
รายงานการประชมุสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
ครัง้แรก ประจำป 2564 

เมือ่วนัพฤหสับด ีที ่30 เดอืน ธนัวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชมุองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี อำเภอเวยีงปาเปา จงัหวดัเชยีงราย 

 

 ผูมาประชมุ 
ที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง หมายเหต ุ
1 นายอุดร นะนุน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเจดีย หมูท่ี 1  
2 นางกิมไหล สิงหราช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเจดีย หมูท่ี 2  
3 นางสาวปราญชลี  วงคคำยอด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเจดีย หมูท่ี 3  
4 นายสวาท  ชื่นจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเจดีย หมูท่ี 4  
5 นางพวงเพ็ชร  ชัยดลกวงค สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเจดีย หมูท่ี 5  
6 นายสมจิตร  เสารปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเจดีย หมูท่ี 6  
7 นายวิโรจน แสนใจงาม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเจดีย หมูท่ี 7  
8 นายยงยทุธ  ยาวุฒิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเจดีย หมูท่ี 8  
9 นายสยาม ทองสวาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเจดีย หมูท่ี 9  

10 นายเข่ือน  รินคำ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเจดีย หมูท่ี 10  
11 นายสุนทร  สุดเล็ก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเจดีย หมูท่ี 12  
12 นายสมพงษ  เพียรชนะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเจดีย หมูท่ี 13  
13 นายนิมิตร  รอดนา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเจดีย หมูท่ี 14  
14 นายเจษฎ  ใจด ี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเจดีย หมูท่ี 15  
15 นายจันทร  โกสุโท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเจดีย หมูท่ี 16  

 ผูขาดประชุม 
 -ไมมี 
ผูลาประชุม 
 -ไมมี 
ผูเขารวมประชมุ 

ที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง หมายเหต ุ
1 นายวุฒิกร  คำมา นายอำเภอเวียงปาเปา  
2 นางสาวพัฒนา  วงศธิมา ทองถ่ินอำเภอเวียงปาเปา  
3 นายพิเชษฐ  สุหอม นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  
4 นางมัฐกาญจน  แกวกอ รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  
5 นายสุวิสิทธิ์  ศรียานะ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  
6 นายนิคม แกวม่ังเมือง รองนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  
7 นายณัฐวิทย  เปลี่ยววิญญา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  

 

สรปุ               ผูมาประชุม จำนวน 30   คน 
  ผูลาประชุม จำนวน    0 คน 
  ผูขาดประชุม จำนวน    0 คน 
  ผูเขารวมประชุม จำนวน   7 คน 
 

 
/-2- เริ่มประชุมเวลา.... 

 



 
-2- 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

นางมฐักาญจน แกวกอ  รองปลดั อบต. เลขานกุารองคการบรหิารสวนตำบลชัว่คราว   
เรียน ทานนายอำเภอเวียงปาเปา/ทานทองถิ่นอำเภอเวียงปาเปา/ทานนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย และ
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ผูทรงเกียรติทุกทาน ขณะนี้เวลา 9.30 น. ไดตรวจนับจำนวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียที่ไดลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยูในที่ประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบลแมเจดีย จำนวน 15 ทาน ครบองคประชุม ลำดับตอไป ขอกราบเรียนเชิญ ทานวุฒิกร คำมา ทาน
นายอำเภอเวียงปาเปาไดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
 

(เมือ่นายอำเภอเวยีงปาเปาจดุเทยีน  ธปู บชูาพระรตันตรยัเรยีบรอยแลว  
 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลชั่วคราว อานประกาศอำเภอเวียงปาเปา เรื่อง กำหนดประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลแมเจดียคร้ังแรก  และเรียนเชิญนายอำเภอเวียงปาเปา ไดกลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตำบลแมเจดียคร้ังแรกคะ และมอบนโยบายการปฏิบัติงานใหกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย กราบ
เรียนเชิญคะ 

(นายอำเภอเวยีงปาเปาเปดการประชมุสภาองคการบรหิารสวนตำบลฯ เมือ่กลาวจบแลว  
 

เลขานกุารองคการบรหิารสวนตำบลชัว่คราว  กราบขอบพระคุณ ทานวุฒิกร คำมา ทานนายอำเภอเวียงปาเปา เปน
อยางสงูท่ีใหเกียรติตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดยี แหงนี ้

 

 เรียน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ผูทรงเกียรติทุกทาน ตามระเบียกระทรวง
มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2พ.ศ.2554  ขอ 7 
ในการประชุมสภาทองถ่ินตามขอ 6 เม่ือนายอำเภอไดเปดประชุมสภาทองถ่ินแลว ใหปลัดองคการบริหารสวนตำบล
เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลชั่วคราว โดยใหเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลท่ีมีอายมุาก
ท่ีสุด ซึ่งอยูในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลนั้น เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลช่ัวคราว เพื่อทำ
หนาที่เปนประธานที่ประชุม และดำเนินการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ซึ่งไดตรวจนับอายุของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียแลว ผูที่มีอายุมากที่สุดในที่ประชุมแหงนี้ คือ นางกิมไหล  สิงหราช  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี 2  ขอเชิญข้ึนทำหนาท่ีประธานสภาช่ัวคราว ขอเรียนเชิญคะ 
 

นางกิ่มไหล สงิหราช สมาชกิสภา อบต.ม.2   
กราบเรียนทานนายอำเภอเวียงปาเปา/ทานนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย และทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตำบลแมเจดีย ผูทรงเกียรติทุกทาน เนื่องจากขาพเจาเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผูท่ีมีอายุ
มากท่ีสุดในท่ีประชุมแหงนี้ ไมพรอมปฏิบัติหนาท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลช่ัวคาว ขอใหสภาองคการ
บริหารสวนตำบลแมเจดียไดพิจารณาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ผูท่ีมีอายุมากลำดบัถัดไป 
ปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลช่ัวคราว 

 

นางมฐักาญจน แกวกอ รองปลดั อบต. เลขานกุารองคการบรหิารสวนตำบลชัว่คราว   
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี 2 ท่ีเชิญไมพรอมปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตำบลฯ ชั่วคราว จึงขอเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลฯ คนท่ีมีอายุมากลำดับถัดไป คือ นายสมจิตร  เสารปา  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี 6 ขอเชิญข้ึนทำหนาท่ีประธานสภาชั่วคราว ขอเรียนเชิญคะ 
 

 
/-3- นายสมจิตร........ 
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นายสมจิตร เสารปา  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลฯ (ชั่วคราว  
เรียน ทานนายอำเภอเวียงปาเปา ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผูทรงเกียรติ ทานนายกองคการบริหารสวน
ตำบลแมเจดีย และทานผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมขอขอบพระคุณทานนายอำเภอเวียงปาเปาที่มาเปนเกียรติเปด
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียครั้งแรก ในวันนี้ กระผมในฐานะประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล
ชั่วคราว ขอเขาสูระเบียบวาระตอไปครับ 

 

ระเบยีบวาระที ่1 เรือ่งประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 
นายสมจติร เสารปา  ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลฯ (ชัว่คราว แจงใหทีป่ระชมุทราบ  
จำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียท่ีปฏิบัติหนาท่ีท้ังหมด จำนวน  15  ทาน มีสมาชิกลงชื่อเขารวม
ประชุม จำนวน  15 ทาน ขอใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียทุกทานไดแนะนำตนเอง นะครับ  

(สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตำบลฯ แนะนำตนเอง  
 

กอนเขาสูระเบยีบวาระการประชมุ  ประธานสภาชัว่คราว กลาวนำปฏญิาณตน ( พรอมเพรยีงกนั  
“ขาพเจา.......(ออกชือ่ผูปฏญิาณ ......ขอปฏญิาณวา จะรักษาไวและปฏบิตัติาม ซึง่รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  
ทั้งจะซือ่สตัยสจุรติและปฏบิตัหินาทีเ่พือ่ประโยชนของทองถิ่น”   
 

ระเบยีบวาระที ่2  เรือ่ง การเลอืกประธานสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดยี 
 

นายสมจติร เสารปา  ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลฯ (ชัว่คราว   
เชิญเลขานุการองคการบริหารสวนตำบลชั่วคราว ไดแจงระเบียบวิธีเก่ียวกับการเลือกตั้งประธานสภาองคการบริหารสวน
ตำบล ตามขอ 8 และ ขอ 9 แหง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียทราบ 
 

นางมัฐกาญจน  แกวกอ รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลฯ เลขานุการฯชั่วคราว  
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล(ชั่วคราว  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562  
มาตรา 48 สภาองคการบริหารสวนตำบล ใหนายอำเภอแตงตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตำบลตามมติของสภาองคการบริหารสวนตำบล มาตรา 53 วรรคสอง นายอำเภอตองกำหนดใหสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตำบลดำเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล และใหที่ประชุมเลือกประธานสภาองคการบริหาร
สวนตำบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยขอบังคับการ 
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ขอ 8 วิธีการเลือกประธานสภาทองถ่ิน 
ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดำรงตำแหนง
ประธานสภาทองถ่ิน การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคน
มีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว    ชื่อท่ีเสนอไมจำกัดจำนวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น  
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอ
ที่ประชุมสภาทองถิ่นผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูที่ได
คะแนนสูงสุดนั้นโดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูได
คะแนนสูงสุดเทากัน 
  วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนำความในขอ 39 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ใหประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนน 
 

/-4- วิธีจับสลาก........ 
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  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งใหประธานท่ีประชุมดำเนินการใหผูไดคะแนนสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอน 
วาจะใหผูใดจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมไดใหประธานท่ีประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลากกอนหลัง แลวให
จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี ขนาดอยางเดียวกันตามจำนวนเทากับจำนวนผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา 
“ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน”เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” 
ขอ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาทองถิ่นในการประชุมสภาทองถิ่นครั้งแรกตามขอ 6 ใหนายอำเภอ ดำเนินการ
แตงตั้งทันทีเม่ือการเลือกประธานสภาทองถ่ินแลวเสร็จ และใหประธานสภาทองถ่ินท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีประธานท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินในครั้งนั้น ตอไป 
 

นายสมจิตร เสารปา  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลฯ (ชั่วคราว  
ตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียทุกทาน เสนอชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
แมเจดียคนหนึ่งที่ตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดำรงตำแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล โดยตองมีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบลรับรองไมนอยกวาสองคน โดยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้ง
เดียว ชื่อท่ีเสนอไมจำกัดจำนวนครับ 
  

นายอุดร  นะนุน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  หมูที่ 1  
เรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
แมเจดีย ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับกระผม นายอุดร  นะนุน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
แมเจดีย หมู ที ่ 8  ขอเสนอ  นายยงยุทธ  ยาวุฒิ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมู ที ่ 8 เปน
ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดีย ครับ 
 

นายสมจิตร เสารปา  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลฯ (ชั่วคราว  
ขอสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลรับรองดวยครับ  ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
  -  ผูรับรองคนท่ี 1  นายสยาม ทองสวาง  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 
  -  ผูรับรองคนท่ี 2  นายสมพงษ  เพียรชนะ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 13 
             และขอถามทาน นายยงยุทธ   ยาวุฒิ  ทานยินดีหรือไมครับ 
 

นายยงยุทธ ยาวุฒิ  สมาชิกสภาฯ (ผูที่ไดรับการเสนอ    
เรียน  ทานประธานสภาฯชั่วคราว ที่เคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  ทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตำบลแมเจดีย  ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับ  กระผม  นายยงยุทธ   ยาวุฒ ิ สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี 8 ยินดีรับเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียครับ 

 

นายสมจิตร เสารปา  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลฯ (ชั่วคราว  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2
พ.ศ.2554 ขอ 14 บัญญัติวา “ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน 
ถามีการเสนอชื่อ  ผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก” นะครับ  เปนอันวา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดเสนอชื่อผูที่เห็นสมควรจะเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล
แมเจดียเพียงทานเดียวนะครับคือ นายยงยุทธ   ยาวุฒ ิ ขอพักการประชุม 10 นาที เพื่อจัดทำเอกสารเสนอนายอำเภอ
เวียงปาเปา แตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 
 

(นายอำเภอแตงตัง้ประธานสภาฯ  
 

ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลชัว่คราวเปนอนัพนหนาที ่
ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี ขึน้ทำหนาที ่
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ระเบยีบวาระที ่3    เรือ่ง การเลอืกรองประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
นายยงยุทธ  ยาวฒุ ิ ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
ขอเชิญรองปลัด อบต. เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลชั่วคราวไดชี้แจงขอระเบียบ/ขอกฎหมายใหสมาชิกสภา
องคการบรหิารสวนตำบลแมเจดียทราบ ขอเรียนเชิญ 
 

นางมัฐกาญจน แกวกอ รองปลัด อบต. เลขานุการฯชั่วคราว   
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ผูทรงเกียรติทุก
ทาน สำหรับวิธีการเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล มีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 

(1ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจัดใหมีการเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล 1 คน  
จากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล 

(2วิธีการเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลใชวิธีการเชนเดียวกับการเลือกประธานสภาองคการ  
บริหารสวนตำบลตาม ขอ8  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(3ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ตองรายงานผลการเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  
พรอมสำเนารายงานการประชุมสภาฯเพ่ือใหนายอำเภอแตงตั้ง ภายใน 7 วันนับตั้งแตวันเลือกรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตำบล ตามขอ 11 วรรคสาม 

 

นายยงยุทธ  ยาวฒุ ิ ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
ตอไป ขอใหสมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียในท่ีประชุมเสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรเปนรองประธานสภา 

องคการบริหารสวนตำบล และในการเสนอชื่อผูใด จะตองมีผูรับรองไมนอยกวาสองคนดวย หากมีการเสนอชื่อเพียงชื่อ
เดียว ใหถือวาบุคคลนั้นไดรับเลือกเปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ขอเชิญสมาชิกในท่ีประชุมเสนอ 
 

นายวโิรจน  แสนใจงาม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  หมูที่  7  
เรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
แมเจดีย ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับกระผม นายวโิรจน  แสนใจงาม สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลแมเจดีย หมูที่ 7 ขอเสนอ  นายอุดร   นะนุน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ 1 เปนรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียครับ 
 

นายยงยุทธ  ยาวฒุ ิ ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
ขอสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลรับรองดวยครับ  ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
-  ผูรับรองคนท่ี 1   นายจันทร  โกสุโท   สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 16 
-  ผูรับรองคนท่ี 2   นายสมจิตร  เสารปา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 
 

นายยงยุทธ  ยาวฒุ ิ ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอชื่อผูอ่ืนอีกหรือไม   
 

นายนิมิต  รอดนา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  หมูที่ 14 
เรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
แมเจดีย ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครับกระผม นายนิมิต  รอดนา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
แมเจดีย หมูที่ 14  ขอเสนอ  นายสวาท  ชื่นจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ 4 เปนรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียครับ 
 

นายยงยุทธ  ยาวฒุ ิ ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
ขอสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลรับรองดวยครับ  ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
-  ผูรับรองคนท่ี 1   นายสุนทร  สุดเล็ก   สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 12 
-  ผูรับรองคนท่ี 2   นายเจษฎ  ใจดี สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 15 

/-6- นายยงยุทธ........ 
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นายยงยุทธ  ยาวฒุ ิ ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
ไมทราบวามีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียทานใด จะเสนอรายชื่อผูท่ีเห็นสมควรเปนรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบลแมเจดียเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมี ขอใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อผูท่ีไดรับ
การเสนอ โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศ
คะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ินผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันใหเลือกใหม 
ผลการตรวจนบัคะแนน นายอดุร  นะนุน  ส.อบต.ม.1  ไดคะแนนเสยีง   7  เสยีง 
   นายสวาท ชืน่จติร ส.อบต.ม.4  ไดคะแนนเสยีง   8  เสยีง 
มตทิีป่ระชมุ เลอืก    นายสวาท         ชืน่จติร   เปนรองประธารสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 

 

ระเบยีบวาระที ่4    เรือ่ง การเลอืกเลขานกุารสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
นายยงยุทธ  ยาวฒุ ิ ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
ขอเชิญรองปลัด อบต. เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลชั่วคราวไดชี้แจงขอระเบียบ/ขอกฎหมายใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบลแมเจดียทราบ ขอเรียนเชิญ 
 

นางมัฐกาญจน แกวกอ รองปลัด อบต. เลขานุการฯชั่วคราว   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
พ.ศ.2554 ขอ 13 วรรคหนึ่ง กำหนดวา“วิธีเลือกเลขานุการสภาทองถิ่น ใหนำความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
วรรคสอง บัญญัติวา “เมื่อสภาทองถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาทองถิ่นแลว ใหเลขานุการสภาทองถิ่นชั่วคราวพนจาก
ตำแหนง”  ขอ 14 กำหนดวา “ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน 
ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก” และ ขอ 18 กำหนดวา 
“ใหสภาทองถ่ินเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นหรือสมาชิกสภาทองถ่ินนั้น
คนหนึ่ง เปนเลขานุการสภาทองถิ่น” วรรคสอง บัญญัติวา “สำหรับองคการบริหารสวนตำบล พนักงานหรือขาราชการ
สวนทองถ่ิน ใหหมายความถึง ปลัดองคการบริหารสวนตำบลเทานั้น” 

 

นายยงยุทธ  ยาวฒุ ิ ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
ตอไปจะดำเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญทาน
สมาชิกสภาฯ ทุกทาน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูท่ีเห็นสมควรจะเปนเลขานุการสภาฯ  พรอมผูรับรอง 2 ทาน  
 

นายสมพงษ  เพียรชนะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  หมูที่  13  
เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ทานสมาชิกผูทรงเกียรติและผูเขารวม 
ประชุมทุกทานครับ กระผม นายสมพงษ  เพียรชนะ สมาชิกสภาองคการบิหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ 13 ขอเสนอ
นางสาวปราญชลี  วงคคำยอด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ 3 เปนเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตำบลแมเจดียครับ 
 

นายยงยุทธ  ยาวฒุ ิ ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
ขอสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลรับรองดวยครบั 
-  ผูรับรองคนท่ี 1  นางคิมไหล  สิงหราช สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 
-  ผูรับรองคนท่ี 2  นางพวงเพ็ชร  ชัยดิลกวงค สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 
   ขอถามทาน   นางสาวปราญชลี  วงคคำยอด  ทานยินดีหรือไมครับ 
 

นางสาวปราญชลี  วงคคำยอด สมาชิกสภาฯ (ผูที่ไดรับการเสนอ     
เรียน ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉัน นางสาวปราญชลี  วงคคำยอด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ 3 
ยินดีรับเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียคะ 

 

/-7- นายยงยุทธ........ 
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นายยงยุทธ  ยาวฒุ ิ ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
มีทานสมาชิกสภาฯจะเสนอชื่ออีกหรือไมครับ ถาไมมี ถือวามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงรายเดียว ใหถือ
วาผูนั้นไดรับเลือกใหเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ขอแสดงความยินดีกับทาน และขอเชิญทาน
เลขานุการสภาฯ ปฏิบัติหนาท่ีครับ 
 

เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตำบลชัว่คราวเปนอนัพนหนาที ่
เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี ปฏบิัตหินาที ่

 

ระเบยีบวาระที ่5    เรือ่งการทบทวน/การกำหนดวนัเริม่สมัยประชมุสภาองคการบรหิารสวนตำบล สมยัสามญั   
    สมยัสามญั ประจำป 2565 และระยะเวลาของสมยัประชมุสามญั สมยัแรก ประจำป 2565 

 

นายยงยุทธ  ยาวฒุ ิ ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
เรื่องการทบทวน/การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป 2565 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก ประจำป 2565 เชิญทานเลขานุการสภาฯ อานระเบียบครับ 
 

นางสาวปราญชลี  วงคคำยอด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดยี    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2554 ขอ 11 กำหนดวา เม่ือมีประธานสภาทองถ่ินแลว ใหสภาทองถ่ินเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน  เลขานุการ
สภาทองถ่ิน และใหประธานสภาทองถ่ินนำปรึกษาในท่ีประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 
(3 สำหรับองคการบริหารสวนตำบล ใหสภาองคการบริหารสวนตำบล กำหนดวาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปก่ี
สมัย แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกำหนดกี่วัน กับใหกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำป
สมัยแรกของปถัดไปและมีกำหนดก่ีวัน และขอ 21 กำหนดวาจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำประยะเวลาและวันเริ่มตน
ประชุมสมัยสามัญประจำปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ิน
นำปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจำป สมัยแรกของแตละป โดยใหนำความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
      ในกรณีที่ไมไดกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปไว หรือไมไดกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปสมัยแรกในป
ถัดไปไว หรือมีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำป หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปท่ีกำหนด
ไวแลว ใหประธานสภาทองถ่ินนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได 
 

นายยงยุทธ  ยาวฒุ ิ ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
           ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดมีมติในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป 
2564 กำหนดเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปของป  2565 ในวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ 2564 มีกำหนด 15  วัน 
เนื่องจากมาตรา 58/4  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 6พ.ศ.2562  ไดบัญญัติวากอนนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จะตองแถลงนโยบายตอสภา
องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย โดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ภายใน 30 วันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตำบล   
           ในการนี้เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา 58/4 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล 
พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6พ.ศ.2562 โดยนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียจะตองแถลง
นโยบายภายใน 30 วัน นับแตวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 19 มกราคม 2565 จึงขอปรึกษา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียในที่ประชุมแหงนี้ ตามขอ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6พ.ศ.2562  ใหพิจารณาทบทวน หรือ
เปลี่ยนแปลงวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำป 2565 วาควรจะ
กำหนดในชวงเวลาใด เพ่ือจักไดใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดแถลงนโยบายภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กำหนด ขอเชิญทาสมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ เชิญครับ 
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นายเจษฏ  ใจดี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  หมูที่ 15  
เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และผูเขารวม 
ประชุมทุกทาน ครับ  กระผม  นายเจษฏ  ใจดี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี 15 ขอเสนอใหมี 
การเปลี่ยนแปลง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป 2565 โดยมีกำหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี  4 – 18 
มกราคม 2565  
 

นายยงยุทธ  ยาวฒุ ิ ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม ถาไมมี ประธานสภาฯ จะถือวาท่ีประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ  
สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 4 – 18  มกราคม  2565  นะครับ 
 

ระเบยีบวาระที ่ 6            
 

นายยงยุทธ ยาวฒุิ    ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดีย 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯไดชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวของครับ 
 

นางสาวปราญชลี  วงคคำยอด เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินพ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๒พ .ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี ๒ ประเภท (1 คณะกรรมการสามัญประกอบดวย
สมาชิกสภาทองถ่ินมีจำนวนไมนอยกวา 3 คนแตไมเกิน 7 คน ขอ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มีหนาท่ี
กระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยูในกิจการของสภาทองถ่ิน แลวรายงานตอสภาทองถ่ิน  ขอ 
๑๐๕ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆ ตามความจำเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน 
ดังนี้  (๑ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  

 

นายยงยุทธ  ยาวฒุ ิ ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
ขอเชิญสมาชิกไดเสนอผูท่ีจะเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

นายสวาท  ชืน่จติร  รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
กระผมขอเสนอ  นายนิมิตร รอดนา ส.อบต. หมูท่ี 14 ครับ เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 1 ครับ 

 

นายยงยุทธ  ยาวฒุ ิ ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
ขอสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลรับรองดวยครับ 
-  ผูรับรองคนท่ี 1  นายเจษฎ    ใจดี    สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 15 
-  ผูรับรองคนท่ี 2  นายจันทร   โกสุโท  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 16 

 

นายวิโรจน แสนใจงาม   สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  หมูที่ 7 
กระผมขอเสนอนายสมจิตร เสารปา ส.อบต. หมูท่ี 6 ครับ เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 2 ครับ 
 

นายยงยุทธ  ยาวฒุ ิ ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
ขอสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลรับรองดวยครับ 
-  ผูรับรองคนท่ี 1  นายสยาม   ทองสวาง    สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 
-  ผูรับรองคนท่ี 2  นายสุนทร   สุดเล็ก       สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 12 
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นายจันทร โกสุโท  สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  หมูที่ 16 
กระผมขอเสนอนายอุดร นะนุน ส.อบต. หมูท่ี 1 ครับ เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 3 ครับ 
 

นายยงยุทธ  ยาวฒุ ิ ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
ขอสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลรับรองดวยครับ 
-  ผูรับรองคนท่ี 1  นายสมพงษ  เพียรชนะ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 13 
-  ผูรับรองคนท่ี 2  นายนิมิตร รอดนา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 14 

ระเบยีบวาระที ่7   เรือ่งอืน่ๆ 
นายยงยุทธ  ยาวฒุ ิ ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
มีสมาชิกทานใดเสนอเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติม  หรือไม 
 

นายนิมิต  รอดมา   สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  หมูที่ 4 
เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และผูเขารวม 
ประชุมทุกทาน ครับ  กระผม  นายนิมิต  รอดมา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี 4 ขอฝากเรื่อง  
ไฟก่ิงในหมูบาน ขอฝากทางเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบดวย เนื่องจากวางเวนมานาน ไฟก่ิงติดๆดับๆครับ  
 

นายสมพงษ  เพียรชนะ   สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  หมูที่ 13 
เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และผูเขารวม 
ประชุมทุกทานครับ กระผม นายสมพงษ  เพียรชนะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี 13 ขอเสริม 
เกี่ยวกับเรื่องไฟกิ่งในหมูบานเชนเดียวกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ 4  ในตำบลแมเจดียบาง
หมูบานไมมีไฟก่ิง อยางหมูท่ี 13 ก็ไมมี  หมูท่ี 8  ก็ไมมีครับ ขอเสนอและขอหารือครับ 
 

นายยงยุทธ  ยาวฒุ ิ ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี 
เก่ียวกับเรื่องไฟก่ิงในหมูบาน  บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  ยังมีอีกหลาย 
หมูบานท่ียังไมมีไฟก่ิง รอการพิจารณาไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปขององคการบริหารสวนตำบล 
แมเจดีย ตอไปครับ มีสมาชิกทานใดเสนอเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติม  หรือไม หากไมมี ขอขอบพระคุณทานนายกองคการบริหาร 
สวนตำบลแมเจดียที่ใหเกียรติเขารวมการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียครั้งแรก ในวันนี้ และขอบคุณ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียทุกคนท่ีไววางใจเลือกเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 
 

ปดประชมุเวลา  14.30 น. 
 
 

                (ลงชื่อ)                                      ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นางสาวปราญชลี  วงคคำยอด) 
                                              เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

 

 

 

 

 

 



 

 บัดนี้  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมของสภาองคการ
บริหารสวนตำบลแมเจดีย  ครั้งแรก  ประจำป 2564  เม่ือวันท่ี  30  ธันวาคม  2564 เปนท่ีเรียบรอยแลว จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน ตามขอ 33 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554  

 

 
 
                        (ลงชื่อ)                                   ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                     ( นายสมจิตร  เสารปา ) 
                       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี 6  
                          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

 

                        (ลงชื่อ)                                   ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                    ( นายนิมิตร   รอดมา ) 

                       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี 14  
                               กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

 

                        (ลงชื่อ)                                   ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                     (  นายอุดร   นะนุน  ) 
                       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี 1 
                        กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

 

 เม่ือสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวนี้ ในประชุมของสภาฯ
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจำป 2565  เม่ือวันท่ี  5  มกราคม 2565 ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตำบลแมเจดีย  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน ตามขอ 34 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2พ.ศ.  2554 

 

                        (ลงชื่อ)                                    
                                      ( นายยงยุทธ   ยาวุฒิ  

                         ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

 


