
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยแรก 
วันที่  30 ธันวาคม 2564 

เวลา 15.30 น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

 

**************************** 
  

ผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเทิง บุญส่ง ตินารี  
2 นายทนงศักดิ์ อันไกรฤทธิ์ ท้องถิ่นอำเภอเทิง ทนงศักดิ์ อันไกรฤทธิ์  
3 นางจารุมาศ สวัสด ี ปลัด อบต.เวียง จารุมาศ สวัสด ี  
4 นางวนิดา  ปริศนา ส.อบต. หมู่ 3 วนิดา  ปริศนา  
5 นายสิงห์คำ   เชิงดอย ส.อบต. หมู่ 4 สิงห์คำ   เชิงดอย  
6 นายอินต่วน   ดู่อุ๊ด ส.อบต. หมู่ 5 อินต่วน   ดู่อุ๊ด  
7 นายประวิทย์   แสงปาก ส.อบต. หมู่ 6 ประวิทย์   แสงปาก  
8 นายอุดร บัวติ๊บ ส.อบต. หมู่ 7 อุดร บัวติ๊บ  
9 นายศรีจันทร์  ชาติเวียง ส.อบต. หมู่ 8 ศรีจันทร์  ชาติเวียง  
10 นายสุบรรณ์   เฉลิมศิริ ส.อบต. หมู่ 9 สุบรรณ์   เฉลิมศิริ  
11 นางสุดา   วงศ์วุฒิ ส.อบต. หมู่ 10 สุดา   วงศ์วุฒิ  
12 นายจรูญ   ไกลถิ่น ส.อบต. หมู่ 11 จรูญ   ไกลถิ่น  
13 นายสงวน   ทองสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ 12 สงวน   ทองสิทธิ์  
14 นายสายใจ   เพชรดง ส.อบต. หมู่ 13 สายใจ   เพชรดง  
15 นายสุวิทย์   จำศักดิ์ ส.อบต. หมู่ 16 สุวิทย์   จำศักดิ์  
16 นายเกรียงทอง   กองคำ ส.อบต. หมู่ 17 เกรียงทอง   กองคำ  
17 นายทองดำ   ทัพสุริย์ ส.อบต. หมู่ 18 ทองดำ   ทัพสุริย์  
18 นายธีรศักดิ์   ทนุตัน ส.อบต. หมู่ 19 ธีรศักดิ์   ทนุตัน  
19 นางพิสมัย   ประมวล ส.อบต. หมู่ 21 พิสมัย   ประมวล  
20 นายอรุณ   ไกลถิ่น ส.อบต. หมู่ 22 อรุณ   ไกลถิ่น  
21 นายสุธี   สิ่งของ ส.อบต. หมู่ 23 สุธี   สิ่งของ  
22 นายธีรพงศ์   หมอป่า ส.อบต. หมู่ 24 ธีรพงศ์   หมอป่า  
23 นายพงศ์ชยนต์   แปงคำ ส.อบต. หมู่ 25 พงศ์ชยนต์   แปงคำ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสวาท สมใจ นายก อบต.เวียง สวาท สมใจ  
2 นายนพดล คำน้อย รองนายกฯ นพดล คำน้อย  
3 นายเทพ เขื่อนศิริ รองนายกฯ เทพ เขื่อนศิริ  
4 นางทรงพร เขื่อนแก้ว เลขานุการนายกฯ ทรงพร เขื่อนแก้ว  
5 นายดิเรก พงษ์ธนานุวัฒน์ หัวหน้าสำนักปลัด ดิเรก พงษ์ธนานุวัฒน์  
6 นายอัครเดช  ผาสิงห์ หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป อัครเดช  ผาสิงห์  
7 นางสาวอ้อมฤทัย เขาไกรราช นิติกร อ้อมฤทัย เขาไกรราช  
8 นายปารเมศ สิทธิสมบัติ นักพัฒนาชุมชน ปารเมศ สิทธิสมบัติ  
9 นางสาวณัฐรินีย์ เขียวสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ณัฐรินีย์ เขียวสิทธิ์  

 

เริ่มประชุมเวลา  15.30 น. 
 

 ปลัด อบต.เวียง ได้กล่าวต้อนรับนายอำเภอเทิง และกล่าวเกี่ยวกับการประกาศผลเลือกตั้ง และเรียนเชิญ
นายอำเภอเทิงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเรียนเชิญนายอำเภอเทิงกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียง (ครั้งแรก)  

 ปลัด อบต.เวียง อ่านประกาศเรียกประชุมครั้งแรก ดังนี้ 

  ประกาศอำเภอเทิง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ครั้งแรก 

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงและผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ให้
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ไปแล้ว
นั้น 

 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 53 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 นายอำเภอเทิง จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียง ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ในวันที่ 30 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  
นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเทิง 

 นายอำเภอเทิง กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ครั้งแรก 

 ปลัด อบต.เวียง ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 7 กำหนดว่า ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว และเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
คราวนั้น เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว 
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 ปลัด อบต.เวียง เชิญ นายอุดร  บัวติ๊บ ซึ่งมีอายุสูงสุด ทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวยีง
ชั่วคราวและดำเนินการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องเพื่อทราบ 

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องพิจารณา การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว) : อธิบายขั้นตอนวิธีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 กำหนดว่า “วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่นการเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่น แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัด
จำนวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและ  
ชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนน
ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏ
ว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
 วิธีจับสลากให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ตกลงกัน
เสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้  ให้ประธานที่ประชุมจับ
สลากว่าผู้ใดจะเป็นคนจับสลากก่อน แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่าง
เดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียวนอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น” 
 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
หนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว): ให้สมาชิกสภาแต่ละคนเสนอชื่อสมาชิกสภาที่ควรเป็นประธานสภาฯ โดยมีสมาชิกสภา 
  รับรองไม่น้อยกว่าสองคนและดำเนินการเลือกตามระเบียบฯ 

นายจรูญ  ไกลถิ่น  :  เสนอ นายอุดร  บัวติ๊บ  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
ส.อบต. หมู่ 11  

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว): ขอให้สมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
  1. นายอินต่วน  ดู่อุ๊ด  หมู่ 5   ผู้รับรอง  
  2. นายสงวน  ทองสิทธิ์  หมู่ 12  ผู้รับรอง  
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ประธานสภาฯ (ชั่วคราว): มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาที่ควรเป็นประธานสภาฯ เพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม : ไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว): เนื่องจากมีผู้เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ควรเป็นประธานสภาฯ เพียงรายเดียว จึงมีมติเลือก  
  นายอุดร  บัวติ๊บ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว): สั่งพักการประชุม 10 นาที (เพ่ือเสนอให้นายอำเภอลงนามคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว): อ่านประกาศแต่งตั้งประธานสภาฯ แล้ว เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
  (ตัวจริง) ขึ้นทำหน้าที่ เพ่ือเลือกรองประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องพิจารณา การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

ประธานสภาฯ (ที่ได้รับแต่งตั้ง) ขึ้นทำหน้าที ่

ประธานสภาฯ  : อธิบายวิธีการเลือกรองประธานสภาฯ โดยให้นำความในข้อ 8 ของระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภาฯ  : ให้สมาชิกแต่ละคนเสนอชื่อสมาชิกที่ควรเป็นรองประธานสภา โดยมีสมาชิกสภาฯ รับรอง 
  ไม่น้อยกว่า 2 คน และดำเนินการเลือกตามระเบียบฯ 

นายสุธี  สิ่งของ  : เสนอ นายศรีจันทร์  ชาติเวียง ส.อบต.หมู่ 8  เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
ส.อบต. หมู่ 23   ตำบลเวียง 

ประธานสภาฯ  : ขอให้สมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

 1.  นางสุดา  วงศ์วุฒิ            ผู้รับรอง  
 2.  นายสุบรรณ์  เฉลิมศิริ   ผู้รับรอง  

นางพิสมัย ประมวล   : เสนอ นางวนิดา ปริศนา  ส.อบต.หมู่ 3 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
ส.อบต. หมู่ 21  

ประธานสภาฯ  : ขอให้สมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

 1.  นายทองดำ  ทัพย์สุริย์         ผู้รับรอง  
 2.  นายสิงห์คำ  เชิงดอย    ผู้รับรอง  

ประธานสภาฯ  : แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอชื่อผู้สมควรเป็นรองประธานสภาฯ เพ่ิมเติม  

ที่ประชุม : ไม่มีผู้เสนอเพิ่มเติม จึงดำเนินการเลือกรองประธานสภาฯ โดยให้สมาชิกสภาฯ ลงคะแนน
เลือก โดยวิธีการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล ของผู้ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ แล้วนำไปหย่อนในหีบบัตร และนับคะแนน 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน เพื่อดำเนินการเป็นผู้ตรวจนับคะแนน  

 1. นายสงวน ทองสิทธิ์ 
 2. นายเกรียงทอง กองคำ 
 3. นายอินต่วน ดู่อุ๊ด 
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ประธานสภาฯ : ผลการนับคะแนน นายศรีจันทร์  ชาติเวียง ได้ 13 คะแนน และนางวนิดา  ปริศนา  ได้ 7  
  คะแนน  

ผลการเลือกรองประธานสภาฯ ปรากฏว่า นายศรีจันทร์  ชาติเวียง ได้รับเลือกให้เป็นรอง
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องพิจารณา การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

ประธานสภาฯ : อธิบายวิธีการเลือกเลขานุการสภาฯ โดยให้นำความในข้อ 8 ของระเบียบกระทรวง 
  มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2554 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภาฯ  : ให้สมาชิกสภาฯ แต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเป็นเลขานุการสภา โดยมีสมาชิกสภา 
  รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน และดำเนินการเลือกตามระเบียบฯ 

นายเกรียงทอง กองคำ : เสนอชื่อ นางจารุมาศ  สวัสดี เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

ประธานสภาฯ  : ขอให้สมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

  1. นายสุธี สิ่งของ 
  2. นายสงวน ทองสิทธิ์ 

ประธานสภาฯ : เมื่อมีมติเลือกเลขานุการสภาฯ แล้ว และให้เลขานุการสภาฯ ตัวจริง ขึ้นทำหน้าที่ 

ระเบียบวาระท่ี 6 : ปรึกษาที่ประชุมเพื่อกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 

ประธานสภาฯ : อธิบายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11(3) กำหนดว่า ให้ประธานสภานำปรึกษาใน
ที่ประชุมเพ่ือให้สภาฯ กำหนดว่า ปีนั้นจะมีสมัยสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้น จะ
เริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้น มีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมประชุมสมัยสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน 

ที่ประชุม : เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 มีกำหนดไม่เกิน 15  
  วัน โดยเริ่มจากวันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระท่ี 7 : เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 - ไม่มี 

เลิกประชุม เวลา 18.00 น. 

 
     ลงชื่อ             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางจารุมาศ  สวัสดี) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
  


