
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี 25๖๔

วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๐ พฤษภาคม 256๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

ผู้มาประชุม
ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1. นายอําพล ย่าเหล รองประธานสภา อบต. อําพล ย่าเหล
๒. นายเฉลิมวุฒิ สุขลิ้ม สมาชิกสภา อบต. ม.๑ เฉลิมวุฒิ สุขลิ้ม
๓. นายวรพงศ์ มานะกล้า สมาชิกสภา อบต. ม.๒ วรพงศ์ มานะกล้า
๔. นายนิคม สิงห์อินทร์ สมาชิกสภา อบต. ม.๓ นิคม สิงห์อินทร์
๕. นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง สมาชิกสภา อบต. ม.๓ จิรวัฒน์ จิตรเท่ียง
๖. นายยูหอด สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม.๔ ยูหอด สวัสดี
๗. นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภา อบต. ม.๕ สุนิน ทอดท้ิง
๘. นายประสาน บุญยะรัตณ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๕ ประสาน บุญยะรัตณ์
๙. นายดําริษ์ ประกอบ สมาชิกสภา อบต. ม.๖ ดําริษ์ ประกอบ
๑๐. นายสว่าง ประกอบ สมาชิกสภา อบต. ม.๖ สว่าง ประกอบ
๑๑. นายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภา อบต. ม.๗ จาตุรงค์ ส่งแสง
๑๒. นายนิพล สุวรรณโณ สมาชิกสภา อบต. ม.๘ นิพล สุวรรณโณ
๑๓. นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภา อบต. ม.๙ สมปอง ชัยศิริ
๑๔. นายมามูด ย่าเหล สมาชิกสภา อบต. ม.๙ ม่ามูด ย่าเหล
๑๕. นายสุริยันต์ อยู่ล่าย เลขานุการสภาฯ สุริยันต์ อยู่ล่าย

ผู้ลาประชุม ๔ คน ได้แก่ ๑.นายวีระ หะหัส สมาชิกสภา อบต. ม.๘

ผู้ขาดประชุม ๑ คน ได้แก่ ๑. นายชาญนนท์ ขุนละออง สมาชิกสภา อบต. ม.๑

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมยศ ฤทธ์ิธรรมนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๒. นายบุญฤทธิ์ เทศนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๓. นางอัมพร บุญคง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๔. นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๕. นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
๖. นางสาววรกันต์ นันทกูล นักพัฒนาชุมชน
๗. นายเสริมศักดิ์ มงเล่ห์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
๘. นางสาวกานดา ชอบงาน ผู้ช่วย จพง.ประชาสัมพันธ์
9. นางกันทิมา เจริญฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
- เลขานุการสภาฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบรายช่ือและจํานวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อ
และอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม ได้อ่านประกาศอําเภอทุ่งหว้า เรื่อง เรียก
ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปี ๒๕๖๔ ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
นาทอน และเชิญรองประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๔
- นายอําพล ย่าเหล ตําแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน กล่าวเปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมสภาดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ
ประธานฯ - แจ้งการลาประชุมของสมาชิกสภา จํานวน ๑ คน ได้แก่

นายวีระ หะหัส สมาชิกสภา อบต. ม.๘
ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ
ประธานฯ - แจ้งการลาออกของนายบุญฤทธิ์ เทศนอก ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

นาทอน หมู่ที่๗ บ้านบารายีและตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน มีผล
ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ท่ีประชุมสภาฯ – รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๔
ประชุมเม่ือวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

ประธานฯ - สอบถามรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๔
ประชุมเม่ือวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ สมาชิกสภาฯ จะแก้ไขหรือไม่ ขอมติรับรองโดยการยกมือ

มติที่ประชุม - รับรอง ๘ เสียง
- ไม่รับรอง - เสียง
- งดออกเสียง ๖ เสียง ได้แก่
๑. นายอําพล ย่าเหล ปฏิบัติหน้าท่ีประธานสภาฯ
๒. นายเฉลิมวุฒิ สุขลิ้ม ลาการประชุมในสมัยที่ขอรับรอง
๓. นายนิคม สิงห์อินทร์ ลาการประชุมในสมัยที่ขอรับรอง
๔. นายประสาน บุญยะรัตณ์ ขาดการประชุมในสมัยที่ขอรับรอง
๕. นายสุนิน ทอดท้ิง ขาดการประชุมในสมัยที่ขอรับรอง
๖. นายนิพล สุวรรณโณ ขาดการประชุมในสมัยที่ขอรับรอง

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนแทนตําแหน่งที่ว่าง

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน แจ้งการให้พ้นจากตําแหน่งของรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนคนที่สอง ของนายพิศาล ชัยศรี และการแต่งตั้งรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนแทนตําแหน่งท่ีว่าง โดยแต่งต้ังนายบุญฤทธิ์ เทศนอก อดีต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๗ บ้านบารายีและตําแหน่งอดีตประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

ท่ีประชุม - รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณาเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนแทนตําแหน่งที่ว่าง

ประธานฯ - รับแจ้งจากอําเภอทุ่งหว้า ตามหนังสือท่ี สต ๐๐๒๓.๑๑/๘๒๒ ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564
เร่ือง ขอลาออกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๗ และลาออกจาก
ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ของนายบุญฤทธิ์ เทศนอก โดยมีผลพ้น
จากตําแหน่งเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจะต้องดําเนินการเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาทอนแทนตําแหน่งท่ีว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีตําแหน่งว่างลง

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนชี้แจงระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ในมาตรา ๕๑
เมื่อตําแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลว่างลงเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกต้ังประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแทน
ตําแหน่งท่ีว่างภายในสิบห้าวันนับวันท่ีตําแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ซ่ึงได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๕
เมื่อประธานสภาท้องถ่ินรองประธานสภาท้องถ่ินหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งก่อน
ครบอายุของสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่น
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีแทนตําแหน่งที่ว่างดังนี้ (๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่น
หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถ่ินเลือกประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภา
ท้องถิ่นแทนตําแหน่งท่ีว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีตําแหน่งว่างลง

กรณีการลาออกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๗ ของ
นายบุญฤทธิ์ เทศนอก มีผลให้พ้นจากตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
โดยมีผลต้ังแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจะต้องดําเนินการเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาทอนแทนตําแหน่งท่ีว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง เมื่อมีการ
เลือกตั้งในวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ก็อยู่ในห้วงระยะเวลาตามระเบียบ กฎหมาย กําหนดไว้
ซ่ึงมีระยะเวลาจากวันท่ีตําแหน่งว่างลงจํานวนระยะเวลาสิบสี่วัน

วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ วิธี
เลือกประธานสภาท้องถ่ินให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถ่ินคน
หนึ่งท่ีตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่นการเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้ง
เดียว ชื่อท่ีเสนอไม่จํากัดจํานวนและให้สมาชิกสภาท้องถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่าน้ัน โดยวิธี
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิมถ้าผลการเลือกใหม่
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน วิธีการ
เสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นําข้อความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้
ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน วิธีจับสลาก

/ตามวรรคหนึ่ง...



-4-

ตามวรรคหน่ึง ให้ประธานที่ประชุมดําเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะ
ให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้
จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทําบัตรสลากชนิดสีและขนาดอย่างเดียวกันตามจํานวนเท่ากับ
จํานวนคน ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันโดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียวนอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถ่ิน”

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถ่ินรองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่นถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงตําแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก

การแต่งตั้งประธานสภาท้องถ่ิน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ในมาตรา ๔๘ สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซ่ึงเลือกจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้นายอําเภอแต่งต้ังประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๕
วรรคสอง ให้ประธานที่ประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น และ
เป็นผู้ดําเนินการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน รายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดสําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบล ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับเทศบาล หรือ
นายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณี แต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ด
วันนับแต่วันท่ีได้รับรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น

ประธานฯ - การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนแทนตําแหน่งที่ว่าง ขอให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาทอน และผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน

นายมามูด ย่าเหล – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เสนอชื่อ
นายวรพงศ์ มานะกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนหมู่ที่ ๒ บ้านนากลาง โดยมี
ผู้รับรองสามคน ได้แก่ ผู้รับรองคนที่หนึ่ง นายประสาน บุญยะรัตณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาทอน หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา ผู้รับรองคนที่สอง นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าศิลา ผู้รับรองคนที่สาม นายนิพล สุวรรณโณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งใหญ่

นายยูหอด สวัสดี - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ท่ี ๔ บ้านวังตง เสนอชื่อนายจาตุรงค์
ส่งแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนหมู่ที่ ๗ บ้านบารายี โดยมีผู้รับรองสามคน
ได้แก่ ผู้รับรองคนที่หนึ่ง นายเฉลิมวุฒิ สุขล้ิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ท่ี
๑ บ้านนาทอน ผู้รับรองคนที่สอง นายนิคม สิงห์อินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
นาทอน หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร ผู้รับรองคนที่สาม นายจิรวัฒน์ จิตรเที่ยง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร

ประธานฯ - ขั้นตอนการลงคะแนน โดยมอบให้เลขานุการสภาฯ และเจ้าหน้าท่ี ขานเรียกชื่อสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนตามลําดับหมู่บ้าน เพื่อดําเนินการลงคะแนนเลือก

ท่ีประชุมสภาลงมติ – ได้ดําเนินการลงคะแนนเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนเสร็จสิ้น

/ประธาน...
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ประธานฯ - ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน ได้แก่ นาย
ประสาน บุญยะรัตณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าศิลา และ
นายมามูด ย่าเหล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์

ประธานฯ - ประกาศผลคะแนน โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนลงคะแนนทั้งส้ินจํานวน
๑๔ คน ผลคะแนน นายวรพงศ์ มานะกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนหมู่ที่ ๒
บ้านนากลาง ได้คะแนน ๗ คะแนน และนายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาทอนหมู่ที่ ๗ บ้านบารายี ได้คะแนน ๗ คะแนน ผลคะแนนเท่ากัน และส่ังให้มีการ
ลงคะแนนใหม่โดยใช้วิธีเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘

ประธานฯ สั่งพักการประชุม ๑๐ นาที

ท่ีประชุมสภาลงมติ - ได้ดําเนินการลงคะแนนเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนครั้งที่สองเสร็จ
สิ้น

ประธานฯ - ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน ได้แก่
นายยูหอด สวัสดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ท่ี ๔ บ้านวังตง และ นาย
สมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์

ประธานฯ - ประกาศผลคะแนน โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนลงคะแนนทั้งส้ินจํานวน
๑๔ คน ผลคะแนน นายวรพงศ์ มานะกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนหมู่ที่ ๒
บ้านนากลาง ได้คะแนน ๗ คะแนน และนายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาทอนหมู่ที่ ๗ บ้านบารายี ได้คะแนน ๗ คะแนน ผลคะแนนเท่ากันอีก จึงได้ดําเนินการวิธี
จับสลากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ และให้ผู้รับการเสนอชื่อท้ังสองตกลงกันว่าผู้ใด
จะจับสลากว่าเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง สมาชิกสภาฯ ท้ังสองได้ตกลงกันโดยให้ นายวรพงศ์
มานะกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนหมู่ที่ ๒ บ้านนากลาง จับสลากก่อนและ
นายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนหมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี จับสลาก
หลัง ปรากฏว่าผลการจับสลากผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนหมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ
- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 1๗.๑๐ น.

ลงชื่อ........................................................ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุริยันต์ อยู่ล่าย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ดําเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว

เม่ือวันท่ี...................................................................ปรากฏว่ามีความถูกต้องตามที่ได้มีการประชุมสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ........................................................... ลงชื่อ.............................................................
(นายประสาน บุญยะรัตณ์) (นายจาตุรงค์ ส่งแสง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

ลงชื่อ.............................................................
(นายยูหอด สวัสดี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว
จากการประชุมสภาฯ เม่ือวันท่ี......................................................

ลงชื่อ.....................................................................
(................................................)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน


