
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  ครั้งแรก 
วันอังคาร ที่  11  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2564 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
เวลา  09.30  น. เลขานุการสภาชั่วคราว ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เข้าห้อง
ประชุม โดยมี นายอ าเภอเทิง ท าหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดประชุม 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิธี       ไชยชุมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล วิธี       ไชยชุมศักดิ์  
2 นายโชติ     วัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล โชติ     วัฒนา  
3 นายมานพ   ใจกุล สมาชิกสภาเทศบาล มานพ   ใจกุล  
4 นายสุมิต     กันทะวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล สุมิต     กันทะวิชัย  
5 นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ สมาชิกสภาเทศบาล เมธาสิทธิ์  อินชนะ  
6 นายอิ่นค า    อินชนะ สมาชิกสภาเทศบาล อ่ินค า    อินชนะ  
7 นางสาวสุวรรณภา  ดาราวัล สมาชิกสภาเทศบาล สุวรรณภา  ดาราวัล  
8 นายบุญมี    สุวรรณะ สมาชิกสภาเทศบาล บุญมี    สุวรรณะ  
9 นายจ านงค์  บุญยอด สมาชิกสภาเทศบาล จ านงค์  บุญยอด  
10 
11 
12 
13 

นายฤทธิ์     จินดาค า 
นายอาทิตย์  ปิจอุด 
นายสอาด    โปธิสาร 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล

ปลัดเทศบาลฯ 

ฤทธิ์     จินดาค า 
อาทิตย์  ปิจอุด 
สอาด    โปธิสาร 
กิตติพงษ์  โยนิจ 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญส่ง  ตินารี นายอ าเภอเทิง บุญส่ง  ตินารี  
2 นายทนงศักดิ์  อันไกรฤทธิ์ ท้องถิ่นอ าเภอเทิง ทนงศักดิ์  อันไกรฤทธิ์  
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
8 
9 

นางสาวอาทิตยา  วราห์วิโรจน์ 
นางพรทนา        สมฤทธิ์  
นางสาวปทิตตา   พาระคุณ  
นางสาวฐิตาภรณ์  ดูแก้ว  
นายณภัทรศกร    เรืองฤทธิ์ 
 
 
นางสาวสุรางค์    รัตนภิญโญกุล  
นายมรกต         กันใจ 

รองปลัดเทศบาลฯ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
หัวหน้าส านักปลัด 

นายช่างโยธาช านาญงาน 
ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 
นักทรัพยากรบุคคล ชก. 

อาทิตยา  วราห์วิโรจน์ 
พรทนา   สมฤทธิ์ 
ปทิตตา   พาระคุณ 
ฐิตาภรณ์  ดูแก้ว  
ณภัทรศกร    เรืองฤทธิ์ 
 
 
สุรางค์  รัตนภิญโญกุล 
มรกต   กันใจ  

 

10 นางปานแก้ว      วงศ์ชัย พยาบาลวิชาชีพ ชก. 
 
 
 

 

ปานแก้ว  วงศ์ชัย  

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 
(ก่อนระเบียบวาระการประชุม) 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -เรียนท่าน บุญส่ง  ตินารี นายอ าเภอเทิง กระผม นายกิตติพงษ์  โยนิจ ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ต าบลเชียงเคี่ยน  ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เมื่อวันที่
   28 มีนาคม 2564  บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
   สภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนแล้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดย นายอ าเภอเทิง
   ตามค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 5742/2563  เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการ
   จังหวัดเชียงรายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
   ปลัดจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดและนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน  
   ลงวันที่  30  ตุลาคม  2563   จึงก าหนดให้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลต าบล  
   เชียงเคี่ยน (ครั้งแรก)  เพ่ือเลือกประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลต าบล  
   เชียงเคี่ยน 
      ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 6, 7 ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย  จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน (ครั้งแรก) 
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
เชียงเคี่ยน 
-กระผมขออ่านประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการ
เลือกตั้งตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จ านวน 12 คน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น   
     อาศัยอ านาจตามความในมาตร 17 และมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 179 ของ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง จ านวน 12 
คน ดังนี้ 

นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ล าดับที่ 1  เลขเลือกตั้งที่ 1   นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ    
นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ   -กระผม  นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ล าดับที่ 2  เลขเลือกตั้งที่ 1   นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์    
นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์       -กระผม  นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ล าดับที่ 3  เลขเลือกตั้งที่ 1   นายมานพ  ใจกุล    
นายมานพ  ใจกุล    -กระผม  นายมานพ  ใจกุล   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ล าดับที่ 4  เลขเลือกตั้งที่ 1   นายโชติ  วัฒนา    
นายโชติ  วัฒนา    -กระผม  นายโชติ  วัฒนา    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ล าดับที่ 5  เลขเลือกตั้งที่ 1   นายสุมิต  กันทะวิชัย    
นายสุมิต  กันทะวิชัย    -กระผม  นายสุมิต  กันทะวิชัย    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ล าดับที่ 6  เลขเลือกตั้งที่ 1   นายอิ่นค า  อินชนะ    
นายอ่ินค า  อินชนะ    -กระผม  นายอิ่นค า  อินชนะ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ 

   /นายกิตตพงษ์... 
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นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ล าดับที่ 1  เลขเลือกตั้งที่ 2   นายอาทิตย์  ปิจอุด    
นายอาทิตย์  ปิจอุด    -กระผม  นายอาทิตย์  ปิจอุด   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ล าดับที่ 2  เลขเลือกตั้งที่ 2   นายจ านงค์  บุญยอด    
นายจ านงค์  บุญยอด   -กระผม  นายจ านงค์  บุญยอด   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ล าดับที่ 3  เลขเลือกตั้งที่ 2   นางสาวสุวรรณภา  ดาราวัล    
น.ส.สุวรรณภา ดาราวัล  -ดิฉัน  นางสาวสุวรรณภา  ดาราวัล   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 คะ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ล าดับที่ 4  เลขเลือกตั้งที่ 2   นายฤทธิ์  จินดาค า    
นายฤทธิ์  จินดาค า    -กระผม  นายฤทธิ์  จินดาค า   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ล าดับที่ 5  เลขเลือกตั้งที่ 2   นายสอาด  โปธิสาร    
นายสอาด  โปธิสาร    -กระผม  นายสอาด  โปธิสาร   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ล าดับที่ 6  เลขเลือกตั้งที่ 2   นายบุญมี  สุวรรณะ    
นายบุญมี  สุวรรณะ    -กระผม  นายบุญมี  สุวรรณะ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  

ลงนามโดย นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง 
ล าดับต่อไป กระผมขอกราบเรียนเชิญนายอ าเภอเทิง  นายบุญส่ง  ตินารี  จุดธูปเทียน

 บูชาพระรัตนตรัย  ขอกราบเรียนเชิญครับ 
-ล าดับต่อไป จะเป็นการอ่านประกาศเรียกประชุม 
ประกาศอ าเภอเทิง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ครั้งแรก 
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียง-
เคี่ยนและผู้บริหารเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ตาม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียง
เคี่ยน ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 
     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 25 วรรคสอง แห่ ง

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562       
 ประกอบ ข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  และค าสั่งจังหวัดเชียงราย  
 ที่ 5742/2563  เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้  รองผู้ว่า
 ราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด  หัวหน้าส่วน
 ราชการประจ าจังหวัดและนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน   ลงวันที่  30 ตุลาคม 2563
 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ครั้งแรก  เพ่ือเลือกประธานสภาและรอง
 ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา
 09.30 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 ลงนามโดย นายบุญส่ง  ตินารี  นายอ าเภอเทิง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการ
 จังหวัดเชียงราย 

ล าดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญท่านนายอ าเภอเทิง ได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาล
 ต าบลเชียงเคี่ยน (ครั้งแรก) ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 

/นายบุญส่ง... 



-4- 
 

 
นายบุญส่ง  ตินารี -เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ตามที่
นายอ าเภอเทิง คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
 และผู้บริหารเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เมื่อวันที่   28  มีนาคม  2564  ตาม
 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
 เชียงเคี่ยน ผู้บริหารเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564  ไปแล้วนั้น 

ข้าพเจ้าฯ มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเปิดการประชุม
สภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน (ครั้งแรก) ในวันนี้ ข้าพเจ้า นายบุญส่ง  ตินารี  นาย
อ าเภอเทิง ขอแสดงความยินดีกับ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนทุกท่าน ที่
ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนทุกท่านตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะของผู้แทนประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์
ของเทศบาลและราชการอย่างแท้จริง 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควร ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  
(ครั้งแรก)  ณ  โอกาสนี้ 

นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่น 

ตามข้อ 6 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุด 
ซึ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้
มีอายุสูงสุดไม่ยอมท าหน้าที่ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดรองลงมา
ตามล าดับเพ่ือท าหน้าที่เลือกประธานสภาท้องถิ่น จากการตรวจสอบอายุของสมาชิก
สภาเทศบาลในที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ จึงขอเชิญ นายอ่ินค า  อินชนะ  สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 1 อายุ 66 ปี  ผู้มีอายุสูงสุดได้ท าหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว  และ
ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว -กระผม นายอิ่นค า  อินชนะ ขอท าหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว 
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  
ตามระเบียบมาตรา 17 ก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ ต้องปฎิญาณ
ตนในที่ประชุมสภาเทศบาล ว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 
     ดังนั้น กระผมขอน าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนทุกท่าน กล่าวค า
ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลก่อนเข้ารับต าแหน่ง  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน
ยืนขึ้นและกล่าวค าปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้ ข้าพเจ้า..............  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน / ขอปฏิญาณตนว่า / ข้าพเจ้าจะรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น” เชิญทุกท่านนั่งลง 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  -ไม่มี- 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องเพื่อทราบ 
  -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 เรื่อง  การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

นายอ่ินค า  อินชนะ -ขอเชิญปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -เรียนประธานสภาชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) หมวด 1 ข้อ 8  ได้
   ก าหนดวิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
   สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
   ท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน สภาท้องถิ่น
   แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียวชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภา
   ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูก
   เสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่
   ประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
   หลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่
   ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุด
   เท่ากัน  โดยประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
   คะแนน  วิธีจับสลากให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลง
   กันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่      
   ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลากชนิด สีและ
   ขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียน
   ข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น เขียน
   ข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเปน็ประธานสภาท้องถิ่น” 
   ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
   ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้
   นั้นได้รับเลือก ครับ 
นายอ่ินค า  อินชนะ -เมื่อทุกท่านได้รับทราบข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ต่อไปจะเป็นการเลือก 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านได้เสนอชื่อผู้ที่
   เห็นสมควรด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาล พร้อมกับผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วย
   เชิญครับ 
นายฤทธิ์  จินดาค า กระผมนายฤทธิ์  จินดาค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายมานพ  ใจกุล 
ส.ท. เขต 2  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  
นายอ่ินค า  อินชนะ -ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  
นายบุญมี สุวรรณะ กระผมนายบุญมี  สุวรรณะ  โปธิสาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 2  
 

/นายสุมิต... 
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นายสุมิต  กันทะวิชัย กระผมนายสุมิต  กันทะวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 1 
นายอ่ินค า  อินชนะ -มีสมาชิกสภาผู้ใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ปรากฏไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
   ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 14 
   ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น
   ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
   เลือก 
มติที่ประชุม  มีการเสนอชื่อเพียงท่านเดียวคือ นายมานพ  ใจกุล ให้เป็นประธานสภาเทศบาล
   ต าบลเชียงเคี่ยน โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน ดังนี้ 

1. นายบุญมี  สุวรรณะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผู้รับรองคนท่ี 1 
   2. นายสุมิต  กันทะวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผู้รับรองคนท่ี 2 
 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว    ขณะนี้ได้ประชุมกันพอสมควรแล้ว จึงขอพักการประชุมประมาณ 10 นาที และ 
   เริ่มเรียกประชุมในเวลา 10.20 น. 
   -สั่งพักการประชุม เวลา  10.10  น. และก าหนดเริ่มประชุมต่อเวลา  10.20  น. 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.20 น. 
 
นายอ่ินค า  อินชนะ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 9 ก าหนดไว้ว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
   ในการประชุมครั้งแรก  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ  ด าเนินการแต่งตั้งทันที
   เมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ  และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับการ
   แต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป 
   -ตามที่มีการเสนอชื่อ นายมานพ  ใจกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ให้ท าหน้าที่
   ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน กระผมจะไดอ่้านประกาศการแต่งตั้ง 
        ค าสั่งอ าเภอเทิง ที่ 381/2564  เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเชียงเคี่ยน ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และ
นายอ าเภอเทิง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 25 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562       
ประกอบ ข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  และค าสั่งจังหวัดเชียงราย  
ที่ 5742/2563  เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด  ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการประจ าจังหวัดและนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน  สั่ง ณ วันที่  30 ตุลาคม 
2563   

/ได้ก าหนด... 
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ได้ก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน มาประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียง
เคี่ยน ครั้งแรก  ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  เพ่ือเลือกประธานสภาเทศบาลและ
รองประธานสภาเทศบาล นั้น  
  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ครั้งแรก ดังกล่าวมีมติเลือก นายมานพ ใจกุล 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นประธานสภาเทศบาลต าบล
เชียงเคี่ยน อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 20 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  ประกอบ ข้อ 9 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และค าสั่งจังหวัดเชียงราย  ที่ 5742/2563  
เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ า
จังหวัดและนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน  สั่ง ณ วันที่  30 ตุลาคม 2563  จึงแต่งตั้ง 
นายมานพ  ใจกุล เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้น
ไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  สั่ง  ณ  วันที่  11  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
ลงนามโดย นายบุญส่ง  ตินารี  นายอ าเภอเทิง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย 
-กระผมขอเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นท า

 หน้าที่และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเชิญครับ 
 

นายมานพ  ใจกุล เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม 
ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้กระผมด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาล
   ต าบลเชียงเคี่ยน ผมจะท าหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และขออนุญาตด าเนินการ
   ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ 
         
 

 3.2 เรื่อง  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
นายมานพ  ใจกุล -ขอเชิญปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 11  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่น

เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาทองถิ่น
รายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันเลือก 
ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้ด าเนินการเลือกเหมือ นเลือก    
ประธานสภาท้องถิ่น ข้อ 8 เหมือนการเลือกประธานสภาโดยอนุโลม 
     เมื่อทราบข้อระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  ล าดับต่อไปจะเป็นการเลือก

 รองประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านได้เสนอชื่อผู้ที่
 เห็นสมควรด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล พร้อมกับผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน
 เชิญครับ 

 

/นายเมธาสิทธิ์... 
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นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ -กระผม นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ   
ส.ท. เขต 1  นายจ านงค์  บุญยอด  เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  
นายมานพ  ใจกุล -ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ  
นายสอาด  โปธิสาร -กระผมนายสอาด  โปธิสาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 2   
นายอาทิตย์  ปิจอุด -กระผมนายอาทิตย์  ปิจอุด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 2 
นายมานพ  ใจกุล -มีสมาชิกสภาผู้ใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  ปรากฏไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
   ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 14 
   ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น
   ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
   เลือก 
มติที่ประชุม  มีการเสนอชื่อเพียงท่านเดียวคือ นายจ านงค์  บุญยอด ให้เป็นรองประธานสภาเทศบาล
   ต าบลเชียงเคี่ยน โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน ดังนี้ 

1. นายสอาด  โปธิสาร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผู้รับรองคนท่ี 1 
   2. นายอาทิตย์  ปิจอุด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผู้รับรองคนท่ี 2 

 
นายมานพ  ใจกุล -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ประธานสภาฯ   (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ ข้อ 11  ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการ
   เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกและ   
   ตามที่มีการเสนอชื่อ นายจ านงค์  บุญยอด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ให้ท าหน้าที่
   รองประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน กระผมจะได้ท าการรายงานผลการเลือก
   รองประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนให้นายอ าเภอเทิงทราบ ภายใน 7 วัน ครับ 
 

3.3 เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
นายมานพ  ใจกุล -ล าดับต่อไป การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ขอเชิญปลัดเทศบาล 
ประธานสภาฯ  อธิบาย ขั้นตอน และวิธีการเลือกเลขานุการสภา ขอเชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
ปลัดเทศบาล  (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  

ข้อ 13  วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่น น าวิธีการเลือกรอง
 ประธานสภาท้องถิ่น ข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือก
 เลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง  

ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้
 ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น   

 
/นายมานพ... 
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นายมานพ  ใจกุล -เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้รับทราบระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการ  
ประธานสภาฯ  ในการเลือกเลขานุการสภาแล้ว  ล าดับต่อไปจะเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล
   ต าบลเชียงเคี่ยน ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร ด ารงต าแหน่ง
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน พร้อมกับผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน เชิญครับ 
นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ -กระผม นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
สท. เขต 1           ผมขอเสนอ นายกิตติพงษ์  โยนิจ ปลัดเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เป็นเลขานุการสภา
     เทศบาล 
นายมานพ  ใจกุล -ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
ประธานสภาฯ   
น.ส.สุวรรณภา ดาราวัล -ดิฉัน น.ส.สุวรรณภา ดาราวัล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอรับรองคะ 
ส.ท. เขต 2   
นายโชติ  วัฒนา  -กระผมนายโชติ  วัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 1 
นายมานพ  ใจกุล -มีสมาชิกสภาผู้ใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  ปรากฏไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
   ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 14 
   ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น
   ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
   เลือก 
มติที่ประชุม  -มีการเสนอชื่อให้ นายกิตติพงษ์  โยนิจ ปลัดเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เป็นเลขานุการ
   สภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน ดังนี้ 

1. น.ส.สุวรรณภา  ดาราวัล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผู้รับรองคนท่ี 1 
   2. นายโชติ  วัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผู้รับรองคนท่ี 2 

 

-เชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นท าหน้าที่และ
 ด าเนินการตามระเบียบต่อไป เชิญครับ 

 

นายกิตติพงษ์  โยนิจ -เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม 
เลขานุการสภาฯ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้กระผมด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล
   ต าบลเชียงเคี่ยน ผมจะท าหน้าที่อย่างเต็มความสามารถท่ีสุด ขอบคุณครับ 
 

3.4 เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2564 และก าหนดสมัยประชุม
 สภาสามัญสมัยแรก ประจ าปี 2565 

นายมานพ  ใจกุล -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
เลขานุการสภาฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11 ได้ก าหนดให้เมื่อมีประธานสภา
   ท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  เลขานุการสภาท้องถิ่นและ
   ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ  
 

/(2) ส าหรับ... 
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(2) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละ

 สมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นจะมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่ม
 ประชุม  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน   

-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562    
มาตรา  24 ก าหนดไว้ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้ง   
แรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด โดยสมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่งๆ  ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
-กระผมขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ
ประจ าปี ทีส่ภาท้องถิ่นชุดเดิมเคยก าหนดไว้มีดังนี้ 
(1) สมัยประชุมสมัยแรกของปีงบประมาณถัดไป  
    สมัยสามัญสมัยที่  1   วันที่  1  กุมภาพันธ์   เป็นต้นไป   ไม่เกิน   30 วัน 
(2) สมัยสามัญสมัยที่  2   วันที่  1  พฤษภาคม  เป็นต้นไป   ไม่เกิน  30 วัน 
(3) สมัยสามัญสมัยที่  3   วันที่  1  สิงหาคม     เป็นต้นไป   ไม่เกิน   30 วัน 
    เป็นช่วงที่นายกเทศมนตรีจะต้องเสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

                                   ภายในวันที่  15  สิงหาคม  โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาล 
   (4) สมัยสามัญสมัยที่  4   วันที่  1  พฤศจิกายน  เป็นต้นไป   ไม่เกิน   30 วัน 
       เป็นช่วงทีน่ายกเทศมนตรีจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลง
       ไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

แต่เนื่องจากสมัยสามัญสมัยแรกที่เคยก าหนดไว้เป็นเดือน กุมภาพันธ์ ซึ่งผ่านมาแล้ว 
 ประกอบกับในสมัยสามัญแรก นายกเทศมนตรีจะต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
 ภายใน  30 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้
 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  เมื่อวันที่  27  เมษายน  2564 และภายใน 
 30 วัน คือจะต้องไม่เกิน วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เพราะฉะนั้น การประชุมสามัญ
 สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564  คือเดือนกุมภาพันธ์ได้ผ่านมาแล้วนั้น สภาเทศบาลต าบล
 เชียงเคี่ยนจะต้องก าหนดสมัยที่ 2 ให้อยู่ในห้วงเวลาที่นายกเทศมนตรีต้องแถลง
 นโยบาย ต้องก าหนดไม่เกิน 30 วัน คืออาจจะก าหนดการประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 
 ประจ าปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปก็ได้ แต่ต้องก าหนดไม่
 เกิน 30 วัน ครับ 

 

นายมานพ  ใจกุล -ตามที่สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทาง 
ประธานสภาฯ  ในการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปีในปีที่ผ่านมาแล้วนั้น ขอเชิญสมาชิก   
   สภาเทศบาลทุกท่านได้รวมกันเสนอว่าจะก าหนดให้สมัยประชุม สมัยสามัญสมัยที่ 2
   ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ และมีระยะเวลากี่วัน รวมไปถึงสมัยสามัญ สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4
   ด้วย เชิญครับ 
นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ -กระผม นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอให้มีการประชุมสภา 
สท. เขต 1  ดังนี้  

1) สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ก าหนดตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป  ให้มี
 ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน   

/2) สมัยสามัญ... 
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2) สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ก าหนดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  เป็นต้นไป  ให้มี

 ระยะเวลาไม่เกิน 30  และ 
3) สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ก าหนดตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นไป  ให้มี

 ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 
นายมานพ  ใจกุล -ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2-4 มาแล้วนั้น 
ประธานสภาฯ              มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เนื่องจากยังเหลือการก าหนดสมัยประชุมสามัญ  
   สมัยแรกของปีถัดไป เชิญครับ 
นายสุมิต  กันทะวิชัย -กระผม นายสุมิต  กันทะวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอให้การประชุม 
สท. เขต 1   สภาสมัยสามัญ  สมัยแรกของปีถัดไป  ก าหนดตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2565 เป็น
   ต้นไป  และให้มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน  และในส่วนสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ 
   สมัยที่ 2-4 ผมเห็นด้วยกับการเสนอมาครับ 
นายสอาด  โปธิสาร -ผมเห็นด้วยตามที่เสนอครับ 
สท. เขต 2  
นายมานพ  ใจกุล -มีสมาชิกสภาผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  
ประธานสภาฯ             จึงขอสรุปตามที่สมาชิกสภาได้เสนอการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2564     
   และสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรก ประจ าปี 2565 ดังนี้ 
    (1) สมัยสามัญสมัยที่  2  วันที่  17  พฤษภาคม  2564   เป็นต้นไป   ไม่เกิน 30 วัน
   (2) สมัยสามัญสมัยที่  3  วันที่  1  สิงหาคม  2564   เป็นต้นไป   ไม่เกิน  30 วัน 

-นายกเทศมนตรีจะต้องเสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ภายในวันที่  15  สิงหาคม  โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาล 

   (3) สมัยสามัญสมัยที่  4  วันที่  1  พฤศจิกายน  2564   เป็นต้นไป   ไม่เกิน  30 วัน 
    -นายกเทศมนตรีจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 
                                           ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 
   (4) สมัยประชุมสมัยแรกของปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ 2565)   

    สมัยสามัญสมัยที่  1  วันที่  1  กุมภาพันธ์  2565   เป็นต้นไป   ไม่เกิน  30 วัน 
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ด้วยครับ   

มติที่ประชุม  -มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2564 และ       
   ก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรก ประจ าปี 2565 ดังกล่าวข้างต้น  

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
- เห็นชอบ  จ านวน  11   เสียง 

   - ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
   - งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 

 - ขาดประชุม  จ านวน    - คน 
 
 
 

/3.5 เรื่อง... 
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3.5 เรื่อง  การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

นายมานพ  ใจกุล -ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา   
ประธานสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย เชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
เลขานุการสภาฯ  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ 12 ได้ก าหนดวิธีการเลือกโดยก าหนดให้ สภาท้องถิ่นเลือกคณะกรรมการคนที่หนึ่ง
 ก่อน แล้วจึงเลือกล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี  

  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าสามแต่
ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้
เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญ
ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 
ข้อ 105 ระบุให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ  ตามความจ าเป็นแก่
กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิน่เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  

 
นายมานพ  ใจกุล -ตามท่ีเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  สภาจะต้องมีการ
ประธานสภาฯ  ก าหนดจ านวนของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ว่าจะให้มีจ านวนกี่คน
   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเสนอ เชิญครับ 
นายโชติ  วัฒนา -กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายโชติ  วัฒนา   
สท. เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  กระผมขอเสนอว่าเห็นควรก าหนดให้มีจ านวน 3 คน ครับ 
นายสุมิต  กันทะวิชัย -กระผม นายสุมิต กันทะวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  กระผมเห็นด้วยให้มี 
สท. เขต 1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน ครับ 
นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ -กระผม นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผมเห็นด้วยกับการเสนอ 
สท. เขต 1 จ านวน 3 คน ครับ 
นายมานพ  ใจกุล -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ  ปรากฎไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ สรุปว่าก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 ท่าน  
มติที่ประชุม มีมติให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 ท่าน 
 
นายมานพ  ใจกุล -ล าดับต่อไป เป็นการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประธานสภาฯ ประชุม  โดยให้เสนอคณะกรรมการคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเสนอล าดับถัดไปทีละคน
 จนกว่าจะครบตามจ านวน เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ คนที่ 1 เชิญครับ 
 

/นายสุมิต... 



-13- 
 

 
นายสุมิต  กันทะวิชัย -กระผม นายสุมิต กันทะวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  กระผมขอเสนอ นายโชติ-  
สท. เขต 1 วัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการการประชุม
 คนที่ 1 ครับ 
นามานพ  ใจกุล -ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ  
น.ส.สุวรรณภา ดาราวัล -ดิฉัน น.ส.สุวรรณภา ดาราวัล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอรับรองคะ 
ส.ท. เขต 2   
นายอาทิตย์  ปิจอุด -กระผม นายอาทิตย์  ปิจอุด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 2 
นายมานพ  ใจกุล -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประธานสภาฯ  ประชุมคนที่ 1 อีกหรือไม่ เชิญครับ 

หากไม่มี ถือว่า นายโชติ  วัฒนา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน ดังนี้ 
1. น.ส.สุวรรณภา  ดาราวัล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผู้รับรองคนท่ี 1 

   2. นายอาทิตย์  ปิจอุด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผู้รับรองคนที่ 2 
 
-ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คนที่ 2 เชิญครับ 

นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ -กระผมขอเสนอ นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เป็น         
สท. เขต 1 คณะกรรมการตรวจรายงานการการประชุม คนที่ 2 ครับ 
นามานพ  ใจกุล -ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ  
นายบุญมี  สุวรรณะ -กระผม นายบุญมี  สุวรรณะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 2   
น.ส.สุวรรณภา ดาราวัล -ดิฉัน น.ส.สุวรรณภา ดาราวัล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอรับรองคะ 
ส.ท. เขต 2 
นายมานพ  ใจกุล -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประธานสภาฯ  ประชุมคนที่ 2 อีกหรือไม่ เชิญครับ 

หากไม่มี ถือว่า นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คนที่ 2  โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน ดังนี้ 
1. นายบุญมี  สุวรรณะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผู้รับรองคนที่ 1 

   2. น.ส.สุวรรณภา  ดาราวัล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผู้รับรองคนท่ี 2 
 
-ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คนที่ 3 เชิญครับ 

นายอาทิตย์  ปิจอุด -กระผมขอเสนอ นายบุญมี  สุวรรณะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการ
สท. เขต 2 ตรวจรายงานการการประชุม คนที่ 3 ครับ 
นามานพ  ใจกุล -ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ  

/นายสอาด... 
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นายสอาด โปธิสาร -กระผม นายสอาด  โปธิสาร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 2   
นายฤทธิ์  จินดาค า -กระผม นายฤทธิ์  จินดาค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 2 
นายมานพ  ใจกุล -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประธานสภาฯ  ประชุมคนที่ 3 อีกหรือไม่ เชิญครับ 

หากไม่มี ถือว่า นายบุญมี  สุวรรณะ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 
3  โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน ดังนี้ 
1. นายสอาด  โปธิสาร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผู้รับรองคนท่ี 1 

   2. นายฤทธิ์  จินดาค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผู้รับรองคนท่ี 2 
 

มติที่ประชุม -สรุปสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
 ประกอบด้วย ดังนี้ 
 คนที่ 1  นายโชติ  วัฒนา 
 คนที่ 2  นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ 
 คนที่ 3  นายบุญมี  สุวรรณะ 
 
นายมานพ  ใจกุล  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ประธานสภาฯ รวมแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  ข้อ 105 ถือว่าสมาชิกท้ัง 3 ท่านเป็น

คณะกรรมการสภาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีหน้าที่ในการ
ตรวจรายงานการประชุมสภา  
ซึ่งตามระเบียบ ข้อ 106 ก าหนดให้กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
(1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
(2) ตาย 
(3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
(4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นข้ึนใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
(5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 

 

ที่ประชุม  -ทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  
นายมานพ  ใจกุล -ต่อไปเป็นวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้ใดจะเสนอหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  ปรากฏไม่มีผู้ใดเสนอ 
 
ประธานกล่าวปิดการประชุม เวลา  11.30  น. 
 

               (ลงชื่อ)                   ผู้จดบันทึกการประชุม 
                              (นายกิตติพงษ์  โยนิจ) 

                               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมฯ ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่    12  พฤษภาคม  2564            . 
 

 
(ลงชื่อ)        โชติ  วัฒนา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                        (นายโชติ  วัฒนา) 
 

(ลงชื่อ)    เมธาสิทธิ์  อินชนะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ) 

 
(ลงชื่อ)     บุญมี  สุวรรณะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                      (นายบุญมี  สุวรรณะ)  
 
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ครั้งแรก  
ลงวันที่  11  พฤษภาคม  2564  และได้ตรวจรับรองแล้วในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2564  
ครั้งที่ 1  ในวันที ่ 19  พฤษภาคม  2564  
 

  
  (ลงชื่อ)       มานพ  ใจกุล  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                     (นายมานพ  ใจกุล) 
                     ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


