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  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุมและเชิญ นายชัชวาลย์ 
พุทธโธ นายอ าเภอเชียงดาว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตาม
ขั้นตอนก่อนเข้าสู่ระเบยีบวาระการประชุม  ดังนี ้

ขั้นตอนก่อนเข้าสู…่ 
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ขั้นตอนก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม   
นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ   กราบเรียนท่านนายอ าเภอเชียงดาว นายชัชวาลย์ พุทธโธ 
ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  กระผม  นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.
2496 มาตรา 25 วรรคสอง ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาเทศบาล 
หรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุม ตามกฎหมายให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นผู้เรียกประชุม และเป็นผู้เปิดประชุมหรือปิด
ประชุม จึงขอกราบเรียนเชิญท่านนายอ าเภอเชียงดาว ได้อ่าน
ประกาศอ าเภอเชียงดาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวงครั้งแรก และกล่าวเปิดการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญ
ครับ  

 

นายชัชวาลย์  พุทธโธ   เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีต าบล 
นายอ าเภอเชียงดาว   ทุ่งข้าวพวง และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน ประกาศ 

อ าเภอเชียงดาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง
ครั้งแรก ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงและนายกเทศมนตรี
ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการ
เลือกตั้งในวันที่  28 มีนาคม 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2564 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
14) พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่  2 )  พ .ศ .2554 ข้ อ  6  และค า สั่ งจั งหวัด เชี ยง ใหม่  ที่ 
4912/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มอบอ านาจ
ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัด
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการ
บริหารส่วนกลาง และนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงครั้ง
แรก ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  
3 พฤษภาคม 2564 ลงชื่อ นายชัชวาลย์  พุทธโธ นายอ าเภอ
เชียงดาว 

 

ในวันนี้... 
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 ในวันนี้ กระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาท าหน้าที่เปิด
การประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงครั้งแรกในวันนี้ กระผม
ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีต่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่
ได้รับความไว้วางใจให้มาปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติ ในนามของ
ประชาชนในท้องถิ่น ณ บัดนี้ ขอให้ท่านตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์
สุจริต และยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายส าคัญ ใน
ส่วนของอ าเภอ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและก ากับดูแลเท่าที่
จ าเป็นตามกฎหมายบัญญัติ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา
ปฏิบัติงานโดยชอบตามครรลองแห่งบทบาทและหน้าที่ ซึ่งก าหนด
ไว้ในกฎหมายและเหนือสิ่งอื่นใด ท่านต้องปฏิบัติงานภายใต้
เจตนารมณ์ในการปกครองตนเอง และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม 

 บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว กระผมขออาราธนา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จงดล
บันดาลให้ทุกท่านประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน และปฏิบัติ
หน้าที่ผู้แทนของปวงชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
สมบูรณ์ต่อไป กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าว
พวง เพื่อด าเนินกิจกรรมอันจ าเป็นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ใน
การประชุมครั้งแรก ตลอดจนด าเนินการในเรื่องอื่นๆ ซึ่งในกิจการ
ของเทศบาลให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป ณ บัดนี้ 
ขอขอบคุณครับ 

 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 7 กรณียังไม่ได้แต่งต้ังประธานสภา 

เทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาล และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้เปิดประชุมสภาตามความในมาตรา 25 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.
เทศบาล พ.ศ.2496 แล้ว ให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีอายุสูงสุดซึ่ง
อยู่ในที่ประชุมนั้นเป็นประธานชั่วคราว ในการท าหน้าที่เลือก
ประธานสภา ข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 หากผู้มีอายุสูงสุดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่
ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้มีอายุรองลงมาตามล าดับปฏิบัติหน้าที่แทน 
ซึ่งจากการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลที่มีอายุ
สูงสุด คือ นายอุดม  ทาไชย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เกิด
วันที่ 1 ธันวาคม 2499 อายุ 64 ปี  กระผมจึงขอเรียนเชิญ  
 

นายอุดม  ทาไชย... 
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นายอุดม  ทาไชย ท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  กล่าว
ค าปฏิญาณตน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 
17 ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 

นายอุดม  ทาไชย    ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงทุกท่านยืนขึ้น เพื่อ
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  กล่าวค าปฏิญาณตนพร้อมกันตามข้าพเจ้า  

“ ข้าพเจ้า นายอุดม  ทาไชย ขอปฏิญาณว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น” 

(สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนกล่าวตามโดยขานช่ือตนเอง)  
 

ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
นายอุดม  ทาไชย    เรียนท่านนายอ าเภอเชียงดาว ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  ด้วยในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงครั้งแรก  

ดังนั้นจึงต้องมีการเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงาน
ประชุมสภา และก าหนดสมัยประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  2  เลือกประธานสภาเทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง 
นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการ
ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาเทศบาลและรอง
ประธานสภาเทศบาล ให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละคนมีสิทธิเสนอ
ชื่อสมาชิกที่ตนเห็นสมควรได้ต าแหน่งละ 1 ชื่อ ถ้าเสนอต้องมี
สมาชิกสภาเทศบาลรับรอง จ านวน 2 คน ชื่อที่เสนอไม่จ ากัด
จ านวนและให้เลือกจากชื่อเหล่านี้ โดยวิธีเขียนชื่อลงคะแนน เมื่อ
ตรวจสอบนับแล้ว ให้ประธานสภาชั่วคราวประกาศคะแนนต่อที่
ประชุม ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายชื่อให้เลือกใหม่เฉพาะคน
ที่มีคะแนนเท่ากัน แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ประธานสภา
เทศบาลชั่วคราวออกเสียงชี้ขาด ในการตรวจนับคะแนนให้
ประธานสภาเทศบาลเชิญสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วย ถ้ามี
การเสนอชื่อเพียงต าแหน่งละ 1 ชื่อ ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ขอ
เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลชั่ วคราวด า เนินการเลือก
ประธานสภาเทศบาลตามขั้นตอนต่อไปครับ 

 

นายอุดม  ทาไชย... 
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นายอุดม  ทาไชย    สมาชิกท่านใดจะเสนอใครเป็นประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเสนอ
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  ชื่อได้เลยครับ 
 
นางสาวมยุร ี เชื้อชาติสิงขร  ขอเสนอช่ือ นายจีระ  ณ ล าพูน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็น
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ประธานสภาเทศบาลค่ะ  
 
นายอุดม  ทาไชย    ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 
 
นายวินัย  อาหว่า    ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง) 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 
นายต้นเพชร  ผดุงไพรพนา  ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง) 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 
นายอุดม  ทาไชย    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ (ไม่มีผู้เสนอชื่อ) หากไม่
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  มีผู้เสนอชื่อ ดังนั้นผมจึงขอประกาศให้ นายจีระ  ณ ล าพูน  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง ครับ ขอพักการประชุม 15 นาที ก่อนเข้า
ระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 

(พักการประชุม 15 นาที) 
 
ระเบยีบวาระที่  3  เลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง 
นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการ
ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขออนุญาตอ่านค าสั่งอ าเภอ 

เชียงดาว เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
ตามที่สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้มีการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวงครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้มี
มติเลือก นายจีระ  ณ ล าพูน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าว
พวง เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง และค าสั่งจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ 4912/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  
เรื่อง มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วน
ราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง และนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงแต่งตั้งให้ นายจีระ  ณ ล าพูน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เป็นประธานสภาเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็น
ต้นไป สั่ง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  ลงชื่อ นายชัชวาลย์  
พุทธโธ นายอ าเภอเชียงดาว อันดับต่อไป ขอเชิญนายจีระ   
ณ ล าพูน ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ขึ้นปฏิบัติหน้าที่
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเชิญครับ 

 

นายจีระ  ณ ล าพูน   กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่มอบความ
ประธานสภาเทศบาล   ไว้วางใจให้กระผมได้ท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาล กระผมขอ 

สัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรมและยึด
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายส าคัญต่อไป ล าดับต่อไป
จะเป็นการเลือกรองประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาปลัดเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวงท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 12 โดยวิธีเลือกรอง
ประธานสภาเทศบาล ให้ใช้วิธีเดียวกับการเลือกประธานสภา
เทศบาลโดยอนุโลม ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็น
รองประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 

 
นายชัยรัตน์  ขันค า   ขอเสนอช่ือ นายสุรพงค์   มณีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1   เป็นรองประธานสภาเทศบาล ครับ 
 
นายจีระ  ณ ล าพูน   ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเวียงชัย  พลเยี่ยม   ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง) 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 
นายปรัชญา  ไวยเนตร   ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง) 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 

นายจีระ  ณ ล าพูน... 
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นายจีระ  ณ ล าพูน   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ (ไม่มีผู้เสนอชื่อ) หากไม่
ประธานสภาเทศบาล   มีผู้เสนอชื่อ ดังนั้นผมจึงขอประกาศ นายสุรพงค์ มณีจันทร์  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ได้รับคัดเลือกเป็นรองประธานสภา
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ครับ     

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบยีบวาระที่  4  เลือกเลขานกุารสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
นายจีระ  ณ ล าพูน   ล าดับต่อไปจะเป็นการคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาล   ทุ่งข้าวพวงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 

ประชุมสภาปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 
13 โดยวิธีเลือกเลขานุการสภาเทศบาล ให้ใช้วิธีเดียวกับการเลือก
ประธานสภาเทศบาลโดยอนุโลม ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่
เหมาะสมเป็นเลขานุการสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 

 
นายต้นเพชร  ผดุงไพรพนา  ขอเสนอชื่อ นายวินัย  อาหว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็น
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  เลขานุการสภาเทศบาลค่ะ  
 
นายจีระ  ณ ล าพูน   ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร  ขอรับรองค่ะ (ยกมือรับรอง) 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 
นายชัยรัตน์  ขันค า   ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง) 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 
นายพิเนตร  เรือแก้ว   ขอเสนอชื่อ นางสาวเกศมนีดิ์  วรรณเรือน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  เขต 1 เป็นเลขานุการสภาเทศบาลครับ  
 
นายจีระ  ณ ล าพูน   ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอุดม  วังโส    ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง) 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

นายอุดม  ทาไชย... 
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นายอุดม  ทาไชย    ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง) 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 
นายจีระ  ณ ล าพูน   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ (ไม่มีผู้เสนอชื่อ) หากไม่
ประธานสภาเทศบาล   มีผู้เสนอชือ่ ต่อไปก็จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีเขียนช่ือ 

ลงคะแนน โดยมีผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นเลขานุการสภา
เทศบาล จ านวน 2 ท่าน ได้แก ่
(1) นายวินัย  อาหว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
(2) นางสาวเกศมนีดิ์  วรรณเรือน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
ขอเชิญสมาชิกเขียนชื่อลงคะแนนและส่งให้ เจ้าหน้าที่ เพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบนับคะแนนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ต่อไปครับ 

(สมาชิกด าเนินการเขียนชื่อบุคคลที่เหมาะสม คนละ 1 ชื่อ และ
จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการตรวจสอบนับคะแนน) 

 
นายจีระ  ณ ล าพูน   ขอเชิญสมาชิกสภา จ านวน 2 ท่าน ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล   (นายเวียงชัย  พลเยี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 และ 

นายชัยรัตน์  ขันค า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นผู้ช่วย
ด าเนินการนับคะแนน) 

 
นายจีระ  ณ ล าพูน   ผลการนับคะแนนการคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาล   ทุ่งข้าวพวง ปรากฎผลดังนี ้

(1) นายวินัย  อาหว่า ได้  8  คะแนน 
(2) นางสาวเกศมนีดิ์  วรรณเรือน  ได้  3  คะแนน 
ดังนั้นเป็นอันว่า นายวินัย  อาหว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ครับ 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบยีบวาระที่  5  เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายจีระ  ณ ล าพูน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล   ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 105 สภา 

ท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ  
 

ตามความจ าเป็น... 
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ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ซึ่งในวันนี้จะ
ได้ด าเนินการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ด
คน ตามระเบียบฯ ข้อ 103 ขอเชิญสมาชิกช่วยกันคัดเลือกเลย
ครับ 

 

นายเวียงชัย  พลเยี่ยม   เรียนท่านประธานสภา เราจะก าหนดจ านวนคณะกรรมการฯ กี่คน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   ครับ 
 

นางสาวเกศมนีดิ์  วรรณเรือน    เรียนท่านประธานสภา  ดิฉันเห็นว่าควรก าหนดไว้  5  คน ค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 

นายจีระ  ณ ล าพูน   มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นบ้างครับ (ไม่มี) ถ้าอย่างนั้นสรุป
ประธานสภาเทศบาล   แล้ว เราจะก าหนดจ านวนคณะกรรมการฯ จ านวน 5 คน นะครับ  

ขอเชิญสมาชิกช่วยกันคัดเลือกเลยครับ 
 

นายปรัชญา  ไวยเนตร   ขอเสนอชื่อ นายชัยรัตน์  ขันค า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

นายสุรพงค์  มณีจันทร์   ขอเสนอชื่อ นายเวียงชัย  พลเยี่ยม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

นายชัยรัตน์  ขันค า     ขอเสนอชื่อ นายอุดม  ทาไชย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

นายนายต้นเพชร  ผดุงไพรพนา  ขอเสนอชื่อ นายพิเนตร  เรือแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

นายอุดม  ทาไชย    ขอเสนอชื่อ นางสาวเกศมนีดิ์  วรรณเรือน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1   เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพิเนตร  เรือแก้ว     ผมขอถอนตัวครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 
นางสาวเกศมนีดิ์  วรรณเรือน    ขอเสนอชื่อ นายปรัชญา  ไวยเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1   เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม แทน 

นายพิเนตร  เรือแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ค่ะ 
 

นายจีระ  ณ ล าพูน… 
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นายจีระ  ณ ล าพูน   สรุปแล้ว คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา มีจ านวน
ประธานสภาเทศบาล   ทั้งสิ้น  5  คน ได้แก่ 

(1) นายชัยรัตน์  ขันค า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

(2) นายเวียงชัย  พลเยี่ยม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

(3) นายอุดม  ทาไชย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

(4) นางสาวเกศมนีดิ์  วรรณเรือน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

(5) นายปรัชญา  ไวยเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบยีบวาระที่  6  การก าหนดเกี่ยวกับการประชุมสมยัสามัญ 
นายจีระ  ณ ล าพูน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล   ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 21  

ก าหนดให้สภาท้องถิ่นก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่
ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
และ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.
2562 มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัย
ประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้
สภาเทศบาลก าหนด ดังนั้นขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอก าหนด
สมัยประชุมครับ 

 
นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  กระผมขออนุญาตเรียนช้ีแจงในเรื่องการท างานของส่วนงานต่างๆ 

ของเทศบาล เพื่อใช้ประกอบการก าหนดสมัยประชุมดังนี้ครับ 
ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้น่าจะก าหนดเป็นสมัยสามัญที่  1 
เนื่องจากท่านนายกเทศมนตรีจะต้องแถลงนโยบายการท างาน 
ในช่วงสิงหาคมก็จะเป็นการเสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ น่าจะก าหนดเป็นสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ส่วน
เดือนกันยายน ซึ่ งเป็นปลายปีงบประมาณ น่าจะมีการโอน
งบประมาณรายจ่ายต่างๆ โดยเฉพาะในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ควรก าหนดเป็นสมัยสามัญ สมัยที่ 3 และส่วนในเดือนธันวาคมจะ
เป็นการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรก าหนดเป็น
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
สมัยประชุมสมัยสามัญของสภาเทศบาลต่อไปครับ 

นายเวียงชัย  พลเยี่ยม... 
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นายเวียงชัย  พลเยี่ยม   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   จากการพิจารณาภารกิจของส่วนงานต่างๆ ของเทศบาลตามที่ 

ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงแล้วนั้น กระผมขอเสนอก าหนดสมัย
ประชุม ดังนี ้
สมัยที่ 1  วันที่ 17 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2564 
สมัยที่ 2  วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2564 
สมัยที่ 3  วันที่ 15 กันยายน – 14 ตุลาคม 2564 
สมัยที่ 4  วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2564 

 
นายจีระ  ณ ล าพูน   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ   เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน จะต้องก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชมุสามัญประจ าป ี

สมัยแรกของปีถัดไปด้วยครับ เป็นสมัยที่ 1 ของปี 2565 ซึ่งที่
ผ่านมา จะก าหนดเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ ์

 
นายเวียงชัย  พลเยี่ยม   เรียนท่านประธานสภา ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ก าหนดสมัยประชุม สมัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  สามัญ สมัยแรกของปี 2565 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ –  

2 มีนาคม 2565 ครับ 
 
นายจีระ  ณ ล าพูน   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) หากไม่
ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ขอก าหนดสมัยการประชุมสมัย 

สามัญ ดังนี้ 
สมัยที่ 1 ปี 2564  วันที่ 17 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2564 
สมัยที่ 2 ปี 2564  วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2564 
สมัยที่ 3 ปี 2564  วันที่ 15 กันยายน – 14 ตุลาคม 2564 
สมัยที่ 4 ปี 2564  วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2564 
สมัยที่ 1 ปี 2565  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบยีบวาระที่  7  เรื่องอื่นๆ 
นายจีระ  ณ ล าพูน   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ... 
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นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผม
ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ขอเน้นย้ าเรื่องการน ารูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป ของ 

สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน มาให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล เพื่อ
น าไปท าบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาเทศบาลต่อไปครับ 
 

นายจีระ  ณ ล าพูน   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ (ไม่มี) หากไม่มี ผม
ประธานสภาเทศบาล   ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้ง 

นี้ และขอปิดการประชุมครับ 
 
 

ปิดประชุม เวลา 17.30 น. 
 

 

ลงชื่อ      วินยั  อาหว่า        ผู้บันทึกการประชุม 

           (นายวินัย  อาหว่า) 
                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
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 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ครั้งแรก
ประจ าปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  แล้ว  

 

 

ลงชื่อ              ชัยรัตน์  ขันค า   กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายชัยรัตน์  ขันค า) 
    
 
ลงชื่อ           เวียงชัย  พลเยี่ยม   กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
              (นายเวียงชัย  พลเยี่ยม) 
 
 
ลงชื่อ            อุดม  ทาไชย          กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายอุดม  ทาไชย) 
 
 
ลงชื่อ         เกศมนีดิ์  วรรณเรือน          กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวเกศมนีดิ์  วรรณเรือน) 
 
 
ลงชื่อ           ปรัชญา  ไวยเนตร   กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
              (นายปรัชญา  ไวยเนตร) 
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สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม ในคราวประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม 2564 แล้ว 
 
 
 

                    ลงชื่อ  จีระ ณ ล าพูน  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                      (นายจีระ ณ ล าพูน) 
                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
 


