
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

วันที ่ ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว        
         

ผู้มาประชุม      จ านวน  ๒๑  คน     
 ผู้ไม่มาประชุม      จ านวน   ๓   คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม      จ านวน   ๗   คน    
             

ผู้เข้าประชุม  จ านวน  ๒๑  คน 
ล ำดับที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นำยสุรพล  งำมประดิษฐ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑ สุรพล  งำมประดิษฐ์  
๒ นำยมำนิตย์  แก้วศรีอ่อน สมำชิกสภำ ฯ ม.๑ มำนิตย์  แก้วศรีอ่อน  
๓ นำงสุดใจ  ยกเลื่อน สมำชิกสภำ ฯ ม.๒ สุดใจ  ยกเลื่อน  
๔ นำยอุดมพร  สุขุมทอง สมำชิกสภำ ฯ ม.๒ อุดมพร  สุขุมทอง  
๕ นำยเกียรติศักดิ์  คชเชนทร์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๓ เกียรติศักดิ์  คชเชนทร์  
๖ นำยภัทรศักดิ์  โรมำ สมำชิกสภำ ฯ ม.๓ ภัทรศักดิ์  โรมำ  
๗ นำยสมศักดิ์  บัวบำน สมำชิกสภำ ฯ ม.๔ สมศักดิ์  บัวบำน  
๘ นำยชินวัฒน์  วธุรำ สมำชิกสภำ ฯ ม.๔ ชินวัฒน์  วธุรำ  
๙ นำยส ำรำญ  เดชำรัตน์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๕ ส ำรำญ  เดชำรัตน์  

๑๐ นำยนฤทธิ์  ชูเจริญ สมำชิกสภำ ฯ ม.๕ นฤทธิ์  ชูเจริญ  
๑๑ นำยบัณฑิต  ดวงจิโน สมำชิกสภำ ฯ ม.๖ บัณฑิต  ดวงจิโน  
๑๒ นำงวัชรี  หนูนิล สมำชิกสภำ ฯ ม.๖ วัชรี  หนูนิล  
๑๓ นำยถำวร  วิจิตร สมำชิกสภำ ฯ ม.๗ - ขำด 
๑๔ นำยสุรชัย  จินำผล สมำชิกสภำ ฯ ม.๗ - ขำด 
๑๕ นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน สมำชิกสภำ ฯ ม.๘ ฤดีพร  เอ่งฉ้วน  
๑๖ นำงวรรณิดำ  พูลสวัสดิ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๘ วรรณิดำ  พูลสวัสดิ์  
๑๗ นำยนพดล  สุทธิ สมำชิกสภำ ฯ ม.๙ นพดล  สุทธิ  
๑๘ นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๙ วิชำญ  สิทธิรักษ์  
๑๙ นำยสรำวุธ  หัสพันธ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๐ สรำวุธ  หัสพันธ์  
๒๐ นำงสำวจุไรวรรณ์  ทองแผ่ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๐ จุไรวรรณ์  ทองแผ่  



-๒- 
 

๒๑ นำยนุสรณ์  เชำวนะ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๑ นุสรณ์  เชำวนะ  
๒๒ นำยไพศำล  สมบัติ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๑ ไพศำล  สมบัติ  
๒๓ นำยเกรียงไกร  รักษำยศ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๒ - ขำด 
๒๔ นำยไกรทิพย์  บุญข ำ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๒ ไกรทิพย์  บุญข ำ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๗  คน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ นำยทินกร  มุสิกวัตร นำยอ ำเภอฉวำง ทินกร  มุสิกวัตร  
๒ นำงนวลนิตย์  เทพประดิษฐ์ ท้องถิ่นอ ำเภอฉวำง นวลนิตย์  เทพประดิษฐ์  
๓ นำยสุชำติ  คงแก้ว นำยก อบต.นำแว สุชำติ  คงแกว้  
๔ นำยจรัล  สวัสดโิกมล รองนำยก อบต. นำแว จรัล  สวัสดโิกมล  
๕ นำยศักดิ์ชำย  เชำวนะ รองนำยก อบต.นำแว ศักดิ์ชำย  เชำวนะ  
๖ นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก ปลัด อบต.นำแว อำภรณ์  ล้อมเล็ก  
๗ นำยศรชัย  แช่ม เลขำนุกำร นำยก อบต.นำแว ศรชัย  แช่ม  

 

 
เริ่มประชุมเวลำ  ๑๐.๑๕ น. 

เรื่องก่อนระเบียบวาระ  
นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก -  เรียน นำยทินกร  มุสิกวัตร นำยอ ำเภอฉวำง   ท้องถิ่นอ ำเภอฉวำง สมำชิกสภำ อบต. นำแว 
เลขำนุกำรสภำฯ  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่ำน 

ด้วย นำยไกรทิพย์  บุญข ำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว หมู่ ๑๒ ด ำรง
ต ำแหน่งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว และนำยสุรชัย  จินำผล สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว หมู่ ๗ ด ำรงต ำแหน่งรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำแว  ได้ยื่นหนังสือลำออกจำกต ำแหน่งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแวและ
ต ำแหน่งรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๗ เป็นต้น
ไป มีผลให้กำรด ำรงต ำแหน่งของบุคคลดังกล่ำวสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๗ ตำมควำม
ในมำตรำ ๕๐ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  บัดนี้นำยอ ำเภอฉวำงได้ประกำศเรียกประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือด ำเนินกำร
เลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังนี้ 
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ประกำศอ ำเภอฉวำง 
เรื่อง เรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ 

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
.................................................. 

 ตำมท่ีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว ขอเปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำแว สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๕๗ เป็น
ต้นไป มีก ำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพ่ือจัดให้มีกำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว
และรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว แทนต ำแหน่งที่ว่ำง เนื่องจำกประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว และรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว ได้ลำออก
จำกต ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๗ และญัตติอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำแว นั้น 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๕ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ      
๓๖ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) จึงประกำศเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำแว สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีก ำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ 
๙ ตุลำคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
  ประกำศ ณ วันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๕๗ 

          (นำยทินกร  มุสิกวัตร) 
        นำยอ ำเภอฉวำง 

- ขอกรำบเรียนเชิญ นำยทินกร  มุสิกวัตร นำยอ ำเภอฉวำง เปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำแว ขอกรำบเรียนเชิญค่ะ 

นำยทินกร  มุสิกวัตร -  ท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ท่ำนนำยกองค์กำรบริหำร
นำยอ ำเภอฉวำง  ส่วนต ำบลนำแว ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว และท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน 

กระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่ำงยิ่งที่ได้มำเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำแวในวันนี้ ซึ่งเป็นกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือ
เลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแวและรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำแว แทนต ำแหน่งที่ว่ำง เนื่องจำกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแวและรอง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม 
๒๕๕๗ เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒) และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำร- 
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ประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒) เมื่อต ำแหน่ง
ประธำนสภำ หรือรองประธำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลว่ำงลง เพรำะเหตุอ่ืนใดนอกจำกครบ
วำระ ให้มีกำรเลือกประธำนสภำหรือรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แทนต ำแหน่งที่
ว่ำงภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ต ำแหน่งนั้นว่ำงลง 

บัดนี้ ได้เวลำอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว กระผมขอเปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำแว สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำแว ได้มีกำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรองประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยสืบไป ขอขอบคุณ 

นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก -  ต่อไปขอเรียนเชิญท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว ผู้ที่มีอำยุมำกที่สุด ซึ่งอยู่ใน
เลขำนุกำรสภำฯ  ที่ประชุมแห่งนี้ คือ นำยส ำรำญ  เดชำรัตน์  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว  หมู่ ๕   

ท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุมชั่วครำว เพ่ือให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแวเลือก
กันเองเพ่ือเป็นประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว   ขอเรียนเชิญค่ะ 

นำยส ำรำญ  เดชำรัตน์ -  เรียนท่ำน ทินกร  มุสิกวัตร นำยอ ำเภอฉวำง ท่ำนท้องถิ่นอ ำเภอฉวำง ท่ำนสมำชิกสภำองค์กำร
ประธำนฯ ชั่วครำว บริหำรส่วนต ำบลนำแวผู้ทรงเกียรติ ท่ำนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผม นำยส ำรำญ  เดชำรัตน์  

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว หมู่ ๕  รู้สึกยินดีที่ได้ท ำหน้ำที่ประธำนที่ประชุม
ชั่วครำว เพ่ือให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว ได้เลือกกันเองเป็นประธำนในที่
ประชุมในกำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำหรับวิธีกำรเลือก ขอเชิญ
เลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบต่อท่ีประชุมด้วย ขอเชิญครับ 

นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก -  เรียนท่ำนประธำนที่ประชุมชั่วครำว ท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแวผู้ทรง
เลขำนุกำรสภำฯ  เกียรติทุกท่ำน    ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น   พ.ศ.  

๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๒๖ เมื่อถึงก ำหนดเวลำนัดประชุมและ
สมำชิกสภำท้องถิ่นมำครบองค์ประชุมแล้ว แต่ไม่มีประธำนสภำท้องถิ่นและรองประธำนสภำ
ท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้สมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ที่
มีอำยุมำกที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมครำวนั้นเป็นประธำนที่ประชุมชั่วครำว เพ่ือด ำเนินกำรให้สมำชิก
สภำท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธำนที่ประชุมครำวนั้น โดยให้เสนอชื่อและลงคะแนนด้วยวิธี    
ยกมือ ถ้ำในระหว่ำงกำรเลือกนั้น ประธำนสภำท้องถิ่นหรือรองประธำนสภำท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
เข้ำมำในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหน้ำที่ ก็ให้ระงับกำรเลือกนั้นเสียหรือถ้ำเลือกได้แล้วก็ให้ผู้
ได้รับเลือกเป็นอันพ้นหน้ำที่ และน ำควำมในข้อ ๗ และ ข้อ ๘ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ในกรณีประธำนสภำท้องถิ่นหรือรองประธำนสภำท้องถิ่นไม่ยอมปฏิบัติหน้ำที่ ให้
ประธำนสภำท้องถิ่นหรือรองประธำนสภำท้องถิ่นดังกล่ำวพ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ส ำหรับกำร
ประชุมนั้นและให้ด ำเนินกำรเลือกประธำนที่ประชุมชั่วครำวตำมวรรคหนึ่ง เพ่ือด ำเนินกำรในกำร
ประชุมครั้งนั้นจนเสร็จสิ้น 



-๕- 

นำยส ำรำญ  เดชำรัตน์ -  ในล ำดับต่อไป ขอให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว ได้เสนอชื่ อสมำชิกสภำองค์
ประธำนฯ ชั่วครำว กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว ที่ตนเห็นสมควรให้เป็นประธำนในที่ประชุม เพ่ือเลือกประธำนสภำ
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยให้เสนอชื่อและลงคะแนนด้วยวิธียกมือ ขอเชิญครับ 
นำยไกรทิพย์  บุญข ำ -  กระผม นำยไกรทิพย์  บุญข ำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว หมู่ ๑๒  ขอเสนอ    
ส.อบต. หมู่ ๑๒  นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน เป็นประธำนในที่ประชุม 
นำยส ำรำญ  เดชำรัตน์ -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธำนฯ ชั่วครำว  -  ผู้รับรอง คือ  ๑. นำยนฤทธิ์  ชูเจริญ ส.อบต. หมู่ ๕ 
     ๒. นำยนุสรณ์  เชำวนะ ส.อบต. หมู่ ๑๑  
   -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอใครอีก ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  -  ไมมี่ 
นำยส ำรำญ  เดชำรัตน์ -  ปรำกฏว่ำมีผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ๑ รำย คือ นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ประธำนฯ ชั่วครำว ส่วนต ำบลนำแว หมู่ ๘  ได้รับเลือกเป็นประธำนในที่ประชุม 

- บัดนี้ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของกระผมในฐำนะประธำนที่ประชุมชั่วครำว ได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้นจึง
ขอเชิญคุณฤดีพร  เอ่งฉ้วน เป็นประธำนในที่ประชุมและด ำเนินกำรประชุมสภำฯ ตำมระเบียบ
วำระต่อไป ขอเชิญครับ 

นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน -  เรียนท่ำน ทินกร  มุสิกวัตร นำยอ ำเภอฉวำง ท่ำนสมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ประธำนในที่ประชุม กระผมรู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติให้มำท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม และกระผมขอด ำเนินกำร 

ประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๒        เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล้ว 
นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน -  ตำมท่ีเลขำนุกำรสภำฯ ได้จัดท ำส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓  
ประธำนในที่ประชุม ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๕๗  ให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ ได้ตรวจดูรำยละเอียดไปแล้วนั้น 
 มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้ำง ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
มตทิี่ประชุม - มีมติรับรอง ๒๐ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
นำยฤดพีร  เอ่งฉ้วน -  กำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว ขอเชิญ เลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจง 
ประธำนในที่ประชุม ระเบียบ ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 
นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก -  เรียนท่ำนนำยอ ำเภอฉวำง ท่ำนประธำนในที่ประชุม ท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน 
เลขำนุกำรสภำฯ ต ำบลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๑๕ เมื่อประธำนสภำท้องถิ่น 



-๖- 

 รองประธำนสภำท้องถิ่น หรือเลขำนุกำรสภำท้องถิ่นพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบอำยุของสภำ
ท้องถิ่น ให้สภำท้องถิ่นเลือกประธำนสภำท้องถิ่น รองประธำนสภำท้องถิ่นหรือเลขำนุกำรสภำ
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ดังนี้ 

(๑) กรณีประธำนสภำท้องถิ่น  หรือรองประธำนสภำท้องถิ่น   ให้สภำท้องถิ่นเลือกประธำน 
สภำท้องถิ่นหรือรองประธำนสภำท้องถิ่น แทนต ำแหน่งที่ว่ำงภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ต ำแหน่ง
ว่ำงลง 

(๒) กรณีเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ให้สภำท้องถิ่นเลือกเลขำนุกำรสภำท้องถิ่นแทนต ำแหน่งที่ 
 ว่ำงในกำรประชุมสภำท้องถิ่นท่ีมีข้ึนครำวแรก นับแต่วันที่ต ำแหน่งว่ำงลง 

ให้ประธำนที่ประชุมในครำวประชุมสภำท้องถิ่นท่ีมีกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่น   และ 
เป็นผู้ด ำเนินกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่น รำยงำนผลกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่นต่อผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือเทศบำล และนำยอ ำ เภอส ำหรับองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก และให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดส ำหรับเทศบำล หรือ
นำยอ ำเภอส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แล้วแต่กรณีแต่งตั้งประธำนสภำท้องถิ่นภำยในเจ็ด
วัน นับแต่วันที่ได้รับรำยงำนผลกำรเลือกตั้งประธำนสภำท้องถิ่น 
  ข้อ ๘ วิธีเลือกประธำนสภำท้องถิ่น ให้สมำชิกสภำท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมำชิกสภำท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่ำสมควรให้เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำท้องถิ่น กำร
เสนอนั้นต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่ำสองคน โดยให้สมำชิกสภำท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ำกัดจ ำนวน และให้สมำชิกสภำท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจำกชื่อเหล่ำนั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจ
นับแล้ว ให้ประธำนที่ประชุมประกำศคะแนนต่อที่ประชุมสภำท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก ถ้ำมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกันหลำยคนให้เลือกใหม่เฉพำะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดย
ใช้วิธีเดิม ถ้ำผลกำรเลือกใหม่ปรำกฏว่ำยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกันอีก ให้ใช้วิธีจับสลำกเฉพำะผู้
ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกัน 
  วิธีกำรเสนอชื่อและกำรรับรองตำมวรรคหนึ่ง ให้น ำควำมในข้อ ๓๙ มำใช้บังคับโดย
อนุโลม 
  ให้ประธำนที่ประชุมเชิญสมำชิกสภำท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
  วิธีจับสลำกตำมวรรคหนึ่ง ให้ประธำนที่ประชุมด ำเนินกำรให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกันตก
ลงกันเสียก่อนว่ำจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลำกก่อนหลัง หำกตกลงกันไม่ได้ให้ประธำนที่ประชุ มจับ
สลำกว่ำผู้ใดจะเป็นผู้จับสลำกก่อนหลัง แล้วให้จัดท ำบัตรสลำก ชนิด สี และขนำดอย่ำงเดียวกัน
ตำมจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ำกัน โดยเขียนข้อควำมว่ำ “ได้รับเลือกเป็น
ประธำนสภำท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อควำมว่ำ “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธำนสภำ
ท้องถิ่น” 



-๗- 

นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน -  ในล ำดับต่อไป ขอให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแวได้เสนอชื่อสมำชิกสภำองค์กำร
ประธำนในที่ประชุม บริหำรส่วนต ำบลที่ตนเห็นสมควรให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว 
 โดยกระท ำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ ขอเชิญเสนอครับ 
นำยนฤทธิ์  ชูเจริญ -  กระผม นำยนฤทธิ์  ชูเจริญ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว หมู่ ๕  ขอเสนอ         
ส.อบต. หมู่ ๕ นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน เป็นประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธำนในที่ประชุม -  ผู้รับรอง คือ  ๑. นำยนุสรณ์  เชำวนะ ส.อบต. หมู่ ๑๑ 
    ๒. นำยบัณฑิต  ดวงจิโน ส.อบต. หมู่ ๖ 
 -  มีท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด เสนออีกบ้ำง ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน -  ปรำกฏว่ำมีผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ๑ รำย คือ นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน ได้รับเลือกเป็นประธำนสภำ
ประธำนในที่ประชุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว 
        (พักกำรประชุม ๑๕ นำท)ี 
นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน -  เป็นอันว่ำกำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว ได้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
ประธำนในที่ประชุม นำยอ ำเภอฉวำง ได้ลงนำมแต่งตั้งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว  ขอเชิญ 

เลขำนุกำรสภำฯ ได้อ่ำนค ำสั่งอ ำเภอฉวำง เรื่อง แต่งตั้งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำแว 

นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก -     ค ำสั่งอ ำเภอฉวำง 
เลขำนุกำรสภำฯ      ที่ ๑๘๐/๑๕๕๗ 
    เรื่อง แต่งตั้งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว  
      ...................................................... 

  ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว ได้มีมติในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำแว สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๕๗  เลือก 
นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว เป็นประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำแว แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบข้อ ๑๕ วรรคสอง ของ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงแต่งตั้งให้ นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน เป็นประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำแว 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 



-๘- 

   สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๕๗ 

    (นำยทินกร  มุสิกวัตร) 
                 นำยอ ำเภอฉวำง 

นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน -  บัดนี้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของกระผมในฐำนะประธำนในที่ประชุม ได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น จึงให้
ประธำนในที่ประชุม ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแวที่ได้รับกำรเลือกและแต่งตั้งข้ึนท ำหน้ำที่เป็น 

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแวและด ำเนินกำรประชุมสภำฯ ตำมระเบียบวำระ
ต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน -  ขอขอบคุณ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว และขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจง 
ประธำนสภำฯ ระเบียบในกำรเลือกรองประธำนสภำฯ ขอเชิญครับ 
นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ตำมระเบียบกระทรวงมหำด- 
เลขำนุกำรสภำฯ ไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง    (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. 

๒๕๕๔) ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธำนสภำท้องถิ่นให้น ำควำมในข้อ ๘ มำใช้บังคับโดยอนุโลมกรณ ี
 ที่กฎหมำยว่ำด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดให้สภำท้องถิ่นใดมีรองประธำนสภำท้องถิ่น

ได้มำกกว่ำหนึ่งคน ให้เลือกรองประธำนสภำท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธำนสภำ
ท้องถิ่นในล ำดับถัดไปทีละคนจนกว่ำจะครบตำมจ ำนวนที่พึงมี ประกอบกับตำมพระรำชบัญญัติ
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒) 
มำตรำ ๔๘  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีประธำนสภำและรองประธำนสภำคนหนึ่งซึ่งเลือก
จำกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้นำยอ ำเภอแต่งตั้งประธำนและรองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมมติของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน -  ในล ำดับต่อไป จะเป็นกำรเสนอชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่เห็นสมควรเป็น 
ประธำนสภำฯ รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  โดยกำรเสนอชื่อ และต้องมีผู้รับรอง ๒ คน และหำก

มีกำรเสนอชื่อเพียงคนเดียวก็ถือว่ำบุคคลนั้นได้รับเลือก   
 -  สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอ ขอเชิญครับ 
นำยนุสรณ์  เชำวนะ -  กระผม นำยนุสรณ์  เชำวนะ สมำชิกสภำฯ หมู่ ๑๑ ขอเสนอ นำยสรำวุธ  หัสพันธ์ เป็น 
ส.อบต. หมู่ ๑๑ รองประธำนสภำฯ  
นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธำนสภำฯ  - ผู้รับรอง คือ  ๑. นำยเกียรติศักดิ์  คชเชนทร์ ส.อบต. หมู่ ๓ 
    ๒. นำยไพศำล  สมบัติ  ส.อบต. หมู่ ๑๑ 
 -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนออีก  ขอเชิญ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 



-๙- 

นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน -  ปรำกฏว่ำมีผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ๑ รำย คือ นำยสรำวุธ  หัสพันธ์ 
ประธำนสภำฯ -  เป็นอันว่ำ นำยสรำวุธ  หัสพันธ์ ได้รับเลือกเป็นรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว

และกระผมจะได้น ำเสนอให้นำยอ ำเภอฉวำงเพื่อแต่งตั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด เสนอเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำ  
นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ -  กระผมนำยวิชำญ  สิทธิรักษ์  สมำชิกสภำฯ หมู่ ๙ เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  กระผมมีเรื่องฝำก 
ส.อบต. หมู่ ๙ ท่ำนประธำนสภำฯ ถึงผู้บริหำร อบต. เกี่ยวกับถนนสำยควนนำยชอบ ถนนเป็นเนินสูงแต่ว่ำได้

ด ำเนินกำรขุดมำเกือบทุกปี แต่ขณะนี้ถนนสำยนี้เป็นหลุมเป็นบ่อ ท ำให้กำรสัญจรไปมำไม่สะดวก 
ขอถำมนำยก อบต.ว่ำ จะท ำเมื่อไหร่ และในกำรส ำรวจไม่ประสำนให้สมำชิกสภำฯ ในหมู่บ้ำนได้
ทรำบด้วย 

นำยไกรทิพย์  บุญข ำ -  กระผมนำยไกรทิพย์  บุญข ำ สมำชิกสภำฯ หมู่ ๑๒ ขอถำมผู้บริหำรว่ำถนนคอนกรีตที่จ่ำยขำด 
ส.อบต. หมู่ ๑๒ เงินสะสมจะท ำเมื่อไหร่ หรือช่วงนี้ถนนสำยดังกล่ำวยังอยู่ในระยะประกันสัญญำหรือเปล่ำ 
นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ -  ขอถำมเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ เดือนนี้ท ำไมถึงช้ำ หรืออยู่ในช่วงต้นปีงบประมำณ 
ส.อบต. หมู่ ๙ 
นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน -  ขอเชิญ นำยก อบต. ชี้แจงเรื่องต่ำงๆ 
ประธำนสภำฯ 
นำยสุชำติ  คงแก้ว -  เรียนประธำนสภำฯ ตำมที่สมำชิกสภำฯ ได้สอบถำม ขออธิบำยดังนี้ 
นำยก อบต.นำแว  -  เรื่องกำรท ำถนนสำยควนนำยชอบ ได้ประสำนกับเจ้ำของพ้ืนที่ที่จะท ำถนนผ่ำน ปรำกฏว่ำ

จะเอำรถเกลี่ยพ้ืนที่เข้ำไปขยำย เจ้ำของพ้ืนที่ไม่ยอมให้ขยำย และขณะนี้ได้ของบประมำณจำก
จังหวัด ประมำณ ๑ ล้ำนบำท เพ่ือท ำถนนสำยนี้ เรื่องเจ้ำของสวนจะท ำควำมเข้ำใจต่อไป ถ้ำ
ไม่ได้เรำจะท ำตำมถนนเดิมโดยไม่มีกำรขยำย 
 -  เรื่องโครงกำรก่อสร้ำงถนน จำกกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ถนนดังกล่ำวยังอยู่ในช่วงประกัน
สัญญำ 
 -  เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ วันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๕๗ ได้โอนเงินให้แล้ว สำเหตุที่ล่ำช้ำต้องรอ
หนังสือสั่งกำรยืนยันจำกจังหวัด พอได้หนังสือเจ้ำหน้ำที่ก็ด ำเนินกำรทันที สำเหตุหลักเพรำะอยู่
ในช่วงต้นปีงบประมำณยังไม่มีเงินอุดหนุนจัดสรรเข้ำมำยัง อบต. 

นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะสอบถำมหรือมีข้อเสนอแนะอีกบ้ำง ขอเชิญ 
ประธำนสภำฯ 
นำยบัณฑิต  ดวงจิโน -  กระผม นำยบัณฑิต  ดวงจิโน สมำชิกสภำฯ หมู่ ๖ ขอถำมผู้บริหำร กำรซ่อมแซมไฟฟ้ำ           
ส.อบต. หมู่ ๖ สำธำรณะในเขตพ้ืนที่ หมู่ ๖ และใกล้เคียง คือ หมู่ ๒ – หมู่ ๖ และจำกหมู่ ๖ – ถนนสำยต้นโพธิ์  
 ตอนนี้ท ำได้หรือไม่ 



-๑๐- 

นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ -  กระผม นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ สมำชิกสภำฯ หมู่ ๙ ขอถำมผู้บริหำร เรื่องโครงกำรถนนสำย     
ส.อบต. หมู่ ๙ ควนนำยชอบ เป็นห่วงเรื่องผลประโยชน์เพรำะต้องกำรถนนหินคลุก 
นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน -  ขอเชิญ นำยก อบต. อธิบำย 
ประธำนสภำฯ  
นำยสุชำติ  คงแก้ว -  กระผม นำยสุชำติ  คงแก้ว นำยก อบต.นำแว ขอตอบข้อซักถำมดังนี้ 
นำยก อบต.นำแว  -  เรื่องโครงกำรถนนสำยควนนำยชอบ ท ำของบประมำณจำกจังหวัด ท ำถนนหินผุจะดีกว่ำ 
 ถนนหินคลุกเพรำะพ้ืนที่เป็นเนิน ถ้ำใส่หินคลุกฝนตกน้ ำจะเซำะไหลหมด 

 - เรื่องเก่ียวกับกำรซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะในพ้ืนที่ต ำบลนำแว เจ้ำหน้ำที่ได้ด ำเนินกำรซ่อมแล้ว
บำงหมู่บ้ำน แต่ในช่วงนี้หยุดซ่อมเพรำะฝนตก กลัวเจ้ำหน้ำที่ได้รับอันตรำย 
 -  เรื่องกำรก่อสร้ำงถนนสำยทำน – สี่แยกบ่อพ่อท่ำน ชำวบ้ำนถำมว่ำท ำไม่ช่วงนี้หยุดท ำกำร
ซึ่งได้สอบถำมไปแล้วได้รับค ำยืนยันจำกทำงหลวงชนบทว่ำผู้รับเหมำแจ้งเครื่องจักรกลเสีย ต้องใช้
อะไหล่จำกต่ำงประเทศและช้ำ ขอให้แจ้งให้ชำวบ้ำนทรำบด้วย 

นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน -  สมำชิกสภำฯ ท่ำนใด มีข้อเสนอแนะหรือสอบถำมอีก ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำฯ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน -  เมื่อไม่มีใครเสนอแนะหรือสอบถำมอะไร ผมขอปิดกำรประชุมสภำฯ 
ประธำนสภำฯ 
 ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น. 
 

        (ลงชื่อ)    อำภรณ์  ล้อมเล็ก     ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก) 
                      

 (ลงชื่อ)  วรรณิดำ  พูลสวัสดิ์    ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

        (นำงวรรณิดำ  พูลสวัสดิ์) 
 

 (ลงชื่อ)   สรำวุธ  หัสพันธ์      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
        (นำยสรำวุธ  หัสพันธ์) 
 

 (ลงชื่อ)  อุดมพร  สุขุมทอง     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
          (นำยอุดมพร  สุขุมทอง) 

               
               (ลงชื่อ)    ฤดีพร  เอ่งฉ้วน      ประธำนสภำ อบต. 
                             (นำยฤดีพร เอ่งฉ้วน) 


