 

  นายอําเภอ.....................................จึงอาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และขอ 6 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงกําหนดประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบล.................................ครั้งแรก ในวันท่ี.............................................. 
เวลา .................................น. ณ ................................................................... 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี ................ เดือน ....................... พ.ศ. ..................... 

 

(ช่ือ – สกุล นายอําเภอ) 
นายอําเภอ............................. 

 
 ในลําดับตอไป ขอกราบเรียนเชิญทาน...........................................ทานนายอําเภอ................ 
ไดกลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล................................................... ครั้งแรก ครับ/คะ  
กราบเรียนเชิญครับ/คะ 

(ทานนายอําเภอ......................เปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ เม่ือกลาวจบแลว) 
 



๓ 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลช่ัวคราว 

ชวงที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๑ 

 

 กราบขอบพระคุณ ทาน............................................นายอําเภอ............................................     
เปนอยางสูงท่ีใหเกียรติตอท่ีประชุมสภาสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ แหงนี้ 

 เรียน สมาชิกสภาสภาองคการบริหารสวนตําบล..............................ผูทรงเกียรติทุกทาน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๗ 
ในการประชุมสภาทองถ่ินตามขอ ๖ เม่ือนายอําเภอไดเปดประชุมสภาทองถ่ินแลว ใหปลัดสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเปนเลขานุการสภาทองถ่ินชั่วคราว โดยใหเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีมีอายุมากท่ีสุด ซ่ึงอยูในท่ีประชุม
สภาทองถ่ินชั่วคราวนั้น เปนประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว เพ่ือทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม และดําเนินการ
เลือกประธานสภาทองถ่ิน ซ่ึงไดตรวจนับอายุของสมาชิกสภาสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ แลว ผูท่ีมีอายุ
มากท่ีสุดในท่ีประชุมแหงนี้ คือ............................................................ขอเชิญข้ึนทําหนาท่ีประธานสภาชั่วคราว        
ขอเรียนเชิญครับ/คะ 

(ถาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ท่ีเชิญไมรับเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ช่ัวคราว 
ใหเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ คนท่ีอายุมากถัดไป) 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔ 
 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล..........................ช่ัวคราว 
 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ (ช่ัวคราว) เรียน ทานนายอําเภอ .............................................. 
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูทรงเกียรติ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล........................ 
ทานปลัดองคการบริหารสวนตําบล................................ หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบล
................................... และทานผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม/ดิฉัน ขอขอบพระคุณทานนายอําเภอ  
ท่ีมาเปนเกียรติเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล.......................ครั้งแรก ประจําป พ.ศ..............ในวันนี้ 
กระผม/ดิฉัน ในฐานะประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ชั่วคราว ขอเขาสูระเบียบวาระตอไปครับ/คะ 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ (ช่ัวคราว) แจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล..............................ท่ีปฏิบัติหนาท่ีท้ังหมด จํานวน..............ทาน มีสมาชิกลงชื่อเขารวมประชุม 
จํานวน.............ทาน ขอใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล............................ทุกทานไดแนะนําตนเอง 
เริ่มจากแถวแรกนะครับ/คะ 

 

(สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ แนะนําตนเอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง การเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล.................................  

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว เชิญเลขานุการฯ ชั่วคราว ไดแจงรายละเอียด วิธีการเลือก การลงคะแนน        
และอํานาจหนาท่ีของประธานสภาฯ ใหสมาชิกสภาฯ ทราบ 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลฯ เลขานุการฯ  เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล.............(ชั่วคราว) 
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล..................................ผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับวิธีการเลือก
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล.......................... มีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
 ขอ ๑ ตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 48 ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซ่ึงนายอําเภอแตงตั้ง
จากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 ขอ ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547    
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๘ กลาวโดยสรุป ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน   
คนหนึ่งท่ีตนเห็นสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน 
 ขอ ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547    
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน 
ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 
วิธีการเลือก 
  (1) ใหสมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานสภาเพียง 1 ชื่อ  
  (2) ผูท่ีถูกเสนอชื่อจะตองมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอยางนอย 2 คน แตละคนมีสิทธิรับรอง
ไดเพียงครั้งเดียว 
  (๓) ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น 
  (๔) หากมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานสภาเพียง 1 คน ใหถือวาผูนั้น
ไดรับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 14) 

วิธีการลงคะแนน 
  ใหสมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผูถูกเสนอ จํานวน 1 ชื่อ และใหสมาชิกสภา    
หยอนบัตรท่ีเขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม       
สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 75 วรรคสาม โดยประธานสภาชั่วคราวเปนผูเรียกสมาชิกสภา
ตามลําดับอักษร นําบัตรมาใสในหีบท่ีจัดไวตอหนาประธานท่ีประชุม 

วิธีการตรวจนับคะแนน 
  ใหประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไมนอยกวา 2 คน มาชวยนับคะแนน โดยท่ีผูไดรับเลือก
เปนประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (1) เม่ือตรวจนับคะแนนแลว ใหประธานสภาฯ ชั่วคราว ประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภา     
ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก 
  (2) หากมีผูท่ีไดรับคะแนนเทากัน ใหลงคะแนนใหม (เฉพาะผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน) 
โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 
  (3) หากคะแนนยังเทากันอีกใหใชวิธีจับสลาก (เฉพาะผู ท่ีไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน)         
โดยวิธีการจับสลากนี้ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 8 วรรคสาม ดังนี้ 
  (3.1) ประธานสภาชั่วคราวจัดใหตกลงกันวาใครจะจับสลากกอน 
  (3.2) ถาตกลงกันไมได ใหประธานสภาชั่วคราวจับสลากวาใครจะจับสลากกอน 



๖ 
 

  (3.3) บัตรสลาก ตองมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจํานวนเทาคนท่ีมีคะแนนสูงสุดเทากัน 
และเขียนวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” 1 บัตร นอกนั้นเปน “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” 

อํานาจหนาท่ีของประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๖ ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของประธานสภา ดังนี ้
  (๑) ดําเนินกิจการของสภาทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  (๒) เปนประธานของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน เวนแตในขณะท่ีเขากลาวอภิปรายสนับสนุน
หรือคัดคานญัตติในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
  (๓) บังคับบัญชาการงานในสภาทองถ่ิน 
  (๔) รักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถ่ิน 
  (๕) เปนผูแทนสภาทองถ่ินในกิจการภายนอก 
  (๖) อํานาจและหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดไว หรือตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 
   
  การลงคะแนน เจาหนาท่ีไดเตรียมบัตรการลงคะแนน ใชวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอ
คนละหนึ่งชื่อ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  ตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล.................................ทุกทาน 
เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูท่ีเห็นสมควรจะเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล................................... 
พรอมผูรับรอง ๒ ทาน เชิญทาน..................................................ครับ/คะ 

กรณีท่ีเสนอช่ือคนเดียว 
สมาชิกสภาฯ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล...................................
ทานปลัด ทานสมาชิก ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับ/คะ กระผม/ดิฉัน นาย/นาง/นางสาว 
......................................สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ.........................................................สมาชิกสภาฯ  
เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล..................................................ครับ/คะ 
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  ขอผูรับรองดวยครบั/คะ 
   ๑. ............................................................. 
   ๒. ............................................................. 
   ผูรับรองถูกตองครับ/คะ 
   ขอถามทาน..................................................ทานยินดีหรือไมครับ/คะ 
สมาชิกสภาฯ (ผูท่ีไดรับการเสนอ) เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล 
............................ทานปลัด ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ/คะ กระผม/ดิฉัน 
นาย/นาง/นางสาว.................................สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล........................ยินดีรบั/ไมยินดีรับ  
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูท่ีเห็นสมควรจะเปนประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล...................................อีกหรือไม กระผม/ดิฉัน จะนับ ๑-๒-๓ นะครับ/คะ ๑-๒-๓      
ไมมีสมาชิกสภาฯ เสนอนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๔ บัญญัติวา “ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน             
หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้น
ไดรับเลือก” นะครับ/คะ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรจะเปนประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล........................เพียงทานเดียวนะครับ/คะ คือ.......................................................  

(นายอําเภอแตงตั้งประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว ขอเชิญทาน...................................ข้ึนทําหนาท่ีประธานสภาองคการบริหาร 
สวนตําบล.......................และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป สําหรับกระผม/ดิฉัน ก็พนจากตําแหนง
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ/คะ 
 
กรณีท่ีเสนอช่ือคนเดียว และประธานสภาฯ ช่ัวคราว ไดรับเลือก   
สมาชิกสภาฯ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล.......................... 
ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับ/คะ กระผม/ดิฉัน นาย/นาง/นางสาว 
......................................สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ.........................................................สมาชิกสภาฯ  
เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล.................................................. ครับ/คะ 
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  ขอผูรับรองดวยครับ/คะ 
   ๑. ............................................................. 
   ๒. ............................................................. 
   ผูรับรองถูกตองครับ/คะ 
  

 



๘ 
  
 เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อผูเปนประธานสภาฯ คือ............................................นั่นก็คือ 
ตัวกระผม/ดิฉันเองนะครับ/คะ กระผม/ดิฉัน...........................................สมาชิกสภาฯ ยินดีรับครับ/คะ 
 มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูท่ีเห็นสมควรจะเปนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล................................... อีกหรือไม กระผม/ดิฉัน จะนับ ๑-๒-๓ นะครับ/คะ ๑-๒-๓ ไมมีสมาชิกสภาฯ 
เสนอนะครับ/คะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๔ บัญญัติวา “ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน 
หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้น
ไดรับเลือก” นะครับ/คะ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรจะเปนประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล......................เพียงทานเดียวนะครบั/คะ คือ..........................................และนั่นก็คือกระผม/ดิฉันเอง  
 

(นายอําเภอแตงตั้งประธานสภาฯ) 
 
ประธานสภาฯ กราบเรียนทานนายอําเภอ........................ทานปลัดองคการบริหารสวนตําบล......................
ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ/คะ กอนอ่ืน กระผม/ดิฉัน ตองขอกราบ
ขอบพระคุณเพ่ือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล.........................................ท่ีไดไววางใจมอบหมาย
หนาท่ีอันสําคัญใหกระผม/ดิฉัน ไดทําหนาท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล............................... 
กระผม/ดิฉัน ขอทําหนาท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล................................................. ในการประชุม 
 ในวาระท่ี ๓ ตอไปนะครับ/คะ ตอไปเปนการประชุมในวาระท่ี ๓ ครับ/คะ เปนการเลือกรองประธานสภาฯ   
 
กรณีท่ีเสนอช่ือมากกวา ๑ คน และประธานสภาฯ ช่ัวคราว ไดรับเลือก 
สมาชิกสภาฯ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล................................... 
ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับ/คะ กระผม/ดิฉัน นาย/นาง/นางสาว 
......................................สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ.........................................................สมาชิกสภาฯ  
เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล.................................................. ครับ/คะ 
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  ขอผูรับรองดวยครับ/คะ 
   ๑. ............................................................. 
   ๒. ............................................................. 
   ผูรับรองถูกตองครับ/คะ 
 เพ่ือนสมาชกิสภาฯ ไดเสนอชื่อผูเปนประธานสภาฯ คือ ............................................ นั่นก็คือ
ตัวกระผม/ดิฉันเองนะครับ/คะ กระผม/ดิฉัน ........................................... สมาชกิสภาฯ ยินดีรับครับ/คะ 
 มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูท่ีเห็นสมควรจะเปนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล...................................อีกหรือไม เชิญ....................................................................... 
สมาชิกสภาฯ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ..................................
ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับ/คะ กระผม/ดิฉัน นาย/นาง/นางสาว 
...................................... สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ .........................................................สมาชิกสภาฯ เปน
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล.................................................. ครับ/คะ 
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  ขอผูรับรองดวยครับ/คะ 
   ๑. ............................................................. 
   ๒. ............................................................. 
   ผูรับรองถูกตองครับ/คะ 
 



๙ 
 
  ขอถามทาน .................................................. ทานยินดีหรือไมครับ/คะ 
สมาชิกสภาฯ (ผูท่ีไดรับการเสนอ) เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล 
........................ทานปลัด ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ/คะ กระผม/ดิฉัน 
นาย/นาง/นางสาว ......................................สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล................ ยินดีรับ/ไมยินดีรับ  
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู ท่ีเห็นสมควรจะเปน
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล...........................อีกหรือไมครับ/คะ เปนอันสรุปวา มีเสนอมาเพียง 
.............ทาน คือ............................................สมาชิกสภาฯ และ......................................................สมาชิกสภาฯ       
นะครับ/คะ โดยกระผม/ดิฉัน จะอานรายชื่อสมาชิกสภาฯ เรียงตามลําดับตามตัวอักษรนะครับ/คะ และวิธีการ
ลงคะแนน ใชวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู ท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อครับ/คะ (อานช่ือสมาชิกสภาฯ 
ตามลําดับ ตามเอกสารแนบ) 

........................ สมาชิกสภาฯ ลงคะแนน ................................. 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว ทานสมาชกิสภาฯ ลงคะแนนเรียบรอยแลวนะครับ/คะ 
  เชิญทานสมาชิกสภาฯ จํานวน ๒ คน ตรวจนับคะแนนครับ/คะ เชิญทาน................. 
และทาน .................................... มาชวยตรวจนับคะแนนครับ/คะ ขอบคุณครับ/คะ 
  ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานครับ/คะ ผูท่ีไดคะแนนสูงสุด คือ ........................................
ไดคะแนน ...............................คะแนน งดออกเสียง ......................เสียง (ถามีงดออกเสียง) และ ..............................
ไดคะแนน............................... คะแนน งดออกเสียง ......................เสียง (ถามีงดออกเสียง) และผูท่ีไดคะแนนสูงสุด 
คือ ........................................................ ไดคะแนน......................คะแนน เปนผูไดรับเลือกเปนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล.............................และนั่นคือกระผม/ดิฉันเองครับ/คะ     

(นายอําเภอแตงตั้งประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ กราบเรียนทานนายอําเภอ..........................ทานปลัดองคการบริหารสวนตําบล........................
ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ/คะ กอนอ่ืน กระผม/ดิฉัน ตองขอกราบ
ขอบพระคุณเพ่ือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล......................................... ท่ีไดไววางใจมอบหมาย
หนาท่ีอันสําคัญใหกระผม/ดิฉัน ไดทําหนาท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล............................... 
กระผม/ดิฉัน ขอทําหนาท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ................................................. ในการประชุม  
ในวาระท่ี ๓ ตอไปนะครับ/คะ ตอไปเปนการประชุมในวาระท่ี ๓ ครับ/คะ เปนการเลือกรองประธานสภาฯ   

กรณีท่ีเสนอช่ือมากกวา ๑ คน ประธานสภาฯ ช่ัวคราว ไมไดรับเลือก 
สมาชิกสภาฯ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล...................................
ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับ/คะ กระผม/ดิฉัน นาย/นาง/นางสาว 
......................................สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ..................................................สมาชิกสภาฯ เปนประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล.................................................. ครับ/คะ 
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  ขอผูรับรองดวยครับ/คะ 
   ๑. ............................................................. 
   ๒. ............................................................. 
   ผูรับรองถูกตองครับ/คะ 
 เพ่ือนสมาชกิสภาฯ ไดเสนอชื่อผูเปนประธานสภาฯ คือ ............................................ นั่นก็คือ
ตัวกระผม/ดิฉันเองนะครับ/คะ กระผม/ดิฉัน ........................................... สมาชกิสภาฯ ยินดีรับครับ/คะ 

 



๑๐ 
 
 มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู ท่ี เห็นสมควรจะเปนประธานสภา 
องคการบริหารสวนตําบล...................................อีกหรือไม เชิญ.................................................................... 
สมาชิกสภาฯ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล.................................. 
ทานปลัด ทานสมาชิก ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับ/คะ กระผม/ดิฉัน นาย/นาง/นางสาว 
......................................สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ...................................................สมาชิกสภาฯ เปนประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล..................................................ครับ/คะ 
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  ขอผูรับรองดวยครับ/คะ 
   ๑. ............................................................. 
   ๒. ............................................................. 
   ผูรับรองถูกตองครับ/คะ 
   ขอถามทาน .................................................. ทานยินดีหรือไมครับ/คะ 
สมาชิกสภาฯ (ผูท่ีไดรับการเสนอ) เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล 
........................ทานปลัด ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ/คะ กระผม/ดิฉัน 
นาย/นาง/นางสาว........................................สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ..............  ยินดีรับ/ไมยินดีรับ  
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู ท่ีเห็นสมควรจะเปน
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล.............................อีกหรือไมครับ/คะ เปนอันสรุปวา มีเสนอมาเพียง 
............ทาน คือ ............................................ สมาชิกสภาฯ และ ...................................................สมาชิกสภาฯ       
นะครับ/คะ เชิญทานปลัดองคการบริหารสวนตําบล...................................ใหเจาหนาท่ีแจกบัตรลงคะแนน
ใหกับสมาชิกสภาฯ ครับ/คะ โดยกระผม/ดิฉัน จะอานรายชื่อสมาชิกสภาฯ เรียงตามลําดับตามตัวอักษรนะครับ/คะ 
และวิธีการลงคะแนน ใชวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อครับ/คะ (อานช่ือสมาชิกสภาฯ 
ตามลําดับ ตามเอกสารแนบ) 

........................ สมาชิกสภาฯ ลงคะแนน ................................. 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  ทานสมาชกิสภาฯ ลงคะแนนเรียบรอยแลวนะครับ/คะ 
   เชิญทานสมาชิกสภาฯ จํานวน ๒ คน ตรวจนับคะแนนครับ/คะ เชิญทาน.......... 
และทาน .................................... มาชวยตรวจนับคะแนนครับ/คะ ขอบคุณครับ/คะ 
   ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานครับ/คะ ผูท่ีไดคะแนนสงูสุด คือ ..................................... 
ไดคะแนน ...............................คะแนน งดออกเสียง ......................เสียง (ถามีงดออกเสียง) และ ..............................
ไดคะแนน............................... คะแนน งดออกเสียง ......................เสียง (ถามีงดออกเสียง) และผูท่ีไดคะแนนสูงสุด 
คือ ........................................................ไดคะแนน.....................คะแนน เปนผูไดรับเลือกเปนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล.......................คือ ทาน...............................................   

(นายอําเภอแตงตั้งประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว ขอเชิญทาน................................ข้ึนทําหนาท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
...........................และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป สําหรับกระผม/ดิฉัน ก็พนจากตําแหนง
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ/คะ 
 
 
 
 



๑๑ 
 
กรณีคะแนนเทากันตองใชวิธีจับสลาก 
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ผลปรากฏวาการลงคะแนนท้ังสองทานเทากันท้ัง ๒ รอบ 
จํานวน....................คะแนน เทากันอีกใหใชวิธีจับสลากผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน ใหผูท่ีไดคะแนนสูงสุดเทากัน
ตกลงกันเสียกอนวาผูใดจะเปนผูจับสลากกอนหลัง 

.........เชิญทานเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว อานระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ ................... 

เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547    
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๘ วรรคส่ี กลาวโดยสรุป วิธีจับสลาก ใหประธานท่ีประชุมดําเนินการใหผูไดคะแนน
สูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอน วาจะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมไดใหประธานท่ีประชุม    
จับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกันตามจํานวน
เทากับจํานวนผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น”      
เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนคําวา “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น”  
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  เชิญทานสมาชิกสภาฯ ผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน ตกลงกันครับ/คะ 

....................... สมาชิกสภาฯ ผูไดคะแนนสูงสุดเทากนั ตกลงกัน ............................... 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว สมาชิกสภาฯ ผูไดคะแนนสูงสุดเทากันตกลงกันวาใหประธานสภาฯ เปนผูจับสลาก
ใหวาใครจะไดจบสลากกอน/หลังนะครับ/คะ โดยกระผม/ดิฉัน จะเขียนรายชื่อผูท่ีจะไดคะแนนเทากัน 
ลงในภาชนะนะครับ/คะ ผลปรากฏวาทาน......................................................เปนผูจับสลากลําดับท่ี ๑ นะครับ/คะ 
และตอไปเปน ทาน ....................................................................... เปนผูท่ีจับสลากลําดับท่ี ๒  

....................... สมาชิกสภาฯ ผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน จับสลาก ............................... 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว ผู ท่ีจับสลากท่ีมีขอความวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น” เปนผูได 
รับเลือกเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล .........................................คือ ทาน .................................... 

(นายอําเภอแตงตั้งประธานสภาฯ) 

 
………… พักการประชุม ............ 

 

 
             
 
 
 
 
 
 

  



๑๒ 
 
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว ขอเชิญทานประธานสภาฯ คนใหม กลาวความรูสึกและข้ึนทําหนาท่ีดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระตอไป สําหรับกระผม/ดิฉัน ก็พนจากตําแหนงประธานสภาฯ ชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ/คะ        

ประธานสภาฯ คนใหม  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

.........เชิญทานเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว อานระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ................... 

เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา วิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหนําความในขอ ๘        
มาใชบังคับโดยอนุโลม วรรคสอง บัญญัติวา กรณีท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดให          
สภาทองถ่ินใดมีรองประธานสภาทองถ่ินไดมากกวาหนึ่งคน ใหเลือกรองประธานสภาทองถ่ินคนท่ีหนึ่งกอน    
แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถ่ินในลําดับถัดไปทีละคนจนกวาจะครบตามจํานวนท่ีพึงมี ขอ ๑๔ บัญญัติวา 
“ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ินหรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อ         
ผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก” 

ประธานสภาฯ คนใหม วิธีการเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล..................นะครับ/คะ  
จะดําเนินการตามข้ันตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน เสนอชื่อ
สมาชิกสภาฯ ผูท่ีเห็นสมควรจะเปนรองประธานสภาฯ พรอมผูรับรอง ๒ ทาน เชิญทาน.......................ครับ/คะ 

สมาชิกสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล..............................
ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับ/คะ กระผม/ดิฉัน นาย/นาง/นางสาว 
......................................สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ.........................................................สมาชิกสภาฯ เปน 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล.................................................. ครับ/คะ 
ประธานสภาฯ คนใหม  ขอผูรับรองดวยครับ/คะ 
   ๑. ............................................................. 
   ๒. ............................................................. 
   ผูรับรองถูกตองครบั/คะ 
   ขอถามทาน .................................................. ทานยินดีหรือไมครับ/คะ 
สมาชิกสภาฯ (ผูท่ีไดรับการเสนอ) เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล 
........................ทานปลัด ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ/คะ กระผม/ดิฉัน 
นาย/นาง/นางสาว...................................สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล......................ยินดีรับ/ไมยินดีรับ 

ประธานสภาฯ คนใหม มีทานสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไมครับ/คะ ถาไมมีก็ขอแสดงความยินดีกับ 
ทาน...............................................ใหถือวาทาน.........................................ไดรับเลือกใหเปนรองประธานสภาฯ 
ก็ขอแสดงความยินดีกับทานครับ/คะ 

 

กรณีท่ีมีการเสนอช่ือมากกวา ๑ คน จะใชวิธีเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล................................................ 
 

.........เชิญทานเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว อานระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ................... 
 

เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง กําหนดวา “วิธีเลือกเลขานุการสภาทองถ่ิน ใหนําความในขอ ๘         
มาใชบังคับโดยอนุโลม” วรรคสอง บัญญัติวา “เม่ือสภาทองถ่ินมีมติเลือกเลขานุการสภาทองถ่ินแลว ใหเลขานุการ
สภาทองถ่ินชั่วคราวพนจากตําแหนง” ขอ ๑๔ กําหนดวา “ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภา
ทองถ่ินหรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวา
ผูนั้นไดรับเลือก” และ ขอ 18 กําหนดวา “ใหสภาทองถ่ินเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นหรือสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นคนหนึ่ง เปนเลขานุการสภาทองถ่ิน” วรรคสอง บัญญัติวา 
“สําหรับองคการบริหารสวนตําบล พนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ิน ใหหมายความถึง ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลเทานั้น” 

ประธานสภาฯ คนใหม ตอไปจะดําเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ  จะดําเนินการตามข้ันตอนแบบเดียวกับ
การเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน เสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรจะเปนเลขานุการสภาฯ 
พรอมผูรับรอง ๒ ทาน เชิญ ทาน ............................................ ครับ/คะ 

สมาชิกสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล...............................
ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับ/คะ กระผม/ดิฉัน นาย/นาง/นางสาว 
...................................... สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ ......................................................... เปนเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล.................................................. ครับ/คะ 
ประธานสภาฯ คนใหม  ขอผูรับรองดวยครับ/คะ 
   ๑. ............................................................. 
   ๒. ............................................................. 
   ผูรับรองถูกตองครับ/คะ 
   ขอถามทาน..................................................ทานยินดีหรือไมครับ/คะ 
สมาชิกสภาฯ (ผูท่ีไดรับการเสนอ) เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
..............................ทานปลัด ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ/คะ กระผม/ดิฉัน 
นาย/นาง/นางสา ......................................................ยินดีรับ/ไมยินดีรับ 

ประธานสภาฯ คนใหม มีทานสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไมครับ/คะ ถาไมมีก็ขอแสดงความยินดีกับ 
ทาน....................................................ใหถือวาทาน........................................ไดรับเลือกใหเปนเลขานุการสภาฯ 
ก็ขอแสดงความยินดีกับทานครับ/คะ และขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ปฏิบัติหนาท่ีครับ/คะ 

 

กรณีท่ีมีการเสนอช่ือมากกวา ๑ คน จะใชวิธีเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ 

 

 

 

 



๑๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภาฯ คนใหม ตอไปประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล........................................... ขอนําเรื่อง
ปรึกษาท่ีประชุมเก่ียวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.................ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๑ (3) ความวา สําหรับองคการ
บริหารสวนตําบล ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปก่ีสมัย แตละ
สมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปสมัยแรกของปถัดไป และมีกําหนดก่ีวัน เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ/คะ 

(กรณีเห็นดวย) 

ประธานสภาฯ  เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ............เชิญทานเลขานุการสภาฯ 
อานระเบียบครับ/คะ 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗         
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หมวด ๒ การประชุม ขอ ๒๐ (๑) การประชุมสามัญ และขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง กําหนดวา 
การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป    
ของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของแตละป 
โดยใหนําความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภาฯ เชิญทานสมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ/คะ เชิญทาน ............................................................. 

สมาชิกสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล................................
ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับ/คะ กระผม/ดิฉัน นาย/นาง/นางสาว 
...................................... สมาชิกสภาฯ ขอเสนอใหมีสมัยประชุมสามัญ จํานวน........(2-4).........สมัย 
กําหนดวันเรียกประชุม สามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ............ โดยมีกําหนด.............วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 
............................................ถึงวันท่ี ...................................................... 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ/คะ ผูรับรองถูกตองครับ/คะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม 
ถาไมมี ประธานสภาฯ จะถือวาท่ีประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป พ.ศ..............       
โดยมีกําหนด..........วนั เริ่มตั้งแตวันท่ี.........................................ถึงวันท่ี ...........................................นะครับ/คะ  

ตอไป เรื่อง การกําหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. .............. เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ/คะ 
เชิญ ทาน ........................................................ 

สมาชิกสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล.............................. 
ทานปลัด ทานสมาชิก ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับ/คะ กระผม/ดิฉัน นาย/นาง/นางสาว 
...................................... สมาชิกสภาฯ ขอเสนอการกําหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ...........
โดยมีกําหนด........วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี ......................................ถึงวันท่ี................................................................. 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ/คะ ผูรับรองถูกตองครับ/คะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม 
ถาไมมี ประธานสภาฯ จะถือวาท่ีประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ............     
โดยมีกําหนด..........วนั เริ่มตั้งแตวันท่ี........................................ถึงวันท่ี..............................................นะครับ/คะ  

 

 

 



 

๑๕ 

กรณีกําหนดใหมีสมัยประชุมสามัญมากกวาสองสมัย 

ตอไป เรื่อง การกําหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป พ.ศ. ............. เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ/คะ 
เชิญ ทาน ........................................................ 

สมาชิกสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล.............................. 
ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับ/คะ กระผม/ดิฉัน นาย/นาง/นางสาว 
...................................... สมาชิกสภาฯ ขอเสนอการกําหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป พ.ศ. ...........
โดยมีกําหนด..........วัน เริ่มตัง้แตวันท่ี........................................ถึงวันท่ี.......................................................  

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ/คะ ผูรับรองถูกตองครับ/คะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม 
ถาไมมี ประธานสภาฯ จะถือวาท่ีประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป พ.ศ. ..........      
โดยมีกําหนด..........วนั เริ่มตัง้แตวันท่ี........................................ถึงวันท่ี..............................................นะครับ/คะ  

ตอไป เรื่อง การกําหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป พ.ศ. ............... เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ/คะ 
เชิญ ทาน ........................................................ 

สมาชิกสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ............................. 
ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับ/คะ กระผม/ดิฉัน นาย/นาง/นางสาว 
...................................... สมาชิกสภาฯ ขอเสนอการกําหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป พ.ศ..............
โดยมีกําหนด..........วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี........................................ถึงวันท่ี....................................................... 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ/คะ ผูรับรองถูกตองครับ/คะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม 
ถาไมมี ประธานสภาฯ จะถือวาท่ีประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป พ.ศ..................     
โดยมีกําหนด..........วัน เริ่มต้ังแตวันท่ี ............................................ ถึงวันท่ี ........................................................ นะครับ/คะ 

ตอไป เรื่อง การกําหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ...(ปถัดไป).....เชิญสมาชิกสภาฯ  
เสนอครับ/คะ เชิญ ทาน ........................................................ 

สมาชิกสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล............................... 
ทานปลัด ทานสมาชิก  ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับ/คะ กระผม/ดิฉัน นาย/นาง/นางสาว 
......................................สมาชิกสภาฯ ขอเสนอการกําหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.............. 
โดยมีกําหนด........... วัน เริ่มตัง้แตวันท่ี ..........................................ถึงวันท่ี .......................................................... 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ/คะ ผูรับรองถูกตองครับ/คะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม 
ถาไมมี ประธานสภาฯ จะถือวาท่ีประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ..............       
โดยมีกําหนด..........วนั เริ่มตั้งแตวันท่ี......................................ถึงวันท่ี ..............................................นะครับ/คะ 

  มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมครับ/คะ ถาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใด
ท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมนะครับ/คะ ประธานสภาฯ ก็จะเรียกประชุมสภา สามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๑ ในวัน........... 
ท่ี....................เดือน..............................พ.ศ...........................เวลา...................น. ณ หอง....................................
ขอปดประชุมครับ/คะ 

 

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




