
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  ครั้งแรก 

เมื่อวันพุธ ที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔     
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

........................................................ 
ผู้มาประชุม 

๑. นายสวุฒิ  แก้วสกุล  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑ 
๒. นายกิตติ  เจริญวงค์  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๒ 
๓. นายรอแซะ  ยะโก๊ะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๓ 
๔. นายวินัย  คงสุวรรณ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๔ 
๕. นายกอเซ็ง  ดอเลาะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๕ 
๖. นายมุคลีส  ตาเยะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๖ 
๗. นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๗ 
๘. นายนิอูมา วาเต๊ะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๘ 
๙. นายดาโอะ  สะมะแอ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๙ 
๑๐.   นายอับดุลเราะมัน  สือแม ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๐ 
๑๑.   นายมาคตาร์  กะจิ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๑ 

ผู้ไม่มาประชุม 
  ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายสุวิทย์  นาคเป้า  ตำแหน่ง  นายอำเภอเมืองนราธิวาส 
๒. นางปรียา  เกิดก่อ  ตำแหน่ง  ท้องถิ่นอำเภอเมืองนราธิวาส 
๓. นายอำมร  เทพกำเนิด ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภ ู
๔. นายธนัทนน  วันมหามาตร ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๕. นางสาวภคพร  เดอรามันห์ ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๖. นางสาวรอฮีมะ  สาแม ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  
๗. นางอุษณา  อินทมาศ  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๘. นางจิตติมา  จันทร์เจียม ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๙. นายมูฮำหมัด  สุขเสนีย์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๑๐.   นายนนท์  จันทร์บุญรอด ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการ 
๑๑.   นางสุเพียงพร  เพชรทอง ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๑๒.   นางสาวฐิติวรดา  สวุรรมาลา ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
๑๓.   นางอนงค์  ดำแป้น  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
๑๔.   นางสาวกมลพร  ผ่อนผาสุข ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๑๕.   นางโศภิษฐ์  ก้อนสิน ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๑๖.   นางสาวนันทิมา  โชติชัย ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน 
๑๗.   นางสาวธนันณัฐ  เทพษร ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
๑๘.   นางยามีละ  เปาะสา ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

/๑๙. นางสาวโรส... 



-๒- 
๑๙.   นางสาวโรส  รอเซะ  ตำแหน่ง  นักวิชการพัสดุชำนาญการ 
๒๐.   นางสาวนงเยาว์  วันช ู ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๒๑.   นางสาวนูรียา  หมีนปาน ตำแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ 
๒๒.   นางสาวปียาภรณ์  แสงทอง ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๒๓.   นายพิพัฒน์  ยอดรักษ์ ตำแหน่ง  นายช่างโยธาฯ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๕  น. 
ก่อนระเบียบวาระ 
นายธนัทนน  วันมหามาตร    
ปลัดอบต. (เลขานุการชั่วคราว) เรียน ท่านปลัดอำเภอเมืองนราธิวาส ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ 
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคระกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาสกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส ได้เห็นชอบให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้ว 
    บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จำนวน ๑๑ คน แล้ว และนายอำเภอเมืองนราธิวาส ได้อาศัยอำนาจตามความ    
นัยมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลำภู ครั้งแรก ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ในลำดับ
ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญท่านสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอำเภอเมืองนราธิวาส ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู ครั้งแรกครับ ขอกราบเรียนเชิญครับ  
นายสุวิทย์ นาคเป้า 
ปลัดอำเภอเมืองฯ  เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู (ท่านอำมร เทพกำเนิด)         
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ 
    ประกาศอำเภอเมืองนราธิวาส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ลำภู ครั้งแรก ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔     
ไปแล้วนั้น บัดนี้ คระกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู     
ครบตามจำนวนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคสองและมาตรา ๕๔ วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ ๖ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ครั้งแรก ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

/ตามท่ีได้มีการเลือกตั้ง... 



-๓-  
ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การ 

บริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๔  ที่ผ่านมา บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้ประกาศ 
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จำนวน ๑๑ คน  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน  ๑ คน แล้ว ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการเลือกตั้ง  และได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้อง
ประชาชนให้มาเป็นตัวแทนทำหน้าที่ในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ซึ่งนับวันเราต้องยอมรับกันว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ของพ่ีน้อง
ประชาชน และสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทต่อการบริหารท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นตามลำดับ  สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู ก็คือฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งต้องทำหน้าที่ในการพิจารณข้อบัญญัติซึ่งใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานขององค์บริหารส่วนตำบล ไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือข้อบัญญัติอื่น ๆ ต้องทำหน้าที่ 
ในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา  ซ่ึงเป็นกรอบและแนวทางในการทำงานพัฒนาพ้ืนที่ในทุก ๆ  ด้าน และทำหน้าที่  
ในการควบคุม ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร  ดั้งนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูทุกคน  
จึงมีบทบาทสำคัญและมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง
อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  หลักสำนึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และยึดมั่นในค่านิยมหลักของข้าราชการ
การเมือง ประกอบด้วย 

๑ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข 
๒  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๓  มีจิตสำนึกที่ด ี ซื่อสัตย์ สุจริต  และรับผิดชอบ 
๔. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
    ๕. ยินหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
    ๖. ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
    ๗. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
    ๘. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
    ๙. ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ดี 
    วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ครั้งแรก ตามมาตรา ๕๓ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้กำหนด 
ให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของสภาซึ่งเป็นการบริหารในแบบของ
คณะผู้บริหารกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นลักษณะของการบริหารที่ใช้การถ่วงดุลกัน ผลการถ่วงดุลนั้นจะ
นำไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชนน ขอฝากความหวังของพ่ีน้องประชาชนชาวตำบลลำภู ไว้กับคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพึงตระหนักและระลึกถึงคุณค่าและ
ความสำคัญของการเป็นผู้แทนของประชาชน โดยทำหน้าที่ของตนให้เต็มกำลังความรู้ ความสามารถ ด้วยความสุจริต
จริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น 
    บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู ครั้งแรก ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ                                                                 /นายธนัทนน... 



-๔- 
นายธนัทนน  วันมหามาตร  
เลขานุการสภาชั่วคราว กราบขอบพระคุณ ท่านสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นอย่างสูง 
ที่ให้เกียรติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ แห่งนี้ 
 เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบ 
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)        
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อนายอำเภอได้เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้          
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด    
ซึ่งอยู่ในทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นชั่วคราวนั้น เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  เพ่ือทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และ
ดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งได้ตรวจนับอายุของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ แล้ว ผู้ที่มีอายุ  
มากที่สุดในที่ประชุมแห่งนี้ คือ นายกอเซ็ง ดอเลาะ ขอเชิญขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ  
นายกอเซ็ง  ดอเลาะ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  เรียนท่านสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอำเภอเมืองนราธิวาส ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านท้องถิ่นอำเภอเมืองนราธิวาส           
ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และท่านผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผม ขอขอบพระคุณท่านปลัดอำเภอเมืองนราธิวาส ที่มาเป็นเกียรติเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันนี้ กระผม ในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ชั่วคราว 
ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ    
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
นายกอเซ็ง  ดอเลาะ 
ประธานสภา ชั่วคราว  ขอเชิญเลขานุการฯ ชั่วคราว ได้แจ้งรายละเอียด วิธีการเลือก การลงคะแนนและ
อำนาจหน้าที่ของประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ  
นายธนัทนน  วันมหามาตร    
เลขานุการชั่วคราว  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ชั ่วคราว และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับวิธีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู    
มีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗   
และที่แก้ไขเพิ ่มเติม มาตรา ๔๘ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง         
ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ข้อ ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘ กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
    ข้อ ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
วิธีการเลือก 

/(๑) ให้สมาชิกสภา... 



-๕- 
(๑) ให้สมาชิกสภา ๑ คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภา 

เพียง ๑ ชื่อ 
(๒) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องบมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย ๒ คน แต่ละคนมีสิทธิ 

รับรองได้เพียงครั้งเดียว 
(๓) ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 
(๔) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง ๑ คน ให้ถือว่า 

ผู้นั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๔)  
วิธีการลงคะแนน 
   ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ ถูกเสนอ จำนวน ๑ ชื่อ และให้สมาชิกสภา
หย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๕ วรรคสาม โดยประธานสภาชั่วคราวเป็นผู้เรียก
สมาชิกสภาตามลำดับอักษร นำบัตรมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 
วิธีการตรวจนับคะแนน 
   ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า ๒ คน มาช่วยนับคะแนน โดยที่ผู้ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว ประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภา  
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 

(๒) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเทา่กัน ให้ลงคะแนนใหม่ (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน)  
โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 

(๓) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน)       
โดยวิธีการจับสลากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ วรรคสาม ดังนี้ 
   (๓.๑) ประธานสภาชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน 
   (๓.๒) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภาชั่วคราวจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อน   
   (๓.๓) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจำนวนเท่าคนที่มีคะแนนสูงสุด
เท่ากันและเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” ๑ บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ท้องถิ่น” 
อำนาจหน้าที่ของประธานสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๖ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานสภา ดังนี้ 

(๑) ดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด 
(๒) เป็นปรานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือ 

คัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
(๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
(๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 
(๖) อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ หรือตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ 

/การลงคะแนน... 



-๖- 
การลงคะแนน เจ้าหน้าที่ได้เตรียมบัตรการลงคะแนน ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ 

ผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ   
นายกอเซ็ง  ดอเลาะ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ทุกท่านเสนอชื่อ 
สมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญท่าน     
รอแซะ ยะโก๊ะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ครับ 
นายรอแซะ ยะโก๊ะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านปลัด  
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายรอแซะ ยะโก๊ะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ขอเสนอ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ครับ 
นายกอเซ็ง ดอเลาะ 
ประธานสภาฯชั่วคราว  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

๑. นายสวุฒิ  แก้วสกุล 
๒. นายกิตติ  เจริญวงค์ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ 
ขอถามท่านแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ ท่านยินดีหรือไม่ครับ 

นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู     
ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๗ ยินดีรับ 
นายกอเซ็ง ดอเลาะ   
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อีกหรือไม่ กระผมจะนับ ๑-๒-๓ นะครับ ๑-๒-๓ ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอนะครับ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” นะครับ 
เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ ได้เสนอผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เพียงท่านเดียว    
นะครับ คือ นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์   
    (นายอำเภอแต่งตั้งประธานสภาฯ) 
นายกอเซ็ง ดอเลาะ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ขอเชิญท่านแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป สำหรับกระผม ก็พ้นจากตำแหน่งประธานสภาฯ 
ชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ    
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำภู เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

/นายธนัทนน... 
 



-๗- 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยข้อบังค ับการประชุมสภาท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า วิธีเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง บัญญัติว่า กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกำหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคน       
ที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี ข้อ ๑๔ บัญญัติ
ว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ   วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู นะครับ จะดำเนินการ
ตามขั้นตอนแบบเดียวกันกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อ  สมาชิกสภาฯ           
ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญท่านกิตติ เจริญวงค์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ครับ 
นายกิตติ เจริญวงค์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒  เรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู     
ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายกิตติ เจริญวงค์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ 
ขอเสนอนายมาคตาร์ กะจิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูครับ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

๑. นายวินัย คงสุวรรณ 
๒. นายนิอูมา วาเต๊ะ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ 
ขอถามท่านมาคตาร์ กะจิ ท่านยินดีหรือไม่ครับ 

นายมาคตาร์ กะจิ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑  เรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู      
ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมนายมาคตาร์ กะจิ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๑ ยินดีรับ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ   มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดีกับท่าน
มาคตาร์ กะจิ ให้ถือว่าท่านมาคตาร์ กะจิ ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาฯ ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านครับ
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
ชั่วคราว อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยข้อบังค ับการประชุมสภาท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “วิธีเลือกเลขานุการสภา
ท้องถิน่ ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” วรรคสอง บัญญัติว่า “เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภา
ท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง” ข้อ ๑๔ กำหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 

/รองประธานสภาท้องถิ่น... 



-๘- 
รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่ง
คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” และข้อ ๑๘ กำหนดว่า “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น” วรรคสอง บัญญัติว่า 
“สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึง ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลเท่านั้น”  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปจะดำเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกัน
กับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อผู้ที ่เห็นสมควรจะเป็น เลขานุการสภาฯ      
พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญท่านสวุฒิ แก้วสกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ครับ                                      
นายสวุฒิ แก้วสกุล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑  เรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู     
ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสวุฒิ แก้วสกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑
ขอเสนอนายธนัทนน วันมหามาตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำภูครับ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

๑. นายอับดุลเราะมัน สือแม 
๒. นายรอแซะ ยะโก๊ะ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ 
ขอถามท่านธนัทนน วันมหามาตร ท่านยินดีหรือไม่ครับ 

นายธนัทนน วันมหามาตร 
ปลัดอบต.ฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู       
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายธนัทนน วันมหามาตร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำภู ยินดีรับ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ   มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครบ ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดีกับ
ท่านธนัทนน วันมหามาตร ให้ถือว่าท่านธนัทนน วันมหามาตร ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาฯ ก็ขอแสดงความยินดี
กับท่านครับ และขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ครับ       
ระเบียบวาระท่ี  ๕ การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยสามัญ สมัยแรก

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕   
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ขอนำเรื่องปรึกษาที่ประชุม
เกี่ยวกับการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓) ความว่า สำหรับองค์กา รบริหาร
ส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้น
จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี
ถัดไป และมีกำหนดกี่วัน   

/เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม... 



-๙- 
เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยสามัญ    

สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐ (๑) การประชุมสามัญ และข้อ ๒๑ วรรค
หนึ่ง กำหนดว่า การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยปร ะชุมสามัญ
ประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี โดย
ให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ เชิญท่านอับดุลเราะมัน สือแม สมาชิกสภาฯ  
หมู่ที่ ๑๐   
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐  เรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู     
ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายอับดุลเราะมัน สือแม สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ครับ  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

๑. นายดาโอะ สะมะแอ 
๒. นายกอเซ็ง ดอเลาะ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ  
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุม 

มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เริ่ มตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม 
๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ครับ  
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม)  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์  
ประธานสภาฯ   เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ ่น (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม)       
เชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 หมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท  
คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อย 

กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
    ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่
กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้                                                               /(๒) คณะกรรมการ... 



-๑๐- 
    (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณี
ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น      
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
    การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และ
ให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ เชิญท่านกอเซ็ง ดอเลาะ สมาชิกสภาฯ         หมู่
ที่ ๕ 
นายกอเซ็ง ดอเลาะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕  เรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู     
ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายกอเซ็ง ดอเลาะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 
ขอเสนอให้มคีณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จำนวน  ๓ คน ครับ  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

๑. นายดาโอะ สะมะแอ 
๒. นายนิอูมา วาเต๊ะ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ  
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุม 

มีมตเิห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน ๓ คน ครับ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ   วิธีการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนะครับ จะดำเนินการตาม
ขั้นตอนแบบเดียวกันกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อ สมาชิกสภาฯ              ผู้
ที่เห็นสมควรจะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๑ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญท่านกอเซ็ง ดอเลาะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ครับ 
นายกอเซ็ง ดอเลาะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕  เรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู     
ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายกอเซ็ง ดอเลาะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 
ขอเสนอนายอับดุลเราะมัน สือแม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๑ ครับ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

๑. นายมุคลีส ตาเยะ 
๒. นายกิตติ เจริญวงค ์
ผู้รับรองถูกต้องครับ 

     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบให้ท่านอับดุลเราะมัน สือแม ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๑ 

/นายแวอายีมัน... 



-๑๑- 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื ่อ สมาชิกสภาฯ ผู ้ที ่เห็นสมควรจะ     
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญท่านดาโอะ สะมะแอ สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ ๙ ครับ  
นายดาโอะ สะมะแอ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙  เรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู     
ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายดาโอะ สะมะแอ สมาชิกสภาฯ   
หมู่ที่ ๙ ขอเสนอนายนิอูมา วาเต๊ะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ ครับ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

๑. นายรอแซะ ยะโก๊ะ 
๒. นายวินัย คงสุวรรณ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ 

     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบให้ท่านนิอูมา วาเต๊ะ ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื ่อ สมาชิกสภาฯ ผู ้ที ่เห็นสมควรจะ     
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๓ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญท่านวินัย คงสุวรรณ สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ ๔ ครับ  
นายวินัย คงสุวรรณ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔  เรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู     
ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายวินัย คงสุวรรณ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔
ขอเสนอนายกอเซ็ง ดอเลาะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๓ ครับ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

๑. นายสวุฒิ แก้วสกุล 
๒. นายอับดุลเราะมัน สือแม 
ผู้รับรองถูกต้องครับ 

     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบให้ท่านกอเซ็ง ดอเลาะ ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ   สอบถาทท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน มีเรื ่องอื่น ๆ หรือเรื ่องที่จะสอบถามหรือ
เสนอแนะเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ ขอเชิญ  
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐  เรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู     
ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายอับดุลเราะมัน สือแม สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ ๑๐ ขอสอบถามเรื่อง                                                                                /๑. การปล่อยน้ำเสีย... 
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