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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งแรก 
วันอังคาร ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖4 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองล ี
........................................... 

 

ผู้เข้าประชุม จำนวน  8  คน 
ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางวาสนา  จันอูน สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.1  
2 นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.2  
3 นางสาวณัฐชญา  ธนภัคพลชัย สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.3  
4 นายธวัชชัย  แก้วธรรม สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.4  
5 นายจิราวัชร  ยาแก้ว สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.5  
6 นายนภรัตน์  มาอ่ิน สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.6  
7 นายอริญชัย  ปันเสาร์ สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.7  
8 นายวีระ  เขื่อนคำ เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายรุ่งโรจน์  สะท้าน นายอำเภอนาหมื่น  
๒ นางสาวภัคสุรีย์  นันตา ท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น  
๓ นายคุณาสิน  ฐานะ นายก อบต.เมืองลี  
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ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



3 
 

เปิดประชุม         เวลา 13.30 น. 

                  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวีระ เขื่อนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในฐานะเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีชั ่วคราว ได้กล่าวถึงความสำคัญของการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน             
ตำบลเมืองลี ครั ้งแรก และได้ให้สัญญาเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เข้าห้องประชุม                       
โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จำนวน 7 คน และผู ้เข ้าร ่วมประชุมจำนวน 22 คน                               
เป ็นอันครบองค์ประช ุมหลังจากนั ้นเลขานุการสภาชั่ วคราว ได ้กล ่าวต ้อนร ับนายอำเภอนาหมื ่น และ                         
ท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น หลังจากนั้นได้เรียนเชิญนายอำเภอนาหมื่น ประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งแรก ต่อไป 

นายรุ่งโรจน์  สะท้าน   ก่อนอื ่นขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
นายอำเภอนาหมื่น           ผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

                                           ผมรู ้ส ึกเป ็นเก ียรต ิอย ่างย ิ ่ ง ท ี ่ ได ้มาทำพิธ ี เป ิดการประช ุมสภา                 
                                      องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั ้งแรก ในวันนี ้ ผมขอแสดงความยินดี                 
                                      กับท่านทั้งหลาย ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนโดยได้รับการเลือกตั้ง                 
                                     เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในครั้งนี้ นับว่าท่านเป็นผู้                
                                      มีความเสียสละ ในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด   

                               ในการประช ุมสภาคร ั ้ งแรกในว ันน ี ้  ก ็ เพ ื ่อท ี ่จะพ ิจารณาเล ือก 
                                       ประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วน               
                                    ตำบลเมืองลี ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหาร 
                                     ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที ่แก ้ไขเพิ ่มเต ิม และข้อ 11 แห่งระเบ ียบ 
                                      กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.2547                
                                    และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่ ตามอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย              
                                   ซึ ่งต ้องได้ร ับความเห็นชอบจากที ่ประชุมสภาแห่งนี ้ รวมถึงการกำหนด                 
                                     สมัยประชุม สมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัย กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  
                                  ประจำปี และสมัยประชุมประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป  

                     ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ทุกท่าน    
                                         ได้ใช้ว ิจารณญาณและความเห็นของท่านโดยสุจริต เพื ่อที ่จะได้คัดเล ือก               
                                     สมาชิกสภาเข้ามาทำหน้าที ่ในการบริหารกิจการของสภาองค์การบริหาร               
                                   ส่วนตำบลเมืองลี ให้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ 

                        บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร 
                                         ส่วนตำบลเมืองลี ครั้งแรก ณ บัดนี้  

 

 

                                          / นายรุ่งโรจน์.................. 
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นายรุ่งโรจน์  สะท้าน          1.2.ผมขอมอบโอวาทและแนวนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
นายอำเภอนาหมื่น              ให้แก่ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และคณะผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหาร  
                                      ส่วนตำบลเมืองลี 2 ประการ  

                                   ประการแรก ผมขอฝากในเรื่องของภาวะผู้นำ ท่านเป็นตัวแทนของ 
                                     ประชาชนในพื้นที ่ตำบลเมืองลี จะต้องมีภาวะผู ้นำอย่างยิ ่ง ทั ้งในเรื ่องของ             
                                    ความเสียสละ การมีคุณธรรมนำใจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำท้องถิ่นโดยยึดถือ 
                                     เอาความถูกต ้องตามระเบียบกฎหมาย และประโยชน์ส ุขของประชาชน                 
                                        เป็นสำคัญ 

                                    ประการที ่สอง ผมขอเน้นย้ำในเร ื ่องของการปฏิบัติ ราชการตาม              
                                     อำนาจหน้าที ่ที ่กำหนด ไม่ทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ เพราะถ้าหากท่าน                  
                                         ทำเช่นนั ้นแล้วท่านจะมีความผิดอย่างร ้ายแรงและไม่มีใครช ่วยท่านได้                     
                                      ทั้งนี้กฎหมายได้แก้ไขใหม่แล้วการกระทำความผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                                      นั้นไม่มีกำหนดอายุความแล้วนะครับ จะหมดอายุความก็ต่อเมื่อตายเท่านั้น               
                                      ดังนี ้ผมจึงอยากให้ท่านปฏิบัติหน้าที ่โดยสุจริตและยึดในหลักธรรมาภิบาล               
                                    อย่างเคร่งครัด 

นายวีระ  เขื่อนคำ                ขอขอบคุณท่านนายอำเภอนาหมื ่น ที ่ ได ้กล ่าวเป ิดประช ุมและ             
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว        มอบโอวาทในการปฏิบัติราชการให้กับสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารองค์การ  
                                    บริหารส่วนตำบลเมืองลี ลำดับถัดไปขอเชิญท่านท้องถิ ่นอำเภอนาหมื่ น                   
                                      ได้พบปะและให้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ  
                                    เชิญครับ 

นางสาวภัคสุรีย์  นันตา                ขอสว ัสด ีท ี ่ประช ุมทุกท่านนะคะ ด ิฉ ันนางสาวภัคส ุรี ย ์   น ันตา                
ท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น            ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น ขอยินดีกับท่านสมาชิกสภาฯ และท่านนายกฯ  
                                      อบต.เมืองลี ทุกท่าน ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรตินี้        
                                      ทั้งนี้ดิฉันก็ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเราจะได้ทำงาน  
                                     ร ่วมก ันโดยเฉพาะการจั ดทำข ้อบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ ่ายประจำปี                     
                                    และการประสานงานอันเกี ่ยวกับ อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
                                        ก็จะต้องผ่านศูนย์การช่วยเหลือประชาชนอำเภอนาหมื่ น ที ่จ ัดตั ้งขึ ้นโดย              
                                    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาหมื่น และสำนักงานท้องถิ่น  
                                    อำเภอนาหมื่นจะเป็นผู ้ดูแลค่ะ ถ้ามี เรื ่องใดจะปรึกษาเกี ่ยวกับข้อกฎหมาย              
                                  ก็สามารถเข้าไปพูดคุยปรึกษากันได้ค่ะ  

นายวีระ  เขื่อนคำ             ขอขอบคุณท่านท้องถิ ่นอำเภอนาหมื ่น ที ่ได้พบปะและให้แนวทาง              
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว        การปฏิบัติราชการให้กับท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ลำดับถัดไปผม 

 

                                  / ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ .............. 



5 
 

 
                                       ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ และท่านนายกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหาร 
                                      ส่วนตำบลเมืองลี ได้แนะนำตัวต่อท่านนายอำเภอนาหมื ่น ท่านท้องถิ่น                             
                                    อำเภอนาหมื่น และต่อที ่ประชุม โดยเริ ่มจากท่านสมาชิกสภาฯ เรียงลำดับ              
                                   ตามหมู่บ้านจนครบแล้วก็ต่อด้วยท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารฯ เชิญครับ 

นางวาสนา  จันอูน            เรียนท่านนายอำเภอนาหมื่น ท่านท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น และผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาฯ ม.1             ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางวาสนา  จันอูน ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.เมืองลี                
                                บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 ขอกราบสวัสดีทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้         

นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ              เรียนท่านนายอำเภอนาหมื่น ท่านท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น และผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาฯ ม.2                ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุคนทิพย์  ระงับพิษ ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.เมืองลี                
                                บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ขอกราบสวัสดีทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้         

นางสาวณัฐชญา  ธนภัคพลชัย        เรียนท่านนายอำเภอนาหมื่น ท่านท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น และผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาฯ ม.3                ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวณัฐชญา  ธนภัคพลชัย ตำแหน่งสมาชิกสภา                
                                     อบต.เมืองลี บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 ขอกราบสวัสดีทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุม               
                                     ในวันนี้         

นายธวัชชัย  แก้วธรรม                 เรียนท่านนายอำเภอนาหมื่น ท่านท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น และผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาฯ ม.4                ประชุมทุกท่าน ผมนายธวัชชัย  แก้วธรรม ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.เมืองลี                
                                บ้านนาคา หมู่ที่ 4 ขอกราบสวัสดีทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้         

นายจิราวัชร  ยาแก้ว                       เรียนท่านนายอำเภอนาหมื่น ท่านท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น และผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาฯ ม.5                ประชุมทุกท่าน ผมนายจิราวัชร  ยาแก้ว ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.เมืองลี                
                                บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 ขอกราบสวัสดีทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้         

นายนภรัตน์  มาอ่ิน                      เรียนท่านนายอำเภอนาหมื่น ท่านท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น และผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาฯ ม.6                ประชุมทุกท่าน ผมนายนภรัตน์  มาอิ ่น ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.เมืองลี                
                                บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 ขอกราบสวัสดีทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้         

นายอริญชัย  ปันเสาร์                     เรียนท่านนายอำเภอนาหมื่น ท่านท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น และผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาฯ ม.7                ประชุมทุกท่าน ผมนายอริญชัย  ปันเสาร์ ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.เมืองลี                
                                บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ขอกราบสวัสดีทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้         

นายคุณาสิน  ฐานะ                       เรียนท่านนายอำเภอนาหมื่น ท่านท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น และผู้เข้าร่วม
นายก อบต.เมืองลี        ประช ุมท ุกท ่าน ผมนายค ุณาส ิน  ฐานะ  ตำแหน ่งนายก อบต.เม ืองลี                   
                                     ขอกราบสวัสดีผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอขอบคุณทุกท่านที ่ไว้วางใจ              
                                  เลือกผมเข้ามาทำหน้าที่เป็นนายก อบต.เมืองลี ผมจะทำหน้าที่ของผู้บริหาร 
                                     ท้องถิ่นอย่างสุดความสามารถ ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ไม่มีการทุจริต  
                                       
                                  / ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน.............. 
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                                   ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือประพฤติมิชอบ และไม่ทำให้ฝ่ายประจำต้องลำบาก 
                                     กับการบริหารงานของผมและคณะผู้บริหารฯ  

นายศิริโชค  นวลแขว่ง                    เรียนท่านนายอำเภอนาหมื่น ท่านท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น และผู้เข้าร่วม
รองนายก อบต.เมืองลี           ประชุมทุกท่าน ผมนายศิริโชค  นวลแขว่ง ตำแหน่งรองนายก อบต.เมืองลี               
                                        ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ 

นางสาวณฤดี  อินทร์ขวาง               เรียนท่านนายอำเภอนาหมื่น ท่านท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น และผู้เข้าร่วม
รองนายก อบต.เมืองลี        ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวณฤดี  อินทร์ขวาง ตำแหน่งรองนายก อบต.เมืองลี               
                                        ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ 

นายดัชนุพล  ป่องนันท์                   เรียนท่านนายอำเภอนาหมื่น ท่านท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น และผู้เข้าร่วม
เลขานุการนายก อบต.เมืองลี   ประชุมทุกท่าน ผมนายดัชน ุพล  ป ่องน ันท์  ตำแหน่งเลขาน ุการนายก                    
                                       อบต.เมืองลี ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ             เมื่อทางสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ได้แนะนำตัวต่อที่ประชุมแล้ว 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว       ลำดับถัดไป ผมจะขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี             
                                      มอบของที่ระลึกให้กับท่านนายอำเภอนาหมื่น เชิญครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ            ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านกำนันตำบลเมืองลี มอบของที่ระลึกให้กับ
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว        ท่านท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น เชิญครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ              เมื ่อกระบวนการต่างๆ เสร็จสิ ้นแล้ว ผมในฐานะเลขานุการสภา              
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว        องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ชั ่วคราว ขออ่านประกาศเรียกประชุมสภา  
                                       องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งแรก มีรายละเอียดดังนี้ 

                             ตามที่ ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา 
                                  องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล เม ื ่อว ันท ี ่  28 พฤศจ ิกายน 2564 ไปแล้ว                     
                                     และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร  
                                    ส ่วนตำบลเม ืองล ี  และสมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองลี                     
                                         ครบตามจำนวน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 แล้วนั้น  

                          อาศัยอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ 
                                      องค์การบร ิหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที ่แก ้ไขเพิ ่มเต ิม  และข้อ 6                    
                                    แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                 
                                   พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร  
                                     ส่วนตำบลเมืองลี ครั ้งแรก ในวันที ่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.                
                                   เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื ่อให้มีการเลือก 
                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี รองประธานสภาองค์การบริหาร 
                                    ส่วนตำบลเมืองลี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

                                         / และกำหนดวันเริ่ม.............. 
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                                   และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดสมัยประชุม  
                                   สมัยแรกของปี พ.ศ.2566 ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ  
                                      องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ  11 (3)  
                                     แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                 
                                     พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 

                             และลำด ับถ ัดไปเพ ื ่อปฏ ิบ ัต ิตามความใน ข ้อ 7  แห ่งระเบ ียบ 
                                       กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.2547                     
                                   และที่แก้ไขเพิ ่มเติม ขอเชิญนางสุคนทิพย์  ระงับพิษ สมาชิกสภาองค์การ 
                                  บริหารส่วนตำบลเมืองลี บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ผู้มีอายุสูงสุดเป็นประธานชั่วคราว  
                                   เพ่ือดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ            ก่อนอื ่นขอกราบสวัสดีผู ้เข้าร ่วมประชุมทุกท่าน และขอขอบคุณ                
ประธานสภาฯ ชั่วคราว           ท่านนายอำเภอนาหมื่น ที่ได้เป็นเกียรติมาเป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การ 
                                    บริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งแรก และดิฉันในฐานะประธานสภาฯ ชั่วคราว               
                                    ขอแสดงความยินดีก ับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองล ี และ                 
                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ทุกท่านที ่ได้ร ับการเลือกตั้ง                
                                      จากประชาชน และขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 2           เรื่องการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   

นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ         2.1.ก่อนการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการ
ประธานสภาฯ ชั่วคราว           สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว               
                                  ได้แจ้งข้อระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง เชิญค่ะ 

นายวีระ  เขื่อนคำ              เ ร ี ยนท ี ่ ป ระช ุ ม  สำหร ับข ้ อระ เบ ี ยบ/กฎหมายอ ัน เก ี ่ ยวกับ                  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว        การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ดำเนินการตามความใน 
                                      พระราชบ ัญญัต ิสภาตำบลและองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล พ.ศ.2537                   
                                   แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 48 สภาองค์การบริหาร                
                                      ส่วนตำบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภา 
                                    องค์การบริหารส่วนตำบล ให้นายอำเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภา  
                                        องค์การบริหารส่วนตำบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

                                         และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม            
                                       สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 9  
                                      ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ ่นในการประชุมสภาท้องถิ ่นครั ้งแรก                 
 

                                                      
                                                                                                              / ตามข้อ 6 ................ 
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                                       ตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณี ดำเนินการแต่งตั้ง 
                                     ทันทีเมื่อการเลือกตั้งประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่น   
                                      ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป  

นายวีระ  เขื่อนคำ          ต่อไปข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการเลือกรองประธานสภา
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว        ท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล  
                                         และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 6 )                  
                                      พ.ศ.2552 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
                                        สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11  
                                      เมื่อมีประธานสภาท้องถิ ่นแล้วให้สภาท้องถิ ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  
                                     เลขานุการสภาท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับ  
                                     การประชุมสมัยสามัญต่อไป และ ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 
                                 ให้นำความในข้อ 8 มาบังคับใช้โดยอนุโลม  

                                        และสำหรับการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามตามความใน 
                                        พระราชบ ัญญัต ิสภาตำบลและองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล พ.ศ.2537 
                                      แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 57 ให้สภาองค์การบริหาร             
                                     ส่วนตำบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร  
                                   ส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่  
                                     รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื ่นใดตามที่ประธานสภา 
                                    องค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู ้ความสามารถ             
                                       อันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วรรคสอง เลขานุการสภา 
                                    องค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหาร  
                                     ส่วนตำบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสภาองค์การ  
                                   บร ิหารส่วนตำบลม ีมต ิ ให ้พ ้นจากตำแหน ่ง และข ้อ 13 ตามระเบ ียบ 
                                      กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น  พ.ศ.2547  
                                        และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น  
                                    ก็ให้นำความในข้อ 8 มาบังคับใช้โดยอนุโลม  

                                        โดยข้อ 8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
                                        สภาท้องถิ ่น พ.ศ.2547 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2554                       
                                   วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ  
                                 สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา  
                                   ท้องถิ ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ ่น รับรองไม่น้อยกว่าสองคน                  
                                       โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  

 

                                                  / ชื่อที่เสนอ............ 
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                                     ช ื ่ อท ี ่ เ สนอไม ่ จำก ัดจำนวน และให ้สมาช ิกสภาท ้องถ ิ ่ นลงคะแนน 
                                        เลือกจากชื่อเหล่านั ้น โดยวิธ ีเขียนชื ่อตัวและชื ่อสกุลของผู ้ท ี ่ถ ูกเสนอชื่อ               
                                  คนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุม 
                                  สภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
                                     หลายคนให ้ เล ือกใหม ่ เฉพาะผ ู ้ ท ี ่ ได ้ คะแนนส ู งส ุดน ั ้น โดยใช ้ว ิ ธ ี เดิ ม                               
                                    ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฎว่ายังมีผู ้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการ                 
                                    จับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ   ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ที่ได้นำเรียนข้อระเบียบ/ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว        กฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการเล ือกประธานสภา รองประธานสภา และ                
                                         เลขานุการสภา ขององค์การบริหารส่วนตำบล  

     2.2.ลำดับถัดไป จะเป็นการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วน                  
                                       ตำบลเมืองลี ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่เห็นควรได้รับเลือกเป็นประธานสภา  
                                    เชิญค่ะ 

นางวาสนา  จันอูน   เ ร ี ยนท ่ านนายอำ เภอนาหม ื ่ น  ท ่ านท ้ องถ ิ ่ นอำ เภอนาหมื่ น                         
สมาชิกสภาฯ ม.1              ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี และผู้เข้าร่วม  
                                     ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางวาสนา จันอูน ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร              
                                  ส่วนตำบลเมืองลี บ้านน้ำอูน หมู ่ท ี ่  1 ขอเสนอ นายธวัชชัย  แก้วธรรม                 
                                       ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี บ้านนาคา หมู ่ที ่ 4                
                                  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีค่ะ 

นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ          ขอสมาชิกสภาฯ รับรองคนค่ะ   
ประธานสภาฯ ชั่วคราว 

นางสาวณัฐชญา  ธนภัคพลชัย        ดิฉันนางสาวณัฐชญา  ธนภัคพลชัย ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ บ้านนาหมอ 
สมาชิกสภาฯ ม.3           หมู่ที่ 3 ขอรับรอบค่ะ       

นายจิราวัชร  ยาแก้ว          ผมนายจิราวัชร  ยาแก้ว ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ ม.5            ขอให้การรับรองครับ 

นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ           สรุปแล้ว นางวาสนา  จันอูน ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.1 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว        เสนอ นายธว ัชช ัย  แก ้วธรรม ตำแหน่งสมาช ิกสภา อบต.เม ืองล ี  ม.4                          
                                  เป็นประธานสภาฯ โดยมีสมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรอง 2 คน ดังนี้  
                                 1.นางสาวณัฐชญา  ธนภัคพลชัย ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.3       
                          2.นายจิราวัชร  ยาแก้ว ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.5 

                มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นประธานสภาฯ   
                             อีกหรือไม่ ถ้ามีเชิญค่ะ 

                                          / ที่ประชุม...............  
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ที่ประชุม              ที่ประชุมได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อ 
                                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เป็นประธานสภาองค์การบริหาร  
                                   ส่วนตำบลเมืองลี  

นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ      เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นประธานสภาฯ เพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว           ดิฉันขอประกาศผลการคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                   คือ นายธวัชชัย แก้วธรรม ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                 บ้านนาคา หมู ่ที ่ 4 ได้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี              
                                    ตามมติที่ประชุมสภาฯ (ประกาศ เวลา 14.10 น.)  

                                     ลำดับถัดไปดิฉันขออาศัยอำนาจตามความในข้อ 30 แห่งระเบียบ 
                                    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.2547                    
                                        และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2554 พักการประชุมชั ่วคราว                 
                                       ประมาณ 10 นาที และขอให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารสำหรับเพ่ือให้ท่านนายอำเภอ 
                                      นาหมื่น ได้ลงนามในคำสั่ง อำเภอนาหมื่น เรื่อง การแต่งตั้งประธานสภาองค์การ 
                                     บริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  

*************************************ครบระยะเวลาพักการประชุมชั่วคราว********************************* 

นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ      ขอเช ิญท ่านเลขาน ุการสภาฯ ช ั ่ วคราว ได ้อ ่ านคำส ั ่ งแต ่งตั้ ง                    
ประธานสภาฯ ชั่วคราว         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้ที่ประชุมรับทราบ เชิญค่ะ  

นายวีระ  เขื่อนคำ              เรียนที ่ประชุม ผมขอนำเรียนคำสั ่งอำเภอนาหมื่น ที ่ 400/2564                  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว      เรื่อง การแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น  
                                      จังหวัดน่าน มีความดังต่อไปนี้ 

                 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดน่านได้กำหนดให้มี              
                                   การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหาร    
                                    ส่วนตำบล โดยกำหนดให้มีการเลือกตั ้งในวันที ่ 28 พฤศจิกายน 2564     
                                  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร              
                                      ส่วนตำบลเมืองลี ครั้งแรก ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.  
                                      โดยท ี ่ ประช ุมสภาองค ์การบร ิหารส ่ วนตำบลเม ืองล ี  ได ้ม ี มต ิ เล ื อก                       
                                 นายธว ัชช ัย  แก ้วธรรม สมาช ิกสภาองค ์การบริ หารส ่วนตำบลเม ืองลี                        
                                       เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

                                              นายอำเภอนาหม ื ่น โดยอาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา 48                         
                                    แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537               
                                        แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 จึงแต่งตั้ง นายธวัชชัย  แก้วธรรม               
                                  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

 
                                        / นางสุคนทิพย์............... 



11 
 

นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ              ขอเชิญที่ประชุมเข้าประจำที ่ประชุม และขอเชิญท่านประธานสภา
ประธานสภาฯ ชั่วคราว        องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำ ณ บัลลังก์ประธานสภาองค์การบริหาร 
                                       ส่วนตำบลเมืองลี เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
                               เชิญค่ะ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม       กราบสวัสดีท่านนายอำเภอนาหมื ่น ท่านท้องถิ ่นอำเภอนาหมื่น                
ประธานสภาฯ             ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นผมต้อง 
                                        แสดงความขอบคุณที่ประชุมที่ได้มีความไว้วางใจเลือกผมให้เป็นประธานสภา  
                                      องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ชั่วคราว              
                                       ที่ได้ดำเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเป็นระเบียบ  
                                เรียบร้อย  

ระเบียบวาระท่ี 3         เรื่องการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   3.1.การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                  
ประธานสภาฯ             ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ชั ่วคราว ได้นำเรียนข้อกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง                   
                                     ให้ที่ประชุมรับทราบ ก่อนการเลือกรองประธานสภาฯ เชิญครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ         เ ร ี ยนท ่ านนายอำ เภอนาหม ื ่ น  ท ่ านท ้ องถ ิ ่ นอำ เภอนาหมื่ น                          
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว       ท่านประธานสภาฯ ท ่านนายกฯ และผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมสภาฯ ท ุกท ่าน                    
                               สำหรับกระบวนการเลือกรองประธานสภาฯ จะต้องเป็นไปตามความใน                                  
                           มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล               
                                   พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และเป็นไปตามความในข้อ 11             
                                    แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                 
                                    พ.ศ.2547 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยกระบวนการผมได้แจ้งไป  
                              เบื้องต้นแล้ว ให้ใช้วิธีการตามความใน ข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย            
                                      ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
                                   ปัจจุบัน โดยอนุโลม 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          เมื ่อที ่ประชุมได้รับทราบข้อกฎหมายจากทางท่านเลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ                ช ั ่ ว คราวแล ้ ว  ลำด ับถ ั ด ไปผมจะ เป ็นการ เล ื อกรองประธานสภาฯ                             
                                    ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหาร 
                                    ส่วนตำบลเมืองลี เชิญครับ  

นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ    เรียนที่ประชุมดิฉันนางสุคนทิพย์  ระงับพิษ ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ม.2              บ้านป่าซาง หมู ่ท ี ่  2 ขอเสนอนางวาสนา  จันอูน ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ                  
                                    บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม            ขอสมาชิกสภาฯ จำนวน 2 ท่าน เป็นผู้รับรอง เชิญครับ   
ประธานสภาฯ 

                                                 / นายอริญชัย.......... 
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นายอริญชัย  ปันเสาร์        เร ียนที ่ประชุม ผมนายอริญชัย  ปันเสาร์ ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ               
สมาชิกสภาฯ ม.7           บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ขอให้การรับรองครับ 

นายนภรัตน์  มาอ่ิน             เร ียนที ่ประช ุม ผมนายนภรัตน์  มาอิ ่น ตำแหน่งสมาช ิกสภาฯ               
สมาชิกสภาฯ ม.6          บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 ขอให้การรับรองครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม             สรุปแล้ว นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ บ้านป่าซาง   
ประธานสภาฯ                หมู่ที่ 2 เสนอให้ นางวาสนา  จันอูน ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1  
                                     ให ้ได ้ร ับเล ือกเป ็นรองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองลี                      
                                       โดยมีนายอริญชัย  ปันเสาร์สมาชิกสภาฯ ม.7 และนายนภรัตน์  มาอ่ิน                 
                                  สมาชิกสภาฯ ม.6 ให้การรับรอง  

                    มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อให้ได้รับการเลือก  
                                          เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อีกหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ 

ที่ประชุม              ที่ประชุมได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควร ไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  
                                    เพ่ือเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม            เมื่อไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อเลือกเป็นรองประธานสภาฯ             
ประธานสภาฯ                ผมขอรับรองมติที่ประชุมในการเลือก นางวาสนา  จันอูน ตำแหน่งสมาชิกสภา  
                                     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี บ้านน้ำอูน หมู ่ที ่ 1 เป็นรองประธานสภา 
                                   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   

                                              ลำดับถัดไปผมขออาศัยอำนาจตามความในข้อ 30 แห่งระเบียบ 
                                    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.2547                    
                                        และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2554 พักการประชุมชั ่วคราว                 
                                       ประมาณ 10 นาที และขอให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารสำหรับเพ่ือให้ท่านนายอำเภอ 
                                      นาหมื่น ได้ลงนามในคำสั่ง อำเภอนาหมื่น เรื ่อง การแต่งตั้งรองประธานสภา 
                                       องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  

*************************************ครบระยะเวลาพักการประชุมชั่วคราว********************************* 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม            ขอเช ิญท ่านเลขาน ุการสภาฯ ช ั ่ วคราว ได ้อ ่ านคำส ั ่ งแต ่งตั้ ง                    
ประธานสภาฯ              รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้ที่ประชุมรับทราบ เชิญครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ              เรียนที ่ประชุม ผมขอนำเรียนคำสั ่งอำเภอนาหมื่น ที ่ 401/2564                  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว      เร ื ่อง การแต ่งต ั ้ งรองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองลี                   
                                   อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน มีความดังต่อไปนี้ 

                 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดน่านได้กำหนดให้มี             
                                   การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหาร    
                                    ส่วนตำบล โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

                                              / องค์การบริหารส่วนตำบล............ 
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                                 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร              
                                      ส่วนตำบลเมืองลี ครั้งแรก ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.  
                                      โดยท ี ่ ประช ุมสภาองค ์การบร ิหารส ่ วนตำบลเม ืองล ี  ได ้ม ี มต ิ เล ื อก                       
                                 นางวาสนา  จ ันอ ูน  สมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่ วนตำบลเม ืองลี                        
                                       เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

                                              นายอำเภอนาหม ื ่น โดยอาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา 48                         
                                    แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537               
                                        แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 6) พ.ศ.2552 จึงแต่งตั ้ง นางวาสนา  จันอูน 
                                  เป ็นรองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองลี  อำเภอนาหมื่น                  
                                        จังหวัดน่าน 

ระเบียบวาระท่ี 4         เรื่องการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          4.1.การเล ือกเลขานุการสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองลี                
ประธานสภาฯ                    ก่อนจะเข้าสู่การเสนอชื่อเพื่อเลือกเลขานุการสภาฯ ผมขอแจ้งข้อระเบียบ/ 
                                      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
                                       ให้เป็นไปตาม มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร 
                                     ส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 6) พ.ศ.2552 ให้สภา 
                                 องค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัด อบต.หรือ สมาชิกสภา อบต. หนึ ่งคน               
                                      เป็นเลขานุการสภา อบต.และข้อ 13 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
                                     ข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดยใช้วิธีการเลือก    
                                        ตาม ข ้อ 8 โดยอน ุ โลม ก ็ ใช ้ว ิธ ี เด ียวก ันก ับการเล ือกประธานสภาฯ                            
                                     รองประธานสภาฯ ครับ แต่เมื่อได้มีมติเลือกเลขานุการสภาฯ แล้วคำสั่งแต่งตั้ง 
                                    จะต้องเป็นคำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ใช่คำสั่งอำเภอนะครับ 

                               ลำดับถัดไป ผมจะขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื ่อสมาชิกสภาฯ หรือ                 
                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร                 
                                     ส่วนตำบลเมืองลี เชิญครับ 

นายจิราวัชร  ยาแก้ว          เร ียนที ่ประชุม ผมนายจิราว ัชร  ยาแก้ว ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ        
สมาชิกสภาฯ ม.5          บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 ขอเสนอ นายวีระ  เขื่อนคำ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหาร 
                                      ส่วนตำบลเมืองลี ให้ได้ร ับเล ือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน                 
                                   ตำบลเมืองลี ขอให้เหตุผลในเรื่องของท่านปลัดฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  
                                       และมีประสบการณ์ในการเป็นเลขานุการสภาฯ มาอย่างยาวนาน ประกอบผู้ที่จะ 
                                         เข้ามารับตำแหน่งเลขานุการสภาฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย  
                                  และงานธุรการอันเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่น ครับ 

 

                                    / นายธวัชชัย............. 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม           ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรอง จำนวน 2 คน เชิญครับ  
ประธานสภาฯ  

นายนภรัตน์  มาอ่ิน          เร ียนที ่ประช ุม ผมนายนภรัตน์  มาอิ ่น ตำแหน่งสมาช ิกสภาฯ                          
สมาชิกสภาฯ ม.6              บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 ขอให้การรับรองครับ 

นางสาวณัฐชญา  ธนภัคพลชัย       เรียนที่ประชุม ดิฉันนางสาวณัฐชญา  ธนภัคพลชัย ตำแหน่งสมาชิกสภา
สมาชิกสภาฯ ม.3             บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 ขอให้การรับรองค่ะ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          ที่ประชุมมีผู้จะเสนอชื่อผู้ที่ให้ได้รับการเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การ
ประธานสภาฯ                บริหารส่วนตำบลเมืองลี  อีกหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ  

ที่ประชุม        ได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควร ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ได้  
                          รับเลือกเป็นเลขานุการสภาฯ  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          เมื่อไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ         ผมขอประกาศ ณ ที่ประชุมว่า นายวีระ  เขื่อนคำ ได้รับเลือกเป็น เลขานุการสภา 
                             องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองล ี  และให ้ดำเน ินการพ ้นจากการเป็น                
                                   เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                  และดำเนินการประชุมต่อไป ทั ้งนี ้ ในส่วนของคำสั ่งแต่งตั ้งเลขานุการสภา  
                               องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ผมก็จะลงนามแต่งตั้งต่อไปในภายหลังครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5           เรื ่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565                        
                                  และสมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2566  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม      5.1.ก่อนการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565                        
ประธานสภาฯ             และสมัยสามัญ สมัยที ่ 1/2566 ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ นำเร ียน                   
                         ข้อระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ              เร ียนที ่ประชุมสำหรับระเบียบ/กฎหมายอันเกี ่ยวกับการกำหนด               
เลขานุการสภาฯ              สมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี และสมัยแรกของปีถัดไป ต้องดำเนินการ 
                                       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                 
                                     พ.ศ.2547 ข ้อ 11 , ข ้อ 20 และข ้อ 21 การประช ุมสภาท ้องถิ่น  
                                  มี 2 ประเภท คือ (1) การประช ุมสามัญ และ (2) การประช ุมว ิสามัญ  
                                   การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม 
                                   สมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ ่มสมัยประชุมสามัญ                 
                                   ประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกป  
                                    ของปีถัดไโดยให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
                                    ต้องประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานท้องถิ่น 

 

                                                      / นายธวัชชัย ............. 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม         ขอขอบคุณทางเลขานุการสภาฯ ที่ได้นำเรียนข้อระเบียบ/กฎหมาย              
ประธานสภาฯ                 ที่เกี ่ยวข้องกับการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี และสมัยแรก              
                                   ของปีถัดไป  

                  ลำดับถัดไป ผมจะขอให้ที่ประชุมได้เสนอให้กำหนดสมัยประชุมสภา 
                                    องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองล ี  สม ัยสาม ัญ ประจำป ี  พ.ศ.2565                            
                                   และสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 เชิญครับ 

นางวาสนา  จันอูน               เรียนที ่ประชุม ดิฉันนางวาสนา  จันอูน ตำแหน่งรองประธานสภา              
รองประธานสภาฯ              องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ขอเสนอให้มีการกำหนดสมัยประชุ มสภา 
                               องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สามัญประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 4 สมัย  
                                      และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ดังนี้ 

  1.สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 

   สมัยที่ 1/2565  วันที่  5-19       เดือนมกราคม พ.ศ.2565 
           (เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น) 

   สมัยที่ 2/2565  วันที่  16-30      เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565  
             (เพ่ือทบทวน เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น)  

   สมัยที่ 3/2565  วันที่  10-24      เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565  
             (เพ่ือนำเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี)  

   สมัยที่ 4/2565  วันที่  16-30       เดือนธันวาคม พ.ศ.2565  
              (เพ่ือให้ผู้บริหารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่วางไว้ประจำปีต่อสภาฯ) 

  2.สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 

   สมัยที่ 1/2566  วันที่ 1-15      เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  
            (เพ่ือกำหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี และสมัยแรกของปีถัดไป) 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม              ขอสมาชิกสภาฯ ผู้รับรองในการเสนอกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 
ประธานสภาฯ               พ.ศ.2565 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 จำนวน 2 ท่าน เชิญครับ 

นายอริญชัย  ปันเสาร์          เร ียนที ่ประชุม ผมนายอริญชัย  ปันเสาร์ ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ                
สมาชิกสภาฯ ม.7             บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ขอให้การรับรองครับ 

นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ          เรียนที่ประชุม ดิฉันนางสุคนทิพย์  ระงับพิษ ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ                
สมาชิกสภาฯ ม.2             บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ขอให้การรับรองค่ะ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม           สรุปการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี        
ประธานสภาฯ                 สามัญประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 4 สมัย และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  
                                  พ.ศ.2566 ดังนี้ 

                                                                / 1.สมัยสามัญ............ 
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                1.สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 

   สมัยที่ 1/2565  วันที่  5-19       เดือนมกราคม พ.ศ.2565 
           (เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น) 

   สมัยที่ 2/2565  วันที่  16-30      เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565  
             (เพ่ือทบทวน เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น)  

   สมัยที่ 3/2565  วันที่  10-24      เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565  
             (เพ่ือนำเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี)  

   สมัยที่ 4/2565  วันที่  16-30       เดือนธันวาคม พ.ศ.2565  
              (เพ่ือให้ผู้บริหารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่วางไว้ประจำปีต่อสภาฯ) 

  2.สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 

   สมัยที่ 1/2566  วันที่ 1-15      เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  
            (เพ่ือกำหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี และสมัยแรกของปีถัดไป) 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม     ลำดับถัดไปผมจะขอมติที ่ประชุมเกี ่ยวกับการกำหนดสมัยประชุม             
ประธานสภาฯ                     สภาองค ์การบร ิหารส ่ วนตำบลเม ืองล ี  สาม ัญประจำปี  พ.ศ .2565                        
                                  จำนวน 4 สมัย และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เชิญที่ประชุม            
                       ลงมติครับ 

ที่ประชุม           มติที่ประชุม (เวลา 14.16 น.) 

     1.เห็นชอบ  6  เสียง  
               2.ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
               3.งดออกเสียง  1  เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม         สรุปแล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปีฯ 
ประธานสภาฯ                 อย่างเป็นเอกฉันท์ และขอฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำประกาศ 
                                   ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเอกสารในการประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหาร 
                                 ส่วนตำบลเมืองลี ด้วยครับ 

ระเบียบวาระท่ี 6          เรื่องการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม         6.1.สำหรับการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นนี้ ก่อนอื่นผมขอแจ้งว่า
ประธานสภาฯ                     คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 

                   1.คณะกรรมการสามัญ  
             2.คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
                3.คณะกรรมการตรวจร่างข้อบัญญัติ 

 

                                                / ลำดับถัดไป.......... 
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     ลำดับถัดไปผมจะขอให้ที ่ประชุมได้หารือกันเกี ่ยวกับการแต่งตั้ง 
                                 คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา  

นายอริญชัย  ปันเสาร์        เรียนที่ประชุม ผมนายอริญชัย  ปันเสาร์ ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.7   
สมาชิกสภาฯ ม.7             ขอเสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจบันทึก 
                                       รายงานการประชุมสภาฯ  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          ขอสมาชิกสภาฯ รับรองจำนวน 2 คน เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวณัฐชญา  ธนภัคพลชัย       เรียนที่ประชุม ดิฉันนางสาวณัฐชญา ธนภัคพลชัย ตำแหน่งสมาชิกสภา
สมาชิกสภาฯ ม.3           บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 ขอให้การรับรองค่ะ 

นายนภรัตน์  มาอ่ิน            เร ียนท ี ่ประช ุม ผมนายนภร ัตน ์   มาอ ิ ่น ตำแหน่งสมาช ิกสภา                     
สมาชิกสภาฯ ม.6           บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 ขอให้การรับรองครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม       ขอมติที ่ประชุมเกี่ยวกับจำนวน คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงาน            
ประธานสภาฯ            การประชุม จำนวน 3 ท่าน เชิญลงมติครับ 

ที่ประชุม           มติที่ประชุม (เวลา 14.54 น.) 

     1.เห็นชอบ  6  เสียง  
               2.ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
               3.งดออกเสียง  1  เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม        ลำดับถัดไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นควร
ประธานสภาฯ                    ได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมฯ ทีละคน              
                             เชิญครับ 

นายอริญชัย  ปันเสาร์         เรียนที่ประชุมผมนายอริญชัย  ปันเสาร์ ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.7             
สมาชิกสภาฯ ม.7             ขอเสนอ นายจิราวัชร  ยาแก้ว ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.5 เป็นคณะกรรมการ 
                              ตรวจบันทึกรายงานการประชุมฯ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม         ขอสมาชิกสภาฯ รับรอง 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 

นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ        เรียนที่ประชุม ดิฉันนางสุคนทิพย์ ระงับพิษ ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.2 
สมาชิกสภาฯ ม.2         ขอให้การรับรองค่ะ  

นายนภรัตน์  มาอ่ิน          เรียนที ่ประชุม ผมนายนภรัตน์  มาอิ ่น ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.6 
สมาชิกสภาฯ ม.6           ขอให้การรับรองครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          ที่ประชุมผู้จะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ   
ประธานสภาฯ 

                                               / ที่ประชุม.............. 



18 
 

ที่ประชุม         ไม่มีเสนอเพ่ิมเติม หรือ โต้แย้งใดๆ  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          ลำดับถัดไปผมขอมติที ่ประชุมเพื ่อแต่งตั ้งให้นายจิราวัชร ยาแก้ว 
ประธานสภาฯ           ตำแหน ่งสมาช ิกสภาฯ ม.5 เป ็นคณะกรรมการตรวจบ ันทึ กรายงาน                    
                      การประชุมสภาฯ คนที่ 1  

ที่ประชุม            มติที่ประชุม (เวลา 14.59 น.)  
           1.เห็นชอบ 6 เสียง   
      2.ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
            3.งดออกเสียง 1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม         เชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ                 ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ 2 เชิญครับ 

นายจิราวัชร  ยาแก้ว   เรียนที่ประชุม ผมนายจิราวัชร  ยาแก้ว ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.5          
สมาชิกสภาฯ ม.5           ขอเสนอ นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ สมาชิกสภาฯ ม.2 เป็นคณะกรรมการตรวจ 
                             บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ 2 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม         ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจำนวน 2 คนเชิญครับ   
ประธานสภาฯ 

นางสาวณัฐชญา  ธนภัคพลชัย    เรียนที่ประชุม ดิฉันนางสาวณัฐชญา  ธนภัคพลชัย ตำแหน่งสมาชิกสภา
สมาชิกสภาฯ ม.3           บ้านนาหมอ ม.3 ขอให้การรับรองค่ะ 

นายอริญชัย  ปันเสาร์        เรียนที่ประชุม ผมนายอริญชัย  ปันเสาร์ ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.7 
สมาชิกสภาฯ ม.7        ขอให้การรับรองครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          ที่ประชุมผู้จะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ   
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม         ไม่มีเสนอเพ่ิมเติม หรือ โต้แย้งใดๆ  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          ลำดับถัดไปผมขอมติที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งให้นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ 
ประธานสภาฯ           ตำแหน ่งสมาช ิกสภาฯ ม.2 เป ็นคณะกรรมการตรวจบ ันท ึกรายงาน                    
                      การประชุมสภาฯ คนที่ 2 

ที่ประชุม            มติที่ประชุม (เวลา 15.03 น.)  
           1.เห็นชอบ 6 เสียง   
      2.ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
            3.งดออกเสียง 1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม         เชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ                 ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ 3 เชิญครับ 

                                    / นายนภรัตน์............ 



19 
 

นายนภรัตน์  มาอ่ิน   เรียนที ่ประชุม ผมนายนภรัตน์  มาอิ ่น ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.6          
สมาชิกสภาฯ ม.6           ขอเสนอนางสาวณัฐชญา  ธนภัคพลชัย สมาชิกสภาฯ ม.3 เป็นคณะกรรมการ 
                         ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ 3 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม         ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจำนวน 2 คนเชิญครับ   
ประธานสภาฯ 

นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ           เรียนที่ประชุม ดิฉันนางสุคนทิพย์  ระงับพิษ  ตำแหน่งสมาชิกสภา
สมาชิกสภาฯ ม.2           บ้านป่าซาง ม.2 ขอให้การรับรองค่ะ 

นายจิราวัชร  ยาแก้ว   เรียนที่ประชุม ผมนายจิราวัชร  ยาแก้ว ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.5 
สมาชิกสภาฯ ม.5        ขอให้การรับรองครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          ที่ประชุมผู้จะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ   
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม         ไม่มีเสนอเพ่ิมเติม หรือ โต้แย้งใดๆ  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          ลำด ับถ ัดไปผมขอมต ิท ี ่ประช ุมเพ ื ่อแต ่งต ั ้ งให้ นางสาวณัฐชญา                
ประธานสภาฯ           ธนภัคพลชัย ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.3 เป็นคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงาน                    
                      การประชุมสภาฯ คนที่ 3 

ที่ประชุม            มติที่ประชุม (เวลา 15.07 น.)  
           1.เห็นชอบ 6 เสียง   
      2.ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
            3.งดออกเสียง 1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม       สรุปแล้วสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีมติเป็นเอกฉันท์             
ประธานสภาฯ               ให้มีคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
                          ตำบลเมืองลี จำนวน 3 คน ประกอบไปด้วย 

     1.นายจิราวัชร  ยาแก้ว ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.5 เป็นคณะกรรมการ 
               คนที่ 1  
                                    2 .นา งส ุ คนท ิ พย ์   ร ะ ง ั บพ ิ ษ  ต ำแหน ่ ง สมาช ิ กสภ าฯ  ม .2                                
                        เป็นคณะกรรมการคนที่ 2  
                                       3.นางสาวณัฐชญา  ธนภ ัคพลช ัย ตำแหน่งสมาช ิกสภาฯ ม.3                    
                          เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 

ระเบียบวาระท่ี 7          เรื่องอ่ืนๆ  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม        ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืน จะเสนอ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 

                                    / นายวีระ ............... 
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นายวีระ  เขื่อนคำ            เรียนที ่ประชุม สำหรับห้วงระยะเวลาตามสมัยประชุม สมัยสามัญ             
เลขานุการสภาฯ             สมัยหนึ ่งจะมีระยะเวลา 15 วัน ซึ ่งในสมัยประชุมนี ้ ท่านสมาชิกสภาฯ               
                                   และคณะผู้บริหารจะต้องเตรียมพร้อมที่จะประชุมอยู่เสมอ เพราะจะมีญัตติ              
                              หรือเรื ่องที่ต้องอาศัยอำนาจสภาท้องถิ่นเพื่อเห็นชอบครับ ถ้าเกิดระยะเวลา            
                                   ตามสมัยประชุมสามัญไม่เพียงพอ หรือ มีเรื ่องที่ต้องหารือหรือเห็นชอบโดย             
                                   สภาท้องถิ่นก่อนสมัยประชุมสามัญ ก็ต้องให้ประธานสภาฯ ทำหนังสือขอเปิด  
                                    ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญไปให้นายอำเภอนาหมื ่นพิจารณาประกาศเรียก  
                           ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ต่อไป  

    ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ในวันที่ 6 มกราคม  
                                 2565 ที่จะถึงนี้จะเป็นการประชุมเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                  แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ถือเป็นเรื ่องสำคัญ                    
                                  ที ่กฎหมายกำหนดให้ดำเน ินการตามครับ และหลังจากนั ้นท่านนายกฯ                   
                                   ก็จะมอบหมายนโยบายให้กับข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วน  
                         ตำบลเมืองลี ต่อไป  

                                        ปัจจุบันเราสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัญจรได้แล้วนะครับ  
                                    ให้ปฏิบัติตามรูปแบบการประชุมสภาฯ หรือการประชุมรับรองคณะผู้บริหารฯลฯ 

                                          ฝากหัวหน้าสำนักปลัดฯ ให้ดำเนินการจัดหาข้อมูลและหลักสูตรสำหรับ 
                                   การฝึกอบรมให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ด้วยครับ เพื่อจะได้เป็นการ  
                  เพ่ิมพูนองคค์วามรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่  
นายธวัชชัย  แก้วธรรม         ผมขอฝากทางสมาชิกสภาฯ คณะผู ้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน 
ประธานสภาฯ                เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ให้เข้าร่วมการประชุมสภาฯ ทุกครั้งด้วยครับ เพื่อหารือและ  
                                     ชี ้แจงเร ื ่องต่างๆอันเกี ่ยวกับการปฏิบัต ิราชการขององค์การบริหารส่ว น                
                              ตำบลเมืองลี ตามสโลแกน “ท้องที ่ช่วยบ้านเกิด” ขอฝากเป็นแนวนโยบาย                    
                     ของฝ่ายบริหารด้วยครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ            ขอฝากทางข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกท่านให้ติดตามท่านนายก
เลขานุการสภาฯ               หรือคณะผู้บริหารฯ ไปในการประชุมต่างๆอันเกี่ยวข้องกับงานที่ท่านได้รับ  
                                     มอบหมายให้ปฏ ิบ ัต ิด ้วย เพื ่อจะได ้ช ่วยแนะนำและให้ข ้อเสนอแนะแก่                   
               ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารฯ ครับ 

นางปฏิญญา  เสนากูล        ขอชี้แจงเรื ่องเงินเดือนและค่าตอบแทนให้กับทางสมาชิกสภาฯ และ
รักษาราชการ ผอ.กองคลัง     คณะผู้บริหาร โดยเงินเดือนและค่าตอบแทนของท่านกองคลังจะเบิกจ่ายผ่านเช็ค 
                          เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ถ้าท่านไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็ขอให้ไปเปิดด้วยค่ะ  
                        หรือ ถ้าจะรอให้ทางกองคลัง อบต.เมืองลี นัดเจ้าหน้าที ่ธนาคารกรุงไทย               
                       สาขา อำเภอเวียงสา มาดำเนินการเปิดบัญชีให้ท่านก็ได้ค่ะ โดยจะนัดท่านมา  
                  ดำเนินการในภายหลัง  
                                                     / นายพงศกร................ 
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นายพงศกร  เขื่อนคำ        ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับข้อมูลตามความในหนังสือ นัก
วิเคราะห์ฯ               สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน ที่ ลต (นน) 0002/  
                               737 ลว 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ  
                      บริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยได้มีการ  
                           ประกาศรับรองรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาฯ แนบมาด้วย  
                             ทั้งนี ้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ก็ขอฝากให้ท่านดำเนินการ                
                                 ยื่นบัญชีรายรับ รายจ่าย พร้อมด้วยเอกสารที่เกี ่ยวข้อง ยื่นต่อผู้อำนวยการ              
                           การเลือกตั ้งประจำจังหวัดน่าน โดยตรงภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง            
                          ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือ  
                                 ผู ้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ.2562 หากผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามท่านจะมีความผิดตาม  
                                 มาตรา 128 แห่งพระราชต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน                 
                                สี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดห้าปี  

นายวีระ  เขื่อนคำ          ขอแจ้งในที่ประชุมรับทราบว่า วันที่ 3 มกราคม 2564 ทางท่านนายก
เลขานุการสภาฯ             และคณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี จะเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ องค์การบริหาร 
                               ส่วนตำบลเมืองลี ถ้าไม่ต ิดภาระกิจอะไรก็ขอเรียนเชิญผู ้อำนวยการกอง                 
                             หัวหน้าสำนักฯ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้ามาร่วมพิธีการด้วย 

               วันที ่ 29 ธันวาคม 2564 ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที ่แต่งกายด้วย               
                                       ชุดสีม่วง มาร่วมพิธีแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหาร  
                                     ส่วนตำบลเมืองลี เพราะท่านได้ช่วยให้กระบวนการเลือกตั้งที่ผ่านมาสำเร็จลุลว่ง 
               ไปได้ด้วยดี 

     พรุ่งนี้ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 จะมีการเปิดด่าน 7 วัน อันตราย  
                        ระยะเวลาตั ้งแต่ว ันที ่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที ่ 4 ธันวาคม 2565                 
                                  โดยท่านนายอำเภอนาหมื่นจะมาเปิดด่านด้วย ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง  
                                   ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญท่านกำนันตำบลเมืองลี  
                                     ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาชิกสภาฯ อปพรฯ ทุกท่านเข้าร่วมด้วย ทางผมและ             
                    ท่านนายกฯ ก็จะเข้าร่วมด้วยครับ 

นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด  ขอฝากทางท ่านนายกฯ คณะผ ู ้บร ิหาร และท่านสมาช ิกสภาฯ                    
หัวหน้าสำนักปลัดฯ            ทุกท่านให้นำส่งรูปภาพตามที่ได้แจ้งไปแล้วด้วย เพื ่อที ่จะได้รวบรวมแล้ว              
                          นำมาจัดทำเป็นบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐต่อไปค่ะ  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ท ี ่ประช ุมม ี เร ื ่องท ี ่จะแจ ้งให ้ทราบหร ือไม ่คร ับ ถ ้าม ี เช ิญครับ 
ประธานสภาฯ                ถ้าไม่มีผมขอแสดงความยินดีกับท่านนายกฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้รับ 
                                เล ือกตั ้งและเข ้ามาทำหน้าที ่อ ันทรงเก ียรต ิน ี ้  และขอปิดประช ุมสภาฯ                 
              แต่เพียงเท่านี้  

ปิดประชุม            เวลา 15.41 น. 
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        (ลงชื่อ)                                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
(นายวีระ  เขื่อนคำ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 

                                   (ลงชื่อ)                                               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

   (นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.2 
     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 
                                       (ลงชื่อ)                                            ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
    (นายจิราวัชร   ยาแก้ว) 

       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.5 
        กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

   
 
                                       (ลงชื่อ)                                            ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
     (นางสาวณัฐชญา   ธนภัคพลชัย) 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.3 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้รับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัย................................ ................ 
สมัยที่............ครั้งที่......../.....................เมื ่อวันที่...................................................ประธาน สภา อบต.เมืองลี                      
จึงได้ลงลายมือชื ่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                   
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
(ลงชื่อ) 
 

 
(นายธวัชชัย   แก้วธรรม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

 


