
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว  
สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว        
         

 ผู้มาประชุม      จํานวน  ๒๐  คน     
 ผู้ไม่มาประชุม      จํานวน   ๔   คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม      จํานวน   ๖   คน    
             

ผู้เข้าประชุม  จํานวน  ๒๐  คน 
ลําดับท่ี ชื่อ -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุรพล  งามประดิษฐ์ สมาชิกสภา ฯ ม.๑ สุรพล  งามประดิษฐ์  
๒ นายมานิตย์  แก้วศรีอ่อน สมาชิกสภา ฯ ม.๑ มานิตย์  แก้วศรีอ่อน  
๓ นางสุดใจ  ยกเลื่อน สมาชิกสภา ฯ ม.๒ - ขาด 
๔ นายอุดมพร  สุขุมทอง สมาชิกสภา ฯ ม.๒ อุดมพร  สุขุมทอง  
๕ นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร์ สมาชิกสภา ฯ ม.๓ เกียรติศักด์ิ  คชเชนทร์  
๖ นายภัทรศักด์ิ  โรมา สมาชิกสภา ฯ ม.๓ ภัทรศักด์ิ  โรมา  
๗ นายสมศักด์ิ  บัวบาน สมาชิกสภา ฯ ม.๔ สมศักด์ิ  บัวบาน  
๘ นายชินวัฒน์  วธุรา สมาชิกสภา ฯ ม.๔ - ขาด 
๙ นายสําราญ  เดชารัตน์ สมาชิกสภา ฯ ม.๕ สําราญ  เดชารัตน์  

๑๐ นายนฤทธิ์  ชูเจริญ สมาชิกสภา ฯ ม.๕ นฤทธิ์  ชูเจริญ  
๑๑ นายบัณฑิต  ดวงจิโน สมาชิกสภา ฯ ม.๖ บัณฑิต  ดวงจิโน  
๑๒ นางวัชรี  หนูนิล สมาชิกสภา ฯ ม.๖ วัชรี  หนูนิล  
๑๓ นายถาวร  วิจิตร สมาชิกสภา ฯ ม.๗ ถาวร  วิจิตร  
๑๔ นายสุรชัย  จินาผล สมาชิกสภา ฯ ม.๗ - ขาด 
๑๕ นายฤดีพร  เอ่งฉ้วน สมาชิกสภา ฯ ม.๘ ฤดีพร  เอ่งฉ้วน ประธานสภา 

๑๖ นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ สมาชิกสภา ฯ ม.๘ วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ  
๑๗ นายนพดล  สุทธิ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ - ลากิจ 
๑๘ นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ วิชาญ  สิทธิรักษ์  
๑๙ นายสราวุธ  หัสพันธ ์ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ สราวุธ  หัสพันธ ์ รองประธานสภา 

๒๐ นางสาวจุไรวรรณ์  ทองแผ่ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ จุไรวรรณ์  ทองแผ่  
๒๒ นายนุสรณ์  เชาวนะ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ นุสรณ์  เชาวนะ  
๒๓ นายไพศาล  สมบัติ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ ไพศาล  สมบัติ  
๒๓ นายเกรียงไกร  รักษายศ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ เกรียงไกร  รักษายศ  
๒๔ นายไกรทิพย์  บุญขํา สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ ไกรทิพย์  บุญขํา  

 

 



-๒- 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จํานวน  ๖  คน 
 
 

ลําดับท่ี ชื่อ -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ  คงแก้ว นายก อบต.นาแว สุชาติ  คงแก้ว  
๒ นายศักด์ิชาย  เชาวนะ รองนายก อบต.นาแว ศักด์ิชาย  เชาวนะ  
๓ นายวิศัลย์  มาตสม รองปลัด อบต.นาแว วิศัลย์  มาตสม  
๔ นายศักดา  รามแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายฯ ศักดา  รามแก้ว  
๕ นายสุวิทย์  กะตากูล ผู้อํานวยการกองช่าง สุวิทย์  กะตากูล  
๖ นางอนงค์ภัสร์  อยู่พิทักษ์ นิติกรชํานาญการ อนงค์ภัสร์  อยู่พิทักษ์  

 

ระเบียบก่อนวาระการประชุม  
ประธานสภาฯ - บัดนี้ถึงเวลาประชุม  ตรวจสอบรายชื่อผู้มาประชุมแล้วเป็นอันว่าครบองค์ประชุม  

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) “ในการประชุมสภาท้องถ่ินครั้งใด ถ้าไม่มี
เลขานุการสภาท้องถ่ินหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้หรือไม่
ยอมปฏิบัติหน้าท่ี ให้สภาท้องถ่ินเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ
สภาท้องถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นําความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ 
วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทําด้วยวิธีการ   
ยกมือ” 
- เนื่องจากวันนี้ นางอาภรณ์ ล้อมเล็ก ปลัด อบต.นาแว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
เลขานุการสภาฯ ได้ ผมขอให้ท่ีประชุมเสนอสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นว่าสมควรเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาฯเฉพาะในคราวประชุมนี้ ขอเชิญเสนอครับ 

นายสมศักด์ิ  บัวบาน - ขอเสนอ นายถาวร  วิจิตร  
ส.อบต. หมู่ ๔ ผู้รับรอง  ๑. นายไพศาล  สมบัติ ๒. นายไกรทิพย์  บุญขํา 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอรายชื่ออีกบ้าง ขอเชิญ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - เม่ือสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเพียงรายเดียว คือ นายถาวร วิจิตร ส.อบต. หมู่ ๗ 

เป็นเลขานุการสภาฯ เฉพาะในคราวประชุมนี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ทําหน้าท่ีไป
ตามระเบียบวาระ 

นายถาวร  วิจิตร - เม่ือตรวจสอบจํานวนผู้เข้าประชุมแล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุมสําหรับสมัย 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายฤดีพร  เอ่งฉ้วน เป็น

ประธานในท่ีประชุม และดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 
 
 



-๓- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ - ๑. ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องท่ีนอกสถานท่ีประจําปี 

๒๕๖๐ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ท่ียังไม่ได้ชําระภาษีบํารุงท้องท่ี โดย
รายละเอียดกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีนั้นปรากฏตามเอกสารท่ีท่านสมาชิกสภาฯ
ได้รับไว้แล้ว หากวันไหนตรงกับพ้ืนท่ีหมู่ไหนก็ขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาฯ ใน
พ้ืนท่ีนั้นๆ ช่วยอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในหมู่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าท่ี 
อบต.นาแว ด้วยครับ 

 - ๒. ประกาศ อบต.นาแว เรื่อง เจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประกาศ 
ณ วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง เพ่ือเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรของ อบต.นาแว 
ทุกคน พึงยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ อย่าง
ท่ัวถึง 

 - ๓. การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.๙๐/๙๑) ปีภาษี ๒๕๕๙ ให้ยื่นต่อ
สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ หรือ สามารถยื่นแบบผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐  

ท่ีประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ - รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันท่ี ๓๐        

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ล่วงหน้าแล้วนั้น   
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วบ้าง     
ขอเชิญ  

ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
                                 สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ - เรื่องกําหนดจํานวนสมัยประชุมประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะเวลาและวันเริ่มต้น

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัย กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของ            
ปีถัดไป 

 - มีประเด็นหลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 ๑. การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  - กําหนดระยะเวลา มีกําหนดก่ีวัน 
  - วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัย 
 ๒. การกําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป มีกําหนดก่ีวัน 
  ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ  อธิบายและชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 
 
 



-๔- 

นายถาวร  วิจิตร - ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไข 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ )  มาตรา ๕๓  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 
 สองสมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลจะกําหนด แต่ต้องไม่ 
 เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 กําหนด  
  วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยาย 
 เวลาออกไปอีก  จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ ประกอบกับ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐ 
นอกจากการประชุมสภาท้องถ่ินครั้งแรก ตามข้อ ๖ แล้ว การประชุมสภาท้องถ่ินมี 
๒ ประเภท คือ  

๑. การประชุมสามัญ  
๒. การประชุมวิสามัญ 
ข้อ ๒๑  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลา และ       

วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปี
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปี
สมัยแรกของแต่ละปี โดยนําความในข้อ ๑๑ (๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๑ (๓) สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนดว่าปีนั้นจะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับให้กําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกําหนดก่ีวัน 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้อธิบายและชี้แจงข้อกฎหมายแล้วนั้น ขอให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ เสนอการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปีตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๒) และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ อีกท้ังให้ตรงกับ
ภารกิจ และกิจกรรมท่ี อบต. จะกระทําในห้วงเวลานั้นๆ ด้วย ขอเชิญเสนอ 

นายนฤทธิ์  ชูเจริญ - ขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นสี่สมัย ซ่ึงสมัยแรกของปี  -  
ส.อบต. หมู่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแวได้กําหนดไปแล้วเม่ือการประชุม

สภาฯ สมัยแรกของปี ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซ่ึงมีกําหนด ๑๕ วัน 
เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และต่อไปนี้ผมขอเสนอ 

  สมัยท่ี ๒ มีกําหนด ๑๕ วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
  สมัยท่ี ๓ มีกําหนด ๑๕ วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
  สมัยท่ี ๔ มีกําหนด ๑๕ วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป คือเดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีกําหนด ๑๕ วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 



-๕- 

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง ๒ คน 
ท่ีประชุม - ผู้รับรอง  ๑. นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ 
  ๒. นายนุสรณ์  เชาวนะ 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนออีกบ้าง ขอเชิญ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มี ๔ สมัย 
   สมัยแรก   วันท่ี ๑๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
   สมัยท่ี ๒  วันท่ี ๑๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐  
   สมัยท่ี ๓  วันท่ี ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
   สมัยท่ี ๔  วันท่ี ๑๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 มีกําหนดระยะเวลา แต่ละสมัย ๑๕ วัน 
  ๒. กําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป  

  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีกําหนด ๑๕ วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑๔ – 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนจะสอบถามบ้าง ขอเชิญ 
นายวิชาญ  สิทธิรักษ์  - ผมขอสอบถามเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะว่าเข้าดําเนินการซ่อมแซมบ้าง  - 
ส.อบต. หมู่ ๙ หรือยัง ผมสังเกตดูตามพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๙ และหมู่บ้านใกล้เคียงสาเหตุน่าจะเป็นเพราะ

หลอดไฟเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน ขอให้ดําเนินการซ่อมแซมด้วยเพ่ือ
ความปลอดภัยของชาวบ้าน 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนจะสอบถามอีกบ้าง ขอเชิญ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีผู้ใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆ ใดอีก ขอเชิญ นายก อบต.นาแว ชี้แจงตอบ     

ข้อซักถาม 
นายสุชาติ  คงแก้ว - ตามท่ี ส.อบต. หมู่ท่ี ๙ ได้สอบถามนั้นขอแจ้งให้ทราบว่ายังไม่ได้เข้าไปดําเนินการ 
นายก อบต.นาแว ซ่อมแซม เนื่องจากรถบรรทุกหกล้อติดต้ังเครนต้องนําไปบรรทุกขยะในทุกๆ วัน 

เนื่องจากขยะมีปริมาณมากแต่คาดว่าคงอีกไม่นานก็จะได้ใช้รถได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์เพราะขณะนี้ได้ดําเนินการจัดซ้ือรถขยะแล้วรอส่งมอบ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายอีก ขอเชิญ  
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ขอปิดการประชุมสภาฯ 

 เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๕๐ น. 

 

    (ลงชื่อ)   ถาวร  วิจิตร      ผู้จดรายงานการประชุม 
                    (นายถาวร  วิจิตร) 

     เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 



-๖- 
          

(ลงชื่อ)     วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                       (นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ) 
 

(ลงชื่อ)     อุดมพร  สุขุมทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายอุดมพร  สุขุมทอง) 

 

(ลงชื่อ)      สราวุธ  หัสพันธ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสราวุธ  หัสพันธ์) 

(ลงชื่อ)   ฤดีพร  เอ่งฉ้วน    ประธานสภา อบต.     
        (นายฤดีพร  เอ่งฉ้วน) 

 


