
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  (ครั้งแรก) 
ประจ าปี  2564 

เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2564 เวลา  13.00 – 14.00 น.  
ณ  ห้องประชุมอ าเภอแม่ลาน้อยช้ัน 2  

ผู้มาประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายวิชัย  ถาวรสิงขร ส.อบต.หมู่ที่  1 วิชัย  ถาวรสิงขร   
2. นายไชยยา  รับพรนิรันดร์  ส.อบต.หมู่ที่  1 ไชยยา รับพรนิรนัดร์   
3. นายโกสินทร์ เจริญธนสาคร ส.อบต.หมู่ที่  2 โกสินทร์ เจริญธนสาคร  
4. นายยอดชาย   ส.อบต.หมู่ที่  3 ยอดชาย  คุณาวัชระกุล  
5. นายสุรศักดิ์  จิตเกษมวนา ส.อบต.หมู่ที่  4 สุรศักดิ ์ จิตเกษมวนา   
6. นายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช  ส.อบต.หมู่ที่ 5  สิทธิศักดิ์ กมลวุฒิเวช   

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายชชูาติ  ค ามา   นายอ าเภอแม่ลาน้อย  
2. นายวีรศักดิ์  ชาญวิริยะ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
3. ว่าที่ร้อยตรีเกษม จี้ปุด๊   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
4. นางลัดดา ยารวง   ท้องถิ่นอ าเภอแม่ลาน้อย  
5. นางสาวอรุณรัตน์ วัฒนไกรลาศ  นักจัดการงานทั่วไป  
6. นางสาวสุรีย์รัตน์ นันตา   เจ้าพนักงานธุรการ  
 
เรื่อง  ก่อนระเบียบวาระ     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย ในฐานะเลขานุการสภาฯชั่วคราว 

อ่านประกาศอ าเภอแม่ลาน้อย  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ว่าที่ร้อยตรีเกษม จี้ปุ๊ด  อ่านประกาศอ าเภอแม่ลาน้อย  
ปลัดอบต.ขุนแม่ลาน้อย   เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  อ าเภอแม่ลาน้อย     
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เมื่อวันที่  24 ธันวาคม  2564  นั้น 
    บัดนี้  คณะกรรมการเลือกตั้ง  ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย   ครบตามจ านวนแล้ว  เมื่อวันที่  20 ธันวาคม   
2564  อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา  53   และมาตรา  54   แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2542 ข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  นายอ าเภอทุ่งใหญ่ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลขุนแม่ลาน้อย (ครั้งแรก)  ในวันที่  29  ธันวาคม  2565  เวลา  13.00 น.       
 เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมอ าเภอแม่ลาน้อยชั้น 2  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  29 เดือน ธันวาคม                   
     พ.ศ.2564                     
ว่าที่ร้อยตรีเกษม จีปุ๊ด  เรียนเชิญ  นายอ าเภอแม่ลาน้อย  เปิดประชุม 
ปลัดอบต. 

-/ ระเบียบวาระ........ 
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ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายชูชาติ ค ามา   กล่าวเปิดประชุมครั้งแรก  พร้อมแสดงความยินดีกับสมาชิกท่ีได้รับ  
นายอ าเภอแม่ลาน้อย  การเลือกตั้งจากประชาชน  และได้พูดถึงอ านาจหน้าที่ของสมาชิกทุกคน   
    การท างานจะต้องยึดระเบียบ  กฎหมาย  แผนของต าบล  เป็นหลักเพ่ือประโยชน์ 
    ของประชาชน  การปฏิบัติหน้าที่  ต้องมีความซื่อสัตย์  อีกประการซึ่งเป็นเรื่อง 

นโยบาย  โดยเฉพาะด้านรณรงค์การฉีดยาวัคซีนป้องกันโรคโควิด  พบว่าต าบล             
ขุนแม่ลาน้อยเป็นต าบลที่มีประชากรฉีดยาอันดับหนึ่งของอ าเภอ    

    ในการด าเนินงานของท่าน  หรือกิจการของสภา  ดูเจตนารมณ์ของการปกครอง 
     ตนเอง 
     วันนี้ก็เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย                    

(ครั้งแรก) เพ่ือเลือกประสภาฯ  รองประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  ตามมาตรา   
53  วรรค  2  แก้ไขเพ่ิมเติม  จนถึงฉบับปัจจุบัน 

     ขอเชิญสมาชิกทุกท่านแนะน าตัวเอง  จนครบทุกหมู่บ้าน 

ว่าที่ร้อยตรีเกษม จี้ปุด๊  เรียนเชิญ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุม   
เลขานุการสภาฯชั่วคราว ขอเชิญ  นายยอดชาย  คุณาวัชระกุล  ส.อบต.หมู่ที่  3  ท าหน้าที่ประธานสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว  เพ่ือด าเนินการตามระเบียบวาระ 
นายยอดชาย คุณาวัชระกุล ไดด้ าเนินการตามระเบียบวาระ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  การเลือกประธานสภาฯและรองประธานสภาฯ 
นายยอดชาย คุณาวัชระกุล ขอเชิญ  ว่าที่ร้อยตรีเกษม จี้ปุ๊ด เลขานุการฯ อ่านระเบียบวิธีการเลือกประธานสภา
ชั่วคราว      ขอเชิญครับ 

ว่าที่ร้อยตรีเกษม จี้ปุ๊ด  อ่านระเบียบวิธีการเลือกประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข้อ 8  วิธีการเลือกประธานสภา 

ท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาฯเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเองเห็นควร               
เป็นผู้ ด ารงต าแหน่ งประธานสภาท้องถิ่น   ค าเสนอนั้ นต้องมี สมาชิกสภา                              
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ชื่อที่เสนอนั้นไม่จ ากัดจ านวน  และให้สมาชิกา
สภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่
ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาท้อง ถิ่นชั่วคราวประกาศ
คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ได้คะแนนสูงสุด เป็นผู้ได้รับเลือกถ้าคะแนน
สูงสุดเท่ากันหลายคน  ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธี
จับฉลาก 

******พักการประชุม ****** 
นายยอดชาย คุณาวัชระกุล ขอให้สมาชิกเสนอชื่อที่ตนเห็นควร  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาฯ  ขอเชิญ 
ประธานสภาฯชั่วคราว   
นายไชยยา  รับพรนิรันดร์  เสนอ  นายโกสินทร์  เจริญธนสาคร สมาชิกสภา หมู่ที่ 2  
ส.อบต.หมู่ที่ 1   ผู้รับรอง  1)  นายวิชัย  ถาวรสิงร  ส.อบต.หมู่ที่  1 
      2)  นายยอดชาย  คุณาวัชระกุล  ส.อบต.หมู่ที่  3 

-/ นายยอดชาย........ 
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นายยอดชาย คุณาวัชระกุล มีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกครับ  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม   
ประธานสภาฯชั่วคราว  ผมถือว่า  นายโกสินทร์  เจริญธนสาคร สมาชิกสภา หมู่ที่ 2  ได้เป็นประธาน 
    สภาท้องถิ่นครับผมขอเชิญนายโกสินทร์  เจริญธนสาคร ท าหน้าที่ประธานสภาฯ ครับ 

ระเบียบวาระที่ 3    การเลือกรองประธานสภา  
นายโกสินทร์  เจริญธนสาคร หลังจากท่ีนายอ าเภอแม่ลาน้อย  ได้แต่งตั้งต าแหน่งประธานสภาฯ  แจ้ง  ได้ขอ 
ประธานสภาฯ ขอบคุณเพ่ือสมาชิกฯ  ทุกคนที่ได้มอบความไว้วางใจ  ให้ท าหน้าที่ในครั้งนี้เพ่ือไม่ให้  

เสียเวลา  ผมจะด าเนินการเลือกรองประธานสภาฯ  ใช้วิธีการเลือก ตามข้อ  8,12  
ตามที่ว่าที่ร้อยตรีเกษม จี้ปุ๊ด  เลขานุการฯชั่วคราวได้ชี้แจงไปแล้ว ขอเชิญ  สมาชิก
เสนอชื่อครับ 

นายสิทธิศักดิ์ กมลวุฒิเวช  เสนอ  นายสุรศักดิ์ จิตเกษมวนา   ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่ 4   ผู้รับรอง  1)  นายสิทธิศกัดิ์  กมลวุฒิเวช ส.อบต.หมู่ 5   
                 2)  นายยอดชาย  คุณาวัชระกุล ส.อบต.หมู่  3  

นายโกสินทร์  เจริญธนสาคร กล่าวต่อไป  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอชื่อเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ ขอเชิญ  ถ้าไม่มีผู้ใด  เสนอเพ่ิมเติม  ผมถือว่า  นายสุรศักดิ์ จิตเกษมวนา  ส.อบต.

หมู่ที่  4  เป็นรองประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
นายโกสินทร์  เจริญธนสาคร ชี้แจง  วิธีการเลือก  ตามข้อ  13  วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้
ประธานสภาประธานสภาฯ ประธานสภาท้องถิ่นน าวิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ตามข้อ  12  มาใช้   

โดยอนุโลม และวิธีเลือกตามข้อ  18  ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  หรือสมาชิกสภาฯ  ท้องถิ่นนั้นคน
หนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็น
ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่นส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานหรือข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เท่านั้น  
ขอให้สมาชิกเสนอชื่อได้เลยครับ 

นายไชยยา รับพรนิรันดร ์ เสนอ  ว่าที่ร้อยตรีเกษม  จี้ปุ๊ด  เป็น เลขานุการสภาฯ  
ส.อบต.หมู่ที่  1   เลขานุการสภาฯ  เหตุผลก็คือ  พนักงานเป็นบุคคลที่เหมาะสม  และสามารถ 
    ด าเนินการช่วยเหลือกิจการสภาได้อย่างดี  รวมทั้งการประสานงานกับสมาชิก 
    แต่ละหมู่บ้าน  ถ้าสมาชิกเป็นเลขานุการสภาฯ  ผมมีความเห็นว่าไม่มีความพร้อม 

นายโกสินทร์  เจริญธนสาคร ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง  1)  นายยอดชาย  คุณาวัชระกุล  
      2)  นายวิชัย ถาวรสิงขร  

มีผู้ใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมครับ  ถ้าไม่มีผมถือว่า  ว่าที่ร้อยตรีเกษม  จี้ปุ๊ด   
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการสภาฯ ประธานสภาฯ  เป็นผู้แต่งตั้ง   
นับตั้งแต่วันที่สภาฯ  มีมติครับ 

-/ ระเบียบวาระ....... 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
1) สภาก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่ม

เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน และวันเริ่มสมัยประสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

มติที่ประชุม  ก าหนดให้มีการประชุมสภาจ านวน  4 สมัย  แต่ละสมัยก าหนดไม่เกินระยะเวลา  
15 วัน  ดังนี้  

  สมัยสามัญที่ 1 ปี พ.ศ.2565  เริ่มเดือน กุมภาพันธ์ ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน   
เริ่มตั้งแตว่ันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์  2565   

  สมัยสามัญที่ 2 ปี พ.ศ.2565  เริ่มเดือน มิถุนายน ระยะเวลาไม่เกิน  15 วัน           
เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 15 มิถุนายน 2565   

  สมัยสามัญที่ 3 ปี พ.ศ.2565 เริ่มเดือน สิงหาคม ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน        
เริ่มตั้งแต่วันที ่ 1 – 15 สิงหาคม  2565   

  สมัยสามัญที่ 4 ปี พ.ศ.2565  เริ่มเดือน ธันวาคม  ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน         
เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 15  ธันวาคม  2565   

  และก าหนดสมัยสามัญครั้งที่ 1 ในปีถัดไป (พ.ศ.2566) เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 
2566 ระยะเวลาไม่เกิน  15 วัน   

ประธานสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมในระเบียบวาระนี้  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุม  เวลา  16.30 น. 
 
      
     ลงชื่อว่าที่ร้อยตรี              ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภา 
       (เกษม  จี้ปุ๊ด)  
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
 
 
     ลงชื่อ      ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภา  
            (นายโกสินทร์  เจริญธนสาคร)  
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
 
 


