
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลนาแว 
สมัยสามญั  สมัยที่ ๑ 

ครั้งที่  ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลนาแว                                    
 

ผู้มาประชุม จํานวน  ๑๗  คน 
ผู้ไม่มาประชุม จํานวน    ๗  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน    ๓  คน 

ลําดับที่ ช่ือ -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
๑ นายไกรทิพย์  บุญขํา ประธานสภา อบต. ไกรทิพย์  บุญขํา 
๒ นายพงษ์สิทธ์ิ  ภิรมย์ รองประธานสภา อบต. พงษ์สิทธ์ิ  ภิรมย์ 
๓ นายสุรพล  งามประดิษฐ ์ สมาชิสภา ฯ ม.๑ สุรพล  งามประดิษฐ์ 
๔ นายมานิตย์  แก้วศรีอ่อน สมาชิสภา ฯ ม.๑ มานิตย์  แก้วศรีอ่อน 
๕ นายอุดมพร  สุขุมทอง สมาชิสภา ฯ ม.๒ อุดมพร  สุขมุทอง 
๖ นางสุดใจ  ยกเลื่อน สมาชิสภา ฯ ม.๒ สุดใจ  ยกเลื่อน 
๗ นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร์ สมาชิสภา ฯ ม.๓ เกียรติศักด์ิ  คชเชนทร์ 
๘ นายรัชตพล  โรมา สมาชิสภา ฯ ม.๓ - ขาด
๙ นางจินตนา  เรืองณรงค์ สมาชิสภา ฯ ม.๔ - ขาด
๑๐ นายบุญรัตน์  พรหมเดชะ สมาชิสภา ฯ ม.๔ - ขาด
๑๑ นายสําราญ  เดชารัตน์ สมาชิสภา ฯ ม.๕ สําราญ  เดชารัตน์ 
๑๒ นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ สมาชิสภา ฯ ม.๕ นฤทธ์ิ  ชูเจริญ 
๑๓ นางวัชรีย์  หนูนิล สมาชิสภา ฯ ม.๖ วัชรีย์  หนูนิล 
๑๔ นายบัณฑิต  ดวงจิโน สมาชิสภา ฯ ม.๖ บัณฑิต  ดวงจิโน 
๑๕ นางสาวสุภาวดี  เกลา สมาชิสภา ฯ ม.๗ - ลา
๑๖ นายถาวร  วิจิตร สมาชิกสภา ฯ ม.๗ - ขาด
๑๗ นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ สมาชิกสภา ฯ ม.๘ วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ 
๑๘ นายจารุ  บัวแก้ว สมาชิกสภา ฯ ม.๘ จารุ  บัวแก้ว 
๑๙ นายโสพิศ  ริยาพันธ์ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ โสพิศ  ริยาพันธ์ 
๒๐ นายภิญโญ  ประเสริฐ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ ภิญโญ  ประเสริฐ 

 
 



- ๒ - 
ลําดับที่ ช่ือ -  สกุล ตําแหน่ง ช่ือ -  สกุล หมายเหตุ
๒๑ นายสราวุธ  หัสพันธ์ุ สมาชิสภา ฯ ม.๑๐ - ขาด
๒๒ นางสุกาณี  รอดรู้ สมาชิสภา ฯ ม.๑๑ สุกาณี  รอดรู ้  
๒๓ นายไพศาล  สมบัติ สมาชิสภา ฯ ม.๑๑ - ขาด
๒๔ นายเกรียงไกร  รักษายศ สมาชิสภา ฯ ม.๑๒ เกรียงไกร  รักษายศ  
๒๕ นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก เลขานุการสภา ฯ อาภรณ์  ล้อมเล็ก  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลําดับที่ ช่ือ -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
๑ นายสุชาติ  คงแก้ว นายก อบต.นาแว สุชาติ  คงแก้ว 
๒ นายจรัล  สวัสดิโกมล รองนายก อบต.นาแว จรัล  สวัสดิโกมล 
๓ นายศักด์ิชาย  เชาวนะ รองนายก อบต.นาแว ศักด์ิชาย  เชาวนะ 
  
  
  
   

 
เปิดประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

- เมื่อถึงเวลา  ๑๐.๐๐  น.  นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก  ปลัด อบต.นาแว  
ทําหน้าที่เลขานุการสภา อบต.นาแว  ได้เรียกสมาชิกสภา อบต.นาแว  
เข้าห้องประชุม  โดยมีนายไกรทิพย์  บุญขํา  เป็นประธานในที่ประชุม  
และได้ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบการประชุม  ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภา ฯ   - เรื่องที่แจ้งให้ทราบ  ตามประกาศสภา  อบต.นาแว  เรื่องเรียกประชุม

สภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจําปี  พ.ศ.๒๕๕๕  ตามประกาศ  ณ 
วันที่  ๓  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๕  เพ่ือให้ สมาชิกสภาอบต.นาแว นําเรื่อง
เข้าระเบียบวาระ  ปรากฏว่าไม่มี สมาชิกสภาอบต.นาแว เสนอเรื่อง 

 - เรื่องที่  ๒  ขอแนะนํานิติกร  คือนายจรูญฤทธ์ิ  กมัณฑา  ที่ย้ายมาใหม่ 
ที่ประชุม   -  รับทราบ    
 



- ๓ - 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภาฯ ตามรายงานการประชุมสภา  อบต.นาแว  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ 

๑/๒๕๕๔  ลว. ๑๕  ๑๕  พ.ค.  ๒๕๕๔  ณ  อบต.นาแว  มีสมาชิกจะขอ
แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม  ขอเชิญ 

ที่ประชุม   -  มีมติรับรอง   
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเสนอใหม่ 
ประธานสภา ฯ -  ๓.๑  การกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ 
 -  ๓.๒  การกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรก

ของปีถัดไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ  ๒  ก  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปี  
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละ
สมัยในปีน้ันวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปีของปีถัดไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของ
แต่ละปี  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศ
ของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศ  ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สํานักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และตามความในข้อ  ๑๑  (๓)  สําหรับองค์การบริหารส่วน
ตําบลให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดว่าปีน้ันจะมีสมัยประชุม
สามัญประจําปีก่ีสมัย  แต่ละสมัยในปีน้ันจะเร่ิมเมื่อใด  แต่ละสมัยในปี
น้ันมีกําหนดก่ีวัน  ก่ีปี  ให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป  และมีกําหนดก่ีวัน 
-  ขอเชิญเสนอ 

นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ  -  เสนอสมัยประชุมสามัญประจําปี  ๔  สมัยแต่ละสมัยมีดังน้ี 
ส. อบต. หมู่ที่  ๕   สมัยที่  ๒  มีกําหนด  ๑๕  วัน เริ่มต้ังแต่วันที่  ๑๖-๓๐  มิ.ย.  ๒๕๕๕ 

สมัยที่  ๓  มีกําหนด  ๑๕  วัน เริ่มต้ังแต่วันที่  ๑๖-๓๐  ส.ค.  ๒๕๕๕ 
    สมัยที่  ๔  มกํีาหนด  ๑๕  วัน เริ่มต้ังแต่วันที่  ๑๖-๓๐  พ.ย.  ๒๕๕๕ 

    และเสนอกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัย 
 



- ๔ – 
แรกของปีถัดไปคือเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  และมีกําหนด  ๑๕  วัน
เริ่มต้ังแต่วันที่  ๑  -  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

ประธานสภา ฯ -  สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอ  เป็นอย่างอ่ืนโปรดยกมือ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
ประธานสภา ฯ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑  กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี  พ.ศ.๒๕๕๕  มี  ๔  สมัย 
  สมัยที่  ๑  วันที่  ๑ – ๑๕  ก.พ.   ๒๕๕๕ 
  สมัยที่  ๒  วันที่  ๑๖ – ๓๐  มิ.ย.  ๒๕๕๕ 
  สมัยที่  ๓  วันที่  ๑๖ – ๓๐  ส.ค.  ๒๕๕๕ 
  สมัยที่  ๔  วันที่  ๑๖ – ๓๐  พ.ย.  ๒๕๕๕ 
 ๒  กําหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี

ถัดไป  เดือน  ก.พ.  ๒๕๕๖  เริ่มต้ังแต่วันที่  ๑ – ๑๕  ก.พ. ๒๕๕๖  
และมีผู้รับรองดังน้ี 

  ๑.นายโสพิศ  ริยาพันธ์ 
  ๒.นายบัณฑิต  ดวงจิโน 
  ๓.นายมานิต  แก้วศรีอ่อน 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืน  ๆ 
ประธานสภา ฯ สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน เสนอ ขอเชิญ 
นายสุชาติ  คงแก้ว  (นายกฯ) -  มีเรื่องแจ้งดังน้ี   
  ๑.  โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  ส.อบต.  พนักงาน

และพนักงานจ้าง  ซึ่งโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
  ๒.  โครงการการเติมเต็มความสุขกายสุขใจ  ของผู้สูงอายุ  วันที่  

๔ – ๗  มีนาคม  ๒๕๕๕  จะมีการอบรม  ๒  วัน  และนําผู้สูงอายุออก
นอกสถานท่ี  โดยการไปทําบุญและกราบพระ  เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มี
สุขภาพจิตและสุขภาพกายดีและแข็งแรงปราศจากโรค 

  ๓.  การทําบุญห้องประชุม  ในวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๕  เพ่ือ
ความเป็นสิริมงคล 

ประธานสภา ฯ -  ขอเชิญนายณฤทธ์ิ  ชูเจริญ , นายก อบต. , นายบัณฑิต  ดวงจโิน 
นายณฤทธ์ิ  ชูเจริญ -  ช้ีแจงเกี่ยวกับ  การประชุมประชาคม  หมู่บ้านในการจัดทํา 
ส. อบต. หมู่ที่  ๕ แผนพัฒนาของ อบต.  ขอให้แจ้งล่วงหน้า 
 



- ๕ - 
นายสุชาติ  คงแก้ว  (นายกฯ) -  ช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดทําเวทีประชาคม  จะให้เจ้าหน้าที่แจ้งไม่น้อยกว่า  

๕  วัน  และจะทําแผนการเก็บภาษีอากรด้วย  พร้อมกับรับฟังปัญหา
ของประชาคม  เพ่ือนําปัญหาดังกล่าวแก้ไขต่อไป 

นายบัณฑิต  ดวงจิโน -  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ของอบต.นาแว สามารถเอาปัญหา หรือ 
ส. อบต. หมู่ที่  ๖ ประสบการณ์  ที่เราได้ไปพบเห็นมาแก้ไข  เช่น  การกําจัดขยะของ

เทศบาลนครเชียงใหม่  เขามีการแยกขยะและนําสิ่งที่ใช้ได้  มารีไซเคิ้ล
ใหม่  และยังเป็นการสร้างงานให้กับชาวบ้านอีกด้วยและขอให้  อบต.
นาแว  เริ่มศึกษา  

ประธานสภา ฯ -  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ อีก  ขอเชิญ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
  ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 

          (ลงช่ือ)  อาภรณ์  ล้อมเล็ก  ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
 (ลงช่ือ)    สําราญ  เดชารัตน์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสําราญ  เดชารัตน์) 
 
 (ลงช่ือ)      ภิญโญ  ประเสริฐ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายภิญโญ  ประเสริฐ) 
 
 (ลงช่ือ)      โสพิศ  ริยาพันธ์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายโสพิศ  ริยาพันธ์) 

 
(ลงช่ือ)    ไกรทิพย์  บุญขํา    ประธานสภา  อบต.  นาแว 

        (นายไกรทิพย์  บุญขํา) 
 
 


