
บันทึกรายงานประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 
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รายชื่อผูเขาประชุม 

 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายประพงษ   หนูพันธ รองประธานสภาฯ ประพงษ   หนูพันธ  

๒ นายปริญญา    พรหมจักร ส.อบต.ม.๓ ปริญญา   พรหมจักร  

๓ นายทันใจ       สุวรรณชัยรบ ส.อบต.หมู๑ ทันใจ   สุวรรณชัยรบ  

๔ น.ส.ณิชกานต   ถามะพันธ ส.อบต.หมู ๒ - ลา 

๕ นายวันชัย        หลามงคล ส.อบต.หมู ๒ วันชัย   หลามงคล  

๖ นายวิระศักดิ์     กาญบุตร ส.อบต.หมู๓ วิระศักดิ์   กาญบุตร  

๗ นายประสบชัย   โพสาวัง ส.อบต.หมู ๕ ประสบชัย   โพสาวัง  

๘ นายจํารัส          พุมแจ ส.อบต.หมู ๕ จํารัส   พุมแจ  

๙ นายประจวบ      ผาลิชัย ส.อบต.หมู ๖ - ขาด 

๑๐ นายสุนทร         แสนจันทร ส.อบต.หมู ๗ สุนทร แสนจันทร  

๑๑ นายสมชาย       ชํานาญกิจ ส.อบต.หมู ๗ สมชาย   ชํานาญกิจ  

๑๒ นายทนงศักดิ์     โพนแปะ ส.อบต.หมู ๘ ทนงศักดิ์   โพนแปะ  

๑๓ นายธวัชชัย       นัดสันเทียะ ส.อบต.หมู ๘ - ขาด 

๑๔ นายคําแดง        กาญบุตร ส.อบต.หมู ๙ คําแดง   กาญบุตร  

๑๕ นายสํารอง         พลเศษ ส.อบต.หมู ๑๐ สํารอง   พลเศษ  

๑๖ นายสุพล           บรรณบด ี ส.อบต.หมู ๑๐ สุพล   บรรณบดี  

๑๗ นายคํามี            คําสราง ส.อบต.หมู ๑๑ คํามี   คําสราง-  

๑๘ นางพาดี             โพสาวัง ส.อบต.หมู ๑๑ พาดี   โพสาวัง  



รายชื่อผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางอนงคนาถ   กิณเรศ นายก อบต.ฯ อนงคนาถ   กิณเรศ  

๒ นายสุระชัย       พันธุโคตร รองนายก อบต.ฯ สุระชัย   พันธุโคตร  

๓ นายหมอก       กาญบุตร รองนายก อบต.ฯ หมอก   กาญบุตร  

๔ นายณรงค        กาญบุตร เลขานุการนายกฯ ณรงค   กาญบุตร  

๕ นางพรรณภา    อินทรรักษ ปลัด อบตฯ พรรณภา    อินทรรักษ  

๖ นาย ทรงวิทย    วะนาพรม ผช. จพง.ธุรการ ทรงวิทย   วะนาพรม  

๗ นางนันทชพร    ออนสุระทุม หัวหนาสํานักปลัด นันทชพร  ออนสุระทุม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เปดประชุม   09.30 น. 
นายประพงษ หนูพันธ เมื่อที่ประชุมพรอมผมขอเปดประชุมครับ  ก็ขอสวัสดีเพื่อนสมาชิกและฝายบริหาร   
รองประธานสภาฯ เจาหนาที่หัวหนาสวนราชการทุกทานประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่  ๑  ครั้งที่ ๒                 

พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๑.   เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
สืบเนื่องจากทานประธานสภาคนเกาไดลาออกในวันที่  20  พฤษภาคม 2563 
และเมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม 2563 เลขาสภาก็ไดลาออกวันนี้จะมีการเลือกตั้ง
ประธานสภาแทนตําแหนงที่วางและเลขาสภาแทนตําแหนงที่วางครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
   ๒.๑  สมัยสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๓ 
   ขอเชิญทานประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดชี้แจงในรายงานการ 

ประชุมครับเชิญครับ 

นายประสบชัย โพสาวัง ครับขอบคุณทานประธานผมประสบชัย โพสาวังครับในฐานะประธานตรวจรายงาน   
ส.อบต.ม.๕  การประชุมสมัยสามัญสมัยที๒่ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ วันที๑่ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในการ 

แกไขไดตรวจเนื้อหาทุกสิ่งทุกอยางขั้นตอนก็ไมมีขอผิดพลาดอะไรนะครับถามีก็ขอ
เพื่อนสมาชิกแกไขไดเลยขอบคุณครับ 

นายประพงษ หนูพันธ มีทานไดจะแกไขในรายงานการประชุมไหมครับทานสมาชิกครับ  เชิญทานปลัดครับ
รองประธานสภาฯ 

นางพรรณภา อินทรรักษ เรียนทานประธานสภาคณะทานบริหารทานสมาชิกตลอดจนหัวหนาสวนราชการ
ปลัด อบต.ฯ  ผูเขารวมประชุมทุกทานตามที่ทานประธานไดแจงวาเลขาสภาไดลาออกเมื่อวันที่ ๒๖  

เพราะฉะนั้นในเรื่องของการประชุม   นะคะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นนั้นเขาใหสภา ในการประชุมสภาทองถิ่นครั้งได                 
ถาไมมีเลขานุการสภาทองถิ่น หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  หรือไมยอม
ปฏิบัติหนาที่เขาใหสภาทองถิ่นเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น หรือพนักงานองคกรปรก
ครองสวนทองถิ่นนั้นทําหนาที่เลขานุการประชุมชั่วคราว เพราะฉะนั้นกอนที่เราจะมี
การประชุมระเบียบวาระอื่น  ดิฉันเรียนเสนอทานประธานสภาวาควรจะเลือก
เลขานุการสภาชั่วคราวเพื่อทําหนาที่เลขานุการสภาในการประชุมคราวนี้กอนคะ 

นายประพงษ หนูพันธ ผมกําลังจะพูด ขอบคุณทานปลัดเอาตามที่ทานปลัดเสนอ  ขอใหสมาชิกเสนอชื่อผูที่
รองประธานสภาฯ จะมาทําหนาที่เลขาชั่วคราวครับ  เชิญทานวันชัยครับ 
     
 
 
 
 
 



๒ 

นายวันชัย  หลามงคล ขอบคุณครับทานประธาน  ผมนาย วันชัย หลามงคล ส.อบต.หมู ๒ คือแนวทางที ่  
ส.อบต.ม.๒ ทานใหเลขาไปทํารอเสียกอนผมวาใหเสนอไดใชไหมครับ ขอเสนอทานสุพล                        

บรรณบดีคับ 

นายสุพล บรรณบดี ครับกระผมสุพล บรรณบดี ส.อบต.หมู๑๐ ผมไมขอรับครับ 
ส.อบต.ม.10 

นายประสบชัย โพสาวัง ครับขอบคุณทานประธานผมประสบชัย โพสาวังครับผมขอเสนอทาน พาดี โพสาวัง   
ส.อบต.ม.๕  ครับขึ้นเปนเลขานุการสภาชั่วคราวกอนครับ  ขอบคุณครับ 

นายประพงษ หนูพันธ ขอผูรับรองสองทานครับ มีทานสุพล บรรณบดีและทานสํารอง พลเศษครับเชิญ 
รองประธานสภาฯ ทานพาดี ทําหนาที่เลขานุการสภาชั่วคราวครับเขาสูระเบียบวาระตอไปเลยนะครับ 

เชิญทานประสบชัยครับ 

นายประสบชัย โพสาวัง ครับขอบคุณทานประธานผมประสบชัย โพสาวังครับ ทานประธานทําไมไมรับรอง   
ส.อบต.ม.๕  รายงานการประชุมเสียกอนครับทานประธานอยาพึ่งกระโดดครับ ขอบคุณครับ 

นายประพงษ หนูพันธ ขอบคุณครับทานประสบชัย สมัยประชุมสมัยที่๒ครั้งที่๑ประจําวันที่  ๑  พฤษภาคม   
รองประธานสภาฯ ๒๕๖๓  ถาไมมีสมาชิกติดใจสงสัยกระผมก็จะขอมติสภาเลยนะครับ สมาชิกทานใด 

รับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือครับมีทานทันใจ สุวรรณชัยรบ ทานปริญญา 
พรหมจักร ทานประสบชัย โพสาวัง ทานจํารัส พุมแจ  ทานสุนทร แสนจันทร                 
ทานสมชาย ชํานาญกิจ ทานทนงศักดิ์ โพนแปะทานคําแดง กาญบุตร  ทานสํารอง 
พลเศษ  ทานสุพล บรรณบดี ทานคํามี คําสราง ทานพาดี โพสาวัง  ทานวันชัย                
หลามงคล ครับ ๑๓ เสียง ผาน 

ระเบียบวาระท่ี ๓.   เรื่องเรงดวน 
   ๓.๑ การเลือกประธานสภาแทนตําแหนงที่วาง 
   มีผูไดจะเสนอหรือผูใดจะสมัครแทนตําแหนงที่วางครับตําแหนงประธานสภาฯ  
   เชิญทานปลัดครับ 

นางพรรณภา อินทรรักษ เรียนทานประธานสภาคณะทานบริหารทานสมาชิกตลอดจนหัวหนาสวนราชการ   
ปลัด อบต.ฯ  ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันนางพรรณภา อินทรรักษ  ปลัดองคการบริหาร                     

สวนตําบลมวงไขในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ในเรื่องของการเลือกประธานสภา                 
ปลัดในฐานะเปนผูรับผิดชอบในเรื่องของการประชุมขอชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายวาดวยการเลือกประธานสภาและเลขานุการสภาใหทางทานสมาชิกได
รับทราบกอนจะมีการเลือกในกรณ ีไมมีประธานสภา วาดวยระเบียบขอบังคับการ 
ประชุมสภาทองถิ่นของเรานั้นระบุไววาสภาทองถิน่ตองทําการเลือกประธานสภาฯ 

 
 



๓ 
 
แทนตําแหนงที่วางภายใน  ๑๕ วันโดยใหนําระเบียบขอ ๘ ของขอบังคับการประชุม 
สภามาใชบังคับซึ่งระเบียบขอ ๘ ที่มีการเลือกประธานสภาทองถิ่น กําหนดวาให
สมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่ง   ที่ตนเห็นวา
สมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถิ่น การเสนอชื่อนั้นตองมีสมาชิกสภา
ทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคนโดยใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิ์รับรอง               
ไดเพียงครั้งเดียวนะคะหมายถึงวาเสนอรายชื่อไดหนึ่งคนและสวนที่รับรองก็มีสิทธิ์
รับรองแคหนึ่งชื่อ  ชื่อที่เสนอนั้นไมจํากัดจะมีกี่คนก็ไดและก็ใหสมาชิกสภาทองถิ่น
ลงคะแนนเลือกชื่อเหลานั้นโดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอชื่อคนละ
หนึ่งชื่อเม่ือตรวจนับแลวใหประธานที่ประชุมประกาศคะแนนในที่ประชุมสภาทองถิ่น
ผูที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือกถามีผู ไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนให                
เลือกใหมเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทานั้นโดยใชวิธีเดิมและถาผลการเลือกตั้งใหม
ปรากฏวายังมีไดคะแนนสูงสุดเทากันก็ใหใชวิธีจับฉลากผูที่ไดคะแนนสูงสุดเทากัน   
ตรงนี้วิธีเสนอชื่อการรับรองตามวรรค ๑ ใหนําความในขอ ๓๙ มาใชบังคับโดย
อนุโลม  แตถาหากวาการเสนอชื่อประธานสภานั้นมีผูถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียวก็ให
ถือวาผูที่ถูกเสนอชื่อเปนผูไดรับเลือกไปเลยอันนี้กรณีแคคนเดียวก็คือใหคนนั้นไดเปน
ผูรับเลือกนะคะในแตละตําแหนง ในกรณีตําแหนงเลขานุการสภาก็เชนกันนะคะก็คือ
ใหใชระเบียบขอ ๘ ของขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นมาชวยดวยเหมือนกันคะ 
ขอบคุณคะทานประธาน 

นายประพงษ หนูพันธ ทานปลัดไดชี้แจงหลักเกณฑการเลือกประธานสภาแลวนะครับดําเนินการตอเลยนะ   
รองประธานสภาฯ ครับมีผูไดจะเสนอชื่อประธานเรียนเชิญเลยนะครับ เชิญทานสุนทร แสนจันทรครับ 

นายสุนทร แสนจันทร ครับ ผมนายสุนทร แสนจันทรครับ ส.อบต.หมู๗ ดอนหวายขอเสนอนายปริญญา               
ส.อบต.ม.๗  พรหมจักร เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไขครับ 

นายประพงษ หนูพันธ ครับทานสุนทรเสนอทานปริญญา พรหมจักร ขอผูรับรองครับมีทาน วันชัย   
รองประธานสภาฯ หลา มงคล ทานจํารัส พุมแจมีทานใดจะเสนออีกไหมครับ มีไหมครับทานที่จะเสนอ  

ถาไมมีก็ถือวาเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวก็เปนอันวาทานปริญญา พรหมจักรเปนผูที่ถูก
เลือกตามระเบียบฯ ขอ 14 ใหเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไข
ครับ   ดําเนินการตอครับระเบียบวาระท่ี ๓.๒ การเลือกเลขานุการสภาแทนตําแหนง
ที่วางสืบเนื่องมาจากทานปริญญาไดลาออก  เชิญทานประสบชัยครับ 

นายประสบชัย โพสาวัง ครับขอบคุณทานประธานผมประสบชัย โพสาวังครับขอหาลือทานประธานการเลือก   
ส.อบต.ม.๕  ประธานสภาและ  เลขานุการเขาทําเปนขบวนการเดียวกันใชไหมครับเสนอแลวก็ 

รับรองใชไหมครับ 
    
  



๔ 
 
นายประพงษ หนูพันธ ครับเหมือนกัน มีผูใดจะเสนอชื่อ ตําแหนงเลขานุการสภาขอเชิญทานประสบชัยครับ 
รองประธานสภาฯ 

นายประสบชัย โพสาวัง ครับขอบคุณทานประธานผมประสบชัย โพสาวังครับขอเสนอทานสุพล บรรณบดี 
ส.อบต.ม.๕  เปนเลขานุการสภาครับ 

นายประพงษ หนูพันธ  ครับทานประสบชัยเสนอทานสุพล บรรณบดีเปนเลขานุการสภา ขอผูรับรองครับ
รองประธานสภาฯ มทีาน ทันใจ สุวรรณชัยรบ กับทานจํารัส พุมแจครับ มีทานไดจะเสนอชื่ออีกไหม 

ครับ  มีไหมครับทานสมาชิกครับ  ถาไมมีก็แสดงวาทานสุพล บรรณบดี เปนผูถูกรับ
เลือกเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไขตามระเบียบฯ ขอ  14 
ครับทานปลัดเสนออยากใหประธานคนใหมแสดงตัวเชิญครับ 

นายปริญญา พรหมจักร ครับขอบคุณทานประธานกระผมนายปริญญา พรหมจักรสมาชิกหมู ๓ บานมวงคํา   
ส.อบต.ม.๓  ก็ตองขอกราบขอบคุณเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียติรทุกทานที่ไดมอบตําแหนงอันทรง 

เกียรตินี้ใหกระผม ก็จะขอทําหนาที่ตรงนี้ใหสมกับที่เพื่อนสมาชิกไดไววางใจครับ
ขอบคุณครับทานประธาน 

นายสพุล บรรณบด ี ครับกระผมสุพล บรรณบดี ส.อบต.หมู๑๐ ครับผมก็ขอขอบคุณมากสําหรับเพื่อน   
ส.อบต.ม.๑๐  สมาชิกทุกคน  ที่ใหความไววางใจผมนะครับผมจะพยายามทําหนาที่เลขานุการสภา 

ใหดีที่สุดสมกับเพื่อนสมาชิกไววางใจครับผม ก็ไมมีอะไรจะพูดครับขอบคุณครับทาน
ประธาน 

นายประพงษ หนูพันธ ครับระเบียบวาระท่ี ๔.  เรื่องอื่นๆ 
รองประธานสภาฯ มีสมาชิกทานไดจะสอบถามเรื่องอื่นๆมีไหมครับ  เชิญทานประสบชัยครับ 

นายประสบชัย โพสาวัง ครับขอบคุณทานประธานผมประสบชัย โพสาวังครับผมขอเสนอทานประธานปด           
ส.อบต.ม.5  ประชุมครับ 

นายประพงษ หนูพันธ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเรื่องอื่นๆมีไหมครับมีผูเสนอปดประชุมทานทันใจจะรอง
ประธานสภาฯ  สอบถามเชิญครับ 

นายทันใจ สุวรรณชัยรบ ครับขอหารือซักเรื่อง  ในระเบียบวาระอื่นๆ คือทรัพยสินของ อบต.ของเราเรื่องทอ   
ส.อบต.ม.๑  ระบายน้ําที่เราลื้อออกจากที่เราไมใชลื้อข้ึนมาแลวเอาวางไวปรากฏวา ทอหายไป               

ทีละทอนสองทอนอยากหาลือทางประธานหรือผูบริหารควรจะหาที่ซึ่งผูรับเหมา
กําลังจะหมดสัญญาในการกอสรางแลว  ไปใชที่สาธารณะของกรมทาง หลวงตรงนั้น
ใชเปนที่เก็บทอหรือวัสดุสิ่งของเราจะไดไหมการเก็บรักษาเงินทุกบาททุกสตางคยอม
มีคาขอบคุณครับทานประธาน 

 



๕ 

นายณรงค กาญบุตร ครับทานประธานที่เคารพเรื่องนี้ตอเนื่องงวดกอนทานทันใจขออนุญาตที่เอยนาม                  
เลขานุการนายกฯ ที่ถามบริหารไมรูเรื่องเลยไมไดตอบทอท่ีวางบานผาขาวทานสํารองที่ผมเสนอให              

ทานกิตติไปเปลี่ยนใหมและเอาทอเกาขึ้นมากองไวที่หวยขี้เหล็กนะทานสุพลไมใชงบ
หลวงเปนงบบานมวงไขหมู๑๑งบ ๔,๐๐๐บาทเรื่องคนไปขโมย ไมรูวาใครแตบาน
ทานนั้นละใหทานสืบเอาเพราะวาถาเปนเรื่องก็เปนเรื่องแตเราไมอยากใหมีเรื่อง             
เอาไปก็ใหขอหนอยระดับผูนําแลวตองขอถาเอาไปก็ผิดอยางนอยก็ตองขอบาง  
อยางนอยตองขอ อบต. พาดี อบต.คําม ีทั้งสองทาน เปนผูหางบประมาณตั้ง ๔,๐๐๐
บาท  ผมเลยคุยกับทานกิตติบอกทอเหลือที่บานดง   ผมเลยขอเปลี่ยนทานเลยไป
วางทอใหมใหและทอเกาก็ไปวางไวเมื่อวานผมผานไปก็แปลกๆเห็นรถไถไปดันออก 
ไมรูรถใครแตตรงนี้ผมก็ไมรูจะผิดตรงไหนใครผิดใครถูกแตงบของมวงไขหมู ๑๑             
นะครับทําตอนแรก  ตอนสองงบ อบต.ของเราทานก็รูอยูแลววาใครไมอยากพูด
ระดับผูนําถาพูดก็อายกันครับขอตอบแคนี้ครับทานประธานขอบคุณครับ 

นายทันใจ สุวรรณชัยรบ ขอบคุณครับทานประธานที่ทานเลขาพูดผมไมรูไดยินแตชาวบานพูดทานบอกวาทาน   
ส.อบต.ม.๑  รูบอกชื่อหนอยขอบคุณครับทานประธาน 

นายณรงค กาญบุตร ถาบอกใครจะคุมครองผมละครับเกิดเขาฟองผมทานจะคุมครองผมไหมผมไมขอบอก   
เลขานุการนายกฯ ทานรูวาเปนใครเรื่องนี้จบไดแลวมวงไขหมู๑๑เขาไมไดติดใจใครจะเอาไปอยางไร    

เอาไปเลยอยาเอาไปทําสวนตัว   ถาทําสวนตัวสวนตัวแลวผิดถาสวนรวมเอาไปเลย
ผมไมอยากพูดเละประจานเพราะระดับผูนําแลว   ไมตองถึงขนาดเอยขออนุญาต
ทานทันใจขอบคุณครับ 

นายประพงษ หนูพันธ การที่ทานทันใจเสนอเปนที่กรมทางเปนเขตทอท่ีลื้อมาเมื่อกอนท่ีเราทําถนนคอนกรีต
รองประธานสภาฯ   ตอนมีมีถนนสี่เลนถนนสี่เลนยังไมกอสรางเราก็ยื่นออกไปหาลองน้ําหลายหมูบานก็ 

หลายทอนเทาที่รูมา  ทานทันใจสอบถามทอที่ยื่นไปเวลาเขามาตัดก็เยอะแยะไปเขา
ก็เอาไปใชงานเลยละทานทันใจก็ติดใจ   ผมเขาใจวาเอาไปลงที่คลองตรงหมู ๑๐  
หมู ๑๑ แตทางอบต. เราไปวางทอใหมใหลื้อทอเกาขึ้นคนที่เอาไปคงเอาไปใชในที่
สาธารณะเอาไปใชลงเหมืองทางขามประมาณนี้ครับสวนที่ทานทันใจเสนอที่เก็บ
อุปกรณวัสดุก็ใหบริหารรับทราบนะครับทานทันใจเขาใจนะครับมีสมาชิกจะเสนอ 
อีกไหมครับ มีผูเสนอปดประชุม ขอผูรับรองดวยครับมีทานสมชาย ชํานาญกิจ                  
กับทานสํารอง พลเศษ ถาไมมีอะไรผมขอปดประชุมครับ 

         
นางพาดี   โพสาวัง  ผูจดบันทึก 

             ( เลขานุการชั่วคราว ) 

        นายประพงษ   หนูพันธ  ผูตรวจบันทึก 
             (รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ) 
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