รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว (ครั้งแรก)
ประจําป พ.ศ. 2555
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาแว
ผูเขาประชุม จํานวน 24 คน
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายสุรพล งามประดิษฐ
2
นายมานิตย แกวศรีออน
3
นางสุดใจ ยกเลื่อน
4
นายอุดมพร สุขุมทอง
5
นายเกียรติศักดิ์ คชเชนทร
6
นายภัทรศักดิ์ โรมา
7
นายชินวัฒน วุธรา
8
นายสมศักดิ์ บัวบาน
9
นายสําราญ เดชารัตน
10
นายนฤทธิ์ ชูเจริญ
11
นางวัชรี หนูนิล
12
นายบัณฑิต ดวงจิโน
13
นายสุรชัย จินาผล
14
นายถาวร วิจิตร
15
นายฤดีพร เองฉวน
16
นางวรรณิดา พูลสวัสดิ์
17
นายวิชาญ สิทธิรักษ
18
นายนพดล สุทธิ
19
นายสราวุธ หัสพันธ
20
นางสาวจุไรวรรณ ทองแผ
21
นายไพศาล สมบัติ
22
นายนุสรณ เชาวนะ
23
นายเกรียงไกร รักษายศ
24
นายไกรทิพย บุญขํา

ตําแหนง
สมาชิกสภา ฯ ม.1
สมาชิกสภา ฯ ม.1
สมาชิกสภา ฯ ม.2
สมาชิกสภา ฯ ม.2
สมาชิกสภา ฯ ม.3
สมาชิกสภา ฯ ม.3
สมาชิกสภา ฯ ม.4
สมาชิกสภา ฯ ม.4
สมาชิกสภา ฯ ม.5
สมาชิกสภา ฯ ม.5
สมาชิกสภา ฯ ม.6
สมาชิกสภา ฯ ม.6
สมาชิกสภา ฯ ม.7
สมาชิกสภา ฯ ม.7
สมาชิกสภา ฯ ม.8
สมาชิกสภา ฯ ม.8
สมาชิกสภา ฯ ม.9
สมาชิกสภา ฯ ม.9
สมาชิกสภา ฯ ม.10
สมาชิกสภา ฯ ม.10
สมาชิกสภา ฯ ม.11
สมาชิกสภา ฯ ม.11
สมาชิกสภา ฯ ม.12
สมาชิกสภา ฯ ม.12

ลายมือชื่อ
สุรพล งามประดิษฐ
มานิตย แกวศรีออน
สุดใจ ยกเลื่อน
อุดมพร สุขุมทอง
เกียรติศักดิ์ คชเชนทร
ภัทรศักดิ์ โรมา
ชินวัฒน วุธรา
สมศักดิ์ บัวบาน
สําราญ เดชารัตน
นฤทธิ์ ชูเจริญ
วัชรี หนูนิล
บัณฑิต ดวงจิโน
สุรชัย จินาผล
ถาวร วิจิตร
ฤดีพร เองฉวน
วรรณิดา พูลสวัสดิ์
วิชาญ สิทธิรักษ
นพดล สุทธิ
สราวุธ หัสพันธ
จุไรวรรณ ทองแผ
ไพศาล สมบัติ
นุสรณ เชาวนะ
เกรียงไกร รักษายศ
ไกรทิพย บุญขํา

หมายเหตุ

-2ผูเขารวมประชุม จํานวน 4 คน
ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
นายสกล จันทรักษ
นางนวลนิตย เทพประดิษฐ
นายสุชาติ คงแกว
นางอาภรณ ลอมเล็ก

ตําแหนง
นายอําเภอฉวาง
ทองถิ่นอําเภอฉวาง
นายก อบต.นาแว
ปลัด อบต.นาแว

ลายมือชื่อ
สกล จันทรักษ
นวลนิตย เทพประดิษฐ
สุชาติ คงแกว
อาภรณ ลอมเล็ก

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระ

-ปลัดองคก ารบริห ารสวนตําบลใหสัญ ญาณเรียกสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลเขาหองประชุม
-ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาแว กลาวเรียนเชิญนาย
อําเภอฉวาง (นายสกล จันทรักษ) จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย
-ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาแว ในฐานะเลขานุการ
สภาชั่วคราวอานประกาศอําเภอ เรื่อง เรียกประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก
ตามที่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลนาแว อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่
20 ตุลาคม 2555 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดป ระกาศผลการ
เลือกตั้ง สมาชิกสภาองคการบริห ารสวนตําบลนาแว ครบ
จํานวนแลว เมื่อวั นที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2555 อาศั ย
อํานาจตามความในมาตรา 53 และ มาตรา 54 วรรคสอง
แหง พระราชบัญ ญั ติส ภาตํา บลและองคก ารบริห ารสว น
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
และข อ 6 แห ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ย
ขอบังคับการประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) นายอําเภอ
จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแวครั้งแรก

-3ในวันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น.
เปนตนไป ณ หองประชุม สภาองคก ารบริห ารสวนตําบล
นาแว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555
นายสกล จันทรักษ
นายอําเภอฉวาง
-ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาแว เรียนเชิญนายอําเภอ
ฉวาง กลาวเปดประชุม
-นายอําเภอฉวาง กลาวเปดประชุม
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูทรงเกียรติ
ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล และทานผูมีเกียรติ ทุกทาน
กระผมรูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่ง ที่ไดมาเปดการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแวครั้งแรกในวันนี้
ซึ่ง เปนการประชุ ม สภาองคก ารบริห ารสว นตํา บลนาแว
กระผมจึงขอถือโอกาสแสดงความยินดีตอทานสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลทุกทาน และ ทานนายกองคการ
บริหารสวนตําบลนาแว ที่ไดรับความไววางใจ ใหมาปฏิบัติ
หนาที่อันทรงเกียรติในนามประชาชนในทองถิ่น ณ บัดนี้
ทา นย อ มเปน ผู แทนของปวงชนในองคก รปกครองส ว น
ท อ งถิ่ น แล ว อย า งสมบู ร ณ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นทางนิ ติ
บั ญ ญั ติ บริ ห าร และการพั ฒ นาท อ งถิ่ น ให บ รรลุ ต าม
เจตนารมณ และหลักการปกครองตนเองของประชาชนใน
ทองถิ่น ซึ่ง ตองปฏิบัติห นาที่ดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมอยูใน
ความผูกมัด แหงอาณัติมอบหมายใดๆ อันมีความหมายเปน
ประจักษอยูในตัวแลววา ในการปฏิบัติหนาที่ ใหทานตั้งมั่น
อยูในความซื่อสัตยสุจริตและยึดประโยชนสุขของประชาชน
เปนเปาหมายสําคัญ โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ในสวนของ
อําเภอพร อมที่จ ะใหก ารสนับ สนุ นและกํา กับ ดูแ ลเทา ที่
จําเปนตามกฎหมายบัญญัติ เพื่อใหฝายบริหารและฝายสภา
ปฏิบัติงานไปโดยชอบตามครรลองแหงบทบาท และหนาที่

-4ซึ่ง กํ า หนดไว ในกฎหมาย และเหนื อ สิ่ ง อื่น ใด ท า นต อ ง
ปฏิบัติง านภายใตเ จตนารมณในการปกครองตนเองและ
ความตองการของประชาชนในทองถิ่นและประเทศชาติโดย
สวนรวม
บัดนี้ ไดเวลาอันเปนมงคลอุดมฤกษแลว กระผม ขอ
เปดประชุม สภาองคการบริห ารสวนตําบลนาแว ครั้งแรก
เพื่อใหส ภาไดมีก ารเลือกประธานสภา รองประธานสภา
และเรื่องอื่นๆ ซึ่งเปนกิจการของสภาใหเปนไปด วยความ
เรียบรอยสืบไป ขอขอบคุณ
-ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาแว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ขอ 6. ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท อ งถิ่ น ครบตามจํ า นวนแล ว ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาล นายอําเภอ
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ตองกําหนดใหสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลไดมาประชุมสภาทองถิ่นครั้ง
แรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกําหนด
ขอ 7. ในการประชุม สภาทองถิ่น ตามขอ 6. ใหป ลัด
องคก รปกครองสว นทองถิ่นเป นเลขานุก ารสภาทองถิ่ น
ชั่วคราว เชิญสมาชิก สภาทองถิ่นผูมีอายุสูง สุด ซึ่งอยูในที่
ประชุมสภาทองถิ่นคราวนั้น เปนประธานสภาทองถิ่น หาก
สมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูง สุดไมยอมทําหนาที่ใหเ ชิญ
สมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดรองลงมาตามลําดับ เพื่อ
ทําหนาที่เลือกประธานสภาทองถิ่น ในกรณีที่มีสมาชิกสภา
ทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดมากกวาหนึ่งคน ใหใชวิธีจับฉลาก
บัดนี้ผูซึ่งอยูในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
นาแว ผูมีอายุสูงสุด คือ นายสําราญ เดชารัตน สมาชิก
สภาองคการบริห ารสวนตําบลนาแว หมูที่ 5 ขอเชิญ ทํา
หนาที่ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแวชั่วคราว
เพื่อดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระตอไป

-5ระเบียบวาระที่ 1
นายสําราญ เดชารัตน
ประธานสภาชั่วคราว

นางอาภรณ ลอมเล็ก
เลขานุการสภาชั่วคราว

เรื่องเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
-ขอเชิญ นางอาภรณ ลอมเล็ก ปลัดองคการบริหารสวน
ตํ า บลนาแว ทํ า หน า ที่ เ ลขานุ ก ารสภาชั่ ว คราว ชี้ แ จง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบัง คับ การประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ขอ 8 วิธีเลือกประธานสภาทองถิ่น ใหสมาชิก
สภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคน
หนึ่ ง ที่ ต นเห็ น ควรให เ ป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ประธานสภา
ทองถิ่น คําเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอย
กวาสองคน ชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภา
ทองถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแลว
ให ป ระธานสภาท อ งถิ่ น ชั่ ว คราวประกาศคะแนนต อ ที่
ประชุมสภาทองถิ่น ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถา
ไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคน ใหเลือกใหมเฉพาะคนที่ได
คะแนนเทากันโดยใชวิธีเดิม แตถาคะแนนสูงสุดเทากันอีก
ใหใชวิธีจับฉลาก
ในการตรวจนับคะแนน ใหประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว
เชิญสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาสองคนมาชวย
วิธีจับฉลาก ใหประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวดําเนินการ
ใหคนที่ไดรับคะแนนเทากันตกลงกันเสียกอนวา จะใหคนใด
เป น คนจั บ ฉลากก อ นหลั ง หากตกลงกั น ไม ไ ด ให
ประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวจับสลากวาคนใดจะเปนคนจับ
สลากกอน แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยาง
เดีย วกัน มี จํานวนเทา กับ จํ านวนคนได รับ คะแนนสู ง สุ ด
เทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภา
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ทองถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมได
รับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น” และ
ขอ 9 ในกรณี ก ารเลื อกประธานสภาทอ งถิ่ นในการ
ประชุ ม สภาทอ งถิ่ น ครั้ ง แรก ตามข อ 6 ใหผู ว าราชการ
จังหวัดหรือนายอําเภอ แลวแตกรณี ดําเนินการแตงตั้งทันที
เมื่ อ มี ก ารเลื อ กประธานสภาท อ งถิ่ น แล ว เสร็ จ และให
ประธานสภาท อ งถิ่ น ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่
ประธานที่ประชุมสภาทองถิ่นในครั้งนั้นตอไป
-ตอไปจะเปนการเลือกประธานสภาองคก ารบริห ารสวน
ตําบลนาแว จะเปนการเสนอชื่อสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลนาแว ที่เห็นสมควรใหดํารงตําแหนงประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว โดยการเสนอชื่อ ตอง
มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน ขอเชิญเสนอ
-กระผม นายนฤทธิ์ ชูเจริญ สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลนาแว หมูที่ 5 ขอเสนอ นายไกรทิพย บุญขํา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว หมูที่ 12 เปน
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว
-ขอผูรับรองดวยครับ
-ผูรับรอง 2 คน คือ
1. นายเกรียงไกร รักษายศ สมาชิกสภาฯ หมูที่ 12
2. นางวรรณิดา พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภาฯ หมูที่ 8
-มี สมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก
ขอเชิญครับ
-ปรากฏวามีผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวน 1 คน คือ
นายไกรทิพย บุญขํา เปนอันวา บุคคลดังกลาวไดรับเลือก
เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว (พัก 15
นาที)
-ตามที่ ส ภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนาแว ได เ ลื อ ก
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และเสนอรายชื่อให
นายอําเภอ มีคําสั่งแตงตั้ง ตามระเบียบ ขอเชิญเลขานุการ
ชั่วคราว อานคําสั่ง แตงตั้ง นายไกรทิพย บุญ ขํา เปน
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

-7นางอาภรณ ลอมเล็ก
เลขานุการสภาชั่วคราว

ประธานสภาชั่วคราว

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา
เลขานุการสภาชั่วคราว

-คําสั่งอําเภอฉวาง ที่ 360/2555 เรื่อง แตงตั้งประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว
ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว ไดมีมติการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว ครั้งแรก เมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เลือก นายไกรทิพย บุญขํา
สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนาแว เป น
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว
อ า ศั ย อํ า น า จ ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า 4 8 แ ห ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริห ารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ประกอบ
ขอ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2
พ.ศ. 2554 จึ ง แต ง ตั้ ง ให นายไกรทิ พ ย บุ ญ ขํ า เป น
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
นายสกล จันทรักษ
นายอําเภอฉวาง
-กระผม ขอเชิญ นายไกรทิพย บุญขํา ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลนาแว ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบ
วาระตอไป
เรื่องเลือ กรองประธานสภาองคการบริ หารสวนตํา บล
นาแว
-ขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ชี้แจงระเบียบในการเลือก
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
-ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยข อ บั ง คั บ การ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ขอ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่น
ใหประธานสภาทองถิ่น จัดใหมีการเลือกรองประธานสภา
ทองถิ่น เทากับจํานวนที่กฎหมายกําหนดวาดวยองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นนั้นกําหนด ใหเลือกรองประธานสภา
ทองถิ่นคนที่หนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถิ่น
ในลํ า ดับ ถั ด ไป โดยใช วิ ธี ก ารตามขอ 8 วรรคหนึ่ง โดย
อนุโ ลม แตห ากไดมีก ารเลือกใหมเ ฉพาะคนที่ไดคะแนน
สูงสุดเทากันแลวปรากฏวาไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ให
ป ร ะ ธ า น ส ภ า ท อ ง ถิ่ น อ อ ก เ สี ย ง ชี้ ข า ด แ ล ะ ต า ม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริห ารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา
48 สภาองคก ารบริหารสวนตําบลมีประธานสภาและรอง
ประธานสภาคนหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กจากสมาชิ ก สภาองค ก าร
บริห ารสวนตําบล ใหนายอําเภอแตงตั้งประธานและรอง
ประธานสภาองคก ารบริหารสวนตําบล ตามมติของสภา
องคการบริหารสวนตําบล
-ตอไป จะเปนการเสนอชื่อรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เห็นวา
บุคคลใดสมควรที่จะเปนรองประธานองคการบริหารสวน
ตําบลนาแว ขอเชิญเสนอ และตองมีผูรับรองไมนอยกวา 2
คน ขอเชิญ
-กระผม นายฤดีพร เองฉวน สมาชิกสภาองคการบริหาร
ส ว นตํ า บล หมู ที่ 8 ขอเสนอ นายสุ ร ชั ย จิ น าผล
เปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว
-ขอผูรับรอง 2 คน
1. นายนุสรณ เชาวนะ สมาชิกสภาฯ หมูที่ 11
2. นายเกียรติศักดิ์ คชเชนทร สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3
-มีสมาชิกทานใดเสนอบุคคลอื่นอีก ขอเชิญ
-ไมมี
-เปนอันวาที่ประชุมมีผูไดรับการเสนอชื่อจํานวน 1 ราย คือ
นายสุรชัย จินาผล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
นาแว หมูที่ 7 ผมจะนํารายชื่อเสนอใหนายอําเภอออก
คําสั่งแตงตั้งตอไป
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ประธานสภา
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เรื่องเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว
-ขอเชิญ เลขานุก ารสภาชั่วคราว ชี้แจงเกี่ยวกับ กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ
-ตามพระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองคก ารบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 57 ใหสภาองคก ารบริหารสวนตําบล เลือกปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล โดยมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุม
และงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมาย ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความรูและความสามารถอันจะ
เปนประโยชนตอสภาองคการบริหารสวนตําบล และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบัง คับ การประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ข อ 13 วิ ธี ก ารเลื อ กเลขานุ ก ารสภาท อ งถิ่ น ให
ประธานสภาท อ งถิ่ น นํ า วิ ธี ก ารเลื อ กรองประธานสภา
ทองถิ่นตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาทองถิ่นมีมติเลือกเลขานุก ารสภาทองถิ่นแลว
ใหเลขานุการสภาทองถิ่นชั่วคราวพนจากตําแหนง
-ขอเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เสนอชื่อผูที่
เห็น สมควรว าเหมาะสมจะเป นเลขานุ ก ารสภาองค ก าร
บริหารสวนตําบลนาแว
-กระผม นายอุ ด มพร สุ ขุ ม ทอง สมาชิ ก สภาองค ก าร
บริหารสวนตําบลนาแว หมูที่2 ขอเสนอนายนฤทธิ์ ชูเจริญ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว หมูที่ 5 เปน
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว
-ขอผูรับรองดวยครับ
-ผูรับรอง 2 คน คือ
1. นายสําราญ เดชารัตน สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5
2. นายสราวุธ หัสพันธ สมาชิกสภาฯ หมูที่ 10
-มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอบุคคลอื่นอีก ขอเชิญ
-ไมมี

-10ประธานสภา

-เปนอันวามีผูไดรับการเสนอชื่อจํานวน 1 ราย คือ
นายนฤทธิ์ ชูเจริญ ก็สรุปวาบุคคลดังกลาวไดรับการเลือก
เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว และจะ
ประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน
-ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว ทํา
หนาที่ตอไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป และวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจําปและกําหนดวันเริ่มประชุมสภา
สมัยสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป
-ขอเชิ ญ ปลัดองคก ารบริห ารสว นตํา บล ชี้แ จงเกี่ ยวกั บ
ระเบียบกฎหมาย ขอบังคับ
-ตามพระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองคก ารบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 53 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุม สามัญ สองสมัยหรือ
หลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด
แตตองไมเกินสีส่ มัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ให
สภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 11 (3) วรรคแรก สําหรับองคการ
บริหารสวนตําบล ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด
วาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปกี่สมัย แตละสมัยใน
ปนั้นจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรก
ของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน และขอ 21 การกําหนด
จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําประยะเวลาและวันเริ่มตน
ประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภา
ทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของ
แตละป

ประธานสภา
ปลัด อบต.
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ที่ประชุม
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ที่ประชุม

ตามรายงานการประชุมสภาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ
2555 ได กํ าหนดสมั ย ประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ ประจํ า ป
2555 ไวจํานวน 4 สมัย ดังนี้
สมัยที่ 1 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ 2555
สมัยที่ 2 วันที่ 16-30 มิถุนายน 2555
สมัยที่ 3 วันที่ 16-30 สิงหาคม 2555
สมัยที่ 4 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2555
ซึ่ง เดือนพฤศจิกายน 2555 ยังอยูในหวงสมัยประชุม
สมั ย สามั ญ ประจํ า ป 2555 คื อ ตั้ ง แต วั น ที่ 16-30
พฤศจิกายน 2555 เพราะฉะนั้น จึงขอใหที่ประชุมสภา นํา
ปรึก ษาวาจะกําหนดสมัยประชุมใหมหรือยืนยันตามสมัย
ประชุมสามัญเดิม
-กระผม ขอนําปรึกษาที่ประชุมวา จะกําหนดสมัยประชุม
ใหมหรือยืนยันตามสมัยประชุมสามัญเดิม
-มีม ติยืนยัน ตามสมัยประชุม สามัญเดิม คือ วันที่ 16-30
พฤศจิกายน 2555
-ขอนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ หอง
ประชุ ม องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนาแว เพื่ อ ให น ายก
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนาแวแถลงนโยบายต อ สภา
องคการบริหารสวนตําบลนาแว
-รับทราบ
-เรื่องตอไป ตามมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครัง้ ที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ไดกําหนดสมัยประชุม
สภาองคการบริห ารสวนตํา บลนาแว สมัยสามัญสมัยแรก
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ
๒๕๕๖
- กระผม ขอนําปรึกษาที่ประชุมวา จะกําหนดสมัยประชุม
ใหมหรือยืนยันตามสมัยประชุมสามัญเดิม
-นายสุรชัย จินาผล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
นาแว หมูที่ 7 เสนอ เดือนกุมภาพันธ 2556

-12ประธานสภา
ที่ประชุม

ประธานสภา
ที่ประชุม
ประธานสภา

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

ประธานสภา

ที่ประชุม

วันที่ 14-28 กุมภาพันธ 2556
-ขอผูรับรองดวยครับ
-ผูรับรอง 2 คน คือ
1. นายไพศาล สมบัติ สมาชิกสภาฯ หมูที่ 11
2. นางวรรณิดา พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภาฯ หมูที่ 8
-มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีก ขอเชิญ
-ไมมี
-เปนอันวา ที่ประชุมมีมติใหเปลี่ยนแปลงวันเริ่มประชุมสภา
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนาแว สมั ย สามั ญ สมั ย แรก
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ จากเดิม ตั้งแตวันที่ ๑ – ๑๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เปลี่ยนแปลงเปน ตั้งแตวันที่ ๑๔ –
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
- รับทราบ
เรื่องการเลื อกคณะกรรมการสภาองคการบริห ารสว น
ตําบล
- การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
-ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยข อ บั ง คั บ การ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2554) ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี 2
ประเภท คือ
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิก สภา
ทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวน
ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน
ซึ่ ง สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนาแว เลื อ ก
คณะกรรมการตาม (1) คื อ คณะกรรมการสามั ญ คื อ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ่ง มีจํานวนไม
นอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ขอเชิญเสนอ
-กระผม นายสุรชัย จินาผล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลนาแว หมูที่ 7 ขอเสนอ นางวรรณิดา พูลสวัสดิ์
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สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว หมูที่ 8 เปน
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
-ขอผูรับรองดวยครับ
-ผูรับรอง 2 คน คือ
1. นายนุสรณ เชาวนะ สมาชิกสภาฯ หมูที่ 11
2. นายฤดีพร เองฉวน สมาชิกสภาฯ หมูที่ 8
-ลําดับตอไป ขอเชิญเสนอครับ
-กระผม นายเกียรติศักดิ์ คชเชนทร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลนาแว หมูที่3 ขอเสนอนายสราวุธ หัสพันธ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว หมูที่ 10 เปน
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
-ขอผูรับรองดวยครับ
-ผูรับรอง 2 คน คือ
1. นางสุดใจ ยกเลื่อน สมาชิกสภาฯ หมูที่ 2
2. นางวัชรี หนูนิล สมาชิกสภาฯ หมูที่ 6
-ลําดับตอไป ขอเชิญเสนอครับ
-กระผม นายฤดีพร เองฉวน สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลนาแว หมูที่ 8 ขอเสนอนายอุดมพร สุขุม ทอง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว หมูที่ 2 เปน
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
-ขอผูรับรองดวยครับ
-ผูรับรอง 2 คน คือ
1. นายบัณฑิต ดวงจิโน สมาชิกสภาฯ หมูที่ 6
2. นายสุรชัย จินาผล สมาชิกสภาฯ หมูที่ 7
-ลําดับตอไป ขอเชิญเสนอครับ
-ไมมีการเสนอ ในลําดับตอไป
-เป น อั น ว า ที่ ป ระชุ ม มี ผู ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ สํ า หรั บ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน 3 คน
ดวยกัน คือ

-141. นางวรรณิดา พูลสวัสดิ์
2. นายสราวุธ หัสพันธ
3. นายอุดมพร สุขุมทอง
ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภา
ที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
-มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องใดอีก ขอเชิญครับ
-กระผม นายสุรชัย จินาผล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลนาแว หมูที่ 7 ขอขอบคุณ สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลนาแว ทุกทานที่ไววางใจมอบหมายใหเปน
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแวและยินดี
จะปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด
-มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม ถาไมมี
กระผม ขอปดการประชุม

ประธานสภา

ปดการประชุม เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

อาภรณ ลอมเล็ก
ผูจดรายงานการประชุม
(นางอาภรณ ลอมเล็ก)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่
เลขานุการสภาชั่วคราว

(ลงชื่อ)

วรรณิดา พูลสวัสดิ์
(นางวรรณิดา พูลสวัสดิ)์

ผูตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สราวุธ หัสพันธ
(นายสราวุธ หัสพันธ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

อุดมพร สุขุมทอง
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอุดมพร สุขุมทอง)

(ลงชื่อ) ไกรทิพย บุญขํา
(นายไกรทิพย บุญขํา)

ประธานสภา อบต.

