
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 

วันที่   31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายภูพิงค์  สารพิพัฒน ์  ประธานสภา อบต. 
2. นายไพโรจน ์  จ๋ีบุญมี     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 
3. นายเจษฎา  โลชา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 
4. นายปฐม  ประไพ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 
5. นายภานุ  วงค์ธาน ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 
6. นายณรงค์  ฤทธิ์เดชยิ่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 
7. นายณฐกร  วรรณเขียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 
8. นายบุญช่วย  แก้วเอ้ย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
9. นายสว่าง  มาคุณ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
10. นายอุเทน  บุญสุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
11. นายถวัลย์  ยาวิลัย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
12. นายบุญเรือน  ดวงปิก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
13. นายวิชัย   ตันโยธา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
14. นายอุดม  ดีน้อย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
15. นายบุญสม  เป่ียวญาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 
16. นายกมล  แดงเขียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
17. นายวิรัตน ์  โปทามูล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
18. นายพรชัย  ฤทธิเดช   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12 
19. นายกมเลศ            ก าลังประสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12 
20. นายจันทร์แก้ว  เกิดแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 
21. นางทิพวรรณ  ทิมัน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 
22. นายศักดิ์ชัย  เป็งค า   เลขานุการสภา อบต. 
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ผู้ขาดประชุม 

-  ไม่มี 

ผู้ลาประชุม 

1. นายวิชัย  แตนศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 
     2. นายอุดม  ก าแพง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 

 
      

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอุทัย  ฟูวงศ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
2. นางนิภา  ปานะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายชยานนท์  โลชา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ว่าท่ี รต.ชลิต  ศรจัีนทร์แก้ว  รองปลัด อบต.แม่พริก 
 5. นายด าเกิง  บุญมา   หัวหน้าส านักปลัดฯ 
 6. น.ส.รวิดา  อุตธรรมชัย  นักวิเคราะห์ฯ 
 7.  ว่าท่ี รต.ภานุรัตน์ ใจยวน   นายช่างโยธา 
ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

- ไม่มี 
          เร่ิมประชุมเวลา 09.05 น. 

 นายภูพิงค์ สารพิพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกขึ้นท าหน้าท่ีประธาน ท่ีประชุม 
ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1. เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2. เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่แล้ว 

ประธานสภาฯ - ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ีแล้ว คือ การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 (ครั้งท่ี 1) ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันท่ี 10 เมษายน  
พ.ศ.2562 ว่ามีรายการใดท่ีเห็นว่าต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดออก  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอขอแก้ไข
เพิ่มเติม  ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ีแล้ว 
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ระเบียบวาระที่ 3. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

                        - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

   4.1  เร่ืองการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ินและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ประธานสภาฯ -  ตามท่ีได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวในส่วนของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งตามระเบียบก าหนดให้มีวาระ 2 ปี โดยจะครบก าหนดในวันท่ี 4 มิถุนายน 
2562 และเพื่อเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า จึงขอท่ีประชุมพิจารณาคัดเลื อกผู้ท่ีเห็นสมควรร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ เริ่มจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก่อน ขอเชิญเสนอ 
นายภานุฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายจันทร์แก้ว  เกิดแก้ว 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายสว่างฯ  -  เรียนท่านประธานฯ    กระผมขอรับรอง 
นางทิพวรรณฯ  -  เรียนท่านประธานฯ   ดิฉันขอรับรอง 
นายอุเทนฯ   -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอเสนอ  นายเจษฎา  โลชา 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายกมเลศฯ  -  เรียนท่านประธานฯ    กระผมขอรับรอง 
นายไพโรจน์ฯ  -  เรียนท่านประธานฯ    กระผมขอรับรอง 
นายบุญเรือนฯ      -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอเสนอ  นายณรงค์  ฤทธิ์เดชยิ่ง 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายวิรัตน์ ฯ        - เรียนท่านประธานฯ    กระผมขอรับรอง 
นายพรชัยฯ        - เรียนท่านประธานฯ    กระผมขอรับรอง 
ประธานสภาฯ -  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการเสนออีกถือว่าผู้ท่ีถูกเสนอ
ช่ือท้ัง 3 ท่าน ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  - ต่อไปขอเชิญเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นายพรชัยฯ  - เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ  นายบุญเรือน ดวงปิก 
ประธานสภาฯ  - ขอผู้รับรอง 
นายณรงค์ฯ  - เรียนท่านประธานฯ    กระผมขอรับรอง 
นายวิชัยฯ  - เรียนท่านประธานฯ    กระผมขอรับรอง 
นายจันทร์แก้วฯ   - เรียนท่านประธานฯ กระผมขอเสนอ  นายพรชัย  ฤทธิเดช 
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ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายกมลฯ  -  เรียนท่านประธานฯ    กระผมขอรับรอง 
นายประฐมฯ  -  เรียนท่านประธานฯ    กระผมขอรับรอง 
นายภานุฯ       -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอเสนอ นายบุญสม  เป่ียวญาติ 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายบุญช่วยฯ       -  เรียนท่านประธานฯ    กระผมขอรับรอง 
นายอุดมฯ         - เรียนท่านประธานฯ    กระผมขอรับรอง 
ประธานสภาฯ -  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการเสนออีกถือว่าผู้ท่ีถูกเสนอ
ช่ือท้ัง 3 ท่าน ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล 
  4.2 เร่ืองการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ืองการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ...... 
ประธานสภา -  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงถึงหลักการและเหตุผล ในการเสนอร่าง
ข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวเพื่อสภาฯ พิจารณาในครั้งนี้  
 
นายกฯ -   เรียนประธานสภาฯ ขอเรียนว่าในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการ
จัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .............. มีหลักการและเหตุผลคือ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๗๑ ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ 
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม กับ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในเรื่องการรักษาความ
สะอาดของถนน สะพาน น้ า ทางเดินสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และมีอ านาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบบริหารจัดการ 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มีความจ าเป็นต้องด าเนินการก าจัดมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัด
ระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ตามอ านาจ
หน้าท่ีตามกฎหมาย  และเพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย ของบ้านเมืองรวมทั้งมีหลักเกณฑ์และแนวทางการ
บริหารจัดการซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ให้กระท าได้โดยการ       
ตราเป็นข้อบัญญัติ จึงควรออกข้อบัญญัตินี้ขึ้นมาบังคับใช้  

ประธานสภาฯ -  สมาชิกฯ ท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะอภิปรายชักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 
               -  เมื่อไม่มีขอมติท่ีประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

เรื่องการควบคุมการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ............... หรือไม่ ขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม       - ท่ีประชุมได้ลงมติ เมื่อเวลา 10.35 น. โดยมีมติดังนี้ 
                      - มีมติรับหลักการ  จ านวน 20  เสียง 
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   - ไม่รับหลักการ     จ านวน 0    เสียง 
                      - งดออกเสียง       จ านวน 1    เสียง 
ประธานสภาฯ - ก่อนท่ีจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระท่ี 2 จะต้องมอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติไป  
ด าเนินการ แต่เนื่องจากสภาฯ ยังมิได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ นี้ขึ้นไว้ ขอหารือต่อ      
ท่ีประชุมว่าจะแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนเท่าใด ขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม -  ท่ีประชุมมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3 ท่าน 
ประธานสภาฯ - เมื่อท่ีประชุมมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3 ท่านแล้ว ขอเชิญเสนอช่ือ
ผู้ท่ีเห็นสมควรได้เลยครับ 
  -  ขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 

นายพรชัยฯ -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ   นายวิชัย ตันโยธา 
ประธานสภาฯ -  ขอผู้รับรอง 
นายกมเลศฯ -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นายบุญสมฯ -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

   - เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน 
ให้ถือว่า นายวิชัย  ตันโยธา ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1  

   -  ล าดับต่อไปขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
นายณรงค์ฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ  นายกมล  แดงเขียว 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายวิรัตน์ฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นายจันทร์แก้วฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

   - เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน 
ให้ถือว่า นายกมล  แดงเขียว  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2  

   -  ล าดับต่อไปขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 

นายบุญช่วยฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ  นายกมเลศ  ก าลังประสิทธิ์ 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายบุญเรือนฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นางทิพวรรณฯ  -  เรียนท่านประธานฯ ดิฉันขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 
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  - เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือ ผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน         
ให้ถือว่า นายกมเลศ  ก าลังประสิทธิ์  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3     

ประธานสภาฯ -  ขั้นตอนต่อไปขอหารือต่อท่ีประชุมว่าในการเสนอค าแปรญัตติให้เสนอได้ต้ังแต่วันท่ี 4-5 
มิถุนายน 2562  ในเวลาราชการ และกรอบระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการแปรญัตติควรให้แล้ว
เสร็จ ภายในวันท่ี  7 มิถุนายน 2562  เวลา 12.00 น.  
   - ท่ีประชุมมีความคิดเห็นเป็นประการใด  ขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ 

ประธานสภาฯ -  ขอแจ้งให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ตลอดจนถึงคณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการ     
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ด้วย 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 

  4.3 เร่ืองการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ืองการควบคุมการเลี้ยง
สัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ...... 
ประธานสภา -  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงถึงหลักการและเหตุผล ในการเสนอ        
ร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวเพื่อสภาฯ พิจารณาในครั้งนี้  
 
นายกฯ  -  เรียนประธานสภาฯ ขอเรียนว่าในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง
การควบคุมการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ......ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.  2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 5)       
พ.ศ. 2556   มาตรา 71  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล     
เพื่อใช้บังคับในเขตพื้นท่ีต าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ประกอบกับมาตรา 29  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ท่ี
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว์         
เพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชนโดยรวม 
  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับสภาพการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ในพื้นท่ี      
โดยให้เกิดความเหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น   และเพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิด
จากสัตว์  อันเป็นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  จึงควรออกข้อบัญญัติเรื่องนี้ขึ้นมาบังคับใช้ 
ประธานสภาฯ -  สมาชิกฯ ท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะอภิปรายชักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

               -  เมื่อไม่มีขอมติท่ีประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่องการควบคุมการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ............... หรือไม่ ขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม       - ท่ีประชุมได้ลงมติ เมื่อเวลา 11.03 น. โดยมีมติดังนี้ 
                      - มีมติรับหลักการ  จ านวน 20  เสียง 
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   - ไม่รับหลักการ     จ านวน 0    เสียง 
                      - งดออกเสียง       จ านวน 1    เสียง 
ประธานสภาฯ  - ก่อนท่ีจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระท่ี 2 จะต้องมอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติไป  
ด าเนินการ แต่เนื่องจากสภาฯ ยังมิได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ นี้ขึ้นไว้ ขอหารือ          
ต่อท่ีประชุมว่าจะแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนเท่าใด ขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม -  ท่ีประชุมมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3 ท่าน 
ประธานสภาฯ - เมื่อท่ีประชุมมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3 ท่านแล้ว ขอเชิญเสนอช่ือ
ผู้ท่ีเห็นสมควรได้เลยครับ 
  - ขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 

นายเจษฎาฯ  - เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ  นายอุดม  ดีน้อย 
ประธานสภาฯ  - ขอผู้รับรอง 
นายพรชัยฯ  - เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นายสว่างฯ  - เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

   - เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน 
ให้ถือว่า นายอุดม  ดีน้อย ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1  

   -  ล าดับต่อไปขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
นายกมลฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายถวัลย์  ยาวิลัย 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายไพโรจน์ฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นายจันทร์แก้วฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  -  ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

   -  เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่ง
คน ให้ถือว่า นายถวัลย์  ยาวิลัย  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2  

   -  ล าดับต่อไปขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 

นายภานุฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายอุเทน  บุญสุข 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายกมเลศฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นายณรงค์ฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 
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   - เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน 
ให้ถือว่า นายอุเทน  บุญสุข ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3     

ประธานสภาฯ  - ขั้นตอนต่อไปขอหารือต่อท่ีประชุมว่าในการเสนอค าแปรญัตติให้เสนอได้ต้ังแต่วันท่ี 
4-5 มิถุนายน 2562  ในเวลาราชการ และกรอบระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการแปรญัตติควรให้
แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี  7 มิถุนายน 2562  เวลา 12.00 น.  
    - ท่ีประชุมมีความคิดเห็นเป็นประการใด ขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ 

ประธานสภาฯ  - ขอแจ้งให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ตลอดจนถึงคณะกรรมการแปรญัตติได้
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ด้วย 

มติท่ีประชุม  - รับทราบ 

  4.4 เร่ืองการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ - ตามท่ีนายสรวิชญ์  ธิวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้ขอลาออก
จากต าแหน่งต้ังแต่วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา เพื่อไปสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ท าให้ต าแหน่ง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ว่างลง จึงต้องด าเนินการเลือกรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก ขึ้นใหม่ ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
รวมทั้งท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้เลขานุการ
สภาฯ ให้รายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ – เรียนท่านประธานสภาฯ ส าหรับวิธีการเลือกรองประธานสภาฯ ให้เป็นไปตามข้อ 12 แห่ง
ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมท้ังท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน   
ประธานสภาฯ - ล าดับต่อไปขอเชิญเสนอช่ือบุคคลท่ีสมควรเป็นรองประธานสภาองค์การบริการส่วนต าบล
แม่พริก ขอเชิญเสนอครับ 
นายอุดม  ดีน้อย - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ นายกมเลศ  ก าลังประสิทธิ์  เป็นรองประธานสภา
องค์การบริการส่วนต าบลแม่พริก 
ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง 
นายสว่างฯ -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นายบุญสมฯ -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญเสนอช่ือบุคคลต่อไปครับ 

นายพรชัยฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมขอเสนอ นางทิพวรรณ  ทิมัน  เป็นรองประธานสภา
องค์การบริการส่วนต าบลแม่พริก 
ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง 
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นายภานุฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นายประฐมฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญเสนอช่ือบุคคลต่อไปครับ 

  - จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่ามีผู้ถูกเสนอช่ือ 2 ท่าน
คือนายกมเลศ  ก าลังประสิทธิ์  และ นางทิพวรรณ  ทิมัน  จะได้ท าการลงคะแนนตามวิธีการท่ีระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมก าหนดไว้ต่อไป และเมื่อได้ท าการลงคะแนนเสร็จส้ินแล้วขอเชิญนายบุญเรือน ดวงปิก 
และนายภาณุ  วงค์ธานี ช่วยตรวจนับคะแนน 

  - ต่อไปจะท าการลงคะแนน โดยจะท าการเรียกชื่อทีละท่าน 

ประธานสภาฯ - ผลการลงคะแนน         นายกมเลศ  ก าลังประสิทธิ์  ได้คะแนน 12 คะแนน 

     นางทิพวรรณ  ทิมัน       ได้คะแนน 8 คะแนน  

     งดออกเสียง  1 เสียง 

  - จึงเป็นอันว่า นายกมเลศ ก าลังประสิทธิ์ ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริการ
ส่วนต าบลแม่พริก 
ระเบียบวาระที่ 5. เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

                    5.1 เร่ืองการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช 2562  

ประธานสภาฯ - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ให้รายละเอียด 

เลขานุการสภาฯ – เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยอ าเภอแม่สรวยก าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ของอ าเภอแม่สรวย ในวัน
จันทร์ท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ บริเวณหอประชุมอ าเภอแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย       
ในการนี้ อ าเภอแม่สรวย ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ทุกท่าน รวมถึงประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ากิจกรรมเนื่องในโอการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ ท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย 

มติท่ีประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 6. เร่ืองอื่นๆ 

- ไม่มี 
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