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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส 

เร่ือง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส 

สมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๖๕ 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ ขอ้ ๓๓ วรรค ๔ ใหเ้ลขานุการสภาทอ้งถ่ินปิดประกาศรายงานการประชุมท่ีสภาทอ้งถ่ินมี

มติรับรองแลว้ในท่ีเปิดเผย  ณ สาํนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปทราบ  ประกอบกบั

มติท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  สมยัสามญั คร้ังแรก ประจาํปี ๒๕๖ ๕ เม่ือวนัท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๕               

ณ หอ้งประชุมท่ีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส มีมติเห็นชอบรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนํ้าใส  สมยัสามญัท่ี ๓ คร้ังท่ี ๓ ประจาํปี  ๒๕๖๔  เม่ือวนัท่ี  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

  จึงประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใสสมัยสามัญที่  ๓ คร้ังที ่ ๓ 

ประจําปี ๒๕๖๔  ให้ทราบโดยทัว่กนัรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

   ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๓   เดือน  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

สําเนาถูกต้อง 

นายสํารวล  ประสมมูล 

(นายสํารวล  ประสมมูล) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส 

 

 

 

 

 

 

 



-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส 

คร้ังแรก 

เม่ือวนัที่ ๓  มกราคม ๒๕๖๕   เวลา ๐๘.๓๐ น 

ณ  ห้องประชุมทีท่าํการองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส 

ผู้มาประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

๑. นายเทพนิมิตร  โพธิกุล ปลดัอบต.นํ้าใส เทพนิมิตร  โพธิกุล 

๒. นายอุดร  วรนาม ส.อบต.ม.๑ อุดร  วรนาม 

๓. นายสุนทร  สีโฆตะเพชร ส.อบต.ม.๒ สุนทร  สีโฆตะเพชร 

๔. นายโกมุท  อุทยักรม ส.อบต.ม.๓ โกมุท  อุทยักรม 

๕. นายจรูญ  มีอุส่าห์ ส.อบต.ม.๔ จรูญ  มีอุส่าห์ 

๖. นายเฉลิม  มาลุน ส.อบต.ม.๕ เฉลิม  มาลุน 

๗. นายวาสนา  พลีสัย ส.อบต.ม.๖ วาสนา  พลีสัย 

๘. นายสุริยา  บุตรใส ส.อบต.ม.๗ สุริยา  บุตรใส 

๙. นายสาํรวล  ประสมมูล ส.อบต.ม.๘ สาํรวล  ประสมมูล 

๑๐. นายประครองชยั  บุญมาใส ส.อบต.ม.๙ ประครองชยั  บุญมาใส 

๑๑. นายเสถียร  คุณวนัดี ส.อบต.ม.๑๐ เสถียร  คุณวนัดี 

    

ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี    

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

๑. ร้อยตรวจเอกหญิงอรุณี อินทรมณี  นายอาํเภอจตุรฯ อรุณี อินทรมณี 

๒. วา่ท่ีร้อยตรีนพรัตน์ จนัทองทิพย์ ผูช่้วยทอ้งถ่ินอาํเภอจตุรฯ นพรัตน์ จนัทองทิพย ์

๓. นายวเิศษ  กรมขนัธ์ นายก อบต.นํ้าใส วเิศษ  กรมขนัธ์ 

๔. นายนงค ์ ปาปะกะ รอง นายก อบต.นํ้าใส นงค ์ ปาปะกะ 

๕. นายถวลิ  ศิริเวช รองนายก อบต.นํ้าใส ถวลิ  ศิริเวช 

๖. นายอุดม  ชินพรม เลขานุการนายก อบต.นํ้าใส อุดม  ชินพรม 

๗. นางนฤมล  ทพินสั รองปลดั อบต.นํ้าใส นฤมล  ทพินสั 

๘. นายสราวธุ  ภูงามนิล ผอ.กองช่าง สราวธุ  ภูงามนิล 



ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

๙. นายวรีะพงษ ์ อุปพนัธ์ ผอ.ส่วนสวสัดิการฯ วรีะพงษ ์ อุปพนัธ์ 

๑๐. นางสาวรุ่งฤดี  ไชยวงษ ์ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป รุ่งฤดี  ไชยวงษ ์

๑๑. นายพเยาว ์ วรนาม นกัวเิคราะห์และแผนฯ พเยาว ์ วรนาม 

๑๒. สิบเอกวรีะศกัด์ิ  สมุทรศรี จพง.ป้องกนัฯ วรีะศกัด์ิ  สมุทรศรี 

๑๓. นางสาวดาวกิา  ลาโพธ์ิ นกัทรัพยากรบุคคล ดาวกิา  ลาโพธ์ิ 

๑๔. นางสาวประวนีา  สุตนนท ์ นกัจดัการงานทัว่ไป ประวนีา  สุตนนท ์

๑๕. นางราตรี  ล่ามละคร จพง.ธุรการ ราตรี  ล่ามละคร 

๑๖. นายประพนัธ์ศกัด์ิ  เพชรแสน ผช.จพง.ธุรการ ประพนัธ์ศกัด์ิ  เพชรแสน 

    

จาํนวนสมาชิกทั้งหมด   ๑๐   คน 

        มาประชุม  ๑๐   คน 

             ลาป่วย  -        คน 

               ลากิจ  -       คน 

    ขาด  -       คน 

          ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  ๑๔     คน  

 ผูเ้ขา้รับฟังการประชุม    -       คน    

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๘. ๓๐   น. 

เร่ืองก่อนระเบียบวาระการประชุม   

นางนฤมล  ทิพนสั กล่าวรายงานขั้นตอนการดาํเนินงาน การประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส  

(รองปลดัอบต.)  คร้ังแรก  ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายเทพนิมิตร  โพธิกุล กล่าวดาํเนินการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสคร้ังแรก นบัองคป์ระชุม 

(เลขานุการสภาชัว่คราว) เม่ือครบองคป์ระชุมแลว้ ลาํดบัต่อไปขอเรียนเชิญท่านอรุณี อินทรมณี นายอาํเภอจตุร  

พกัตรพิมาน ดาํเนินการลาํดบัถดัไป 

ร.ต.อ.หญิงอรุณี อินทรมณี ไดจุ้ดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย สวดมนต ์ไหวพ้ระ 

(นายอาํเภอจตุรฯ)  

นายเทพนิมิตร  โพธิกุล อ่านประกาศอาํเภอจตุรพกัตรพมิาน เร่ือง กาํหนดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน 

(เลขานุการสภาชัว่คราว) ตาํบลนํ้าใส คร้ังแรก ความวา่ 

      ประกาศอาํเภอจตุรพกัตรพิมาน  
    เร่ือง กาํหนดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส คร้ังแรก  

ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส ไดมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนํ้าใส กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาํหนดใหมี้การเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๔๒ 



แห่งพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวนัท่ี 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และคณะกกรมการการเลือกตั้งไดป้ระกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส ครบตามจาํนวนแลว้ เม่ือวนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔ นั้น 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัสภาตาํบลและ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ นายอาํเภอ

จตุรพกัตรพิมาน จึงกาํหนดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส คร้ังแรก ในวนัท่ี ๓ 

มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส 
จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ร้อยตาํรวจเอกหญิง อรุณี  อินทรมณี  
           นายอาํเภอจตุรพกัตรพิมาน    

ร.ต.อ.หญิงอรุณี อินทรมณี กล่าวเปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส คร้ังแรก 

(นายอาํเภอจตุรฯ)  

วาระที ่๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว  
   - ไม่มี  

วาระที ่๓  เร่ืองเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส  

นายเทพนิมิตร  โพธิกุล กราบขอพระคุณท่านอรุณี อินทรมณี นายอาํเภอจตุรพกัตรพิมาน เป็นอยา่งสูงท่ี 

(เลขานุการสภาชัว่คราว) ใหเ้กียรติต่อท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส แห่งน้ี และเรียนสมาชิกสภา 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสผูท้รงเกียรติทุกท่านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ ๗ ในการ

ประชุมสภาทอ้งถ่ินตามขอ้ ๖ เม่ือนายอาํเภอไดเ้ปิดประชุมสภาทอ้งถ่ินแลว้ ใหป้ลดัสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นเลขานุการสภาทอ้งถ่ินชัว่คราว โดยใหเ้ชิญสมาชิกสภา

ทอ้งถ่ินท่ีมีอายมุากท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินชัว่คราวนั้น เป็นประธานสภา

ทอ้งถ่ินชัว่คราว เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม และดาํเนินการเลือกประธานสภา

ทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดต้รวจนบัอายขุองสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสแลว้ ผูท่ี้มี

อายมุากท่ีสุดในท่ีประชุมแห่งน้ี คือ นายเฉลิม มาลุน ขอเชิญข้ึนทาํหนา้ท่ีประธานสภา

ชัว่คราว ขอเรียนเชิญครับ 

นายเฉลิม มาลุน  กล่าวขอบคุณท่านนายอาํเภอจตุรพกัตรพิมานท่ีมาเป็นเกียรติเปิดประชุมสภาองคก์าร  

(ประธานสภาชัว่คราว) บริหารส่วนตาํบลนํ้าใส คร้ังแรก ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวนัน้ีกระผมในฐานะ

ประธานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสชัว่คราว ขอเขา้สู่ระเบียบวาระการเลือก

ประธานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส ขั้นตอนแรกขอเรียนใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุก

ท่านทราบจาํนวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งหมด 



จาํนวน ๑๐ ท่าน มีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมจาํนวน ๑๐ ท่าน และขอใหส้มาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสทุกท่านแนะนาํตนเองครับ  

(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใสแนะนําตนเอง) 
นายเฉลิม มาลุน  กล่าวเชิญเลขานุการฯ ชัว่คราว ไดแ้จง้รายละเอียด วธีิการเลือก การลงคะแนน และ  

(ประธานสภาชัว่คราว) อาํนาจหนา้ท่ีของประธานสภาฯ ใหส้มาชิกสภาฯ ทราบ  
นายเทพนิมิตร  โพธิกุล ลุกข้ึนช้ีแจงสาํหรับวธีิการเลือกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส มีขั้นตอนดงัน้ี

(เลขานุการสภาชัว่คราว)   ขอ้ท่ี ๑ ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.  

๒๕๓๗ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา ๔๘ ใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมี

ประธานสภาและรองประธานสภาคนหน่ึง ซ่ึงนายอาํเภอแต่งแตง้จาํสมาชิกสภาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลตามมติของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ขอ้ท่ี ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ ๘ กล่าวโดยสรุปใหส้มาชิกสภาทอ้งถ่ินแต่ละคนมี

สิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินคนหน่ึงท่ีตนเห็นสมควรใหเ้ป็นผูด้าํรงตาํแหน่ง

ประธานสภาทอ้งถ่ิน 

ขอ้ท่ี ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาทอ้งถ่ิน รอง

ประธานสภาทอ้งถ่ิน หรือเลขานุการสภาทอ้งถ่ิน ถา้มีการเสนอช่ือผูส้มควรไดรั้บการ

แต่งตั้งเพียงตาํแหน่งละหน่ึงคน ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดรั้บเลือก 
วธีิการเลือก 
 (๑) ใหส้มาชิกสภา ๑ คน สามารถเสนอช่ือผูส้มควรไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็น

ประธานสภาเพียง ๑ ช่ือ 
 (๒) ผูท่ี้ถูกเสนอช่ือจะตอ้งมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอยา่งนอ้ย ๒ คน แต่ละ

คนมีสิทธิรับรองไดเ้พียงคร้ังเดียว 
 (๓) ช่ือท่ีเสนอไม่จาํกดัจาํนวน และใหส้มาชิกลงคะแนนเลือกช่ือเหล่านั้น  
 (๔) หากมีการเสนออช่ือผูส้มควรไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นประธานสภาเพียง ๑ 

คน ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดรั้บเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการ

ประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ ๑๔) 
วธีิการลงคะแนน 
 ใหส้มาชิกสภาเขียนช่ือตวั และช่ือสกุลของผูถู้กเสนอ จาํนวน ๑ ช่ือ และให้

สมาชิกสภาหยอ่นบตัรท่ีเขียนช่ือเหมือนการลงคะแนนลบั ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไ้ข

เพิ่มเติม ขอ้ ๗๕ วรรคสาม โดยประธานสภาชัว่คราวเป็นผูเ้รียกสมาชิกตามลาํดบั

ตวัอกัษร นาํบตัรมาใส่ในหีบท่ีจดัไวต่้อหนา้ประธานท่ีประชุม 



 
 
วธีิการตรวจนบัคะแนน 
 ใหป้ระธานสภาชัว่คราวเชิญสมาชิกสภาไม่นอ้ยกวา่ ๒ คน มาช่วยนบัคะแนน 

โดยท่ีผูไ้ดรั้บเลือกเป็นประธานสภามีคุณสมบติั ดงัน้ี 
 (๑) เม่ือตรวจนบัคะแนนแลว้ ใหป้ระธานสภาฯ ชัว่คราว ประกาศคะแนนต่อท่ี

ประชุมสภาผูท่ี้ไดรับคะแนนสูงสุดเป็นผูไ้ดรั้บเลือก 
 (๒) หากมีผูไ้ดรั้บคะแนนเท่ากนั ใหล้งคะแนนใหม่ (เฉพาะผูท่ี้ไดรั้บคะแนน

สูงสุดเท่ากนั) โดยวธีิการเดิมอีกคร้ัง 
 (๓) หากคะแนนยงัเท่ากนัอีกใหใ้ชว้ธีิจบัสลาก (เฉพาะผูท่ี้ไดรั้บคะแนนสูงสุด

เท่ากนั) โดยวธีิการจบัสลากน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ ๘ วรรคสาม 

ดงัน้ี 
  (๓.๑) ประธานสภาชัว่คราวจดัใหต้กลงกนัวา่ใครจะจบัสลากก่อน  
  (๓.๒) ถา้ตกลงกนัไม่ได ้ใหป้ระธานสภาชัว่คราวจบัสลากวา่ใครจะจบั

สลากก่อน 
  (๓.๓) บตัรสลาก ตอ้งมีชนิด สี และขนาดท่ีเหมือนกนั มีจาํนวนเท่าคน

ท่ีมีคะแนนสูงสุดเท่ากนัและเขียนวา่ “ไดรั้บเลือกเป็นประธานสภาทอ้งถ่ิน” ๑ บตัร 

นอกนั้นเป็น “ไม่ไดรั้บเลือกเป็นประธานสภาทอ้งถ่ิน” 
อาํนาจหนา้ท่ีของประธานสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการ

ประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ ๑๖ ไดก้าํหนดหนา้ท่ีของ

ประธานสภา ดงัน้ี 
 (๑) ดาํเนินกิจการของสภาทอ้งถ่ินตามกฎหมายกาํหนด  
 (๒) เป็นประธานของท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน เวน้แต่ในขณะท่ีเขา้กล่าวอภิปราย

สนบัสนุนหรือคดัคา้นญตัติในท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
 (๓) บงัคบับญัชาการงานในสภาทอ้งถ่ิน  
 (๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาทอ้งถ่ิน  
 (๕) เป็นผูแ้ทนสภาทอ้งถ่ินในกิจการภายนอก  
 (๖) อาํนาจและหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้หรือตามท่ีกาํหนดไวใ้น

ระเบียบน้ี 
การลงคะแนน เจา้หนา้ท่ีไดเ้ตรียมบตัรการลงคะแนน ใชว้ธีิเขียนช่ือตวั และช่ือสกุลของ

ผูท่ี้ถูกเสนอคนละหน่ึงช่ือ 
นายเฉลิม มาลุน  เชิญสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสทุกท่าน เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ผูท่ี้เห็น  



(ประธานสภาชัว่คราว) สมควรจะเป็นประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส พร้อมผูรั้บรอง ๒ ท่าน เชิญ

ท่านครับ 
นายเสถียร คุณวนัดี ยกมือลุกข้ึนเสนอ นายสาํรวล ประสมมูล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส 

(ส.อบต.ม.๑๐)  หมู่ท่ี ๘ เป็นประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสครับ  
ทีป่ระชุม  มีผู้รับรองจํานวน ๒ ท่าน คือ  
   ๑. นายจรูญ มีอุส่าห์ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส หมู่ท่ี ๔  
   ๒. นายสุนทร สีโฆตะเพชร สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส หมู่ท่ี ๒  
นายสาํรวล ประสมมูล เรียนท่านประธานประธาน ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส ท่านปลดั และ  
(ส.อบต.ม.๘) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสาํรวล ประสมมูล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนํ้าใส หมู่ท่ี ๘ ยนิดีรับครับ 

นายเฉลิม มาลุน  เชิญสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสทุกท่าน เสนอเช่ือสมาชิกสภาฯ ผูท่ี้เห็น  

(ประธานสภาชัว่คราว) มีใครจะเสนอสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส เพื่อเป็นประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลนํ้าใสอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายช่ืออีก ผมจะขอมติ

ท่ีประชุมแห่งน้ีครับ 
ทีป่ระชุม มีมติให้นายสํารวล ประสมมูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส หมู่ที ่๘ เป็น

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 
นายสาํรวล ประสมมูล เรียนท่านประธานประธาน ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส ท่านปลดั และ  
(ประธานสภา อบต.) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมตอ้งขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลนํ้าใสท่ีไดไ้วว้างใจมอบหมายหนา้ท่ีอนัสาํคญัใหก้ระผม ไดท้าํหนา้ท่ี

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส กระผมขอทาํหนา้ท่ีประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลนํ้าใส ในการประชุมวาระท่ี ๔ เร่ืองเลือกรองประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลนํ้าใส ซ่ึงจะดาํเนินการประชุมต่อหลงัจากพกัทานขา้วเท่ียง           

เวลา ๑๓.๓๐ น. และเพื่อใหน้ายอาํเภอฯ ลงนามแต่งตั้งประธานสภาในคร้ังน้ีครับ 
พกัรับประทานอาหารกลางวนั เร่ิมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใสคร้ังแรก (ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น.) 

วาระที ่๔ เร่ือง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส  
นายสาํรวล ประสมมูล กล่าวช้ีแจงเร่ืองการเลือกรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส ความวา่การ  
(ประธานสภา อบต.) เลือกรองประธานจะใชห้ลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่าน

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสทุกท่าน เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ผูท่ี้

เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส พร้อมผูรั้บรอง ๒ 

ท่าน เชิญท่านครับ 

นายเฉลิม มาลุน  ยกมือลุกข้ึนเสนอ นายเสถียร คุณวนัดี สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส หมู่

(ส.อบต.ม.๕)  ท่ี ๑๐ เป็นรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสครับ  
ทีป่ระชุม  มีผู้รับรองจํานวน ๒ ท่าน คือ  



   ๑. นายจรูญ มีอุส่าห์ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส หมู่ท่ี ๔  
   ๒. นายโกมุท อุทยักรม สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส หมู่ท่ี ๓  
นายเสถียร คุณวนัดี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส ท่านปลดั และผูเ้ขา้  

(ส.อบต.ม.๑๐) ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเสถียร คุณวนัดี สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นํ้าใส หมู่ท่ี ๑๐ ยนิดีรับครับ 

นายสาํรวล ประสมมูล เชิญสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสทุกท่าน เสนอเช่ือสมาชิกสภาฯ ผูท่ี้เห็น  

(ประธานสภา อบต.) มีใครจะเสนอสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส เพื่อเป็นรองประธานสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายช่ืออีก ผม

จะขอมติท่ีประชุมแห่งน้ีครับ 
ทีป่ระชุม มีมติให้นายเสถียร คุณวนัดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส หมู่ที ่๑๐ เป็น

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส  
นายสาํรวล ประสมมูล เชิญเลขานุการสภาฯ ชัว่คราว อ่านระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอเชิญครับ  

(ประธานสภา อบต.)  
นายเทพนิมิตร โพธิกุล ลุกข้ึนอ่านระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ความวา่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่  
(เลขานุการสภาชัว่คราว) ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ ๑๓ วรรค

หน่ึง กาํหนดวา่ “วธีิเลือกเลขานุการสภาทอ้งถ่ิน ใหน้าํความในขอ้ ๘ มาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลม” วรรคสอง บญัญติัวา่ “เม่ือสภาทอ้งถ่ินมีมติเลือกเลขานุการสภาทอ้งถ่ินแลว้ ให้

เลขานุการสภาทอ้งถ่ินชัว่คราวพน้จากตาํแหน่ง” ขอ้ ๑๔ กาํหนดวา่ “ในการเลือก

ประธานสภาทอ้งถ่ิน รองประธานสภาทอ้งถ่ินหรือเลขานุการสภาทอ้งถ่ิน ถา้มีการเสนอ

ช่ือผูส้มควรไดรั้บการแต่งตั้งเพยีงตาํแหน่งละหน่ึงคน ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดรั้บเลือก” และขอ้ 

๑๘ กาํหนดวา่ “ใหส้ภาทอ้งถ่ินเลือกพนกังานหรือขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นหรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินนั้นคนหน่ึง เป็นเลขานุการทอ้งถ่ิน” 

วรรคสอง บญัญติัวา่ “สาํหรับองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พนกังานหรือขา้ราชการส่วน

ทอ้งถ่ิน ใหห้มายความถึง ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเท่านั้น” 
นายสาํรวล ประสมมูล ต่อไปจะดาํเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ จะดาํเนินการตามขนัตอนแบบเดียวกบัการ  

(ประธานสภา อบต.) เลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอช่ือผูท่ี้

เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาฯ  พร้อมผูรั้บรอง ๒ ท่าน เชิญครับ 
นายเสถียร คุณวนัดี ยกมือลุกข้ึนเสนอ นายเทพนิมิตร โพธิกุล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส  เป็น 

(รองประธานสภา) เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสครับ  
ทีป่ระชุม  มีผู้รับรองจํานวน ๒ ท่าน คือ  
   ๑. นายจรูญ มีอุส่าห์ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส หมู่ท่ี ๔  
   ๒. นายโกมุท อุทยักรม สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส หมู่ท่ี ๓  



 
 
นายเทพนิมิตร โพธิกุล เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส และผูเ้ขา้ร่วม  

(เลขานุการสภาชัว่คราว) ประชุมทุกท่าน กระผมนายเทพนิมิตร โพธิกุล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส 

ยนิดีรับครับ 

นายสาํรวล ประสมมูล เชิญสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสทุกท่าน เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ผูท่ี้เห็น  

(ประธานสภา อบต.) มีใครจะเสนอสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส เพื่อเป็นเลขานุการสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายช่ืออีก ผม

จะขอมติท่ีประชุมแห่งน้ีครับ 
ทีป่ระชุม มีมติให้นายเทพนิมิตร โพธิกุล ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส เป็นเลขานุการ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 
(พกัเบรก ๓๐ นาท)ี 

วาระที ่๖  เร่ืองปรึกษากาํหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจําปี ๒๕๖๕  
นายสาํรวล ประสมมูล ต่อไปกระผมขอนาํเร่ืองปรึกษาท่ีประชุมเก่ียวกบัการประชุมสภา สมยัสามญั ประจาํปี  

(ประธานสภา อบต.) พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน

พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ ๑๑ (๓) ความวา่ สาํหรับองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํหนดวา่ปีนั้นจะมีสมยัประชุมสามญัประจาํปีก่ีสมยั 

แต่ละสมยัในปีนั้นจะเร่ิมเม่ือใด แต่ละสมยัในปีนั้นกาํหนดก่ีวนั และกาํหนดวนัเร่ิม

ประชุมสมยัประชุมสามญัประจาํปีสมยัแรกของปีถดัไป และมีขอ้กาํหนดก่ีวนั เชิญท่าน

เลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบครับ 

นายเทพนิมิตร โพธิกุล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ  

(เลขานุการสภา) ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม หมวด ๒ การประชุม ขอ้ ๒๐ (๑) การประชุมสามญั และขอ้ ๒๑ วรรค

หน่ึง กาํหนดวา่การกาํหนดจาํนวนสมยัประชุมสามญัประจาํปี ระยะเวลาและวนัเร่ิมตน้

ประชุมสมยัประชุมสามญัประจาํปีของแต่ละสมยัในปีนั้น วนัเร่ิมสมยัประชุมสามญั

ประจาํปีของปีถดัไป และระยะเวลาของสมยัประชุมสามญัประจาํปีสมยัแรกของปี

ถดัไป ใหป้ระธานสภาทอ้งถ่ินนาํปรึกษาในท่ีประชุมสามญัประจาํปี สมยัแรกของแต่ละ

ปีโดยใหน้าํความในขอ้ ๑๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

นายสาํรวล ประสมมูล เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ  

(ประธานสภา อบต.) 

นายเฉลิม มาลุน ยกมือลุกข้ึนเสนอใหมี้สมยัประชุมสามญั จาํนวน ๓ สมยั กาํหนดวนัเรียกประชุม  

(ส.อบต.ม.๕)  สามญัสมยัท่ี ๑ โดยมีกาํหนด ๑๕ วนั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี ๕ ถึงวนัท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕  

   สามญัสมยัท่ี ๒ โดยมีกาํหนด ๑๕ วนั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี ๑๗ ถึงวนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 สามญัสมยัท่ี ๓ โดยมีกาํหนด ๑๕ วนั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี ๑ ถึงวนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  
 



 

นายสาํรวล ประสมมูล สอบถามสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสท่านอ่ืนๆ ความวา่มีสมาชิกท่านใด  

(ประธานสภา อบต.) จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี กระผมจะถือวา่ท่ีประชุมมีมติกาํหนดสมยัประชุมสามญั 

สมยัท่ี ๑, สมยัท่ี ๒ และสมยัท่ี ๓ ประจาํปีพ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกาํหนดแต่ละสมยั ๑๕ วนั 

ดงัน้ี  

สามัญสมัยที ่๑ โดยมีกาํหนด ๑๕ วนั เร่ิมตั้งแต่วนัที ่๕ ถึงวนัที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๕  

   สามัญสมัยที ่๒ โดยมีกาํหนด ๑๕ วนั เร่ิมตั้งแต่วนัที ่๑๗ ถึงวนัที ่๓๑ พฤษ ภาคม ๒๕๖๕ 

 สามัญสมัยที ่๓ โดยมีกาํหนด ๑๕ วนั เร่ิมตั้งแต่วนัที ่๑ ถึงวนัที ่๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  

มติทีป่ระชุม จํานวนผู้ออกเสียงเห็นชอบ  ๑๑       เสียง 

- เห็นชอบ             ๘       เสียง 

- ไม่เห็นชอบ                         -         เสียง  

- งดออกเสียง                              ๓        เสียง 

นายสาํรวล ประสมมูล ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอการกาํหนดสมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจาํปี  

(ประธานสภา อบต.) พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเรียนเชิญครับ 

นายเสถียร คุณวนัดี ยกมือลุกข้ึนเสนอใหก้าํหนดสมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี  

(รองประธานสภา) กาํหนด ๑๕ วนั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี ๑ ถึงวนัท่ี ๑๕ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครับ  

นายสาํรวล ประสมมูล สอบถามสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสท่านอ่ืนๆ ความวา่มีสมาชิกท่านใด  

(ประธานสภา อบต.) จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี กระผมจะถือวา่ท่ีประชุมมีมติกาํหนดสมยัประชุมสามญั 

สมยัแรก ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีกาํหนด ๑๕ วนั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี ๑ ถึงวนัท่ี ๑๕ 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครับ 

มติทีป่ระชุม จํานวนผู้ออกเสียงเห็นชอบ  ๑๑       เสียง 

- เห็นชอบ             ๘       เสียง 

- ไม่เห็นชอบ                         -         เสียง  

- งดออกเสียง                              ๓        เสียง 

นายสาํรวล ประสมมูล มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถา้ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่าน  

(ประธานสภา อบต.) ใดท่ีจะสอบถามเพิ่มเติม กระผมก็จะเรียกประชุมสภาสมยัสามญัท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ในวนัท่ี 

๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนํ้าใสครับ 

ระเบียบวาระอ่ืนๆ ญตัติอ่ืน ๆ  

นายสาํรวล ประสมมูล กล่าวเชิญท่านสมาชิกสภาทุกคน วา่ท่านใดมีเร่ืองอ่ืนๆอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือ 

(ประธานสภา อบต.) ตั้งกระทูถ้ามเร่ืองงานต่างๆ จากคณะผูบ้ริหารบา้งหรือไม่ ขอเชิญครับ หากไม่มีกระผม

ตอ้งขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านและคณะผูบ้ริหารทุกท่าน ท่ีร่วมประชุมสภากนั

อยา่งพร้อมเพรียง และผมขอปิดประชุมสภา ครับ 



ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 

สําเนาถูกต้อง    

เทพนิมิตร   โพธิกุล 

         (นายเทพนิมิตร  โพธิกุล) 

                                                                                                 เลขานุการสภา อบต. นํ้าใส 

   

สาํรวล  ประสมมูล 

(นายสาํรวล  ประสมมูล) 

 ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 

 


