




 
                      
 

 
สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์

ครั้งแรก ประจำปี 2565 
ในวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

      ณ หอ้งประชุมอาคารเฉลมิพระเกียรติฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์
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1 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 -ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเข้าห้องประชุม  

 -ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวต้อนรับท่านรัชพงศ์ ศิริมี  ปลัดอำเภอ 
(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองเชียงราย  

 -ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวเรียนเชิญท่านรัชพงศ์ ศิริมี  ปลัดอำเภอ 
(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองเชียงราย   
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 -ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะเลขานุการชั่วคราวอ่านประกาศอำเภอ
เมืองเชียงราย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ครั้งแรก 

 -ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวเรียนเชิญท่าน รัชพงศ์ ศิริมี  ปลัดอำเภอ 
(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองเชียงราย     
กล่าวเปิดประชุมสภาครั้งแรก 

 -ท่านรัชพงศ์ ศิริมี  ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการ
แทน นายอำเภอเมืองเชียงราย กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กรณ์ครั ้งแรก และได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับ
การเลือกตั้งจากประชาชน เข้ามาโดยให้คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน
เป็นอันดับแรก 

 -ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเรียนเชิญ นายสมคิด  ไชยชมภู ซึ่งเป็นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีอายุสูงสุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้น ทำหน้าที่
ป ร ะธ านสภาองค ์ ก า รบร ิ ห า รส ่ วนตำบลช ั ่ ว ค ร าว  ตามระ เบ ี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 7 
ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก กำหนดให้มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา
ชั่วคราวที่มีอายุสูงสุด หากผู้มีคุณสมบัติไม่ยอมทำหน้าที่ให้ผู ้มีอายุสูงสุด
รองลงมาทำหน้าที่แทน  

 -ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราว กล่าวขอบคุณท่านรัชพงศ์    
ศิริมี  ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอ
เมืองเชียงราย ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ครั้งแรก และกล่าวแสดงความยินดีกับนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ทุกท่าน   
ที่ได้รับการไว้วางใจจากประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน 
และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
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นายสมคิด  ไชยชมภู ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   2.1 เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
 -เชิญเลขานุการฯ ชั่วคราว ได้แจ้งรายละเอียด วิธีการเลือก การลงคะแนนและ

อำนาจหน้าที่ของประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     
แม่กรณ์ ทราบ 

นายบดินทร์ หงษ์หิน -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  (ชั่วคราว) และสมาชิก 
เลขานุการสภาชั่วคราว  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับวิธีการเลือก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 
ข้อ ๑ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ . 
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๘ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมี
ประธานสภาและรองประธาน ตำแหน่งละหนึ่งคน ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล 
ข้อ ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘ กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น คนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้
ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
ข้อ ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น                
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
วิธีการเลือก 
(๑) ให้สมาชิกสภา ๑ คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ประธานสภาเพียง ๑ ชื่อ 
(๒) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย ๒ คน     
แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
(๓) ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 
(๔) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง      
๑ คน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๔) 
วิธีการลงคะแนน 
ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จำนวน ๑ ชื่อ และให้
สมาชิกสภาหย่อนบัตรที ่เขียนชื ่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๗๕ วรรคสาม โดยประธานสภาชั่วคราวเป็นผู้เรียกสมาชิก
สภาตามลำดับอักษร นำบัตรมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 
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วิธีการตรวจนับคะแนน 
ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วยนับคะแนน    
(๑) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานสภาชั่วคราว ประกาศคะแนนต่อ      
ที่ประชุมสภาผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
(๒) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่ (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากัน) โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 
(๓) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากัน)โดยวิธีการจับสลากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘       
วรรคสาม ดังนี้ 

(๓.๑) ประธานสภาชั่วคราวจดัให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน 
(๓.๒) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภาชั่วคราวจับสลากว่าใครจะจับ

สลากก่อน 
(3.๓) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจำนวนเท่าคน

ที่มีคะแนนสูงสุดเท่าและเขียนว่า "ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น" ๑ บัตร 
นอกนั้นเป็น "ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ ่น" อำนาจหน้าที ่ของ
ประธานสภาฯ ระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๖ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ
ประธานสภา ดังนี้ 
(1) ดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด 
(๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปราย
สนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
(๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
(๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 
(๖) อำนาจและหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ หรือตามท่ีกำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  

นายสมคิด  ไชยชมภู -ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เสนอชื่อ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว    สมาชิกสภาฯ  ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่

กรณ์ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญครับ 

นางศศิธร เครือวงค์  -เรียนท่านประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
ส.อบต.หมู่ที่ 10  ตำบลแม่กรณ ์ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

นางศศิธร เครือวงค์ สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่ 10 ขอเสนอ นายรังสรรค์ 
จันต๊ะปัญญา สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่ 6 เป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
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นายสมคิด  ไชยชมภู  -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  1.นางสาวสร้อยเพชร ไชยลังกา   สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่  1  
  2.นายจำรัส มโนใจ    สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่  2  

ผู้รับรองถูกต้องครับ 
ขอถามท่าน...รังสรรค์ จันต๊ะปัญญา....สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่ 6..       
ท่านยินดีหรือไม่ครับ  

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา -เรียนท่านประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน       
ส.อบต.หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กรณ์ ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ ผู้ทรงเกียรติและ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม...นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา....สมาชิกสภา
อบต.แม่กรณ์ หมู่ที่ 6 ยินดีรับครับ 

นายสมคิด  ไชยชมภู -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็น 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ

กระผมขออนุญาตนับ 1,2,3  ปรากฏว่าไม่มีผู ้ใดเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาอบต. แม่กรณแ์ล้ว ดังนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔ 
บัญญัติว่า "ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ
เลขานุการสภาท้องถิ ่น ถ้ามีการเสนอชื ่อผู ้สมควรได้รับการแต่งตั ้งเพียง
ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก" เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ ได้เสนอ
ชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เพียง
ท่านเดียว คือ...นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา....สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่ 6 
และขอพักการประชุมไว้ชั่วคราว ประมาณ 5 นาที เพื่อรายงานผลการเลือก 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อนายอำเภอเพื่อพิจารณา ลงนาม
แต่งตั้งฯ ต่อไป 

นายบดินทร์ หงษ์หิน -(เม่ือครบ 5 นาที)ขอเชิญสมาชิกเข้าที่ประชุมเพ่ือดำเนินการตามระเบียบ 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว  วาระการประชุมต่อไป และได้อ่านคำสั่งอำเภอเมืองเชียงราย ที่ ..1../2565 

เรื่องแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ลงวันที่ 4 เดือน 
มกราคม 2565 ให้ที่ประชุมทราบ 

นายสมคิด  ไชยชมภู  -บัดนี้บทบาทของผมในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้ 
ประธานสภาฯชั่วคราว      สิ้นสุดแล้ว  ต่อไปขอเชิญ นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา  -กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ที่ได้ไว้วางใจ 
ประธานสภาฯ  เลือกให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และได้ดำเนินการตาม

ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

/ระเบียบวาระ... 
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นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ 2.2 เรื่องการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 -ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราว ชี้แจง ขั้นตอนและ

วิธ ีการ รวมทั ้งข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเลือกรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายบดินทร์ หงษ์หิน -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว -ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ดังนี้ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม ข้อ ๑๒ วรรคหนึ ่ง บัญญัติว ่า วิธ ีเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง 
บัญญัติว่า กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้ สภา
ท้องถิ ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ ่นได ้มากกว ่าหนึ ่งคน ให ้เล ือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ ่นใน
ลําดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจํานวนที ่พึงมี ข้อ ๑๔ บัญญัติว่า          
“ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ถ้ามีการ  เสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน 
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”  

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา -วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการตาม 
ประธานสภาฯ ขั้นตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

-ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล และในการเสนอชื่อผู้ใด จะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า
สองคนด้วย หากมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือกเป็น
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 -ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอ 

น.ส.ธัญญลักษณ์ สิริปรีชาพาณิชย ์ -เรียนท่านประธานสภาอบต.แม่กรณ์ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กรณ์ ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

น.ส.ธัญญลักษณ์ สิริปรีชาพาณิชย์ สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่ 3 ขอเสนอ 
นางปีทอง ปู่แสง สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่ 12  เป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  1.นายสามารถ  ประมวล   สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่  7  
  2.นางแสงเดือน  อุปนันชัย สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่  13  

ผู้รับรองถูกต้องครับ 
 

/ขอถามท่าน... 
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ขอถามท่าน ปีทอง ปู่แสง สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่ 12 ท่านยินดีหรือ 
ไม่ครับ   

นางปีทอง ปู่แสง   -เรียนท่านประธานสภาอบต.แม่กรณ ์ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน       
ส.อบต.หมู่ที่ 12   ตำบลแม่กรณ์ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ ผู้ทรงเกียรติและ  
                                         ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   นางปีทอง ปู่แสง  สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์     
                                         หมู่ที ่12 ยินดีรับค่ะ 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา -มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ กระผมขออนุญาตนับ 1,2,3  ปรากฏว่าไม่มีผู้ใด 
ประธานสภาฯ เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาอบต.แม่กรณ์แล้ว ดังนั้นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔ บัญญัติว่า "ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก" เป็นอันว่า
สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื ่อผู ้ที ่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เพียงท่านเดียว คือ...นางปีทอง ปู่แสง....สมาชิกสภา
อบต.แม่กรณ์ หมู่ที่ 12 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ   2.3 เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่กรณ์ 
 -ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราว ชี้แจง ขั้นตอนและ

วิธ ีการ รวมทั ้งข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเลือกรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายบดินทร์ หงษ์หิน -เรียนท่านประธานสภาอบต.แม่กรณ ์ที่เคารพ 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
 ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง กําหนดว่า “วิธีเลือกเลขานุการ

สภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” วรรคสอง บัญญัติว่า 
“เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการ สภา
ท้องถิ ่นช ั ่วคราวพ้นจากตําแหน่ง” ข ้อ ๑๔ กําหนดว ่า “ในการเล ือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามี
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า ผู้นั้น
ได้รับเลือก” และ ข้อ ๑๘ กําหนดว่า “ให้สภาท้องถิ ่นเลือกพนักงานหรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น” วรรคสอง บัญญัติว่า “สําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความ
ถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น” 

 

/-เรียนท่าน... 
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นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา -ต่อไปจะดําเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ จะดําเนินการตามขั้นตอนแบบ 
ประธานสภาฯ  เดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อผู้

ที่เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน 

นายสมคิด  ไชยชมภู  -เรียนท่านประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กรณ์ นายสมคิด  ไชยชมภู สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์  หมู่ที ่5       

ขอเสนอ นายบดินทร์ หงษ์หิน ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  1.นางสาวคนึงนิตย์ ชุมภูศรี   สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่  8 
  2.นายสมนึก สมัครการค้า สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่  11  

ผู้รับรองถูกต้องครับ 
ขอถามท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ยินดีรับหรือไม ่

นายบดินทร์ หงษ์หิน -เรียนท่านประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
ปลัดอบต. ตำบลแม่กรณ์ ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ ผู ้ทรงเกียรติและ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  นายบดินทร์ หงษ์หิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่กรณ์ ยินดีรับครับ 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา -มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ กระผมขออนุญาตนับ 1,2,3  ปรากฏว่าไม่มีผู้ใด 
ประธานสภาฯ เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาอบต.แม่กรณ์แล้ว ดังนั้นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔ บัญญัติว่า "ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก" เป็นอันว่า
สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาอบต.แม่กรณ์
เพียงท่านเดียว คือนายบดินทร์ หงษ์หิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      
แม่กรณ ์  

นายบดินทร์ หงษ์หิน  -กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ที่ได้ไว้วางใจเลือก 
ปลัดอบต.  ให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และขอเชิญท่านประธานสภา

ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ 3.1 เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี 2565 และวันเริ่มประชุม

สามัญ สมัยแรกของปี 2566 
 -เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ รวมทั้ง

กฎหมายและระเบียบฯในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

/-เรียนประธาน... 
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นายบดินทร์ หงษ์หิน -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ ์ที่เคารพ ขอชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้  
เลขานุการสภาฯ สภาอบต.แม่กรณ์ ต้องมีการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีและ  

ปีถัดไป เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล       
แม่กรณ์ จึงอาศัยอำนาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
มาตรา 53 วรรคหนึ่ง กำหนดให้  “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย
หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกิน  
สี่สมัย วันเริ ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนด”และตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 21 วรรคหนึ่ง ความว่า “การกำหนด
จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่  
ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ข้อ 11 (3) ความว่า 
“สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนด
ว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้น   จะเริ่มเม่ือใด 
แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วันการกำหนดสมัยประชุมและวัน
ประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น กำหนด” 
-ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดไว้เพียงเท่านี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ครับ 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา -ขอเชิญท่านสมาชิกในที่ประชุมเสนอได้ครับ ว่าจะกำหนดสมัยประชุมสามญั 
ประธานสภาฯ ประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน 

กับให้กำหนดวันเริ ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป 
เชิญครับ 

น.ส.ธัญญลักษณ์ สิริปรีชาพาณิชย์ -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอเสนอให้มีการการกำหนดสมัย 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 

จำนวน 4 สมัย รายละเอียดดังนี้ 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ในระหว่างวันที่ 10 – 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ในระหว่างวันที่ 16 – 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ในระหว่างวันที่ 10 – 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ในระหว่างวันที่ 16 – 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
และกำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ในระหว่าง
วันที่ 16 - 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นวันเริ ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2566  และมีกำหนดเวลา 15 วัน 

/- ตามท่ี... 
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นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา  -ตามท่ีสมาชิกสภาฯ ได้เสนอมา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม / 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง หรือไม่ ขอเรียนเชิญได้  

   -เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ   
  เห็นชอบ       จำนวน    12    เสียง 

      ไม่เห็นชอบ    จำนวน      -     เสียง 
      งดออกเสียง   จำนวน      1    เสียง 

ที่ประชุม -มีมติให้ความเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565
จำนวน 4 สมัย แต่ละสมัยมีกำหนดไม่เกิน  15 วัน  และวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปี สมัยแรกของปี 2566 เริ ่มวันที่ 16 เดือนมีนาคม 2566   
เป็นต้นไป 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ 3.2 เรื่องการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล 
 -ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจง ขั้นตอน วิธีการ รวมทั้ง

ข้อกฎหมายและระเบียบในการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุม 

นายบดินทร์ หงษ์หิน -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ชี้แจงสาระสำคัญ ดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ 1)สภามีอำนาจแต่งตั้งสมาชิกสภาฯเป็นคณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย

สมาชิกสภาฯ จำนวน 3 - 7 คน (ตามข้อ 103 และข้อ 105 ) ได้แก่ 
   1.1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   1.2) คณะกรรมการอ่ืนๆตามที่สภาเห็นสมควร 
 2) วิธีเลือกให้สมาชิกสภาฯเป็นผู้เสนอ และมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคนส่วน

กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่มีผู้รับรอง (ตามข้อ 107) 
กฎหมาย/ระเบียบ 

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

 -ข้อ 103 วรรคหนึ่งกำหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ 
 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อย

กว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้

เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  -ข้อ 104 วรรคหนึ่งกำหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำ

กิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันเป็นกิจการของสภาท้องถิ ่นแล้ว
รายงานต่อสภาท้องถิ่น 

 
 /-ข้อ 105... 
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 -ข้อ 105 วรรคหนึ่งกำหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับ 103 ข้อ 104 สภาท้องถิ่น
มีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น ดังนี้ 

                                                       (1) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                                                       (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                                                       (4) คณะกรรมการอ่ืนๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
                                             ถ้ามีความจำเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

  -ข้อ 107 กำหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับข้อ  103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือผู้บริหารท้องถิ ่นเสนอชื ่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

         การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น
อย่างอ่ืนและให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา -จึงขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมพิจารณาว่าจะกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาฯ  รายงานการประชุม จำนวนกี่คน (อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน) 

นางศศิธร เครือวงค์  -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ส.อบต.หมู่ที่ 10  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม จำนวน 3 คน 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา -ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนด้วย 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรอง    1.นางสาวคนึงนิตย์ ชุมภูศรี   สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่  8 
       2.นายบุญชู  วณิชกิจอมร       สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่  4  

  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา  -เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ   
ประธานสภาฯ  เห็นชอบ       จำนวน    12    เสียง 
      ไม่เห็นชอบ    จำนวน      -     เสียง 
  งดออกเสียง   จำนวน      1    เสียง 

  -สรุปสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์กำหนดให้มีคณะกรรมการ 
  ตรวจรายงานการประชุม จำนวน 3 คน  

 
 

/-ขั้นตอนต่อไป... 
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  -ขั้นตอนต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยให้มีการเลือกทีละคนจนครบตาม
จำนวนที่กำหนดคือ 3 คน(ตามระเบียบฯข้อ 12) และชื่อที่เสนอไม่จำกัด
จำนวนพร้อมกับมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน 

  -จึงขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคนที่ 1 ตามลำดับต่อไป 

นางศศิธร เครือวงค์ -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอเสนอ นางสาวคนึงนิตย์ ชุมภูศรี   
ส.อบต.หมู่ที่ 10 ส.อบต. หมู่ที ่8 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 
  ผู้รับรอง    1.นางปีทอง ปู่แสง         สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์  หมู่ที ่ 12 
       2.นายสมศักดิ์  จันทร์ทา    สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่   9  
  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา  -เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ   
ประธานสภาฯ  เห็นชอบ       จำนวน    12    เสียง 
      ไม่เห็นชอบ    จำนวน      -     เสียง 
  งดออกเสียง   จำนวน      1    เสียง 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา -ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาฯ  รายงานการประชุมคนที่ 2 

นางสาวสร้อยเพชร ไชยลังกา   -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอเสนอ น.ส.ธญัญลักษณ์  
ส.อบต.หมู่ที่ 1 สิริปรีชาพาณิชย์ ส.อบต. หมู่ที ่3 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  ผู้รับรอง    1.นางแสงเดือน อุปนันชัย  สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่  13 
       2.นายจำรัส มโนใจ          สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่  2  
  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา  -เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ   
ประธานสภาฯ  เห็นชอบ       จำนวน    12    เสียง 
      ไม่เห็นชอบ    จำนวน      -     เสียง 
  งดออกเสียง   จำนวน      1    เสียง 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา -ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจ  
ประธานสภาฯ  รายงานการประชุมคนที่ 3 

นายสมคิด ไชยชมภู   -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอเสนอ นายสามารถ ประมวล  
ส.อบต.หมู่ที่ 5 ส.อบต. หมู่ที ่7  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  ผู้รับรอง    1.นางศศิธร เครือวงค์       สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่  10 
       2.นายสมนึก สมัครการค้า  สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่  11 

/-ไม่ทราบว่า... 
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  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา  -เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ   
ประธานสภาฯ  เห็นชอบ       จำนวน    12    เสียง 
      ไม่เห็นชอบ    จำนวน      -     เสียง 
  งดออกเสียง   จำนวน      1    เสียง 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา -ที่ประชุมได้เสนอครบจำนวน 3 ท่านแล้ว  
ประธานสภาฯ  -สรุปว่าคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 3 คน ประกอบด้วย 

  1) นางสาวคนึงนิตย์ ชุมภูศรี          ส.อบต.หมู่ที ่8   คณะกรรมการคนที่ 1 
  2) นางสาวธัญญลักษณ์ สิริปรีชาพาณิชย์ ส.อบต.หมู่ที ่ 3  คณะกรรมการคนที่ 2 
  3) นายสามารถ ประมวล      ส.อบต.หมู่ที ่7  คณะกรรมการคนที่ 3 
  -จึงขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้นัดประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานการประชุมต่อไป 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ 3.3 เรื่องการพิจารณากำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลง

นโยบายต่อสภาอบต. 
-ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงครับ 

นายบดินทร์ หงษ์หิน  -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ชี้แจง ดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ ตามที่ได้มีการเสนอที่ประชุมกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 ไว้

แล้วนั้น ตามระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ 3.1 เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ  
ประจำปี 2565 และวันเริ ่มประชุมสามัญ สมัยแรกของปี 2566 ซึ่งสมัย
สามัญ สมัยที่ 1  ของปี 2565 คือ ช่วงระหว่างวันที่ 10 - 24 มกราคม  
2565 นั้น  

-ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรคหนึ ่งและ    
วรรคสาม ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เข้ารับหน้าที ่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เพื ่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ การแถลงนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย ดังนั้น การแถลงนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องทำตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว มิใช่การ  

  
/เสนอญัตติ... 
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เสนอญัตติ ตามข้อ 37 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   

-ขอเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ กำหนดวันประชุมเพื่อให้ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้แถลงนโยบายต่อสภาอบต. ในวันที่ 10 มกราคม 2565 
เป็นว ันประช ุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่  1 คร ั ้งท ี ่  1 ประจำปี 2565            
เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ต่อไปครับ ที่ประชุม
เห็นสมควรเป็นเช่นไร 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา -มีสมาชิกในที่ประชุม ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา -ไม่มีสมาชิกสภา มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดังนั้นวันประชุมสภาสมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 10 มกราคม 2565 เริ่มเวลา 

9.00 น. เป็นวันแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อสภา
อบต. 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา -สอบถามท่านใด หรือหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือเสนอต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   สภาฯ เพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญได้ 

ปรากฏว่า    -ไม่มี  

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา  -เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถาม หรือเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว ข้าพเจ้าฯ จึงขอ 
ประธานสภาฯ   ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ครั ้งแรก   ประจำปี 

2565  ในวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ไว้เพียงเท่านี้ และนัดหมาย
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 เดือน มกราคม 
2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 

   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
แม่กรณ์,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม    
ในครั้งนี ้

 
ปิดประชุมสภาฯ เวลา   14.00  น. 

ลงชื่อ              ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
             (นายบดินทร์  หงษ์หิน) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว 

 
 

/ลงชื่อ... 




