
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว (ครั้งแรก) 
ประจําป พ.ศ. 2555 

วันท่ี  26  พฤศจิกายน  2555 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาแว                                  
 

ผูเขาประชุม  จํานวน  24  คน 

ลําดับที ่ ช่ือ -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุรพล  งามประดิษฐ สมาชิกสภา ฯ ม.1 สุรพล  งามประดิษฐ  

2 นายมานิตย  แกวศรีออน สมาชิกสภา ฯ ม.1 มานิตย  แกวศรีออน  

3 นางสุดใจ  ยกเลื่อน สมาชิกสภา ฯ ม.2 สุดใจ  ยกเลื่อน  

4 นายอุดมพร  สุขุมทอง สมาชิกสภา ฯ ม.2 อุดมพร  สุขุมทอง  

5 นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร สมาชิกสภา ฯ ม.3 เกียรติศักด์ิ  คชเชนทร  

6 นายภัทรศักด์ิ  โรมา สมาชิกสภา ฯ ม.3 ภัทรศักด์ิ  โรมา  

7 นายชินวัฒน  วุธรา สมาชิกสภา ฯ ม.4 ชินวัฒน  วุธรา  

8 นายสมศักด์ิ  บัวบาน สมาชิกสภา ฯ ม.4 สมศักด์ิ  บัวบาน  

9 นายสําราญ  เดชารัตน สมาชิกสภา ฯ ม.5 สําราญ  เดชารัตน  

10 นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ สมาชิกสภา ฯ ม.5 นฤทธ์ิ  ชูเจริญ  

11 นางวัชร ี หนูนิล สมาชิกสภา ฯ ม.6 วัชร ีหนูนิล  

12 นายบัณฑิต  ดวงจิโน สมาชิกสภา ฯ ม.6 บัณฑิต  ดวงจิโน  

13 นายสุรชัย  จินาผล สมาชิกสภา ฯ ม.7 สุรชัย  จินาผล  

14 นายถาวร  วิจิตร สมาชิกสภา ฯ ม.7 ถาวร  วิจิตร  

15 นายฤดีพร  เองฉวน สมาชิกสภา ฯ ม.8 ฤดีพร  เองฉวน  

16 นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ สมาชิกสภา ฯ ม.8 วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ  

17 นายวิชาญ  สิทธิรักษ สมาชิกสภา ฯ ม.9 วิชาญ  สิทธิรักษ  

18 นายนพดล  สุทธิ สมาชิกสภา ฯ ม.9 นพดล  สุทธิ  

19 นายสราวุธ  หัสพันธ สมาชิกสภา ฯ ม.10 สราวุธ  หัสพันธ  

20 นางสาวจุไรวรรณ  ทองแผ สมาชิกสภา ฯ ม.10 จุไรวรรณ  ทองแผ  

21 นายไพศาล  สมบัติ สมาชิกสภา ฯ ม.11 ไพศาล  สมบัติ  

22 นายนุสรณ  เชาวนะ สมาชิกสภา ฯ ม.11 นุสรณ  เชาวนะ  

23 นายเกรียงไกร  รักษายศ สมาชิกสภา ฯ ม.12 เกรียงไกร  รักษายศ  

24 นายไกรทิพย  บุญขํา สมาชิกสภา ฯ ม.12 ไกรทิพย  บุญขํา  
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ผูเขารวมประชุม  จํานวน  4  คน 
 

ลําดับที ่ ช่ือ -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสกล  จันทรักษ นายอําเภอฉวาง สกล  จันทรักษ  

2 นางนวลนิตย  เทพประดิษฐ ทองถ่ินอําเภอฉวาง นวลนิตย  เทพประดิษฐ  

3 นายสุชาติ  คงแกว นายก อบต.นาแว สุชาติ  คงแกว  

4 นางอาภรณ  ลอมเล็ก ปลัด อบต.นาแว อาภรณ  ลอมเล็ก  
 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.     
 

เรื่องกอนระเบียบวาระ -ปลัดองคการบริหารสวนตําบลใหสัญญาณเรียกสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลเขาหองประชุม 

-ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาแว กลาวเรียนเชิญนาย 

      อําเภอฉวาง    (นายสกล  จันทรักษ)   จุดธูปเทียนบูชาพระ 

รัตนตรัย 

-ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาแว ในฐานะเลขานุการ

สภาช่ัวคราวอานประกาศอําเภอ เรื่อง เรียกประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก 

     ตามที่ไดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลนาแว อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  

20  ตุลาคม  2555 น้ัน 

     บัดน้ี คณะกรรมการการเลือกต้ังไดประกาศผลการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว ครบ

จํานวนแลว เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2555  อาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 53 และ มาตรา 54 วรรคสอง 

แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

และขอ 6 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) นายอําเภอ

จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแวครั้งแรก  
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ในวันที่  26  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. 

เปนตนไป ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

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 

     กระผมรูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางย่ิง ที่ไดมาเปดการ

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแวครั้งแรกในวันน้ี 

ซึ่งเปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว 

กระผมจึงขอถือโอกาสแสดงความยินดีตอทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลทุกทาน และ ทานนายกองคการ

บริหารสวนตําบลนาแว ที่ไดรับความไววางใจ ใหมาปฏิบัติ

หนาที่อันทรงเกียรติในนามประชาชนในทองถ่ิน ณ บัดน้ี 

ทานยอมเปนผูแทนของปวงชนในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินแลวอยางสมบูรณ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในทางนิติ

บัญญัติ บริหาร และการพัฒนาทองถ่ิน ใหบรรลุตาม

เจตนารมณ และหลักการปกครองตนเองของประชาชนใน

ทองถ่ิน ซึ่งตองปฏิบัติหนาที่ดวยความบริสุทธ์ิใจ ไมอยูใน

ความผูกมัด แหงอาณัติมอบหมายใดๆ อันมีความหมายเปน

ประจักษอยูในตัวแลววา ในการปฏิบัติหนาที่ ใหทานต้ังมั่น

อยูในความซื่อสัตยสุจริตและยึดประโยชนสุขของประชาชน 

เปนเปาหมายสําคัญ โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่

ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ในสวนของ

อําเภอพรอมที่จะใหการสนับสนุนและกํากับดูแลเทาที่

จําเปนตามกฎหมายบัญญัติ เพื่อใหฝายบริหารและฝายสภา

ปฏิบัติงานไปโดยชอบตามครรลองแหงบทบาท และหนาที่  
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ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย และเหนือสิ่งอื่นใด ทานตอง

ปฏิบัติงานภายใตเจตนารมณในการปกครองตนเองและ

ความตองการของประชาชนในทองถ่ินและประเทศชาติโดย

สวนรวม 

     บัดน้ี ไดเวลาอันเปนมงคลอุดมฤกษแลว กระผม ขอ

เปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว ครั้งแรก 

เพื่อใหสภาไดมีการเลือกประธานสภา รองประธานสภา 

และเรื่องอื่นๆ  ซึ่งเปนกิจการของสภาใหเปนไปดวยความ

เรียบรอยสืบไป ขอขอบคุณ 

-ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาแว 

                           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ 

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2554 ขอ 6. ภายหลังประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิก

สภาทอง ถ่ินครบตามจํานวนแลว ผูวาราชการจังหวัด

สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาล นายอําเภอ

สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ตองกําหนดใหสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลไดมาประชุมสภาทองถ่ินครั้ง 

แรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินกําหนด 

     ขอ 7. ในการประชุมสภาทองถ่ิน ตามขอ 6. ใหปลัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเลขานุการสภาทองถ่ิน

ช่ัวคราว เชิญสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุด ซึ่งอยูในที่

ประชุมสภาทองถ่ินคราวน้ัน เปนประธานสภาทองถ่ิน หาก

สมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดไมยอมทําหนาที่ใหเชิญ

สมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดรองลงมาตามลําดับ เพื่อ

ทําหนาที่เลือกประธานสภาทองถ่ิน ในกรณีที่มีสมาชิกสภา

ทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดมากกวาหน่ึงคน ใหใชวิธีจับฉลาก 

     บัดน้ีผูซึ่งอยูในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

นาแว ผูมีอายุสูงสุด คือ นายสําราญ  เดชารัตน  สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว หมูที่ 5  ขอเชิญทํา

หนาที่ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแวช่ัวคราว 

เพื่อดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

นายสําราญ  เดชารัตน    -ขอเชิญ  นางอาภรณ  ลอมเล็ก   ปลัดองคการบริหารสวน 

ประธานสภาช่ัวคราว ตําบลนาแว ทําหนาที่ เลขานุการสภาช่ัวคราว ช้ีแจง            

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2554  และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 

2552 

นางอาภรณ  ลอมเล็ก -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ 

เลขานุการสภาช่ัวคราว ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2554  ขอ 8 วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน  ใหสมาชิก

สภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาทองถ่ินคน

หน่ึงที่ตนเห็นควรใหเปนผู ดํารงตําแหนงประธานสภา

ทองถ่ิน คําเสนอน้ันตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอย

กวาสองคน ช่ือที่เสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภา

ทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากช่ือเหลาน้ัน   โดยวิธีเขียนช่ือตัว 

และช่ือสกุลของผูที่ถูกเสนอคนละหน่ึงช่ือ เมื่อตรวจนับแลว

ใหประธานสภาทอง ถ่ินช่ัวคราวประกาศคะแนนตอที่

ประชุมสภาทองถ่ิน ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถา

ไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคน ใหเลือกใหมเฉพาะคนที่ได

คะแนนเทากันโดยใชวิธีเดิม แตถาคะแนนสูงสุดเทากันอีก 

ใหใชวิธีจับฉลาก 

     ในการตรวจนับคะแนน ใหประธานสภาทองถ่ินช่ัวคราว

เชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนมาชวย 

     วิธีจับฉลาก ใหประธานสภาทองถ่ินช่ัวคราวดําเนินการ

ใหคนที่ไดรับคะแนนเทากันตกลงกันเสียกอนวา จะใหคนใด

เปนคนจับฉลากกอนหลั ง  หากตกลงกัน ไม ได  ให

ประธานสภาทองถ่ินช่ัวคราวจับสลากวาคนใดจะเปนคนจับ

สลากกอน แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยาง

เดียวกัน มีจํานวนเทากับจํานวนคนไดรับคะแนนสูงสุด

เทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภา 
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ทองถ่ิน” เพียงบัตรเดียว นอกน้ันเขียนขอความวา “ไมได

รับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน”  และ 

     ขอ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาทองถ่ินในการ

ประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรก ตามขอ 6 ใหผูวาราชการ

จังหวัดหรือนายอําเภอ แลวแตกรณี ดําเนินการแตงต้ังทันที

เมื่อมีการเลือกประธานสภาทองถ่ินแลวเสร็จ และให

ประธานสภาทอง ถ่ินที่ ไดรับการแตง ต้ังปฏิบั ติหนาที่

ประธานที่ประชุมสภาทองถ่ินในครั้งน้ันตอไป 

ประธานสภาช่ัวคราว  -ตอไปจะเปนการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวน

ตําบลนาแว จะเปนการเสนอช่ือสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลนาแว     ที่เห็นสมควรใหดํารงตําแหนงประธาน 

      สภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว  โดยการเสนอช่ือ ตอง 

มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน  ขอเชิญเสนอ 

ที่ประชุม     -กระผม นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ     สมาชิกสภาองคการบริหาร   

                                                    สวนตําบลนาแว  หมูที ่5    ขอเสนอ นายไกรทิพย  บุญขํา  

      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว หมูที่ 12 เปน

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว 

ประธานสภาช่ัวคราว    -ขอผูรับรองดวยครับ 

ที่ประชุม     -ผูรับรอง 2 คน คือ 

           1. นายเกรียงไกร  รักษายศ     สมาชิกสภาฯ หมูที ่12 

           2. นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ       สมาชิกสภาฯ หมูที่ 8 

ประธานสภาช่ัวคราว    -มี สมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอช่ือบุคคลอื่นอีก   

      ขอเชิญครับ 

      -ปรากฏวามีผูไดรับการเสนอช่ือ   จํานวน 1 คน    คือ   

      นายไกรทิพย  บุญขํา  เปนอันวา บุคคลดังกลาวไดรับเลือก 

เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว (พัก 15 

นาที) 

ประธานสภาช่ัวคราว -ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว ได เลือก

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และเสนอรายช่ือให

นายอําเภอ มีคําสั่งแตงต้ัง ตามระเบียบ  ขอเชิญเลขานุการ

ช่ัวคราว อานคําสั่งแตงต้ัง นายไกรทิพย  บุญขํา  เปน

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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นางอาภรณ ลอมเล็ก -คําสั่งอําเภอฉวาง ที่ 360/2555  เรื่อง แตงต้ังประธาน 

เลขานุการสภาช่ัวคราว สภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว 

      ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว ไดมีมติการ

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว ครั้งแรก เมื่อ

วันที่  26  พฤศจิกายน  2555  เลือก นายไกรทิพย  บุญขํา 

สมา ชิกสภาองค ก ารบริหารส วน ตําบลนาแว 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

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ประกอบ

ขอ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2554 จึงแตง ต้ังให  นายไกรทิพย   บุญขํา เปน

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว 

      ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

           สั่ง ณ วันที่  26  พฤศจิกายน  2555 

                  นายสกล  จันทรักษ 

                     นายอําเภอฉวาง 

ประธานสภาช่ัวคราว -กระผม ขอเชิญ นายไกรทิพย บุญขํา ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลนาแว ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบ

วาระตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

นาแว 

ประธานสภา -ขอเชิญเลขานุการสภาช่ัวคราว ช้ีแจงระเบียบในการเลือก 

 รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

เลขานุการสภาช่ัวคราว -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2554  ขอ  12  วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน 

ใหประธานสภาทองถ่ิน   จัดใหมีการเลือกรองประธานสภา 

 ทองถ่ิน      เทากับจํานวนที่กฎหมายกําหนดวาดวยองคกร 
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 ปกครองสวนทองถ่ินน้ันกําหนด   ใหเลือกรองประธานสภา

ทองถ่ินคนที่หน่ึงกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน

ในลําดับถัดไป โดยใชวิธีการตามขอ 8 วรรคหน่ึง โดย

อนุโลม แตหากไดมีการเลือกใหมเฉพาะคนที่ไดคะแนน

สูงสุดเทากันแลวปรากฏวาไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ให

ป ร ะ ธ า น ส ภ า ท อ ง ถ่ิ น อ อ ก เ สี ย ง ช้ี ข า ด แ ล ะ ต า ม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 

48 สภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาและรอง

ประธานสภาคนหน่ึงซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอแตงต้ังประธานและรอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามมติของสภา

องคการบริหารสวนตําบล 

ประธานสภา -ตอไป จะเปนการเสนอช่ือรองประธานสภาองคการบริหาร

สวนตําบล ที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เห็นวา

บุคคลใดสมควรที่จะเปนรองประธานองคการบริหารสวน

ตําบลนาแว  ขอเชิญเสนอ และตองมีผูรับรองไมนอยกวา 2 

คน  ขอเชิญ 

ที่ประชุม -กระผม นายฤดีพร  เองฉวน  สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบล หมูที่  8     ขอเสนอ นายสุร ชัย  จินาผล         

เปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว 

ประธานสภา -ขอผูรับรอง 2 คน 

      1. นายนุสรณ  เชาวนะ   สมาชิกสภาฯ หมูที่ 11  

       2. นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร  สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3 

ประธานสภา -มีสมาชิกทานใดเสนอบุคคลอื่นอีก ขอเชิญ 

ที่ประชุม -ไมม ี

ประธานสภา -เปนอันวาที่ประชุมมีผูไดรับการเสนอช่ือจํานวน 1 ราย คือ   

                                                          นายสุรชัย  จินาผล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

นาแว   หมูที่ 7   ผมจะนํารายช่ือเสนอใหนายอําเภอออก

คําสั่งแตงต้ังตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว 

ประธานสภา -ขอเชิญเลขานุการสภาช่ัวคราว ช้ีแจงเกี่ยวกับกฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวของ 

เลขานุการสภาช่ัวคราว -ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

มาตรา 57 ใหสภาองคการบริหารสวนตําบล เลือกปลัด

องคการบริหารสวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลคนหน่ึงเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

ตําบล โดยมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุม

และงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

มอบหมาย ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงความรูและความสามารถอันจะ

เปนประโยชนตอสภาองคการบริหารสวนตําบล และตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2554 ขอ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาทองถ่ิน ให

ประธานสภาทอง ถ่ินนําวิธีการเลือกรองประธานสภา

ทองถ่ินตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม   

      เมื่อสภาทองถ่ินมีมติเลือกเลขานุการสภาทองถ่ินแลว 

ใหเลขานุการสภาทองถ่ินช่ัวคราวพนจากตําแหนง 

ประธานสภา -ขอเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เสนอช่ือผูที่

เห็นสมควรวาเหมาะสมจะเปนเลขานุการสภาองคการ

บริหารสวนตําบลนาแว 

ที่ประชุม -กระผม นายอุดมพร  สุขุมทอง  สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลนาแว หมูที่2 ขอเสนอนายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว หมูที่ 5  เปน

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว 

ประธานสภา -ขอผูรับรองดวยครับ 

ที่ประชุม -ผูรับรอง 2 คน คือ 

      1. นายสําราญ  เดชารัตน  สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5 

      2. นายสราวุธ  หัสพันธ  สมาชิกสภาฯ  หมูที่ 10 

ประธานสภา -มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอบุคคลอื่นอีก  ขอเชิญ 

ที่ประชุม -ไมม ี
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ประธานสภา -เปนอันวามีผูไดรับการเสนอช่ือจํานวน  1   ราย  คือ  

 นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ  ก็สรุปวาบุคคลดังกลาวไดรับการเลือก

เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว และจะ

ประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 -ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว ทํา

หนาที่ตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป และวันเริ่ม

สมัยประชุมสามัญประจําปและกําหนดวันเริ่มประชุมสภา

สมัยสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป 

ประธานสภา -ขอเชิญ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ช้ีแจงเกี่ยวกับ

ระเบียบกฎหมาย ขอบังคับ 

ปลัด อบต. -ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

มาตรา 53 ในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ

หลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด 

แตตองไมเกินสีส่มัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ให

สภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

      และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2554  ขอ 11 (3)  วรรคแรก  สําหรับองคการ

บริหารสวนตําบล ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด

วาปน้ันจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปกี่สมัย แตละสมัยใน

ปน้ันจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปน้ันมีกําหนดกี่วัน กับให

กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรก

ของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน     และขอ 21   การกําหนด 

 จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําประยะเวลาและวันเริ่มตน 

ประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปน้ัน วันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัย

ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภา

ทองถ่ินนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของ

แตละป 
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     ตามรายงานการประชุมสภาเมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ 

2555  ไดกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจําป 

2555 ไวจํานวน 4 สมัย ดังน้ี 

     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 ยสามัญประจํ าป  2555 คือ  ต้ัง แต วันที่  16 -30 

พฤศจิกายน 2555 เพราะฉะน้ัน จึงขอใหที่ประชุมสภา นํา

ปรึกษาวาจะกําหนดสมัยประชุมใหมหรือยืนยันตามสมัย

ประชุมสามัญเดิม 

ประธานสภา -กระผม ขอนําปรึกษาที่ประชุมวา จะกําหนดสมัยประชุม

ใหมหรือยืนยันตามสมัยประชุมสามัญเดิม 

ที่ประชุม -มีมติยืนยัน ตามสมัยประชุมสามัญเดิม คือ วันที่ 16-30 

พฤศจิกายน  2555   

ประธานสภา -ขอนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2555 

ในวันที่  30  พฤศจิกายน  2555  เวลา 09.00 น.  ณ หอง 

 ประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาแว เพื่อใหนายก

องคการบริหารสวนตําบลนาแวแถลงนโยบายตอสภา

องคการบริหารสวนตําบลนาแว 

ที่ประชุม -รับทราบ 

ประธานสภา -เรื่องตอไป ตามมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครัง้ที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เมื่อวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕  ไดกําหนดสมัยประชุม

สภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว สมัยสามัญสมัยแรก 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖  ต้ังแตวันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ  

๒๕๕๖ 

 - กระผม ขอนําปรึกษาที่ประชุมวา จะกําหนดสมัยประชุม

ใหมหรือยืนยันตามสมัยประชุมสามัญเดิม 

ที่ประชุม -นายสุรชัย  จินาผล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

นาแว หมูที่ 7   เสนอ เดือนกุมภาพันธ   2556  
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                       วันที่ 14-28  กุมภาพันธ  2556 

ประธานสภา -ขอผูรับรองดวยครับ 

ที่ประชุม -ผูรับรอง 2 คน คือ 

      1. นายไพศาล  สมบัติ    สมาชิกสภาฯ หมูที่ 11 

      2. นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ   สมาชิกสภาฯ  หมูที่ 8 

ประธานสภา -มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีก  ขอเชิญ 

ที่ประชุม -ไมม ี

ประธานสภา -เปนอันวา ที่ประชุมมีมติใหเปลี่ยนแปลงวันเริ่มประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลนาแว สมัยสามัญสมัยแรก 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖   คือ  จากเดิม ต้ังแตวันที่  ๑ – ๑๕ 

กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  เปลี่ยนแปลงเปน  ต้ังแตวันที่  ๑๔ – 

๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖   

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องการเลือกคณะกรรมการสภาองคการบริหารสวน

ตําบล 

      - การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภา -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) 

พ.ศ. 2554)  ขอ  103  คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี 2 

ประเภท คือ 

      (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภา

ทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

      (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวน

ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน   

      ซึ่ ง สภาองคก ารบริห ารส วน ตําบลนาแว เ ลื อก

คณะกรรมการตาม (1) คือ คณะกรรมการสามัญ คือ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ซึ่งมีจํานวนไม

นอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน  ขอเชิญเสนอ 

ที่ประชุม -กระผม นายสุรชัย  จินาผล  สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลนาแว หมูที ่7  ขอเสนอ นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ 
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 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว หมูที่ 8  เปน

กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

ประธานสภา -ขอผูรับรองดวยครับ 

ที่ประชุม -ผูรับรอง 2 คน คือ 

      1. นายนุสรณ  เชาวนะ  สมาชิกสภาฯ หมูที่ 11 

      2. นายฤดีพร  เองฉวน  สมาชิกสภาฯ  หมูที่ 8 

ประธานสภา -ลําดับตอไป ขอเชิญเสนอครับ 

ที่ประชุม -กระผม นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร  สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลนาแว หมูที่3 ขอเสนอนายสราวุธ หัสพันธ 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว หมูที่ 10  เปน

กรรมการตรวจรายงานการประชุม   

ประธานสภา -ขอผูรับรองดวยครับ 

ที่ประชุม -ผูรับรอง 2 คน คือ 

      1. นางสุดใจ  ยกเลื่อน  สมาชิกสภาฯ หมูที่ 2 

      2. นางวัชรี  หนูนิล  สมาชิกสภาฯ  หมูที่ 6 

ประธานสภา -ลําดับตอไป ขอเชิญเสนอครับ 

ที่ประชุม -กระผม นายฤดีพร  เองฉวน  สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลนาแว หมูที่ 8 ขอเสนอนายอุดมพร  สุขุมทอง

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว หมูที่ 2  เปน

กรรมการตรวจรายงานการประชุม   

ประธานสภา -ขอผูรับรองดวยครับ 

ที่ประชุม -ผูรับรอง 2 คน คือ 

      1. นายบัณฑิต  ดวงจิโน  สมาชิกสภาฯ หมูที่ 6 

      2. นายสุรชัย  จินาผล  สมาชิกสภาฯ  หมูที่ 7 

ประธานสภา -ลําดับตอไป ขอเชิญเสนอครับ 

ที่ประชุม -ไมมีการเสนอ ในลําดับตอไป 

ประธานสภา -เป นอั นว าที่ ประ ชุมมี ผู ไ ด รั บการ เสนอ ช่ือสํ าหรั บ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จํานวน 3  คน 

ดวยกัน คือ 
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      1. นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ 

      2. นายสราวุธ  หัสพันธ 

      3. นายอุดมพร  สุขุมทอง     
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา -มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องใดอีก ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม -กระผม นายสุรชัย  จินาผล  สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลนาแว หมูที่ 7  ขอขอบคุณ สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลนาแว ทุกทานที่ไววางใจมอบหมายใหเปน

รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแวและยินดี

จะปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด 

ประธานสภา -มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม  ถาไมมี 

กระผม ขอปดการประชุม 
 

 ปดการประชุม เวลา 12.00 น. 
 

 

          (ลงช่ือ)      อาภรณ  ลอมเล็ก        ผูจดรายงานการประชุม 

    (นางอาภรณ  ลอมเล็ก) 

           ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่ 

                    เลขานุการสภาช่ัวคราว 
 

 (ลงช่ือ)     วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ       ผูตรวจรายงานการประชุม 

          (นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ) 
 

 (ลงช่ือ)     สราวุธ  หัสพันธ          ผูตรวจรายงานการประชุม 

          (นายสราวุธ  หัสพันธ) 
 

 (ลงช่ือ)     อุดมพร  สุขุมทอง        ผูตรวจรายงานการประชุม 

              (นายอุดมพร  สุขุมทอง) 
 

 (ลงช่ือ)     ไกรทิพย  บุญขํา         ประธานสภา อบต. 

                   (นายไกรทิพย  บุญขํา) 

 

 


