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เร่ืองก่อนระเบียบวาระ -นายสุริยันต์ อยู่ ล่าย ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ให้

สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเข้าห้องประชุมและ
ได้ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมท่ีได้ลงช่ือและ
อยู่ในห้องประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม  

 -ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน กล่าวต้อนรับนายอ าเภอทุ่งหว้าและ
เชิญนายอ าเภอมอบของท่ีระลึก (หนังสือระเบียบ กฎหมาย) ให้แก่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
และด าเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑ -  
นายสุริยันต์ อยู่ล่าย -ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนในฐานะเลขานุการช่ัวคราว อ่าน

ประกาศอ าเภอทุ่งหว้า ลงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องก าหนดให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ครั้งแรก 

 และกล่าวเรียนเชิญนายอ าเภอทุ่งหว้ากล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลครั้งแรก 

นายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี -นายอ าเภอทุ่งหว้ากล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนครั้ง
แรก กล่าวแสดงความยินดีแก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนและ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนและได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน
ในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาทอนได้ศึกษาความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อ
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจได้ส าเร็จลุล่วงเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน
อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ท่ีได้รับมอบหมายจากประชาชน และหวังว่าจะ
สร้างความร่วมมือ ร่วมใจ สร้างสรรค์และพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง 
รวมท้ังปรับปรุงพัฒนาการจัดท าบริการสาธารณะต่างให้เป็นไปตามความ
ต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และขอด าเนินการเปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนครั้งแรก  

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย -ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเรียนเชิญนายเลาะ อิฐฤทธิ์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ ท่ี ๔ บ้านวังตง ซึ่งเป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีอายุ สูงสุด ซึ่งอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ท าหน้าท่ี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช่ัวคราว เพื่อด าเนินการตาม
ระเบียบต่อไป 

นายเลาะ  อิฐฤทธิ์ -ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช่ัวคราว กล่าวขอบคุณ
นายอ าเภอทุ่งหว้าท่ีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนครั้งแรก และกล่าวแสดงความยินดีกับนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนและ
เชิญให้แนะน าตัวต่อนายอ าเภอทุ่งหว้า 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
ประธานสภาฯช่ัวคราว ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช่ัวคราว ช้ีแจงขั้นตอน 

วิธีการรวมท้ังข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว - ช้ีแจงขั้นตอนและวิธีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่ัวคราว ด าเนินการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 2) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่ัวคราว รายงานผลการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อนายอ าเภอหรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจ 
เพื่อให้นายอ าเภอหรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจลงนามแต่งต้ังประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล(เสนอในท่ีประชุมสภาฯ) 
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  เมื่อนายอ าเภอมีค าส่ังแต่งต้ังประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่ัวคราวพ้นจากต าแหน่ง 

 3) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ่านค าส่ังแต่งต้ังประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ท่ีประชุมทราบ และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น
ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 
กฎหมาย/ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้อง  

 1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.25๖๒ 

 -มาตรา 48 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภา
คนหนึ่งซึ่งเลือกมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอ
แต่งต้ังประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมติของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
-ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ
ช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ งท่ีตนเห็นว่าสมควรให้เป็น ผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่นการเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ี
เสนอไม่จ ากัดจ านวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น  
โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือ คนละหนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนับ
แล้วให้ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ท่ีได้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือก
ใหม่เฉพาะผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีการเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏ
ว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด
เท่ากัน 
  วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39    
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้ประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
สองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานท่ีประชุมด าเนินการให้ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้
ให้ประธานท่ีประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะจับสลากก่อนหลัง แล้วให้จับบัตรสลาก 
ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตร
เดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
ข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก
ตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี ด าเนินการแต่งต้ัง
ทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นท่ี
ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีประธานท่ีประชุมสภาท้องถิ่นครั้งต่อไป 
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-ข้อ 10 ประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อนายอ าเภอมีค าส่ังแต่งต้ังประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
-ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่นถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
-ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 63 วรรคหนึ่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
  การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
-ข้อ 63 วรรคหนึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้ว
จึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ท่ีของตนหรือท่ีซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับ
ประธานสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯช่ัวคราว  -ด าเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน โดยให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล และในการเสนอช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลรายใดแล้ว จะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคนด้วย ถ้าหากมีการเสนอช่ือ
เพียงรายช่ือเดียว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

นายสุนิน  ทอดท้ิง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา
เสนอนายวรพงศ์  มานะกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน   
หมู่ท่ี ๒ บ้านนากลาง เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

ประธานสภาฯช่ัวคราว  -ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน ได้แก่ 
ผู้รับรอง 1) นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  

หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน 
 2) นายสว่าง  ประกอบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๖ 

บ้านท่าข้ามควาย 
ประธานสภาฯช่ัวคราว ขอให้สมาชิกสภาในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาทอนท่านต่อไป ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอนเสนอช่ือเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่นถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก เป็นอันว่าต าแหน่งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนได้แก่ นายวรพงศ์  มานะกล้า สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๒ บ้านนากลาง  

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว   ขอพักการประชุมสภาฯ ๑๐ นาที เพื่อรายงานผลการเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนต่อนายอ าเภอทุ่งหว้าเพื่อพิจารณาลงนาม
แต่งต้ังประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
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    ..................................................................................................... 
- เมื่อครบเวลาพักการประชุมสภาฯ ๑๐ นาที 

 
นายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี  -นายอ าเภอทุ่งหว้ากล่าวแสดงความยินดีกับประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาทอน และขอให้ผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาทุกท่านในฐานะตัวแทน
ประชาชนในพื้นท่ี ท่ีได้รับความไว้วางใจและคาดหวังให้มาท าหน้าท่ีแก้ไขปัญหา
และพัฒนาต าบล ขอให้ท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุดในการแก้ไขปัญหาตามท่ีประชาชน
หวังไว้ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และอวยพรปีใหม่ 
ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยต่าง ๆ 

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว เชิญสมาชิกเข้าท่ีประชุมเพื่อด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป และ
ได้อ่านค าส่ังอ าเภอทุ่งหว้า ท่ี ๗ /2๕๖๕ เรื่องแต่งต้ังประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน ลงวันท่ี ๗ เดือนมกราคม 25๖๕ ให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯช่ัวคราว -บัดนี้ในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่ัวคราวได้พ้นต าแหน่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๑๐ (๓) แล้ว เชิญนายวรพงศ์ 
มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้
ด าเนินการท าหน้าท่ีประธานสภาฯตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ต่อไป 

ประธานสภาฯ -กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน และด าเนินการ
ประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระท่ีเหลือต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่ัวคราว ช้ีแจง ขั้นตอนและ

วิธีการ รวมท้ังข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเลือกรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว -ช้ีแจงขั้นตอนและวิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
 1) ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการเลือกรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2) วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใช้วิธีการเช่นเดียวกับ

การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ 8 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 3) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องรายงานผลการเลือกรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพร้อมส าเนารายงานการประชุมสภาฯ
เพื่อให้นายอ าเภอแต่งต้ัง ภายใน 7 วันนับต้ังแต่วันเลือกรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามข้อ 11 วรรคสาม 

 กฎหมาย/ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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 -ข้อ 1๑ วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น.....และวรรคห้าก าหนดว่า ให้
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอ าเภอ
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 

 -ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

   กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภา
ท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นคนท่ีหนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละ
คนจนกว่าจะครบตามจ านวนท่ีพึงมี 

 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่นถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ประธานสภาฯ  -ด าเนินการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน โดยให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และในการเสนอช่ือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลรายใดแล้ว จะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคนด้วย ถ้าหากมี
การเสนอช่ือเพี ยงราย ช่ือเดียว ให้ ถือว่าบุ คคลนั้น ได้รับ เลือกเป็น รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญ
ราษฎร์ เสนอ นายสมมารถ  ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอน หมู่ท่ี ๘ บ้านทุ่งใหญ่ เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาทอน 

ประธานสภาฯ -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ผู้รับรอง 1) นางสาวขวัญฤทัย  เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน 
 2) นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๕ 

บ้านท่าศิลา 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนท่านต่อไป ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนเสนอช่ือเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ัง
เพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  เป็นอันว่าต าแหน่งรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้แก่ นายสมมารถ  ผ่องสุวรรณ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๘ บ้านทุ่งใหญ่ 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่ัวคราว ช้ีแจง ขั้นตอนและ

วิธีการ รวมท้ังข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเลือกเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว -ช้ีแจงขั้นตอนและวิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
 1)ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการเลือกเลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 2)วิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใช้วิธีการเช่นเดียวกับ
การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามข้อ 8 โดยอนุโลม 

 3)เมื่อ ท่ีประชุมเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ให้
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่ัวคราวพ้นจากต าแหน่ง 

 กฎหมาย/ระเบียบ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.25๖๒ 
-มาตรา 57 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการและการจัดการ
ประชุมและงานอื่นใดตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
ท้ังนี้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบอายุ
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

 -ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8   มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วให้เลขานุการ
สภาท้องถิ่นช่ัวคราวพ้นจากต าแหน่ง 

 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ประธานสภาฯ -ด าเนินการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน โดยให้
สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ีเห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
การเสนอจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  และ หากมีการเสนอช่ือเพียงช่ือ
เดียว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือก 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี
เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน 
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ประธานสภาฯ -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ผู้รับรอง 1) นายสมมารถ  ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  

หมู่ท่ี ๘ บ้านทุ่งใหญ่ 
 2) นายสว่าง  ประกอบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๖ 

บ้านท่าข้ามควาย  
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาทอนท่านต่อไป ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอนเสนอช่ือเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่นถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก เป็นอันว่าต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนได้แก่ นายสุริยันต์ อยู่ล่าย ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 25๖๕ และวันเร่ิมประชุมสามัญ 

สมัยแรกของปี 25๖๖ 
ประธานสภาฯ -เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงขั้นตอนและ วิธีการ 

รวมทั้งกฎหมายและระเบียบฯในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

เลขานุการสภาฯ -ช้ีแจงขั้นตอนและ วิธีการ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี ้

 1) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องก าหนดว่า การประชุมสมัยสามัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๕ จะมีกี่สมัย การประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด และก าหนดกี่วัน  
2) การประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมาสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอนได้ก าหนดสมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วัน เริ่ม
ต้ังแต่วันท่ี ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 3) ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม สามัญประจ าปี สมัยแรกปี พ.ศ.๒๕๖๖
หรือของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน    

 กฎหมาย/ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.25๖๒ 

 มาตรา 53 วรรคหนึ่ง ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และวรรคส่ี
ก าหนดว่าสมัยประชุมสามัญหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
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 -ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือก
รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในท่ีประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

   (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้น
จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน 

 วรรคสอง การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่า
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 -ข้อ 21 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีแรก
ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

   เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของ
สภาท้องถิ่นพร้อมท้ังปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   ในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนด
วันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้อง
เปล่ียนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ท่ีก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปี
อื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

และเสนอร่างการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน ควรก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 25๖๕ ส่ี
สมัย และจากเดิมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนชุดท่ีแล้วได้ก าหนดวัน
เริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 25๖๕ ไว้เดิม คือเริ่มตั้งแต่วันท่ี     
1 – ๑๕ กุมภาพันธ์ 25๖๕   มีก าหนด 15 วัน  

   ดังนั้น เพื่อให้การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 25๖๕ และวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 25๖๖ เป็นไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมหรือมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาทอนสามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

 จึงเสนอปรึกษาในท่ีประชุมว่าจะก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 25๖๕ 
ดังนี้ ๑). ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีส่ีสมัย โดย
เปล่ียนแปลงก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ จากเดิม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุดท่ีแล้ว ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปี 25๖๕ ไว้เดิม คือเริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 – ๑๕ กุมภาพันธ์ 25๖๕ มี
ก าหนด 15 วัน เปล่ียนแปลงเป็น สมัยแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  คือเริ่มตั้งแต่
วันท่ี ๑๐ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วัน เพื่อให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนได้แถลงนโยบาย 
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๒) ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยท่ี ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๕ เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ –  ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วัน 
เพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 

สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖๕ เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วันเพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๖ 

สมัยท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕๖๕ เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑๖-๓๐ ธันวาคม 
๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วันเพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓).ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
ก าหนดใหเ้ริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 – ๑๕ กุมภาพันธ์ 25๖๖   มีก าหนด 15 วัน 

ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เห็นด้วยกับร่างการ
ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
หรือไม่ อย่างไร 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง  ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เห็น
ด้วยให้มีส่ีสมัย ในส่วนสมัยสามัญสมัยท่ี ๒ ท่ีก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ –  ๑๕ 
เมษายน ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วัน ควรก าหนดให้เป็นวันท่ี ๑6 – ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๕ จะเหมาะสมกว่า เนื่องจากท่ีก าหนดตามร่างเดิมจะมีวันหยุดต่อเนื่อง
อาจส่งผลต่อการประชุมสภาได้   

มติท่ีประชุมสภาฯ   - มีมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมท้ังหมด ๘ คน 
ดังนี้  

   เห็นชอบ  ๗ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่  นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่ ง
ประธานสภาฯ โดยก าหนดให้มีสมัยประชุมสภาสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ให้
มีส่ีสมัย ดังนี้  

๑).ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยแรก
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  คือเริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑๐ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีก าหนด 
๑๕ วัน  

๒). ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยท่ี ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๕ เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑6 – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วัน  

๓).ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยท่ี ๓ เริ่ม
ต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วัน 

๔).ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยท่ี ๔ 
ประจ าปี ๒๕๖๕ เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑๖-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วัน 

๕).ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
ก าหนดใหเ้ริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 – ๑๕ กุมภาพันธ์ 25๖๖   มีก าหนด 15 วัน 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน (คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม) 

ประธานสภาฯ - การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม มอบเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลช้ีแจง ขั้นตอน วิธีการ รวมท้ังข้อกฎหมายและ
ระเบียบในการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

เลขานุการสภาฯ - ช้ีแจงสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) สภามีอ านาจแต่งต้ังสมาชิกสภาฯเป็นคณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย

สมาชิกสภาฯ จ านวน 3 - 7 คน  ได้แก่ 
 1.1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 1.2) คณะกรรมการอื่นๆตามท่ีสภาเห็นสมควร 

2) วิธีเลือกให้สมาชิกสภาฯเป็นผู้เสนอ และมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคนส่วน
กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่มีผู้รับรอง 
กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

 -ข้อ 103 วรรคหนึ่ง คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ 
 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า

สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลท่ีไม่ได้

เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  -ข้อ 104 วรรคหนึ่ง คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าท่ีกระท ากิจการหรือ

พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันเป็นกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภา
ท้องถิ่น 

 -ข้อ 105 วรรคหนึ่ง ภายใต้ข้อบังคับ 103 ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

                                                       (1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                                                       (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                                                       (4) คณะกรรมการอื่นๆตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
                                             ถ้ามีความจ าเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการ

พิจารณาราย ละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 

  -ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล
ท่ีไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น ผู้
เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
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        การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่าง
อื่นและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภา  -จึงขอเชิญสมาชิกในท่ีประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม จ านวนกี่คน (อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน) 

นายสุนิน  ทอดท้ิง  -ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา 
เสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน ๓ คน  

ประธาน  -ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนด้วย 
ผู้รับรอง        1) นายขวัญฤทัย  เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน       

หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน 
        2) นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ 

บ้านวังเจริญราษฎร์  
  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเสนอเพิ่มเติม ดังนั้นก าหนด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน และให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม โดยให้มีการเลือกทีละคนจนครบตามจ านวนท่ีก าหนดคือ 3 คนตาม
ระเบียบฯข้อ 12 และช่ือท่ีเสนอไม่จ ากัดจ านวนพร้อมกับมีผู้รับรองอย่างน้อย 
2 คน 

  ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม โดยให้สมาชิกสภาฯ ใน
ท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคน
ท่ีหนึ่งถึงสาม ตามล าดับต่อไป 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี
เสนอ นายสมปอง  ชัยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน       
หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม คนท่ีหนึ่ง 

ประธานสภาฯ -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ผู้รับรอง 1) นางสาวขวัญฤทัย  เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน 
 2) นายสว่าง ประกอบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๖ 

บ้านท่าข้ามควาย 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานประชุมท่านต่อไป ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอนเสนอช่ือเพิ่มเติม เป็นอันว่าต าแหน่งคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม
คนท่ีหนึ่ง ได้แก่ นายสมปอง  ชัยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
นาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม 
คนท่ีหนึ่ง 

ประธานสภาฯ  - โดยให้สมาชิกสภาฯ ในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมคนท่ีสอง ตามล าดับต่อไป 

นายสุนิน ทอดท้ิง  - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๕  บ้านท่าศิลา
เสนอ นายจาตุรงค์  ส่งแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี 
๗ บ้านบารายี เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม คนท่ีสอง 
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นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี ขอ
สละสิทธิไม่ขอรับการเสนอช่ือเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

นายสมปอง ชัยศิริ  - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญ
ราษฎร์  เสนอ นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอนหมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม คนท่ีสอง 

ประธานสภาฯ   -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ผู้รับรอง  1) นายเลาะ อิฐฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๔ 

บ้านวังตง 
 2) นายสมมารถ  ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  

หมู่ท่ี ๘ บ้านทุ่งใหญ่  
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานประชุมท่านต่อไป ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอนเสนอช่ือเพิ่มเติม เป็นอันว่าต าแหน่งคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม
คนท่ีสอง ได้แก่ นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม คน
ท่ีสอง 

ประธานสภาฯ  - โดยให้สมาชิกสภาฯ ในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมคนท่ีสาม ตามล าดับต่อไป 

นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช  - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑  บ้านนาทอน
เสนอ นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๕ 
บ้านท่าศิลา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม คนท่ีสาม 

ประธานสภาฯ   -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ผู้รับรอง  1) นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ 

บ้านวังเจริญราษฎร์ 
 2) นายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ 

บ้านบารายี  
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานประชุมท่านต่อไป ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอนเสนอช่ือเพิ่มเติม เป็นอันว่าต าแหน่งคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม
คนท่ีสาม ได้แก่ นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
นาทอน หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม คนท่ีสาม 

ประธานสภาฯ  -สรุปว่าคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 3 คน ประกอบด้วย 
  1) นายสมปอง  ชัยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ 

บ้านวังเจริญราษฎร์ 
  2) นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่

ท่ี ๑ บ้านนาทอน 
  3) นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๕ 

บ้านท่าศิลา  
  -จึงขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้นัดประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานการประชุมเพื่อเลือกประธานและเลขานุการฯต่อไป 
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เลขานุการสภาฯ  -ได้แจ้งนัดให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเข้าประชุมฯ เพื่อเลือก
ประธานและเลขานุการฯ ในวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.      
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  

 
ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอื่นๆ 
  -ไม่มี  
 
ปิดประชุมเวลา 1๒.๐๙ น. 
 
 

           (ลงช่ือ)                                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                               (นายสุริยันต์  อยู่ล่าย) 

                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน    

 

 

                          (ลงช่ือ)                            ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                               ( นายสมปอง  ชัยศิริ ) 

 

                         (ลงช่ือ)                                   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                                  ( นายสุนิน  ทอดท้ิง ) 

 

                          (ลงช่ือ)                                   กรรมการและเลขานุการตรวจสอบ 
                                                                                 รายงานการประชุม 
                                             ( นางสาวขวัญฤทัย  เกื้อเดช ) 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว 
จากการประชุมสภาฯ เมื่อวันท่ี...................................................... 

    (ลงช่ือ) 

                                                 (นายวรพงศ์  มานะกล้า) 

                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 


