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สําเนารายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2557  

วันที่  19  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 
เวลา 13.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภาฯ 
สํานักงาน ปลัด อบต. 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป  ๒๕๕7  
วันท่ี  19  พฤศจิกายน  2557  เวลา 13.00 น.  

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
-------------------- 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑   เรื่อง  ประกาศอําเภอโชคชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองคบริหารสวนตําบลกระโทก   

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป  ๒๕๕7 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2557 
ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม  2557 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก แทนตําแหนงท่ีวาง 

    
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องการเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก แทนตําแหนงท่ีวาง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป 2557  
วันท่ี  19  พฤศจิกายน  2557  เวลา  13.00น.    

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
--------------------------------- 

 
รายช่ือสมาชิกสภา อบต. ผูเขาประชุม  ดังนี้ 

1. นายจิตร    โคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
2. นายสุดธี    คอนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
3. นายกิตติ    กาจกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 
4. นายธานี    กลิ่นเสาวคนธ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 
5. นายทวีชัย   สัตยธรรม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
6. นายอนิรุทธ  แกวใหญ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
7. นายมานะ   ครอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
8. นายสมชาย   ประกอบผล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
9 นางเชื่อม    แกลมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 

10 นางตุย      พรางกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
11 นายสมพงษ  แฝกกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
12 นายถนอม    แคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
13 นายเลิศ      ต่ํากระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
14 นายถนอม   คีมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
15 นายอัด      หมูเกษม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
16 นายกอน     กอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
17 นายสมพอ   อดิชัยกุล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
18 นายชวย     สาคะเรศ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
19 นายพูน      ฝอยกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
20 นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สมาชิกสภา  อบต.  ผูไมมาประชุม ตามรายชื่อ  ดังนี้ 
1. นางลอม    กลั่นกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 

 
ผูเขารวมประชุม  ตามรายชื่อดังนี้ 

1. จ.ส.อ. บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
2. นายจุล  ขวางกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
3. นายประกอบ  พริ้งกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
4. นายเปย  ภูโกสีย ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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5. นางสาวอํานวย  จอกกระโทก ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
6. นายธรรณพ  นิลสลับ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
7. นางทิพยสุดา  พวงพอก ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัดฯ 
8 
 

นางสาวบุญลอม  หม่ืนกระโทก ตําแหนง 
 

บุคลากร 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
เม่ือสมาชิกสภา อบต.กระโทก  มาครบองคประชุมแลว  จํานวน  19  คน   นายสุรศักดิ์   

เสนีวงศ  ณ  อยุธยา   ตําแหนง  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดตรวจรายชื่อสมาชิกสภา 
อบต.กระโทก  ท่ีไดเขารวมประชุมท้ัง 19 ทาน  กระผมขอชี้แจงขอกฎหมายครับ 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552  
มาตรา 52 

มาตรา 52   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทกมีหนาท่ีดําเนินการประชุมและ 
ดําเนินกิจการอ่ืนใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีชวยประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัติการตามหนาท่ี  และกระทํากิจการตามท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 
  ในกรณีท่ีไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดหรือไมปฏิบัติหนาท่ี   ใหรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติ
หนาท่ีแทน 
  ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งใด   ถาไมมีผูปฏิบัติหนาท่ีประธานในท่ีประชุม  
ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีมาประชุมเลือกกันเองเพ่ือทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมสําหรับการ
ประชุมในครั้งนั้น 
  ผมขอใหสมาชิกสภา อบต.กระโทก ไดเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพ่ือทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม
สําหรับการประชุมในวันนี้  ขอเชิญเสนอครับ 
นายอนิรุทธ  แกวใหญ       กระผม  นายอนิรุทธ   แกวใหญ  สมาชิกสภา อบต.กระโทก  หมูท่ี 5  ขอเสนอ  
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5     นายเลิศ  ต่ํากระโทก  สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมูท่ี 9 เปนประธานในท่ีประชุมครับ 

นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ ณ อยุธยา   ขอผูรับรอง 2 คน ครับ 
เลขานุการสภาฯ   

นายสมพงษ แฝกกระโทก  กระผม นายสมพงษ  แฝกกระโทก  สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมูท่ี 8 ขอรับรองครับ   
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 

นายถนอม แคลนกระโทก  กระผม นายถนอม แคลนกระโทก  สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมูท่ี 9 ขอรับรองครับ   
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 

นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ ณ อยุธยา มีทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมให นายเลิศ ต่ํากระโทก  
เลขานุการสภาฯ     สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมูท่ี 9 ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมครับ ขอมติครับ 
มติท่ีประชุม  มติเปนเอกฉันทให นายเลิศ  ต่ํากระโทก  สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมูท่ี 9 ทําหนาท่ีประธาน
ในท่ีประชุม 
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นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ ณ อยุธยา   ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญ นายเลิศ   ต่ํากระโทก   ข้ึนเปนประธานสภา 
เลขานุการสภาฯ    องคการบริหารสวนตําบลกระโทกชั่วคราว  เพ่ือดําเนินการตามระเบียบการประชุม 

นายเลิศ  ต่ํากระโทก เรียนทานนายก อบต.  ทานสมาชิกสภา อบต. และทานผูมีเกียรติทุกทาน 
ประธานสภาช่ัวคราว ผมขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  

ประจําป 2557  
นายเลิศ  ต่ํากระโทก  ดวย นายก อบต.กระโทก ไดยื่นหนังสือตอนายอําเภอโชคชัย  ขอเปดประชุมสภาองคการ  
ประธานสภาช่ัวคราว บริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป  2557  หวงระหวางวันท่ี 14 
– 28  พฤศจิกายน  2557  มีกําหนด  15  วัน  ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือเลือก
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  และรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  แทน
ตําแหนงท่ีวาง ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันท่ี 5  พฤศจิกายน 2557  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอกฎหมาย 
และอานประกาศเรียกประชุมสภาฯ  ครับ 

นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา อาน  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 2552  

มาตรา 55 นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือเห็นวาเปนการจําเปนเพ่ือประโยชนของ 
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ี
มีอยู อาจทําคํารองยื่นตอนายอําเภอขอเปดประชุมวิสามัญ ถาเห็นสมควรใหนายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได 

สมัยประชุมวิสามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับ 
อนุญาตจากนายอําเภอ 

อาน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554   
  ขอ 36 การเปดสมัยประชุมวิสามัญ ใหดําเนินการ ดังนี้ 

(1) กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด ฯลฯ 
(2) กรณีเทศบาล ฯลฯ 
(3) กรณีองคการบริหารสวนตําบล นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือเห็นวาเปนการ 

จําเปนเพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหาร
สวนตําบล หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลท่ีอยูในตําแหนง อาจทําคํารองยื่นตอนายอําเภอขอใหเปดสมัยประชุมวิสามัญถาเห็นสมควรก็ให
นายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได สมัยประชุมวิสามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวันแตถาจะขยายเวลาออกไปอีก 
จะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 
  ใหนําวิธีการประชุมสามัญตามระเบียบนี้มาใชบังคับกับการประชุมวิสามัญดวย  
  สําหรับวิธีการขอขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลใหนํา
วิธีการขอเปดสมัยประชุมวิสามัญตาม (2) และ (3) แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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เพ่ือประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕5   
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕
2 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2554 ขอ 36 (3) นายอําเภอโชคชัย จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี 1 ประจําป 2557 ตั้งแตวันท่ี 14 – 28  พฤศจิกายน ๒๕๕ 7  กําหนด 15 วัน ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน   ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  พฤศจิกายน  
2557   นายโชติพัฒน   สิชฌรังษี  นายอําเภอโชคชัย 
นายเลิศ  ต่ํากระโทก จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
ประธานสภาช่ัวคราว 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป 2557 
ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี 15  สิงหาคม  2557 
นายเลิศ  ต่ํากระโทก    ตามท่ีสภา อบต.กระโทก  ไดมีประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ประธานสภาช่ัวคราว  ประจําป  2557 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2557  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลว จึงขอใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม
สภาหรือไม (เวนระยะเวลา 1 นาที) ถาไมมีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม  ก็ขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2557  ครั้งท่ี 2  ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 
15  สิงหาคม  2557 ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง การเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก แทนตําแหนงท่ีวาง 
นายเลิศ  ต่ํากระโทก    ในโอกาสนี้ ผมขอเรียนเชิญ  ทานปลัดสุรศักดิ์ เสนีวงศ ณ อยุธยา ซ่ึงเปนเลขานุการ 
ประธานสภาช่ัวคราว   สภาฯ ไดชี้แจงขอกฎหมาย 

นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา  ขอกฎหมาย  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการสภาฯ     พ.ศ. 2537  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 51 

มาตรา  ๕1  เม่ือตําแหนงประธานสภาหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวางลง 
เพราะเหตุอ่ืนในนอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแทน
ตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลงและใหผูซ่ึงไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
วาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ขอ ๘  ขอ 14  และขอ 15 

ขอ  ๘  วิธีการเลือกประธานสภาทองถ่ิน  ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อ 
สมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน  การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภา
ทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อท่ีเสนอไม
จํากัดจํานวนและใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูก



๗ 
 
เสนอคนละหนึ่งชื่อ  เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน  ผูไดคะแนน
สูงสุดเปนผูไดรับเลือก  ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะ ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้น โดยวิธีเดิม  
ถาผลการเลือกใหมปรากกฎวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนําความในขอ 39 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ใหประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนนวิธีจับ 

สลากตามวรรคหนึ่งใหประธานท่ีประชุมดําเนินการใหผูไดคะแนนสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอนวาจะใหผูใดเปนผู
จับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมไดใหประธานท่ีประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทํา
บัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกันตามจํานวนเทากับจํานวนผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความ
วา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดรับเลือกเปน
ประธานสภาทองถ่ิน” 
  ขอ  ๑๔  ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน  
ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน  ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

ขอ  15  เม่ือประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ินหรือเลขานุการสภาทองถ่ินพน 
จากตําแหนงกอนครบอายุของสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือ
เลขานุการทองถ่ิน แลวแตกรณีแทนตําแหนงท่ีวาง ดังนี้ 

(1) กรณีประธานสภาทองถ่ิน  หรือรองประธานสภาทองถ่ิน  ใหสภาทองถ่ินเลือก 
ประธานสภาทองถ่ินหรือรองประธานสภาทองถ่ินแทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง 

(2) กรณีเลขานุการสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเลือกเลขานุการสภาทองถ่ินแทนตําแหนงท่ี 
วางในการประชุมสภาทองถ่ินท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง 
  ใหประธานท่ีประชุมในคราวประชุมสภาทองถ่ินท่ีมีการเลือกประธานสภาทองถ่ิน และเปน
ผูดําเนินการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รายงานผลการเลือกประธานสภาทองถ่ินตอผูวาราชการจังหวัดสําหรับ
องคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบลภายในเจ็ดวันนับแตวัน
เลือก และใหผูวาราชการจังหวัดสําหรับเทศบาล หรือนายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณี 
แตงตั้งประธานสภาทองถ่ินภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับรายงานผลการเลือกประธานสภาทองถ่ิน 
นายเลิศ  ต่ํากระโทก   ทุกทานคงเขาใจข้ันตอนและวิธีการเลือกประธานสภาฯ แลวนะครับ  ถามีคนเสนอ 
ประธานสภาช่ัวคราว คนเดียว  ก็เปนอันวาคนท่ีถูกเสนอเปนผูไดรับเลือกเปนประธาน  แตถามีผูถูกเสนอ  
หลายคนจะตองทําการเลือกตามท่ีทานเลขานุการสภาฯ ไดอธิบาย  ในการนี้  ผมขอใหสมาชิกฯ เสนอชื่อผูท่ีจะเปน
ประธานสภา  และขอผูรับรอง  ๒ คน เรียนเชิญครับ 

นายชวย  สาคะเรศ       กระผม นายชวย  สาคะเรศ   สมาชิกสภา อบต. กระโทก หมูท่ี 13 ขอเสนอ  
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 13     นายกอน  กอบกระโทก  สมาชิกสภา อบต. กระโทก หมูท่ี 11 เปนประธานสภา  อบต.
กระโทก ครับ 

นายเลิศ  ต่ํากระโทก ขอผูรับรอง  ๒  คน ครับ 
ประธานสภาช่ัวคราว    

นายสมพงษ แฝกกระโทก  กระผม นายสมพงษ  แฝกกระโทก  สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมูท่ี 8 ขอรับรองครับ   
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 
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นายทวีชัย  สัตยธรรม    กระผม นายทวีชัย  สัตยธรรม  สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมูท่ี 4 ขอรับรองครับ   
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 4 
นายเลิศ  ต่ํากระโทก มีผูใดจะเสนอบุคคลอ่ืนเปนประธานสภา ฯ อีกหรือไม  ถาไมมีผูใดเสนออีก  เปนอันวา 
ประธานสภาช่ัวคราว     นายกอน กอบกระโทก สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมูท่ี 11 ไดเปนประธานสภา อบต. 
กระโทก  ซ่ึ งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม  ขอ  ๑๔  ในกรณีท่ีมีผูเสนอชื่อเพียงชื่อ
เดียว ถือวาผูนั้นไดเปนประธานสภาฯ  กระผมขอประกาศตอสภาดังนี้   

นายกอน   กอบกระโทก  ไดเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
มติท่ีประชุม มติเลือก นายกอน  กอบกระโทก  สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมูท่ี 11   เปนประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ดังนี้ 

มีมติเลือก  18  เสียง   ไมเลือก   -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง    

นายเลิศ  ต่ํากระโทก ขอเชิญ นายกอน  กอบกระโทก  ผูไดรับเลือกเปนประธานสภาฯ กลาวขอบคุณครับ  
ประธานสภาช่ัวคราว      
นายกอน  กอบกระโทก  และในโอกาสนี้  กระผม  นายกอน  กอบกระโทก  สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมูท่ี 11
ไดรับการเสนอชื่อใหเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ทุกทานท่ีให
เกียรติเลือกกระผม  และขอขอบคุณทานนายก  อบต.กระโทก  และทานผูมีเกียรติทุกทาน  กระผมจะปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาฯ ใหดีท่ีสุดและขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง  
นายเลิศ  ต่ํากระโทก กอนเขาระเบียบวาระท่ี 4 กระผมขอพักการประชุม  ๑๐  นาที 
ประธานสภาช่ัวคราว 

นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ขอเชิญสมาชิกเขาหองประชุม  และชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย  
เลขานุการสภาฯ      ในโอกาสนี้ขอเชิญ นายเลิศ  ต่ํากระโทก  ประธานสภาชั่วคราวดําเนินการ ในระเบียบวาระ
ตอไป ขอเรียนเชิญ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  แทนตําแหนงท่ีวาง 
นายเลิศ  ต่ํากระโทก กระผมขอดําเนินการตามระเบียบวาระท่ี 4  การเลือกรองประธานสภา อบต.กระโทก  
ประธานสภาช่ัวคราว ผมขอให ทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเรื่องขอกฎหมายและวิธีการเลือก 

นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ชี้แจงขอกฎหมายและวิธีการเลือก  ขอ 12 ขอ 14 และขอ 15 
เลขานุการสภาฯ  

ขอ  12  วิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหนําความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม กรณี  
ท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหสภาทองถ่ินใดมีรองประธานสภาทองถ่ินไดมากกวาหนึ่งคน
ใหเลือกรองประธานสภาทองถ่ินคนท่ีหนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถ่ินในลําดับถัดไปทีละคนจนกวา
จะครบตามจํานวนท่ีพึงมี” 

ขอ  ๑๔   ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภา 
ทองถ่ิน  ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน  ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

ขอ  15  เม่ือประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ินหรือเลขานุการสภาทองถ่ินพน 
จากตําแหนงกอนครบอายุของสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือ
เลขานุการทองถ่ิน แลวแตกรณีแทนตําแหนงท่ีวาง ดังนี้ 



๙ 
 

(1) กรณีประธานสภาทองถ่ิน  หรือรองประธานสภาทองถ่ิน  ใหสภาทองถ่ินเลือก 
ประธานสภาทองถ่ินหรือรองประธานสภาทองถ่ินแทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง 

(2) กรณีเลขานุการสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเลือกเลขานุการสภาทองถ่ินแทนตําแหนงท่ี 
วางในการประชุมสภาทองถ่ินท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง 
  ใหประธานท่ีประชุมในคราวประชุมสภาทองถ่ินท่ีมีการเลือกประธานสภาทองถ่ิน และเปน
ผูดําเนินการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รายงานผลการเลือกประธานสภาทองถ่ินตอผูวาราชการจังหวัดสําหรับ
องคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบลภายในเจ็ดวันนับแตวัน
เลือก และใหผูวาราชการจังหวัดสําหรับเทศบาล หรือนายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณี 
แตงตั้งประธานสภาทองถ่ินภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับรายงานผลการเลือกประธานสภาทองถ่ิน 
นายเลิศ  ต่ํากระโทก ตามท่ีทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดขอใหสมาชิกสภา อบต. เสนอชี่อ สมาชิก 
ประธานสภาช่ัวคราว สภา อบต. เปนรองประธานสภาฯ และมีผูรับรอง  ๒  คน 

นายสมชาย ประกอบผล       กระผม นายสมชาย ประกอบผล   สมาชิกสภา อบต. กระโทก หมูท่ี 6 ขอเสนอ  
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6     นายอนิรุทธ  แกวใหญ  สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมูท่ี 5  เปนรองประธานสภา อบต. 
   กระโทก ครับ 
นายเลิศ  ต่ํากระโทก ขอผูรับรอง  ๒  คน ครับ 
ประธานสภาช่ัวคราว    

นายมานะ  ครอบกระโทก  กระผม นายมานะ  ครอบกระโทก  สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมูท่ี 5 ขอรับรองครับ   
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 

นายธานี  กล่ินเสาวคนธ    กระผม นายธานี  กลิ่นเสาวคนธ  สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมูท่ี 3  ขอรับรองครับ   
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 

นายเลิศ  ต่ํากระโทก มีผูใดจะเสนอบุคคลอ่ืนเปน รองประธานสภาฯ อีกหรือไม ถาไมมีผูใดเสนออีก  เปนอันวา 
ประธานสภาช่ัวคราว      นายอนิรุทธ  แกวใหญ  สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมูท่ี 5   ไดเปนรองประธานสภา 
อบต.กระโทก  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม  ขอ  ๑๔  ในกรณีท่ีมีผูเสนอชื่อเพียง
ชื่อเดียว ถือวาผูนั้นไดเปนรองประธานสภาฯ  กระผมขอประกาศตอสภาดังนี้   

นายอนิรุทธ  แกวใหญ  ไดเปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
มติท่ีประชุม มติเลือก นายอนิรุทธ  แกวใหญ  สมาชิกสภา  อบต.กระโทก หมูท่ี 5 เปนรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ดังนี้ 

มีมติเลือก  18  เสียง   ไมเลือก   -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง    

นายเลิศ  ต่ํากระโทก   ขอเชิญ นายอนิรุทธ  แกวใหญ  ผูไดรับเลือกเปนรองประธานสภาฯ กลาวขอบคุณครับ 
ประธานสภาช่ัวคราว      
นายอนิรุทธ   แกวใหญ    ในโอกาสนี้  กระผม นายอนิรุทธ  แกวใหญ สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  ไดรับการเสนอชื่อ 
ใหเปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทานท่ีใหเกียรติเลือก
กระผม   กระผมจะปฏิบัติหนาท่ีรองประธานสภาฯ ใหดีท่ีสุด 

 
 



๑๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี)  
  -ไมมี 
 
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก  ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  ประจําป 2557 ในวันนี้  และขอปดประชุมสภา อบต.กระโทก    
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป  2557 

 
เลิกประชุมเวลา  14.25  น. 
 
 

                     (ลงชื่อ) สุรศักดิ์   เสนีวงศ ณ อยุธยา  ผูจดบันทึกการประชุม 
            (นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา) 

            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 

                      (ลงชื่อ)    เลิศ   ต่ํากระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                  (นายเลิศ   ต่ํากระโทก) 

            ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทกชั่วคราว   
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