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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ครั้งแรก 
เมื่อวันที่  4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 

---------------------------------------------------- 
     ผู้เข้าประชุม 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายกำธร  วิเชฏฐพงศ์ นายอำเภอทุ่งฝน กำธร  วิเชฏฐพงศ์  

2 นายสุวิทย์  บุญภา ส.อบต. หมู่ที ่1 สุวิทย์  บุญภา  

3 นายจรูญ  พรหมศร ส.อบต. หมู่ที ่2 จรูญ  พรหมศร  

4 นายพนม  เหี้ยมเหิน ส.อบต. หมู่ที ่3 พนม  เหี้ยมเหิน  

5 นายนภดล  อามูลลาด ส.อบต. หมู่ที ่4 นภดล  อามูลลาด  

6 นายโป๊ะ  ปัดสา ส.อบต. หมู่ที ่5 โป๊ะ  ปัดสา  

7 นายสมดี  จำปาชัย ส.อบต. หมู่ที ่6 สมดี  จำปาชัย  

8 นางศิริวรรณ  ดวงพรหมยาว ส.อบต. หมู่ที ่7 ศิริวรรณ  ดวงพรหมยาว  

9 นายอุดร  กาศักดิ์ ส.อบต. หมู่ที ่8 อุดร  กาศักดิ์  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายไพบูลย์  ภูศรีสม ท้องถิ่นอำเภอทุ่งฝน ไพบูลย์  ภูศรีสม  

2 นายศรายุทธ  บัวรัตน์ รองปลัด อบต.นาชุมแสง ศรายุทธ  บัวรัตน์  

3 ส.ต.ต. ประกาศสิทธิ์  บูรณสรรค์ ผอ.กองช่าง ประกาศสิทธิ์  บูรณสรรค์  

4 นางสาวนารีรัตน์  จันทร์มา ผอ.กองคลัง นารีรัตน์  จันทร์มา  

- สำเนา - 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

5 นางสาวนฤมล  ชำนาญกุล ผอ.กองสวัสดิการสังคม นฤมล  ชำนาญกุล  

6 นายกฤษณะ  แสนโคตร หัวหน้าสำนักปลัด กฤษณะ  แสนโคตร  

7 นายณัฐพงษ์  ศรีสร้อย นักวิเคราะห์ฯ ณัฐพงษ์  ศรีสร้อย  

8 นายโกวิทย์  บุญภา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ โกวิทย์  บุญภา  
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เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 

ศรายุทธ  บัวรัตน์ - เรียน  ท่านนายอำเภอทุ่งฝน/ท่านท้องถิ่นอำเภอทุ่งฝน/หวัหน้าส่วนราชการทุกท่านและ 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขณะนี้    

เวลา  13.30 น. ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง    
ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล         
อันทรงเกียรติแห่งนี้  จำนวน   8  คน  ครบองค์ประชุม  ลำดับต่อไป  ขอกราบเรียนเชิญ    
ท่าน กำธร  วิเชฏฐพงศ์  นายอำเภอทุ่งฝน  ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 

    (นายอำเภอทุ่งฝน จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้ว) 

- แจ้งประกาศอำเภอทุ่งฝน  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 
ครั้งแรก 

 “ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน  2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  อำเภอทุ่งฝน  
จังหวัดอุดรธานี  ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด  เมื่อวันที่  21 ธันวาคม  2564  
แล้วนั้น 

 อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 6 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 
ตำบลนาชุมแสง  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี  ครั้งแรก ในวันที่  4  เดือน มกราคม 
พ.ศ. 2565 เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสาวนตำบลนาชุมแสง  
ตำบลนาชุมแสง  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
    (นายกำธร  วิเชฏฐพงศ์) 
        นายอำเภอทุ่งฝน 

 ในลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ ท่านกำธร  วิเชฏฐพงศ์  ท่านนายอำเภอ   
ทุ่งฝน  ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ครั้งแรก ครับ 
กราบเรียนเชิญครับ 
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นายอำเภอทุ่งฝน - เรียน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ
ทุกท่านครับ ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา บัดนี้ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาชุมแสง จำนวน 8 คน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  1 คน 
ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ผ่านการเลือกตั้ง และได้รับความไว้วางใจ
จากพ่ีน้องประชาชนให้มาเป็นตัวแทนทำหน้าที่ในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาชุมแสง ซึ่งนับวันเราต้องยอมรับกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาท
สำคัญยิ่งต่อการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน 
และสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทต่อการบริหารท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นตามลำดับ สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ก็คือ ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งต้องทำหน้าที่ในการ
พิจารณาข้อบัญญัติซึ่งใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือข้อบัญญัติอ่ืนๆ ต้องทำหน้าที่
ในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางในการทำงานพัฒนาพ้ืนที่
ในทุกๆ ด้าน และทำหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร  ดังนั้น 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ทุกคน จึงมีบทบาทสำคัญและมีหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมเป็นกลางทางการเมือง
อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักสำนึกรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า และยึดมั่นในค่านิยมหลักของข้าราชการการเมือง ประกอบด้วย 

  1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  2. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

  3. มีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

  4. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  5. ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

  6. ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

  7. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
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  8. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  9. ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ดี 

  วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ครั้งแรก        
ตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล     
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      
นาชุมแสงเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของสภาซึ่งเป็นการบริหารในแบบของคณะผู้บริหารกับสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นลักษณะของการบริหารที่ใช้การถ่วงดุลกัน ผลของการ
ถ่วงดุลนั้นจะนำไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน ขอฝากความหวังของ  
พ่ีน้องประชาชนชาวตำบลนาชุมแสง ไว้กับคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพึงตระหนักและระลึกถึงคุณค่าและ
ความสำคัญของการเป็นผู้แทนของประชาชน โดยทำหน้าที่ของตนให้เต็มกำลังความรู้ 
ความสามารถ ด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น 

  บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผม  ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาชุมแสง ครั้งแรก ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ 

ศรายุทธ  บัวรัตน์ - กราบขอบพระคุณ ท่านกำธร  วิเชฏฐพงศ์  นายอำเภอทุ่งฝน  เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติ 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง แห่งนี้ 

- เรียน สมาชิกสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547    
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6 เมื่อนายอำเภอได้เปิด
ประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น
ชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุมากท่ีสุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ชั่วคราวนั้น เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และ
ดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งได้ตรวจนับอายุของสมาชิกสภาสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาชุมแสง แล้ว ผู้ที่มีอายุมากที่สุดในที่ประชุมแห่งนี้ คือ นายจรูญ  
พรหมศร  ขอเชิญขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวขอเรียนเชิญครับ 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

จรูญ  พรหมศร - เรียน ท่านนายอำเภอทุ่งฝน ท่านท้องถิ่นอำเภอทุ่งฝน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ส่วนตำบลผู้ทรงเกียรติ ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง รักษาราชการ

แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาชุมแสง และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ขอขอบพระคุณท่าน
นายอำเภอที่มาเป็นเกียรติเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ครั้งแรก 
ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันนี้กระผม  ในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
นาชุมแสง ชั่วคราว ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 

 - จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงที่ปฏิบัติหน้าที่ท้ังหมด   
จำนวน  8  ท่าน มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุมจำนวน  8  ท่าน ขอให้ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ทุกท่านได้แนะนำตนเองเริ่มจากหมู่ที่  1  นะครับ 

สุวิทย์  บุญภา - กระผม นายสุวิทย์  บุญภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 1  
ส.อบต. หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ ครับ 

จรูญ  พรหมศร - กระผม นายจรูญ  พรหมศร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 2  
ส.อบต. หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าวิชา ครับ 

พนม  เหี้ยมเหิน - กระผม นายพนม  เหี้ยมเหิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 3  
ส.อบต. หมู่ที่ 3 บ้านคำสีดา ครับ 

นภดล  อามูลลาด - กระผม นายนภดล  อามูลลาด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  
ส.อบต. หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4  บ้านนาชุมแสง ครับ 

โป๊ะ  ปัดสา - กระผม นายโป๊ะ  ปัดสา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 5  
ส.อบต. หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ ครับ 

สมดี  จำปาชัย - กระผม นายสมดี  จำปาชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 6  
ส.อบต. หมู่ที่ 6 บ้านนาชุมแสง ครับ 

ศิริวรรณ  ดวงพรมยาว - ดิฉัน นางศิริวรรณ  ดวงพรมยาว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  
ส.อบต. หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7  บ้านแสงสว่าง ค่ะ 

อุดร  กาศักดิ์ - กระผม นายอุดร  กาศักดิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 8  
ส.อบต. หมู่ที่ 8 บ้านสันติธรรม ครับ 
 



~ 7 ~ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 

จรูญ  พรหมศร - เชิญเลขานุการฯ ชั่วคราว ได้แจ้งรายละเอียด วิธีการเลือก การลงคะแนนและอำนาจ 
  ประธานสภาฯ ชั่วคราว  หน้าที่ของประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 

ศรายุทธ  บัวรัตน์ - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง(ชั่วคราว) และสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับวิธีการเลือก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 

  ข้อ  1  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 48 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานสภาและ  
รองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

  ข้อ  2  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  8  กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน
มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น 

  ข้อ  3  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธาน 
สภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 วิธีการเลือก 

  (1) ให้สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ประธานสภาเพียง 1 ชื่อ 

  (2) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน แต่ละคน
มีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 

  (3) ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 

  (4) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 1 คน 
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14) 
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 วิธีการลงคะแนน 

  ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จำนวน 1 ชื่อ และให้
สมาชิกสภาหย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 75 วรรคสาม โดยประธานสภาชั่วคราวเป็นผู้เรียกสมาชิกสภาตามลำดับอักษร    
นำบัตรมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 

 วิธีการตรวจนับคะแนน 

  ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วยนับคะแนน โดย
ที่ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  (1) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว ประกาศคะแนนต่อที่
ประชุมสภาผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 

  (2) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่ (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากัน) โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 

  (3) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากัน) โดยวิธีการจับสลากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 8 วรรคสาม ดังนี้ 

   (3.1) ประธานสภาชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน 

   (3.2) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภาชั่วคราวจับสลากว่าใครจะจับ
สลากก่อน 

   (3.3) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจำนวนเท่าคนที่มี
คะแนนสูงสุดเท่ากันและเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 1 บัตร นอกนั้น
เป็น “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

 อำนาจหน้าที่ของประธานสภาฯ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 16 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานสภา ดังนี้ 

  (1) ดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด 



~ 9 ~ 
 

  (2) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปราย
สนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

  (3) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 

  (4) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 

  (5) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 

  (6) อำนาจและหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ หรือตามท่ีกำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ 

  การลงคะแนน เจา้หน้าที่ได้เตรยีมบัตรการลงคะแนน ใชว้ิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล
ของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ 

จรูญ  พรหมศร - ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ทุกท่าน เสนอชื่อ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว สมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  

พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 

นภดล  อามูลลาด - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายนภดล  อามูลลาด  ส.อบต. หมู่ที่ 4 
ส.อบต. ม.4 ขอเสนอ  นายจรูญ  พรหมศร  ส.อบต. หมู่ที่ 2  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาชุมแสง ครับ 

จรูญ  พรหมศร - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว 1. นายพนม  เหี้ยมเหิน  ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 2. นายสมดี  จำปาชัย  ส.อบต. หมู่ที่ 6 

 ผู้รับรองถูกต้องครับ 

 - เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้เป็นประธานสภาฯ คือ นายจรูญ  พรหมศร  นั้นก็คือ
ตัวกระผมนะครับ กระผม นายจรูญ  พรหมศร สมาชิกสภาฯ ยินดีรับครับ 

 - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อีกหรือไม่ กระผม จะนับ 1-2-3 นะครับ 1-2-3 ไม่มี
สมาชิกสภาฯ เสนอนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14 บัญญัติว่า“ในการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอ
ชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” นะครับ 
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เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาชุมแสง เพียงท่านเดียวนะครับ คือ  นายจรูญ  พรหมศร  และนั่นก็คือ
กระผมเอง 

..............พักการประชุม 10 นาที........... 
 (เพ่ือให้นายอำเภอทุ่งฝนลงนามแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง) 

ศรายุทธ  บัวรัตน์ - ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ขอเชิญประธานสภาฯ ที่ได้รับการ 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว คัดเลือกทำหน้าที่และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

จรูญ  พรหมศร - กระผม ต้องขอกราบขอบพระคุณเพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาฯ นาชุมแสง ที่ได้ไว้วางใจมอบหมายหน้าที่อันสำคัญให้กระผม ได้ทำหน้าที่ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  กระผม ขอทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาชุมแสง ในการประชุมในวาระที่ 3 ต่อไปนะครับ ต่อไปเป็นการประชุมใน
วาระท่ี 3 ครับ เป็นการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 

จรูญ  พรหมศร - เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ประธานสภาฯ    

ศรายุทธ  บัวรัตน์ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 12 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น     

ให้นำความใน ข้อ 8  มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง บัญญัติว่า กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่า
หนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี ข้อ 14 บัญญัติว่า     
“ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น    
ได้รับเลือก” 

จรูญ  พรหมศร - วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง นะครับ  
ประธานสภาฯ จะดำเนินการตามข้ันตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิก 

สภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาฯ     
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน 
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อุดร  กาศักดิ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายอุดร  กาศักดิ์  ส.อบต. หมู่ที่ 8  
ส.อบต. หมู่ที่ 8 ขอเสนอ  นายสมดี  จำปาชัย  ส.อบต. หมู่ที่ 6  เป็นรองประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาชุมแสง ครับ 

จรูญ  พรหมศร - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 1. นายสุวิทย์  บุญภา  ส.อบต. หมู่ที่ 1 
 2. นายนภดล  อามูลลาด  ส.อบต. หมู่ที่ 4 
 ผู้รับรองถูกต้องครับ 

 - ขอถาม ท่านสมดี  จำปาชัย  ท่านยินดีหรือไม่ครับ 

สมดี  จำปาชัย - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายสมดี  จำปาชัย  ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 ยินดีรับครับ 

จรูญ  พรหมศร - มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม - ไม่มี 

จรูญ  พรหมศร - ขอแสดงความยินดีกับ ท่านสมดี  จำปาชัย  ให้ถือว่า ท่านสมดี  จำปาชัย  ได้รับเลือก 
ประธานสภาฯ ให้เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 

จรูญ  พรหมศร - เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ประธานสภาฯ  

ศรายุทธ  บัวรัตน์ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 13 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น     

ให้นำความใน ข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” วรรคสอง บัญญัติว่า “เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ
เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง” ข้อ 14 
กำหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า    
ผู้นั้นได้รับเลือก” และ ข้อ 18 กำหนดว่า “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง   
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น” วรรคสอง บัญญัติว่า“สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล 
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พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เท่านั้น” 

จรูญ  พรหมศร - ต่อไปจะดำเนินการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง   
ประธานสภาฯ จะดำเนินการตามข้ันตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิก 

สภาฯ ทุกท่าน  เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาฯ พร้อมผู้รับรอง  2 ท่าน 
เชิญครับ 

สุวิทย์  บุญภา - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผม นายสุวิทย์  บุญภา  ส.อบต. หมู่ที่ 1  
ส.อบต. หมู่ที่ 1 ขอเสนอ  นายอุดร  กาศักดิ์  ส.อบต. หมู่ที่ 8  เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาชุมแสง ครับ 

จรูญ  พรหมศร - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 1. นายพนม  เหี้ยมเหิน  ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 2. นายนภดล  อามูลลาด  ส.อบต. หมู่ที่ 4 

 ผู้รับรองถูกต้องครับ 

 - ขอถาม ท่านอุดร  กาศักดิ์  ท่านยินดีหรือไม่ครับ 

อุดร  กาศักดิ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายอุดร  กาศักดิ์  ส.อบต. หมู่ที่ 8 
ส.อบต. ม.8 ยินดีรับครับ 

จรูญ  พรหมศร - มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม - ไม่มี 

จรูญ  พรหมศร - ขอแสดงความยินดีกับ ท่านอุดร  กาศักดิ์  ให้ถือว่า ท่านอุดร  กาศักดิ์  ได้รับเลือก 
ประธานสภาฯ ให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ครับ  และขอเชิญท่าน

เลขานุการสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืนๆ 

จรูญ  พรหมศร - ขอนำเรื่องปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565  
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 11 (3) ความว่า สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย        
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แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน และกำหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน 

 - เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565  เชิญท่านเลขานุการสภาฯ   
อ่านระเบียบครับ 

อุดร  กาศักดิ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภาฯ ตำบลนาชุมแสง เป็นผู้ดำเนินการแทนครับ 

จรูญ  พรหมศร - ขออนุญาตครับ 
ประธานสภาฯ     

ศรายุทธ  บัวรัตน์ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
รองปลัด อบต. และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 2 การประชุม ข้อ 20 (1) การประชุมสามัญ และข้อ 21 

วรรคหนึ่ง กำหนดว่าการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก   
ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก    
ของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

จรูญ  พรหมศร - เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ 
ประธานสภาฯ     

พนม  เหี้ยมเหิน - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผม นายพนม  เหี้ยมเหิน  ส.อบต. หมู่ที่ 3  
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญ จำนวน  4  สมัย  โดยมีกำหนดสมัยละ 15 วัน  ดังนี้ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2565  ประชุมระหว่างวันที่  7  ถึง  21  
มกราคม  2565       

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2565  ประชุมระหว่างวันที่  1  ถึง  15  
มิถุนายน  2565 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  พ.ศ. 2565  ประชุมระหว่างวันที่  1  ถึง  15  
สิงหาคม  2565 

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  พ.ศ. 2565  ประชุมระหว่างวันที่  1  ถึง  15  
ธันวาคม  2565 
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และกำหนดให้วันที่  1  ถึง  15  กุมภาพันธ์  2566  เป็นสมัยประชุมสามัญสมัยแรก 
ของปีถัดไป  มีกำหนดเวลา  15 วัน 

จรูญ  พรหมศร - มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนออีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ     

ที่ประชุม - ไม่มี 

จรูญ  พรหมศร - ขอมติที่ประชุมกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดวันเริ่มสมัย 
ประธานสภาฯ ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป 

มติที่ประชุม - มีติเห็นชอบ  7  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
   งดออกเสียง  1  เสียง 

จรูญ  พรหมศร - กระผมขอนำเรื่องปรึกษาท่ีประชุมเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบครับ 

อุดร  กาศักดิ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภาฯ ตำบลนาชุมแสง เป็นผู้ดำเนินการแทนครับ 

จรูญ  พรหมศร - ขออนุญาตครับ 
ประธานสภาฯ     

ศรายุทธ  บัวรัตน์ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
รองปลัด อบต. และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  

ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  2  ประเภท  คือ 

  (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

  (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

 ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการ หรือพิจารณาสอบสวน  
เรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจกการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่น 
อาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
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 ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
ต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสามัญประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

  (4) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

 ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง    
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน         
และนำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 - ในการเลือกคณะกรรมการดังกล่าวนี้ จะเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ครับ ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา 

 - เรื่อง  การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

จรูญ  พรหมศร - เชิญสมาชิกเสนอชื่อครับ 
ประธานสภาฯ     

สุวิทย์  บุญภา - ขอเสนอ  นางศิริวรรณ  ดวงพรมยาว ส.อบต. หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ส.อบต. หมู่ที่ 1 รายงานการประชุม ครับ 

จรูญ  พรหมศร - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 1. นายพนม  เหี้ยมเหิน  ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 2. นายนภดล  อามูลลาด  ส.อบต. หมู่ที่ 4 

พนม  เหี้ยมเหิน - ขอเสนอ นายนภดล  อามูลลาด  ส.อบต. หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน  
ส.อบต. หมู่ที่ 3 การประชุม ครับ 
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จรูญ  พรหมศร - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 1. นายสุวิทย์  บุญภา  ส.อบต. หมู่ที่ 1 
 2. นายโป๊ะ  ปัดสา  ส.อบต. หมู่ที่ 5 

ศิริวรรณ  ดวงพรมยาว - ขอเสนอ นายโป๊ะ  ปัดสา  ส.อบต. หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน  
ส.อบต. หมู่ที่ 7 การประชุม ครับ 

จรูญ  พรหมศร - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 1. นายสมดี  จำปาชัย  ส.อบต. หมู่ที่ 6 
 2. นายอุดร  กาศักดิ์  ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกไหมครับ 

ที่ประชุม - ไม่มีเสนอรายชื่อเพ่ิมอีก 
มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ให้ นางศิริวรรณ  ดวงพรมยาว, นายนภดล  อามูลลาดและ 

นายโป๊ะ  ปัดสา  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง 

  - เห็นชอบ     7    เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
  - งดออกเสียง  1   เสียง 

จรูญ  พรหมศร - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณ ท่านนายอำเภอทุ่งฝน ท่านท้องถิ่นอำเภอทุ่งฝน สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาชุมแสง ครั้งแรก ครับ 

 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
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  (ลงชื่อ)        อุดร  กาศักดิ์      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                               (นายอุดร  กาศักดิ์) 
                      เลขานุการสภา อบต.นาชุมแสง 

(ลงชื่อ)     นภดล  อามูลลาด กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     (นายนภดล  อามูลลาด) 
               สมาชิกสภา อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 4      

(ลงชื่อ)          โป๊ะ  ปัดสา กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายโปะ๊  ปัดสา) 
               สมาชิกสภา อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 5 

(ลงชื่อ)   ศิริวรรณ  ดวงพรมยาว กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นางศิริวรรณ  ดวงพรมยาว) 
               สมาชิกสภา อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 7                      

            
                         ตรวจถูกต้อง    

                      
        จรูญ  พรหมศร 

                                (นายจรูญ  พรหมศร) 
                    ประธานสภา อบต.นาชุมแสง 

 


