
 
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 
ครั้งแรก 

วันท่ี  ๗  มกรำคม  ๒๕๖๕  เวลำ  ๑๓.๓๐  น.    
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสอื 

 
              ผู้มำประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

นายยุทธนา          บัวเสนา 
นายยงสวัสดิ์       ยวงมะณี 
นายสมสี             เสนาสุ 
นายประพร          มาบิดา 
นางพานเงิน         ปากแคว 
นางค านาง           สุระเสน 
นายวัชรพงษ์        มาบิดา 
นายธวัชชัย          ตรงไธสง 
นายสง่า              สีล าเนา 
นายบุญจันทร์       หงษ์หิน 
นายสมศรี            อีคะละ 

 สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๖

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑  

ยุทธนา          บัวเสนา 
ยงสวัสดิ์       ยวงมะณี 
สมสี             เสนาสุ 
ประพร          มาบิดา 
พานเงิน         ปากแคว 
ค านาง           สุระเสน 
วัชรพงษ์        มาบิดา 
ธวัชชัย          ตรงไธสง 
สง่า              สีล าเนา 
บุญจันทร์       หงษ์หิน 
สมศรี            อีคะละ 

 
 
           ผู้เข้ำร่วมประชุม  

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

นายผดุงศักดิ์       อิ่มเอิบ 
นายธนกฤต         หนักแน่น 
นางสาวรุ่งอรุณ     ทุมมาลา 
นางสาวสริญญา    สุค าภา 
นางวิมลรัตน์        ชัยบัว 

นายอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
ท้องถิ่นอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
ปลัด อบต.เมืองเสือ 
รองปลัด อบต.เมืองเสือ 
ผอ.กองคลัง 

ผดุงศักดิ ์     อ่ิมเอิบ 
ธนกฤต        หนักแน่น 
รุ่งอรุณ        ทุมมาลา 
สริญญา       สุค าภา 
วิมลรัตน์      ชัยบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวข้อการประชุม 
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาชั่วคราว (ปลัด อบต.)  ได้เรียนเชิญนายอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และเลขานุการสภาชั่วคราว ได้อ่านประกาศอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย ดังนี้ 
 

                ประกาศอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
      เรื่อง ก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ครั้งแรก 
        ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร 

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล และ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศก าหนด 
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมหาสารคาม ได้เห็น 
ชอบให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกาศให้การเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ในวันที่   ๒๘ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ และการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น 

อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัยได้รับรายงานจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ว่า 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเสือครบตามจ านวนแล้ว นายอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จึงอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ครั้งแรก ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ต าบลเมืองเสือ อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕      
     (นายผดุงศกัดิ์  อิ่มเอิบ) 
              นายอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

 
นายอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ครั้งแรก และให้โอวาทแก่ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  
   
ระเบียบวาระท่ี  ๑ -เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ -เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -ไม่มี 
 

เลขานุการสภาชั่วคราว -ส าหรับการด าเนินการประชุมสภาต่อไป เป็นหน้าที่ของประธานสภาชั่วคราว ซึ่งตาม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่น ครั้งแรก  ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อนายอ าเภอเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ที่มี
อายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้น เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ซึ่งใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือในครั้งนี้ ผู้ที่มีอายุมากที่สุด คือ     

 
 



-๒- 
 

นายบุญจันทร์  หงษ์หิน สมาชิสภา อบต. หมู่ที่ ๖  จึงขอเชิญ นายบุญจันทร์ หงษ์หิน ท า
หน้าที่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ชั่วคราว และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภาชั่วคราว กระผมขอด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ครั้งแรก ตามระเบียบ 
   วาระ ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ -เรื่องเพื่อพิจารณาด าเนินการ 
   ๓.๑ เรื่องการด าเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา 
         องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาชั่วคราว ส าหรับระเบียบวาระนี้ เรื่องการด าเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอันดับแรกก็ให้เลือกต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือก่อน  
ส าหรับวิธีการนั้นขอมอบหมายให้เลขานุการสภาชั่วคราวได้ชี้แจง 

เลขานุการสภาชั่วคราว   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
   (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและ 

รองประธานสภาคนหนึ่ง เลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอ
แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมติของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘  วิธีเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็น
ว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดย
วิธีการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่
ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผล
การเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากัน และ ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละคน ให้ถือว่า
ผู้นั้นได้รับเลือก 

ประธานสภาชั่วคราว ครับส าหรับวิธีการเลือกประธานก็ตามที่ท่านปลัด อบต. ได้ชี้แจงแล้วนั้น  ต่อไปก็ขอเชิญ
ท่านสมาชิกสภา ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นควรให้ด ารงต าแหน่งประธานสภา เสนอชื่อสมาชิกสภา 
มาคนละ ๑ ชื่อ และผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ขอเชิญครับ 

นายสมศรี อีคะละ เรียนท่านประธานสภาชั่วคราว กระผม นายสมศรี อีคะละ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑   
ขอเสนอ นายประพร  มาบิดา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 

ประธานสภาชั่วคราว ขอผู้รับรอง จ านวน ๒ คน  
นายยุทธนา บัวเสนา กระผม นายยุทธนา  บัวเสนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ขอรับรอง   (ผู้รับรองคนท่ี ๑) 
นายสง่า สีล าเนา กระผม นายสง่า สีล าเนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  ขอรับรอง   (ผู้รับรองคนท่ี ๒) 
ประธานสภาชั่วคราว มีสมาชิภาท่านใด จะเสนอชื่ออีกหรือไม่  เมื่อไม่มีท่านในเสนอชื่ออีก ถือว่ าที่ประชุมมีมติ

เลือก  นายประพร มาบิดา  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 



-๓- 
 

 กระผมขอพักการประชุม  ๑๐  นาที  เพ่ือด าเนินการจัดท ารายงานผลการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ เสนอนายอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัยลงนาม
ค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  

ต่อมาเวลา ๑๔.๔๐ น. เลขานุการชั่วคราวได้เชิญสมาชิกสภาเข้าประชุม  และได้อ่านค าสั่งอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
ดังนี้   

                       ค าสั่งอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
                                                                       ที่  ๑๐ / ๒๕๖๕  
                                            เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  
      ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ   เมื่อวันที่ ๒๘  

พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  และ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด       เมื่อวันที่  
๒๑  ธันวาคม ๒๕๖๔ และนายอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบ ข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ 
ก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ มาประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเมืองเสือ ครั้งแรก ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น 

      ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕  
ได้มีมติเลือกให้ นายประพร มาบิดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ หมู่ที่ ๗ 
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙ นายอ าเภอ 
พยัคฆภูมิพิสัย จึงแต่งตั้งให้ นายประพร  มาบิดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเสือ หมู่ที่ ๗ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 

      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๗  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็นต้นไป  
    สั่ง  ณ  วันที่  ๗  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
           (นายผดุงศักดิ์  อ่ิมเอิบ) 
                                                                               นายอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐ ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ  (๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   จึงขอเชิญ นายประพร  มาบิดา ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

นายประพร มาบิดา กระผมนายประพร มาบิดา ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ที่ไว้วางใจให้กระผม
ท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด
ครับ ขอขอบคุณครับ  กระผมขอเริ่มการประชุมต่อครับ  ต่อไปเป็นการเลือกต าแหน่งรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ก็เชิญท่านเลขานุการชั่วคราวได้ชี้แจง
ระเบียบและวิธีการในการเลือก 

 
 



-๔- 
 

เลขานุการชั่วคราว ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ  ข้อ ๑๑ วรรคสุดท้าย ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ต่อนายอ าเภอ ภายในเจ็ดวันนับแต่วัน
เลือก  ข้อ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ ๘ มาบังคับใช้โดย 

 อนุโลม และ ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหล่งละหนึ่งคน 
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ประธานสภา ขอให้ท่านสมาชิกสภา ได้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเสือ โดยเสนอชื่อสมาชิกคนละ ๑ ชื่อ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน 

นายสง่า สีล าเนา เรียนท่านประธานสภา กระผม นายสง่า สีล าเนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒   ขอเสนอ  
นายยุทธนา  บัวเสนา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 

ประธานสภา ขอผู้รับรอง ๒  คน 
นายธวัชชัย ตรงไธสง เรียนท่านประธานสภา กระผม นายธวัชชัย  ตรงไธสง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓     

ขอรับรอง    (ผู้รับรองคนที่ ๑) 
นายวัชรพงษ์ มาบิดา เรียนท่านประธานสภา กระผม นายวัชรพงษ์   มาบิดา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙     

ขอรับรอง    (ผู้รับรองคนที่ ๒) 
ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก  ถือว่าที่ประชุมมีมติเลือก 
 นายยุทธนา  บัวเสนา  เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  ซึ่งก็จะได้

รายงานผลการเลือก ต่อนายอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งต่อไป  ต่อไปเป็นการ
เลือกต าแหน่งเลขานุกาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  ขอเชิญท่านเลขานุการสภา
ชั่วคราว ได้ชี้แจงระเบียบ และวิธีการในการเลือก 

เลขานุการชั่วคราว  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในงานธุรการและจัดการประชุมและงาน
อ่ืนใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ในน าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม   ข้อ ๑๓ วรรคสอง เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้
เลขานุการสภาชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 

ประธานสภา ตามที่ท่านเลขานุการสภาชั่วคราว ได้ชี้แจงวิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแล้วนั้น ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา ได้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้เสนอคนละ ๑ ชื่อ และมีผู้รับรอง ๒ คน 

นายสมสี เสนาสุ เรียนท่านประธานสภา กระผมนายสมสี  เสนาสุ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ขอเสนอ 
นางสาวรุ่งอรุณ  ทุมมาลา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 

ประธานสภา ขอผู้รับรอง ๒ คน 
 
 



-๕- 
 

นางค านาง สุระเสน เรียนท่านประธานสภา ดิฉัน นางค านาง สุระเสน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๐  ขอรับรอง   
(ผู้รับรองคนท่ี ๑) 

นางพานเงิน ปากแคว เรียนท่านประธานสภา ดิฉัน นางพานเงิน ปากแคว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๘ ขอรับรอง   
(ผู้รับรองคนท่ี ๒) 

ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่  เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเลือก 
 นางสาวรุ่งอรุณ ทุมมาลา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ด ารงต าแหน่งเลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือก็จะได้
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

 

 ๓.๒  เรื่องหารือการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรก ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ประธานสภา ส าหรับเรื่องหารือที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ คือ เรื่องก าหนดการ

ประชุมสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๕ และการก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ 
 ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๖) และมีก าหนดกี่วัน  ส าหรับระเบียบ กฎหมาย 

และรายละเอียดการด าเนินการ ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเสือ ชี้แจงต่อที่ประชุม 

เลขานุการสภา ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  

มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด     

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุมัติจากนายอ าเภอ  

และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

(๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปี
นั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้น
มีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัยประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป
และมีก าหนดกี่วัน 

การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 

ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น า
ความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



-๖- 
 

ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญ
ก็ได้ 

ประธานสภา  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอ การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี ดังกล่าว 
นายยุทธนา บัวเสนา เรียนท่านประธานสภา กระผมนายยุทธนา บัวเสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  ขอเสนอ

สมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๕ จ านวน  ๔  สมัย  ดังนี้ 
 -สมัยแรก  ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๒๔  มกราคม     ๒๕๖๕      มีก าหนด  ๑๕  วัน 
 -สมัยที่ ๒  ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๕      มีก าหนด  ๑๕  วัน 
 -สมัยที่ ๓  ระหว่างวันที่   ๘ – ๒๒   สิงหาคม      ๒๕๖๕     มีก าหนด  ๑๕  วัน 
 -สมัยที่ ๔  ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕     มีก าหนด  ๑๕  วัน 
   และขอก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 -สมัยแรก  ระหว่างวันที่  ๑-๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖    มีก าหนด  ๑๕  วัน 
ประธานสภา  ขอผู้รับรอง ๒ คน 
นายยงสวัสดิ์ ยวงมะณี เรียนท่านประธานสภา  กระผม นายยงสวัสดิ์  ยวงมะณี    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่ ๑  

ขอรับรอง   (ผู้รับรองคนที่ ๑) 
 นายธวัชชัย ตรงไธสง เรียนท่านประธานสภา     กระผม นายธวัชชัย ตรงไธสง   สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที่ ๓  

ขอรับรอง   (ผู้รับรองคนที่ ๒) 
ประธานสภา  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดสมัย 
   ประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี ้
  -สมัยแรก  ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๒๔  มกราคม     ๒๕๖๕      มีก าหนด  ๑๕  วัน 
 -สมัยที่ ๒  ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๕      มีก าหนด  ๑๕  วัน 
 -สมัยที่ ๓  ระหว่างวันที่   ๘ – ๒๒   สิงหาคม      ๒๕๖๕     มีก าหนด  ๑๕  วัน 
 -สมัยที่ ๔  ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕     มีก าหนด  ๑๕  วัน 
 

   และสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๖  ดังนี้ 
 -สมัยแรก  ระหว่างวันที่  ๑ - ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖    มกี าหนด  ๑๕  วัน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   ๕.๑  เรื่องการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น (กรรมการตรวจรายงานการประชุม) 
ประธานสภา ส าหรับเรื่องการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอมอบหมายให้เลขานุการ

สภา ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข้อ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า

สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้

เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 
 



-๗- 
 

ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับ ข้อ ๑๐๓ และ ข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
ต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ ข้อ ๑๐๓ วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และ
ให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภา ตามที่เลขานุการสภา ได้ชี้แจงแนวทางไปแล้วนั้น ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้เสนอรายชื่อ
บุคคลที่เห็นว่าสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายบุญจันทร์ หงษ์หิน เรียนท่านประธานกระผม นายบุญจันทร์ หงษ์หิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ขอเสนอเห็น
ควรให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน  ๓  คน   

นายยุทธนา บัวเสนา เรียนท่านประธานสภากระผม นายยุทธนา บัวเสนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ขอรับรอง  
(ผู้รับรองคนท่ี ๑)  

นายวัชรพงษ์ มาบิดา เรียนท่านประธานสภากระผม นายวัชรพงษ์  มาบิดา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ขอรับรอง  
(ผู้รับรองคนท่ี ๒)   

ประธานสภา มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม จ านวน  ๓  คน ก็ขอให้เสนอรายชื่อคนที่ ๑ มา 

นายสมศรี อีคะละ เรียนท่านประธานสภา กระผม  นายสมศรี อีคะละ    สมาชิกสภา อบต.    หมู่ที่ ๑๑  
ขอเสนอ  นางค านาง  สุระเสน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  

 นายสมสี เสนาสุ เรียนท่านประธานสภากระผม  นายสมสี  เสนาสุ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  ขอรับรอง  
(ผู้รับรองคนท่ี ๑)   

นายสง่า สีล าเนา เรียนท่านประธานสภากระผม  นายสง่า สีล าเนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  ขอรับรอง  
(ผู้รับรองคนท่ี ๒)   

ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม คนที่ ๑ อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้    นางค านาง  สุระเสน 

 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑  ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ ขอให้เสนอชื่อมา 

 นายยุทธนา บัวเสนา     เรียนท่านประธานสภา  กระผม นายยุทธนา บัวเสนา  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๕  ขอเสนอ  
นางพานเงิน  ปากแคว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘  

 นายวัชรพงษ์ มาบิดา เรียนท่านประธานสภา     กระผม  นายวัชรพงษ์  มาบิดา  สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ ๙  
ขอรับรอง  (ผู้รับรองคนที่ ๑)  

 
 



-๘-  
   
นายธวัชชัย  ตรงไธสง เรียนท่านประธานสภา   กระผม  นายธวัชชัย ตรงไธสง   สมาชิกสภา อบต.     หมู่ที่ ๓  

ขอรับรอง  (ผู้รับรองคนที่ ๒)    
ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ  

ประชุม คนที่ ๒ อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางพานเงิน  ปากแคว 
 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒  ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง 

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๓ ขอให้เสนอชื่อมา 
 นายสง่า สีล าเนา เรียนท่านประธานสภากระผม นายสง่า  สีล าเนา  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๒  ขอเสนอ  

นายสมสี  เสนาสุ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  
 นายวัชรพงษ์ มาบิดา เรียนท่านประธานสภากระผมนายวัชรพงษ์  มาบิดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  ขอรับรอง  

(ผู้รับรองคนท่ี ๑)    
นายธวัชชัย ตรงไธสง เรียนท่านประธานสภากระผมนายธวัชชัย  ตรงไธสง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  ขอรับรอง  

(ผู้รับรองคนท่ี ๒)    
ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ  

ประชุม คนที่ ๓ อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้     นายสมสี  เสนาสุ 
เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลเมืองเสือ ได้มีมติเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้ 

  ๑.  นางค านาง  สุระเสน    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
  ๒.  นางพานเงิน  ปากแคว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
  ๓.  นายสมสี  เสนาสุ         สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
 
  -ประธานสภากล่าวปิดประชม   ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 
 
  
   (ลงชื่อ)      รุ่งอรุณ   ทุมมาลา      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาวรุ่งอรุณ ทุมมาลา) 

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 
 
        (ลงชื่อ)      ประพร   มาบิดา       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายประพร  มาบิดา) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙-  
 
 
          ตรวจถูกต้อง  
       คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม   
 
      (ลงชื่อ)         สมสี    เสนาสุ            ประธานกรรมการ  
             (นายสมสี   เสนาสุ)   
 

                                          (ลงชื่อ)      ค านาง   สุระเสน            กรรมการ  
          (นางค านาง  สุระเสน)  
 

                                          (ลงชื่อ)       พานเงิน    ปากแคว        กรรมการ   
                     (นางพานเงิน  ปากแคว)       
 
 
-สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ   ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  
 ครั้งแรก  ซึ่งท าการประชุมเมื่อวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๕  ในการประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๕  สมัยแรก   
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕   เมือ่วันที่  1๓   มกราคม   ๒๕๖๕ 
 
 
      (ลงชื่อ    ประพร    มาบิดา 
               (นายประพร  มาบิดา) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 
 


