
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาว  ครั้งแรก  

     วันที่  ๕  เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ เวหา ๑๕.๐๐ น.  
     ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาว  

ผู้มาประชุม 
๑ นายสนิท  ยิ่งนอก สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ 
๒ นายค าไพ  กองเกิด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ 
๓ นายผ่อน  เบี้ยกลาง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ 
๔ นางส าเภา  กองเกิด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ 
๕ นายชรัน  จันภิรมย ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ 
๖ นายสวัสดิ์  สิลาธลุี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
๗ นางวิภา  เสนาคลัง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ 
๘ นายจันทร์  ชื่นใจ  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ 
๙ นายไศล  อินทร์ปลัด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑   
๙ นางสมจิตต์  ค าชาลี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒   
๑๑ นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓   
๑๒ นายอุทัย  เงื่อนกลาง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๔   
๑๓ นางวงเดือน  ศรีพลกรัง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๕   
๑๔ นายฉัตรณรงค์  ชินนอก สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๖   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายนิติพฒัน์  ขอดทอง นายอ าเภอคง 
๒ นางเต็มดวง  นมเกษม ท้องถิ่นอ าเภอคง 
๓ นายจ านงค์  เบี้ยกลาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
๔ นายผุสดี  พลค ามาก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
๕ นายไพศาล  เทพมง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
๖ นายนิยม  ชัยชนะแสง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
๗ นางจันทร์เพ็ญ  รักษ์สุจริต  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รกัษาราชการแทนปลัด อบต.หนองมะนาว 
๘ นายบุญจันทร์  ไกรนอก หัวหน้าส านักปลัด  
๙ นางสุธาดา  บุตรใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 

เปิดประชุมเวหา   ๑๕.๐๐  น. 
 เรื่อง ก่อนระเบียบวาระ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะเลขานุการสภาชั่วคราวบริหารส่วนต าบล 

ชั่วคราว เชิญนายอ าเภอคง  นายนิติพัฒน์  ขอดทอง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย   
- เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวอ่านประกาศอ าเภอคง เรื่อง เรียกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล 
- เลขานุการสภาชั่วคราว กล่าวเรียนเชิญนายอ าเภอคงเปิดประชุมสภา 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  เรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ผู้มีอายุมากที่สุด ในที่ประชุมได้แก่นายสมบัติ  
ใหม่โพธิ์กลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๑๓ ท า
หน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ชั่วคราว 

 



-๒- 
 ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  การเรียกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาว 

ประธาน สภา อบต.ชั่วคราว ล าดับต่อไป เป็นการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
 ก่อนที่จะด าเนินการเลือกขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

มะนาว ชั่วคราว ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย เชิญครับ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  การเรียกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาว  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๒ วรรคแรก ก าหนดว่าให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการประชุมและด าเนิน
กิจการอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้ เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้ งเดียว ชื่อที่
เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ว
ให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
วรรคสอง วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
วรรคสาม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วย
ตรวจนับคะแนน 
วรรคสี่ วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกัน
ไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท า
บัตรสลากชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น 
” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ท้องถิ่น” 
ข้อ ๙  ข้อ ๙ ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้ง
แรก ตามข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณีด าเนินการ
แต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นท่ีได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป 
ข้อ ๑๐  ประธานสภาท้องถิน่ชั่วคราว พ้นจากต าแหน่งเมื่อเมื่อนายอ าเภอมีค าสั่ง
แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว ในล าดับต่อไปจะให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร เป็นประธานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองมะนาว ขอเชิญเสนอได้ครับ 



-๓- 
สมาชิกสภา อบต. เรียนประธานสภาฯ กระผมนายผ่อนเบี้ยกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๔ ขอเสนอนายจันทร์  ชื่นใจ เป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 

 ผู้รับรอง 
๑. นายค าไพ  กองเกิด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  
๒. นางส าเภา  กองเกิด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 

ประธานสภา (ชั่วคราว) มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
มะนาว อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืน ตามระเบียบข้อ ๑๔ ในการ
เลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้า
มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ผู้นั้นได้รับเลือก 
เป็นอันว่านายจันทร์  ชื่นใจ สมาชิกสภาองคืการบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
หมู่ที่ ๙ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
มะนาว จึงขอให้นายอ าเภอคง ได้ออกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวต่อไปครับ 
กระผมขอพักการประชุม ๕ นาทีเพ่ือให้นายอ าเภอคงด าเนินการลงนามค าสั่ง
แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ครับ 

     *เมื่อนายอ าเภอแต่งตั้งเสร็จเรียบร้อย* 
ประธานสภา (ชั่วคราว) เมื่อนายอ าเภอคง ได้แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว

เรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านค าสั่งแต่งตั้งให้ที่
ประชุมทราบ ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว (อ่านค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว) 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา (ชั่วคราว) กระผมในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวชั่วคราว หมด

หน้าที่ลงดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญ นายจันทร์  ชื่นใจ  ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและด าเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ ๓ ต่อไป ขอ
เชิญครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง การเหือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาว 
ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน 
นายจันทร์  ชื่นใจ ส่วนต าบลหนองมะนาว  ก่อนที่จะด าเนินการขอเชิญเลขานุการสภา (ชั่วคราว)ได้

ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
เลขานุการสภา (ชั่วคราว)  ขอเสนอข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเลือกรองประธานสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบล และหลังจากนั้นให้ประธานสภาฯ น าเสนอที่ประชุม เพ่ือคัดเลือก
ทีละต าแหน่ง ต าแหน่งรองประธานสภาองค์มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๒ วรรคสอง ก าหนดว่า รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนต าบลมีหนาที่ชวยประธานสภาองคการบริหารสวน
ต าบลปฎิบัติการตามหนาที่ และกระท ากิจการตามที่ประธานสภาองคการบริหาร
ส่วนต าบลมอบหมาย 

 
 
 



-๔- 
วรรคสาม ในกรณีที่ไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนต าบลหรือประธานสภาองค
การบริหารสวนต าบลไมอยูหรือไมสามารถปฎิบัติหนาที่ไดหรือไมปฎิบัติหนาที่ ให
รองประธานสภาองคการบริหารสวนต าบลปฏิบัติหนาที่แทน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้
น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้
ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
ข้อ ๑๗   รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็น
อ านาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภาท้องถิ่น
มอบหมาย 
ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาท้องถิ่น โดยให้น าความในข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปจะให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งรอง 
นายจันทร์  ชื่นใจ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ขอเชิญครับ 

 

สมาชิก อบต. ดิฉันนางวงเดือน  ศรีพลกรัง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๕ ขอเสนอนายผ่อน  เบี้ยกลาง 
เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว คะ 

 ผู้รับรอง 
๑. นายไศล  อินทร์ปลัด  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
๒. นายสนิท  ยิ่งนอก  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อผู้ใดเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายจันทร์  ชื่นใจ   หนองมะนาวอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืน ตามระเบียบฯ ข้อ 

๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า
ผู้นั้นได้รับเลือก เป็นอันว่า นายผ่อน  เบี้ยกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๔ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานสภาองคืการบริหาร
ส่วนต าบลหนองมะนาว ล าดับต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องการเหือกเหขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาว 
 ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปจะเป็นการเลือกเลฃขานุการสภาองคืการบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  

ก่อนที่จะด าเนินการขอเชิญเลขานุการสภา (ชั่วคราว) ได้ชี้แจงขอกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 

 

เลขานุการสภา  (ชั่วคราว)  ขอน าเสนอข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเลือกเลขานุการสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลและหลังจากนั้นให้ประธานสภาฯ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือคัดเลือก
เลขานุการสภาฯ ต่อไป 
ขออนุญาตชี้แจงขั้นตอนวิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

 

   



-๕- 
๑) ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการเลือกเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน ๑ คน จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒) วิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใช้วิธีการเช่นเดียวกับการ
เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม ข้อ ๘  
๓) เมื่อที่ประชุมเลือกเลขานุการสภาองคืการบริหารส่วนต าบลแล้วให้เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ชั่วคราว) พ้นจากต าแหน่ง 

     กฎหมาย/ระเบียบ 
๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองคืการบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามที่ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอัน
จะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
วรรคสอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบ
อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๓ “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม” 
ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานกุารสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 

ประธานสภาฯ   ล าดับต่อไปจะให้สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภา 
นายจันทร์  ชื่นใจ   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เชิญครับ 

 

 สมาชิก อบต.   เรียน ประธานสภา กระผมนายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๑๓ ขอเสนอนางสมจิตต์  ค าชาลี สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๑๒ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองมะนาว ครับ 
ผู้รับรอง 
๑. นายฉัตรณรงค์  ชินนอก  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๖ 
๒. นางวิภา  เสนาคลัง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ 

 

ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง  
นายจันทร์  ชื่นใจ มะนาว อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่น ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๔ ในการ

เลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามี
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก   

 



-๖- 
เป็นอันว่า  นางสมจิตต์  ค าชาลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
หมู่ที่ ๑๒ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
มะนาว และล าดับต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ ระเบียบวาระอ่ืนๆ ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ  

 ประธานสภา อบต.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ขอค าปรึกษาการก าหนดสมัยประชุม 
 นายจันทร์  ชื่นใจ   สมัยสามัญและข้อกฎหมายและระเบียบฯ ที่เก่ียวข้อง ในส่วนของการก าหนดสมัย 

ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๕ ขอให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะนาว ชี้แจงข้อระเบียบขอเชิญครับ 

  

รองปลัด อบต.หนองมะนาว  ๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๗  
วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

 วรรคสอง  นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และให้ที่ประชุมเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 วรรคสาม  กรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้
ตามก าหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้นายอ าเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 วรรคสี่  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ วรรคแรก  การก าหนดจ านวนสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น าความในข้อ ๑๑ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
วรรคสอง  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่นพร้อมทัง้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วรรคสาม  ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวัน
เริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
สมัยประชุมสามัญประจ าปีหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได้ 

 
 



-๗- 
 ประธานสภา อบต.  ตามท่ีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและ 
 นายจันทร์  ชื่นใจ   ระเบียบแล้วนั้น มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอสมัยประชุมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
     ๒๕๖๕ ขอเชิญเสนอครับ 
  

 สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๖  เรียน ประธานสภาฯ ผมนายชรัน  จันภิรมย์ ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมจ านวน ๔ 
นายชรัน  จันภิรมย์  สมัยและก าหนดสมัยแรกก่อน คือในช่วง วันที่ ๑ –๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีก าหนด  

     ๑๕ วัน ครับ 
     ผู้รับรอง 

๑. นายไศล  อินทร์ปลัด  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ 
๒. นายค าไพ  กองเกิด  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ 

  

 ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมัยประชุมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
 นายจันทร์  ชื่นใจ   อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมที่ประชุมสภา สมาชิกท่านใดเห็นชอบก าหนด 

สมัยประชุมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน ๔ สมัย และก าหนดสมัยแรก
ก่อน คือในช่วงวันที่ ๑ –๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วัน  โปรดยกมือ 

  

 ที่ประชุม   เห็นชอบ  ยกมือ ๑๓ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ ยกมือ – เสียง 
     งดออกเสียง ยกมือ – เสียง 
  

 มติที่ประชุม   เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน ๔  
สมัย แหะก าหนดสมัยแรกก่อนคือในช่วง วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มี
ก าหนด ๑๕ วัน 

 ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี 
 นายจันทร์  ชื่นใจ   ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 
  

 ปิดประชุมเวหา   ๑๗.๐๐ น. 
      
      
     หงช่ือ     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางจันทร์เพ็ญ  รักษ์สุจริต) 
     เหชานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาว (ชั่วคราว) 
      
      
     หงช่ือ     การรับรองรายงานการประชุม 

         (นายจันทร์  ชื่นใจ) 
            ประธานสภาองคืการบริหารส่วนต าบหหนองมะนาว 

 
 
 
 
 
 
 


