
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย 

สมัยสามัญ ที่ ๔ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2 
วันจันทร์ ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 เวลา 10.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย 
ผู้มาประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
๑ นายขวัญชัย  สุวรรณปัญญา ประธานสภาฯ 
๒ นายสมบูรณ์  ปัญญาธิ รองประธานสภาฯ 
๓ นายอัครินทร์  หัตถสาร เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
4 นายทรงเดช  สุตินกาศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
5 นายสนั่น  จี๋มะลิ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ 
6 นางสาวทิพย์วัลย์  เกเย็น สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
7 นายศรีหมื่น  ขันจันแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ 
8 นายนรินทร์  จันปุก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ 
9 นายสุนทร  ปงกันมูล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ 

10 นายพร  จันทาพูน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
11 นายอ านวย  แก้วแจ้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ 
12 นายสมบูรณ์  ค าหล้าทราย  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ 
13 นายบุญส่ง สันทะบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
๑ นางสุธาวรรณ  ค าแสน รองปลัด อบต.สันทราย 
๒ นางสาวพิมพ์สุชา  อินต๊ะสิน หัวหน้าส านักปลัดฯ 
๓ นางธัญญกช  ธรรมตาล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๔ นายภรณ์นภัส  อุดด้วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๕ นางธญพร  อุดด้วง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม  นายขวัญชัย  สุวรรณปัญญา ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสันทราย ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
    - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.  
๒๕๖2 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖2  

ประธานฯ   - ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจดูส าเนารายงานการประชุม 
ที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง       

      

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
    - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

4.1 ญัตติขอความเห็นชอบเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสันทราย (แทนต าแหน่งท่ีว่าง) 

ประธานฯ   - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบการเลือกเลขานุการสภา เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ -  การเลือกเลขานุการสภา อบต.สันทราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2554 ข้อ 15 เมื่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 
แล้วแต่กรณีแทน ต าแหน่งที่ว่าง   
(2) กรณเีลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
แทน ต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลง 
ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภา
ท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอม
ปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือก สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้น าความในข้อ  
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๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนน 
เลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ 
ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย 
อนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการ
สภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 
ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอ ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภา ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรอง
ได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ ผู้ที่ถูก
เสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ
คะแนนต่อ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้
ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน หลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น 
โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก
ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

ดังนั้น การประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าหากไม่มีเลขานุการสภา
หรือมีแต่ไม่อยู่ เข้าในกรณีใดกรณีหนึ่ง ถือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ จึงให้ที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาที่ว่างลง โดยการเลือกนั้นให้น าความในข้อ 
13 ข้อ 26 วรรคสอง แต่ส าหรับการลงคะแนนนั้นให้ใช้การยกมือ โดยไม่
ต้องเขียนชื่อ ถ้ามีการเสนอคนเดียวก็ไม่ต้องมีการเลือก แต่ถ้าเสนอมากกว่า
หนึ่งคน มีการเสนอสองคน ก็ต้องเลือกโดยการยกมือให้พ้นศีรษะซึ่ง
แตกต่างจากวิธีการเลือกประธานสภา/รองประธานสภา ถ้าเป็น
ประธานสภา/รองประธานสภา จะต้องเขียนชื่อ – สกุล ซึ่งจะแตกต่างกัน 
กรณีของเลขานุการสภานั้นให้ใช้ยกมือ เพราะว่า ข้อ 19 วรรคสอง ความ
ว่า เว้นแต่การเลือกเลขานุการสภาให้ใช้การยกมือ 

ประธานฯ - ขอขอบคุณท่านปลัด อบต. ที่ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย และขอเชิญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือก
ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายแทน
ต าแหน่งที่ว่างครับ 
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นายศรีหมื่น ขันจันแสง - กระผมขอเสนอชื่อ นายอัครินทร์  หัตถสาร  เป็นเลขานุการสภาองค์การ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 8) บริหารส่วนต าบลสันทราย   
  ผู้รับรอง คือ 
  1. นายสมบูรณ์   ปัญญาธิ   ส.อบต.หมู่ที่ 6 
  2. นายอ านวย  แก้วแจ้   ส.อบต. หมู่ที่ 9 
ประธานฯ    - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ 
 

ประธานฯ    - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่น จึงมีผู้ถูกเสนอซื่อเพียงท่านเดียว 
คือ นายอัครินทร์  หัตถสาร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย  จึง
ขอมติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้นายอัครินทร์  หัตถสาร  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสันทราย  ท าหน้าที่เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสันทราย   

 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบให้นายอัครินทร์  หัตถสาร  เป็นเลขานุการสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลสันทราย  ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ จ านวน ๑๑ เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง   ๑  เสียง   

   
ประธานฯ   - เมื่อได้บุคคลที่จะมาท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ แล้วก็ขอเชิญปฏิบัติหน้าที่  

ครับ 
นายอัครินทร์  หัตถสาร  - ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้กระผมเข้ามาท าหน้าที่ 
(ปลัด อบต.สันทราย)  เลขานุการสภาฯ  กระผมจะท าหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ   

เลขานุการสภาฯ - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานและบัตรจิต
อาสาพระราชทาน 904 วปร. ด้วยได้รับแจ้งจากที่ว่าการอ าเภอแม่จันว่า
อ าเภอแม่จันเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทุกวันที่ 1 – 
10 ของเดือน ส าหรับผู้สมัครจิตอาสาในห้วงเดือนกันยายน 2562 ให้
มาร่ วมพิธี รับหมวกและผ้ า พันคอพระราชทานและบัตรจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. ในวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุม
อ าเภอแม่จัน 110 ปี จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้จิตอาสาทุกท่านไปรับ
หมวกและผ้าพันคอตามก าหนดการดังกล่าว 
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 - ด้วยได้รับแจ้งจากอ าเภอแม่จันว่าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ขอ
ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อันตรายและการปล่อยโคมลอย โครมควัน
ในช่วงเทศกาล และขอความร่วมมือ ดังนี้ 

  1. ในช่วงเทศกาลลอยกระทรง ระหว่างวันที่  10 –  12 
พฤศจิกายน 2562 ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตปลอดภัย
การเดินอากาศ งดปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดที่
คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ส าหรับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ใน
เขตปลอดภัยการเดินอากาศให้ด าเนินการได้หลังเวลา 21.00 น. ถึงเวลา 
01.00 น. (ของวันถัดไป) และปล่อยโคมควันในช่วงเวลา 10.00 – 
12.00 น. เท่านั้น    

2. ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ช่วงคืนวันที่ 31 
ธันวาคม 2562  ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตปลอดภัยการ
เดินทาง งดปล่อยโคมลอย หรือจุดพลุขึ้นสู่อากาศ ส าหรับอ าเภอ ต าบล 
และหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ ให้ด าเนินการได้ หลัง
เวลา 21.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. (ของวันที่ 1 มกราคม) ของทุกปี 

3. ประชาสัมพันธ์อันตรายและการปล่อยโคมลอย โคมควัน ในช่วง
เทศกาลและเผยแพร่ข้อมูลในการป้องกันสิ่งที่มีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของอากาศยานและชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน
อันตราย 

4. หากมีความประสงค์ขอปล่อยโคมลอย ขอความกรุณาแจ้งท่า
อากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) หมายเลขโทรศัพท์ 0-5379-
8165 หรือ 0-5379-8000 หมายเลขโทรสาร 0-5379-8049 
ล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดปล่อยอย่างน้อย 15 วัน โดยแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบ 
หรือผู้ประสานงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อย 2 หมายเลข วัน 
เวลา สถานที่ รวมถึงขนาด และจ านวนโคมลอย โคมควันที่ต้องการปล่อย 
และส าหรับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านที่ ไม่อยู่ ในเขตปลอดภัยการ
เดินอากาศ ให้แนบหนังสือที่ได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอในท้องที่แล้ว ส่ง
ให้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) เพ่ือด าเนินการออกประกาศ
แจ้งเตือนนักบินของทุกสายการบินต่อไป 

ที่ประชุม   - รับทราบ 

 



-๖- 
ประธานฯ                 - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงกล่าวขอบคุณและปิด

ประชุม เวลา   ๑๑.๓๐   น. 
 
 

            (ลงชื่อ                               ผู้บันทึกการประชุม 
   ( นายอัครินทร์  หัตถสาร ) 

              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย  
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

                                          

(ลงชื่อ)   ประธานกรรมการ 
                                    (นายพร  จันทาพูน) 

 
   (ลงชื่อ)                                 กรรมการ 

                                  (นายศรีหมื่น  ขันจันแสง) 
 

     (ลงชื่อ)                                 กรรมการ/เลขานุการ 
                                   (นายบุญส่ง  สันทะบุตร) 

 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
/ 2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563  

 

                                         (ลงชื่อ)            
                                (นายขวัญชัย  สุวรรณปัญญา) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 

 


