
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายคร้ังแรก 
ในวันที่  7  พฤษภาคม  ๒๕64 เวลา ๐๙.0๐ น.   

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
************************************************* 

ผู้มาประชุม  
1. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย ประธานการประชุมสภาฯ 
2. นายชุมพร     แสงเป๊ก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
3. นางนงลักษณ์     ทานนัท์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
4. นายประพันธ์     วรรณปัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
5. นายปรีชา         กันทะวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
6. นางพัชริดา       สรรพจารย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
7. นายพนม          เดชะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
8. นายพัสกร        มหาวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
9. นายมณเฑียร     มะลิกา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
10. นายยุทธกร   แก้วงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
11. นางสาวเรณู    เป็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
12. นายส่งสุข   มูลเมอืง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
13. นายสัญญา   แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
14. นายสมหมาย คงตาล  ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย  

และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อายชั่วคราว 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสุพินชา ค้าแกว่น  ท้องถิน่อำเภอแม่อาย 
2. นายชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย 
3. นางสาวศลิษา พรมเมือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
4. นายประมวล   เสนสุข  เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา   09.20  น. 

  นายสมหมาย  คงตาล  ปลัดเทศบาลฯ/เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว  ได้อ่าน
ประกาศอำเภอแม่อาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายครั้งแรก ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 
2564 ดังนี้  ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4912/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
ซ่ึงมอบหมายให้นายอำเภอ เป็นผู้มีอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการเป็นผู้มี
อำนาจกำกับดูแลเทศบาล ตามนัยมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับได้รับแจ้งว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามนัย
มาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 
2562 กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
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  ดังนั้น เพ่ือให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายครั้งแรก ตามนัยมาตรา 24 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามนัยมาตรา 24 วรรคแรก และมาตรา 71 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามนัยมาตรา 24 วรรคแรก และมาตรา 71 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับคำสั่ง
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4912/2563 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมอบหมายให้นายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายครั้งแรก ในวันที่ 7 
พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอแม่อาย ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเป็นประธานกล่าวเปิดประชุม
สภาเทศบาลตำบลแม่อายครั้งแรก ขอเรียนเชิญครับ 

  นายสิทธิศักดิ์   อภิกุลชัยสุทธิ์   นายอำเภอแม่อาย   ประธานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลแม่อายครั้งแรก  ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อายทุกท่านที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่ ขอให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาของประชาชนให้สำเร็จลุล่วง 
อย่านำความหวังของประชาชนมาเป็นการเมือง  ให้คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นอันดับแรก  และบัดนี้
ได้ถึงเวลาอันสมควรแล้วในนามของนายอำเภอแม่อาย ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายครั้งแรก  

นายชุมพร   แสงเป๊ก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย    ในนามตัวแทนสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย  ขอขอบคุณท่านนายอำเภอแม่อาย ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลแม่อายครั้งแรก ในวันนี้ และให้ข้อคิด ข้อแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นอย่างดียิง่ ขอขอบคุณครบั 

นายสมหมาย  คงตาล  ปลัดเทศบาลฯ/เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว  เรียนเชิญนาย
ชุมพร  แสงเป๊ก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   ซ่ึงเป็นผู้มีอายุมากที่สุดปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาล
ตำบลแม่อายชั่วคราว 

  นายชุมพร   แสงเป๊ก   ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อายชั่วคราว   ขอให้สมาชิกสภา
เทศบาลตำบล  แม่อายทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตน ตามข้าพเจ้า ดังนี้  “ข้าพเจ้า (ชื่อ - สกุล .........) สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ขอปฏิญาณตนว่า  จะรกัษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย   
ทั้งจะซือ่สัตย์สุจริตและปฏิบัติ หน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น” 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

นายชุมพร   แสงเป๊ก   ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อายชั่วคราว  การเลือกประธานสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย มีข้ันตอนตามระเบียบกำหนด ดังนี้ 

ระเบียบ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
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ข้อ 8 กำหนดว่า วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง ไม่น้อยกว่าสองคนโดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน  และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและ
ชื่อสกุล ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีการเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับ
สลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 39 มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน วิธีจับสลาก ตามวรรคหนึ่ง
ให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใด เป็นผู้จับสลาก
ก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะจับสลากก่อนหลัง แล้วให้จับบัตรสลาก  
ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน ตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน  โดยเขียนข้อความว่า 
“ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้ รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น” 

ข้อ 9 กำหนดว่า  ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก
ตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอแล้วแต่กรณี ดำเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้ง
ต่อไป  

ข้อ 10 กำหนดว่า  ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากตำแหน่งเมื่อ  
(๒) สำหรับเทศบาล เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล  

ข้อ 14 กำหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ 
เลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน   ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก  

ข้อ 39 กำหนดว่า การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะ  

ข้อ 63 วรรคหนึ่ง  กำหนดว่า  สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อ        
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ 
ทีข่องตนหรือที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น  

สรุปได้ดังนี้ ประธานสภาชั่วคราวดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่นตัวจริง โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น การเสนอชื่อ ตามระเบียบข้อ 8 วรรคหนึ่ง  
กำหนดให้สมาชิกสภาสามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภา ดังนี้สมาชิกสภา 1 คน 
สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาได้เพียง 1 ชื่อ  โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อ จะต้องมี
สมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย  2  คน  และรับรองได้เพียงครั้งเดียว  

ในกรณีที่มีผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเทศบาล และมีผู้รับรอง
ถูกต้องครบถ้วนเพียงรายชื่อเดียว ให้ผู้นั้นสมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเทศบาล โดยไม่ต้องมีการ
ลงคะแนน 
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การลงคะแนน  ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ  จำนวน  1 ชื่อ  และให้
สมาชิกสภาหย่อนบัตรที่เขียนชื่อ  เหมือนการลงคะแนนลับ  ตามข้อ 75 วรรคสาม  โดยประธานสภาเป็น
ผู้เรียกสมาชิกสภาตามลำดับอักษร  นำซองมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม  (ระเบียบ  ข้อ 75  
วรรคสาม)  และหากมีการเสนอชื่อผู้  สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก (ตามระเบียบข้อ 14) อนึ่งการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ ควรตกลงก่อนการลงคะแนน  
ว่าชื่อตัวและชื่อสกุลผิดเล็ก  ผิดน้อยเป็นสาระสำคัญหรือไม่ เช่น การสะกดผิดพยัญชนะ  สระ  หรือวรรณยุกต์ 
แต่เมื่ออ่านชื่อตัวและชื่อสกุลแล้ว รู้ว่าเป็นใครจะนับว่าเป็นบัตรดีหรือไม่  หรือต้องเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลให้
ถูกต้อง 100 %  ถึงเป็นบัตรดีเพราะอาจมีปัญหาการร้องเรียนภายหลัง  

การตรวจนับคะแนน ประธานชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน  มาช่วยนับ  โดยผู้
ได้รับเลือกมีคุณสมบัติ ดังนี้  1) เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด   2) หากมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่
โดยวิธีเดิมอีกครั้ง  3)  หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากโดยวิธีการจับสลากนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อ 8 วรรคสาม  (1) ประธานชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน   (2) ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ประธาน
ชั่วคราวจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อน   (3) บัตรสลากต้องมีชนิด  สี  ขนาด  เหมือนกัน   มีจำนวนเท่าคนที่
มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  1 บัตร  นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  เมื่อได้รับเลือกประธานสภาตัวจริง  เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวจัดทำ
คำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ แล้วแต่กรณี ดำเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อมีการเลือกประธานสภา
ท้องถิน่แล้วเสร็จ  และให้ประธานตัวจริงปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนั้นต่อไป  

นายชุมพร   แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อายชั่วคราว   ขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาล  เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบล  
แม่อาย  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละคนมี
สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน ขอเชิญเสนอได้ 

นายพนม  เดชะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   ข้าพเจ้านายพนม  เดชะวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ขอเสนอชื่อ นายชุมพร  แสงเป๊ก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เป็นผู้
ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อายชั่วคราว   นายพนม  เดชะวงศ์ 
ได้เสนอชื่อนายชุมพร  แสงเป๊ก เป็นผู้สมควรให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ดังนั้นจึงขอผู้
รับรอง 2 ท่าน  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะรับรองโปรดยกมือขึ้น  ปรากฎว่ามีผู้รับรองจำนวน  8  ท่าน   
ดังนี้ 1. นางนงลักษณ์ ทานันท์ 2. นายประพันธ์ วรรณปัน 3. นายปรีชา กันทะวงค ์4. นางพัชริดา สรรพจารย์  
5. นายมณเฑียร  มะลิกา  6. นายยุทธกร  แก้วงาม  7. นางสาวเรณ ู เป็งจันทร์  8. นายสัญญา  แสนศรี     

นายพัสกร   มหาวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้านายพัสกร   มหาวรรณ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ขอเสนอชื่อนายส่งสุข  มูลเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เป็นผู้
ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   

นายชุมพร   แสงเป๊ก   ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อายชั่วคราว   มีผู้เสนอนายส่งสุข  
มูลเมือง เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน  มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะรับรองโปรดยกมือขึ้น  
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นายพัสกร   มหาวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับรองได้
หรือไม่  

นายส่งสุข  มูลเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย    ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองได้
หรือไม ่

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อายชั่วคราว  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554  

ข้อ 8 กำหนดว่า วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
จึงขอวินิจฉัยว่าผู้เสนอชื่อ  และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีสิทธิรับรอง มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย       
จะรับรองนายส่งสุข  มูลเมือง  โปรดยกมือขึ้น  

นายชุมพร   แสงเป๊ก   ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อายชั่วคราว   ไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลแม่อายยกมือรับรองนายส่งสุข  มูลเมือง จึงถือว่าไม่มีการเสนอชื่อนายส่งสุข  มูลเมือง  เป็นผู้
สมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ลำดับต่อไปขอสอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลแม่อายท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล
ตำบลแม่อาย อีกหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มีผู้เสนอชื่ออ่ืนอีก จึงถือว่านายชุมพร  แสงเป๊ก เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อายเพียงคนเดียว และถือว่านายชุมพร  แสงเป๊ก  ได้รับ
เลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ตามข้อ 14 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อายชั่วคราว  เมื่อสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย ได้มีมติให้ข้าพเจ้าเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย จึงขอพักการประชุม 15 นาที เพ่ือให้
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว ได้จัดทำคำสั่งให้นายอำเภอแม่อาย ลงนามแต่งตัง้ต่อไป 

นายชุมพร   แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   บัดนี้นายอำเภอแม่อาย  ซ่ึง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้แต่งตั้ง  
นายชุมพร แสงเป๊ก เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อายเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งอำเภอแม่อายที่ 196/ 
2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อายชั่วคราว ได้อ่านคำสั่งแต่งตั้ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

นายสมหมาย  คงตาล  ปลัดเทศบาลฯ/เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว  อ่านคำสั่ง
อำเภอแม่อาย ที่ 196/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ดังนี้  ตามที่จังหวัดเชียงใหม่  
ได้มีคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4912/2563   ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  ซึ่งมอบหมายให้นายอำเภอ 
เป็นผู้มีอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ในการเป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแลเทศบาล      
ตามนัยมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562  ประกอบกับสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบล แม่อายครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพ่ือดำเนินการคัดเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  และผลการคัดเลือก
ปรากฏว่านายชุมพร  แสงเป๊ก ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย นั้น ดังนั้น อาศัย
อำนาจตามนัยมาตรา  20 วรรคแรก  และมาตรา  71  วรรสอง  ประกอบกับคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่               
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ที่ 4912/2563  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมอบหมายให้นายอำเภอแม่อาย เป็นผู้มีอำนาจปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  จึงแต่งตั้งนายชุมพร   แสงเป๊ก   เป็นประธานสภาเทศบาลตำบล  
แม่อาย ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายครั้งแรก  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 
สั่ง  ณ  วันที่  7  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4  นายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ์  นายอำเภอแม่อาย 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อายดังนี้  

1)  ให้ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  จัดให้มีการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบล
แม่อายจำนวน 1 คน จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  

2)  วิธีการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อายใช้วิธีการเช่นเดียวกับการเลือก
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อายตามข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนโุลม  

3) ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อายต้องรายงานผลการเลือกรองประธานสภาเทศบาล
ตำบลแม่อายพร้อมสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ  เพ่ือให้นายอำเภอแม่อายแต่งตั้ง  ภายใน 7 วัน 
นับตั้งแต่วันเลือก         รองประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบข้อ 11 วรรคสาม  

กฎหมาย/ระเบียบ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ 11 กำหนดว่า เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น...  

วรรคสาม กำหนดว่า ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรอง ประธานสภาท้องถิ่น
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอำเภอสำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตัง้  

ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิน่ ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลแม่อาย  เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรอง
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  รับรองไม่น้อยกว่า 2 
คน  โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัด
จำนวน ขอเชิญเสนอได้ 

นายสัญญา  แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   ข้าพเจ้านายสัญญา  แสนศรี  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ขอเสนอชื่อนางนงลักษณ์   ทานันท์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  นายสัญญา แสนศรี ได้เสนอชื่อ
นางนงลักษณ์  ทานันท์  เป็นผู้สมควรให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ดังนั้นจึงขอผู้
รับรอง 2 ท่าน  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะรับรองโปรดยกมือขึ้น  ปรากฎว่ามีผู้รับรองจำนวน 7 ท่าน  
ดังนี้ 1. นายพนม  เดชะวงศ์  2. นายประพันธ์ วรรณปัน 3. นายปรีชา  กันทะวงค์  4. นายมณเฑียร  มะลิกา  
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5. นายยุทธกร  แก้วงาม   6. นางสาวเรณู  เป็งจันทร์   7. นางพัชริดา  สรรพจารย์   มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย อีกหรือไม่  ถ้าไมม่ีผู้เสนออีกก็ถือว่านางนงลักษณ ์ ทานันท์  เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เพียงคนเดียว และถือว่านางนงลักษณ์  ทานันท์  ได้รับเลือกให้
ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ตามข้อ 14  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือก
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ดังนี้  

1) ให้ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อายจัดให้มีการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลฯ จำนวน 1 
คน  

2) วิธีการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลฯ  ใช้วิธีการเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภา
เทศบาลตำบลแม่อายตามระเบียบข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

3) เมื่อที่ประชุมเลือกเลขานุการสภาแล้ว ให้เลขานุการสภาชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง  

กฎหมาย/ระเบียบ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม  

ข้อ 13 กำหนดว่า วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้ บังคับโดย
อนุโลม  

สรุปได้ดังนี้ การเลือกเลขานุการสภาให้ประธานสภาใช้วิธีเดียวกับการเลือก ประธานสภา 
โดยนำระเบียบข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เหมือนการเลือกประธานสภา (วิธีเขียนชื่อ จริงและนามสกุลจริง) 
ดังนี้ สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็น เลขานุการสภาได้เพียง 1 ชื่อ โดยผู้ที่
ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน และรับรองได้เพียงครั้งเดียว การลงคะแนน
ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จำนวน 1 ชื่อ และให้สมาชิกสภาหย่อนบัตรที่เขียนชื่อ
เหมือนการลงคะแนนลับ ตามข้อ 75 วรรคสาม โดยประธานสภาเป็นผู้เรียกสมาชิกสภาตามลำดับอักษร     
นำซองมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม เมื่อเลือกเลขานุการสภา ครั้งที่ ๑ แล้วปรากฏว่ามีคะแนน
เท่ากัน  และครั้งท่ี 2 ก็เลือกใหม่โดยวิธีเดิม หากคะแนนยังเท่ากันอีก ครั้งที่ ๓  ให้ใช้วิธีจับสลากโดยวิธีการจับ
สลากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบข้อ 8 วรรคสาม  ดังนี้ประธานสภาจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อนและถ้า
ตกลงกันไม่ได้  ให้ประธานสภาจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อน  บัตรสลาก  ต้องมีชนิด  สี  ขนาด  เหมือนกัน 
มีจำนวนเท่าคนที่มีคะแนน สูงสุดเท่ากัน และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น” 1 บัตร 
นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น”  การเลือกเลขานุการสภาให้เลือกจากสมาชิกสภา หรือ
พนักงานหรือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และเมื่อได้เลขานุการสภาแล้วจะมีผลทันทีโดยไม่ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งจาก
ผู้กำกับดูแลและให้เลขานุการสภาชั่วคราว พ้นจากตำแหน่ง (ในการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอ
ชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก)  
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นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลแม่อายเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย การเสนอ
นั้นต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
แต่ละคนมสีิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน ขอเชิญเสนอได้ 

นางพัชริดา    สรรพจารย์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   ข้าพเจ้านางพัชริดา  
สรรพจารย์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   ขอเสนอชื่อนายพนม   เดชะวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  

นายชุมพร    แสงเป๊ก   ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย    นางพัชริดา    สรรพจารย์ 
ได้เสนอชื่อนายพนม  เดชะวงศ์  เป็นผู้สมควรให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ดังนั้น   
จึงขอผู้รับรอง  2 ท่าน  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะรับรองโปรดยกมือขึ้น   ปรากฎว่ามีผู้รับรองจำนวน   
6 ท่าน   ดังนี้    1. นางนงลักษณ์    ทานันท์    2. นายประพันธ์  วรรณปัน    3. นายปรีชา  กันทะวงค์      
4. นายมณเฑียร  มะลิกา  5. นางสาวเรณู   เป็งจันทร์   6. นายสัญญา  แสนศรี   มีสมาชิกสภาเทศบาล   
ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบล
แม่อายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผู้เสนออีกก็ถือว่านายพนม  เดชะวงศ์  เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อายเพียงคนเดียว  และถือว่านายพนม   เดชะวงศ์  ได้รับเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ตามข้อ 14 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ระเบียบวาระท่ี ๔  การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และการกำหนดสมัยประชุม
สามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565  

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   ขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ 
รวมทั้งกฎหมายและระเบียบในการ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรกของปีถัดไป  

1) สภาเทศบาลกำหนดว่า  การประชุมสมัยสามัญ พ.ศ. 2564 มี 4 สมัย โดยการกำหนด
สมัยประชุมให้ถือตามปีปฏิทิน กรณีที่ในปี (พ.ศ.) นั้น เคยมีการประชุมสามัญประจำปีแล้วกี่ครั้ง ให้นำมารวม
กับการกำหนดสมัยประชุมที่จะกำหนดใหม่ด้วย ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่สมัย)  

2) สภาท้องถิ่นกำหนดว่า การประชุมสามัญประจำปีแต่ละสมัยนั้นจะเริ่มเมื่อใด และกำหนด
กี่วัน กรณีของเทศบาลไม่เกิน 30 วัน   

3) กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน  

กฎหมาย/ระเบียบ  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่ม

ประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด  
วรรคสอง สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลา

ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม  
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ข้อ 11 วรรคหนึ่ ง  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว   ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือก           

รองประธานสภาทอ้งถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในทีป่ระชุม เกี่ยวกบัการ
ประชุมสมัยสามัญ ดังนี้  

จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ 
ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยแรก โดยพิจารณาถึงความจำเป็น  และความสำคัญของแต่ละช่วงสมัยประชุม 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอกำหนดสมัยประชุมสภาฯ 

นายส่งสุข   มูลเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   ขอเสนอกำหนดสมัยประชุม
สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 

๑.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕64  
สมัยแรก  ระหว่างวันที่  11 พฤษภาคม – 9  มิถุนายน  2565  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

๒.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕64  
สมัยที่สอง  ระหว่างวันที่  17  มิถุนายน – 16  กรกฎาคม  2564 มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

๓.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63    
สมัยที่สาม  ระหว่างวันที่  1 – 30 สิงหาคม  2564 มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

๔.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63   
สมัยที่สี่  ระหว่างวันที่  1 – 30 พฤศจิกายน  2564   มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

๕.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕65  
สมัยแรก  ระหว่างวันที่  1  กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม  2565  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย มีท่านใดจะเสนอกำหนดช่วงเวลา
อ่ืนหรือไม ่หากไม่มีท่านใดเสนอ ขอเชิญลงมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย รายละเอียดดังนี้ 
๑.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕64  

สมัยแรก  ระหว่างวันที่  11 พฤษภาคม – 9  มิถุนายน  2565  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
๒.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕64  

สมัยที่สอง  ระหว่างวันที่  17  มิถุนายน – 16  กรกฎาคม  2564 มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
๓.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63    

สมัยที่สาม  ระหว่างวันที่  1 – 30 สิงหาคม  2564 มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
๔.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63   

สมัยที่สี่  ระหว่างวันที่  1 – 30 พฤศจิกายน  2564   มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
๕.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕65  

สมัยแรก  ระหว่างวันที่  1  กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม  2565  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 11 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่ม ี งดออกเสียงจำนวน  1  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่อง  การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

นายพนม   เดชะวงศ์  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีการรวมทั้ง
กฎหมายและระเบียบในการเลือก คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ดังนี้  

1) สภาเทศบาลฯ มีอำนาจแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  เป็นคณะกรรมการ
สามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 3 - 7 คน เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

2) วิธีเลือกให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  เป็นผู้เสนอ และมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคน
ส่วนกรณีท่ี ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่มีผู้รับรอง (ตามข้อ 107)  

กฎหมาย/ระเบียบ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม  
ข้อ 103 วรรคหนึ่งกำหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่า สามคน     

แต่ไม่เกินเจ็ดคน  
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น สมาชิก

สภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แตไ่ม่เกินเจ็ดคน  
ข้อ 105 วรรคหนึ่งกำหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับ 103 ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมี อำนาจเลือก

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดต่างๆ ตามความ
จำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  

(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่น  

หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณี
ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  สวนกรณีที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเปน็ผู้เสนอไมต้่องมีผู้รับรอง  

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้นำ
วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
การประชุม จะมีได้ในจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ส่วนการคัดเลือกให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอ
ชื่อได้ไม่จำกัดจำนวน และต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ดังนั้น จึงขอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
คัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  โดยให้ลงมติว่าจะเลือกจำนวนกี่คนก่อน และเมื่อได้มติ
ว่าเลือกกี่คนแล้ว จึงเสนอรายชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม เพ่ือให้สมาชิก
สภาเทศบาลเลือก ขอเชิญเสนอว่าจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
จำนวนกี่คนขอเชิญเสนอ 

นายสัญญา   แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย    ขอเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานการประชุม จำนวน 3 คน 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะ
เสนอจำนวนคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้ว
ขอมตทิี่ประชุม  
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มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม จำนวน  3 คน ด้วยคะแนน
เสียง จำนวน 11 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน  1  เสียง 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย การเสนอชื่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานการประชุมให้เสนอชื่อทีละคน   และต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า  2  คน 
ขอเชิญเสนอรายชื่อ คนที ่1 

1. นายสัญญา   แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ขอเสนอนายส่งสุข  มูลเมือง 
เป็นกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม โดยมีนายพัสกร  มหาวรรณ  และ นางสาวเรณู  เป็งจันทร์  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  เป็นผู้รับรอง 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้นายส่งสุข  มูลเมือง  เป็นกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคนที่ 1 ด้วย
คะแนนเสียง จำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน  2  เสียง 

นายชุมพร  แสงเป๊ก   ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   ขอเชิญ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที ่2 

2. นายสัญญา แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ขอเสนอนางพัชริดา สรรพจารย์  
เป็นกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม โดยมีนางนงลักษณ์  ทานันท์ และนายปรีชา  กันทะวงค์ สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย  เป็นผู้รับรอง 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้นางพัชริดา   สรรพจารย์  เป็นกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคนที่ 2 
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน  2  เสียง 

นายชุมพร  แสงเป๊ก   ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ขอเชิญ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที ่3 

3. นายสัญญา   แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   ขอเสนอนายพัสกร  
มหาวรรณ  เป็นกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม โดยมีนายยุทกร  แก้วงาม และนางสาวเรณู  เป็งจันทร์  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  เป็นผู้รับรอง 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้นางพัชริดา   สรรพจารย์  เป็นกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคนที่ 3 
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน  2  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ขอแจ้งกำหนดการประชุมสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 
09.30 น. เพ่ือให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย รายละเอียด
จะแจ้งเป็นหนังสือราชการให้ทุกท่านทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย ท่านใดมีเรื่องเสนอที่
ประชุมอีกหรือไม ่ขอเชิญเสนอได้ 

นายส่งสุข  มูลเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลแม่อายทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำงานเพ่ือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย  กระผมดีใจที่ได้
ร่วมงานกับทุกท่านมากว่า 10 ปี  ซ่ึงทุกท่านใส่ใจในการดูแลความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นอย่างดี     
ขอขอบคุณครับ 
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นายชุมพร แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก
หรือไม ่ถ้าไม่มีสำหรับวันนี้หมดเรื่องทีจ่ะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 12.00  น. 
 
 

(ลงชื่อ)                ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายพนม   เดชะวงศ์) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายครั้งแรก ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เห็นว่าถูกต้อง จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 

(ลงชื่อ)                  
(นายส่งสุข    มูลเมือง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

 

(ลงชื่อ)              
(นางพัชริดา   สรรพจารย์) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 

(ลงชื่อ)              
(นายพัสกร   มหาวรรณ์) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

สภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   
ครั้งแรก ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก ครั้งที่ 2  วันที่ 
8 มิถุนายน  2564 

 
 
(ลงชื่อ)      

 (นายชุมพร   แสงเป๊ก) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 


