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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ครั้งแรก 

วันอังคารท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เขาสามสบิส่าง หมู่ ๑๕  

ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
 
ผู้มาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายจรัส   มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ จรัส  มาสูงเนิน 
๒ นางธัญสินี   อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ธัญสินี  อมรพรหม 
๓ นายทวีศักด์ิ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ทวีศักด์ิ  ขุนสงูเนิน 
๔ นางวิภาวี  โตสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ วิภาวี  โตสูงเนิน 
๕ นายนวม เมินขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ นวม  เมินขุนทด 
๖ นายสมพงษ์ พลอยเพ็ชร สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สมพงษ์  พลอยเพ็ชร 
๗ นายบุญเริง ละมุดตะคุ สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ บุญเริง  ละมุดตะคุ 
๘ นายศิริวงศ ์ พบพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ศิริวงศ์  พบพิมาย 
๙ นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ธนกร  พลศรี 
๑๐ นายสรสิช  จรจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สรสิช  จรจันทร์ 
๑๑ นายบรรจบ ชัยบุรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ บรรจบ  ชัยบุร ี
๑๒ นายสายัณ ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ สายัณ  ดุงสูงเนิน 
๑๓ นายสวง งามมะเริง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ สวง  งามมะเริง 
๑๔ นายดนัย แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ ดนัย  แรมกลาง 
๑๕ นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ ยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
๑๖ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๑๗ นายสุพจน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ สุพจน์  ใจบุญ 
๑๘ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ สุนารี    สวัสดี 
๑๙ นางสมหมาย บูรณ์โภคา สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๙ สมหมาย  บูรณ์โภคา 
๒๐ นายนึก  สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ นึก  สระกระโทก 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๑ ร้อยโทอนุชา ต้ังพาณิชย์ นายอําเภอสูงเนิน 
๒ นางสุวิมล โขมะจิตร ท้องถิ่นอําเภอสูงเนิน 
๓ ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา ปลัด อบต. 
๔ นายอดิศร สงสันเทียะ รองปลัด อบต. 
๕ นายสุรศักด์ิ มุ่งงาม ผอ.กองช่าง 
๖ นางกฤชกร สิงขรอาจ ผอ.การกองคลัง 
๗ นางอาภรณ์ ศิริจําปา หัวหน้าสํานักปลัด 



 
 

๒ 

๘ นางอาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๙ นางมลิวรรณ เมษมานนท ์ ผอ.การกองการศึกษาฯ 
๑๐ นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
๑๑ นายวิฑูรย์ จุลบท ผอ.กองสาธารณสุข 
๑๒ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานท่ัวไปฯ 
๑๓ นางสาวรัตนา ภูมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
๑๔ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธ์ิสอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๕ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๑๖ นายวิชัย ขุมกระโทก พนักงานจ้างทั่วไป 
๑๗ นายสมาน เสลานอก พนักงานขับรถ 

                              
 
เริ่มประชุม : เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา 
เลขานุการสภา อบต.ชั่วคราว 

: เรียนท่านประธานที่เคารพ  บัดน้ีสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว 
ขอเรียนเชิญทา่นนายอําเภอสูงเนินได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

  แจ้งประกาศอําเภอสูงเนิน เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือ
เก่า ครั้งแรก 
     ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และคณะกรรมการการ
เลือกต้ังได้มีประกาศกําหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ และ กําหนดการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ในวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ และการจัดการเลือกต้ังดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไป
แล้ว น้ัน  
     บัดน้ี คณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองค์การส่วนตําบลมะเกลือเก่า จํานวน ๒๐ คน  อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ .ศ . ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ ๖ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม นายอําเภอสูงเนินจึงกําหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่า ครั้งแรก ในวันที ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ร้อยโท อนุชา  ต้ังพาณิชย์ 
นายอําเภอสูงเนิน 

 
 



 
 

๓ 

  -กระผมว่าที่ร้อยตรีชวลิต  ปรีดาสา ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่า ทําหน้าที่เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ วรรคแรก “ในการประชุมสภาท้องถิ่น ครั้งแรกให้ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราว” 
- ขอเรียนเชิญ ท่านนายอําเภอสูงเนินได้เปิดประชุมสภาองค์สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมะเกลือเก่า ครั้งแรก   

ร้อยโท อนุชา ต้ังพาณิชย์ 
นายอําเภอสูงเนิน 

: เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าทุกท่าน ท่านปลัด อบต. 
หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน  ขอแสดงความยินดีทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชนเลือกต้ังให้เป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมะเกลือเก่า ซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศรับรองผลการ
เลือกต้ัง เมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม ๒๕๖๔  ครบทุกท่านแล้ว หวังเป็นอย่างย่ิงว่าทุก
ท่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ของประชาชนตําบลมะเกลือเก่า และ
ช่วยกันพัฒนาตําบลให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม  ท้ายน้ีกระผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิที่ทุกท่านเคารพนับถือ จงปกปักษ์รักษาให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสบผลสําเร็จ ปราศจากอุปสรรคใดๆ  ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนตลอดไป บัดน้ี ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ครั้งแรก ณ บัดน้ี 

   
ระเบยีบวาระที่ ๑ 
ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา 
เลขานุการสภา อบต.ชั่วคราว 

: เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ตามระเบียบการะทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ วรรคแรก “ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว 
เพ่ือทําหน้าที่เป็นประธานและดําเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่นฯ 
-ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ผู้มีอายุสูงสุด นาย
สมพงษ์ พลอยเพ็ชร(อายุ ๖๕ ปี) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ ๖ เป็นประธานสภาฯ ช่ัวคราว 

นายสมพงษ์  พลอยเพช็ร 
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว 

: ขอบคุณที่ประชุมสภาฯ ที่ให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ 
ช่ัวคราว ในการประชุมสภาฯ ครั้งแรกน้ี ขอทําหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย และขอดําเนินการตามวาระการประชุมลําดับต่อไป 

   
ระเบยีบวาระที่ ๒ 
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว 

 
: 
 

เรื่อง เลือกประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลมะเกลอืเก่า 
การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ขอเชิญเลขานุการสภา
ช่ัวคราว ช้ีแจงระเบียบกฎหมาย 

เลขานุการสภา อบต.ช่ัวคราว : 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
     ข้อ ๘ “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหน่ึงที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ ดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอช่ือน้ันต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า



 
 

๔ 

สองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือที่
เสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่าน้ัน 
โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ทีถูกเสนอช่ือคนละหน่ึงช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน
เท่ากันโดยวิธีเดิมถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฎว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้
ใช้วิธีจับสลาก  ในการตรวจนับคะแนน  ให้ประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราวเชิญสมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วย 
     วิธีจับสลาก ให้ประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราวดําเนินการให้คนที่ได้รับคะแนน
เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า จะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ 
ให้ประธานสภาช่ัวคราวจับสลากว่าคนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน แล้วให้จัดทําบัตร
สลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน มีจํานวนเท่ากับจํานวนคนได้รับคะแนน
สูงสุดท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตร
เดียว นอกน้ันเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
     ข้อ ๙ ให้ประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราวรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับเทศบาลและนายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วน
ตําบล ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 
     ข้อ ๑๐ ประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว พ้นจากตําแหน่งเมื่อใด 
     (๓ )  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล  เมื่อนายอําเภอมีคําสั่ งแต่ง ต่ัง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
     ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นเลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุม
เก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ (๓) สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ให้สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดว่าปีน้ันจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปีก่ีสมัย แต่
ละสมัยในปีน้ันจะเร่ิมเมื่อใด แต่ละสมัยในปีน้ันมีกําหนดก่ีวัน กับให้กําหนดวันเร่ิม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกําหนดก่ีวัน 
     การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันกําหนด 
    ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อ
นายอําเภอภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 
    ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการการแต่งต้ังเพียงตําแหน่งละ
หน่ึงคน ให้ถือว่าผู้น้ันได้รับเลือก 
    ข้อ ๑๖ ประธานสภาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(๑) ดําเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด 
(๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปราย

สนับสนุนหรือคัดค้านญัตติ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
(๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
(๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 



 
 

๕ 

(๖) อํานาจและหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย 
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว : 

 
ลําดับต่อไปขอเชิญที่ประชุมได้พิจารณาเสนอช่ือผู้ที่ตนเห็นสมควรเลือกให้ดํารง
ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  โดยการเสนอช่ือผู้
สมควรได้รับเลือก และขอผู้รับรอง ๒ ท่าน  

นายบรรจบ  ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: 
 

เสนอ  นายนวม  เมินขุนทด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕  

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: 
 

รับรอง 

นายศิริวงศ์  พบพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: 
 

รับรอง 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว : มีท่านใดต้องการเสนอช่ือผู้รับเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือ
เก่า อีกหรือไม่ 

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: เสนอ  นายสุพจน์  ใจบุญ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

นายนึก  สระกระโทก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: รับรอง 

นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: รับรอง 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว : มีท่านใดต้องการเสนอช่ือผู้รับเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือ
เก่า อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการจะเสนอช่ือ ขอให้
เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการเตรียมอุปกรณ์ เพ่ือดําเนินการให้สมาชิกสภา อบต. ได้
ลงคะแนนเลือกประธานสภา อบต. ตามระเบียบที่เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราวได้นํา
เรียนข้างต้น โดยให้ทุกท่านได้เขียนช่ือ-สกุล ผู้ที่ต้องการ ลงในกระดาษที่แจกให้กับ
ทุกท่านโดยให้เขียนได้เพียง ๑ ช่ือเท่าน้ัน และนํามาหย่อนในหีบเลือกต้ัง ขอเชิญ
ทุกท่านได้ลงคะแนน 

  - สมาชิกสภา อบต. ได้ลงคะแนน 
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว : ผลคะแนนการเลือกประธานสภา อบต. ดังน้ี 

๑) นายนวม  เมินขุนทด     สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗  
     ได้รับเลือกที่คะแนน ๑๑ คะแนน 
๒) นายสุพจน์  ใจบุญ       สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗   

ได้รับเลือกที่คะแนน  ๙  คะแนน 
ดังนั้น ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้ นายนวม  เมินขุนทด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕  
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  

  เมื่อที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติในการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญ นายนวม  เมินขุนทด ประธานสภาฯ  ได้ทําหน้าที่และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป 

นายนวม  เมินขุนทด 
ประธานสภา อบต. 

: กระผม นายนวม  เมินขุนทด ขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ที่ได้ให้เกียรติเลือกผมเป็น
ประธานสภา อบต. มะเกลือเก่า ผมจะต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายและ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตําบลมะเกลือเก่า ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุก
ท่านได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของชาวตําบลมะเกลือเก่า  



 
 

๖ 

ระเบยีบวาระที่ ๓ : เรื่อง  เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
นายนวม  เมินขุนทด 
ประธานสภา อบต. 

: ลําดับต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภา อบต. ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว
ได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว :      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
     ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นเลขานุการสภาท้องถิ่น  และข้อ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจํานวนที่
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันกําหนด ให้เลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นคนที่หน่ึงก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลําดับถัดไป โดยใช้
วิธีการตามข้อ ๘ วรรคหน่ึง โดยอนุโลม แต่หากได้มีการเลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้ว ปรากฎว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นออกเสียงช้ีขาด   
     ข้อ ๑๗ รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอัน
เป็นอํานาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภา
ท้องถิ่นมอบหมาย 

นายนวม  เมินขุนทด 
ประธานสภา อบต. 

: ลําดับต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอช่ือผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรที่จะดํารงตําแหน่งเป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  โดยการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับ
เลือก และขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 

นายสรสิช  จรจันทร ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: เสนอ นายบรรจบ  ชัยบุรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: รับรอง 

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: รับรอง 

นายนวม  เมินขนุทด 
ประธานสภา อบต. 

: มีท่านใดต้องการเสนอช่ือผู้รับเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่า อีกหรือไม่ 

นายทวีศักด์ิ  ขุนสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 

: เสนอ นางธัญสินี  อมรพรหม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

นายจรัส  มาสงูเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 

: รับรอง 

นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: รับรอง 

ประธานสภา : มีท่านใดต้องการเสนอช่ือผู้รับเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่า อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการจะเสนอช่ือ ขอให้
เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการเตรียมอุปกรณ์ เพ่ือดําเนินการให้สมาชิกสภา อบต. ได้
ลงคะแนนเลือกรองประธานสภา อบต. ตามระเบียบที่เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราวได้
นําเรียนข้างต้น โดยให้ทุกท่านได้เขียนช่ือ-สกุล ผู้ที่ต้องการ ลงในกระดาษท่ีแจก
ให้กับทุกท่านโดยให้เขียนได้เพียง ๑ ช่ือเท่าน้ัน และนํามาหย่อนในหีบเลือกต้ัง ขอ
เชิญทุกท่านได้ลงคะแนน 



 
 

๗ 

  - สมาชิกสภา อบต. ได้ลงคะแนน 
นายนวม  เมินขุนทด 
ประธานสภา อบต. 

: ผลคะแนนการเลือกรองประธานสภา อบต. ดังน้ี 
๑) นายบรรจบ  ชัยบุรี     สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑   
     ได้รับเลือกที่คะแนน ๑๓ คะแนน 
๒) นางธัญสินี อมรพรหม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒  

ได้รับเลือกที่คะแนน  ๗  คะแนน 
ดังนั้น ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้ นายบรรจบ ชัยบุรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑  
เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า   
ขอเชิญรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้กล่าวต่อที่ประชุม
สภาฯ 

นายบรรจบ  ชัยบุรี 
รองประธานสภา อบต.  

: กระผม นายบรรจบ  ชัยบุรี  ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ที่ได้ให้เกียรติเลือกผม
เป็นรองประธานสภา อบต. มะเกลือเก่า ผมจะต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมายและปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

   
ระเบยีบวาระที่ ๔ : เรื่อง  เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
นายนวม  เมินขุนทด 
ประธานสภา อบต. 

: ลําดับต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ขอ
เชิญเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว ได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว :      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
     ข้อ  ๑๘  ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นน้ันคนหน่ึง เป็นเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรค
หน่ึงให้หมายถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเท่าน้ัน 
    ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคําสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
(๒) ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการ หรือ

แนวทางปฏิบัติซึ่งเก่ียวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
(๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ 
(๕) จัดทํารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
(๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้

ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น 
(๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภา

ท้องถิ่น 
(๙) หน้าที่ อ่ืนตามที่ กําหนดไว้ในระเบียบน้ีหรือกระทํากิจการอ่ืนตามที่

ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย 
 
 



 
 

๘ 

    ข้อ ๑๓  วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่น ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนําวิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นตามข้อ ๑๒ มาใช้
บังคับโดอนุโลม  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้
เลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราวพ้นจากตําแหน่ง 

นายนวม  เมินขุนทด 
ประธานสภา อบต. 

: ลําดับต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอช่ือผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรที่จะดํารงตําแหน่งเป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  โดยการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับเลือก และขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 

นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 

: เสนอ ว่าที่ร้อยตรีชวลิต  ปรีดาสา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

นายบุญเริง  ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 

: รับรอง 

นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: รับรอง 

นายนวม  เมินขุนทด 
ประธานสภา อบต. 

: มีท่านใดต้องการเสนอช่ือผู้รับเลือกเลขานุการสภาฯ อบต. อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี
สมาชิกสภา อบต. ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ ว่าที่ร้อยตรีชวลิต  ปรีดาสา ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ทําหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่า  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ว่าที่ร้อยตรีชวลิต  ปรีดาสา ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่า ทําหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

   
ระเบยีบวาระที่ ๕ : เรื่อง  การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๖๕ และกําหนดวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญประจําปี สมัยแรก พ.ศ.๒๕๖๖ 
นายนวม  เมินขุนทด 
ประธานสภา อบต. 

: ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงข้อระเบียบ กฎหมาย  

ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา 
เลขานุการสภาฯ  

:      อ้างถึงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒  ข้อ ๕๓ ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญ
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลจะกําหนด แต่ต้องไม่
เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด  สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ 
.     และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  ข้อ ๒๑  การกําหนด
จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีของแต่ละสมัยในปีน้ัน วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปีสมัยแรกขอปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นําความ
ในข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น
ทําเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 
 

๙ 

นายนวม  เมินขุนทด 
ประธานสภา อบต. 

: ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. ได้พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 
๒๕๖๕ และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรก พ.ศ.๒๕๖๖ มี
กําหนดก่ีวันและเริ่มเมื่อใด 

นายบุญเริง  ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 

: เสนอสมัยการประชุมสามัญประจําปี ๒๕๖๕ จํานวน ๔ สมัย และ สมัยประชุม
สามัญประจําปี สมัยแรก พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเดือนกุมภาพันธ์ ต้ังแต่วันที่ ๑ – ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  

นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: เสนอสมัยการประชุมสามัญประจําปี ๒๕๖๕ จํานวน ๔ สมัย ดังน้ี 
สมัยสามัญที่ ๑   วันที่  ๑ - ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
สมัยสามัญที่ ๒   วันที่  ๑ - ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๕ 
สมัยสามัญที่ ๓   วันที่  ๑ - ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๕   
สมัยสามัญที่ ๔   วันที่  ๑ - ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๕   
และสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรก พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเดือนกุมภาพันธ์ ต้ังแต่
วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

นายนวม  เมินขุนทด 
ประธานสภา อบต. 

: มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมเป็นอ่ืนอีก ขอมติที่
ประชุมกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๖๕ และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปี สมัยแรก พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามท่ีเสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง 
นายนวม  เมินขุนทด 
ประธานสภา อบต. 

: ขอสรุปสมัยการประชุมสามัญประจําปี ๒๕๖๕ จํานวน ๔ สมัย ดังน้ี 
สมัยสามัญที่ ๑   วันที่  ๑ - ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
สมัยสามัญที่ ๒   วันที่  ๑ - ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๕ 
สมัยสามัญที่ ๓   วันที่  ๑ - ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๕   
สมัยสามัญที่ ๔   วันที่  ๑ - ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๕   
และสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรก พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเดือนกุมภาพันธ์ ต้ังแต่
วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

   
ระเบยีบวาระที่ ๖ : เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือ

เก่าได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
นายนวม  เมินขุนทด 
ประธานสภา อบต. 

: สําหรับในเรื่องน้ีขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมาย 

ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา 
เลขานุการสภาฯ  

: อ้างถึงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒  ข้อ ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแถลงนโยบายต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งน้ี ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

นายนวม  เมินขุนทด 
ประธานสภา อบต. 

: เพ่ือให้การเข้าปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เห็นควรเปิดประชุมสภาฯ สมัย
วิสามัญ เ น่ืองจากท่ีประชุมได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกในเดือน
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ซึ่งอาจจะล่าช้าเกินไป  จึงเห็นควรให้ขออนุมัติต่อนายอําเภอ
สูงเนินเพ่ือขอเปิดประชุมสภาในวิสามัญที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๕ มีกําหนด ๑๕ วัน 



 
 

๑๐ 

ต้ังแต่วันที่ ๑๐ – ๒๔  มกราคม ๒๕๖๕  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่าได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
เน่ืองจากมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป ที่ประชุมเห็นควร
พิจารณา มีท่านใดต้องการจะคิดเห็นเป็นอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมสภา
เห็นชอบให้ขออนุมัติเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๕  มี
กําหนด ๑๕ วัน ต้ังแต่วันที่ ๑๐ – ๒๔  มกราคม ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง 
นายนวม  เมินขุนทด 
ประธานสภา อบต. 

: มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ได้ดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุมัติเสนอต่อท่าน
นายอําเภอสูงเนิน สําหรับกําหนดประชุมวันใดนั้นจะได้มีหนังสือเรียกประชุมสภาฯ 
แจ้งต่อสมาชิกสภา อบต. ต่อไป  

   
ระเบยีบวาระที่ ๗ : เรื่องอ่ืนๆ  
  (ไม่มี) 
   
ปิดการประชมุ : เวลา  ๑๖.๐๐ น. 

  
 
 
  

                                                                    ว่าที่ร้อยตรี    ชวลิต  ปรีดาสา 
            (ชวลิต  ปรีดาสา)        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  

     
(ลงนาม)      นวม   เมินขุนทด                                       
             ( นายนวม  เมินขนุทด  )  ผู้ตรวจรายงานประชุม 

                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
 


