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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ครั้งแรก 

วันพุธ  ที่  29  เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕64  เวลา  09.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 

อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา 
************************** 

ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นางกลัยาณี  ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 1 กัลยาณี  ศรีจันทร์ 

๒. นายสมชาย  ใจวังโลก สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 2 สมชาย  ใจวังโลก 

๓. นายสมสิทธิ์  หอมนาน สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 3 - ลา - 

๔. นายสุพล  หอมนาน สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที ่4 สุพล  หอมนาน 

๕. นายศิริชัย  บังวัน สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 5 ศิริชัย  บังวัน 

๖. นายทนงศักดิ์  มังคลาด สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 6  ทนงศักดิ์  มังคลาด 

๗. นายเสาร์แก้ว  หอมนาน สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 7  เสาร์แก้ว  หอมนาน 

๘. นายบุญเริ่ม  จันทิมา สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 8 บุญเริ่ม  จันทิมา 

๙. นายธันยบูรณ์  มังคลาด สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 9  ธันยบูรณ์  มังคลาด 

๑๐. นายประจวบ  ปัญจจอม สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 10 ประจวบ  ปัญจจอม 

๑๑. นายวิรัตน์  แสงศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 11 วิรัตน์  แสงศรีจันทร์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายวิรุฬห์  สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงคำ วิรุฬห์  สิทธิวงศ์ 

๒. นายสันติชัย  ทะริน ท้องถิ่นอำเภอเชียงคำ สันติชัย  ทะริน 

๓. นายทศพร  หอมนาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน - 

๔. นายสมพงษ์  หอมนาน  - 

๕. นายสายัญต์  โนทัย  สายัญต์  โนทัย 

๖. นายก้องเกียรติ  หอมนาน  - 

๗. นางสาวรำพรรณ  มหาชัย รองปลัด อบต.เชียงบาน รักษาราชการแทน  

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน รำพรรณ  มหาชัย 
๘. นางสาวสุทธินีย์  วิมลเศรษฐ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
สุทธินีย์  วิมลเศรษฐ์ 

๙. ส.อ.นรวิชญ์  สมฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. นรวิชญ์  สมฤทธิ์ 

๑๐. นายแดนเหนือ บุตรเนียม นายช่างโยธา รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

แดนเหนือ บุตรเนียม 

๑๑. นางสาววิจิตตรา  คำรังสี นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาราชการแทน 
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

วิจิตตรา  คำรังสี 

๑๒. นางสาวสิริขวัญ  หนุนพลกรัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สิริขวัญ  หนุนพลกรัง 

๑๓. นางสาวฐิติภรณ์  หอมนาน นิติกร ฐิติภรณ์  หอมนาน 

๑๔. นางสาวสุธิดา  ชนะพิมพ์ นักประชาสัมพันธ์ สุธิดา  ชนะพิมพ์ 
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เปิดประชุมเวลา  09.0๐  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางสาวรำพรรณ  มหาชัย  ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเชียงบาน รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน        
ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานชั่วคราว  ได้ตรวจสอบ
จำนวนสมาชิก สภา อบต. ผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เรียนเชิญ  
นายวิรุฬห์  สิทธิวงศ์ ตำแหน่งนายอำเภอเชียงคำ จุดธูปบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าว
เปิดประชุม 

นางสาวรำพรรณ  มหาชัย   ตามประกาศอำเภอเชียงคำ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  
เลขานุการฯชั่วคราว ครั้งแรก 
   ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ

ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ มี
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดพะเยา ได้เห็นชอบให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน
ตำบลประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบละและนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวได้
เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น 

   บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จำนวน  11 คน แล้ว 

   นายอำเภอเชียงคำ จึงอาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 6 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม จึงกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานครั้งแรก ในวันที่ 
29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เชียงบาน 

    ในลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญท่านวิรุฬห์  สิทธิวงศ์ ท่านนายอำเภอเชียงคำ ได้
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานครั้งแรก กราบเรียนเชิญ 

นายวิรุฬห ์ สิทธิวงศ ์   ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
นายอำเภอเชียงคำ องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามความในมาตรา 22 

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 
และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นั้น 
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   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 53 วรรคสอง นายอำเภอต้องกำหนดให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 6 
ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นครบตามจำนวนแล้ว ผู้ว่าราชการ
จังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล นายอำเภอสำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบล ต้องกำหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด 

     ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน 
ที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านจะ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
เขตตำบลเชียงบานนี้สืบไป ท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย จงปกปักรักษาให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จ 
ปราศจากอุปสรรคใดๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนตลอดไป  

     บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน -
ตำบลเชียงบาน ครั้งแรก และให้นางสาวรำพรรณ  มหาชัย  ทำหน้าที่เลขานุการสภา 
อบต.เชียงบานชั่วคราว ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง การให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุม 
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่ัวคราว 

นางรำพรรณ  มหาชัย  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว ท่านวิรุฬห ์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงคำ ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ข้าพเจ้า  
นางสาวรำพรรณ  มหาชัย ตำแหน่งรองปลัด อบต.เชียงบาน รักษาราชการแทนปลัด  
อบต.เชียงบาน จึงขอทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เพ่ือดำเนินการประชุมต่อไป 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6 เมื่อนายอำเภอได้เปิด 
ประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเลขานุการสภา 
ท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นทีม่ีอายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภา 
ท้องถิ่นชั่วคราวนั้น เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือทำหน้าที่เป็นประธานที่ 
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ประชุม และดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งได้ตรวจนับอายุของสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน แล้ว ผู้ที่มีอายุมากท่ีสุดในที่ประชุมแห่งนี้ คือ 
นายเสาร์แก้ว  หอมนาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน หมู่ที่ 7  
บ้านเชียงคาน ขอเชิญขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว ขอเรียนเชิญ  

นายเสาร์แก้ว  หอมนาน   เรียนท่านนายอำเภอเชียงคำ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทรงเกียรติ 
ประธานสภา อบต. ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ชั่วคราว   กระผมขอขอบคุณท่านนายอำเภอที่มาเป็นเกียรติเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ตำบลเชียงบานครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันนี้ กระผม ในฐานะประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ชั่วคราว ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
  จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด จำนวน  
11 ท่าน มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน ขอให้ท่านสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ทุกท่านได้แนะนำตนเอง 

นางกลัยาณี  ศรีจันทร์   ข้าพเจ้า นางกัลยาณี  ศรีจันทร์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน หมู่ที่ 1 

นายสมชาย  ใจวังโลก   ข้าพเจ้า นายสมชาย  ใจวังโลก 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน หมู่ที่ 2 
นายสุพล  หอมนาน   ข้าพเจ้า นายสุพล  หอมนาน 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน หมู่ที่ 4 
นายศิริชัย  บังวัน    ข้าพเจ้า นายศิริชัย  บังวัน 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน หมู่ที่ 5 
นายทนงศักดิ ์ มังคลาด   ข้าพเจ้า นายทนงศักดิ์  มังคลาด 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน หมู่ที่ 6 
นายบุญเริ่ม  จันทิมา   ข้าพเจ้า นายบุญเริ่ม  จันทิมา 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน หมู่ที่ 8 
นายธันยบูรณ์  มังคลาด   ข้าพเจ้า นายธันยบูรณ์  มังคลาด 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน หมู่ที่ 9 
นายประจวบ  ปัญจจอม   ข้าพเจ้า นายประจวบ  ปัญจจอม 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน หมู่ที่ 10 
นายวิรัตน์  แสงศรีจันทร์   ข้าพเจ้า นายวิรัตน์  แสงศรีจันทร์ 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน หมู่ที่ 11 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขียงบาน 
นายเสาร์แก้ว  หอมนาน   เชิญเลขานุการสภา อบต.ชั่วคราว ได้แจ้งรายละเอียด วีธีการเลือก การลงคะแนน  
ประธานสภา อบต. และอำนาจหน้าที่ของประธานสภา อบต. ให้สมาชิกสภา อบต. ทราบ 
ชั่วคราว 
นางสาวรำพรรณ  มหาชัย  เรียนประธานสภา อบต.(ชั่วคราว) และสมาชิกสภา อบต.เชียงบาน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการฯ ชั่วคราว สำหรับวิธีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน มีข้ันตอน 

ดำเนินการดังนี้ 
  ข้อ 1 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานสภาและรอง 
ประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลตาม 
มติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ข้อ 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
  ข้อ 3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น  
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละ 
หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
วิธีการเลือก 
(1) ให้สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภา

เพียง 1 ชื่อ 
(2) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน แต่ละคนมี

สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
(3) ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 
(4) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 1 คน ให้ถือ

ว่าผู้นั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิน่ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14) 

วิธีการลงคะแนน 
ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จำนวน 1 ชื่อ และให้สมาชิก
สภาหย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 75 
วรรคสาม โดยประธานสภาชั่วคราวเป็นผู้เรียกสมาชิกสภาตามลำดับอักษร นำบัตร
มาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 
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   วิธีการตรวจนับคะแนน 
     ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วยนับคะแนน โดยที่ 

ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว ประกาศคะแนนต่อที่ประชุม

สภาผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
(2) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่ (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด

เท่ากัน) โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 
(3) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน) 

โดยวิธีการจับสลากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 วรรคสาม ดังนี้ วิธี
จับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
ตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้
ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตร
สลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียง
บัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

อำนาจหน้าที่ของประธานสภา อบต. 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 16 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานสภา ดังนี้ 
(1) ดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด 
(2) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่ เข้ากล่าวอภิปราย

สนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
(3) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
(4) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาทอ้งถิน่ 
(5) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 
(6) อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ 

นายเสาร์แก้ว  หอมนาน   ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานทุกท่าน เสนอชื่อ 
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
ชั่วคราว   ตำบลเชียงบาน พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน 
นายธันยบูรณ์  มังคลาด   กระผม นายธันยบูรณ์  มังคลาด ส.อบต.หมู่ที่ 9 ขอเสนอนายประจวบ  ปัญจจอม 
ส.อบต.หมู่ที่ 9  ส.อบต.หมู่ที่ 10 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 
นายเสาร์แก้ว  หอมนาน ขอให้สมาชิกสภา อบต. รับรองจำนวน 2 ท่าน 
ประธานสภาฯชั่วคราว 
นายบุญเริ่ม  จันทิมา กระผม นายบุญเริ่ม จันทิมา ส.อบต.หมู่ที่ 8 ขอรับรอง นายประจวบ  ปัญจจอม  
ส.อบต.หมู่ที่ 8  ส.อบต.หมู่ที่ 10 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 
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นายสุพล  หอมนาน  กระผม นายสุพล  หอมนาน ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอรับรอง นายประจวบ  ปัญจจอม 
ส.อบต.หมู่ที่ 4  ส.อบต.หมู่ที่ 10 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 
นายเสาร์แก้ว  หอมนาน   ขอถามท่านประจวบ  ปัญจจอม ท่านยินดีหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯชั่วคราว 
นายประจวบ  ปัญจจอม   เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 
ส.อบต.หมู่ที่ 10  ประชุมทุกท่าน กระผมนายประจวบ  ปัญจจอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

เชียงบาน ยินดีรับ 
นายเสาร์แก้ว  หอมนาน   มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็น 
ประธานสภาฯชั่วคราว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อีกหรือไม่ กระผมจะนับ 1-2-3  

นะครับ   1-2-3 ไมม่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานเสนอนะครับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14 บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ 
แต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” เป็นอันว่าสมาชิกสภาองคก์าร 
บริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเชียงบาน เพียงท่านเดียว คือ นายประจวบ  ปัญจจอม 

นายวิรุฬห์  สิทธิวงศ์   ลงนามคำสั่งอำเภอเชียงคำ ที่ 720/2564  เรื่องแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหาร 
นายอำเภอเชียงคำ ส่วนตำบลเชียงบาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 
นายเสาร์แก้ว  หอมนาน   ตามคำสั่งอำเภอเชียงคำ ที่ 720/2564 เรื่องแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯชั่วคราว ตำบลเชียงบาน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 
     ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ตำบลเชียงบานครัง้แรก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน มีมติเลือก นายประจวบ  ปัญจจอม สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เชียงบาน อาศัยอำนาจตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ 
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งนายประจวบ ปัญจจอม 
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ตามมติสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลเชียงบาน 

     ขอเชิญท่านประจวบ  ปัญจจอม ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เชียงบาน และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป สำหรับกระผม ก็พ้นจาก 
ตำแหน่งประธานสภา อบต.ชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ 
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นายประจวบ  ปัญจจอม   กราบเรียนท่านนายอำเภอเชียงคำ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม 
ประธานสภา อบต. ประชุมทกุท่าน ก่อนอื่น กระผม ต้องขอกราบขอบพระคุณเพ่ือนสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลเชียงบาน ที่ได้ไว้วางใจมอบหมายหน้าที่อันสำคัญให้กระผม ได้ทำ 
หน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน กระผม ขอทำหน้าที่ประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ในการประชุมในวาระที่ 3 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 
นางสาวรำพรรณ  มหาชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 12 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า วิธีเลือกรอง 

ประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง บัญญัติว่า  
กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดสภาท้องถิ่นใดมีรอง 
ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน 
แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่ 
พึงมี ข้อ 14 บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น  
หรือเลขานุกการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละ 
หนึ่งคน ให้ถอืว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

นายประจวบ  ปัญจจอม   วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จะดำเนินการตาม 
ประธานสภา อบต. ขั้นตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภา อบต. ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.  

ทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภา อบต.  
นายวิรัตน์  แสงศรีจันทร์ กระผม นายวิรัตน  แสงศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 ขอเสนอ 
ส.อบต.หมู่ที่ 11  นายศิรชัย  บังวัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 เป็นรองประธานสภา อบต.เชียงบาน 
นายประจวบ  ปัญจจอม ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน 
ประธานสภา อบต. 
นายทนงศักดิ์  มังคลาด  กระผม นายทนงศักดิ์  มังคลาด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ขอรับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 6  นายศิริชัย  บังวัน ส.อบต.หมู่ที่ 5 เป็นรองประธานสภา อบต.เชียงบาน 
นายเสาร์แก้ว  หอมนาน กระผม นายเสาร์แก้ว  หอมนาน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ขอรับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 7  นายศิริชัย  บังวัน ส.อบต.หมู่ที่ 5 เป็นรองประธานสภา อบต.เชียงบาน 
นายประจวบ  ปัญจจอม   ขอถามท่านศิริชัย  บังวัน ท่านยินดีหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายศิริชัย  บังวัน    เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 
ส.อบต.หมู่ที่ 5  ประชุมทุกท่าน กระผมนายศิริชัย  บังวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

เชียงบาน ยินดีรับ 
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นายประจวบ  ปัญจจอม   มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็น 
ประธานสภา อบต. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อีกหรือไม ่กระผมจะนับ 1-2-3  

นะครับ 1-2-3 ไมมี่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เสนอนะครับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14 บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ 
แต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” เป็นอันว่าสมาชิกสภาองคก์าร 
บริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นควรจะเป็นรองประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลเชียงบาน เพียงท่านเดียว คือ นายศิริชัย  บังวัน 

นายวิรุฬห์  สิทธิวงศ์   ลงนามคำสั่งอำเภอเชียงคำ ที่ 721/2564  เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การ 
นายอำเภอเชียงคำ บริหารส่วนตำบลเชียงบาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 
นายประจวบ  ปัญจจอม   ตามคำสั่งอำเภอเชียงคำ ที่ 721/2564 เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา อบต. ส่วนตำบลเชียงบาน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 
     ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ตำบลเชียงบานครัง้แรก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน มีมติเลือก นายศิริชัย  บังวัน สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เชียงบาน อาศัยอำนาจตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ 
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งนายศิริชัย  บังวัน 
เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ตามมติสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเชียงบาน 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 
นางสาวรำพรรณ  มหาชัย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
เลขานุการฯชั่วคราว และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 13 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้ 

นำความมในข้อ 8 มาใช้อนุโลม” วรรคสอง บัญญัติว่า “เมือ่สภาท้องถิ่นมีมติเลือก 
เลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง” ข้อ 14  
กำหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิน่หรือเลขานุการ 
สภาท้องถิน่ ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า 
ผู้นั้นได้รับเลือก” และ ข้อ 18 กำหนดว่า “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็น 
เลขานุการสภาท้องถิ่น” วรรคสอง บัญญัติว่า “สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  
พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึง ปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบล 
เท่านั้น” 

 



- 11 - 
นายประจวบ  ปัญจจอม   ต่อไปจะดำเนินการเลือกเลขานุการสภา ฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกับการ 
ประธานสภา อบต. การเลือกประธานสภา อบต. ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านเสนอชื่อผู้ที่เห็นควร 

จะเป็นเลขานุการสภา อบต.  
นายบุญเริ่ม  จันทิมา กระผม นายบุญเริ่ม  จันทิมา ส.อบต.หมู่ที่ 8 ขอเสนอนางกัลยาณี  ศรีจันทร์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 8  เป็นเลขานกุารสภา อบต.เชียงบาน 
นายประจวบ  ปัญจจอม ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน 
ประธานสภา อบต. 
นายสมชาย  ใจวังโลก กระผม นายสมชาย  ใจวังโลก  ส.อบต.หมู่ที่ 2 ขอรับรอง นางกัลยาณี  ศรีจันทร์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  เป็นเลขานุการสภา อบต.เชียงบาน 
นายธันยบูรณ์  มังคลาด กระผม นายธันยบูรณ์  มังคลาด ส.อบต.หมู่ที่ 9 ขอรับรอง นางกัลยาณี  ศรีจันทร์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9  เป็นเลขานุการสภา อบต.เชียงบาน 
นายประจวบ  ปัญจจอม   ขอถามท่านกัลยาณี  ศรีจันทร์ ท่านยินดีหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นางกัลยาณี  ศรีจันทร์ เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 
ส.อบต.หมู่ที่ 1  ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางกัลยาณี  ศรีจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

เชียงบาน ยินดีรับ 
นายประจวบ  ปัญจจอม   มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็น 
ประธานสภา อบต. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อีกหรือไม่ กระผมจะนับ 1-2-3  

นะครับ 1-2-3 ไมม่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เสนอนะครับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14 บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ 
แต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” เป็นอันว่าสมาชิกสภาองคก์าร 
บริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นควรจะเป็นเลขานุการสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลเชียงบาน เพียงท่านเดียว คือ นางกัลยาณี  ศรีจันทร์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และ 
   กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยแรก 
นายประจวบ  ปัญจจอม ต่อไปขอนำเรื่องปรึกษาทีป่ระชุมเกี่ยวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 
ประธานสภา อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 11 (3) ความว่า สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภา 
องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดว่าปีนั้นจะมสีมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละ 
สมัยในปีนั้นจะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยในปีนั้นกำหนดกี่วัน และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัย 
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน จึงขอเรียนเชิญท่าน 
สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน ทุกท่านได้เสนอ 



- 12 - 
   เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี  พ.ศ.2565 เชิญท่าน

เลขานุการสภา อบต.เชียงบาน อ่านระเบียบฯ 
นางกัลยาณี  ศรีจันทร์   ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ 
เลขานุการสภา อบต. ที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 2 การประชุม ข้อ 20 (1) การประชุมสามัญ และข้อ 21 วรรค

หนึ่ง กำหนดว่า การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้
นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายประจวบ  ปัญจจอม   เชิญท่านสมาชิกสภา อบต.เชียงบาน เสนอ 
ประธานสภา อบต. 
นายศิริชัย  บังวัน     สำหรับการกำหนดสมัยประชุมสภา อบต. นั้น  ก็จะเก่ียวเนื่องกับระยะเวลาการ 
รองประธานสภา อบต. ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติม) , การพิจารณา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อบต. เป็นต้น  จึงเห็นควรกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ จำนวน 4 สมัย คือ 
1. การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ.๒๕65 

1.1.  วันเปิดประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 
    ระหว่างวันที่ 1 – 15  มกราคม 2565  มีกำหนด 15 วัน 

1.2.  ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจำปี  พ.ศ.๒๕65 
     ระหว่างวันที่ 1 – 15  มิถุนายน 2565  มีกำหนด 15 วัน 

1.3.  ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565  
ระหว่างวันที่  1 - 15  สิงหาคม  ๒๕65  มีกำหนด 15 วนั 

    1.4.  ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.๒๕65  
ระหว่างวันที่  1 – 15 ธันวาคม ๒๕65  มีกำหนด 15 วัน 

2. การกำหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 
    ๒.1.  กำหนดวันเปิดประชุมสภาสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕66 

ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม 2566  มีกำหนด 15 วัน 
นายประจวบ  ปัญจจอม สมาชิกสภา อบต. ท่านใด  มีความเห็นที่จะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีจึงขอ 
ประธาน สภา อบต. มติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภา อบต. ตามที่รองประธานสภา อบต.   

เสนอหรือไม ่
มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕65 จำนวน 4 สมัย 

เห็นชอบ     9    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
 งดออกเสียง    ๑    เสียง  (ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ ท่าน) 
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นายประจวบ  ปัญจจอม เมื่อทา่นสมาชิกสภา อบต.เชียงบาน ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี  
ประธานสภา อบต. พ.ศ.2565 จำนวน 4 สมัย เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภา อบต. ท่านใด  มีความเห็นที่จะ

เสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภา 
อบต. ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕65 และกำหนดวันเปิด
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕66  ดังนี้ 
1. การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ.๒๕65 

1.1.  วันเปิดประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 
    ระหว่างวันที่  1 – 15  มกราคม 2565  มีกำหนด 15 วัน 

1.2.  ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจำปี  พ.ศ.๒๕65 
     ระหว่างวันที่  1 – 15  มิถุนายน 2565  มีกำหนด 15 วนั 

1.3.  ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565  
ระหว่างวันที่  1 - 15  สิงหาคม  ๒๕65  มีกำหนด 15 วนั 

    1.4.  ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.๒๕65  
ระหว่างวันที่  1 – 15 ธันวาคม ๒๕65  มีกำหนด 15 วัน 

2. การกำหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 
    ๒.1.  กำหนดวันเปิดประชุมสภาสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕66 

ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม 2566  มีกำหนด 15 วัน 
เห็นชอบ     9    เสียง 

 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
 งดออกเสียง    ๑    เสียง  (ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ ท่าน) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
นายประจวบ  ปัญจจอม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ประธานสภา อบต. (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2  

ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวน 
ไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกิดเจ็ดคน (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิก 
สภาท้องถิน่หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่ 
เกิดเจด็คน และข้อ 105 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ 
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็น 
แก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ดังนั้น 
จึงขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.เชียงบาน เสนอจำนวนคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ว่าเห็นสมควรมีก่ีท่าน 
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นายสุพล  หอมนาน กระผม นายสุพล  หอมนาน ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4  ประชุม จำนวน 3 ท่าน 
นายประจวบ  ปัญจจอม ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมต่อไป 
มติที่ประชุม  จำนวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีจำนวน 3 ท่าน 

เห็นชอบ   9   เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
งดออกเสียง    1   เสียง  ( ประธานสภางดออกเสียง 1 ท่าน ) 

นายประจวบ  ปัญจจอม ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 3 ท่าน 
ประธานสภา อบต. เรียนเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.เชียงบาน เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 

ตรวจรายงานการประชุม 
นายวิรัตน์  แสงศรีจันทร์ กระผม นายวิรัตน์  แสงศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 11  ขอเสนอ นายสมชาย  ใจวังโลก 
ส.อบต.หมู่ที่ 11  ส.อบต.หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายประจวบ  ปัญจจอม ขอให้สมาชิกสภา อบต. รับรองจำนวน 2 ท่าน 
ประธานสภา อบต. 
นายธันยบูรณ์  มังคลาด กระผม นายธันยบูรณ์  มังคลาด ส.อบต.หมู่ที่ 9 ขอรับรอง นายสมชาย  ใจวังโลก  
ส.อบต.หมู่ที่ 9  ส.อบต.หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายสุพล  หอมนาน กระผม นายสุพล  หอมนาน ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอรับรอง นายสมชาย  ใจวังโลก 
ส.อบต.หมู่ที่ 4  ส.อบต.หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายประจวบ  ปัญจจอม สมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเริ่ม  จันทิมา กระผม นายบุญเริ่ม  จันทิมา ส.อบต.หมู่ที่ 8  ขอเสนอ นายวิรัตน์  แสงศรีจันทร์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 8  ส.อบต.หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายประจวบ  ปัญจจอม ขอให้สมาชิกสภา อบต. รับรองจำนวน 2 ท่าน 
ประธานสภา อบต. 
นายทนงศักดิ์  มังคลาด กระผม นายทนงศักดิ์  มังคลาด ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขอรับรอง นายวิรัตน์  แสงศรีจันทร์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6  ส.อบต.หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายเสาร์แก้ว  หอมนาน กระผม นายเสาร์แก้ว  หอมนาน ส.อบต.หมู่ที่ 7 ขอรับรอง นายวิรัตน์  แสงศรีจันทร์ 
ส.อบต.หมู่ที ่7  ส.อบต.หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายประจวบ  ปัญจจอม สมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. 
นางกัลยาณี  ศรีจันทร์ กระผม นางกัลยาณี  ศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 1  ขอเสนอ นายธันยบูรณ์  มังคลาด 
ส.อบต.หมู่ที่ 1  ส.อบต.หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายประจวบ  ปัญจจอม ขอให้สมาชิกสภา อบต. รับรองจำนวน 2 ท่าน 
ประธานสภา อบต. 
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นายเสาร์แก้ว  หอมนาน กระผม นายเสาร์แก้ว  หอมนาน ส.อบต.หมู่ที่ 7 ขอรับรอง นายธันยบูรณ์  มังคลาด  
ส.อบต.หมู่ที่ 7  ส.อบต.หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายสมชาย  ใจวังโลก กระผม นายสมชาย  ใจวังโลก ส.อบต.หมู่ที่ 2 ขอรับรอง นายธันยบูรณ์  มังคลาด 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  ส.อบต.หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายประจวบ  ปัญจจอม สมาชิก อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม   
ประธานสภา อบต. สภา อบต. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตามท่ี 

เสนอหรือไม่ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ตัวแทน สมาชิก สภา อบต.เชียงบาน จำนวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการ 
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายสมชาย  ใจวังโลก   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
2. นายวิรัตน์  แสงศรีจันทร์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 
3. นายธันยบูรณ์  มังคลาด   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 

เห็นชอบ   9   เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
งดออกเสียง    1   เสียง  ( ประธานสภางดออกเสียง 1 ท่าน ) 

 
ปิดประชุมเวลา   ๑1.0๐  น. 
 

ลงชื่อ             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    ( นางกัลยาณี  ศรีจันทร์  ) 

                                          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน หมู่ที่ 1 
                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาแล้ว ในวันที่ 30 เดือนธันวาคม  พ.ศ.2564 

 

 
ลงชื่อ                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (  นายสมชาย  ใจวังโลก  ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  หมู่ที่  ๒ 

 

 
ลงชื่อ                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (  นายธันยบูรณ์  มังคลาด  ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  หมูท่ี่  9 
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ลงชื่อ                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (  นายวิรัตน  แสงศรีจันทร์  ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  หมู่ที่  11 
 

 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  ได้รับรองรายงานการประชุมนี้  ในการประชุมสภา อบต.เชียงบาน 
สมัย.....................สมัยที่.............ครั้งที่........ประจำปี พ.ศ..............เมื่อวันที่.........เดือน.........................พ.ศ............... 
ประธานสภาองค์การบริหารส่ วนตำบลเชียงบาน   จึ งได้ล งลายมือชื่ อไว้ เป็ นหลักฐานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 

 

 
ลงชื่อ                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (  นายประจวบ  ปญัจจอม   ) 

        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  หมู่ที่  10 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 
 


